
با تحوالت اساسی درصدد گره گشایی 
از مشکالت هستیم

 بدنه اجرایی کشور از روحیه بسیجی 
برای پیشرفت استفاده کند
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اختیارات  افزایش  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  اقتصادی  معاون   
استانداران با جدیت در دستور کار است، گفت: با تحوالت اساسی 
از مشکالت جامعه هستیم.  محسن رضایی  درصدد گره گشایی 
بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  مشترک  نشست  در  شنبه  شامگاه 
خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران افزود: در 

قرن های گذشته همواره بدخواهان به دنبال نفع بردن...

 رئیس جمهور روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل و شیوه ای موفق 
برای پیشرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از 
تأکید کرد. آیت اهلل  بدنه اجرایی کشور  این روحیه و فرهنگ در 
»سید ابراهیم رئیسی« روز شنبه در دیدار با جمعی از بسیجیان 
بسیجیان  انگیزه  و  اراده  برگزار شد،  بسیج  مناسبت هفته  به  که 

برای دفاع از امنیت کشور و مردم را برگرفته از اندیشه و...
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معادن سهمی
 در اقتصاد استان  ندارد

مدیریت استرس و 
راههای کنترل آن 

هشدار پزشکی قانونی
 در خصوص افزایش 

مرگ  ناشی از گاز گرفتگی
و  کهگیلویه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل   
از  استفاده  افزایش  و  هوا  شدن  سرد  با  بویراحمد 
افزایش مرگ  به  نسبت  گازسوز،  وسایل گرمایشی 
این  در  کربن  مونوکسید  با  مسمومیت  از  ناشی 
استان هشدار داد. “کامروز امینی” روز شنبه پنجم 
هموطنان  از  خبرنگاران  جمع  در   ۱4۰۱ آذرماه 
نصب  در  دقت  و  ایمنی  نکات  رعایت  با  خواست 
بروز  از  گرمایشی،  های  سیستم  کارگیری  به  و 
در  اظهارکرد:  وی  کنند.  جلوگیری  ناگوار  حوادث 
سال گذشته ۲ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد 

به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن...

رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه 
به  دائم  نیست  حاضر  باغیرتی  ایرانی  هیچ 
آمریکا  با  گفتند:مذاکره  بدهد،  باج  آمریکا 
صورت  در  تنها  و  نمی کند  حل  را  مشکلی 
از  عبور  و  اساسی  مسائل  همه  در  دادن  باج 
همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره 

پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد.
 رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه 
تشکیل  بسیجیان،  از  نفر  صدها  دیدار  در 
بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام 
خمینی خواندند و با ذکر گوشه هایی از برکات 
چهل  مختلف  میدان های  در  بسیج  حضور 
جایگاه  در  بسیج  کردند:  تأکید  اخیر  سال 
در  و  نظامی،   سازمان  یک  از  باالتر  شأنی  و 
واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان است که 
ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم ملت، 
با گام های بلند به پیش ببرد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با بیان تحلیل کالن از جایگاه بسیج 
در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم و شکست 
نقشه راهبردی امریکا در مقابل ملت ایران، و 
لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه کارزار وسیع 
ایران با آمریکا، گفتند: امروز مهمترین شیوه 
بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی است تا 
با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند. 
در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات 
بسیجیاِن سراسر کشور به مناسبت روز بسیج 
دریافت می شد، رهبر انقالب اسالمی، تبدیل 
تهدیدها به فرصت را از َملَکات خدادادِی امام 
خمینی برشمردند و گفتند: امام در آذر ۵۸ 
چند هفته پس از تسخیر النه جاسوسی و بعد 
اینکه مثل  از تهدیدهای امریکایی ها، به جای 
رؤسای غالب کشورها از این تهدیدها بترسد، 
با تأکید بر ضرورت وجود ۲۰ میلیون بسیجی 
با یک بسیج عمومی وارد  را  در کشور، ملت 
و  واال  بیانیه  به  اشاره  با  ایشان  کرد.  میدان 
شیوای امام در آذر ۱۳۶۷ یعنی ۹ سال پس 
تعابیر  از  ایشان  استفاده  و  بسیج  تشکیل  از 
عجیب و ادبیات فاخر در مدح بسیج، افزودند: 
خمینی  امام  که  کرد  عمل  به گونه ای  بسیج 
در آن بیانیه مانند پدری که به فرزندانش ....

و  معدن  صنعت،  سازمان  معادن  و  صنایع  امور  معاون 
معادن  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت 
بازگشت  از  دارد  استان  این  اقتصاد  در  ناچیزی  سهم 
خبرداد.  استخراج  عملیات  چرخه  به  راکد  معدن  پنج 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  فرامرزی،  دارا 
سلستین  لوداب،  بوکسیت  شامل  فعال  غیر  معدن  پنج 
پیرمورد، سلستین گودبن، فسفات شیخ هابیل و سنگ 
الشه مختار با سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد ریال مجدد 
عملیات استخراجی خود را از سر گرفتند. وی با اشاره به 

اینکه با فعالیت این ۵ معدن ۳۳ نفر صاحب...

معاون سازمان صنعت و معدن  کهگیلویه و بویراحمد:
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:

۷۰ میلیارد تومان به حوزه 
مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد

 اختصاص یافت

خانواد ها بیشتر مراقب باشند؛

مسمومیت ۲۶ نفر به دلیل مصرف 
مشروبات الکلی در یاسوج

هیچ ایرانی باغیرتی حاضر 
نیست دائم به آمریکا باج بدهد
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در توسعه کهگیلویه و بویراحمد؛

جای خالی 
گردشگری عشایر 
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قطعنامه  خارجی،  سیاست  مسائل  ارشد  کارشناس 
ایران  بی اعتمادی  افزایش  موجب  را  حکام  شورای 
که  قطعنامه ای  گفت:  و  خواند  آژانس  به  نسبت 
و  آمریکا  کشورهای  فشار  و  سیاسی  انگیزه های  با 
تروئیکای اروپا علیه ایران صادر شد هیچگونه ارزش 
فنی ندارد و اقدام کامال سیاسی و فاقد وجاهت قانونی 

است.
محسن پاک آیین درباره اقدام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و آمریکا و تروئیکای اروپا در قطعنامه علیه ایران 
اظهار کرد: زمانی که شورای حکام آژانس بین المللی 
غربی  کشورهای  می شود  برگزار  هسته ای  انرژی 
کشورهای  یعنی  اروپا  تروئیکای  و  آمریکا  جمله  از 
اعمال  با  می کنند  سعی  آلمان  و  انگلیس  فرانسه، 
فشارهای حداکثری به ایران خواسته های غیربرجامی 
فشار  را تحت  ایران  و  کنند  تحمیل  به کشورمان  را 
قرار دهند تا به خواسته های این کشورها پاسخ مثبت 

بدهد.
این کارشناس ارشد مسائل راهبردی افزود: تروئیکای 
اروپا در شورای حکام بیانیه ای دادند تا با صدور این 
سعی  ایران  علیه  خودشان  اتهامات  تکرار  و  بیانیه 
کنند بر رای شورای حکام تاثیر بگذارند و قطعنامه ای 
شورای  منفی  اقدام  هرگونه  شود.  صادر  ایران  علیه 
حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی علیه ایران اقدام 
ایران  بی اعتمادی  افزایش  غیرسازنده است و موجب 

نسبت به آژانس می شود.

پاک آیین عنوان کرد: چنانچه آژانس بین المللی انرژی 
علیه  غیرسازنده  و  غیرمتعارف  بخواهد حرکت  اتمی 
ایران  دیدگاه  دهد  انجام  ایران  اسالمی  جمهوری 
جای  به  آژانس  اینکه  بر  مبنی  آژانس  به  نسبت 
پرداختن به مسائل فنی فقط به مسائل سیاسی توجه 

دارد این ادعا ثابت شده و خواهد شد.

انرژی هسته ای را برای پیشرفت کشور ضروری 
می دانیم

آژانس  با  همکاری  به  همواره  ما  کرد:  تصریح  وی 
پایبند بوده ایم  و متعهد هستیم که از مسیر استفاده 
خارج  صلح آمیز  مصارف  برای  هسته ای  انرژی  از 
از  نظامی  استفاده  به دنبال  عنوان  هیچ  به  نشویم. 

انرژی هسته ای نیستیم و انرژی هسته ای را ضرورتی 
برای پیشرفت کشور در حوزه های صلح آمیز از جمله 
حوزه های بهداشتی و کشاورزی و دارویی می دانیم و 
در این مسیر حرکت خود را ادامه می دهیم و تحت 
برای  خودمان  بلند  اهداف  از  غربی  کشورهای  فشار 

توسعه کشور دست نمی کشیم.
داد:  ادامه  خارجی  سیاست  مسائل  ارشد  کارشناس 
و  آمده  برجام  در  که  مفادی  به  باید  طرف ها  همه 
امنیت سازمان  بین المللی در شورای  به عنوان سند 
ملل متحد ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شده پایبند 

باشند.
پاک آیین عنوان کرد: ایاالت متحده هم اگر عالقه مند 
تحریم های  است  موظف  برگردد  برجام  به  که  است 
جمهوری اسالمی ایران را لغو کند. کشورهای اروپایی 
هم باید تعهدات خود را در قبال ایران در چارچوب 

مذاکرات و توافقات برجام انجام بدهند.

جمهوری اسالمی ایران معتقد به تعهد در قبال 
تعهد است

معتقد  ایران  اسالمی  وی خاطرنشان کرد: جمهوری 
تعهدات  آنها  است. چنانچه  تعهد  مقابل  در  تعهد  به 
انجام  را  خود  تعهدات  هم  ما  دهند  انجام  را  خود 
برجام  در  که  توافقاتی  از  بیشتر  چیزی  و  می دهیم 
بوده را نمی پذیریم به ویژه در حوزه های هسته ای هر 
تصمیمی که باعث ُکندی پیشرفت جمهوری اسالمی 

ایران شود را نمی پذیریم.
سفیر پیشین ایران در ازبکستان، تایلند و جمهوری 
آذربایجان اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران در عین 
حال همکاری خودمان را با آژانس ادامه می دهد. ما 
کردند  اعالم  هم  مسئولین  که  همانطور  را  اطالعات 
در اختیار آژانس گذاشته و خواهیم گذاشت و سعی 
می کنیم برخوردمان با آژانس برخورد سازنده باشد اما 
چنانچه آژانس بین المللی انرژی اتمی غیر از این با ما 
برخورد کند مسئولین ذیربط پاسخ الزم را می دهند.

ایران با قاطعیت و جدیت به دنبال خنثی سازی 
تحریم ها از مسیر مقاوم سازی اقتصاد باشد

گفت:  تحریم ها  لغو  مذاکرات  آینده  درباره  پاک آیین 
خود  از  ایران  علیه  آمریکا  که  به خصومتی  توجه  با 

نشان داده به خصوص در بحث حمایت از اغتشاشگران 
اقدام  برای  تروریستی  گروه های  هدایت  و  ایران  در 
علیه ملت ایران است و با توجه به سکوت کشورهای 
کشور  در  تروریستی  اقدامات  با  ارتباط  در  اروپایی 
اعتقاد  به  ایران  داخلی  امور  در  مکرر  دخالت های  و 
من در مقطع فعلی امیدی به تواق برای رسیدن به 
مذاکرات نرسید گرچه ایران همواره اعالم کرده است 

که برای رسیدن به توافق پایدار آمادگی دارد.

قطعنامه  شورای حکام ارزش فنی ندارد
کرد:  تصریح  راهبردی  مسائل  ارشد  کارشناس  این 
قطعنامه ای که با انگیزه های سیاسی و فشار کشورهای 
آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران صادر شد هیچگونه 
ارزش فنی ندارد و یک اقدام کامال سیاسی بود و به 

همین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.
اهداف  با  جهان  مختلف  کشورهای  گفت:  پاک آیین 
سیاسی سازمان بین المللی انرژی اتمی آشنا هستند 
تکراری  موضوع  قطعنامه ها  اینگونه  هم  آنها  برای  و 
قبیل  این  به  اعتنایی  ما  لذا  است.  باور  غیرقابل  و 
را  برنامه های هسته ای خود  و  نمی کنیم  قطعنامه ای 
ادامه  صلح آمیز  مصارف  در  استفاده  برای  قدرت  با 

می دهیم.
کشورهای  و  آژانس  هستیم  مطمئن  داد:  ادامه  وی 
غربی از صدور چنین قطعنامه ای بهره  نمی برند و فقط 
وارد  ایران  علیه  سیاسی  فشار  کوتاهی  مقطع  برای 
می شود که ما با ترفندهایی که داریم این فشارها را 
خنثی می کنیم. به اعتقاد من آژانس با صدور قطعنامه 
که  باعث شد  و  بود  اشتباه  دچار  مجددا  ایران  علیه 

بی اعتماد ایران به این نهاد افزایش پیدا کند.
اسالمی  جمهوری  شد:  یادآور  پیشین  دیپلمات  این 
ایران این بیانیه را قبول ندارد و ارزشی برای آن قائل 
نیست و اقدام آژانس بین المللی انرژی اتمی و آمریکا 
و تروئیکای اروپا را محکوم می کند و معتقد است این 
اقدامات نه تنها کمکی به احیای برجام نمی کند بلکه 
موجب می شود که طرفین از تعهداتی که در برجام 
به آن متعهد شدند فاصله بگیرند و شرایط به قبل از 
برجام برگردد و در این صورت طرفی که ضرر می کند 

حتما غربی ها خواهند بود.

دانش  بسیج  عالی  مجمع  اجالسیه  در  دولت  سخنگوی 
آموزی گفت: خیال ما راحت است که آینده این کشور را 
دانش آموزان به پیش می برند و دشمنان ما از نسل شما 

می ترسند.
علی بهادری جهرمی طی سخنانی در هشتمین اجالسیه 
در  من  اینکه  بیان  با  آموزی  دانش  بسیج  عالی  مجمع 
رئیس  و  دانش آموزی  مجلس  عضو  دانش آموزی،  دوران 
شورای دانش آموزان مدرسه مان بودم، یادآور شد: افتخار 
و  گرفتم  دانش آموزی شکل  بسیج  در  که  است  این  من 
که  کرده  لطف  ما  همه  به  خداوند  کردم.  کسب  تجربه 
مزین به نام بسیج شدیم و به شما توصیه می کنم قدر این 

جایگاه را بدانید و آن را پاس بدارید.
وی خطاب به دانش آموزان حاضر در جمع گفت: امروز 
مهمی  بیانات  بسیجیان  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
شما  به  من  که  داشتند  بسیج  جایگاه  مورد  در  ازجمله 

توصیه می کنم سخنان امروز ایشان را بشنوید.
است  راحت  ما  اینکه خیال  بر  تأکید  با  بهادری جهرمی 
که آینده این کشور را شما به پیش می برید و دشمنان ما 
از نسل شما می ترسند، تاکید کرد: وقتی یک جا هجمه 
بیشتر شد، بدانید که دشمن از آن نقطه آسیب می بیند. 
اگر دشمن بر روی نسل جوان و نوجوان ما سرمایه گذاری 
لطمه  آن جا  از  می داند  که  است  خاطر  این  به  کرده، 
می خورد و من افتخار می کنم که در جمع شما نخبگان 

جوان کشور هستم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مقام معظم رهبری حدوداً 
سه سال پیش تکلیف را در بیانیه گام دوم انقالب برای من 
و شمای جوان روشن کردند، گفت: نسل قبلی ما بخشی 
انقالب سیاسی، حکمرانی  با یک  و  داده  انجام  را  کار  از 
سیاسی کشور را تغییر داده و اصالح کرده است؛ انقالب 
برطرف  را  سیاسی سال ۵۷ مشکالت حکمرانی سیاسی 
ما  و  برطرف شده  ما  کشور  مشکالت  همه  آیا  ولی  کرد 
سایر  و  آموزشی  اداری،  نظام  اصالح  اقتصاد،  عرصه  در 

زمینه ها روند گذشته را بازسازی کرده ایم؟
 وی افزود: ما در این زمینه ها اصالحات متعددی انجام 
اسالمی  نوین  تمدن  به  بخواهیم  اگر  حتماً  ولی  دادیم 
برسیم، باید در تمامی این عرصه ها یک بازسازی انقالبی 
اداری،  فرهنگی،  عرصه های  در  تحول  نیازمند  ما  کنیم. 
و  عهده من  به  این  و  زمینه ها هستیم  سایر  و  اقتصادی 
شمای جوان و نوجوان امروز است؛ نیمی از مسیر برای ما 
طی شده و تجارب مثبت و منفی زیادی برای ما به یادگار 

مانده که باید از آن ها استفاده کنیم.

بهادری جهرمی با اشاره به تشکیل مجلس بررسی نهایی 
قانون اساسی در محل برگزاری این اجالسیه، تاکید کرد: 
امروز ما می توانیم خودمان را جای تدوین کنندگان قانون 
اساسی بگذاریم و ببینیم برای اصالحات اداری، اقتصادی 
و موارد روی زمین مانده در کشور چه راهکارهایی داریم.

