
مقابله با پدیده ریزگردها باید از مسیر 
دیپلماسی فعال منطقه ای دنبال شود

خدمت سربازی نباید
 حذف شود 

صفحه )4(صفحه )4(

کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
در سال جدید به جز یک مرحله که منشاء گرد و غبار کانون های 
را  ما  کشور  خارجی  کانون های  از  عمدتا  موارد  سایر  بود  داخلی 
تحت تاثیر قرار داد، فلذا الزم است که مقابله با این پدیده از مسیر 
دیپلماسی منطقه ای از سوی وزارت خارجه دنبال شود.  مجتبی 

یوسفی، درباره راهکارهای مقابله با پدیده ریزگردها در...

گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اگر به کل خدمت سربازی را حذف کنیم یا اینکه معافیت های 
نیروهای نظامی  افزایش دهیم، دست  اندازه  از  سربازی را بیش 
خالی می شود. شهریار حیدری با اشاره به اینکه اعزام مشموالن 
داشت:  اظهار  دارد،  قانونی  اساس  و  پایه  سربازی  خدمت  به 
جمهوری اسالمی ایران کشور پهناوری است که هم همسایگان ...
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تمام مدارس کانکسی در استان
 تا پایان سال جمع می شوند

ماسک ها را برداشتیم
 کرونا نفس کشید

 واکسن بزنیم 
تا آمار باال نرود

باالخره؛

صدای فریاد بلوط های زاگرس 
شنیده شد  

و  کهگیلویه  استان  در  ویژه  به  زاگرس  جنگل های 
شدن  شنیده  اما  ندارند  خوشی  روز  و  حال  بویراحمد 
صدای مظلومیت بلوط در کشور این نوید را می دهد که 
تهدید به وجود آمده به فرصتی برای نجات این سرمایه 
ارزشمند ملی تبدیل شود. بررسی کارشناسی و آمارهای 
 50 از  بیش  زاگرس  جنگل های  می دهد  نشان  رسمی 
درصد آب کشور را تولید می کند و 40 درصد جنگل های 
درحالی  این  شده است.  واقع  منطقه  این  در  در  کشور 
است که در میان 11 استان زاگرسی، استان کهگیلویه 
و بویراحمد حدود هشت درصد جنگل های کشور و 20 
اختصاص  به خود  را  کوه   رشته  این  درصد جنگل های 
داده و تولیدکننده 10 درصد آب کشوراست و برهمین 

اساس کارشناسان تاکید می کنند حفظ حیات ...

رئیس جمهور گفت: این حق مردم است که از 
تورم های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، لذا 
ما باید همه تالش خود را برای کاهش تورم 
به کار گیریم و هر اقدامی را که سبب کاهش 

و جلوگیری از تورم شود باید انجام داد.
آیت اهلل ابراهیم رئیسی روز )1۷تیر( در جلسه 
کرد:  اظهار  کردستان  استان  اداری  شورای 
حاصل  سخن  و  ادعا  با  پیشرفت  و  توسعه 
نمی شود و باید با اخالص کار کرد و پرونده و 

کارنامه ارائه داد.
وی عنوان کرد: تاریخ کردستان گواه آن است 
عمل  که  اند  شده  نامدار  مردانی  و  زنان  که 
به اجرا را نشان دادهاند نه کسانی که صرفا 

سخنرانی کردهاند.
آیت اهلل رئیسی افزود: ما در محضر پروردگار، 
و  اداری  مراتب  ارباب رجوع و سلسله  مردم، 

سازمانی و نظارتی باید پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: رسالت ما تحول و به سرانجام 
و  ما  همه  از  مردم  انتظار  و  است  رساندن 
مدیران این است که تحولی در زندگی آن ها 
اتفاق بیفتد، اگر در زندگی آنان اتفاقی افتاد 
احساس می کنند ما رسالت خود را انجام داده 

ایم.
آیت اهلل رئیسی بیان کرد: آنچه که امروزهمردم 
انتظار دارند، تحول در زندگی، شغل و  از ما 
سبک زندگی آن ها است و امید مردم بعد از 

توکل به خدا، به همه ما است.
از  که  است  مردم  حق  این  داد:  ادامه  وی 
تورم های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، لذا 
ما باید همه تالش خود را برای کاهش تورم 
به کار گیریم و هر اقدامی را که سبب کاهش 
و جلوگیری از تورم می شود باید انجام دهیم.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی گفت: تا به امروز 
اند  بوده  نظام  پای  و  کار  پای  همه  ما  مردم 
حال  و  اند  آمده  بیرون  امتحان  از  سربلند  و 
نوبت ما است. وی ادامه داد: دانشجو و طلبه 
بداند  را  جامعه  نیاز  که  است  کسی  سیاسی 
ریسک  اهل  و  کند  نقش  ایفای  جامعه  در  و 

کردن و خطرپذیری در میدان ....

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه تمام مدرسه های کانکسی در 
مناطق محروم و کمتر برخوردار کهگیلویه و بویراحمد 
 1۳0 گفت:  شد  خواهد  آوری  جمع  امسال  پایان  تا 
طرح آموزشی با اعتبار بیش از سه هزارو ۷00 میلیارد 

ریال در مناطق مختلف این استان در حال اجراست.
رضا حسینی روز پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی 
مدرسه روستای تکیه باشت افزود: از این تعداد طرح 
های آموزشی در دست  ساخت بیش از ۸۶ مورد خیر 
ساز و مشارکتی است. وی بیان کرد: تمام مدرسه های 

کانکسی در مناطق محروم و کمتر برخوردار...

مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد:
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

شمار مبتالیان کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد

 افزایشی است

مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد:

مهلت ثبت اظهارنامه مالیاتی
 در استان 
تمدید شد

مردم حق دارند
 از تورم نگران باشند
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ابراز نگرانی نماینده ولی فقیه در استان از افزایش بی حجابی:

مسووالن احساس 
مسوولیت کنند
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام، 
عزت  عامل  دو  و  حج  اساسی  پایه  دو  را  معنویت  و  وحدت 
غرب  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  اسالمی  امت  سعادت  و 
مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روزبه روز 
لحظه  یک  حتی  دشمن  کید  از  البته  است،  شده  ضعیف تر 

نباید غفلت کرد.
)جمعه(  روز  صبح  که  اسالمی  انقالب  رهبر  پیام  متن 
حجت االسالم والمسلمین نواب )نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی( آن را در صحرای عرفات 

قرائت کرد، به این شرح است:

» بسم اهللّ الّرحمن الّرحیم
والحمد هلّل رّب العالمین و صلّی اهلّل علی محّمد المصطفی و 

آله الّطاهرین و صحبه المنتجبین
مبارک  موسم  که  میگوییم  سپاس  را  حکیم  و  عزیز  خدای 
حج را بار دیگر میعاد ملّتهای مسلمان قرار داد و این مسیر 
اکنون  اسالمی  اّمت  گشود.  آنان  روی  به  را  رحمت  و  فضل 
بار دیگر میتواند وحدت و یکپارچگی خود را در این آئینه ی 
تفّرق  و  تشّتت  انگیزه های  از  و  کند  ابدی مشاهده  و  شّفاف 

روی بگرداند.
که  است  حج  اساسی  پایه ی  دو  از  یکی  مسلمانان  وحدت 
چون با ذکر و معنویّت -که پایه ی اساسی دیگر این فریضه ی 
به  را  اسالمی  اّمت  میتواند  رمز است- همراه شود،  و  راز  پُر 
َو  ُة  الِعزَّ  ِ هلِلَّ »َو  مصداق  را  آن  و  برساند  سعادت  و  عّزت  اوج 
لَِرسولِِه َو لِلُمؤِمنین« قرار دهد. حج، ترکیبی از این دو عنصر 
سیاسی و معنوی است؛ و دین مقّدس اسالم آمیزه ی پُرشکوه 

و باعظمتی از سیاست و معنویّت است.
دشمنان ملّتهای مسلمان در تاریخ اخیر، کوشش انبوهی را 
برای سست کردن این دو اکسیر زندگی بخش، یعنی وحدت 
و معنویّت، در میان ملّتهای ما به کار گرفته اند. معنویّت را با 
ترویج سبک زندگی غربی که تهی از روح معنوی و برآمده از 
کوته بینی ماّدی است، کم رنگ و بی رمق میکنند، و وحدت 
را با گسترش و شّدت بخشیدن به انگیزه های موهوم تفرقه 

مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا به چالش میکشند.
اّمت اسالمی که اکنون نمونه ی کوچک آن در مراسم نمادین 

برخیزد؛  مقابله  به  وجود،  همه ی  با  باید  میشود،  دیده  حج 
در کالم خدا،  تدبّر  برای خدا،  کار  یاد خدا،  از سویی  یعنی 
اعتماد به وعده های خدا را در ذهنّیت همگانی خویش تقویت 

کند، و از سویی بر انگیزه های تفّرق و اختالف فائق آید.
شرایط  که  است  آن  گفت،  میتوان  قاطعّیت  با  امروز  آنچه 
از  ارزشمند  تالش  این  برای  اسالم  جهان  و  جهان  کنونی 

همیشه مساعدتر است.
در  مردم  توده های  از  بسیاری  و  نخبگان  امروز  اّوالً  زیرا 
خود  معنوی  و  معرفتی  عظیم  ثروت  به  اسالمی  کشورهای 
توّجه یافته و به اهّمّیت و ارزش آن پی برده اند. امروز دیگر 
تمّدن  ارمغان  مهم ترین  عنوان  به  کمونیسم  و  لیبرالیسم 
غرب، جلوه گرِی صد سال پیش و پنجاه سال پیش را ندارد. 
سؤال های  عالمت  با  غربی  پول محوِر  دموکراسِی  آبروی 
به  که  میکنند  اعتراف  غربی  متفّکران  و  است  روبه رو  جّدی 
سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. در دنیای اسالم، جوانان، 
وضعّیت،  این  مشاهده ی  با  دین  و  علم  مردان  اندیشمندان، 
به دیدگاهی نو درباره ی ثروت معرفتی خود و نیز به خطوط 
سیاسی رایج در کشورهای خود دست می یابند، و این همان 

بیداری اسالمی است که همواره از آن یاد میکنیم.
معجزآسا  و  شگرف  پدیده ای  اسالمی،  خودآگاهی  این  ثانیاً 
استکباری  قدرتهای  که  است  آفریده  اسالم  دنیای  قلب  در 
در برابر آن بشّدت دچار مشکلند. نام این پدیده »مقاومت« 
ایمان و جهاد و توّکل است. این  بُروز قدرت  و حقیقت آن، 
پدیده همان است که درباره ی نمونه ای از آن در صدر اسالم، 
َّذیَن قاَل لَُهُم الّناُس اِنَّ الّناَس َقد  این آیه ی شریفه نازل شد: اَل
ُ َو نِعَم  َجَمعوا لَُکم َفاخَشوُهم َفزاَدُهم ایمانًا َو قالوا َحسُبَنا اهللَّ
لَم یَمَسسُهم سوٌء َو  َو َفضٍل   ِ بِِنعَمٍة ِمَن اهللَّ َفانَقلَبوا  الَوکیُل* 
ُ ذو َفضٍل َعظیم. صحنه ی فلسطین یکی  ِ َو اهللَّ اتََّبعوا ِرضواَن اهللَّ
توانسته  که  است  شگفت انگیز  پدیده ی  این  جلوه گاه های  از 
رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده کشی 
به وضعّیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکالت سیاسی و امنّیتی 
نمونه های  کند.  تحمیل  آن  بر  را  کنونی  آشکار  اقتصادی  و 
درخشان دیگر مقاومت را میتوان در لبنان و عراق و یمن و 

برخی نقاط دیگر بوضوح مشاهده کرد.
موّفق  الگوی  یک  شاهد  دنیا  امروز  همه،  این  کنار  در  ثالثاً 
اسالم  سیاسی  حاکمّیت  و  قدرت  از  سرافراز  نمونه ی  یک  و 
ثبات و استقالل و پیشرفت و عّزت  ایران اسالمی است.  در 
جّذاب  و  پُرمعنی  و  عظیم  حادثه ای بس  اسالمی،  جمهوری 
به  را  بیدار  اندیشه و احساس هر مسلمان  است که میتواند 
ما  خطای  بعضاً  عملکردهای  و  ناتوانی ها  کند.  جلب  خود 
برکات  همه ی  به  کامل  دستیابی  که  نظام  این  کارگزاران 

است  نتوانسته  هرگز  انداخته،  تأخیر  به  را  اسالمی  حکومت 
پایه های مستحکم و گامهای استواری را که نشئت گرفته از 
اصول اساسی این نظام است متزلزل سازد و پیشرفت ماّدی 
و معنوی را متوّقف کند. در صدر فهرست این اصول اساسی، 
آراء مردمی  بر  تکیه  اجرا،  و  قانونگذاری  در  اسالم  حاکمّیت 
در مهم ترین مسائل مدیریّتی کشور، استقالل سیاسی کامل، 
و عدم رکون به قدرتهای ستمگر قرار گرفته است؛ و همین 
اصول است که میتواند محّل اجماع ملّتها و دولتهای مسلمان 
و همکاری ها  را در جهت گیری ها  اسالمی  اّمت  و  قرار گیرد 

یکپارچه و مّتحد سازد.
اینها زمینه ها و عواملی است که اوضاع مساعد کنونی دنیای 
است.  آورده  فراهم  مّتحد  و  یکپارچه  برای حرکت  را  اسالم 
روشنفکران  و  علمی،  و  دینی  نخبگان  و  مسلمان،  دولتهای 
مستقل، و جوانان حقیقت جو بیش از همه باید به بهره گیری 

از این زمینه های مساعد بیندیشند.
طبیعی است که قدرتهای استکباری و بیش از همه آمریکا، از 
چنین گرایشی در دنیای اسالم نگران باشند و همه ی امکانات 
خود را در رویارویی با آن به کار برند و اکنون چنین است. از 
امپراتوری رسانه ای و شیوه های جنگ نرم، تا جنگ افروزی و 
شعله ور ساختن جنگهای نیابتی، تا وسوسه گری و خبرچینی 
سیاسی، و تا تهدید و تطمیع و رشوه.. همه و همه از سوی 
آمریکا و دیگر مستکبران به کار گرفته میشود تا دنیای اسالم 
را از مسیر بیداری و سعادت خود جدا کنند. رژیم جنایتکار و 
سیه روی صهیونیست در این منطقه هم یکی از ابزارهای این 

تالش همه جانبه است.
به فضل و اراده ی الهی این تالشها در بیشتر موارد ناکام مانده 
در همه ی  اخیراً  و  ما  و غرب مستکبر در منطقه ی حّساس 
جهان روزبه روز ضعیف تر شده است. پریشانی و ناکامی آمریکا 
و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را میتوان 
در صحنه ی حوادث فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن 

و افغانستان بوضوح تماشا کرد.
و  پُرانگیزه  جوانان  از  مملّو  اسالم  جهان  مقابل،  نقطه ی  در 
امید  آینده،  ساختن  برای  سرمایه  بزرگ ترین  است.  بانشاط 
در  بویژه  اسالم  در جهان  امروز  که  است  نْفس  به  اعتماد  و 
این  داریم  وظیفه  همه  میزند.  موج  منطقه  این  کشورهای 

سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم.
از  نباید غفلت ورزید؛  از کید دشمن یک لحظه  این همه،  با 
غرور و غفلت بپرهیزیم و بر تالش و هشیاری خود بیفزاییم و 
در همه حال، با توّجه و تضّرع از خدای قادر و حکیم کمک 
بخواهیم. حضور در مراسم و مناسک حج، فرصت بزرگی است 

برای توّکل و تضّرع، و نیز برای تفّکر و تصمیم.
برادران و خواهران مسلمان خود در سراسر جهان را دعا کنید 
و توفیق و پیروزی آنان را از خدا بخواهید. هدایت و کمک 
الهی به این برادرتان را هم در ادعیه ی زاکیه ی خود بگنجانید.

والّسالم علیکم و رحمة اهلل
سّیدعلی خامنه ای
5 ذی الحّجة 144۳
14 تیر 1401«

عید  گرامیداشت  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
و  راه خداست  در  فداکاری  عید  عید،  این  قربان، گفت: 
ماه  و گوشت مصرفی یک  است  قربانی کردن مستحب 
خانواده های فقیر در این شرایط با قربانی های گسترده، 

تامین خواهید کرد.  
آیت اهلل »سید احمد خاتمی« در فرازی از نماز سیاسی - 
عبادی جمعه تهران در جمع نمازگزاران در محل مصالی 
انقالب  معظم  رهبر  پیام  به  اشاره  با  )ره(  خمینی  امام 
باید  انقالب  معظم  رهبر  ارزشمند  پیام  به حجاج گفت: 
تحلیل شود اما اجماال ایشان دو چیز را رکن حج اعالم 
کردند، یکی ذکر و معنویت و دیگری وحدت مسلمین که 
این دو می تواند جامعه مسلمین را به اوج عزت برسانند و 
به همین دلیل است که دشمنان در پی زدن این هستند؛ 
هم می خواهند توجه به خدا و ذکر را کم کنند و هم 

وحدت مسلمین را هدف قرار دهند.  
خطیب نماز جمعه با اشاره به مناسبت روز 21 تیر 1۳14 
گوهرشاد  مسجد  به  خان  رضا  ُعمال  روز  این  در  افزود: 
و متحصنین که به کشف حجاب معترض بودند؛ حمله 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  را کشتند.   وی  مردم  و  کردند 
کرد:  تصریح  است،  زن  شخصیت  تکریم  حجاب  فلسفه 
گوهر عفاف زن با گوهر حجاب او می تواند نقش آفرین 
باشد. امام خمینی )ره( در این زمینه تصریح کردند که 
او  از  و  کرده  را حفظ  زن  می خواهد شخصیت  اسالم  
انسان کارآمد بسازد. مقام زن این نیست که بزک کرده 
بیرون رود، این مقام زن نیست این عروسک بازی است. 
آیت اهلل خاتمی با اشاره به اینکه در بیش از 10 آیه قرآن 
داشت:  اظهار  است،  حجاب  از  سخن  مختلف  روایات  و 
حجاب حکم قطعی قرآن است و اکثر مراجع عظام تقلید 

هم حجاب را از ضروریات دین می دانند.
پوشش  و  ایرانی حجاب  بانوان  منش  اینکه  بیان  با  وی 
بوده است، گفت: تاریخ بی حجابی در این کشور به دو 
نفر باز می گردد نخستین فرد قرة العین بهایی بوده که 
در سال 12۶۳ با بی حجابی مردم را به بهایت دعوت می 
بود که در 12 خرداد  قلدر  کرد و دومین فرد رضاخان 
یاد دادند  او  به  بردند و 10  روز  ترکیه  به  را  او   1۳1۳
چطور دین ستیز باشد و نخستین چیزی که یادش دادند 
این بود که برای پیشرفت باید حجاب برداشته شود، آن 
هم به عنوان نوکر و برده پذیرفت و آمد و عمل کرد که 

نتیجه آن فاجعه مسجد گوهرشاد شد.  
حضرت  و  قرآن  حجاب  تاریخچه  داد:  ادامه  وی 
بین  مسلمان  بانوان  ندارم  تردیدی  و  است  فاطمه)س( 

تاریخ بی حجابی و حجاب، تاریخ خدا و حجاب و حضرت 
فاطمه )س( را برمی گزینند.