سخنگوی دولت ادامه داد: امثال این مجمع عالی بسیج 
و  کنیم  تمرین  که  هستند  خوبی  مرجع  دانش آموزی، 
آن ها  برسیم،  کشور  مسائل  مورد  در  سواالت  پاسخ  به 
آن  شدن  اجرایی  برای  یا  و  کنیم  ارزیابی  و  امتحان  را 

پیگیری کنیم.
یک  نمی تواند  تنهایی  به  انسانی  هیچ  کرد:  تشریح  وی 
محیط جمعی را در مسیری که درست می داند پیش ببرد 
و همدل  با خود همراه  را  بتواند همه جامعه  اینکه  مگر 
کند. حضور شما در این جمع دور هم تمرین خوبی است 
تا ببینیم چه قدر می توانیم در راه پیشرفت کشور هم سن 
و ساالن مان را با خود همراه کنیم و بقیه دانش آموزانی 
که نظر متفاوتی با ما دارند را در مسیر صحیح هم نظر و 

همراه کنیم.
بهادری جهرمی افزود: در اینجا هم ما طبیعتاً نمی توانیم 
همه را هم نظر خودمان کنیم ولی باید ببینیم چگونه با 
کسانی که با ما هم نظر نمی شوند تعامل داشته باشیم که 

حداقل مانع پیشبرد اهداف ما نشوند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: ما باید تمرین کنیم که اوالً 
سواالت  درست  پاسخ  یافتن  برای  خودمان  هم ساالن  با 
که  درستی  مسیر  تا  بیابیم  راهی  ثانیاً  کنیم،  هم فکری 
کسانی  با  مثبتی  تعامل  ثالثا  و  بپذیرند  را  کردیم  پیدا 
یکدیگر،  با  چالش  بدون  تا  باشیم  داشته  نپذیرفتند  که 
در  و  است  همین  ببریم؛ خالصه حکمرانی  پیش  را  کار 

کمیسیون های مجلس و دولت همین اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه امید ما برای آینده کشور به شما نخبگان 
تا  که  کسی  عنوان  به  من  پیشنهاد  گفت:  است،  جوان 
۲۰ سال پیش جای شما نشسته بودم به شما این است 
که چند مسئله محوری را به عنوان مبنا قرار دهید و با 
اساتید مختلف روی آن کار کنید و پاسخ به آن ها را از 
ابعاد مختلف اش پیدا کنید تا با شرایط کشور آشنا شوید.

سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه ساختن مدرسه و 
این جا نقش  با خودمان است، تاکید کرد: در  فردای ما 
دانش آموزان  شما  نقش  ولی  است  بیشتر  مسئوالن  ما 
از  بهتر  ما  آینده  باید تالش کنیم که  و  نیست  نیز صفر 

امروزمان باشد.

قطعنامه شورای حکام
 بی اعتمادی ایران به آژانس را افزایش می دهد

سخنگوی دولت عنوان کرد: 

دشمنان ما از دانش آموزان می ترسند
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۳۷ میلیارد تومان از محل متمم سفر
 رئیس جمهور به ورزش استان اختصاص یافت

گفت:۳۷  بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
میلیارد تومان از محل متمم سفر رئیس جمهور برای تکمیل 
این استان  نیمه تمام  از پروژه های ورزشی  برداری  بهره  و 

اختصاص یافت.
از  ابالغیه  با  اعتبار  این میزان  اظهار داشت:  علیرضا دهقان 
از  برداری  بهره  برای  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  سوی 
طرح های نیمه تمام ورزشی در مناطق مختلف توزیع خواهد 

شد.
وی بیان کرد: ۹۷ پروژه نیمه تمام ورزشی در نقاط مختلف 
استان در حوزه های مختلف وجود دارد که با تخصیص این 
میزان اعتبار بخش زیادی از این طرح به بهره برداری خواهد 

رسید.
تکمیل مجموعه های  برای  اعتبار  این  کرد:  تصریح  دهقان 
مصنوعی،  چمن  ورزشی،  های  استادیوم  شامل  ورزشی 
هزینه  تمام  نیمه  های  استخر  و  ورزشی  ها  سالن  تکمیل 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: از این میزان اعتبار ۷ میلیارد به شهرستان 
و سالن چند منظوره  بانوان  استخر  تکمیل  برای  گچساران 

آبشیرین تخصیص خواهد یافت.
انجام شده در دهه فجر  برنامه ریزی های  با  افزود:  دهقان 

امسال ۱۰ طرح ورزشی افتتاح خواهد شد.

۷۰ میلیارد تومان به حوزه مدیریت بحران 
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
برای  بحران  مدیریت  حوزه  در  تومان  میلیارد   ۷۰ گفت: 
استان  این  به  تابستانه  سیل  از  ناشی  خسارت  جبران 

تخصیص داده شد.
علیرضا نیکروز اظهار داشت: این اعتبار برای جبران خسارت 
سیل بین واحدها در سرفصل های مختلف با اولویت بندی 

تقسیم خواهد شد.
بین  بحران  مدیریت  محل  از  اعتبار  این  کرد:  بیان  وی 
بنیاد  کشاورزی،  جهاد  ای،  جاده  نقل  و  از حمل  نهادهایی 
مسکن، امور عشایر، آب و فاضالب، شهرداری، شرکت توزیع 
مدارس، هالل  نوسازی  زیست،  محیط  منابع طبیعی،  برق، 
احمر ، میراث فرهنگی، هواشناسی، دانشگاه علوم پزشکی و 

راهسازی توزیع خواهد شد.
با صدور موافقت  آینده  نیکروز تصریح کرد: طی یک هفته 

نامه توزیع اعتبارات از سرگرفته خواهد شد.
کرد:  اضافه  بویراحمد  و  بحران کهگیلویه  مدیریت  مدیرکل 
بارندگی های سیل آسای پدیده مونسان در اوایل مردادماه 
در استان خسارت جانی نداشته است اما این پدیده خسارت 
های مالی گسترده ای به بخش های کشاورزی به ویژه در 

مزارع برنج و پرورش ماهی برجای گذاشته است.
های  زیرساخت  از  بخشی  همچنین  داشت:  ابراز  نیکروز 
عمرانی کهگیلویه و بویراحمد به خصوص راه های ارتباطی 
آسا دچار  بارندگی های سیل  اثر  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه 

آسیب شده اند.
وی تاکید کرد: بیشتر مناطق کهگیلویه و بویراحمد درگیر 
آبگرفتگی  راهبندان،  که  طوری  به  شده  تابستانی  بارندگی 
معابر، قطع برق، پرشدن کانال ها در برخی مناطق کهگیلویه 

و بویراحمد مشکالت زیادی را به وجود آورد.
نیکروز گفت: در این بارندگی سیل آسا با توجه به مسدود 
یکهزار  نیز  احمر  هالل  سوی  از  عشایری  های  جاده  شدن 
و4۰۰ نفر عشایر که سرپناه خود را از دست داده بودند در 
مکانهای امن ) پایگاه های امداد نجات و مهمانسرای اداری 

جمعیت شعب( اسکان داده شده اند .
وی افزود: بر اساس گزارش هواشناسی این استان ۲۶ نقطه 
کهگیلویه و بویراحمد درگیر بارندگی بوده و در ۱۰ نقطه آن 

بارندگی های بیشتر از ۳۰ میلیمتر را ثبت شده است.

مسمومیت 2۶ نفر به دلیل مصرف مشروبات 
الکلی در یاسوج

مسمومیت ۲۶ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی در یاسوج
از  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
مسمومیت ۲۶ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در یاسوج 

خبر داد.
نفر   ۲۶ اخیر  روزهای  طی  داشت:  اظهار  دیودل  ذوالفقار 
به  الکلی  مشروبات  مصرف  از  ناشی  مسمومیت  عالئم  با 
این  از  که  کردند  مراجعه  یاسوج  امام سجاد)ع(  بیمارستان 

تعداد ۱۳مورد دیالیز و ۹ در صف دیالیز قرار دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون مرگ و یا کوری ناشی از مسمومیت 
مشروبات الکلی گزارش نشده است، خاطر نشان کرد: دو نفر 
ویژه(  )مراقبت های  آی سی یو  بخش  در  شدگان  مسموم  از 
آمار مسموم  بینی می شود  پیش  که  درمان هستند  تحت 
علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر  یابد.  افزایش  شدگان 
پزشکی یاسوج با بیان اینکه این افراد طی چند روز اخیر با 
این  افزود:متاسفانه  اند  بیمارستان مراجعه کرده  به  مراجعه 
آمار در حال افزایش است که مردم باید از هرگونه مصرف 

مشروبات الکلی جدا خوداری کنند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

معادن 
سهمی در اقتصاد استان  ندارد

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه معادن سهم ناچیزی در 
اقتصاد این استان دارد از بازگشت پنج معدن راکد به چرخه 
از  داشت:  اظهار  فرامرزی،  دارا  خبرداد.  استخراج  عملیات 
بوکسیت  فعال شامل  پنج معدن غیر  تاکنون  امسال  ابتدای 
شیخ  فسفات  گودبن،  سلستین  پیرمورد،  سلستین  لوداب، 
میلیارد  با سرمایه گذاری ۱۳۰  و سنگ الشه مختار  هابیل 
ریال مجدد عملیات استخراجی خود را از سر گرفتند. وی با 
اشاره به اینکه با فعالیت این ۵ معدن ۳۳ نفر صاحب شغل 
 4۸ سالیانه  معادن  این  اسمی  استخراج  کرد:  عنوان  شدند، 
هزار تن است. فرامرزی ادامه داد: هم اکنون ۸۱ پروانه بهره 
برداری معدن با سرمایه گذاری یک هزار و ۹۶ میلیارد ریال 
و اشتغالزایی برای ۷۹۰ نفر و استخراج اسمی سالیانه حدود 
ذخیره  و کل  اعتبار هستند  دارای  استان  در  تن  میلیون   ۶
است.  وی  میلیون تن  این معادن، یک هزار و ۶۸4  قطعی 
یاداور شد: از این تعداد 4۵ معدن با ذخیره قطعی یک هزار 
ریال،  میلیارد   ۲4۸ گذاری  سرمایه  با  تن  میلیون   4۳۹ و 
اشتغالزایی برای 4۶۸ نفر با استخراج اسمی سالیانه سه هزار  
امور صنایع و معادن سازمان  و ۶۰۰ تن فعال است. معاون 
به  پاسخ  در  بویراحمد  و  تجارت کهگیلویه  و  معدن  صنعت، 
اقتصاد  در  معادن سهمی  آیا  که  تسنیم  این سوال خبرنگار 
شاید  تنهایی  به  معدن  گفت:  دارند،  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سهم کمی داشته باشد ولی صنایع معدنی مرتبط با معادن 
شامل کارخانجات سیمان، آجر ، شن و ماسه و سایر صنایع 
وابسته به این صنایع معدنی همانند صنایع سیمانبر و مصالح 
و  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  در  باالیی  سهم  و  ساختمانی 
اقتصاد استان دارند. فرامرزی همچنین در پاسخ به این سوال 
و  سلستین  افزود:  داریم؟،  صادرات  معدن  حوزه  در  آیا  که 
گاهی نیز بوکسیت های کم عیار را صادر می کنیم ولی چون از 
گمرکات سایر استان ها ارسال می شوند آمار دقیقی از میزان 
و ارزش صادرات این مواد معدنی نداریم. وی با اشاره به اینکه 
۲۷ معدن غیرفعال دیگر در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: همچنین  ۹ معدن  در حال تجهیز هستند. 
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: آمادگی واگذاری ۶۵ محدوده 
معدنی شامل ۱۶ فقره پروانه اکتشاف، ۲۱ فقره گواهی کشف 
و ۲۸ پروانه بهره برداری را داریم و البته این مهم به مزایده 
گذاشته شده است. فرامرزی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از ۲۰ هزار و ۷4۸ میلیون ریال حقوق دولتی 
مواد  برداشت  مجوزهای  دارندگان  و  معادن  بهره برداران  از 
معدنی این استان وصول شده که این نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۱۰۷ درصد رشد داشته است.

هشدار پزشکی قانونی در خصوص 
افزایش مرگ  ناشی از گاز گرفتگی

بویراحمد  و  استان کهگیلویه  قانونی  مدیرکل پزشکی   
با سرد شدن هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی 
گازسوز، نسبت به افزایش مرگ ناشی از مسمومیت با 

مونوکسید کربن در این استان هشدار داد.
“کامروز امینی” روز شنبه پنجم آذرماه ۱4۰۱ در جمع 
خبرنگاران از هموطنان خواست با رعایت نکات ایمنی و 
دقت در نصب و به کارگیری سیستم های گرمایشی، از 

بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.
وی اظهارکرد: در سال گذشته ۲ نفر در استان کهگیلویه 
مونوکسید کربن  گاز  با  به علت مسمومیت  بویراحمد  و 
جان باختند که این تعداد نسبت به فوتی های سال قبل 
این  که  است  داشته  کاهش  )۱۳۹۹(، ۷۵درصد  آن  از 
کاهش، نشان دهنده توجه بیشتر مردم به استانداردها، 
توصیه ها و نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمازاست.

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
از مردم خواست برای تأمین گرمای منزل یا محل کار 
باید  و شهروندان  نشوند  متوسل  وسیله ای  هر  به  خود 
در خصوص اصول ایمنی از کارشناسان این امر کمک 
بگیرند. همچنین در صورت استفاده از وسایل گرمازای 

دودکش دار، دودکش ها حتما بررسی شوند.
از  دیوار  دودکش های  بودن  مسدود  که  است  گفتنی 
به خطر  و  ایجاد مسمومیت و گازگرفتگی  عوامل مهم 
این که  به  با توجه  افراد محسوب می شود.  افتادن جان 
گاز co بدون بو وطعم است فرد متوجه گاز مونوکسید 
کربن نمی شود و از طرفی این امر باعث سردرد، تهوع، 
عالئم  مجموع  در  و  ناخوشی  احساس  خشک،  سرفه 
کودکان  در  عالئم  این  می شود.  فرد  در  سرماخوردگی 
شامل تهوع، استفراغ، حالت گیجی و خواب آلودگی و 
در برخی موارد با افت سطح هوشیاری و تشنج همراه 

است.

اعتبارات اسناد خزانه کهگیلویه و 
بویراحمد ۱۵۱ درصد افزایش یافت

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
اعتبارات اسناد خزانه در سال ۱4۰۰ به نسبت ۱۳۹۹، حدود 
۱۵۱ درصد رشد داشته است. طاهر شریف پور اظهار داشت: 
تومان  میلیارد   ۷۰۷ استان  به  خزانه  اسناد  اولیه  تخصیص 
بود و در روزهای آخر جذب سه میلیارد تومان دیگر به آن 
افزوده شد. وی افزود: جمع کل تخصیص اسناد خزانه استان 
در سال ۹۹ حدود ۲۸۲ میلیارد تومان بود در حالی که جمع 
تخصیص این اسناد در سال ۱4۰۰ ، عدد ۷۱۰ میلیارد تومان 
بوده است.شریف پور تصریح کرد: در حالی که در سال های 
خزانه  اسناد  بود،  اعتبارات  کمبود  استان  دغدغه  گذشته 

نسبت رشدی چشمگیر داشته است.
وی ابراز داشت: در زمینه تخصیص و جذب اعتبار در سال 
با پیگیری های  انقالب بزرگی رخ داده که  ۱4۰۰ در استان 

استاندار و همه مدیران اجرایی این امر محقق شده است.

داشتن  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
عشایری  جمعیت  نفر  ۷۰هزار  از  بیش 
منظور  به  زیادی  خفته  های  ظرفیت 
درآمدزایی در این مناطق از طریق صنعت 
گردشگری دارد اما تاکنون سرمایه گذاری 
در این خصوص انجام نشده به همین علت 
قابلیت های مذکور نیازمند جذب سرمایه 
شکوفایی  برای  خصوصی  بخش  گذاران 

است.
سبک های  از  یکی  عشایری  گردشگری 
آن  در  که  است  سفر  جدید  نسبتا 
زمانی  دوره  در  می توانند  گردشگران 
با  مشخصی  شرایط  و  امکانات  با  معین، 

گروه های کوچ نشین همراه شوند.
در  پیاپی  های  خشکسالی  که  حالی  در 
به  نیاز  دلیل  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
درآمد  کاهش  باعث  دستی  علوفه  خرید 
های  کمپ  ایجاد  شده  استان  عشایر 
کسب  برای  مکملی  تواند  می  عشایری 
درآمد در کنار دامپروری و کمک به بقای 

زندگی در این مناطق باشد.
فصل  چهار  سرزمین  در  این  بر  افزون 
شانس  گردشگران  بویراحمد  و  کهگیلویه 
به  قشقایی  و  لر  ایل های  با  شدن  همراه  
قدیمی ترین  از  یکی  داران  میراث  عنوان 
شیوه های سبک زندگی ایرانی را دارند به 
ای چند  دوره  توانند  آنان می  طوری که 
روزه ضمن زندگی در طبیعت بکر با آداب 

و رسوم عشایر این مناطق آشنا شوند.
کارشناسان حوزه گردشگری کهگیلویه و 
بویراحمد اعتقاد دارند که راه اندازی کمپ  
یا اجرای تورهای  های گردشگری عشایر 
سبب  تنها  نه  مناطق  این  در  گردشگری 
و  فرهنگ  با  داخلی  گردشگران  می شود 
شوند  آشنا  بیشتر  کوچ نشینی  سنت های 

نیز  باعث جذب گردشگران خارجی  بلکه 
می شود.

گردشگری عشایری چیست؟
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
و  کهگیلویه  دستی  صنایع  و  گردشگری 
یعنی  عشایر  گفت:گردشگری  بویراحمد 
سبک  ترین  سنتی  نزدیک  از  مشاهده 
زندگی بشر و فعالیت هایی چون دوشیدن 
شیر، تهیه ماست، کره گیری، روغن گیری، 
پشم چینی، قالی بافی و چگونگی نگهداری 
چوپان،  نی  نوای  نوای  با  گله،آرامش  از 
گویش  با  مادران  الالیی  دلنشین  صدای 
پخت  خوش  بوی  وترکی،  لری  های 
دیگر  تجربه  ها  ده  و  محلی  نان،غذاهای 

است.
لباس  کرد:پوشیدن  عنوان  کرمی  فرشید 
سیاه  در  اقامت  رنگارنگ،  سنتی  های 
چادرهایی که از زیرانداز تا وسایل تزیینی 
همه به شکل سنتی تولید شده با سرپنجه 
آبی  خوردن   ، عشایری  بانوان  هنرمند 
در  کن  سرد  آب  یا  یخچال  جای  به  که 
مشک سرد و گوارا شده،شنیدن موسیقی 
دیگر  از  ترکی  و  لری  محلی  نوای  های 
تجربه هایی است که در سایه گردشگری 
های  هزینه  صرف  با  نه  البته  عشایری 
با  توان  می  که  است  پذیر  امکان  گزاف 
برنامه ریزی بهتر در مناطق مستعد مانند 

کهگیلویه و بویراحمد به آن دست یافت.

ظرفیت ها و مزایای گردشگری 
عشایری در کهگیلویه و بویراحمد

میراث  اداره کل  گردشگری  معاون 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
داشت:مناطق  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه 

عشایری استان به دلیل زنده بودن سنت 
و  زنان  محلی  لباس  ایرانی،  کهن  های 
غذاهای  و  سنتی  های  موسیقی  مردان، 
برای  زیادی  های  جذابیت  از  محلی 

مسافران برخوردار است.
کرمی با اشاره به اینکه ایجاد کمپ های 
توسعه  نشان  چند  و  تیر  یک  گردشگری 
اقتصادی و حفظ مواریث فرهنگی نیاکان 
گردشگری  در  گوید:  می  است  ایرانی 
بازار  بستر  شدن  فراهم  ضمن  عشایری 
دامی  محصوالت  و  دستی  صنایع  فروش 
مردمان  این  رسوم  با  مسافران  عشایر، 
این ترتیب امکان  کوچرو آشنا شده و به 
ها  فرهنگ  خرده  سپردن  فراموشی  به 

کاهش می یابد.
خرید  که  کند  می  تاکید  وی 
چون  محصوالتی  واسطه  بدون 
محلی،  روغن،کشک،ماست،دوغ،شیر،نان 
دست بافت های عشایر که جلوی چشمان 
گردشگران تولید می شود از دیگر مزایای 
معامله  است  گردشگری  از  شاخه  این 
به  منجر  سویی  از  که  است  سربرد   ۲
خریدکاالیی ارزان تر از بازار برای مسافران 
و از سوی دیگر باعث می شود عشایر نیاز 
به متحمل شدن هزینه حمل و نقل برای 
فروش محصوالت تولیدی خود را نداشته 
زندگی  کرد:تجربه  بیان  کرمی  باشد. 
گردشگری  تورهای  قالب  در  چادرنشینی 
ایرانگردان  از  بسیاری  که  است  چیزی 
دوست  پسامدرن  جهانگردان  حتی  و 
این تجربه یک حس  دارند و در حقیقت 
نوستالژیک قوی را برای گردشگران تداعی 
در  گردشگری  از  شاخه  این  اما  کند  می 
استان کهگیلویه و بویراحمد مغفول مانده 
از  پذیرایی  منظور  به  چندانی  امکانات  و 

عالقه مندان فراهم نشده است .
طبیعی  محیط  در  که  دارند  اعتقاد  وی 
غذاهای  فروش  عشایرنشین  مناطق 
آش  گوشتی،  دمپخت  مانند  محلی 
و  گوشت  دنگو،آب  ماست،  کارده،آش 
برای یک عروسی محلی در  برنامه ریزی 
جذابیت  بر  تواند  می  ایرانگردان  حضور 
های گردشگری عشایری در کهگیلویه و 

بویراحمد بیافزاید.

کهگیلویه و بویراحمد 
مستعد گردشگری عشایری

زیربنایی  امور  و  عمران  اداره  رییس 
کهگیلویه  استان  عشایر  امور  کل  اداره 
مناطق  از  ۷۰درصد  گفت:  بویراحمد  و 
عشایری استان ظرفیت اجرای طرح های 

گردشگری عشایر را دارند.
کمپ  اینکه  به  اشاره  با  عباسیان  مهدی 
های عشایری امکان جابه جایی با عشایر 
کرد:  تاکید  دارند  ییالق  و  قشالق  هنگام 
می  فصول  همه  در  عشایری  گردشگری 
محلی  جوامع  و  گذاران  سرمایه  با  تواند 

درآمدزا باشد.
ها  ظرفیت  این  وجود  کرد:با  تصریح  وی 
منطقه  در  گردشگری  طرح  تنها  تاکنون 
گردشگری شبلیز برنامه ریزی شده که در 

مرحله مطالعات است.
وی تاکید کرد: برای اجرای مطالعات این 
ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  طرح 

اعتبار اختصاص یافته است.
زیربنایی  امور  و  عمران  اداره  رییس 
کهگیلویه  استان  عشایر  امور  کل  اداره 
با  درآمدزایی  داشت:  ابراز  بویراحمد  و 
غذاهای  مانند  هایی  ظرفیت  از  استفاده 
خوراکی  دستی،  صنایع  فروش  محلی، 
عسل،  محلی،  کشک،آجیل  مانند  هایی 
رونق  مزایای  از  سبزی های خشک شده 

گردشگری عشایری در استان است.
جشنواره  برپایی  که  کرد  عنوان  وی 
های  کمپ  ،ساخت  عشایر،  کوچ  های 
ییالق  اسکان  های  محل  در  بوم گردی 
راه های  ایل  نقشه  عشایر،تهیه  قشالق  و 
و  پستال  کارت  چاپ  عشایر)اطلس(، 
بلند  و  کوتاه  مستند  های  فیلم  ساخت 
و  کهگیلویه  استان  عشایر  زندگی  از 
تواند  است که می  نیازهایی  از  بویراحمد 
این  در  عشایری  گردشگری  رونق  زمینه 

خطه را فراهم کند.
یش از ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار از جمعیت 
بویراحمد  و  کهگیلویه  نفری  هزار   ۷۲۶
از  میزان جمعیت  این  که  هستند  عشایر 
۶ ایل بومی، ۲ طایفه قشقایی، ۱۶ تیره، 
 ۱۱۰ و  هزار  یک  از  بیش  و  طایفه   ۱۸۱

تش )اوالد( تشکیل شده است.

در توسعه کهگیلویه و بویراحمد؛

جای خالی گردشگری عشایر در توسعه استان 

بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
جبهه  ایران  شناس  زمان  و  بصیر  مردم  گفت: 
آرایی دشمن در اغتشاشات اخیر را بهم زده اند.

حسینی  نصیر  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
در تجمع بزرگ بسیجیان مرکز استان کهگیلویه 
تا  مردم  و  بسیجیان  داشت:  اظهار  بویراحمد  و 
دفاع  انقالب  و  اسالم  ارزش های  از  جان  پای 
در  تهدیدها  و  اغتشاش ها  رغم  علی  و  می کنند 

میدان ایستاده اند.
در  موجود  های  آرایی  جبهه  کرد:  عنوان  وی 
دشمنان  ناحیه  از  همه  اخیر  های  ناآرامی 

رژیم  انگلیس،  آمریکا،  جمله  از  اسالمی  ایران 
صهیونیستی و آل صعود است که عده قلیلی در 

کشور فریب شان را خورده اند.
کوه  همچون  ما  بسیجیان  و  مردم  افزود:  وی 
استوار در میدان ایستاده اند و دل ولی فقیه به 

این یاران با بصیرت است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
معظم  مقام  فرامین  از  سرپیچی  کرد:  تصریح 
فرمان رسول خدا  فرمانش همچون  رهبری که 
واجب االجراست، به مثابه ترک کردن میدان و 

حمایت از یزیدیان است.
اسالمی  ایران  های  ارزش  داشت:  ابراز  حسینی 
مشخص  هم  آن  دشمنان  و  است  مشخص 
هستند دشمنانی که به اسالم و مکتب اهل بیت 

اعتقاد ندارند و فاسد و فاسق اند.

شایسته  ملت  این  راهبری  کرد:  تاکید  وی 
سرنوشت  اختیار  زیرا  نبود  پهلوی  سلطنت 
خوشان را نداشتند و اراده آنان دست بیگانگان 
بود اما امام به میدان آمد و انسان های بزرگ و 

برجسته ای امام را در مبارزه یاری کردند.
انقالب  اسالمی  انقالب  کرد:  عنوان  وی 
این  و  است  آگاهان  و  خردمندان  دانشمندان، 

انقالب در طول تاریخ بی نظیر بوده است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
بیان کرد: با حمایت شرق و غرب جنگ هشت 
ساله ای بر ما تحمیل شد به گونه ای که آمریکا 
مدرن  فرانسه  کرد،  اطالعاتی  و  مالی  حمایت 
و  داد  قرار  صدام  اختیار  در  را  هواپیماها  ترین 
شوروی امکانات جنگی در اختیار آن ها گذاشت.

پیروزی یک  این شرایط  داد: در  ادامه  حسینی 

دستان  با  اما  است  آسایی  معجزه  موضوع  ملت 
را نصیب خود  ایران پیروزی  خالی ملت مقتدر 

کرد.
وی ابراز داشت: اگر تمام مردم یک کشور بسیج 
شوند بدون شک بر دشمنان غلبه خواهند کرد 
بدون شک پیروزی در همه عرصه ها از آن ملت 

ایران خواهد بود.
بسیج مستضعفان با فرمان امام خمینی)ره( در 
پنجم آذر ۱۳۵۸ تشکیل شد و پس از تصویب 
مجلس شورای اسالمی در دی ۱۳۵۹ به صورت 

قانونی رسمیت پیدا کرد.
کهگیلویه  بسیجیان  نفری  هزار  پنج  اجتماع 
و  مرم  پرشور  حضور  با  یاسوج  در  بویراحمد  و 

بسیجیان در مصالی این شهر برگزار شد.

 مردم ایران جبهه آرایی دشمن در 
اغتشاشات اخیر را به هم زده اند

های  جنگل  که  است  سالی  چند  حدود 
آفت  درگیر  بویراحمد  و  کهگیلویه  بلوط 
پروانه برگ خوار و جوانه خوار شده است 
راستای  در  سیزدهم  مردمی  دولت  اما 
حمایت از منابع طبیعی و بمنظور صیانت 
این میراث گرانبها، منابع مالی و اعتباری 

چشمگیری اختصاص داده است.
دولت با رویکرد دغدغه مندانه به موضوع 
و  کرده  ورود  طبیعی  منابع  و  ها  جنگل 
تاکنون در حوزه آب، خاک و آبخیزداری 
کشور از جمله کهگیلویه و بویراحمد گام 

های موثری برداشته است.
خصوص  در  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
پیشینه آفت برگ خوار و جوانه خوار بلوط 
، از سال 4۸ در کشورهای همسایه ایران 
از جمله عراق و ترکیه رایج شده است و به 
گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
آفت در سال  این  بویراحمد،  و  کهگیلویه 

۱۳۵۱ وارد استان شده است.
سعید جاوید بخت افزود: طی این سال ها 
حدود پنج بار در حوزه زاگرس، این آفت 

و  کهگیلویه  استان  در  و  کرده  طغیان 
شدت  و  شیوع   ۱۳۹۷ سال  از  بویراحمد 

بیشتری پیدا کرده است.
در  را  طغیان  این  شدت  علت  وی 
خشکسالی های پی در پی، سم پاشی  های 
متنوع برای از بین بردن آفت در مزارع و 
باغات حاشیه جنگل ها ، کشت ، شخم و 
شیارهای زیراشکوب درختان جنگلی می 

داند.
 ۸۷4 بر  افزون  کرد:  بیان  بخت  جاوید 
دارد  وجود  استان  در  جنگل  هکتار  هزار 
این  شدت   ۱4۰۱ و   ۱4۰۰ سال  در  که 
از این جنگل ها به علت  آفت در بخشی 
اینکه پراکنش زمانی و میزان بارش بسیار 
را  خود  بیشتر   ، بوده  پایین  و  نامناسب 

نشان داده است .
وی تصریح کرد: در سال گذشته کار گرچه 
با  نبود ولی مبارزه  شرایط زمانی مناسب 

آفت در ۱4 هزار هکتار انجام شد .
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
پیگیری  با  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 

ویژه دولتمردان  توجه  و  انجام شده  های 
که  ها  جنگل  از  حفاظت  عملیات  برای 
سال گذشته انجام شده بود، امسال تامین 

اعتبار انجام گرفته است .
جاوید بخت بیان کرد: پس از اردیبهشت 
ماه کمیته گیاه پزشکی در استان تشکیل 
شد و از صاحبنظران دعوت شد و گروه های 

تخصصی مختلفی پای کار آمدند.
وی ابراز داشت: عالوه بر پرداخت مطالبات 
هکتار   ۶۰۰ هم  امسال  گذشته،  سال 
کنترل  مناطق  در  آفت  با  مقابله  عملیات 

کانون ها انجام شد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
آفت  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پنج نسل دارد و محلول تنها بر ۲ نسل آن 
تاثیر گذار است و این مهم نشان می دهد 
به طور  با یک مرحله محلول پاشی آفت 

کامل از بین نمی رود.
جاوید بخت اضافه کرد: ۲۰ میلیارد تومان 
با آفت  برای مبارزه  ابتدای کار  در همان 
زمانی،  لحاظ  از  اما  شد  مصوب  بلوط 

شرایط مناسبی برای مبارزه با آفت نبود.
این  پرداخت  به  دولت  کرد:  عنوان  وی 
که  اکنون  و  است  پایبند  اعتبار همچنان 
فصل زمان مناسب توزیع و تامین اعتبار 
جذب  و  نهایی  تحقق  دنبال  به  است 

هستیم .

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: اینک طرحی 
در استان تدوین و به منابع طبیعی کشور 
از  هکتار  هزار   ۶۰ کل  در  که  شده  ارائه 
قابل  اقدامات  استان  آفت  دارای  مناطق 
استان  های  جنگل  نجات  برای  توجهی 
تومان  میلیارد   ۱۰۶ حدود  و  شود  انجام 

نیاز دارد.
طرح  این  داشت:  ابراز  بخت  جاوید 
جوان سازی جنگل،  پاشی،  محلول  شامل 
و  بذرکاری  قرق،  و  حفاظت  آفت زدایی، 

موارد دیگر است.
تن   ۲ حاضر،  حال  در  کرد:  بیان  وی 
در  تا  شده  آماده  نیز  تی«  »بی  محلول 
انجام  پاشی  محلول  کار  مناسب  زمان 

گیرد.
رئیس جمهور ۲4۰ میلیارد تومان اعتبار 
بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیع  منابع  برای 

مصوب کرد
نخست  سفر  در  کرد:  اضافه  بخت  جاوید 
منابع  برای  ای  مصوبه  جمهور  رئیس 
اما  بود  نشده  بینی  پیش  استان  طبیعی 
رئیس  و دستور  استاندار  پیگیری های  با 
جمهور از محل متمم سفر ، ۲4۰ میلیارد 
برای سه سال اعتبار مصوب در نظر گرفته 

شده است.