از مساله  امروز حجاب  افزود:  تهران  نماز جمعه  خطیب 
هر  و  است  شده  تبدیل  اصلی  مساله  به  گذشته  فرعی 
اسالم  با  را  دولت و کشوری که می خواهد مشکل خود 
اعالم کند؛ حجاب را ممنوع و هر کشوری که می خواهد 

با اسالم آشتی کند، حجاب را آزاد اعالم می کند.
انقالب  عالی  شورای  افزود:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
از ۳00  بیش  در  فرهنگی در سال ۸4 مصوب کرد که 
رئیس   و  کرد  تعیین  را  تکالیفی  برای ۳2 دستگاه  ماده 
تاثیر  که  است  کرده  ابالغ  را  آن  تازگی  به  هم  جمهور 

خوبی در گسترش حجاب خواهد داشت.  
وی ادامه داد: مبارزه با منکر بی حجابی باید کامال قانونی 
باشد و مقابله با این پدیده به صورت خودسر و غیرقانونی، 
ایجاد هرج و مرج می شود.  خود منکر است که موجب 
با بی حجابی هم خالف  مبارزه  برای  اقدامات خودسرانه 
به  شرع و هم ضدحجاب است و چه بسا دامن زنندگان 
بی حجابی خود این صحنه ها را به وجود بیاورند که باید 
مراقبت کرد. یک اقدام نادرست و خودسرانه، اثرات تدبیر 

شایسته برای مقابله با بی حجابی را از بین می برد.  
نظام  در  خودسرانه  کار  اینکه  بیان  با  خاتمی  آیت اهلل 
جمهوری اسالمی ممنوع و خالف شرع است، ادامه داد: 
حجاب قانون است و قانون را اجبار نامیدن مغلطه است و 

همه  جای دنیا قوانین خود را دارد و اجرا می شود.
برای  و  غلط  اجباری،  حجاب  واژه  اینکه  بیان  با  وی 
به  قانون  این  باید  داشت:  اظهار  است،  حجاب  تخریب 

عنوان یک حکم شرعی رعایت شود.  
خطیب موقت نماز جمعه افزود: در گناه بی حجابی سه 
گروه گناهکاران هستند؛ گروه اول کسانی که بی حجابی 
می کنند، بی حجابی ضربه زدن به امنیت روانی جامعه 
که  هستند  کسانی  دوم  گروه  است.  مردم  به  خیانت  و 
بستر این گناه را با فراخوان فراهم می  کنند و در نهایت 
گروه سوم، کسانی هستند که این بی حجابی را تشویق 
می کنند و این گناه بزرگ را »قشنگ« نامیدن، رضایت 
در  شدن  سهیم  )ع(  علی  امام  تعبیر  به  و  گناه  این  به 
تاریخی کودتای  یادآوری  با  آن است.   آیت اهلل خاتمی 
هماهنگ  دنیا  قدرت های  تمام  با  گروه  این  گفت:  نوژه 
از سوی  به محض تشکیل دولت کودتا،  بودند که  شده 
آن ها تایید شوند اما به لطف خدا یک ربع پیش از آغاز 
کودتا، کودتاچیان یکجا دستگیر شدند و این لطف مدام 

به همراه انقالب بوده و خواهد بود.  

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام:

غرب مستکبر روزبه روز ضعیف تر شده است
از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت

آیت اهلل خاتمی: 
عید قربان، 

عید فداکاری در راه خداست
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مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد:

مهلت ثبت اظهارنامه مالیاتی در استان 
تمدید شد

مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهلت ثبت 
تا  استان  این  مشاغل  صاحبان  مالیاتی  اظهارنامه  ارسال  و 

۳1تیرماه امسال تمدید شده است.
میالدفرخان اظهار داشت: امسال پیش از این ثبت و ارسال 
اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در درگاه خدمات مالیاتی 
پایان خرداد ماه سال جاری  تا   my.tax.gov.ir به نشانی 
تعیین شده بود، اما این طرح تا 15 تیرماه برای کمک به رفاه 

حال مودیان تمدید شد.
وی با اشاره به اینکه  ثبت اظهارنامه فرصتی برای استفاده 
مالیاتی  های  بخشودگی  و  ها  معافیت  از  مشاغل  صاحبان 
اظهارنامه  ثبت  به  نسبت  که  کسانی  کرد:  تصریح  است 

مالیاتی کوتاهی کنند، مشمول جریمه خواهند شد.
ثبت  افزایش  از  وبویراحمد  کهگیلویه  امورمالیاتی  مدیرکل 
اظهارنامه در خرداد و تیر ماه جاری سال جاری نسبت به 
سال قبل خبر داد و گفت که حدود ۶5درصد مودیانی که 
از تبصره 100 استفاده کرده اند، مالیات صفر ثبت کرده اند. 
کرد:  تاکید  وبویراحمد  کهگیلویه  مالیاتی  امور  مدیرکل 
براساس آخرین گزارش ها از اول خرداد ماه سال جاری تا 
نهم تیر 20 هزار اظهارنامه مالیاتی در این استان ثبت شده 
است که بیشتر این افراد از تبصره ماده 100 استفاده کنند.

وی بیان کرد: صاحبان مشاغل در تکمیل فرم  تبصره ماده 
100بیشتر داده های پوس یا )pos(مورد حسابرسی قرار می 

گیرد که این اقدام  بسیار عادالنه و شفاف است.
و  میلیارد  چهار  سقف  تا  گذشته  سال  یک  در  که  افرادی 
۸00 میلیون تومان گردش مالی داشته باشند می توانند از 

تسهیالت موجود در تبصره ماده 100 استفاده کنند.
در آیین نامه اجرایی ماده ۹5 قانون مالیات های مستقیم ذکر 
شده است در صورتی که گردش مالی ارائه کنندگان خدمات 
و تولیدی ها تا 50 درصد سقف تعیین  شده باشد، می توانند 

از تسهیالت تبصره ماده 100 استفاده کنند.

مکانیزه شدن مزارع پرورش ماهی 
در کهگیلویه و بویراحمد ضرورت دارد

مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت:از آنجا که مکانیزه شدن مزارع پرورش ماهی به توسعه 
و افزایش تولید آن کمک خواهد کرد ، ضرورت این امر در 

صنعت آبزی پروری استان احساس می شود.
حمزه جانبازی با اشاره به اینکه ۹5 درصد از ظرفیت های 
آبزی پروری در مناطق سردسیری استان تکمیل شده گفت: 
مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی یکی از راهکارهای توسعه 
صنعت شیالت در مناطق سردسیری  استان بشمار می رود.

دهد  می  نشان  شده  انجام  مطالعات  کرد:  اضافه  جانبازی 
افزایش  اجرای طرح مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی به 
منجر  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  ماهی  تولید  درصدی   ۳۳

می شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت پرورش ماهی استان در زمان 
حاضر 1۸هزار تن است بیان کرد: تحقق مکانیزه کردن مزارع 
پرورش ماهی کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت تولید در استان 

را به سالیانه 2۷ هزار تن افزایش می دهد.
مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
استان  ماهی  پرورش  مزرعه  تبدیل 25۸  برای  داشت:  ابراز 

نیاز به ۶00 میلیارد تومان سرمایه گذاری است.

تمام مدارس کانکسی در کهگیلویه و 
بویراحمد تا پایان سال جمع می شوند

و  کهگیلویه  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
بویراحمد با بیان اینکه تمام مدرسه های کانکسی در مناطق 
پایان  تا  بویراحمد  و  کهگیلویه  برخوردار  کمتر  و  محروم 
آموزشی  طرح   1۳0 گفت:  شد  خواهد  آوری  جمع  امسال 
مناطق  در  ریال  میلیارد   ۷00 هزارو  سه  از  بیش  اعتبار  با 

مختلف این استان در حال اجراست.
زنی  کلنگ  آیین  حاشیه  در  پنجشنبه  روز  حسینی  رضا 
از این تعداد طرح های  افزود:  مدرسه روستای تکیه باشت 
و  ساز  خیر  مورد   ۸۶ از  بیش  ساخت  دست   در  آموزشی 
کانکسی  های  مدرسه  تمام  کرد:  بیان  است. وی  مشارکتی 
در مناطق محروم و کمتر برخوردار کهگیلویه و بویراحمد تا 
پایان امسال جمع آوری خواهد شد. حسینی اظهار داشت: 
مدرسه های کانکسی که تعداد دانش آموزان آنها بیشتر از 

15 نفر می باشد تا مهر ماه امسال جمع آوری می شود.
وی ابراز کرد: کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ ساخت و ساز 
وهم  بوده  محروم  های گذشته  اموزشی طی سال  فضاهای 
اکنون با حمایت دولت و مسووالن استان به  کارگاه عمرانی 
امسال  ماه  مهر  تا  کرد:  تصریح  است. حسینی  تبدیل شده 
و  کهگیلویه  مختلف  درمناطق  آموزشی  فضای  از 50  بیش 

بویراحمد افتتاح خواهد شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان باشت گفت: عملیات 
اجرایی طرح یک کالسه روستای تکیه باشت در زمینی به 

مساحت 55 مترمربع آغاز شد.
سید حمید حیدری عنا افزود: بیش از چهار میلیارد و 200 
میلیون برای ساخت این طرح آموزشی از سوی بنیاد خیریه 

موج مهربانی در نظر گرفته شد.

جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران 
زمین در یاسوج برگزار می شود 

دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
عشایر  فرهنگ  ملی  جشنواره  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ایران زمین با حضور عشایر سراسر کشور در شهر یاسوج مرکز 

این استان برگزار می شود. 
سعید طالبی پور اظهار داشت: زمان آغاز این جشنواره ملی 

در شهر یاسوج از 1۹ تیرماه 1401 خواهد بود. 
بخش  در  روز  سه  مدت  به  ملی  جشنواره  این  افزود:  وی 
جشنواره و چهار روز در بخش نمایشگاه صنایع  دستی ادامه 

دارد. 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ظرفیت  تمامی  از  استفاده  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ها و امکانات موجود در استان و همکاری همه  جانبه دستگاه  
های اجرایی برای برگزاری هر چه مطلوب  تر این جشنواره 

ملی ضروری است. 
طالبی پور عنوان کرد: مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره 
عشایر  معنوی  و  فرهنگی  هویت  های  بازیابی  شامل  ملی 
سراسر کشور و آشنایی هر چه بیشتر مردم دیگر استان ها 
با آداب، رسوم، سنن و آیین های جامعه عشایری کهگیلویه 

و بویراحمد است. 
در  ملی  های  جشنواره  چنین  برگزاری  داشت:  ابراز  وی 
کهگیلویه و بویراحمد می تواند نقش بسزایی در معرفی بیش 
استان، جذب سرمایه   این  از پیش ظرفیت  های گردشگری 

گذار و ایجاد اشتغال برای مردم آن داشته باشد.

شمار مبتالیان کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد افزایشی است

بی تفاوتی  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
شماره  دوباره  افزایش  موجب  کرونا  به  مردم  عادی انگاری  و 

مبتالیان به کرونا در کهگیلویه و بویراحمد شده است.
انجام  آزمایش های  اساس  بر  داشت:  اظهار  نژاد  غالم  محمد 
از  شده  دریافت  نمونه   ۳۶ از  گذشته  ساعت   24 در  شده 
آزمایشگاه های استان که شامل آزمایش پی سی آر و رتست 

سریع 14 درصد موارد مثبت بودند.
وی با ابراز نگرانی از اینکه مردم از ماسک استفاده نمی کنند، 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از تهویه بین مردم کاهش 
یافته است افزود: همین موارد باعث شده زنگ خطر به طور 
جدی به صدا در بیاید و خیز دوباره بیماری را داشته باشیم.

در مدت  کرد:  بیان  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
از  ناشی  فوت  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  گذشته  ساعت   24
کرونا وجود نداشته و شمار قربانیان این بیماری در این استان 

همچنان یک هزار و 1۳2 نفر است.
غالم نژاد عنوان کرد: هم اکنون 22 بیمار در بیمارستان های 
که  هستند  بستری  بویرلحمد  و  کهگیلویه  در  کرونا  معین 
یک بیمار به علت وخامت حالش در بخش مراقبت های ویژه 

خدمات درمانی دریافت می کند.
 از مجموع مبتالیان به کووید 1۹ در کهگیلویه و بویراحمد 

۹۶ هزار و ۷0۳ بیمار بهبود یافته است.

کاراته کای کهگیلویه و بویراحمد
 در رقابتهای قهرمانی کشور اول شد 

امیرمحمد  بویراحمد گفت:  و  کاراته کهگیلویه  رییس هیأت 
آذرپندار از این استان در رقابت های کاراته وان پسران رده 

سنی نونهاالن قهرمانی کشور اول شد. 
دوره  سومین  سوم  مرحله  داشت:  اظهار  محمودزاده  رحیم 
رقابت های کاراته وان قهرمانی کشور در بخش پسران رده 
ورزشی  مجموعه  )ره(  امام خمینی  سالن  در  نونهاالن  سنی 

انقالب شهر زنجان برگزار شد. 
سراسر  از  نونهاالن  سنی  رده  کای  کاراته  پسران  افزود:  وی 
کشور در این دوره از رقابت ها حضور داشته و به مدت یک 

روز در بخش کمیته به مصاف یکدیگر رفتند. 
رییس هیأت کاراته کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این دوره 
از رقابت ها با عنوان جام شهدای مقاومت نامگذاری شده بود.  
و  کهگیلویه  از  آذرپندار  امیرمحمد  کرد:  عنوان  محمودزاده 
از  دوره  این  کمیته  بخش  کیلوگرم   ۳0- وزن  در  بویراحمد 

رقابت ها توانست به مقام اول دست یابد.  
از تهران و  ابراز داشت: در همین وزن آریاسپ صالحی  وی 
ایلیا فرجی از مازندران نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را 

کسب کردند.

تیم اسکیت کهگیلویه و بویراحمد به 
رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شد 

رییس هیأت اسکیت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیم اسکیت 
آلپاین چهار نفره این استان شامل سه پسر و یک دختر روز 
)پنجشنبه( و در آیینی به رقابت های قهرمانی کشور اعزام 

شد. 
شهر  در  تیم  این  اعزام  آیین  داشت:  اظهار  بهرامی  احسان 
حوزه  متولیان  و  ورزشکاران  از  جمعی  و  شد  برگزار  یاسوج 

ورزش کهگیلویه و بویراحمد نیز در آن حضور داشتند. 
 2 در  قهرمانی کشور  آلپاین  اسکیت  های  رقابت  افزود:  وی 
بخش پسران و دختران روزهای 1۶ و 1۷ تیرماه 1401 در 

شهر اصفهان برگزار می شود. 
رییس هیأت اسکیت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ۳00 
اسکیت باز پسر و دختر از سراسر کشور در این دوره از رقابت 

ها حضور یافته و به مصاف یکدیگر می روند. 
بهرامی عنوان کرد: اسامی اسکیت بازان کهگیلویه و بویراحمد 
که به این دوره از رقابت ها اعزام شده اند شامل حمید نبوی 

زاده، پوریا موسوی، ابوالفضل زاده باقری و ویدا پیره است. 
وی ابراز داشت: مسیح امین خواه به عنوان مربی و محمد قلی 
پور نیز به عنوان سرپرست تیم اسکیت اعزامی از کهگیلویه 

و بویراحمد به این دوره از رقابت ها را همراهی می کنند. 
بهرامی گفت: محمد قلی پور و مریم حق بین از کهگیلویه و 
بویراحمد نیز به عنوان داور در این دوره از رقابت ها حضور 

دارند. 
وی اظهار داشت: افراد برتر این دوره از رقابت ها به اردوی 
آماده سازی تیم ملی اسکیت آلپاین پسران و دختران برای 

اعزام به مسابقات جهانی دعوت می شوند. 

امام جمعه یاسوج از افزایش بی حجابی در 
بویراحمد  و  کهگیلویه  شیعه  تمام  استان 
و گفت: مسئوالن کمی  نگرانی کرد  ابراز 
بازار  بر  و  کنند  مسئولیت  احساس  هم 
این پوشش  لباس نظارت شود  پوشاک و 
ها درست دلخواه دشمنان است از فرهنگ 

بیگانه نشأت گرفته است.
نصیر  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
نماز  هفته  این  خطبه های  در  حسینی 
جمعه با اشاره به کشتار مردم در مسجد 
اظهار  عفاف  و  حجاب  روز  و  گوهرشاد 
غیرت  با  انسان  زیادی  تعداد  داشت: 
به  نقطه  همان  در  بیت  اهل  شیعه  و 
شهادت رسیده و در کنار بارگاه امام علی 
راه  را در  الرضا) ع( جان خود  بن موسی 

حجاب و عفاف تقدیم کردند.
وی با اشاره به اینکه تعداد 1۶00 انسان 
در این راه به شهادت رسیدند و ۷0 نفر را 
به گور کردند، عنوان کرد: مگر  هم زنده 
ظلم آنها چه بود این بود که می گفتند چرا 
کشف حجاب را اجرا کرده اید، ما مسلمان 
و مومن هستیم چرا پوشش غربی را بر ما 
تحمیل می کنید جرم آن ها دفاع از ملیت 

و  حجاب  از  دفاع  و  دین  از  دفاع  کشور 
عفاف بود و این روز را روز حجاب و عفاف 

نامیده اند.
حسینی ابراز کرد: عفاف از واجبات اسالم 
است هر زنی باید در مقابل نامحرم خود را 
بپوشاند و در مقابل نامحرم پوشیده شود 
هنگام نماز خواندن هم حجاب را رعایت 

می کند.
موجود  وضعیت  که  این  از  انتقاد  با  وی 
این  شد:  یادآور  نیست  مناسبی  وضعیت 
خواسته دشمن است چرا توجه نمی کنیم 
که دشمن چه می خواهد بد حجابی و بی 
حجابی از دستورات شیطان است غربی ها 

امروز با حجاب و عفاف مقابله می کنند.
و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دختر  باید  چرا  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
مسلمان لباس پاره بر تن کند لباسی که 
در شأن انسان نیست، تصریح کرد: انسان 
است با حیوانات تفاوت دارد آرایش های 
عجیب و هفت رنگ انسان را زشت نشان 
می دهد آرایش هایی که گاهاً اعضای بدن 
همه  این  باید  چرا  برد  می  بین  از  نیز  را 

هزینه برای انحراف بدهیم.

در  خود  اظهارات  ادامه  در  حسینی 
خصوص حجاب و عفاف گفت: خدا انسان 
را زیبا خلق کرده زیبایی انسان به سیرت 
است به صورت نیست چرا باید صورتهای 
و چهره  بیاوریم  در  این شکل  به  را  خود 

خود را معیوب کنیم.
ساق  و  پاها  زنان  باید  چرا  افزود:  وی 
به  هم  دشمن  کنند  برهنه  را  خود  پای 
نظامی  جنگ  دشمن  است  همین  دنبال 
و موشکی را کنار گذاشته و به دنبال رواج 
متاسفانه  است  کشور  در  فحشا  و  فساد 
و  گیرد  نمی  شکل  آن  بر  هم  نظارتی 

نظارتی بر بازار لباس نداریم.
حسینی با انتقاد از اینکه در شهری مانند 
مناسب  مانتو  یک  و  لباس  یک  یاسوج 
باید  و  کرد  پیدا  نمی توان  راحتی  به  را 
ساعت ها در شهر خودمان بگردیم تا یک 
پیدا کنیم گفت:  لباس درست و حسابی 
مسئولیت  احساس  هم  کمی  مسئوالن 
این  شود  نظارت  لباس  بازار  بر  و  کنند 
پوشش ها درست دلخواه دشمنان است از 

فرهنگ بیگانه نشأت گرفته است.
متاسفانه  افزود:  یاسوج  شهر  جمعه  امام 

خیلی از این بدحجاب ها از خانواده های 
روزه هم  و  نماز  آنها حتی  مومن هستند 
به جا می آورند اما نمی دانند که این نوع 

پوشش ها شرعاً مشکل دارد.
غیرقانونی  کارهای  از  برخی  به  حسینی 
خودرو  باید  چرا  گفت:  و  کرد  اشاره  هم 
کیلومتر  تا 120  در شهرها سرعت 110 
افرادی  چنین  نباید  چرا  باشد  داشته 
قمه  نباید  چرا  جریمه های سنگین شوند 
کشان و چاقو کشان و عربده کشانی که 
قوانین را زیر پا بگذارند جریمه آنها اندک 
درستی  به  را  جامعه  بخواهیم  اگر  باشد 
برخورد  آن  راههای  از  یکی  کنیم  اداره 
قاطع با مجرمین و مفسدین است آنها باید 
چنین  از  دست  تا  بدهند  سنگین  هزینه 

کارهایی بردارند.
و  حجابی  بی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بدحجابی جرم است و باید با آن برخورد 
هم  نامناسب  پوشش  یک  با  افزود:  شود 
را  ما  جوانان  هم  و  کرده  آلوده  را  خود 
منحرف می کند زن های بد پوشش همه 
دالیل طالق  از  یکی  می کنند  تحریک  را 
ها در جامعه همین پوشش ها هستند که 
آلوده  آنها  بدحجابی  واسطه  به  ها  چشم 
سنگینی  هزینه  باید  ها  این  شود  می 
کارهایی  چنین  از  دست  تا  بپردازند  را 

بردارند.
حسینی خاطرنشان کرد: گویی همه چیز 
را رها کرده ایم اما ماهی را هر وقت از آب 
عفاف  و  حجاب  قانون  است  تازه  بگیری 
تصویب شده رئیس جمهور هم آن را ابالغ 
پوششی  بد  جلوی  باید  هم  ادارات  کرده 

کارکنان خود را بگیرند.
وی به عید قربان اشاره کرد و گفت: روز 
عید قربان روزی است که انسان از فرزند 
برای خدا گذشت هر جا  و محبوب خود 
انسان به فرمان خدا از خود بگذرد آن روز 

برای انسان عید است.
حضرت  که  روزی  شد:  یادآور  حسینی 
اسماعیل  گردن حضرت  به  چاقو  ابراهیم 
گذاشت تا به فرمان خدا سر فرزند خود را 
جدا کند شیطان وسوسه سنگینی داشت 
حضرت ابراهیم جواب دندان شکنی به او 

داد.

جنگل های زاگرس به ویژه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد حال و روز خوشی ندارند اما شنیده 
شدن صدای مظلومیت بلوط در کشور این نوید 
را می دهد که تهدید به وجود آمده به فرصتی 
تبدیل  ملی  ارزشمند  این سرمایه  نجات  برای 

شود.
نشان  رسمی  آمارهای  و  کارشناسی  بررسی 
 50 از  بیش  زاگرس  جنگل های  می دهد 
درصد آب کشور را تولید می کند و 40 درصد 
واقع  منطقه  این  در  در  کشور  جنگل های 

شده است.
استان   11 میان  در  که  است  درحالی  این 
حدود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  زاگرسی، 
درصد   20 و  کشور  جنگل های  درصد  هشت 
جنگل های این رشته کوه  را به خود اختصاص 
آب کشوراست  درصد  تولیدکننده 10  و  داده 
می کنند  تاکید  کارشناسان  اساس  برهمین  و 
حفظ حیات و رعایت حقوق محیط زیست در 
استان یاد شده نکته ای است که نباید فراموش 

کرده یا نادیده گرفته شود.
این  که   اینجاست  کننده  نگران  واقعیت  اما 
کهگیلویه  استان  جنگل های  که  روزها 
و  برگ خوار  بی رحم  آفت  به  بویراحمد  و 
برای  تالش هایی  مبتال شده،  بلوط  جوانه خوار 
نجات این جنگل ها که سرمایه اصلی هموطنان 
است انجام شده است اما برخی موازی کاری ها 
شایسته  که  آنطور  تالش ها  این  تا  شد  باعث 
مناسب  و دستاوردهایی  ننشسته  ثمر  به  بوده 

داشته باشد.

صدای ناله های طبیعت زاگرسی باالخره 
شنیده شد

کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اشاره  با  تسنیم  با  گفت وگو  در  بویراحمد  و 
حیات  و  زیست  محیط  به  توجه  اهمیت  به 

جنگل ها اظهار داشت: در میان همه مشکالت 
کاری  مهم ترین  و  اولین  کشور  درشت  و  ریز 
که رساندن فریاد مظلومیت بلوط های زاگرس 
به گوش تصمیم گیرندگان بود که خوشبختانه 
این حساسیت  و  انجام شد  به خوبی  کار  این 

ملی به وجود آمده است.
اولین  از  اینکه  بیان  با  معتمدی پور  علی  سید 
حتی  شدیم،  آفت  این  متوجه  که  روزی 
آلودگی  موضوع  پیگیر  که  نبود  هم  روز  یک 
مدت  این  در  کرد:  تصریح  نباشیم،  جنگل ها 
با متخصصین حوزه جنگل،  جلسات متعددی 
معلوم شد  و  برگزار شد  و حشرات  آفت  سم، 
آفت  زمینه  در  اتکایی  قابل  علمی  تحقیقات 
مهم  مسائل  از  بسیاری  و  بلوط  برگ خوار 
این جای  و  بلوط نشده  به جنگل های  مرتبط 
به  اشاره  با  معتمدی پور  شد.  احساس  خالی 
تحقیقات  مرکز  یک  احداث  پیشنهاد  ارائه 
مختلفی  کارشناسی های  شد:  یاداور  بلوط، 
انجام و در نهایت با پیگیری این ایده و حمایت 
استاندار، نهایتا در سفر رئیس کمیسیون آب و 
این  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  و  کشاورزی 
به  باالخره  افزود:  وی  رسید.  تصویب  به  مهم 
هر شکل ممکن از بحران اخیر درختان بلوط 
می گذریم اما احداث و استقرار مرکز تحقیقات 
نجات  برای  دائمی  و  مهم  پشتوانه  یک  بلوط 
جنگل های زاگرس خواهد بود و به اعتقاد من 

امروز روز مهمی برای بلوط است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاوزی در بخش دیگری 
زیست  محیط  اهمیت  به  گفت وگو  این  از 
ما  ارزشمند  بلوط  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره 
بدون یک طبیعت خوب و یک محیط زیست 
دو  این  ممات  و  حیات  و  ندارد  معنایی  سالم 
بلوط  به هم گره خورده و ما در  درمان درد 
نمی توانستیم درد دیگری را به منابع طبیعی و 

محیط زیستمان وارد می کردیم.

برگ خوار  پروانه  جمعیت  کاهش  گفت:  وی 
نباید  هدف  این  به  رسیدن  اما  ماست  هدف 
و  جانداران  دیگر  مرگ  و  حذف  به  منجر 
حشرات مفید و دیگر موجودات طبیعت شود 
افت کش ها  نوع  از  استفاده  در  همین  برای  و 

وسواسی باالیی وجود دارد.
و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  هستیم  مسئول  ما  کرد:  اضافه  بویراحمد 
آیندگان عملکرد امروز ما را قضاوت و تحلیل 
و  مطالبه گر  یک  امروز  اگر  ما  لذا  می کنند 
آفت  با  اشتباهی  مبارزه  چنانچه  داریم  منتقد 
دیگر  به  آسیب  موجب  و  کنیم  بلوط  فعلی 
شویم،  زیست  ومحیط  ملی  منابع  بخش های 
که  کرد  خواهیم  پیدا  مخالف  و  منتقد  صدها 
به حق هم هست و در این صورت خود ما هم 

نمی توانیم راحت سر بر بالین بگذاریم.
ایجاد  بر  عالوه  مدت  این  در  ما  گفت:  وی 
رصد  الزم،  اعتبارات  پیگیری  ملی،  حساسیت 
حد  در  آفت  با  مبارزه  و  آلوده  نقاط  پایش  و 
پایلوت  صورت  به  اعتباری  محدودیت های 
آفت کش  دو  از  استفاده  با  شیمیایی  مبارزه 
تایید شده را آغاز کردیم تا بعد از پایش اثرات 
در  را  آن  موجودات  دیگر  و  افت  خود  بر  آن 

سطح وسیع آغاز کنیم.
پروانه  و  الرو  خرید  پیشنهاد  از  معتمدی پور 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  بلوط  جوانه خوار  کامل 
در  مردم  و  محلی  جوامع  مشارکت  افزایش 
خسارت زا  آفت  این  جمعیت  کاهش  و  حذف 
ارشد  مقامات  به  که  است  خوب  ایده  یک 
پیشنهاد داده شد و می توان در ازای خرید هر 
میزان از الرو با حشره کامل، مبلغ یا اقدام را 

به صورت تشویقی به افراد داد.
اقدامات  دیگر  و  نوری  تله  از  استفاده  وی 
افت  این  با  مبارزه  برای  فیزیکی  و  مکانیکی 
داد:  توضیح  و  دانست  کار  دستور  در  نیز  را 
پروانه  طبیعی  دشمنان  پرورش  و  عقیمی  نر 
برگ خوار و رها کردن آنان در منطقه آلوده از 
دیگر برنامه های سازمان جهاد کشاورزی است.

این  کنار  در  کرد:  تصریح  معتمدی پور 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 
کار اصلی که باید انجام دهیم تحقیقات علمی 
آفت  این  ندانیم  تا  ما  که  چرا  است  آفت  این 

می میرد  زمانی  چه  می گذارد  تخم  زمانی  چه 
چه زمانی پرواز می کند و چند روز می گذرد تا 
از مرحله تخم به پروانه کامل برسد نمی توانیم 
مبارزه موثری با این آفت تقریبا نوظهور داشته 
پیشنهاد  گفت:  همچنین  معتمدی پور  باشیم. 
از  هم  که  طوری  به  است  تلفیقی  مبارزه  ما 
استفاده  زیست  محیط  با  سازگار  آفت کش 
پرورش  چون  غیرشیمیایی  مبارزه  هم  کنیم 
دشمنان طبیعی، تله نوری و خرید پروانه کامل 

از مردم را در دستور کار قرار دهیم.
تحقیقات  اهمیت  دلیل  به  کرد:  تاکید  وی 
و  تهدایدات  اینکه  و  آفت  این  با  مبارزه  در 
دامنگیر  آینده  در  نیز  دیگری  چالش های 
احداث  پیشنهاد  می شود،  زاگرس  جنگل های 
تصویب  به  که  دادیم  را  بلوط  تحقیقات  مرکز 
رسید و به زودی این مرکز را دایر خواهیم کرد. 

26 هزار هکتار از جنگل های منطقه
 کامال آلوده شده  است

بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نیز در همین زمینه به تسنیم گفت: ۶0 هزار 
هکتار از جنگل های این استان در اپیدمی این 
آفت قرار دارند و 2۶ هزار هکتار از جنگل های 
بلوط ما به طور کامل آلوده شدند و در اولویت 
با آفت پروانه برگ خوار هستند. سعید  مبارزه 
جاویدبخت از تراکم باالی جنگل در کهگیلویه 
در  جنگل  سرانه  افزود:  و  گفت  بویراحمد  و 
آن ها  مساحت  و   1.2 بویراحمد  و  کهگیلویه 
اثرات  کاهش  وی  است.  هکتار  هزار   ۸۷4
یک  را  استان  این  طبیعت  بر  خشکسالی 
مراتع  و  جنگل ها  نجات  برای  حیاتی  اقدام 
به حمایت های  اشاره  با  و  برشمرد  استان  این 
آن  تبع  به  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار اجرای 

طرح های آبخیزداری و آبخوان داری شد. 
این در حالی است که در سفر رئیس سازمان 
جنگل ها و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
میلیارد   1۶۸ مبلغ  بویراحمد  و  کهگیلویه  به 
ریال برای مبارزه اولیه با آفت اخیر جنگل های 
بلوط اختصاص یافت که می تواند شروع خوبی 
و  برگ خوار  پروانه  جمعیت  کاهش  برای 

جوانه خوار بلوط باشد.

ابراز نگرانی نماینده ولی فقیه در استان از افزایش بی حجابی:

مسووالن احساس مسوولیت کنند

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:عملیات مبارزه با آفات 
بلوط در جنگل های آسیب دیده این استان از روز 

)جمعه (آغاز شد.
به سفر  با توجه  اظهار داشت:  سعید جاوید بخت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  سرپرست 
زده  آفت  جنگل های  از  میدانی  بازدید  و  کشور 
کمیته  باشت  منطقه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بحران مقابله با آفات بلوط با همکاری دستگاه های 

اجرایی تشکیل شده است.

وی افزود: در شرایط فعلی تنها راه مبارزه سریع با 
این آفت محلول پاشی است که از امروز در مناطق 

بحرانی آفت زده آغاز شده است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  سرپرست 
هکتار  هزار  کرد:۶۳  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از جنگل های مناطق سردسیری و گرمسیری این 
استان دچار آفت پروانه برگ خوار سفید و جوانه 

خوار بلوط شده است.
این  از  هکتار  هزار   2۸ کرد:  عنوان  بخت  جاوید 
جنگل ها در مناطق گرمسیری باشت، کهگیلویه و 
بهمئی و ۳5 هزار هکتار در  مناطق سردسیری دنا 
بویراحمد دچار آفت کرم  و پروانه جوانه خوار  و 

بلوط شده است.
وی ابراز داشت:برای محلول پاشی و مبارزه با آفت 
درختان بلوط 40 میلیارد تومان تامین شده است 

بلوط  درختان  محلول پاشی  و  مبارزه  برای  که  
کهگیلویه و بویراحمد به 100 میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.
وی تاکید کرد: قرار است ۳5 میلیارد تومان اعتبار 
نیز از محل مسوولیت های اجتماعی وزارت نفت 

به این امر مهم اختصاص یابد.
از  یکی  زمانی  که  برگخوار  و  خوار  جوانه  حشره 
حشرات مفید درختان بلوط بود، امروزه با تغییرات 
و  آفت  یک  به  انسانی  دستکاری  و  هوایی  و  آب 
تهدید برای جنگل های زاگرس  تبدیل شده است.

پروانه برگ خوار آفتی است که به درختان بلوط 
و گیاهان گوناگونی مانند مرکبات، پسته، بادام و 
بسیاری دیگر از گیاهان حمله می کنند؛ این آفت 
وارد  خسارت  تواند  می  طبیعت  در  نسل  پنج  به 

کند.

 )Tortrix viridana L( پروانه جوانه خوار بلوط
که در چند دهه اخیر، گونه های مختلف بلوط را 
مورد حمله قرار داده آفتی بسیار مخرب است که 
باعث کاهش رویش چوب، زوال جنگل، تغییر در 
میر  و  مرگ  باعث  و حتی  توالی شده  و  زادآوری 

درختان می شوند.
جنگل های  سطح  در  بهار  فصل  آغاز  با  آفت  این 
فعالیت  به  شروع  زاگرس  رویشی  ناحیه  در  بلوط 
عرصه های  به  را  زیادی  های  خسارت  و  کرده 

طبیعی وارد می کند.
این حشره با تغذیه بی رویه از جوانه ها و برگ های 
درختان، ظاهر درخت را عاری از برگ می کند و 
همین باعث می شود بسیاری از مردم با گمان بر 
اقدام  عرصه  در  آن  قطع  به  درخت،  خشکیدگی 

کنند.