عزم جدی دولت برای نجات جنگل های 
بلوط کهگیلویه و بویراحمد
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متولد فروردین : 
سیاره بهرام هم اکنون وارد ششمین خانه شما شده و شما را تحریک 
بدهید،  افزایش  کلی  طور  به  را  خود  کارآیی  و  راندمان  که  می کند 
دراین هنگام تحولی در وقایع روزمره زندگی شما به وجود می آید. 
باال بردن کارآیی توجه کردن به محیط پیرامونتان  یک روش برای 

می باشد. 
متولد اردیبهشت :

 شما امروز ایده ای شگفت آور به همراه برنامه کاری بزرگی برای اجرا 
کردن آن دارید. اما همین که شروع به کار کنید، می توانید بفهمید 
که برای به حقیقت پیوستن رویایتان نیاز به یک استراتژی متفاوت 
دارید. متأسفانه ممکن است شما تا زمانی که انرژی خیلی زیادی را 

برای این ایده خود تلف کرده اید اشتباه خود را نپذیرید.
متولد خرداد : 

برایتان  که  شوید  جدیدی  مسیر  وارد  می کنید  تالش  که  هنگامی 
کنید.  کمک  طلب  دیگران  از  که  داشت  خواهید  نیاز  ناآشناست، 
گزینه های زیادی پیش روی شما قرار دارد. اگر شما اعتقاد دارید که 
باید یک انتخاب قطعی و نهایی داشته باشید دوران پر از استرسی 
داده اید،  تغییر  بار  چندین  را  تصمیم تان  اگر  حتی  داشت.  خواهید 

مطمئن باشید که انتخاب درستی خواهید داشت.
متولد تیر : 

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

است، پس وقت تان را تلف نکنید.
متولد مرداد : 

از  فراتر  را  شما  که  داری  را  امری  در  کردن  رشد  فرصت  شما 
محدودیتهای خود خواسته خودت دام می اندازد. وقتی که خورشید 
طبیعی  طور  به  می کند،  حرکت  ماهها  از  یکی  نشان های  سمت  به 
مسافرتی  نمی توانید  اگر  حتی  می شود.  هماهنگ  شما  ماه  نشانه  با 
می خواهی  که  جاهایی  به  ذهنت  در  حداقل  باشید،  داشته  حقیقی 

سفر کن. 
متولد شهریور :

 عواطف و حساسیت های اخیر شما بیش از پیش زیاد شده است، از 
حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در 
حال حاضر دارید، فوق العاده زیبا هستند اما بهتر است به شخصیت 
قبلی تان برگردید زیرا شخصیت امروزتان آسیب های جدی را به شما 

می زند.
متولد مهر : 

شما این توانایی را دارید که حقیقت را بوسیله انتخاب درست کلمات 
تان دست کاری کنید. شما بسیار باهوش هستید و می توانید حتی 
متاسفانه،  تغییر دهید.  را  نظرات دیگران  باشید  اینکه متوجه  بدون 

ممکن است از تاثیر خود کامال آگاه نباشید. 
متولد آبان : 

گرفته  به خود  منفی  و سویی  افکار شما سمت  تمام  روزها  این  در 
که  رفتارهایی  می شنوید،  که  صحبت هایی  وقایع،  تمام  به  است، 
می بینید با دیدی منفی نگاه می کنید و تصمیم می گیرید. به همین 
علت بسیاری از موقعیت های خوب و حتی عالی را که در این روزها 
از  را  آنها  تان  بینی  بد  با  بپیوندد  وقوع  به  برایتان  است  می توانسته 

بین برده اید.
متولد آذر : ممکن است امروز حال و حوصله تمام کردن کارهایتان 
باعث  بفهمید  خودتان  حتی  اینکه  بدون  احتماال  باشید؛  نداشته  را 
از نزدیکانتان خدشه دار شود. شما بسیار  می شوید احساسات فردی 
حتی  نمی دهید  اجازه  و  برسید  خود  اهداف  به  که  هستید  مصمم 
کوچکترین چیزی خلل به برنامه تان وارد کند. اما اگر بتوانید مسائل 

را از نقطه نظر دیگران نیز ببینید موفق تر خواهید بود. 
متولد دی : شما امروز بیشتر از همیشه درباره عشق و افسانه جدی 
هستید و ممکن است بدنبال راه هایی باشید که عالقه تان را در مسیر 
یک رابطه هیجان انگیز امتحان کنید یا اینکه بدنبال ایجاد رابطه ای 
و محزون شما  اما وضعیت غمگین  باشید.  دیگری  با شخص  جدید 
می تواند در سر راه شما برای رسیدن به هدف هایتان مانع ایجاد کند. 
متولد بهمن : شما انقدر روی نقش خود در جامعه و یا فعالیت های 
کاری خود فوکوس کرده اید که چشم اندازهای بزرگتری را از دست 
داده اید. االن زمان این نیست که به جای فکر کردن به زمان حال 
به فکر آینده بوده و دیدگاه های خود را تغییر دهید. البته شما هنوز 
مجبورید که با وظایف و مسئولیت هایتان روبرو شوید، اما می توانید به 
طور هم زمان با توجه کردن به رویاها و آرزوهای قدیمی که به خاطر 

کارتان آنها را کنار گذاشته بودید، این کار را انجام دهید.
متولد اسفند : 

با وجود اینکه شما تالش بسیاری می کنید تا باز هم روی وظایف تان 
و  کرده  احاطه  را  پرتی، شما  و حواس  باشید،  گیجی  داشته  تمرکز 
مانع شما شده است. در ظاهر، یک پیچ خوردگی کوچک غیر منتظره 
است،  و به تعطیالت آخر هفته شما مربوط می شود که به شما اجازه 
می دهد تا زیر الیه سطحی لغزیده و معانی پنهان را کشف کنید. با 
این وجود، االن زمان این است که روی کارهای ساده و آشکار تمرکز 
کنید. امروز شما می توانید لحظات خوش را بوسیله توجه کردن به 

احساسات تان تجربه کنید.

۳
فال روز 

یک مطالعه نشان می دهد »گرسنگی پروتئینی« 
فرآوری  بسیار  غذاهای  پرخوری  باعث  تواند  می 

شده و چاقی شود.
دریافت  و  پروتئین  مصرف  بین  ارتباط  محققان 

کالری را بررسی کردند.
آنها ارتباطی بین مصرف کمتر پروتئین و دریافت 
پیدا  کربوهیدرات ها  و  چربی ها  از  بیشتر  کالری 
کردند که ممکن است خطر چاقی را افزایش دهد.

چاقی با برخی از علل اصلی مرگ زودرس و قابل 
مغزی،  سکته  قلبی،  بیماری  جمله  از  پیشگیری 

دیابت نوع ۲ و سرطان مرتبط است.
اهرم  فرضیه   ،۲۰۰۵ سال  در  بار  اولین  برای 
بیان  نظریه  این  شد.  مطرح   )PLH( پروتئین 
پروتئین  مصرف  به  بدن  نیاز  اگر  که  می کند 
کربوهیدرات  و  چربی  مصرف  نشود،  برآورده 
کاهش سیگنال های سیری،  با  و  افزایش می یابد 

مصرف غذا را افزایش می دهد.
دریافت  کاهش  با  که  است  داده  نشان  مطالعات 
نرخ  غذایی،  رژیم  در  پروتئین  از  انرژی  درصد 

چاقی افزایش یافته است.
اخیراً محققان داده های سالمت جمعیت را برای 
رابطه بین مصرف پروتئین و چاقی تجزیه  درک 

و تحلیل کردند.
آنها به ارتباط بین دریافت پروتئین کمتر در اولین 
وعده غذایی در روز و دریافت کلی غذا در طول 

روز پی بردند.

محققان داده های حاصل از بررسی ملی تغذیه و 
فعالیت بدنی ۲۰۱۲-۲۰۱۱ از اداره آمار استرالیا 
داده های  شامل  که  کردند  تحلیل  و  تجزیه  را 

۹۳4۱ نفر با میانگین سنی 4۶.۳ بود.
در  که  کسانی  کردند  خاطرنشان  همچنین  آنها 
اولین وعده غذایی خود پروتئین کمتری مصرف 
در  بیشتری  شده  فراوری  بسیار  غذاهای  کردند، 

طول روز مصرف کردند.
نویسنده مطالعه و  راوبنهایمر«،  پروفسور »دیوید 
استرالیا،  سیدنی  دانشگاه  از  تغذیه  بخش  رئیس 
خوردن  که  می دهد  نشان  ما  »مطالعه  گفت: 
روز،  اوایل  در  پروتئین  کم  غذایی  وعده های 
و  )چربی  انرژی  حد  از  بیش  مصرف  به  منجر 

کربوهیدرات( می شود.«
که  افرادی  »اگرچه  می افزاید:  ادامه  در  وی 
صبحانه های کم پروتئین مصرف می کنند، تمایل 

دارند بعد از آن وعده های غذایی پروتئین بیشتری 
کاماًل  آن ها  اما  کنند،  انتخاب  شام(  و  ناهار  )در 

شروع کم پروتئین را جبران نمی کنند.«
به گفته محققان، پروتئین سرعت هضم و جذب 
کاهش  غذاهایمان  از  را  کربوهیدرات ها  و  قندها 
می دهد، درحالی که چربی نیز همین کار را انجام 
از  سرشار  که  بخوریم  صبحانه ای  اگر  می دهد. 
آن  باشد،  شیرین  یا  فرآوری شده  بسیار  غذاهای 

غذاها را به سرعت هضم و جذب می کنیم.
در نتیجه سطح انسولین ما به سرعت باال می رود و 
باعث می شود سلول های ما قند )گلوکز( را خیلی 
کاهش  به  منجر  که  کنند،  خارج  از خون  سریع 
باعث  می تواند  و  می شود  قند خون  سریع سطح 
شود دوباره احساس گرسنگی کنیم و این وضعیت 
اشتها را تحریک می کند، حتی اگر »واقعاً گرسنه« 

نباشیم.
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فرنگي – شلوار جين – گل اين گياه سرفه هاي خشك را درمان مي كند  10- آسمان – نمازي كه فقط بر پيامبر 
واجب بود – شاه مغولي – خالص  11- خاكستر – عنصر ش��يميايي – فرمانبردار- بخار دهان  12- رود بزرگ 
چين – ساعت قديمي  13- اجبار كردن – گنجينه – مشهور  14- خانه – حرف دهن كجي – بلوا – پدر آذري 

 15- هماهنگ ويكجور – درازترين شب سال - تاكسي پرظرفيت

از راست به چپ
 1- ش��اعري كه زبان پارس��ي را زنده كرد   2- كلرا – بيماري گياهان – س��بزي پيچ پيچ – عمارت حكومتي 
 3- شهرباران – ضربه اي در تنيس – دزد ناشي به آن مي زند  4- مسير – از دستگاه هاي موسيقي ايراني – دارو 
 5- عالمت مفعول – زيرا – پاپوش – مهم ترين ش��عبه نژاد زرد  6- اس��لحه اي در شمش��ير بازي – گدايي – 
 وسط – آب منجمد  7- موكت – خاندان – جزم انديش  8- درخت مو – ترتيب دادن و آراستن – گاز تنفسي 
 9- محبت – تن پوش مردان��ه – دوره اول س��ربازي  10- حرف انتخ��اب – ناپايدار – چ��وب تراش – ترس 
 11- آزمون ناتمام – نهي از جستن – سالح عقرب – ما نگوييم. . . و ميل به ناحق نكنيم  12- دندان فيل – واحد 
شمارش مو – انگور  13- نخست وزير انگليس – بدبو – شهر شيشه گران آلمان  14- دوستي – روي كردن بخت 

و اقبال – الماس شب – دستاويز   15- از ورزش هاي انفرادي
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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

گزارش

گزارش »جوان« از جمع آوري خودجوش تصاوير شهدا
 توسط نيروهاي جوان دژ 

سخت است ميراثدار يك شهيد باشي!

ظهر است و س��ايه خنك داخل آسايشگاه در 
تضاد با گرماي محوطه بيروني به دل مي نشيند. 
محيط آسايش��گاه توضيح خاصي ندارد، جز 
اينكه سربازي رفته ها كمي به ذهن شان فشار 
بياورند و تخت سربازي هاي سه طبقه اي را به 
ياد بياورند كه در رديف هاي چند تايي، مرتب و 
منظم كنار هم چيده شده اند. در اين آسايشگاه 
همه چيز روال عادي دارد، جز بنر نسبتاً بزرگي 
كه تصاوير پرسنلي 117 شهيد رويش ديده 
مي شود و قس��مت بااليي  اش نيز نوشته شده 

»شهداي پادگان دژ«.
از سروان محسن اعتبار مي پرسم: چند سال 
است كه در اين پادگان هستي، چطور شد به 

فكر جمع كردن تصاوير شهداي دژ افتادي؟
»من هفت سال اس��ت كه در همين پادگان 
خدم��ت مي كن��م. اه��ل بهبهان��م و دايي ام 
علي اصغر عابدن��ژاد دوران دف��اع مقدس به 

ش��هادت رس��يد. قبل از اينكه 
مأمور به دژ بشوم، س��ال 81 و 
در دوره دانش��گاه افس��ري به 
اين پادگان آم��ده بوديم. همان 
زمان حماسه آفريني رزمندگان 
گردان 151 دژ در مقابله با هجوم 
اوليه دش��من به مرز شلمچه و 
خرمشهر را شنيدم و مهر شهداي 
اين پادگان به دلم افتاد. بعدها كه 
خودم هم نظامي اينجا ش��دم، 
خيلي وقت ها با بچه ها در مورد 
ش��هداي دژ ح��رف مي زديم و 
گاهي نام برخ��ي را كه بلد هم 

بوديم به مرور فرام��وش مي كرديم. بنابراين 
با س��رگروهبان گروهاني كه مس��ئوليتش را 
برعهده دارم تصميم گرفتيم براي ماندگاري 
نام و ياد شهداي پادگان دژ، تصاوير و اطالعات 

اين شهدا را جمع آوري كنيم.«
از روزي ك��ه س��روان اعتب��ار و همقطارانش 
به فكر جم��ع آوري تصاوير ش��هدا مي افتند، 
رايزني هايي را با فرمانده تيپ 192 كه پادگان 
دژ زير مجموعه اش اس��ت انج��ام مي دهند و 
حتي به ستاد فرماندهي لشكر92 زرهي اهواز 
مي روند و از فرمانده لشكر مدد مي گيرند. نهايتاً 
با مرور آرش��يوهاي قديمي بايگاني پادگان و 
رايزني هايي كه انج��ام مي دهند، مي توانند از 
مجموع 300 شهيد پادگان دژ، تصاوير 117 

شهيد را جمع آوري كنند. 
اعتبار مي گويد: ان شاءاهلل قصد داريم تصاوير و 
اطالعات همه 300 شهيد را جمع آوري كنيم. 
با وجود گذش��ت زمان، كار راحتي نيس��ت. 
اطالعات همين 117 شهيد را طي يك سال 
جمع كرديم. س��وم خرداد 94 به مناس��بت 
سالروز آزادسازي خرمشهر تصاوير شهدا را در 
پوستر كوچكي چاپ كرديم و داخل خرمشهر 
منتشر كرديم. خيلي از مردم و خصوصاً جوانان 
يا اطالعاتي از ش��هداي دژ نداشتند يا اينكه 
براي ش��ان جالب بود تصوير 117 شهيد اين 

پادگان را در يك مجموعه ببينند. 

حين صحبت ه��اي اعتبار با هم كن��ار بنرها 
مي رويم. رنگ و روي برخي از عكس ها چندان 
تعريفي ندارد. مشخص است كه تعدادي از اين 
شهدا، جز همين عكس هاي پرسنلي، تصوير 
بهتري ندارند. بيش��تر آنها ش��هداي روزهاي 
اول جنگ هس��تند و تجربه نش��ان مي دهد 
هرچه قدمت شهادت رزمنده اي بيشتر باشد، 

جمع آوري اطالعاتش نيز سخت تر است. 
اعتب��ار مي گويد با م��وزه جنگ خرمش��هر 
هماهنگ كرده اند تا اطالعات نسبتاً مفصل تر 
اين شهدا را كنار تصاوير شان در يك كتابچه  
چاپ و منتشر سازند. اين كار در ماندگاري نام و 
ياد شهدا و همچنين امكان انتقال آبرومندانه تر 
مشخصات شان به زائران راهيان نور در سراسر 
كش��ور كمك مي كند. اعتبار ح��رف جالبي 
هم مي زند كه به دل مي نش��يند. او مي گويد: 
البه الي اين 117 تصوير، عكس سروان شهيد 

زارعيان وجود دارد كه مثل من فرمانده يكي 
از گروهان هاي گردان 151 مستقر در دژ بود. 
او بچه ش��يراز بود و هر وقت به تصويرش نگاه 
مي كنم، دچار احساس عجيبي مي شوم. هر 
دوي ما فرمانده يكي از گروهان هاي دژ هستيم. 
احساس عجيبي است كه ميراثدار يك شهيد 
باشي. حتم دارم خيلي از سربازهاي پادگان هم 
با ديدن تصاوير سربازان داخل اين بنر، چنين 
همذات پنداري هايي را دارند. براي همين است 
كه بنر شهدا را داخل آسايشگاه سربازان نصب 
كرده ايم.  چهره سروان ش��هيد زارعي خيلي 
شبيه سروان اعتبار نيست اما لباس رزم شان 
يكي اس��ت و البته راه ش��ان در دفاع از كشور 
اسالمي مان. صحبت هايم كه با اعتبار به پايان 
مي رسد نگاهي به تصوير و اسامي 117 ستاره 
درخشان اما مظلوم روي بنر مي اندازم. شهدايي 
كه شايد خيلي از آنها حاال از يادمان رفته باشند 
اما دشمن يادش نرفته كه ايستادگي قهرمانانه 
اين مردان بي ادعا، چه باليي بر سرشان آورد و 
رؤياي فتح يك روزه خرمشهر توسط صداميان 

را به چه كابوس مهلكي تبديل كرد. 
»س��رباز وظيفه ش��هيد ولي رحمان��ي زاده، 
سرباز وظيفه شهيد ابراهيم زرگرزاد، ستوان 
دوم محمدرضا اسماعيلي، سروان اسماعيل 
زارعيان، س��توان...« ياد و نام تمامي شهداي 

ايران اسالمي گرامي باد. 