عملیات میدانی نجات 
جنگل های  استان

  آغاز شد

باالخره؛
صدای ناله های بلوط های زاگرس 

شنیده شد 
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ماه فروردین
گاهي اوقات الزم است که به خواسته هاي دیگران توجه کنید و آن 
ها را بپذیرید. بعد از گذشت این چند روز مي توانید مشکالت را به 

طور منطقي حل کنید.
ماه اردیبهشت

تازه متوجه می شوید که تا چه اندازه اطرافیان برایتان مهم هستند. 
توانید  باید حل شوند و می  مشکالتی در زمینه مادیات است که 
که یک دوست  نظر می رسد  به  بکشید.  بسیار خوبی  نقشه های 
صمیمی دارید که نهایت سعی خود را می کند تا از شما در همه 

شرایط حمایت کند.
ماه خرداد

در مورد جزئیات بي مورد مردد هستید در حالي که باید حرکت 
بزرگي انجام دهید. نمي توانید یک جا آرام بمانید و بنابراین بهتر 
دقت  و  توجه  به  حاضر  حال  در  زیرا  کنید.  فراموش  را  کار  است 
مصرف  را  تان  انرژي  و  بیرون  بروید  باید  امروز  دارید.  نیاز  زیادي 

کنید.
ماه تیر

هم چنان در مورد راه حال مشکالت با هم دیگر صحبت میکنید . 
اگرکسی تاخیری در یکی از برنامه های تان ایجاد کرده است شاید 

بخواهید راه تان را به تنهایی ادامه دهید.
ماه مرداد

ناامیدي مي  امروز خیلي طول نمي کشد که احساس خستگي و 
کنید. به نظر مي رسد که نگراني ها به ذهن شما هجوم آورده و 
شروع به کار گرفتن ذهن شما کرده اند، مگر این که شما در این 
مورد بسیار جدي عمل کنید و اجازه ندهید. هم چنین ممکن است 
شما با شخصي مواجه شوید که راجع به درست و غلط، خیلي اظهار 
راه خواهد  به  این مورد یک سخنراني  به  و راجع  عقیده مي کند 

انداخت.
ماه شهریور

امروز همسرتان به توجه شما نیاز دارد. سعی کنید کلمات را طوری 
به کار ببرید که ناراحت نشود و ا زدست تان نرنجد.در مورد مسائل 
مهم  که  کارهایی  هستید.به  حساس  کمی  گذشته  و  خانوادگی 

نیستند اهمیت ندهید.
ماه مهر

امروز بسیار بدخلق شده اید و احساس می کنید که بار همه دنیا 
روی شانه شماست.گر چه به نظر می رسد همه چیز در این زمان 
به خوبی پیش می رود شک های بی گاه باعث اثر بدی در ذهن شما 
می شود.مشکل می شود فهمید که ترسهای شما به جا هستند یا 
این که شما از کاه کوه ساخته اید.سعی کنید حتماً استراحت کنید 

که به نظر می رسد نصف مشکل شما همین عدم استراحت است.
ماه آبان

حرفی  هر  و  دهید  انجام  کاری  هر  که  کنید  می  احساس  امروز 
را  حقیقتی  دارید  ترسید.دوست  می  بنابراین  است  اشتباه  بگویید 
بیان کنید اما آن قدرها هم که فکر می کنید راحت نیست.پیامد 
آن حتماً ناراحتی پیش می آید اما فکر می کنید گفتن این حقیقت 

ضروری است.
ماه آذر

امروز ستاره ها این فرصت را به شما مي دهند که عمیقاً به احساس 
خود و دیگران دست یابید. ولي امروز بنفع تان است که خیلي به 
دیگران اعتماد نکنید. شما دوست دارید که خوبي درون دیگران را 
تان  پیغامهاي متضادي مي گیرید که گیج  از دیگران  پیدا کنید. 
اعتماد  امروز زماني نیست که به قضاوت خود  .بهرحال  مي نماید 
کنید، پس هیچ نوع تعهد احساسي یا مالي، با هیچکس در حال 

حاضر نبندید.
ماه دی

با یک شخص خاص مشکل پیدا مي کنید. اگر سعي کنید آن را 
نیز پشیمان  بگیرید، متوجه مي شوید که آن فرد خودش  نادیده 
مي شود و تقاضاي شروع مجدد دوستي را از شما مي کند و شما 

نیز متعجب مي شوید.
ماه بهمن

در محل کار مراقب باشید زیرا به نظر می رسد شخصی گرفتاری 
تا جایی که می  را  زندگی دیگران  دارد که  و تصمیم  دارد  فکری 
تر  تان سختر و کسل کننده  برنامه  تواند مشکل کند.هر چه قدر 
باشد بیشتر به آزادی تمایل خواهید داشت.بنابراین سعی کنید به 
روشهای مثبت این کار را انجام دهید تا همه چیز به یکباره از بین 

نرود.
 ماه اسفند

پی می برید که آن یک روش همکاری همکاران است.)) بلکه روی 
تمام کسانی که در یک فهرست اجتماعی هستند به نظر می رسد((

کار  وقفه  بی  هرگونه خسارتی  بدون  توانید  می  گاهی شما  خوب 
کنید این طور نیست؟

3
فال روز 

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
به کل خدمت سربازی را حذف  اگر  مجلس گفت: 
کنیم یا اینکه معافیت های سربازی را بیش از اندازه 
افزایش دهیم، دست نیروهای نظامی خالی می شود.

مشموالن  اعزام  اینکه  به  اشاره  با  حیدری  شهریار 
به خدمت سربازی پایه و اساس قانونی دارد، اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران کشور پهناوری است 
که هم همسایگان بسیار زیادی دارد و هم در حوزه 
دریا و خشکی مرز داریم، بنابراین برای تأمین امنیت 

کشور به سرباز و کادر نظامی نیاز داریم.

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
نظامی  کادر  حوزه  در  ما  اینکه  به  اشاره  با  مجلس 
کرد  توجه  نکته  این  به  باید  گفت:  نداریم،  مشکل 
نیروهای  انسانی  از منابع  تا 40 درصد  که بین ۳0 
مسلح از طریق سربازان تأمین می شود. اگر ما به کل 
خدمت سربازی را حذف کنیم یا اینکه معافیت های 
دست  دهیم،  افزایش  اندازه  از  بیش  را  سربازی 
و  خود  انسانی  نیروی  تأمین  برای  نظامی  نیروهای 

دفاع از کشور خالی می شود.
نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسالمی 
دلیلی  هر  به  که  هستند  عده ای  البته  داد:  ادامه 
مثال،  برای  بروند.  سربازی  خدمت  به  نمی توانند 
ممکن است فردی قبل از رسیدن به دوران سربازی 
یا در دوران دانشجویی ازدواج کرده و صاحب فرزند 
شده باشد که اگر در این شرایط به خدمت سربازی 
از  می شوند.  مشکل  دچار  او  خانواده  قاعدتاً  برود، 
خدمت  به  شرایط  این  با  افرادی  اگر  دیگر  سوی 

محدودیت های  یکسری  با  هم  باز  نروند،  سربازی 
دولتی و خدمات عمومی مواجه می شوند.

غایب  مشموالن  اساس،  این  بر  کرد:  تاکید  وی 
سربازی باید تعیین تکلیف شوند. ما از دولت و ستاد 
کل نیروهای مسلح درخواست کردیم تا اصالح الیحه 
قانون خدمت وظیفه عمومی را به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارائه 
دهند تا ما آن را بررسی کنیم و آنچه خیر و صالح 
مشموالن غایب سربازی و مملکت است، در صحن 

مجلس به تصویب برسد.
باید در  حیدری اظهار داشت: معافیت های سربازی 
اصالح الیحه قانون خدمت وظیفه عمومی مشخص 
معافیت های  که  شود  تعیین  باید  همچنین  شود. 
سربازی به چه تعداد و به چه علتی داده می شود تا 
خللی در انجام وظایف نیروهای نظامی وارد نشود. با 
وجود این، حتماً باید مشموالن غایب سربازی تعیین 

تکلیف شوند.

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با خواهر شهيد رضا آجوداني
برادرم در اتاقي شهيد شد 

که در آن آرزوي شهادت مي کرد

آقا رضا چطور بچه اي بود که از سن 
کم به شهادت عشق مي ورزيد؟

به نظر من ذات اين بچه ه��ا خوب بود كه از 
سن كم عاشق خدا مي ش��دند و بهترين راه 
رسيدن به خدا را هم در شهادت مي ديدند. 
رضا يك بچه جنوب شهري قوي بنيه اي بود 
كه سر س��فره پدر و مادرمان حالل خورد و 
حالل فكر كرد و عاقبت خونش را در مسير 
انقالب اس��المي حالل كرد. يعني خودش 
خواست كه خونش در اين مسير ريخته شود. 
رضا آجوداني يك نوجوان كم س��ن و سال و 
معمولي بود، اما انق��الب امام خميني ذات 
پاك آنها را تقويت ك��رد، بارور كرد و خيلي 
زود ميوه وجودشان رسيد. رضاي ما وقتي 
كه 13، 14 س��ال داشت از ش��وق شهادت 

شب ها تنها در اتاقش گريه مي كرد. 
با س�ن کمش چط�ور راه�ي جبهه 

شد؟
شناس��نامه اش را دس��تكاري كرده بود. از 
طرفي هيكل نس��بتاً درش��تي هم داشت و 
نگاهش كه مي كردي فكر مي كردي 20 ساله 
است. چون جرئت و جسارت زيادي داشت، 
قبول كرده بودند به جبهه برود و چند بار هم 

رفت و آمد تا اينكه به شهادت رسيد. 
در آن سن و سال قاعدتًا درسش را 

نيمه کاره رها کرده بود؟
بله، درسش را رها كرد تا نگذارد حتي يك 
وجب از خاك كشورمان دست دشمن بماند. 
اتفاقاً درس آقا رضا خيلي خوب بود. دوست 
داشت مهندس ش��ود و با نمرات خوبي كه 
داشت، مطمئن بوديم از نظر تحصيلي موفق 
مي شود. اما خب مهندس كوچك ما رفت و 

به شهادت رسيد. 
پ�در و مادرتان مخال�ف رفتن او به 

جبهه در سن نوجواني نبودند؟
خ��ب، آنها از اينكه باليي س��ر رض��ا بيايد، 
مي ترس��يدند ولي خودش اصرار داشت كه 
به جبهه برود. يكبار پدرم صداي گريه هاي 
رضا را از اتاقش مي شنود. مي رود و مي پرسد: 
پسرم تو با اين سن كم چه دردي داري كه 
اينطور گريه مي كني؟ رض��ا هم مي گويد: 

دوست دارم شهيد ش��وم و از شوق شهادت 
گريه مي كنم. وقتي يك نفر اينطور عاش��ق 
يك راه مي شود، نمي شود جلويش را گرفت. 

خصوصاً كه راهش حق باشد. 
از نحوه شهادتش بگوييد. 

س��ال 61 و در منطقه س��ومار يك خمپاره 
كنار برادرم اصابت مي كند و تنش را سوراخ 
س��وراخ مي كند. او را به سردخانه مي برند و 
بعد از 24 ساعت متوجه مي شوند زنده است. 
بعد به بيمارستاني در شيراز منتقل مي شود. 
رضا را بعد از مدتي به خانه مي آورند. وقتي 
من او را ديدم، در بدنش جاي سالم نداشت. 
توي س��رش هم چند تركش جا مانده بود. 
رضا تا مرا ديد بلند شد و روبوسي كرد. گفت: 
»چند قدم مانده به بهشت!« بعد چون هوس 
مرغ كرده بود، به م��ادرم گفت:» برايم مرغ 
درست كن از بس در جبهه كنسرو بادمجان 
خورده ام قيافه ام شبيه بادمجان شده است، 
مادرم چلومرغ درس��ت ك��رد و رضا خورد. 
همين حين داشت تلويزيون نگاه مي كرد. 
يكهو گفت نمي خواهم تلويزيون ببينم. ما 
آن را از اتاق خارج كردي��م. اما ناگهان رضا 
داد زد: »تا بهش��ت يك ق��دم مانده كمكم 
كنيد. حضرت علي اصغر)ع(، حضرت علي 
اكبر)ع(، حضرت قاس��م)ع( كمكم كنيد.« 
بعد در بغل م��ادرم جان داد و به ش��هادت 
رس��يد. او در همان اتاقي به شهادت رسيد 
كه خيلي از شب ها تنهايي در آنجا عزاداري 

و گريه مي كرد. 

  فريده موسوي
شهيد رضا آجوداني وقتي به شهادت رسيد، 15 سال بيش�تر نداشت. اما پدرش ديده 
بود رضا در اتاق باالي منزلش�ان نوار نوحه مي گذارد و زياد گري�ه مي کند. گريه ها که 
ادامه مي يابد، از پس�رش مي پرس�د: »گريه ه�اي نوجواني مثل تو براي چ�ه مي تواند 
باش�د؟« رضا هم در جواب مي گويد: »از ش�وق شهادت«. ش�هيد رضا آجوداني متولد 
1346 بود و س�ال 61 به شهادت رس�يد. او س�ال هاي اندکي در اين کره خاکي زندگي 
کرد، اما گوه�ري را در زندگي يافت�ه بود که هرگ�ز او را به دو روز دنياي فاني ش�يفته 
نكرد. گفت وگوي م�ا با اش�رف آجوداني خواه�ر بزرگ تر ش�هيد را پي�ش رو داريد. 

فرزند شهيد
شايد شما از ماجراي بازي 
تئاتر شهيد استاد مرتضي 
در مهاب�اد خبر نداش�ته 
باشيد، اما همين موضوع باعث شد دنبال 
خانواده ايشان بگرديم و شما را پيدا کنيم. 
خانواده اي که دوست داريم بيشتر از آن 

بدانيم. 
پدرم بچ��ه بازارچه نايب الس��لطنه ته��ران بود. 
س��ال 46 كه با مادرم ازدواج مي كند در خيابان 
پيروزي ساكن مي شوند و زندگي شان را همانجا 
بنا مي سازند. ما در خانواده س��ه فرزند بوديم. دو 
خواهر بزرگ ترم و من كه سال 50 به دنيا آمدم. 
ش��هيد اس��تاد مرتضي از آن پدرهاي مذهبي و 
انقالبي بود. هرچن��د ما كمت��ر مي ديديدمش، 
چراكه مرت��ب فعاليت مي كرد و حتي س��ال 50 
تا 57 دو سال از دس��ت مأموران رژيم طاغوت به 
بندرعباس فرار كرد. بعد از انقالب هم كه در كميته 

و سپاه و جبهه و. . . بود تا به شهادت رسيد. 
گوي�ا ايش�ان را در جبه�ه باب�ا صدا 

مي زدند؟
بله، به خاطر س��ن زيادش��ان نس��بت به ساير 
رزمنده ها بابا صدايش مي كردند. البته بيشتر 
ايشان را استاد صدا مي زدند. پدر متولد 25 مهر 
سال 1315 بود. زمان شهادتش در 23 تيرماه 
1365 50 سال داشت. كلمه »بابا« فقط لقبش 
نبود، بلك��ه به قول همرزمان��ش مثل يك پدر 
دلسوز به رزمنده هاي جوان تر رسيدگي مي كرد. 

خصوصاً كه سمت فرماندهي هم داشت.
اينكه گفتيد ش�هيد در يک مقطع به 
بندرعباس فرار کرده بود، پس قاعدتًا 
فعاليت هاي انقالبي گسترده اي داشته 

است؟
ش��هيد از انقالبي هاي قديمي ب��ود. به همراه 
چهره هايي چ��ون آق��اي گرمارودي)ش��اعر 
نام آش��نا( و آقاي ختني فعالي��ت مي كردند. 
آقاي ختني يكبار به منزلمان آمدند و به صورت 
سربس��ته از فعاليت هاي عميق و ريشه دار پدر 
گفتند. همي��ن فعاليت ها هم باعث مي ش��ود 
كه پ��درم كار و زندگ��ي اش را رها و به ش��كل 
ناگهاني به بندرعباس فرار كند. آن زمان ايشان 
كارخانه تريكوبافي داشت. وقتي به بندرعباس 
مي رود، مجبور مي شود كارخانه اش را بفروشد 
تا خودش و خانواده اش بتوانند گذران زندگي 
كنند. زماني كه انقالب پيروز ش��د من 7 سالم 
بود. تقريباً دو سال قبلش براي پيدا كردن پدر 
همراه مادرم به بندرعب��اس رفتيم. البته چيز 
زيادي از اين خاطره به ياد ندارم، اما بنده خدا 
مادرم خيلي اين در و آن در زده بود تا بابا را پيدا 
كند. ما بعد از اين ديدار به تهران برگش��تيم و 
پدرم مجبور بود تا حوالي پيروزي انقالب، غم 

غربت را تحمل كند. 
از دوران رزمندگ�ي و جه�اد پدر چه 

مي دانيد؟
ايشان بعد از پيروزي انقالب مدتي در كميته 
مشغول مي ش��ود. بعد از تش��كيل سپاه هم 
كه پاسدار مي ش��ود و در گزينش��ي پادگان 
وليعصر)عج( خدمت مي كند. پدرم با شهيد 
وصالي و ش��هيد چمران ارتباط داشت. يك 
مدتي به كردس��تان مي رود و شايد موضوع 
ب��ازي تئات��ر ايش��ان در همين مقط��ع و در 
مهاباد اتفاق افتاده باش��د. حوالي س��ال 62 
مسائلي پيش مي آيد كه باعث مي شود پدرم 
از س��پاه خارج ش��ود. اما همچنان به صورت 
بسيجي به جبهه مي رود و در يك مقطع نيز 
جانش��ين معاون اطالعات عمليات لشكر10 
سيدالشهدا)ع( مي شود. شهيد استاد ماشاءاهلل 
رزمنده لشكر 10 سيدالشهدا)ع( و لشكر 27 
محمدرس��ول اهلل)ص( بود و بيشتر در جبهه 
جنوب خدمت مي ك��رد. نهايتاً ب��راي انجام 
مأموريتي موقتاً به نقده مي رود كه همانجا به 

شهادت مي رسد. 
يك�ي از همرزم�ان پدرت�ان مي گفت 
ايشان به طرز مظلومانه اي به شهادت 

رسيده است؟
ش��هيد اس��تاد مرتضي به همراه يك گروهي 
براي ايج��اد و تأمي��ن جاده اي اس��تراتژيك 
به نقده مي روند ك��ه در كمين ض��د انقالب 
مي افتن��د. گويا آنه��ا يك جم��ع 45 نفره به 
فرماندهي پدرم بودند كه در برابرش��ان يك 
گروه حدوداً 400 نفري ضد انقالب قرارگرفته 
بود. درگيري سختي صورت مي گيرد و پدرم با 
تيربارش تا لحظه آخر مقاومت مي كند. پايش 
كه زخمي مي شود آن را با چفيه اش مي بندد 
و باز مقاومت مي كند. نهايتاً كه همه رزمنده ها 
جز دو نفر به شهادت مي رسند، پدرم زخمي، 
پشت به رو بر زمين مي افتد. ضد انقالب ها از 
موي سفيد و سن و سال شهيد حدس مي زنند 
كه او بايد فرمانده اين گروه باشد. باالي سرش 
جمع مي شوند و يكي شان مي خواهد پدرم را 
برگردان��د. در حالي كه پدر اس��لحه اي را زير 
خودش مخفي كرده بود. تا بابا را برمي گردانند، 
س��ريع به طرف فرمان��ده گروه ض��د انقالب 
شليك مي كند و او را به هالكت مي رساند. اما 
باقي نفرات دشمن او را به رگبار مي بندند و با 
اصابت 14 گلوله به شهادت مي رسد. همان دو 
رزمنده اي كه زنده مانده بودند نحوه شهادت 

ايشان را تعريف كرده اند. 
همسر شهيد

چه سالي با ش�هيد استاد 
مرتضي ازدواج کرديد؟

ما س��ال 46 ب��ا ه��م ازدواج 
كرديم. شهيد 31 سال داش��ت و به نسبت آن 
زمان دير ازدواج كرده بود. دليلش هم اين بود كه 
فعاليت هاي انقالبي مي كرد و اصاًل وقت نداشت 
به زندگي شخصي اش برسد. حتي آقاي ختني 

از دوس��تان انقالبي اش مي گفت وقتي شنيدم 
ماشاءاهلل ازدواج كرده متعجب شدم. چون فكر 
نمي كردم او با مش��غله هايي ك��ه انقالبي گري 
برايش درست كرده، بتواند ازدواج كند. البته من 
از فعاليت هاي همسرم خبر نداشتم. يادم است 
يكبار شب به خانه نيامد. صبحش با نگراني رفتم 
محل كارش، ديدم آنجا هم نيست. برادر شوهرم 
محمد آقا آنجا بود. از ايش��ان س��راغ شهيد را 
گرفتم كه ابراز بي اطالعي كرد. بعد از س��ه روز 
همس��رم به خانه آمد و گفت مأموريت داشتم، 
رفتم قزوين. منظ��ورش مأموريت انقالبي بود. 
من تازه آن زمان ها فهميدم همسرم از سال 42 
كه نهضت حضرت امام شروع شد، وارد فعاليت 