  عليرضا محمدي
 همراه کاروان رس�انه اي ني�روي زميني ارتش به پادگان دژ خرمش�هر رفت�ه بوديم که 
به طور اتفاقي با مس�ئول جوان پادگان س�روان محس�ن اعتبار آشنا ش�دم. در گفت و 
شنود دوستانه اي که با س�روان داشتم متوجه ش�دم او و يكي از همقطارانش به صورت 
خودج�وش تصاوير ش�هداي پ�ادگان دژ را جم�ع آوري کرده ان�د. برايم جال�ب بود که 
اعتبار به عنوان يكي از جوانان نس�ل بعد از جنگ،  تنها به وظيف�ه نظامي اش در پادگان 
اکتفا نك�رده و به قصد مان�دگاري نام ش�هدا،  تصاويرش�ان را جمع آوري کرده اس�ت. 
دانس�تن اين موضوع ما را ب�ه گفت وگو با س�روان و ديدار از بنر ش�هدا در آسايش�گاه 
س�ربازان کش�اند. گزارش اين ديدار مختصر و گفت وگوي کوتاه م�ان را پيش رو داريد.  از س�ختي هاي زندگ�ي ب�ا ي�ک نظام�ي واهم�ه 

نداشتيد؟
من هميشه از خدا مي خواستم كسي را وارد زندگي من كند 
كه از هر جهت كاملم كند و باعث بش��ود كه به خداي خودم 
نزديك تر شوم. خيلي دوست داشتم همسرم يك نظامي باشد. 
تا اينكه آقامجتبي وارد زندگي ام شد. از صحبت هايي كه در 
مراسم خواستگاري از ايشان شنيدم، متوجه شدم كه چقدر 
ايمان و توكلشان باال است. او براي من از شرايط سخت شغلي 
خودش گفت. آن زمان بحث لبنان مط��رح بود. مجتبي در 
همان صحبت هاي ابتدايي از سختي زندگي با يك فرد نظامي 
برايم گفت. او از مسيري كه در پيش رو داشتيم صحبت كرد. 
از مأموريت هايي كه در پيش خواهد داشت. من هم با توكل به 

خدا به ايشان جواب مثبت دادم. 
اصاًل به اين فكر مي کرديد که روزي همس�رتان به 

شهادت برسد؟
نه، فكرش را نكرده بودم. با خودم مي گفتم در اين دوره زمانه كه 
ما جنگي نداريم، پس شهادت هم نيست. اما مجتبي همواره به 
اين مسئله توجه داشت و مي گفت اگر من شهيد شدم شما چه 
كنيد. من هم هميشه سر نمازهايم مي گفتم مجتبي قبل از من 
از دنيا نرود. به خودم مي گفتم مجتبي لياقت شهادت دارد اما 
نه در اين سن و سال كم. مجتبي هنوز 30 سالش نشده بود كه 

شهادت را از آن خودش كرد. 
اولين زمزمه هايش براي رفتن به سوريه از چه زماني 

مطرح شد، واکنش شما چه بود؟
پيش از اينكه مجتبي عازم شود، از رفتن دوستان و بسيجيان 
براي دفاع از حرم مي گفت. مجتبي مي گفت بچه ها داوطلبانه 
راهي مي ش��وند. البه الي حرف  هاي��ش از رفتن خودش هم 
صحبت مي كرد. اما من جدي نمي گرفتم. وقتي فهميدم كه 
اعزام ايشان جدي اس��ت خيلي دلهره گرفتم و نگران شدم. 
اولش مخالفت كردم. اما چون مي دانس��تم داوطلبانه است 
تصميم گرفتم تمام تالش خودم را انجام بدهم كه او نرود. پيش 
خودم مي گفتم مجتبي را راضي مي كنم كه نرود، اما بر عكس 
شد و او من را راضي كرد كه برود. مي گفت من مي خواهم تو 
راضي باشي تا من با خيالي آسوده بروم. گفتم داوطلبانه است، 
اجباري كه در كار نيست چرا مي روي. گفت كه اگر من نروم 
شرمنده خانم حضرت زينب)س( مي شوم، تو دوست داري 
من شرمنده شوم. وقتي اين را مي گفت ديگر حرفي نمي ماند. 
عاقبت گفتم كه تو را به حضرت زينب)س( مي سپارم برو. اما تو 

را به خدا مراقب خودت باش. 
پس به اين ترتيب راهي شد؟

بله، زماني كه ايش��ان مي خواس��تند بروند به من گفتند كه 
احتمال دارد دو هفته ديگر برگردم. تا حدودي خيالم راحت 
ش��د كه مجتبي زود بازمي گردد. دو روز بعد از رفتنش با من 
تماس گرفت و گفت كه كارش��ان اينجا كمي طول مي كشد 
و شايد تا دو ماه ديگر نتوانند بر گردند. من خيلي نگران شدم 
و ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم و اشك هايم جاري شد. 
مجتبي هر روز يك ب��ار با من تم��اس مي گرفت و مي گفت 
خيالت راحت باشد جاي من امن است. هيچ مشكلي نيست. 
تا اينكه خبر شهادت سردار همداني را آوردند. شهادت سردار 
همداني باعث نگراني بيشتر من شد و هر لحظه منتظر تماس 

مجتبي بودم. 
با اين همه عالقه اي که بين تان بود، اتفاقات آخرين 

لحظه ديدارتان بايد شنيدني باشد؟
دوشنبه 14مهرماه 1394 ساعت هش��ت ونيم شب بود. به 
مجتبي تلفن زدند و گفتند كه سريع آماده شود و خودش را 
به پادگان انصارالحسين )ع( برساند. كوله پشتي اش را آوردم 
همان كوله اي كه هميش��ه در مأموريت ها با خودش مي برد. 
زماني كه وسايل مجتبي را آماده مي كردم اشك مي ريختم. 
مجتبي هم اشك در چشمانش حلقه بسته بود. اما خودش را 

خيلي كنترل كرد كه پيش من و دخترمان ريحانه اشك هايش 
جاري نشود. مجتبي ريحانه را در آغوش گرفت و بوسه باران 
كرد. انگار خودش هم مي دانس��ت اين رفتن ديگر بازگشتي 
ندارد. انگار مي دانست آخرين باري است كه ريحانه را مي بوسد 
و مي بويد. بعد به من گفت: نس��رين جان! جان ش��ما و جان 
ريحانه ام. مجتبي به من گفت اگر زماني براي من اتفاقي افتاد، 
شما به ياد مصيبت حضرت زينب)س( بيفت و از ايشان كمك 
بخواه. بعد گفت: من به نداي رهبرم لبيك مي گويم. از پله كه 
پايين مي رفت، ايستاد و دستانش را براي هميشه براي ما تكان 

داد و رفت. مجتبي بعد از 11 روز در 25 مهرماه در شهر حلب 
سوريه با اصابت تركش زير چشم و سرش به شهادت رسيد. 
چطور از شهادت همسفر زندگي تان مطلع شديد؟

شب ششم ماه محرم بود. من و خواهر شوهرم براي شركت در 
مراسم عزاداري امام حسين)ع( رفته بوديم حسينيه. تازه وارد 
هيئت شده بوديم كه برادر آقا مجتبي، من و خواهرشان را صدا 
كردند كه برويم خانه. با ديدن چهره برادر شوهرم متوجه شدم 
كه اتفاقي افتاده است. با اين حال سؤالي نكردم و شروع كردم 
به فرستادن صلوات. نزديكي هاي خانه با ديدن جمعيتي كه 
نزديك خانه بودند، بهتم زد. نمي خواستم باور كنم كه براي 
همسرم اتفاقي افتاده است. لحظات سخت و نفس گيري بود. 
گيج شده بودم. فقط مي گفتم اشتباه شده، مجتبي زنده است. 
او به من قول داده كه بر مي گردد. وقتي شهادتش را باور كردم، 
در نبودن هاي مجتبي بسيار اش��ك ريختم و گريه كردم. اما 
مدتي بعد به خود آمدم كه او خودش راهش را انتخاب كرده 
بود. پس چه س��عادتي از اين باالتر. ي��اد حرف هاي مجتبي 
كه مي افتادم آرام تر مي ش��دم. مجتبي سفارش كرده بود اگر 
اتفاقي براي من افتاد حضرت زين��ب )س( را ياد كن و به ياد 
مصيبت ايشان بيفت. من هم از بي بي مدد گرفتم. از حضرت 
رقيه)س( مي خواستم كه به رقيه )ريحانه( سه ساله من هم 

صبر و تحمل بدهد. 
بعد از شهادت همسرتان چه مي کنيد؟

بعد از شهادت مجتبي آمده ام به خانه اي كه پر است از خاطرات 
خوب و شيرين با بهترين همسفر زندگي ام. من و ريحانه مدتي 
از خانه دور بوديم و اين روزها در خانه خودمان كنار هم زندگي 
مي كنيم. در خانه خودمان آرامش بيشتري داريم. چون خانه پر 
است از خاطرات مجتبي. من و دخترم، مجتبي را در كنار خود 
حس مي كنيم. او همواره در كنار ما حضور دارد. به حق گفته اند 

كه شهدا زنده اند. 
دخترتان بهانه بابا را نمي گيرد؟

چرا اتفاقاً ريحانه خيلي دلتنگ پدرش مي شود. سر سفره غذا يا 
موقع خواب همه اش پدر را ياد مي كند و بهانه او را مي گيرد. از 
خاطرات پدرش براي من مي گويد. لباس هاي شيك خودش 
را مي پوشد و مي رود به عكس پدرش نگاه مي كند و مي گويد 
بابا من خوشگل ش��دم؟ مجتبي در وصيتنامه اش خطاب به 
ريحانه نوشته است: به دخترگلم ريحانه بگو كه خيلي دوستش 
داشته و دارم اما دفاع از حرم حضرت زينب)س( و دردانه امام 
حسين )ع( واجب تر بود. مجتبي خيلي دوست داشت كه ريحانه 
حافظ قرآن شود. براي همين من تمام تالش خودم را مي كنم 
كه مجتبي را به آرزويش برسانم. تالش مي كنم كه تنها يادگار 

همسرم، زينبي تربيت شده و پرورش يابد. 
کمي هم از ويژگي هاي شهيدتان بگوييد. 

از بهترين خصوصيات مجتبي احترام زي��ادي بود كه به پدر 
و مادرش مي گذاش��ت. مجتبي و پدرش مثل دو تا دوس��ت 
بودند. خيلي با هم صميمي بودند. مجتبي هر كاري از دستش 

برمي آمد انجام مي داد تا والدينش را خوشحال كند. 
بسيار مهربان، خوشرو و خوش اخالق بود. با ريحانه سه ساله 
همبازي مي ش��د. دخترم اين روزها كه همبازي اش نيست، 
دائم بهانه مي گيرد. وقتي مجتبي س��ر كار بود، ريحانه از من 
مي پرسيد كه بابا كي مي آيد. من سرگرمش مي كردم تا مجتبي 
از راه برسد. حاال كه ديگر او هيچ وقت برنمي گردد. مجتبي اهل 
صله رحم هم بود. همواره لبخند به لب داشت. بسيار اصرار به 
انجام امر به معروف و نهي از منكر داشت. هرگز در هيچ شرايطي 
امر به معروف را ترك نمي كرد. با زب��ان مهربانانه و صميمي 
همواره جوانان و نوجوانان را ارش��اد مي كرد. بسيار هم روي 
حجاب زنان حساس بود. مجتبي ارادت خاصي به ابا عبداهلل 
الحسين)ع( داشت. ارادتي كه او را با خودش تا قتلگاه كربالئيان 

رساند و از او رزمنده اي شهيد ساخت. 
به عنوان يک همسر شهيد چه انتظاري از مسئوالن 

داريد، حرف دل تان چيست؟
من انتظاري از مسئوالن ندارم فقط از آنها مي خواهم كه در هر 
كاري خون شهدا را مد نظر داشته باشند. اميدوارم همگي خوب 
بدانيم اين امنيتي كه امروز در آن هس��تيم مرهون و مديون 
شهداي انقالب و دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم هستيم 
كه با خون خودشان نهال انقالب را آبياري كردند و سي و چند 

سال اجازه تعدي و تجاوز را به دشمنان ندادند. 
مجتبي خيلي به شهدا ارادت داشت و در مراسم و يادواره هاي 
شهدا شركت فعال داشت. همين يك سال پيش مجتبي در 
مأموريتي 9 روزه بود كه قرار شد در همدان يادواره شهدا برگزار 
ش��ود. بالفاصله بعد از اينكه از مأموريت بازگشت، به كمك 
دوس��تانش رفت تا يادواره را برگزار كنند. وقتي بحث شهدا 
پيش مي آمد شبانه روز فعاليت كرد و خستگي را نمي فهميد 
و به قولي خستگي ناپذير مي ش��د. او از كار كردن براي شهدا 
لذت مي برد. يك بار به مجتبي گله كردم كه ما هم هستيم. به 
محض رسيدن، رفتيد سراغ يادواره! اصالً در خانه حضور نداريد. 
مجتبي خنديد و گفت شرمنده ام، به خاطر شهدا تحمل كن. 
بعد گفت شهدا بيشتر از اينها گردن ما حق دارند. اگر اعتراض 
كني اجرت از بين مي رود خانمم. حاال وقتي آن روزها را مرور 
مي كنم و به ياد حرف هاي مجتبي مي افتم با خودم مي گويم 
مجتبي مزد همه زحمت و جهاد و اخالصش را از شهدا گرفت. 

شهدا مزد مجاهدت همسرم را به خوبي دادند. 

گفت وگوي »جوان« با نسرين کرمي همسر شهيد مدافع حرم مجتبي کرمي

دل کندن از ریحانه برای دفاع از حرم رقیه 

ريحانه خيلي دلتنگ پدرش مي شود. سر سفره 
غذا يا موقع خواب همه اش پ�در را ياد مي کند و 
بهانه او را مي گيرد. از خاط�رات پدرش براي من 
مي گويد. لباس هاي ش�يک خودش را مي پوشد 
و مي رود به عكس پدرش نگاه مي کند و مي گويد 
بابا من خوشگل شدم؟ مجتبي در وصيتنامه اش 
خطاب به ريحانه نوش�ته اس�ت: ب�ه دخترگلم 
ريحان�ه بگو که خيلي دوس�تش داش�ته و دارم

  صغري خيل فرهنگ
 ش�هيد مجتبي کرمي از مدافعان حرم بود که همزمان با اي�ام عزاي ابا عبداهلل 
الحسين )ع( در سوم محرم سال 94 به شهادت رسيد. کرمي تنها چند روز بعد از 
فرمانده و مراد خود سردار شهيد حاج حسين همداني رخت شهادت پوشيد. هم 
او که خانواده اش در نامه اي خطاب به امام خامنه اي نوشتند: »اکنون که امانت هاي 
گرانقدر پيامبر )ص( اهل بيت عصمت و طهارت با خون بايد پاسداري شوند پا در 

رکابت آماده ايم. اذن ميدان بده. ما هم برايت مجتبايي ديگر خواهيم ساخت« 
آنچه در پي مي آيد روايتي اس�ت خواندني از زندگي تا شهادت مجتبي کرمي 
از زبان همسرش نسرين کرمي. گفت و گويي که با هر بار گريه کردن و بي تابي 
ريحانه دختر ش�هيد قطع مي ش�د و مادرش که حاال پدر او نيز  هست، آرامش 
مي کرد.  خانم کرمي از خودتان بگوييد. نام فاميل شما با همسرتان يكي است، 
نسبت فاميلي داشتيد؟ من متولد 1367 هستم و اصالتاً همداني و تويسرکاني ام. 