انقالبي شده است. 
در زندگي با ش�هيد، او را چطور آدمي 

شناختيد؟
خيلي آدم آرام و مهرباني ب��ود. كمتر عصباني 
مي شد. خواهر ايشان همسايه ما بودند و از اين 
طريق با هم آشنا شديم. در زمان آشنايي مان 
ايش��ان در يك كارخانه تريكو باف��ي كارگري 
مي كرد. از طرف م��ا كه رفته بودن��د تحقيق، 
همكارانش به م��ادرم گفته بودند حتماً س��ر 
سجاده دعا كردي كه همچين دامادي گيرتان 
آمده اس��ت. آقا ماش��اءاهلل آدم مردم داري بود 
و دس��ت خيرش به خيلي ها مي رسيد. بعدها 

كه خ��ودش كارخانه تريكوباف��ي راه انداخت، 
درآمدش نسبتاً خوب بود، ولي مرتب به اين و 
آن كمك مي كرد. ما خبر نداشتيم چه كارهايي 
مي كند و بعد از شهادتش مطلع شديم. ايشان 
بندرعباس كه رفت مجبور شد كارخانه اش را 
بفروش��د، به پول آن زمان 20 هزار تومن شد 
كه همه اش را خرج ما و خان��واده انقالبي هاي 
زنداني كرد. همس��رم در 11 سالگي پدرش را 
از دس��ت مي دهد و از همان زمان سرپرستي 
خواهر و برادر كوچك ترش را برعهده مي گيرد. 
كارگري مي كند و با فقر و نداري خو مي گيرد. به 
همين دليل وقتي كه دستش به دهانش رسيد، 

به آنهايي كه نداشتند كمك مي كرد. 
يعني محرومان را تحت پوش�ش قرار 

مي داد؟
بيشتر به خانواده انقالبي هايي كمك مي كرد كه 
به زندان افتاده بودند. يكي، دو نفر هم نبودند. 
حتي وقتي همسرم به بندرعباس فرار كرد، آنجا 
پيش يكي از دوستانش مي رود كه قباًل به او هم 
كمك كرده ب��ود. گويا اين دوس��تش مقطعي 
دانش��جوي رش��ته زبان در تهران بود و چون 
وضع مالي خوبي نداشت، ش��هيد به او كمك 
مي كرد. حاال هم كه همس��رم ب��ه بندرعباس 
پناه برده بود، از كمك همين دوس��تش بهره 
مي برد. البته چون مي ترسيد براي آن بنده خدا 

دردسر درست شود، شب ها بيشتر در تانك آب 
و توي ماشين و اينطور جاها مي خوابيد. شهيد 
استادمرتضي در بندرعباس خيلي سختي و در 

به دري كشيده بود. 
زندگ�ي ب�ا ي�ک انقالب�ي ک�ه رخت 

رزمندگي هم به تن کرد، سخت نبود؟
ما تقريباً 18 س��ال با هم زندگي كرديم. شايد 
در تمام اين مدت كال چهار يا پنج س��الش را با 
هم بوديم. چه وقتي كه به بندرعباس فرار كرد، 
يا بعد از انقالب كه در كميته و س��پاه خدمت 
مي كرد، كمتر وقت داشت به ما رسيدگي كند. 
با اين وجود هيچ وقت مهرباني هايش را فراموش 
نمي كنم. از نظر من ايشان يك آدم خاص بود. 
همين خاص بودنش هم او را به شهادت رساند. 

تصور شهادتش را کرده بوديد؟
خود شهيد وقتي كه بار آخر به منطقه جنگي 
مي رفت، عين نحوه شهادتش را در خواب ديده 
بود. مي گفت در خواب ديدم ك��ه من را با 14 
گلوله به شهادت رساندند. حتي تعريف مي كرد 
كسي كه من را كشته پيراهن آبي داشت. وقتي 
همسرم به شهادت رسيد، ما به دادسراي نقده 
رفتيم. آنجا يك تع��داد از ضد انقالب را گرفته 
بودند. يكي از دو نفري كه در رابطه با شهادت 
همسرم و همرزمانشان دس��تگير شده بودند. 
پيراهن آبي داش��ت. همانجا فهميدم خوابش 
رؤياي صادقه بود و طبق خوابش با 14 گلوله به 

شهادت رسيده است. 
سخن پاياني 

آقا ماشاءاهلل چون يك آدم مذهبي بود، وصيتش 
به پس��رم و دخترانم هم رعايت امور شرعي و 
خواندن نماز و رفتن به نماز جمعه بود. ايشان 
همه وج��ودش را وقت انقالب ك��رد. تقريبا از 
س��ال 42 وارد جريان انقالب شد و بعد هم در 
كميته و سپاه و بسيج خدمت كرد. افرادي مثل 
آقا ماشاءاهلل بودند كه با دلس��وزي و احساس 
تكليف بار انقالب را به دوش كشيدند. او حتي 
وقتي مورد بي مهري قرار گرف��ت و مجبور به 
ترك سپاه ش��د، جهاد را ترك نكرد و باز راهي 
جبهه شد. آنقدر رفت تا سعادت شهادت را براي 

خودش خريد. 

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد ماشاءاهلل استاد مرتضي از سرداران گمنام دفاع مقدس

دشمن براي خم كردن قامت بابا 14 گلوله شليك كرد
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 عليرضا محمدي
از شهيد ماشاءاهلل اس�تادمرتضي همين قدر ش�نيده بودم که در يک نمايش تئاتر در مهاباد 
نقش ش�يخ حس�ن جوري را بازي کرده اس�ت. اي�ن را يك�ي از همرزمان�ش مي گفت. حتي 
درست اسم ش�هيد را به ياد نمي آورد، اما مي گفت سن و سالش بيش�تر از باقي رزمنده ها بود 
و او را اس�تاد صدا مي زدند. خيلي دوست داش�تم از استاد بيش�تر بدانم. از اين و آن رزمنده 
س�ؤاالتي در خصوصش پرس�يدم و هيچ ک�دام اطالعات دقيقي از او نداش�تند. گذش�ت تا 
اينكه عكاس يك�ي از خبرگزاري ها به طور اتفاقي گفت ش�هيد ماش�اءاهلل اس�تادمرتضي را 
مي شناسد! به نظرم رس�يد خود شهيد س�فره آش�نايي بيش�تر را پهن کرده است. فرصت 
را غنيمت ش�مردم و با مهدي اس�تاد مرتضي پس�ر ش�هيد تم�اس گرفت�م. گفت وگويمان 
که با پس�ر و همسر ش�هيد )فاطميه س�لطانيه( ش�كل گرفت، فهميدم آقا ماش�اءاهلل آنقدر 
مردانه جنگيده بود که دش�من براي خم کردن قامتش مجبور ش�ده 14 گلوله ش�ليک کند. 
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حل جدول 3124

انهدام یک تیم مسلح تروریستی
 در شمال غرب کشور

با هوشیاری و رصد اطالعاتی، یک تیم مسلح تروریستی 
حمزه  قرارگاه  رزمندگان  توسط  کشور  غرب  شمال  در 

سیدالشهدا)س( نیروی زمینی سپاه منهدم شد.
به گزارش حوزه دفاعی ایرنا، روابط عمومی قرارگاه حمزه 
از  اطالعیه ای  در  سپاه  زمینی  نیروی  )ع(  سیدالشهدا 
انهدام یک تیم تروریستی در شمال غرب کشور خبر داد.

است:  آمده  سیدالشهداء)ع(  حمزه  قرارگاه  اطالعیه  در 
اسالمی  ایران  قهرمان  و  شهیدپرور  ملت  استحضار  به 
مسلح  تیم  یک  متعال،  خداوند  یاری  به  می رساند، 
انجام  و  غرب  شمال  مرز  از  نفوذ  قصد  که  تروریستی 
جدار  در  داشت،  را  کشور  داخل  در  خرابکارانه  عملیات 
مرز شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی در کمین 
زمینی  نیروی  سیدالشهداء)ع(  حمزه  قرارگاه  رزمندگان 

سپاه مستقر در منطقه مرزی گرفتار شد.
کامل  طور  به  تروریستی  تیم  موفق،  عملیات  این  در 
منهدم و مقادیری تجهیزات و مهمات بدست رزمندگان 

اسالم افتاد.
قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع(  اعالم  بر  بنا  گفتنی است 
نیروی زمینی سپاه در این عملیات آسیبی به نیروهای 

خودی وارد نشده است.

فرمانده انتظامی فارس خبر داد:
آزادی ۴ گروگان در نی ریز

 دستگیری آدم ربایان
پلیس  ماموران  تالش  با  گفت:  فارس  انتظامی  فرمانده 
شهرستان های داراب و نی ریز، 4 نفر گروگان از چنگال 

آدم ربایان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.
سردار رهام بخش حبیبی پنج شنبه 1۶ تیر در گفت وگو 
اعالم  پی  در  امسال  تیرماه  بیان کرد: 12  با خبرنگاران 
نفر   4 ربایش  بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های  مرکز 
شهرستان  محالت  از  یکی  در  ناشناس  افراد  توسط 
داراب، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور ماموران 

انتظامی قرار گرفت.
او افزود: در بررسی های اولیه پلیس مشخص شد، 4 نفر 
گرفته  پژو 405 گروگان  توسط سرنشینان یک سواری 

شده و سریعا گروگان گیران متواری شده اند.
فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: با توجه به حساسیت 
موضوع ماموران انتظامی داراب تالش گسترده را برای رها 
سازی افراد ربوده شده را آغاز و موفق شدند همان روز 
)12 تیرماه جاری( یکی از آدم ربایان را در این شهرستان 
دستگیر و یک نفر از افراد ربوده شده را نیز آزاد کنند. 
سردار حبیبی  با بیان اینکه در تحقیقات از فرد دستگیر 
شده مشخص شد دیگر افراد دخیل در این گروگانگیری 
گفت:  هستند،  تردد  حال  در  شیراز-کرمان  مسیر  در 
شهرستان  انتظامی  ماموران  و  اجرا  مهار  طرح  بالفاصله 
نی ریز موفق شدند خودرو متعلق به آدم ربایان شناسایی 

و با اقدامات فنی و تخصصی آن را توقیف کنند.
او با اشاره به اینکه در این ماموریت )توقیف خودرو( 2 
نفر گروگان گیر دستگیر و ۳ نفر آدم ربا نیز صحیح و سالم 
بررسی تکمیل مشخص شد علت  آزاد شدند، گفت: در 
و انگیزه آدم ربایی معامله ناصواب مواد مخدر بوده است.

رئیس پلیس فارس با اشاره به اینکه هر ۳ آدم ربا برای 
سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تاکید کرد: پلیس 
هرگز اجازه نخواهد داد مجرمان و مخالن نظم و امنیت، 
مشاهده  صورت  در  و  زنند  برهم  را  شهروندان  آسایش 
قاطع  برخورد  با هنجارشکنان  قانونی  اقدام غیر  هرگونه 

خواهد شد.

خبر

جدول 3125

افزایشی بیماران مبتال به کرونا در  روند 
کشور، زنگ خطر ورود به موج جدید را 

به صدا در آورده است.
آمار روزانه کرونا در کشور سیر صعودی 
نیز  بیماران  بستری  موارد  و  گرفته 
نشان  وضعیت  این  است.  شده  افزایشی 
جدید  موج  وارد  احتماالً  که  می دهد 

بیماری خواهیم شد.
ابتالء  موارد  افرایش  علل  از  یکی  شاید 
در چند روز اخیر، رها شدن پروتکل های 
باشد.  ماسک ها  برداشتن  و  بهداشتی 
نشان  بهداشت  وزارت  بررسی های  زیرا، 
از  کمتر  کنونی،  شرایط  در  که  می دهد 

10 درصد افراد جامعه ماسک می زنند.
واکسیناسیون  روند  حال،  همین  در 
به سرعت  شاید،  و  باید  که  آن طور  نیز 
پیش نمی رود. به طوری که آمار افرادی 
تزریق کرده اند،  واکسن کرونا  که ۳ دوز 

همچنان کمتر از 2۸ میلیون نفر است.
وزارت  درمان  معاون  کریمی  سعید 
در  که  مطلب  این  عنوان  با  بهداشت، 
را داشته  بستری  افزایش  اخیر  روز  چند 
ایم، گفت: هفته ای که گذشته نسبت به 
افزایش بستری  هفته ما قبل 20 درصد 

داشتیم.
بستری  موارد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
شرایط  بنابراین  افزود:  استان،   2۳ در 
مداخله  مهم ترین  دارد،  مداخله  به  نیاز 
زدن  بهداشتی،  نامه های  شیوه  رعایت 
یکی  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  ماسک، 
از مهم ترین کارها تکمیل واکسیناسیون 

است.
جهت  به  می کنم  تأکید  گفت:  کریمی 
اینکه بیش از ۶ ماه از واکسیناسیون ملی 
ایمنی  سطح  اکنون  هم  است،  گذشته 
یک  باید  و  کرده  پیدا  کاهش  مقداری 
واکسیناسیون ملی و جمعی انجام دهیم 

تا کسانی که ۶ ماه از واکسیناسیون آنها 
گذشته است، واکسینه شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به 
یکباره شاهد روند  به  این سوال که چرا 
سه  دو  افزود:  هستیم،  کرونا  افزایشی 
علت وجود دارد، به طوری که شاهد بروز 
هستیم  اومیکرون  جدید  های  زیرسویه 

که BA4 و BA5 است .
از دالیل موارد  کریمی گفت: یکی دیگر 
سیر صعودی ابتالء، افزایش شدید بیماری 
در کشورهای همسایه ما است، در ترکیه، 
عربستان، عراق افزایش زیادی داشتیم و 
یک مقدار هم به دلیل اینکه رعایت شیوه 

نامه ها هم کاهش یافته است.
موارد  به  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
افزود:  و  کرد  اشاره  فوتی  و  بستری 
معموالً، یک تا دو ماه طول می کشد که 
افزایش  و  شود  نمایان  جدید  موج  آثار 
موارد بستری و به دنبال آن، فوتی ها، دو 
تا سه هفته بعد از بستری ها رخ می دهد.

وی ادامه داد: سه رقمی شدن مرگ های 
اما  نمی کنیم،  بینی  پیش  را  روزانه 
احتمال دو رقمی شدن فوتی های روزانه 

وجود دارد.
اپیدمیولوژی  استاد  یونسیان  مسعود 
گفت:  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  همزمانی  که  است  این  واقعیت 
 BA4 زیرگونه  شدن  قالب  با  افزایش ها 
اومیکرون  از  زیرگونه  دو  که   BA5 و 
یک  ما  دنیا  جای  همه  در  هستند، 
نسبت  به  که  می بینیم  را  افزایشی 
واکسن  بود،  غالب  که   B2 اومیکرون 
اگر  ما  یعنی  دارند.  بیشتری  گریزی 
با  می توانستیم  واکسن  دوز  دو  با  پیشتر 
BA1 و BA2 مقابله کنیم برای مقابله 
با زیرگونه های جدید، یا باید واکسن هایی 
داشته باشیم که به طور اختصاصی برای 

در  هنوز  که  شدند  ساخته  زیرگونه  این 
باید تعداد دوزها  یا  دنیا واکسنی نداریم 

را افزایش دهیم.
وی افزود: یکی از مهم ترین شواهدی که 
ما داریم اختالفی است که بین قاره آفریقا 
و آمریکا می بینیم، قاره آفریقا به واکسن 
شدیدی  اختالف  و  نداشته  دسترسی 
دلتا  و  اومیکرون  میر  و  مرگ  بین  که 
می بینیم در قاره آفریقا پررنگ نیست که 
ناشی ازا ین است که واکسیناسیون خود 

را با تأخیر انجام دادند.
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد 
نزده  واکسن  اگر هنوز  که  گفت: کسانی 

ما  از  کدام  هر  اگر  واقع  در  بزنند.  اند، 
خود  سالمت  بگذاریم،  جلو  به  قدم  یک 
به  نمی اندازیم.  مخاطره  به  را  دیگران  و 
جدید  موج  با  مقابله  برای  می رسد  نظر 
پروتکل ها  به  بازگشت  بر  عالوه  بیماری، 
بهداشتی،  دستورالعمل های  رعایت  و 
تکمیل  بگیریم.  جدی  را  واکسیناسیون 
باقیمانده برای کسانی که هنوز  دوزهای 
واکسیناسیون  و  اند  نزده  را  سوم  دوز 
کسانی که تاکنون حتی یک دوز واکسن 
نزده اند، از اهمیت زیادی برخوردار است 
جدید  موج  از  تلفات  بدون  بتوانیم،  تا 

بیماری عبور کنیم.

توصیه هایی برای روزهای گرم سال؛
مراقب 

گرمای داخل خودرو باشید
افزایش  سفرها  که  تابستان  فصل  در 
احتمالی  تأثیرات  از  پیشگیری  می یابد، 

گرما بر سالمت بدن بسیار مهم است.
گروه  رئیس  حریری  ابراهیمی  علیرضا 
سالمت کار دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، به بیان چند نکته بهداشتی برای 
جلوگیری از حوادث ناشی از گرما به ویژه 

هنگام استفاده از خودرو پرداخت.
فرزند  هرگز  سال  گرم  فصول  در   -  1
خود را داخل خودرو با در و شیشه بسته 
اثر  بر  درون خودرو  دمای  نگذارید،  تنها 
تابش مستقیم نور خورشید پس از چند 
دقیقه بسیار بیشتر از دمای بیرون خودرو 

می شود و جان فرد به خطر می افتد.
رانندگی  هنگام  در  گرم  فصول  در   -  2
در سراشیبی ها به طور مرتب ترمز نکنید 
نکردن  عمل  احتمال  مدتی  از  پس  زیرا 
ترمز به دلیل داغی بیش از حد ناشی از 
امکان خنک  با دیسک و عدم  اصطکاک 
گرمای  دلیل  به  کوتاه  زمان  در  شدن 

هوای محیط وجود دارد.
۳ - هنگام سوار شدن به خودرو در فصول 
خودرو  در  دقیقه  سه  تا  دو  ابتدا  گرم 
خودرو  داخل  از  هوا  تا  بگذارید  باز  را 
بودن  پلیمری  دلیل  به  زیرا  شود،  خارج 
صندلی های  بعضی  و  داشبورد  قطعات 
ناشی  های  حالل  پالستیکی،  روکش  با 
به  تدریج  به  که  محیطی  آالینده های  از 
خارج  اند  کرده  نفوذ  پلیمرها  این  داخل 
این  از  برخی  اینکه  به  توجه  با  و  شده 

هستند،  زا  سرطان  بنزن  نظیر  ترکیبات 
سرنشینان در مواجه با این ترکیبات قرار 

می گیرند.
دارید  را  کولر  از  استفاده  قصد  اگر   -  4
تا  کنید  باز  را  پنجره ها  ابتدا  در  ترجیحاً 
غبار موجود در سیستم کولر ماشین که 
اند  شده  نشین  ته  هوا  عبور  مسیر  در 
خودرو  کابین  فضای  در  و  شوند  خارج 

معلق نشود.
فصل  تابستان  اینکه  به  توجه  با   -  5
خواب  حرکت  از  قبل  حتماً  است  سفر 
در  زیرا  باشید  داشته  کافی  استراحت  و 
غیر این صورت به دلیل کاهش هوشیاری 
افزایش  جاده ای  تصادفات  احتمال 

می یابد.
۶ - به دلیل وجود تشعشعات غیریونیزان 
UV از نوع A و B در نور خورشید سعی 

کنید هنگام رانندگی عالوه بر زدن عینک 
برای  شیشه  بان  سایه  از  حتماً  آفتابی 
استفاده  سوختگی  آفتاب  از  پیشگیری 

کنید.
۷ - اگر با کودک کم سن و سال مسافرت 
از  کودک  قفل  زدن  بر  عالوه  می کنید 
یخ،  ضد  مثل  شیمیایی  مواد  نگهداری 
مواد سمی مثل لوله بازکن ها و یا حشره 

کش ها در صندلی عقب اجتناب کنید.
خصوصاً  رانندگی  هنگام  در  اگر   -  ۸
آورد  جوش  شما  خودرو  گرم  فصول  در 
خودرو را به سمت راست هدایت و کاپوت 
کم  رادیاتور  روی  بر  برده  باال  را  ماشین 
کم آب بریزید و از باز کردن در رادیاتور 
خودداری کنید زیرا آب جوش با فشار بر 
روی صورت و دستان شما پاشیده شده 

موجب سوختگی شدید می شود.

ماسک ها را برداشتیم کرونا نفس کشید
 واکسن بزنیم تا آمار باال نرود

خدمت سربازی نباید 
حذف شود/ مشموالن 

غایب تعیین تکلیف شوند



مقابله با پدیده ریزگردها باید از مسیر 
دیپلماسی فعال منطقه ای دنبال شود

خدمت سربازی نباید
 حذف شود 

صفحه )4(صفحه )4(

کرد:  تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
در سال جدید به جز یک مرحله که منشاء گرد و غبار کانون های 
را  ما  کشور  خارجی  کانون های  از  عمدتا  موارد  سایر  بود  داخلی 
تحت تاثیر قرار داد، فلذا الزم است که مقابله با این پدیده از مسیر 
دیپلماسی منطقه ای از سوی وزارت خارجه دنبال شود.  مجتبی 

یوسفی، درباره راهکارهای مقابله با پدیده ریزگردها در...

گفت:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اگر به کل خدمت سربازی را حذف کنیم یا اینکه معافیت های 
نیروهای نظامی  افزایش دهیم، دست  اندازه  از  سربازی را بیش 
خالی می شود. شهریار حیدری با اشاره به اینکه اعزام مشموالن 
داشت:  اظهار  دارد،  قانونی  اساس  و  پایه  سربازی  خدمت  به 
جمهوری اسالمی ایران کشور پهناوری است که هم همسایگان ...
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تمام مدارس کانکسی در استان
 تا پایان سال جمع می شوند

ماسک ها را برداشتیم
 کرونا نفس کشید

 واکسن بزنیم 
تا آمار باال نرود

باالخره؛

صدای فریاد بلوط های زاگرس 
شنیده شد  

و  کهگیلویه  استان  در  ویژه  به  زاگرس  جنگل های 
شدن  شنیده  اما  ندارند  خوشی  روز  و  حال  بویراحمد 
صدای مظلومیت بلوط در کشور این نوید را می دهد که 
تهدید به وجود آمده به فرصتی برای نجات این سرمایه 
ارزشمند ملی تبدیل شود. بررسی کارشناسی و آمارهای 
 50 از  بیش  زاگرس  جنگل های  می دهد  نشان  رسمی 
درصد آب کشور را تولید می کند و 40 درصد جنگل های 
درحالی  این  شده است.  واقع  منطقه  این  در  در  کشور 
است که در میان 11 استان زاگرسی، استان کهگیلویه 
و بویراحمد حدود هشت درصد جنگل های کشور و 20 
اختصاص  به خود  را  کوه   رشته  این  درصد جنگل های 
داده و تولیدکننده 10 درصد آب کشوراست و برهمین 

اساس کارشناسان تاکید می کنند حفظ حیات ...

رئیس جمهور گفت: این حق مردم است که از 
تورم های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، لذا 
ما باید همه تالش خود را برای کاهش تورم 
به کار گیریم و هر اقدامی را که سبب کاهش 

و جلوگیری از تورم شود باید انجام داد.
آیت اهلل ابراهیم رئیسی روز )1۷تیر( در جلسه 
کرد:  اظهار  کردستان  استان  اداری  شورای 
حاصل  سخن  و  ادعا  با  پیشرفت  و  توسعه 
نمی شود و باید با اخالص کار کرد و پرونده و 

کارنامه ارائه داد.
وی عنوان کرد: تاریخ کردستان گواه آن است 
عمل  که  اند  شده  نامدار  مردانی  و  زنان  که 
به اجرا را نشان دادهاند نه کسانی که صرفا 

سخنرانی کردهاند.
آیت اهلل رئیسی افزود: ما در محضر پروردگار، 
و  اداری  مراتب  ارباب رجوع و سلسله  مردم، 

سازمانی و نظارتی باید پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: رسالت ما تحول و به سرانجام 
و  ما  همه  از  مردم  انتظار  و  است  رساندن 
مدیران این است که تحولی در زندگی آن ها 
اتفاق بیفتد، اگر در زندگی آنان اتفاقی افتاد 
احساس می کنند ما رسالت خود را انجام داده 

ایم.
آیت اهلل رئیسی بیان کرد: آنچه که امروزهمردم 
انتظار دارند، تحول در زندگی، شغل و  از ما 
سبک زندگی آن ها است و امید مردم بعد از 

توکل به خدا، به همه ما است.
از  که  است  مردم  حق  این  داد:  ادامه  وی 
تورم های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، لذا 
ما باید همه تالش خود را برای کاهش تورم 
به کار گیریم و هر اقدامی را که سبب کاهش 
و جلوگیری از تورم می شود باید انجام دهیم.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی گفت: تا به امروز 
اند  بوده  نظام  پای  و  کار  پای  همه  ما  مردم 
حال  و  اند  آمده  بیرون  امتحان  از  سربلند  و 
نوبت ما است. وی ادامه داد: دانشجو و طلبه 
بداند  را  جامعه  نیاز  که  است  کسی  سیاسی 
ریسک  اهل  و  کند  نقش  ایفای  جامعه  در  و 

کردن و خطرپذیری در میدان ....

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و 
بویراحمد با بیان اینکه تمام مدرسه های کانکسی در 
مناطق محروم و کمتر برخوردار کهگیلویه و بویراحمد 
 1۳0 گفت:  شد  خواهد  آوری  جمع  امسال  پایان  تا 
طرح آموزشی با اعتبار بیش از سه هزارو ۷00 میلیارد 

ریال در مناطق مختلف این استان در حال اجراست.
رضا حسینی روز پنجشنبه در حاشیه آیین کلنگ زنی 
مدرسه روستای تکیه باشت افزود: از این تعداد طرح 
های آموزشی در دست  ساخت بیش از ۸۶ مورد خیر 
ساز و مشارکتی است. وی بیان کرد: تمام مدرسه های 

کانکسی در مناطق محروم و کمتر برخوردار...

مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد:
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2
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

شمار مبتالیان کرونا 
در کهگیلویه و بویراحمد

 افزایشی است

مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد:

مهلت ثبت اظهارنامه مالیاتی
 در استان 
تمدید شد

مردم حق دارند
 از تورم نگران باشند

2

2

ابراز نگرانی نماینده ولی فقیه در استان از افزایش بی حجابی:

مسووالن احساس 
مسوولیت کنند

3

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام، 
عزت  عامل  دو  و  حج  اساسی  پایه  دو  را  معنویت  و  وحدت 
غرب  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  اسالمی  امت  سعادت  و 
مستکبر در منطقه حساس ما و اخیراً در همه جهان روزبه روز 
لحظه  یک  حتی  دشمن  کید  از  البته  است،  شده  ضعیف تر 

نباید غفلت کرد.
)جمعه(  روز  صبح  که  اسالمی  انقالب  رهبر  پیام  متن 
حجت االسالم والمسلمین نواب )نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی( آن را در صحرای عرفات 

قرائت کرد، به این شرح است:

» بسم اهللّ الّرحمن الّرحیم
والحمد هلّل رّب العالمین و صلّی اهلّل علی محّمد المصطفی و 

آله الّطاهرین و صحبه المنتجبین
مبارک  موسم  که  میگوییم  سپاس  را  حکیم  و  عزیز  خدای 
حج را بار دیگر میعاد ملّتهای مسلمان قرار داد و این مسیر 
اکنون  اسالمی  اّمت  گشود.  آنان  روی  به  را  رحمت  و  فضل 
بار دیگر میتواند وحدت و یکپارچگی خود را در این آئینه ی 
تفّرق  و  تشّتت  انگیزه های  از  و  کند  ابدی مشاهده  و  شّفاف 

روی بگرداند.
که  است  حج  اساسی  پایه ی  دو  از  یکی  مسلمانان  وحدت 
چون با ذکر و معنویّت -که پایه ی اساسی دیگر این فریضه ی 
به  را  اسالمی  اّمت  میتواند  رمز است- همراه شود،  و  راز  پُر 
َو  ُة  الِعزَّ  ِ هلِلَّ »َو  مصداق  را  آن  و  برساند  سعادت  و  عّزت  اوج 
لَِرسولِِه َو لِلُمؤِمنین« قرار دهد. حج، ترکیبی از این دو عنصر 
سیاسی و معنوی است؛ و دین مقّدس اسالم آمیزه ی پُرشکوه 

و باعظمتی از سیاست و معنویّت است.
دشمنان ملّتهای مسلمان در تاریخ اخیر، کوشش انبوهی را 
برای سست کردن این دو اکسیر زندگی بخش، یعنی وحدت 
و معنویّت، در میان ملّتهای ما به کار گرفته اند. معنویّت را با 
ترویج سبک زندگی غربی که تهی از روح معنوی و برآمده از 
کوته بینی ماّدی است، کم رنگ و بی رمق میکنند، و وحدت 
را با گسترش و شّدت بخشیدن به انگیزه های موهوم تفرقه 

مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافیا به چالش میکشند.
اّمت اسالمی که اکنون نمونه ی کوچک آن در مراسم نمادین 

برخیزد؛  مقابله  به  وجود،  همه ی  با  باید  میشود،  دیده  حج 
در کالم خدا،  تدبّر  برای خدا،  کار  یاد خدا،  از سویی  یعنی 
اعتماد به وعده های خدا را در ذهنّیت همگانی خویش تقویت 

کند، و از سویی بر انگیزه های تفّرق و اختالف فائق آید.
شرایط  که  است  آن  گفت،  میتوان  قاطعّیت  با  امروز  آنچه 
از  ارزشمند  تالش  این  برای  اسالم  جهان  و  جهان  کنونی 

همیشه مساعدتر است.
در  مردم  توده های  از  بسیاری  و  نخبگان  امروز  اّوالً  زیرا 
خود  معنوی  و  معرفتی  عظیم  ثروت  به  اسالمی  کشورهای 
توّجه یافته و به اهّمّیت و ارزش آن پی برده اند. امروز دیگر 
تمّدن  ارمغان  مهم ترین  عنوان  به  کمونیسم  و  لیبرالیسم 
غرب، جلوه گرِی صد سال پیش و پنجاه سال پیش را ندارد. 
سؤال های  عالمت  با  غربی  پول محوِر  دموکراسِی  آبروی 
به  که  میکنند  اعتراف  غربی  متفّکران  و  است  روبه رو  جّدی 
سرگردانی معرفتی و عملی دچارند. در دنیای اسالم، جوانان، 
وضعّیت،  این  مشاهده ی  با  دین  و  علم  مردان  اندیشمندان، 
به دیدگاهی نو درباره ی ثروت معرفتی خود و نیز به خطوط 
سیاسی رایج در کشورهای خود دست می یابند، و این همان 

بیداری اسالمی است که همواره از آن یاد میکنیم.
معجزآسا  و  شگرف  پدیده ای  اسالمی،  خودآگاهی  این  ثانیاً 
استکباری  قدرتهای  که  است  آفریده  اسالم  دنیای  قلب  در 
در برابر آن بشّدت دچار مشکلند. نام این پدیده »مقاومت« 
ایمان و جهاد و توّکل است. این  بُروز قدرت  و حقیقت آن، 
پدیده همان است که درباره ی نمونه ای از آن در صدر اسالم، 
َّذیَن قاَل لَُهُم الّناُس اِنَّ الّناَس َقد  این آیه ی شریفه نازل شد: اَل
ُ َو نِعَم  َجَمعوا لَُکم َفاخَشوُهم َفزاَدُهم ایمانًا َو قالوا َحسُبَنا اهللَّ
لَم یَمَسسُهم سوٌء َو  َو َفضٍل   ِ بِِنعَمٍة ِمَن اهللَّ َفانَقلَبوا  الَوکیُل* 
ُ ذو َفضٍل َعظیم. صحنه ی فلسطین یکی  ِ َو اهللَّ اتََّبعوا ِرضواَن اهللَّ
توانسته  که  است  شگفت انگیز  پدیده ی  این  جلوه گاه های  از 
رژیم طغیانگر صهیونیست را از حالت تهاجمی و عربده کشی 
به وضعّیت دفاع و انفعال بکشاند و مشکالت سیاسی و امنّیتی 
نمونه های  کند.  تحمیل  آن  بر  را  کنونی  آشکار  اقتصادی  و 
درخشان دیگر مقاومت را میتوان در لبنان و عراق و یمن و 

برخی نقاط دیگر بوضوح مشاهده کرد.
موّفق  الگوی  یک  شاهد  دنیا  امروز  همه،  این  کنار  در  ثالثاً 
اسالم  سیاسی  حاکمّیت  و  قدرت  از  سرافراز  نمونه ی  یک  و 
ثبات و استقالل و پیشرفت و عّزت  ایران اسالمی است.  در 
جّذاب  و  پُرمعنی  و  عظیم  حادثه ای بس  اسالمی،  جمهوری 
به  را  بیدار  اندیشه و احساس هر مسلمان  است که میتواند 
ما  خطای  بعضاً  عملکردهای  و  ناتوانی ها  کند.  جلب  خود 
برکات  همه ی  به  کامل  دستیابی  که  نظام  این  کارگزاران 

است  نتوانسته  هرگز  انداخته،  تأخیر  به  را  اسالمی  حکومت 
پایه های مستحکم و گامهای استواری را که نشئت گرفته از 
اصول اساسی این نظام است متزلزل سازد و پیشرفت ماّدی 
و معنوی را متوّقف کند. در صدر فهرست این اصول اساسی، 
آراء مردمی  بر  تکیه  اجرا،  و  قانونگذاری  در  اسالم  حاکمّیت 
در مهم ترین مسائل مدیریّتی کشور، استقالل سیاسی کامل، 
و عدم رکون به قدرتهای ستمگر قرار گرفته است؛ و همین 
اصول است که میتواند محّل اجماع ملّتها و دولتهای مسلمان 
و همکاری ها  را در جهت گیری ها  اسالمی  اّمت  و  قرار گیرد 

یکپارچه و مّتحد سازد.
اینها زمینه ها و عواملی است که اوضاع مساعد کنونی دنیای 
است.  آورده  فراهم  مّتحد  و  یکپارچه  برای حرکت  را  اسالم 
روشنفکران  و  علمی،  و  دینی  نخبگان  و  مسلمان،  دولتهای 
مستقل، و جوانان حقیقت جو بیش از همه باید به بهره گیری 

از این زمینه های مساعد بیندیشند.
طبیعی است که قدرتهای استکباری و بیش از همه آمریکا، از 
چنین گرایشی در دنیای اسالم نگران باشند و همه ی امکانات 
خود را در رویارویی با آن به کار برند و اکنون چنین است. از 
امپراتوری رسانه ای و شیوه های جنگ نرم، تا جنگ افروزی و 
شعله ور ساختن جنگهای نیابتی، تا وسوسه گری و خبرچینی 
سیاسی، و تا تهدید و تطمیع و رشوه.. همه و همه از سوی 
آمریکا و دیگر مستکبران به کار گرفته میشود تا دنیای اسالم 
را از مسیر بیداری و سعادت خود جدا کنند. رژیم جنایتکار و 
سیه روی صهیونیست در این منطقه هم یکی از ابزارهای این 

تالش همه جانبه است.
به فضل و اراده ی الهی این تالشها در بیشتر موارد ناکام مانده 
در همه ی  اخیراً  و  ما  و غرب مستکبر در منطقه ی حّساس 
جهان روزبه روز ضعیف تر شده است. پریشانی و ناکامی آمریکا 
و همدست جنایتکار او یعنی رژیم غاصب در منطقه را میتوان 
در صحنه ی حوادث فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن 

و افغانستان بوضوح تماشا کرد.
و  پُرانگیزه  جوانان  از  مملّو  اسالم  جهان  مقابل،  نقطه ی  در 
امید  آینده،  ساختن  برای  سرمایه  بزرگ ترین  است.  بانشاط 
در  بویژه  اسالم  در جهان  امروز  که  است  نْفس  به  اعتماد  و 
این  داریم  وظیفه  همه  میزند.  موج  منطقه  این  کشورهای 

سرمایه را حفظ کنیم و افزایش دهیم.
از  نباید غفلت ورزید؛  از کید دشمن یک لحظه  این همه،  با 
غرور و غفلت بپرهیزیم و بر تالش و هشیاری خود بیفزاییم و 
در همه حال، با توّجه و تضّرع از خدای قادر و حکیم کمک 
بخواهیم. حضور در مراسم و مناسک حج، فرصت بزرگی است 

برای توّکل و تضّرع، و نیز برای تفّکر و تصمیم.
برادران و خواهران مسلمان خود در سراسر جهان را دعا کنید 
و توفیق و پیروزی آنان را از خدا بخواهید. هدایت و کمک 
الهی به این برادرتان را هم در ادعیه ی زاکیه ی خود بگنجانید.