همان طور که شما هم حدس زديد، آشنايي من با مجتبي به يک رابطه فاميلي 
برمي گردد. ايشان برادر زن دايي من بودند. در همان رفت و آمدهايي که به خانه 
دايي داشتم، ايشان من را ديدند و آن طور که مي گفتند از حجاب و رفتار و نجابت 
من خوششان آمده بود و اين موضوع بين خانواده ها مطرح شد. در نهايت پنج 
مردادماه 1388 ازدواج کرديم. آن زمان مجتبي پاسدار پادگان انصارالحسين 

بود. از ازدواج مان تا شهادت او هم شش سال طول کشيد. 
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هشدار پلیس فتا نسبت به نصب بدافزار 
در پوشش بازی های موبایلی

پلیس  سایبری  جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
طریق  از  شهروندان  از  کالهبرداری  به  نسبت  فراجا  فتای 
نرم افزارهای مخرب تحت عنوان بازی های موبایلی هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی، با بیان اینکه در مواردی مشاهده 
بازی های  از  برخی  نرم افزارهای  کاربران،  از  برخی  که  شده 
تلفن  گوشی  روی  غیرمعتبر  و  غیررسمی  منابع  از  را  موبایلی 
نصب  از  پس  افراد  این  گفت:   کرده اند،  نصب  خود  همراه 
یا  پیام رسان ها  از  فایل  به شکل  را  آن  عمدتا  که  بازی ها  این 
مشکالتی  دچار  کرده اند  دریافت  دانلود  غیررسمی  سایت ها 
تصاویر  به  دسترسی  هویتی،  اطالعات  از  سوءاستفاده  مانند 
خصوصی و ... شده اند. وی با بیان اینکه شهروندان باید مراقب 
بازی های  عنوان  تحت  است  ممکن  که  مخربی  افزارهای  نرم 
موبایلی روی تلفن همراهشان نصب می کنند، باشند، اظهارکرد: 
از این طریق سبب  افراد سودجو و مجرمان سایبری در واقع 
ورود بدافزارها و یکسری نرم افزارهای مخرب به داخل گوشی 
سوءاستفاده های  می توانند  طریق  این  از  و  شده  همراه  تلفن 
زیادی از اطالعات موجود در گوشی تلفن همراه داشته باشند. 
دسترسی به اطالعات حساب بانکی، اخاذی با سوءاستفاده از 
تصاویر و اطالعات خصوصی، سوءاستفاده از اطالعات هویتی و 
... تنها بخشی از این موارد است. رجبی درباره شیوه و شگرد 
این سودجویان نیز گفت:  افراد سودجو فایل  این نرم افزارها را 
موبایلی،  بازی های  شده  کم حجم  فایل  مانند  عناوینی  تحت 
... در کانال ها و گروه های موجود در  بازی و  نسخه اورجینال 
پیام رسان ها یا سایت های غیررسمی دانلود نرم افزار قرار داده و 
پس از نصب نرم افزار روی گوشی اقدامات مجرمانه خود را آغاز 
می کنند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتای فراجا افزود: برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی 
الزم است که کاربران تلفن همراه حتما و حتما نرم افزارها و 
معتبر  فروشگاه های  از  را  خود  نیاز  مورد  موبایلی  های  بازی 
دریافت کرده و هنگام نصب نرم افزار نیز به دسترسی هایی که 
نرم افزار از گوشی تلفن همراه آنان تقاضا می کند، توجه داشته 
باشند. الزم است شهروندان به هیچ عنوان به نرم افزارهایی که 

در شبکه های اجتماعی منتشر می شود توجه نکنند.
ترفند »برنده خوش شانس« 

هنوز قربانی می گیرد
در  که  فردی  بازداشت  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  رئیس 
پوشش تماس از رادیو و اعالم برنده شدن در قرعه کشی اقدام 
به خالی کردن حساب شهروندان کرده بود، خبر داد و نسبت 
به این شیوه از کالهبرداری هشدار داد. سرهنگ داوود معظمی 
گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: چندی پیش یکی 
با مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و اعالم  از شهروندان 
کرد که فردی با او تماس گرفته و خود را مجری رادیو معرفی 
کرده است. این فرد به ماموران گفت که صدای پشت زمینه 
بوده  استودیو  صدای  به  شبیه  بسیار  نیز  گیرنده  تماس  فرد 
برنده  بر  مبنی  فرد  این  تا حرف  باعث شده  و همین موضوع 
شدن در قرعه کشی را باور کند. وی با اشاره به اظهارات شاکی 
افزود: مجرم در ادامه با استفاده از ترفندهای خاصی از مالباخته 
خواست که برای دریافت جایزه خود کدهایی را که از طریق 
پیامک برایش ارسال شده را به او اعالم کند و متاسفانه شاکی 
و  قرارداده  فرد  این  اختیار  در  را  کدها  این  غفلت  یک  با  هم 
و  بانکی  کارت  موجودی  تمامی  سرقت  متوجه  بعد،  دقایقی 

خالی شدن حساب خود شده است. 
و  شناسایی  برای  ماموران  اینکه  بیان  با  گودرزی  معظمی 
دستگیری این فرد وارد عمل شدند، گفت: رسیدگی به موضوع 
قرار  پایتخت  فتای  پلیس  متخصص  ماموران  دستورکار  در 
تحقیقات  و  تخصصی  اقدامات  از  پس  آنان  سرانجام  و  گرفت 
سایبری متهم را شناسایی کرده و پس از تشریفات قضائی در 
از مناطق غربی پایتخت دستگیر و به پلیس فتا منتقل  یکی 

کردند.
خود  جرم  به  بازجویی ها  جریان  در  متهم  اینکه  بیان  با  وی 
پرونده  تشکیل  از  پس  شده  دستگیر  کرد،گفت:متهم  اعتراف 
برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد و تحقیقات 

تکمیلی ماموران در این پرونده همچنان ادامه دارد.

خبر
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بر  باشد،  طوالنی  و  حد  بیش از  اگر  استرس  میزان   
مشکالت  و  گذاشته  منفی  تأثیر  ما  عملکرد  و  زندگی 
جدي و زیادي را براي ما به وجود خواهد آور، فراگیري 
شناسایی  ضمن  تا  می کند  کمک  ما  به  مهارت  این 
هیجان های خود و دیگران و تأثیر آن ها بر تفکرات و 
رفتارهای مان، بتوانیم در مقابله با آن ها واکنش مناسب 

را از خود بروز دهیم.
“هانس سلیه” پزشک اتریشی، پدر استرس در مفهوم 
جدید آن، اعتقاد دارد استرس بیانگر عکس العمل های 
مقابل  در  بدن  عاطفی  و  ذهنی  شیمیایی،   - فیزیکی 
هیجان آور،  وحشتناک،  موقعیت های  و  رویدادها 

خطرناک و حساس است.
معنی  به   ”Stringer”التین لغت  از  استرس  واژه 
واکنش  یک  استرس  واقع  در  شده،  گرفته  ”سختی“ 
پیامدهای  که  است  بیرونی  عامل  یک  به  تطبیقی 
فیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی و روان شناختی زیادی 
برای هر فرد در پی داشته و او را از حالت عادی خارج 

می کند.

انواع استرس
استرس سازنده، مفید یا همان خوش خیم، عبارت است 
که  مثبتي  احساسات  خوشایند،  و  مطبوع  استرس  از 
به یک شخص دست مي دهد همانند تشویق به  خاطر 
انجام درست وظیفه ، ایجاد یک راه حل جدید یا مذاکره 

براي دستیابي به یک توافق مطلوب.
و  زیان آور  استرسي  بدخیم،  یا  مضر  مخرب،  استرس 
در  تئوریک  مباحث  تمرکز  عمده  است؛  بیماري زا 

استرس، روي نوع بدخیم است.
در دنیاي امروز، همواره با تغییرات وسیع و پیچیده ای 
و  روحی  فشارهاي  با  تغییري  هر  و  هستیم  مواجه 
روانی)استرس( همراه است. میزان استرس اگر بیش از 
حد و طوالنی باشد، بر زندگی و عملکرد ما تأثیر منفی 
گذاشته و مشکالت جدي و زیادي را براي ما به وجود 

خواهد آورد.

ضمن  تا  می کند  کمک  ما  به  مهارت  این  فراگیري 
آن ها  تأثیر  و  دیگران  و  خود  هیجان های  شناسایی 
با آن ها  مقابله  بتوانیم در  رفتارهای مان،  و  تفکرات  بر 

واکنش مناسب را از خود بروز دهیم.
به طور  یا  گرفت  را  استرس  جلوي  نمی توان  همیشه 
مؤثری با آن کنار آمد، ولی سعی کنید در زمینه های 
گوناگون زندگی، روش ها و تکنیک هایی را یاد بگیرید 
که براي حفاظت از سالمت ذهنی و فیزیکی خود، از 
و  مقاالت  مطالعه  با  همچنین  شوید؛  بهره مند  آن ها 
کتب، در مورد مهارت های زندگی و مدیریت استرس 
می توانید اطالعات خود را در این زمینه به روز کرده و 

از آن ها در زندگی خود استفاده کنید.
هستند،  تفکر  قوه  و  اراده  داراي  موجوداتی  انسان ها 
هر کسی که در برابر تغییرات و دگرگونی های شرایط 
زندگی به صورت شکننده برخورد کند، خود را فاقد این 
احساس می کند  معموالً  و  می داند  موهبات خدادادي 
این گونه  درصورتی که  می شود؛  هدایت  بیرون  از  که 

نیست.
را  احساساتش  و  رفتار  و  اعمال  همه  می تواند  انسان 
مهارت ها  فراگیري  با  و  بگیرد  خود  مدیریت  تحت 
به جای اینکه مغلوب عواطف منفی شود، بر آن ها غالب 

شده و به طرز مطلوبی با آن ها کنار بیاید.

راهکارهاي کنترل استرس
- احساسات شدیدتان را کنترل و از شدت عکس العمل 

جسمی تان به استرس کم کنید.
- به مسائل با دید باز و از باال نگاه کنید.

و  ورزش  بیفزایید؛  بدن تان  ظرفیت  و  آمادگی  بر   -
تفریح، خواب و رژیم غذایی را مدنظر قرار دهید.

این  نکنید؛  فراموش  را  آرام سازی  تکنیک های   -
نفس  و  می کنند  کم  عضالت  انقباض  از  تکنیک ها 
آورده  پایین  را  قلب تان  عمیق ضربان  و  آرام  کشیدن 

و تنفس را به حالت عادي بازمی گردانند.
- درباره اهداف تان واقع گرا باشید. سعی کنید اهدافی 

را دنبال کنید که براي شخص شما معنی دار هستند؛ 
نه اینکه دیگران براي شما تعیین کرده باشند.

در  را  غم  و  شکست  سرخوردگی،  مقداري  انتظار   -
کارهای تان داشته باشید؛ زیرا طبیعی است.

تعدیل کننده های استرس
شخصیت نستوه

مکرر،  استرس زای  عوامل  برابر  در  افراد  این گونه   -
به طور اثربخشی مقاومت می کنند و در برابر این عوامل 

طاقت فرسا تسلیم نمی شوند.
- توان تحمل ابهام باال دارند و در محیط های استرس زا 

کمتر از دیگران دچار بیماری می شوند.
رضایت  و  می شوند  روانی  آسیب های  دچار  کمتر   -
که  رزمندگان  از  بعضی  مثال:  دارند؛  بیشتری  شغلی 
باوجود شهادت نزدیکان شان، همچنان به طور اثربخشی 

به عملیات و وظایف خود می پرداختند.

کانون کنترل درونی
- خود را مسئول رفتارش می دانند نه شانس و عوامل 

محیطی را.
تأثیر  زندگی  وقایع  بر  می توانند  که  باورند  این  بر   -

بگذارند و آن ها را کنترل کنند.
- وقایع استرس زا را پیش بینی و کنترل می کنند.

- از استراتژی های پیشگیری از استرس بیشتر استفاده 
می کنند.

عزت نفس
- میزانی است که فرد خودش را دوست دارد.

- عزت نفس زیاد، اعتمادبه نفس زیاد را درپی دارد.
- موجب می شود فرد استرس کمتری را تجربه کند؛ 
حین  دارند،  باالیی  عزت نفس  که  دانشجویانی  مثال: 

ارائه سمینار، استرس کمتری نسبت به بقیه دارند.
جنسیت

- آسیب پذیری زنان و مردان در برابر استرس یکسان 
نیست.

مالل آور  و  خسته کننده  سخت،  شرایط  در  زنان   -
بلندمدت، مقاوم تر از مردان اند.

- مردان در شرایط دشوار کوتاه مدت، مقاومت بیشتری 
دارند.

درماندگی اکتسابی
در  انسان ها  می شود  موجب  اکتسابی  درماندگی 
یا  کنترل  را  اوضاع  و  شرایط  می توانند  که  شرایطی 
از شرایط نامطلوب اجتناب کنند، به آن تن بدهند و 

تسلیم شرایط شوند.
B شخصیت نوع

- آرام و صبور است. به ندرت عجله می کند. از مهلت های 
زمانی و اضطرار زمانی رنج نمی برد. به تفریح و تمدد 

اعصاب اهمیت می دهد.
استرس   A نوع  سازمان های  در   B نوع  شخصیت   -

زیادی را تجربه می کند.
کاهش  در  سازمان  و  با شغل  فرد  تطابق شخصیت   -

استرس مؤثر است.
Aافراد نوع

- رقابتی، عجول، نگران و تهاجمی، بیماری ناشکیبایی 
دارند، از نوع B بهره ورترند.

مدیریت استرس و راههای کنترل آن 

محققان استرالیایی می گویند؛
صبحانه پُرپروتئین به پیشگیری 

از چاقی کمک می کند



با تحوالت اساسی درصدد گره گشایی 
از مشکالت هستیم

 بدنه اجرایی کشور از روحیه بسیجی 
برای پیشرفت استفاده کند

صفحه )4(صفحه )4(

اختیارات  افزایش  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  اقتصادی  معاون   
استانداران با جدیت در دستور کار است، گفت: با تحوالت اساسی 
از مشکالت جامعه هستیم.  محسن رضایی  درصدد گره گشایی 
بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  مشترک  نشست  در  شنبه  شامگاه 
خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران افزود: در 

قرن های گذشته همواره بدخواهان به دنبال نفع بردن...

 رئیس جمهور روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل و شیوه ای موفق 
برای پیشرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از 
تأکید کرد. آیت اهلل  بدنه اجرایی کشور  این روحیه و فرهنگ در 
»سید ابراهیم رئیسی« روز شنبه در دیدار با جمعی از بسیجیان 
بسیجیان  انگیزه  و  اراده  برگزار شد،  بسیج  مناسبت هفته  به  که 

برای دفاع از امنیت کشور و مردم را برگرفته از اندیشه و...
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معادن سهمی
 در اقتصاد استان  ندارد

مدیریت استرس و 
راههای کنترل آن 

هشدار پزشکی قانونی
 در خصوص افزایش 

مرگ  ناشی از گاز گرفتگی
و  کهگیلویه  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل   
از  استفاده  افزایش  و  هوا  شدن  سرد  با  بویراحمد 
افزایش مرگ  به  نسبت  گازسوز،  وسایل گرمایشی 
این  در  کربن  مونوکسید  با  مسمومیت  از  ناشی 
استان هشدار داد. “کامروز امینی” روز شنبه پنجم 
هموطنان  از  خبرنگاران  جمع  در   ۱4۰۱ آذرماه 
نصب  در  دقت  و  ایمنی  نکات  رعایت  با  خواست 
بروز  از  گرمایشی،  های  سیستم  کارگیری  به  و 
در  اظهارکرد:  وی  کنند.  جلوگیری  ناگوار  حوادث 
سال گذشته ۲ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد 

به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن...

رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه 
به  دائم  نیست  حاضر  باغیرتی  ایرانی  هیچ 
آمریکا  با  گفتند:مذاکره  بدهد،  باج  آمریکا 
صورت  در  تنها  و  نمی کند  حل  را  مشکلی 
از  عبور  و  اساسی  مسائل  همه  در  دادن  باج 
همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره 

پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد.
 رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه 
تشکیل  بسیجیان،  از  نفر  صدها  دیدار  در 
بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام 
خمینی خواندند و با ذکر گوشه هایی از برکات 
چهل  مختلف  میدان های  در  بسیج  حضور 
جایگاه  در  بسیج  کردند:  تأکید  اخیر  سال 
در  و  نظامی،   سازمان  یک  از  باالتر  شأنی  و 
واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان است که 
ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم ملت، 
با گام های بلند به پیش ببرد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با بیان تحلیل کالن از جایگاه بسیج 
در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم و شکست 
نقشه راهبردی امریکا در مقابل ملت ایران، و 
لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه کارزار وسیع 
ایران با آمریکا، گفتند: امروز مهمترین شیوه 
بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی است تا 
با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند. 
در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات 
بسیجیاِن سراسر کشور به مناسبت روز بسیج 
دریافت می شد، رهبر انقالب اسالمی، تبدیل 
تهدیدها به فرصت را از َملَکات خدادادِی امام 
خمینی برشمردند و گفتند: امام در آذر ۵۸ 
چند هفته پس از تسخیر النه جاسوسی و بعد 
اینکه مثل  از تهدیدهای امریکایی ها، به جای 
رؤسای غالب کشورها از این تهدیدها بترسد، 
با تأکید بر ضرورت وجود ۲۰ میلیون بسیجی 
با یک بسیج عمومی وارد  را  در کشور، ملت 
و  واال  بیانیه  به  اشاره  با  ایشان  کرد.  میدان 
شیوای امام در آذر ۱۳۶۷ یعنی ۹ سال پس 
تعابیر  از  ایشان  استفاده  و  بسیج  تشکیل  از 
عجیب و ادبیات فاخر در مدح بسیج، افزودند: 
خمینی  امام  که  کرد  عمل  به گونه ای  بسیج 
در آن بیانیه مانند پدری که به فرزندانش ....

و  معدن  صنعت،  سازمان  معادن  و  صنایع  امور  معاون 
معادن  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  تجارت 
بازگشت  از  دارد  استان  این  اقتصاد  در  ناچیزی  سهم 
خبرداد.  استخراج  عملیات  چرخه  به  راکد  معدن  پنج 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  فرامرزی،  دارا 
سلستین  لوداب،  بوکسیت  شامل  فعال  غیر  معدن  پنج 
پیرمورد، سلستین گودبن، فسفات شیخ هابیل و سنگ 
الشه مختار با سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد ریال مجدد 
عملیات استخراجی خود را از سر گرفتند. وی با اشاره به 

اینکه با فعالیت این ۵ معدن ۳۳ نفر صاحب...

معاون سازمان صنعت و معدن  کهگیلویه و بویراحمد:

2

2
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:

۷۰ میلیارد تومان به حوزه 
مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد

 اختصاص یافت

خانواد ها بیشتر مراقب باشند؛

مسمومیت ۲۶ نفر به دلیل مصرف 
مشروبات الکلی در یاسوج

هیچ ایرانی باغیرتی حاضر 
نیست دائم به آمریکا باج بدهد

2

2

در توسعه کهگیلویه و بویراحمد؛

جای خالی 
گردشگری عشایر 

3

قطعنامه  خارجی،  سیاست  مسائل  ارشد  کارشناس 
ایران  بی اعتمادی  افزایش  موجب  را  حکام  شورای 
که  قطعنامه ای  گفت:  و  خواند  آژانس  به  نسبت 
و  آمریکا  کشورهای  فشار  و  سیاسی  انگیزه های  با 
تروئیکای اروپا علیه ایران صادر شد هیچگونه ارزش 
فنی ندارد و اقدام کامال سیاسی و فاقد وجاهت قانونی 

است.
محسن پاک آیین درباره اقدام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و آمریکا و تروئیکای اروپا در قطعنامه علیه ایران 
اظهار کرد: زمانی که شورای حکام آژانس بین المللی 
غربی  کشورهای  می شود  برگزار  هسته ای  انرژی 
کشورهای  یعنی  اروپا  تروئیکای  و  آمریکا  جمله  از 
اعمال  با  می کنند  سعی  آلمان  و  انگلیس  فرانسه، 
فشارهای حداکثری به ایران خواسته های غیربرجامی 
فشار  را تحت  ایران  و  کنند  تحمیل  به کشورمان  را 
قرار دهند تا به خواسته های این کشورها پاسخ مثبت 

بدهد.
این کارشناس ارشد مسائل راهبردی افزود: تروئیکای 
اروپا در شورای حکام بیانیه ای دادند تا با صدور این 
سعی  ایران  علیه  خودشان  اتهامات  تکرار  و  بیانیه 
کنند بر رای شورای حکام تاثیر بگذارند و قطعنامه ای 
شورای  منفی  اقدام  هرگونه  شود.  صادر  ایران  علیه 
حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی علیه ایران اقدام 
ایران  بی اعتمادی  افزایش  غیرسازنده است و موجب 

نسبت به آژانس می شود.

پاک آیین عنوان کرد: چنانچه آژانس بین المللی انرژی 
علیه  غیرسازنده  و  غیرمتعارف  بخواهد حرکت  اتمی 
ایران  دیدگاه  دهد  انجام  ایران  اسالمی  جمهوری 
جای  به  آژانس  اینکه  بر  مبنی  آژانس  به  نسبت 
پرداختن به مسائل فنی فقط به مسائل سیاسی توجه 

دارد این ادعا ثابت شده و خواهد شد.

انرژی هسته ای را برای پیشرفت کشور ضروری 
می دانیم

آژانس  با  همکاری  به  همواره  ما  کرد:  تصریح  وی 
پایبند بوده ایم  و متعهد هستیم که از مسیر استفاده 
خارج  صلح آمیز  مصارف  برای  هسته ای  انرژی  از 
از  نظامی  استفاده  به دنبال  عنوان  هیچ  به  نشویم. 

انرژی هسته ای نیستیم و انرژی هسته ای را ضرورتی 
برای پیشرفت کشور در حوزه های صلح آمیز از جمله 
حوزه های بهداشتی و کشاورزی و دارویی می دانیم و 
در این مسیر حرکت خود را ادامه می دهیم و تحت 
برای  خودمان  بلند  اهداف  از  غربی  کشورهای  فشار 

توسعه کشور دست نمی کشیم.
داد:  ادامه  خارجی  سیاست  مسائل  ارشد  کارشناس 
و  آمده  برجام  در  که  مفادی  به  باید  طرف ها  همه 
امنیت سازمان  بین المللی در شورای  به عنوان سند 
ملل متحد ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شده پایبند 

باشند.
پاک آیین عنوان کرد: ایاالت متحده هم اگر عالقه مند 
تحریم های  است  موظف  برگردد  برجام  به  که  است 
جمهوری اسالمی ایران را لغو کند. کشورهای اروپایی 
هم باید تعهدات خود را در قبال ایران در چارچوب 

مذاکرات و توافقات برجام انجام بدهند.

جمهوری اسالمی ایران معتقد به تعهد در قبال 
تعهد است

معتقد  ایران  اسالمی  وی خاطرنشان کرد: جمهوری 
تعهدات  آنها  است. چنانچه  تعهد  مقابل  در  تعهد  به 
انجام  را  خود  تعهدات  هم  ما  دهند  انجام  را  خود 
برجام  در  که  توافقاتی  از  بیشتر  چیزی  و  می دهیم 
بوده را نمی پذیریم به ویژه در حوزه های هسته ای هر 
تصمیمی که باعث ُکندی پیشرفت جمهوری اسالمی 

ایران شود را نمی پذیریم.
سفیر پیشین ایران در ازبکستان، تایلند و جمهوری 
آذربایجان اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران در عین 
حال همکاری خودمان را با آژانس ادامه می دهد. ما 
کردند  اعالم  هم  مسئولین  که  همانطور  را  اطالعات 
در اختیار آژانس گذاشته و خواهیم گذاشت و سعی 
می کنیم برخوردمان با آژانس برخورد سازنده باشد اما 
چنانچه آژانس بین المللی انرژی اتمی غیر از این با ما 
برخورد کند مسئولین ذیربط پاسخ الزم را می دهند.

ایران با قاطعیت و جدیت به دنبال خنثی سازی 
تحریم ها از مسیر مقاوم سازی اقتصاد باشد

گفت:  تحریم ها  لغو  مذاکرات  آینده  درباره  پاک آیین 
خود  از  ایران  علیه  آمریکا  که  به خصومتی  توجه  با 

نشان داده به خصوص در بحث حمایت از اغتشاشگران 
اقدام  برای  تروریستی  گروه های  هدایت  و  ایران  در 
علیه ملت ایران است و با توجه به سکوت کشورهای 
کشور  در  تروریستی  اقدامات  با  ارتباط  در  اروپایی 
اعتقاد  به  ایران  داخلی  امور  در  مکرر  دخالت های  و 
من در مقطع فعلی امیدی به تواق برای رسیدن به 
مذاکرات نرسید گرچه ایران همواره اعالم کرده است 

که برای رسیدن به توافق پایدار آمادگی دارد.

قطعنامه  شورای حکام ارزش فنی ندارد
کرد:  تصریح  راهبردی  مسائل  ارشد  کارشناس  این 
قطعنامه ای که با انگیزه های سیاسی و فشار کشورهای 
آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران صادر شد هیچگونه 
ارزش فنی ندارد و یک اقدام کامال سیاسی بود و به 

همین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.
اهداف  با  جهان  مختلف  کشورهای  گفت:  پاک آیین 
سیاسی سازمان بین المللی انرژی اتمی آشنا هستند 
تکراری  موضوع  قطعنامه ها  اینگونه  هم  آنها  برای  و 
قبیل  این  به  اعتنایی  ما  لذا  است.  باور  غیرقابل  و 
را  برنامه های هسته ای خود  و  نمی کنیم  قطعنامه ای 
ادامه  صلح آمیز  مصارف  در  استفاده  برای  قدرت  با 

می دهیم.
کشورهای  و  آژانس  هستیم  مطمئن  داد:  ادامه  وی 
غربی از صدور چنین قطعنامه ای بهره  نمی برند و فقط 
وارد  ایران  علیه  سیاسی  فشار  کوتاهی  مقطع  برای 
می شود که ما با ترفندهایی که داریم این فشارها را 
خنثی می کنیم. به اعتقاد من آژانس با صدور قطعنامه 
که  باعث شد  و  بود  اشتباه  دچار  مجددا  ایران  علیه 

بی اعتماد ایران به این نهاد افزایش پیدا کند.
اسالمی  جمهوری  شد:  یادآور  پیشین  دیپلمات  این 
ایران این بیانیه را قبول ندارد و ارزشی برای آن قائل 
نیست و اقدام آژانس بین المللی انرژی اتمی و آمریکا 
و تروئیکای اروپا را محکوم می کند و معتقد است این 
اقدامات نه تنها کمکی به احیای برجام نمی کند بلکه 
موجب می شود که طرفین از تعهداتی که در برجام 
به آن متعهد شدند فاصله بگیرند و شرایط به قبل از 
برجام برگردد و در این صورت طرفی که ضرر می کند 

حتما غربی ها خواهند بود.

دانش  بسیج  عالی  مجمع  اجالسیه  در  دولت  سخنگوی 
آموزی گفت: خیال ما راحت است که آینده این کشور را 
دانش آموزان به پیش می برند و دشمنان ما از نسل شما 

می ترسند.
علی بهادری جهرمی طی سخنانی در هشتمین اجالسیه 
در  من  اینکه  بیان  با  آموزی  دانش  بسیج  عالی  مجمع 
رئیس  و  دانش آموزی  مجلس  عضو  دانش آموزی،  دوران 
شورای دانش آموزان مدرسه مان بودم، یادآور شد: افتخار 
و  گرفتم  دانش آموزی شکل  بسیج  در  که  است  این  من 
که  کرده  لطف  ما  همه  به  خداوند  کردم.  کسب  تجربه 
مزین به نام بسیج شدیم و به شما توصیه می کنم قدر این 

جایگاه را بدانید و آن را پاس بدارید.
وی خطاب به دانش آموزان حاضر در جمع گفت: امروز 
مهمی  بیانات  بسیجیان  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام 
شما  به  من  که  داشتند  بسیج  جایگاه  مورد  در  ازجمله 

توصیه می کنم سخنان امروز ایشان را بشنوید.
است  راحت  ما  اینکه خیال  بر  تأکید  با  بهادری جهرمی 
که آینده این کشور را شما به پیش می برید و دشمنان ما 
از نسل شما می ترسند، تاکید کرد: وقتی یک جا هجمه 
بیشتر شد، بدانید که دشمن از آن نقطه آسیب می بیند. 
اگر دشمن بر روی نسل جوان و نوجوان ما سرمایه گذاری 
لطمه  آن جا  از  می داند  که  است  خاطر  این  به  کرده، 
می خورد و من افتخار می کنم که در جمع شما نخبگان 

جوان کشور هستم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مقام معظم رهبری حدوداً 
سه سال پیش تکلیف را در بیانیه گام دوم انقالب برای من 
و شمای جوان روشن کردند، گفت: نسل قبلی ما بخشی 
انقالب سیاسی، حکمرانی  با یک  و  داده  انجام  را  کار  از 
سیاسی کشور را تغییر داده و اصالح کرده است؛ انقالب 
برطرف  را  سیاسی سال ۵۷ مشکالت حکمرانی سیاسی 
ما  و  برطرف شده  ما  کشور  مشکالت  همه  آیا  ولی  کرد 
سایر  و  آموزشی  اداری،  نظام  اصالح  اقتصاد،  عرصه  در 

زمینه ها روند گذشته را بازسازی کرده ایم؟
 وی افزود: ما در این زمینه ها اصالحات متعددی انجام 
اسالمی  نوین  تمدن  به  بخواهیم  اگر  حتماً  ولی  دادیم 
برسیم، باید در تمامی این عرصه ها یک بازسازی انقالبی 
اداری،  فرهنگی،  عرصه های  در  تحول  نیازمند  ما  کنیم. 
و  عهده من  به  این  و  زمینه ها هستیم  سایر  و  اقتصادی 
شمای جوان و نوجوان امروز است؛ نیمی از مسیر برای ما 
طی شده و تجارب مثبت و منفی زیادی برای ما به یادگار 

مانده که باید از آن ها استفاده کنیم.

بهادری جهرمی با اشاره به تشکیل مجلس بررسی نهایی 
قانون اساسی در محل برگزاری این اجالسیه، تاکید کرد: 
امروز ما می توانیم خودمان را جای تدوین کنندگان قانون 
اساسی بگذاریم و ببینیم برای اصالحات اداری، اقتصادی 
و موارد روی زمین مانده در کشور چه راهکارهایی داریم.
سخنگوی دولت ادامه داد: امثال این مجمع عالی بسیج 
و  کنیم  تمرین  که  هستند  خوبی  مرجع  دانش آموزی، 
آن ها  برسیم،  کشور  مسائل  مورد  در  سواالت  پاسخ  به 
آن  شدن  اجرایی  برای  یا  و  کنیم  ارزیابی  و  امتحان  را 

پیگیری کنیم.
یک  نمی تواند  تنهایی  به  انسانی  هیچ  کرد:  تشریح  وی 
محیط جمعی را در مسیری که درست می داند پیش ببرد 
و همدل  با خود همراه  را  بتواند همه جامعه  اینکه  مگر 
کند. حضور شما در این جمع دور هم تمرین خوبی است 
تا ببینیم چه قدر می توانیم در راه پیشرفت کشور هم سن 
و ساالن مان را با خود همراه کنیم و بقیه دانش آموزانی 
که نظر متفاوتی با ما دارند را در مسیر صحیح هم نظر و 

همراه کنیم.
بهادری جهرمی افزود: در اینجا هم ما طبیعتاً نمی توانیم 
همه را هم نظر خودمان کنیم ولی باید ببینیم چگونه با 
کسانی که با ما هم نظر نمی شوند تعامل داشته باشیم که 

حداقل مانع پیشبرد اهداف ما نشوند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: ما باید تمرین کنیم که اوالً 
سواالت  درست  پاسخ  یافتن  برای  خودمان  هم ساالن  با 
که  درستی  مسیر  تا  بیابیم  راهی  ثانیاً  کنیم،  هم فکری 
کسانی  با  مثبتی  تعامل  ثالثا  و  بپذیرند  را  کردیم  پیدا 
یکدیگر،  با  چالش  بدون  تا  باشیم  داشته  نپذیرفتند  که 
در  و  است  همین  ببریم؛ خالصه حکمرانی  پیش  را  کار 

کمیسیون های مجلس و دولت همین اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه امید ما برای آینده کشور به شما نخبگان 
تا  که  کسی  عنوان  به  من  پیشنهاد  گفت:  است،  جوان 
۲۰ سال پیش جای شما نشسته بودم به شما این است 
که چند مسئله محوری را به عنوان مبنا قرار دهید و با 
اساتید مختلف روی آن کار کنید و پاسخ به آن ها را از 
ابعاد مختلف اش پیدا کنید تا با شرایط کشور آشنا شوید.

سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه ساختن مدرسه و 
این جا نقش  با خودمان است، تاکید کرد: در  فردای ما 
دانش آموزان  شما  نقش  ولی  است  بیشتر  مسئوالن  ما 
از  بهتر  ما  آینده  باید تالش کنیم که  و  نیست  نیز صفر 

امروزمان باشد.