والّسالم علیکم و رحمة اهلل
سّیدعلی خامنه ای
5 ذی الحّجة 144۳
14 تیر 1401«

عید  گرامیداشت  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
و  راه خداست  در  فداکاری  عید  عید،  این  قربان، گفت: 
ماه  و گوشت مصرفی یک  است  قربانی کردن مستحب 
خانواده های فقیر در این شرایط با قربانی های گسترده، 

تامین خواهید کرد.  
آیت اهلل »سید احمد خاتمی« در فرازی از نماز سیاسی - 
عبادی جمعه تهران در جمع نمازگزاران در محل مصالی 
انقالب  معظم  رهبر  پیام  به  اشاره  با  )ره(  خمینی  امام 
باید  انقالب  معظم  رهبر  ارزشمند  پیام  به حجاج گفت: 
تحلیل شود اما اجماال ایشان دو چیز را رکن حج اعالم 
کردند، یکی ذکر و معنویت و دیگری وحدت مسلمین که 
این دو می تواند جامعه مسلمین را به اوج عزت برسانند و 
به همین دلیل است که دشمنان در پی زدن این هستند؛ 
هم می خواهند توجه به خدا و ذکر را کم کنند و هم 

وحدت مسلمین را هدف قرار دهند.  
خطیب نماز جمعه با اشاره به مناسبت روز 21 تیر 1۳14 
گوهرشاد  مسجد  به  خان  رضا  ُعمال  روز  این  در  افزود: 
و متحصنین که به کشف حجاب معترض بودند؛ حمله 
اینکه  بیان  با  ادامه  در  را کشتند.   وی  مردم  و  کردند 
کرد:  تصریح  است،  زن  شخصیت  تکریم  حجاب  فلسفه 
گوهر عفاف زن با گوهر حجاب او می تواند نقش آفرین 
باشد. امام خمینی )ره( در این زمینه تصریح کردند که 
او  از  و  کرده  را حفظ  زن  می خواهد شخصیت  اسالم  
انسان کارآمد بسازد. مقام زن این نیست که بزک کرده 
بیرون رود، این مقام زن نیست این عروسک بازی است. 
آیت اهلل خاتمی با اشاره به اینکه در بیش از 10 آیه قرآن 
داشت:  اظهار  است،  حجاب  از  سخن  مختلف  روایات  و 
حجاب حکم قطعی قرآن است و اکثر مراجع عظام تقلید 

هم حجاب را از ضروریات دین می دانند.
پوشش  و  ایرانی حجاب  بانوان  منش  اینکه  بیان  با  وی 
بوده است، گفت: تاریخ بی حجابی در این کشور به دو 
نفر باز می گردد نخستین فرد قرة العین بهایی بوده که 
در سال 12۶۳ با بی حجابی مردم را به بهایت دعوت می 
بود که در 12 خرداد  قلدر  کرد و دومین فرد رضاخان 
یاد دادند  او  به  بردند و 10  روز  ترکیه  به  را  او   1۳1۳
چطور دین ستیز باشد و نخستین چیزی که یادش دادند 
این بود که برای پیشرفت باید حجاب برداشته شود، آن 
هم به عنوان نوکر و برده پذیرفت و آمد و عمل کرد که 

نتیجه آن فاجعه مسجد گوهرشاد شد.  
حضرت  و  قرآن  حجاب  تاریخچه  داد:  ادامه  وی 
بین  مسلمان  بانوان  ندارم  تردیدی  و  است  فاطمه)س( 

تاریخ بی حجابی و حجاب، تاریخ خدا و حجاب و حضرت 
فاطمه )س( را برمی گزینند.

از مساله  امروز حجاب  افزود:  تهران  نماز جمعه  خطیب 
هر  و  است  شده  تبدیل  اصلی  مساله  به  گذشته  فرعی 
اسالم  با  را  دولت و کشوری که می خواهد مشکل خود 
اعالم کند؛ حجاب را ممنوع و هر کشوری که می خواهد 

با اسالم آشتی کند، حجاب را آزاد اعالم می کند.
انقالب  عالی  شورای  افزود:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
از ۳00  بیش  در  فرهنگی در سال ۸4 مصوب کرد که 
رئیس   و  کرد  تعیین  را  تکالیفی  برای ۳2 دستگاه  ماده 
تاثیر  که  است  کرده  ابالغ  را  آن  تازگی  به  هم  جمهور 

خوبی در گسترش حجاب خواهد داشت.  
وی ادامه داد: مبارزه با منکر بی حجابی باید کامال قانونی 
باشد و مقابله با این پدیده به صورت خودسر و غیرقانونی، 
ایجاد هرج و مرج می شود.  خود منکر است که موجب 
با بی حجابی هم خالف  مبارزه  برای  اقدامات خودسرانه 
به  شرع و هم ضدحجاب است و چه بسا دامن زنندگان 
بی حجابی خود این صحنه ها را به وجود بیاورند که باید 
مراقبت کرد. یک اقدام نادرست و خودسرانه، اثرات تدبیر 

شایسته برای مقابله با بی حجابی را از بین می برد.  
نظام  در  خودسرانه  کار  اینکه  بیان  با  خاتمی  آیت اهلل 
جمهوری اسالمی ممنوع و خالف شرع است، ادامه داد: 
حجاب قانون است و قانون را اجبار نامیدن مغلطه است و 

همه  جای دنیا قوانین خود را دارد و اجرا می شود.
برای  و  غلط  اجباری،  حجاب  واژه  اینکه  بیان  با  وی 
به  قانون  این  باید  داشت:  اظهار  است،  حجاب  تخریب 

عنوان یک حکم شرعی رعایت شود.  
خطیب موقت نماز جمعه افزود: در گناه بی حجابی سه 
گروه گناهکاران هستند؛ گروه اول کسانی که بی حجابی 
می کنند، بی حجابی ضربه زدن به امنیت روانی جامعه 
که  هستند  کسانی  دوم  گروه  است.  مردم  به  خیانت  و 
بستر این گناه را با فراخوان فراهم می  کنند و در نهایت 
گروه سوم، کسانی هستند که این بی حجابی را تشویق 
می کنند و این گناه بزرگ را »قشنگ« نامیدن، رضایت 
در  شدن  سهیم  )ع(  علی  امام  تعبیر  به  و  گناه  این  به 
تاریخی کودتای  یادآوری  با  آن است.   آیت اهلل خاتمی 
هماهنگ  دنیا  قدرت های  تمام  با  گروه  این  گفت:  نوژه 
از سوی  به محض تشکیل دولت کودتا،  بودند که  شده 
آن ها تایید شوند اما به لطف خدا یک ربع پیش از آغاز 
کودتا، کودتاچیان یکجا دستگیر شدند و این لطف مدام 

به همراه انقالب بوده و خواهد بود.  

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام:

غرب مستکبر روزبه روز ضعیف تر شده است
از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت

آیت اهلل خاتمی: 
عید قربان، 

عید فداکاری در راه خداست

امام باقر علیه السالم
َف ِمن ُعیوِب النّاِس ما یَعمی َعلَیِه ِمن أمِر نَفِسِه،  َكفی بِالَمرِء َعیبا أن یَتََعرَّ

َل َعنُه إلی َغیِرِه... أو یَعیَب َعلَی النّاِس أمرا ُهَو فیِه ال یَستَطیُع التََّحوُّ
آدمی را همین عیب بس كه عیب خود را نبیند و عیب مردم را ببیند،
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محققان می گویند؛
گاز مصرفی در خانه

 با ابتال به سرطان مرتبط است
گاز طبیعی  که  دهد  نشان می  مطالعه جدید  یک 
مورد استفاده در خانه حاوی طیف گسترده ای از 

مواد شیمیایی سمی است.
گاز  نمونه های  محققان،  اخیر  یافته های  اساس  بر 
طبیعی گرفته شده از ۶۹ اجاق پخت و پز در منطقه 
بوستون آمریکا حاوی حداقل 21 آالینده خطرناک 
و  زایلن  بنزن،  اتیل  تولوئن،  بنزن،  جمله  از  هوا 

هگزان هستند.
دکتر »کورتیس نوردگارد«، یکی از نویسندگان این 
در   PSE سالم  انرژی  تحقیقاتی  مؤسسه  از  مقاله 
کالیفرنیا، گفت: »یکی از دالیلی که ما گاز طبیعی 
ما  به  که  است  این  داریم  خانه ها  از  بسیاری  در 
گفته شده است که این گاز تمیز است. این نشان 
می دهد که اگرچه ممکن است از نظر آالینده های 
هوا تمیزتر از سوختن زغال سنگ و نفت باشد، اما 

به این معنی نیست که کاماًل پاک است.«
طبیعی  گاز  در  موجود  »بنزن  افزود:  ادامه  در  وی 
نگران کننده است زیرا یک ماده سرطان زا شناخته 
شده  گرفته  نمونه های  درصد   ۹5 در  و  بوده  شده 

یافت شده است.«
است  ممکن  دیگر  آالینده های  از  »برخی  گفت:  او 
اما  باشند،  داشته  مشکوک  زایی  سرطان  فعالیت 
ما  است.  نگرانی ها  بزرگترین  از  یکی  واقعاً  بنزن 
می دانیم که باعث سرطان خون می شود و همچنین 

با لنفوم مرتبط است.«
مطالعه دیگری که در ماه ژانویه منتشر شد، نشان 
داد که بیشتر اجاق های گاز طبیعی نشت می کنند.

وقتی  از  نظر  صرف  گاز،  »اجاق  محققان:  گفته  به 
که از آن استفاده می کنید، همیشه در سطح بسیار 
پایین با نشت گاز طبیعی همراه است. این چیزی 
زیرا  آن هستید،  در معرض  است که شما همیشه 

این نشت مداوم وجود دارد.«
برای این مطالعه، محققان 2۳4 نمونه گاز طبیعی را 
از آشپزخانه ۶۹ خانه در بوستون و اطراف آن جمع 

آوری کردند.
آنها تجزیه و تحلیل 2۹۶ ترکیب شیمیایی منحصر 
به فرد را در گاز طبیعی شناسایی کردند، از جمله 
21 مورد که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست 
هوا  خطرناک  آالینده های  عنوان  به  متحده  ایاالت 

معرفی شده اند.
نوردگارد گفت: »ما از تحقیقات دیگر می دانیم که 
این آالینده ها را می توان در گازی که از چاه بیرون 
می آید، یافت. بنابراین گمان می کنیم که بسیاری از 
این ترکیبات ممکن است از جایی که گاز از زمین 
خارج می شود تا خط لوله ای که به خانه شما و اجاق 

گاز آشپزخانه شما می رود وجود داشته باشد.«
طبیعی  گاز  در  هوا  خطرناک  آالینده های  غلظت 
بسته به زمان سال متفاوت بوده و بیشترین غلظت 

آن در فصل زمستان است.
محققان توصیه می کنند که مردم اجاق گاز خود را 

با مدل های برقی جایگزین کنند.
باید  دارند  گاز  اجاق  که  »افرادی  گفت:  نوردگارد 
کنند  روشن  آشپزی  حین  در  را  خود  هود  حتماً 
خانه  از  بیرون  به  را  هوا  هود  که  شوند  مطمئن  و 

می فرستد.«
نتایج مطالعه جدید محققان انگلیسی؛

عالئم اخیر آبله میمونی
 با نوع قبلی فرق دارد

یک مطالعه جدید نشان می دهد که عالئم بیماران 
شیوع  عالئم  با  بریتانیا  در  میمونی  آبله  به  مبتال 
می شود  گفته  است.  متفاوت  ویروس  این  قبلی 
گزارش های کمتری از تب و خستگی گزارش شده 
از ضایعات پوستی  است در حالی که گزارش هایی 

در ناحیه تناسلی و مقعدی شایع تر بوده است.
محل ضایعات حاکی از انتقال در طی تماس نزدیک 
است. دکتر »نیکولو گیرومتی« از بیمارستان چلسی 
انگلیس، گفت: »در حال حاضر، بریتانیا و چندین 
کشور دیگر شاهد افزایش سریع موارد آبله میمون 
در میان افرادی هستند که به کلینیک های سالمت 
با  ارتباطی  اینکه  بدون  می کنند،  مراجعه  جنسی 
است،  بومی  آنها  در  بیماری  این  که  کشورهایی 
آبله میمون یک تشخیص جدید در  باشند.  داشته 
شامل  مطالعه  این  است.«  جنسی  سالمت  محیط 
از چهار مرکز بهداشت  54 مورد جمع آوری شده 
تأیید  عفونت  یک  کدام  هر  است.  لندن  جنسی 
بیماران  از  یک  هیچ  داشتند.  آزمایشگاهی  شده 
به کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جایی که این 
به  بسیاری  بودند.  نکرده  است، سفر  بیماری شایع 
تازگی به دیگر کشورهای اروپایی سفر کرده بودند.

حدود ۹4 درصد از بیماران حداقل یک ضایعه در 
آنها  اکثر  داشتند.  مقعد  اطراف  یا  تناسلی  ناحیه 
دلیل  به  نفر  پنج  اگرچه  داشتند،  خفیف  بیماری 
درد یا ضایعات پوستی عفونی در بیمارستان بستری 

شدند.
ناحیه مقعد و آلت  عالئم رایج ضایعات پوستی در 
بیماران  چهارم  یک  که  واقعیت  این  و  تناسلی 
یا  سوزاک  نظر  از  میمون  آبله  عفونت  با  همزمان 
انتقال  که  می دهد  نشان  بودند،  مثبت  کالمیدیا 
ویروس آبله میمون در این گروه از پوست به پوست 

نزدیک، برای مثال از طریق فعالیت جنسی است.
وی گفت: »عفونت آبله میمون با این عالئم ممکن 
است شبیه عفونت های رایج مقاربتی مانند تبخال 

و سیفلیس باشد.«
مهم است که پزشکان و بیماران بهداشت جنسی از 
عالئم آبله میمون آگاه باشند زیرا تشخیص اشتباه 
و  مناسب  مداخله  فرصت  از  است  ممکن  عفونت 

پیشگیری از انتقال بعدی جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:

مقابله با پدیده ریزگردها باید از مسیر 
دیپلماسی فعال منطقه ای دنبال شود

تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
کرد: در سال جدید به جز یک مرحله که منشاء گرد و غبار 
کانون های داخلی بود سایر موارد عمدتا از کانون های خارجی 
کشور ما را تحت تاثیر قرار داد، فلذا الزم است که مقابله با این 
خارجه  وزارت  سوی  از  منطقه ای  دیپلماسی  مسیر  از  پدیده 

دنبال شود. 
مجتبی یوسفی، درباره راهکارهای مقابله با پدیده ریزگردها در 
سطح کشور و به ویژه استان خوزستان، بیان کرد: برای مقابله با 
پدیده ریزگردها در دو بخش امکان تصمیم گیری و اقدام وجود 
دارد؛ یکی کنترل کانون های ریزگرد در داخل کشور است. در 
استان خوزستان ۸ کانون ریزگرد در طول یک دهه گذشته به 
وجود آمده است در برخی از استان های غربی کشور نیز شاهد 
تشدید این کانون های ریزگرد هستیم. دلیل اصلی آن نیز به 
آبی و سیاست های غلط در  منابع  سوءمدیریت در تخصیص 

حوزه منابع آبی در سطح کشور باز می گردد.
 نماینده اهواز گفت: برداشت های غیر ضروری و غیر کارشناسی 
آب از سرشاخه ها از دیگر عواملی است که سبب شده تا استان 
هایی مانند خوزستان یا سایر استان های غربی که در تاریخ 
تبدیل  ریزگرد  کانون  به  بوده  از جلگه  بشریت سرشار  زیست 
شود. وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر از سال ۹۷ تا سال 
میلیارد  و ۷00  هزار  دولت گذشته حدود 2  در طول   1400
ریزگردها  پدیده  با  مقابله  برای  ملی  توسعه  از صندوق  تومان 
ریزگرد هزینه  برای اصالح کانون های  تا  برداشت شده است 
شود اما امروز نتیجه ای دربرنداشته است که مسئوالن باید به 

مردم پاسخگو باشند چرا اکنون وضعیت اینگونه است؟
این عضو کمیسیون عمران گفت: در بخش دوم ما با کانون های 
ریزگرد در خارج از کشور مواجه هستیم، در سال جدید به جز 
یک مرحله که منشاء گرد و غبار کانون های داخلی بود، سایر 
موارد عمدتا از کانون های خارجی کشور ما را تحت تاثیر قرار 
داد. علت این موضوع نیز به سیاست های زیاده خواهانه و غیر 

انسانی برخی از کشورهای منطقه باز می گردد. 
نماینده اهواز گفت: احداث سدهای متعدد باعث برهم ریختن 
دنبال  به  کشور  داخل  در  که  اتفاقی  است  شده  اکوسیستم 
سیاست های غلط آبی و بخشی نگری رقم خورده است، اکنون 
در سطح منطقه نیز در حال تکرار است، ساخت سدهای بزرگ 
غیر کارشناسی در ترکیه اکوسیستم منطقه را برهم زده است. 
یوسفی با بیان اینکه این اقدامات غیر کارشناسی سبب شده تا 
21 درصد بیابان زایی افزایش پیدا کند، عنوان کرد: دیپلماسی 
فعال منطقه ای در این حوزه باید از سوی وزارت امورخارجه 

دنبال شود.

توسط سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ایران ادعای انگلیس درباره توقیف 
محموله تسلیحاتی را رد کرد

انگلیس  اساس  بی  ادعای  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
ایرانی به مقصد یمن را  درباره توقیف محموله تسلیحاتی 
رد کرد و گفت: این کشور صالحیت اخالقی برای طرح این 
ادعا علیه ایران را ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارجه در واکنش به ادعای منتشرشده در تارنمای رسمی 
ایرانی  تسلیحات  محموله  توقیف  بر  مبنی  انگلیس  دولت 
به مقصد یمن در ژانویه 2022، ضمن مردود دانستن این 
ادعا گفت: انگلیس با فروش بی وقفه تسلیحات پیشرفته به 
ائتالف نظامی خودخوانده علیه مردم بی دفاع یمن، شریک 
جنگ و تجاوز علیه یمن بوده، و در مقامی نیست که چنین 
اتهامات بی اساسی را در خصوص جمهوری اسالمی ایران 

مطرح کند و چهره انسان دوستانه به خود بگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تنها بر اساس اخبار و 
کشور حدود  این  انگلیس،  رسانه های  در  منتشرشده  آمار 
موشک  بمب،  شامل  پیشرفته  تسلیحات  پوند  میلیارد   ۸
از  را  جنگنده  جت های  و  شونده  هدایت  و  زمین  به  هوا 
ابتدای تهاجم نظامی به یمن، به ائتالف ضدیمن فروخته 
است، این رقم با احتساب مجوزهای اختصاصی که دولت 
این کشور در اختیار تولید کنندگان سالح قرار داده است، 
افزایش چند برابری می یابد. در واقع انگلیس با علم به وقوع 
بی  مردم  به  نسبت  متجاوز  ائتالف  توسط  جنایات جنگی 
دفاع یمن و حمالت نظامی آنها علیه مدارس، بیمارستانها، 
جشن های عروسی و انبارهای مواد غذایی، این سالح ها را 

در اختیار متجاوزان قرار داده است.
در  انگلیس  دولت  رویکرد  تردید  بی  کرد:  تاکید  کنعانی 
جمله  از  ائتالف،  نیروهای  به  تسلیحات  صادرات  استمرار 
دالیل تداوم جنگ ضد بشری در یمن بوده است، به همین 
علیه  ادعا  طرح  برای  اخالقی  کشور صالحیت  این  جهت 

جمهوری اسالمی ایران را ندارد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری! 

رئیس جمهور در شورای اداری کردستان مطرح کرد؛

مردم حق دارند از تورم ها نگران باشند

رئیس جمهور گفت: این حق مردم است که 
از تورم های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، 
کاهش  برای  را  خود  تالش  همه  باید  ما  لذا 
تورم به کار گیریم و هر اقدامی را که سبب 
انجام  باید  شود  تورم  از  جلوگیری  و  کاهش 

داد.
آیت اهلل ابراهیم رئیسی روز )1۷تیر( در جلسه 
کرد:  اظهار  کردستان  استان  اداری  شورای 
حاصل  سخن  و  ادعا  با  پیشرفت  و  توسعه 
نمی شود و باید با اخالص کار کرد و پرونده و 

کارنامه ارائه داد.
وی عنوان کرد: تاریخ کردستان گواه آن است 
عمل  که  اند  شده  نامدار  مردانی  و  زنان  که 
به اجرا را نشان دادهاند نه کسانی که صرفا 

سخنرانی کردهاند.
آیت اهلل رئیسی افزود: ما در محضر پروردگار، 
اداری و  ارباب رجوع و سلسله مراتب  مردم، 

سازمانی و نظارتی باید پاسخگو باشیم.
وی اضافه کرد: رسالت ما تحول و به سرانجام 
و  ما  همه  از  مردم  انتظار  و  است  رساندن 
مدیران این است که تحولی در زندگی آن ها 
اتفاق بیفتد، اگر در زندگی آنان اتفاقی افتاد 
احساس می کنند ما رسالت خود را انجام داده 

ایم.
آیت اهلل رئیسی بیان کرد: آنچه که امروزهمردم 
از ما انتظار دارند، تحول در زندگی، شغل و 
سبک زندگی آن ها است و امید مردم بعد از 

توکل به خدا، به همه ما است.
از  که  است  مردم  حق  این  داد:  ادامه  وی 
تورم های اقتصادی نگران و ناراحت باشند، لذا 
ما باید همه تالش خود را برای کاهش تورم 

به کار گیریم و هر اقدامی را که سبب کاهش 
و جلوگیری از تورم می شود باید انجام دهیم.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی گفت: تا به امروز 
اند  بوده  نظام  پای  و  کار  پای  ما همه  مردم 
و حال  اند  آمده  بیرون  امتحان  از  و سربلند 

نوبت ما است.
وی ادامه داد: دانشجو و طلبه سیاسی کسی 
است که نیاز جامعه را بداند و در جامعه ایفای 
نقش کند و اهل ریسک کردن و خطرپذیری 
حرف های  با  وگرنه  باشد،  عمل  میدان  در 
پرحرارت و پر آب و تاب و شعار تحول حاصل 

نمی شود.
آیت اهلل رئیسی افزود: در راس نظام تنها مقام 
رهبری هستند که راهبرد تعیین می کنند و 
و  هستیم  کشور  مجریان  و  کارگران  الباقی 

باید گرهی از مشکالت مردم بازکنیم.
وی ادامه داد: انتظار من از مدیران این است 
که با نگاه تحولی در این عرصه حرکت کنند.

رییس جمهور دغدغه اصلی استان کردستان 
را بیکاری جوانان دانست و اضافه کرد: همه 
ایجاد  راستای  در  هستند  موظف  سازمان ها 
اشتغال جوانان و راه اندازی خط تولید جدید 
پایان  از  نباید هیچ جوانی پس  بردارند،  گام 

فارغ التحصیلی احساس کند که بیکار است.
وی افزود: سیاسی بودن، کارنامه ارائه دادن، 
در میدان بودن، اهل به اقدام عمل بودن در 
گرو عمل و اقدام و اجراست و انتظار ما یک 

حرکت و نگاه تحولی است.
آیت اهلل رئیسی بیان کرد: این میدان، میدان 
میدان  ما  دولت  میدان  و  اجراست  و  عمل 

حرف و ادعا نیست.

وی افزود: اقدامات و کارهای اساسی بسیاری 
در کشور صورت گرفته است، اما با آنچه که 

مدنظر است، فاصله بسیاری دارد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: استان کردستان 
و  درخشید  خوش  اسالمی  انقالب  طول  در 
از  مخلصانه  که  هستند  افرادی  آن  مردمانی 
نگذاشتند، پس  و کم  کردند  دفاع  نظام  این 
وظیفه ما نسبت به آنان مضاعف است و باید 

اقدام اساسی در این استان صورت گیرد.
و  نگاه  شد:  یادآور  مسئوالن  به  خطاب  وی 
حرکت شما کامال حرکتی تحولی و جهادی 
باشد، زیرا با کار روزمره و نظام اداری ساده 

نمی توان کردستان را حفظ کرد.
اقتصادی  رشد  کرد:  بیان  جمهور  رییس 
است  گذاری  سرمایه  افزایش  گرو  در  کشور 
و همهمدیران و سازمان ها باید در این راستا 

پیگیر بوده و احساس مسئولیت کنند.

»تکفیر و تفرقه« دو ابزار دشمن برای 
فتنه گری در جهان اسالم است

در  رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل 
به  مردمی  دولت  سفر  برنامه های  ادامه 
و  علما  از  جمعی  دیدار  در  کردستان  استان 
گفت:  استان  تشیع  و  تسنن  اهل  روحانیون 
علما و روحانیون به عنوان میراث داران انبیا، 
امروز متولی اصلی صیانت از جامعه در مقابل 

هجمه های نظری دشمنان هستند.
 رئیس جمهور تصریح کرد: مردم این سامان 
اندیشه ای  و  سرزمینی  مرزهای  حفظ  در 
خوش درخشیدند و امروز دولت وظیفه دارد 
که به شکلی شایسته به این سامان و استان 

توجه کند.  این وظیفه ماست که ظرفیت های 
درست  را  استان  معنوی  و  مادی  عظیم 
مورد  خودش  مناسب  مسیر  در  و  شناخته 

بهره برداری قرار دهیم.
از سخنانش،  دکتر رئیسی در بخش دیگری 
برای  دشمن  ابزار  دو  را  تفرقه«  و  »تکفیر 
گفت:  و  دانست  اسالم  جهان  در  گری  فتنه 
کردستان از این آزمونها سربلند بیرون آمده 
است و جای جای این استان گواهی می دهد 
که مردان و زنان این سامان، چگونه در مقابل 
و دست  مردانه  معاندین  و  هجوم ضدانقالب 

در دست یکدیگر ایستادگی کردند.
جریان های  داشت:   اظهار  جمهور   رئیس 
ظرفیت  از  سواستفاده  دنبال  به  تکفیری 
عظیم نیروی انسانی جوان کشورمان به ویژه 
و  علما  مقابل،  در  و  است  مرزی  مناطق  در 
روحانیون وظیفه سنگینی برای صیانت بخشی 

به فکر و اندیشه جوانان و مردم دارند.
اسالم  جهان  کرد:  تصریح  رئیسی  آیت اهلل 
ساخته  دست   فتنه  گرفتار  مقطعی  در 
انگلیسی ها، آمریکایی ها و صهیونیست ها شد 
سریع  خیلی  انقالب  معظم  رهبر  چه  اگر  و 
نسبت به این تهدید هشدار دادند، اما جهان 
اسالم مدتی طول کشید تا از پشت پرده این 
توطئه که برای ایجاد تفرقه در جهان اسالم 

طراحی شده بود، آگاه شود.
مقام  حج  پیام  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
پیام،  این  کرد:  خاطرنشان  رهبری  معظم 
پیام وحدت، معنویت و توجه به ظرفیت های 
عظیم جهان اسالم و لزوم هوشیاری در برابر 

توطئه های نظام سلطه است.
از  خشنودی  ابراز  با  ادامه  در  رئیسی  دکتر 
استان  بر  حاکم  مطلوب  انسجام  و  وحدت 
در  همگانی  اراده  و  امنیت  گفت:  کردستان 
است  ذی قیمت  بسیار  پیشرفت  برای  استان 
آن  پایه  بر  کرد  خواهد  سعی  نیز  دولت  که 
تمام ظرفیت های کردستان برای پیشرفت را 

هم افزا کند.
برخی  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  پایان،  در 
سوی  از  که  دیدگاه هایی  و  درخواست ها 
راه آهن،  راه،  این جلسه درباره  سخنرانان در 
دامداری،  کشاورزی،  اقتصاد  شدن  فعال 
گردشگری و معدن در کردستان مطرح شد، 
گفت: همه این موارد در مصوبات سفر دیده 
شده و در جلسه شورای اداری تشریح خواهد 
شد. وی با تاکید بر رویکرد دولت مردمی در 
بومی گزینی افزود: بومی گزینی از اولویت های 
دولت مردمی است و همواره به مدیران تاکید 
کرده ام که در شرایط برابر برای جذب نیرو، 
و  کارآمد  نیروهای  جذب  با  اولویت  حتما 

تحصیل کرده بومی است.

عزت،  جمهور  رئیس  مجلس  امور  معاون 
اقتدار و سرافرازی ملت ایران را مرهون ایثار 
و از جان گذشتگی شهیدان دانست و گفت: 
امروز وظیفه داریم راه نورانی شهیدان را با 
خدمت خالصانه و بی منت و گره گشایی از 
مشکالت مردم ، ادامه دهیم و دولت مردمی 

در این مسیر قرار دارد.
به  سفر  جریان  در  حسینی  محمد  سید 
استان گیالن در مراسم بزرگداشت شهیدان 
مردم  پرشور  جمع  در  و  نورانی  و  انصاری 
راه  داشت:  اظهار  شهدا  مسجد  در  رودسر 
شهید  جمله  از  کشور  افتخار  پر  شهیدان 
معاون  و  شهید  استاندار  نخستین  انصاری 
همه  و  است  سربلندی  و   عزت  راه  ایشان، 

باید رهرو راه سرخ شهیدان باشیم.
 حسینی گفت: شهیدان گرانقدر مسیر خود 
اینکه  به  با علم  و  انتخاب کردند  آگاهانه  را 
در راه پر خطر و هزینه ای پیش روی دارند، 
چه بسا مانند شهید چمران زندگی سرشار 
از رفاه و آسایش خود را رها کرده و در مسیر 
دفاع از محرومین و مستضعفین قرار گرفتند.

با اشاره به نقش آفرینی شهیدان   حسینی 
همه  گفت:   ایران،  ملت  اقتدار  و  عزت  در 
شهیدان مایه مباهات هستند و هشت هزار 
شهید استان گیالن، نشان دهنده زنده بودن 
متعالی  اهداف  و  آرمان  به  که  است  ملتی 

پایبند هستند.
راه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  معاون 
برومند  فرزندان  افزود:  دارد،  ادامه  شهیدان 
این ملت، هنوز هم حاضر هستند برای عزت 
ایران جانفشانی کنند همچنان  و سرافرازی 
این  وارد  اقتدار  با  حرم  مدافع  شهیدان  که 

عرصه شدند.
و  روحیه  اگر  تردید  بدون  گفت:  حسینی   

فرهنگ ایثار ، فداکاری و از جان گذشتگی 
معرفی  نوجوان  و  جوان  نسل  به  خوبی  به 
خواهند  استقبال  آن  از  باز  آغوش  با  شود 
و  ها  ظرفیت  از  باید  مسیر  این  در  و  کرد 
استعدادهای موجود به خوبی استفاده شود.

حسینی معرفی اهداف و آرمان های شهیدان 
را رسالتی سنگین و همگانی توصیف کرد و 
خود  شهدای  خاطرات  باید  داشت:  اظهار 
روشهای  با  را  آن  و  کرده  ضبط  و  ثبت  را 
تا  کنیم  عرضه  جوان  نسل  به  هنرمندانه 
فرهنگ و آرمان شهیدان همواره زنده مانده 

و به فراموشی سپرده نشود.
حسینی گفت: حفظ راه شهیدان و زنده نگه 
دوران  برای  فقط  آنان  آرمان  و  راه  داشتن 
مقاطع  در  بلکه  نیست  درگیری  و  جنگ 
می  فرهنگ  این  مختلف  حوادث  و  مختلف 
تواند گره گشا باشد، همچنان که در دوران 
شیوع بیماری کرونا، جوانان این سرزمین با 
الهام از فرهنگ ایثار و فداکاری، وارد مقابله 

با این بیماری شدند.
جامعه  یک  در  اگر  کرد:  تاکید  حسینی   
آرمان و اهداف الهی کمرنگ شود آن جامعه 
رو به انحطاط خواهد رفت اما جامعه ای که 
به  روز  باشد  ایثار  و  گذشت  فداکاری،  اهل 
روز در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت کرده 

و می تواند، الگو و الهام بخش باشد.
اقدام  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  معاون   
شهادت  به  و  ترور  در  منافقین  جنایتکارانه 
اظهار  انواری  و  انصاری  شهیدان  رساندن  
از  نفر  هزار   1۷ از  بیش  منافقین  داشت: 
خباثت  نهایت  در  را   کشور  گناه  بی  مردم 
و وحشیگری ترور کردند اما مدعیان آزادی، 
و  آنان حمایت  از  بشر  و حقوق  دموکراسی 
پشتیبانی می کنند و امروز یکی از وظایف 

و رسالت های ما افشای ماهیت حقوق بشر 
غربی و آمریکایی است.

حسینی با بیان اینکه سلطه گران با استفاده 
و  تبلیغات  مشغول  ای  رسانه  امپراطوری  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  نمایی  سیاه 
بدخواهان  برخی  و  دشمنان  گفت:  هستند 
بدنبال ناامید کردن مردم از اقدامات تحولی 
با  مقابله  برای  و   هستند  مردمی  دولت 
تقویت  و  توجه  نیازمند  ها  هجمه  اینگونه 
هنری  و  فکری  فرهنگی،  های  فعالیت 
سرافراز  سردار  عرصه،  این  در  و  هستیم 
حاج قاسم سلیمانی پیشتاز بودند و مرحوم 
مانند  برنامه هایی  تولید  با  زاده  طالب  نادر 
بیداری  در   مهمی  نقش  نو  افق  کنفرانس 
غرب  واقعی  ماهیت  افشای  و  عمومی  افکار 
داشتند. باید راه و نگاه آنان را با حرکت در 

مسیر تبیین ادامه دهیم.
 حسینی گفت: در کنار معرفی راه و آرمان 
و  دشمنان  واقعی  ماهیت  از  باید  شهیدان 
نیز  رسیدند  شهادت  به  را  آنان  که  کسانی 

پرده برداریم.
 معاون رئیس جمهور حفظ و تقویت فرهنگ 
و روحیه مقاومت و شهادت را حائز اهمیت 
برخورداری  با  ایران  ملت  گفت:   و  دانست 
از چنین روحیه ای توانسته است بحران ها 
و  گذاشته  سر  پشت  را  زیادی  مشکالت  و 
توطئه های دشمنان و ضد انقالب را نقش بر 
آب کند و امروز هم الزم است با حرکت در 
راه خدمت خالصانه و گره گشایی از مشکالت 

مردم ، راه شهیدان را استمرار بخشیم.
معاون امور مجلس رییس جمهور خاطرنشان 
کرد:  همچنان که در عرصه نظامی توانستیم 
دشمن  مقتدرانه  مقاومت،  و  ایثار  روحیه  با 
اقتصادی  عرصه  در  بنشانیم   سرجایش  را 
توانیم،  می  انقالبی  و  جهادی  روحیه  با  نیز 

مشکالت را برطرف کنیم.
همدلی  و  همگرایی  امروز  گفت:   حسینی 
و  قضاییه  قوه  مجلس،   ، دولت  بین  خوبی 
به  انقالبی  دستگاههای  و  نهادها  تمامی 
وجود آمده است و باید از این فرصت برای 

رفع مشکالت و  غلبه بر رخوت و رکودی که 
در کشور حاکم کرده بودند، استفاده  کنیم.

و  ربانی  عالم  یک  امروز  گفت:   حسینی   
قوه  راس  در  انقالبی  و  شجاع  شخصیت 
ها  فعالیت  با  که  است  گرفته  قرار  مجریه 
مسیر  در  را  همه  روزی  شبانه  مجاهدت  و 
خدمت و رفع مشکالت و دغدغه های مردم 
قرار داده است و بدون تردید با همین روحیه 
می توانیم از مشکالت و موانع عبور کرده و 
شرایط مناسبی را برای زندگی مردم فراهم 

سازیم.
در  که  حالی  در  کرد:  خاطرنشان   حسینی 
جدید  دولت  اعضای  هنوز  که  ماه  مرداد 
حقوق  پرداخت  برای  بودند  نشده  مستقر 
چاپ  جز  منابعی  گونه  هیچ  کارکنان 
اسکناس نداشتند اما دولت سیزدهم توانست 
بدون  و  مالی  انضباط  با  و  پول  خلق  بدون 
تاخیر پرداخت ها را انجام داده  و در کنار آن 
ماهیانه 12 هزار میلیارد تومان بدهی های 
گذشته را تسویه کند و در کنار آن، هزینه و 
توقعاتی هم  که در اواخر دولت گذشته برای 

دولت جدید ایجاد شده بود را بپردازد.
حسینی گفت: دولت فقط در اجرای الیحه 
به  گذشته  دولت  اواخر  در  که  بندی  رتبه 
تصویب رسانده شد، ۳۸ هزار میلیارد تومان 
اینگونه  کنار  در  البته  و  است  کرده  تامین 
در  بزرگی  های  گذاری  سرمایه  ها،   هزینه 
بخش های مختلف از جمله نفت و گاز  آغاز 

کرده است.
دولت  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  معاون   
جاری،  های  هزینه  کنار  در  است  مصمم 
اقدامات اساسی و تحولی ایجاد کند تا زمینه 
و  ایجاد  کشور  درآمدهای  و   تولید  رونق 
افزایش یابد و در این راه همه باید دست به 

دست هم همفکری و همکاری کنیم.
الزم به ذکر است شهیدان انصاری و نورانی 
تنها استاندار شهید کشور و معاون عمرانی 
توسط   1۳۶0 تیرماه   15 صبح  ایشان 
منافقین در رشت ترور و به شهادت رسیدند.

معاون رئیس جمهور:
 دولت مصمم است در کنار هزینه های جاری، 

اقدامات اساسی و تحولی ایجاد کند