قطعنامه شورای حکام
 بی اعتمادی ایران به آژانس را افزایش می دهد

سخنگوی دولت عنوان کرد: 

دشمنان ما از دانش آموزان می ترسند
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رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت؛

بیماری های تنفسی دارد
جای سرطان ها را می گیرد

بیماری های تنفسی دارد جای سرطان ها را می گیرد
بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
افزایش بیماری های تنفسی را با تغییرات آب و هوایی 
مرتبط دانست و گفت: بیماری های تنفسی دارد جای 
می  ها  بیماری  عامل  دومین  عنوان  به  را  ها  سرطان 

گیرد.
جعفر جندقی افزود: تغییرات اقلیمی موجب گرم شدن 
زمین، افزایش دی اکسید کربن، باال آمدن سطح آب 
دریاها، سیالب ها، تغییرات آب و هوایی، گرد و غبار، 
ریختگی  هم  به  و  آسا  سیل  باران های  آب،  کاهش 

فصول شده است.
 ۲.۶ به   ۲۰۳۰ سال  تا  انرژی  میزان  داد:  ادامه  وی 
وات بر متر مربع و در سال ۲۰۹۰ به ۸.۵ وات بر متر 
مربع می رسد. وقتی درجه حرارت در مقیاس جهانی 
بیشتر از ۳ درجه باال رود کره زمین دیگر جای زندگی 

نخواهد بود.
بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
افزایش بیماری هایی نظیر وبا را محصول این وضعیت 
دانست و اظهار داشت: سیاست ها باید به سمت تغییر 
درباره  مردم  دانش  ارتقای سطح  برود.  پیش  سیستم 
توان  از  گیری  بهره  غذا،  و  آب  ایمنی  بیماری ها، 
راهنماهای  رسانی  روز  به  نهاد،  مردم  سازمان های 
جامعه  و  دانشگاه ها  سطح  در  آگاهی  افزایش  بالینی، 
تبعات  مهار  به  سالمت  کارکنان  آگاهی  افزایش  و 

تغییرات اقلیمی کمک می کند.
کمیته  یک  بهداشت  وزارت  سطح  در  افزود:  جندقی 
ملی  برنامه  دو  و  داریم  اقلیم  تغییرات  مورد  در  ملی 
در  یونیدو  و  بهداشت جهانی  سازمان  با همکاری  نیز 

حال اجراست.
وی از تهیه نقشه ارزیابی ملی این تغییرات در سال های 
۲۰۱۳، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ خبر داد و گفت: باید به سمت 
انرژی پاک  انرژی های فسیلی و تولید  کاهش مصرف 
مصرف  کاهش  جهت  در  هایتک  کشاورزی  توسعه  و 

آب پیش برویم.
با  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  مرکز سالمت  رئیس 
روز   ۳4۰ کشور  جغرافیای  از  بخشی  در  اینکه  بیان 
این  از  استفاده  با  کرد:  بیان  داریم،  سال  در  آفتابی 
این  از  را  کشور  انرژی  از  نیمی  هستیم  قادر  فرصت 

راه تولید کنیم.
جندقی یادآور شد: در ۶ استان کشور با انجام اقداماتی 
در مورد آب و هواهای سرد، گرم، خشک و معتدل و 
همچنین بالیا، جمعیت و محیط و سالمت توانسته ایم 

اطالعات الزم را به دست آوریم.
وی در پایان اهمیت تجمیع اطالعات مختلف به دست 
را  سالمت  عرصه  در  مختلف  ارگان های  توسط  آمده 
اطالعات  این  تجمیع  با  گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد 
می توانیم وضعیت سالمت را بهتر ترسیم کرده و برنامه 

ریزی بهتری داشته باشیم.

یافته جدید محققان؛

ارتباط بین سندرم داون
 و بیماری آلزایمر

ژنتیکی  ناهنجاری  نشان می دهد  مطالعه جدید  یک 
که منجر به سندرم داون می شود، باعث ایجاد همان 
های  خوردن  گره  و  مغز  غیرطبیعی  های  پالک  نوع 
آلزایمر  به  مبتال  بیماران  در  که  شود  می  پروتئینی 

وجود دارد.
به گفته محققان، پالک های بتا آمیلوئید و تاو از دیرباز 
با بیماری آلزایمر مرتبط بوده اند، و همچنین در اکثر 
افراد مبتال به سندرم داون تا سن 4۰ سالگی مشهود 

هستند.
ایجاد می شوند؛  این پالک ها و گره ها توسط پریون ها 
بدشکل  که  هستند  معمولی  پروتئین های  پریون ها، 
شده و مانند عفونت در مغز پخش می شوند. به گفته 
محققان، به نظر می رسد پریون ها در نتیجه وجود بتا 
دو  هر  به  مبتال  افراد  مغز  در  حد  از  بیش  آمیلوئید 

بیماری ایجاد می شوند.
تجزیه و تحلیل نمونه های بافت مغز از ۲۸ فرد متوفی 
از  قابل اندازه گیری  مقادیر  داون  سندرم  به  مبتال 
آنها  همه  در  تقریباً  را  تاو  و  آمیلوئید  بتا  پریون های 
تا ۶۵ سال  بیماران در محدوده سنی ۱۹  داد.  نشان 

بودند.
دانشگاه  از  ارشد  محقق  پروسینر«،  »استنلی  دکتر 
کالیفرنیا، گفت: »در اینجا ما دو بیماری داریم: سندرم 
داون و بیماری آلزایمر که دالیل کاماًل متفاوتی دارند، 
و با این حال ما بیولوژی بیماری یکسانی را می بینیم 

که واقعاً شگفت انگیز است.«
بینشی  می تواند  یافته  »این  افزود:  ادامه  در  پروسینر 
تازه از آلزایمر ارائه دهد و به طور بالقوه منجر به درمان 

این بیماری شود.«
وی می گوید: »از آنجایی که ما در سنین پایین تر همان 
به  مبتال  افراد  در  را  گره ها  و  پالک ها  آسیب شناسی 
سندرم داون می بینیم، مطالعه مغز آن ها به ما امکان 
می دهد تصویر بهتری از روند اولیه شکل گیری آلزایمر 
داشته باشیم، قبل از اینکه مغز به خاطر پیری دچار 

تغییرات پیچیده شود.«
از  اضافی  نسخه  یک  وجود  دلیل  به  داون  سندرم 
آن  روی  ژن های  از  یکی  می دهد.  رخ   ۲۱ کروموزوم 
آمیلوئید  بتا  اصلی  اجزای  از  یکی   ،APP کروموزوم، 

را کد می کند.
به گفته محققان، نسخه اضافی این ژن باعث می شود 
تولید  اضافی   APP داون  سندرم  به  مبتال  بیماران 
کنند، که ممکن است توضیح دهد که چرا پالک های 

آمیلوئید در اوایل زندگی در آنها ایجاد می شود.
به گفته محققان، نتایج نشان می دهد که پریون ها در 
انحطاط مغزی که در سندرم داون دیده می شود، نقش 

دارند.
از  بیش  آمیلوئید  بتا  که  می رسد  نظر  به  همچنین 
که  رابطه ای  می شود؛  تاو  گره های  تشکیل  باعث  حد 

مشکوک است اما ثابت نشده است.

آیت اهلل رئیسی:

 بدنه اجرایی کشور از روحیه بسیجی 
برای پیشرفت استفاده کند

 رئیس جمهور روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل و شیوه ای موفق 
برای پیشرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از 

این روحیه و فرهنگ در بدنه اجرایی کشور تأکید کرد.
با جمعی  دیدار  در  روز شنبه  رئیسی«  ابراهیم  آیت اهلل »سید 
و  اراده  شد،  برگزار  بسیج  هفته  مناسبت  به  که  بسیجیان  از 
انگیزه بسیجیان برای دفاع از امنیت کشور و مردم را برگرفته 
از اندیشه و تحلیل درست و به هنگام از شرایط عنوان کرد و 
گفت : این نگاه و این عمل از کسانی که رفاه و آسایش دیگران 
را به رفاه و آسایش خود ترجیح می دهند بسیار ارزشمند است 

و جای تقدیر دارد.
همانند  کشور  کنونی  دوران  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
نقش  و  است  همراه  فرودهایی  و  فراز  با  گذشته  دوره های 
معرض  در  خود  دوره  شرایط  با  متناسب  دوره ای  هر  آفرینان 
برای حفظ  قرار می گیرند، تصریح کرد: تالش  امتحان  و  ابتال 
امنیت این نظام و مردم خیرات و برکات فراوانی را در جامعه 

گسترش خواهد داد.
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  تعبیر  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
اظهار  حرم،  به  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  از  سلیمانی 
تنها نظامی در عالم است که  ایران  داشت: جمهوری اسالمی 
پرچم مقابله با نظام سلطه را برافراشته و توطئه ها و فتنه های 
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  نظام  این  علیه  بر  دشمنان  متعدد 
اسالمی تاکنون از جمله غائله منافقین، ۸ سال جنگ تحمیلی 
و فتنه های سال های اخیر با هدف متوقف کردن حرکت عظیم 
در  بسیجی  روحیه  گسترش  از  جلوگیری  و  اسالمی  انقالب 
اما به رغم همه توطئه ها و  میان ملت های مختلف بوده است، 
با  عرصه ها  همه  در  ما  ملت  پیشرفت های  دشمن  تحریم های 
قدرت ادامه یافته و اساساً عصبانیت و ناراحتی دشمنان نیز از 

همین مسأله نشأت می گیرد.
رئیس جمهور بسیج را از افتخارات بزرگ نظام اسالمی و ملت 
ثمرات  امروز  به  تا  طیبه  شجره  این  افزود:   و  دانست  ایران 
بسیاری داشته و در ادامه نیز خواهد داشت و قطعاً در مقابل 
اراده پوالدینی که امروز مردم و بسیجیان دارند، دشمن هیچ 

کاری از پیش نخواهد برد.
وی همچنین روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل و شیوه ای موفق 
برای پیشرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از 

این روحیه و فرهنگ در بدنه اجرایی کشور تأکید کرد.
 

معاون اقتصادی رییس جمهور عنوان کرد:

با تحوالت اساسی درصدد گره گشایی از 
مشکالت هستیم

 معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه افزایش اختیارات 
تحوالت  با  گفت:  است،  کار  دستور  در  جدیت  با  استانداران 

اساسی درصدد گره گشایی از مشکالت جامعه هستیم.
 محسن رضایی شامگاه شنبه در نشست مشترک گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
مازندران افزود: در قرن های گذشته همواره بدخواهان به دنبال 
نفع بردن از ایران بودند و هیچگاه نخواستند که ایران دارای 

سیاست داخلی و جایگاه نقش آفرین در جهان باشد.
به  را  ایران  تجارت  و  اقتصاد  هیچگاه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
معنای واقعی استکبار جهانی نپذیرفت و انقالب اسالمی تمام 
این توطئه ها را خنثی کرد و دشمنان همچنان نمی گذارند که 

اقتصاد ملی داشته باشیم.
حوادث  همین  در  کرد:  بیان  جمهور  رییس  اقتصادی  معاون 
اخیر مردم مطالبه داشتند و مطالبه روی دوم سکه دموکراسی 
نگران  که  آنچه  اما  کنند  مطالبه  که  دارند  مردم حق  و  است 

کننده است دخالت خارجی ها است.
خصوصی  بخش  کرد:  بیان  جمهور  رییس  اقتصادی  معاون 
افسران جنگ اقتصادی هستند و باید در این جنگ به معنای 

واقعی از فعاالن اقتصادی حمایت کنیم.
زیرساختی  کارهای  هم  سیزدهم  دولت  در  گفت:  رضایی 
های  روزنه  بتوانیم  تا  کنیم  می  دنبال  را  اقتصادی  روزمره  و 
کارها  این  از  یکی  و  کنیم  ایجاد  ایران  توسعه  برای  جدیدی 

ترانزیت است که با جدیت به دنبال آن هستیم.
وی افزود: امروز به غیر از صادرات، ترانزیت و سوآپ نفتی هم 
روابط  باید  طرح  این  اجرای  برای  و  باشیم  داشته  توانیم  می 
با  و  شانگهای شدیم  و عضو  کردیم  ایجاد می  خارجی جدید 
کشورهای منطقه به دنبال توسعه زیرساخت ها برای صادرات 

هستیم.
معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: در امر برداشتن موانع 
صادراتی در داخل کشور و خودتحریمی اقداماتی را در دست 

اجرا داریم که باید با برنامه ریزی حرکت کنیم.
وی ادامه داد: باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اهمیت 
و  است  اهمیت  دارای  جلسات  این  مصوبات  تمامی  و  دهیم 
گفت:  جمهور  ریبس  اقتصادی  معاون  دارد.  اجرایی  ماهیت 
زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان نهادینه نشده است و 
باید از تولید تا فروش ورود جدی داشته باشیم و در این حین 

بخش خصوصی باید میدان دار باشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ خیال خام! 

رهبر انقالب اسالمی:

هیچ ایرانی باغیرتی حاضر نیست دائم به آمریکا باج بدهد
رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه 
به  دائم  نیست  حاضر  باغیرتی  ایرانی  هیچ 
آمریکا  با  گفتند:مذاکره  بدهد،  باج  آمریکا 
صورت  در  تنها  و  نمی کند  حل  را  مشکلی 
از  عبور  و  اساسی  مسائل  همه  در  دادن  باج 
همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره 

پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد.
 رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز شنبه 
تشکیل  بسیجیان،  از  نفر  صدها  دیدار  در 
ابتکارات  بزرگترین  و  مهمترین  از  را  بسیج 
امام خمینی خواندند و با ذکر گوشه هایی از 
مختلف  میدان های  در  بسیج  حضور  برکات 
در  بسیج  کردند:  تأکید  اخیر  سال  چهل 
جایگاه و شأنی باالتر از یک سازمان نظامی،  و 
در واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان است 
عظیم  حرکت  در  را  کشور  دارد  ظرفیت  که 

ملت، با گام های بلند به پیش ببرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان تحلیل کالن 
از جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای 
در  امریکا  راهبردی  نقشه  شکست  و  اسالم 
بسیج  دقیق  فهم  لزوم  و  ایران،  ملت  مقابل 
از عرصه کارزار وسیع ایران با آمریکا، گفتند: 
امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران، جعل و 
دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها، اهداف 

خود را محقق کند.
در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات 
بسیجیاِن سراسر کشور به مناسبت روز بسیج 
دریافت می شد، رهبر انقالب اسالمی، تبدیل 
تهدیدها به فرصت را از َملَکات خدادادِی امام 
خمینی برشمردند و گفتند: امام در آذر ۵۸ 
چند هفته پس از تسخیر النه جاسوسی و بعد 
از تهدیدهای امریکایی ها، به جای اینکه مثل 
رؤسای غالب کشورها از این تهدیدها بترسد، 
با تأکید بر ضرورت وجود ۲۰ میلیون بسیجی 
در کشور، ملت را با یک بسیج عمومی وارد 

میدان کرد.
ایشان با اشاره به بیانیه واال و شیوای امام در 
آذر ۱۳۶۷ یعنی ۹ سال پس از تشکیل بسیج 
ادبیات  و  عجیب  تعابیر  از  ایشان  استفاده  و 
فاخر در مدح بسیج، افزودند: بسیج به گونه ای 
عمل کرد که امام خمینی در آن بیانیه مانند 
پدری که به فرزندانش عشق می ورزد، بسیج 
را مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان 
از  برخورداری  وجود  با  و  می خوانَد  گمنام 
عظمتی که دنیا و تاریخ را تکان داد، بسیجی 
دست  و  می شمرد  بر  خود  افتخار  را  بودن 

یکایک بسیجیان را می بوسد.
رهبر انقالب، مخاطب بیانیه سرشار از عشق 
و ارادت امام را همه بسیجیاِن گذشته و حال 
همین  در  امام  افزودند:  و  دانستند  آینده  و 
بیانیه، بسیج دانشجو و طلبه را اعالم می کند 
فقط  امام  نگاه  در  بسیج  می دهد  نشان  که 
مربوط به میدان نظامی نیست بلکه بسیجی 
باید در همه میدانها از جمله عرصه علم دین 

و علم مادی حضور داشته باشد.
در  بسیج  حضور  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
کارآمد،  بسیار  حضوری  را  مقدس  دفاع 
پُر  آزمونی  در  موفقیت  و  درخشان  گره گشا، 
شکوه خواندند و افزودند: با وجود این، جایگاه 
بسیج باالتر از یک سازمان نظامی است و در 
حقیقت بسیج یک فرهنگ و گفتمان و تفکر 

است.
تبیین  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
»خدمت  به  بسیجی،  فرهنگ  ویژگی های 
کشور«  و  اجتماع  به  بی توقف  و  بی تظاهر 
اشاره کردند و گفتند: بسیجی بدون داشتن 
حتی انتظار تشّکر، وارد میدان جهاد و خدمت 

می شود و خطرات آن را به جان می خرد.
به  این خدمات،  از  بیان مصادیقی  ایشان در 
بالهای  هنگامه  در  دشوار  و  سخت  تالش 
خریدن  جان  به  سیل،  جمله  از  طبیعی 
خطر ابتال به کرونا و مرگ برای نجات جان 
بیماران و حضور خستگی نشناس با شیوه های 
مؤمنانه،  کمک های  گسترش  در  ابتکاری 
از  برخوردار  جوانان  افزودند:  و  کردند  اشاره 
دانش  و  علم  محیطهای  در  بسیجی  فرهنگ 
شهدای  که  آفریدند  بسیاری  افتخارات  نیز، 
هسته ای و مرحوم کاظمی آشتیانی بنیانگذار 

مؤسسه رویان از جمله آنان هستند.
با  و  دالورانه  بی محابا،  حضور  انقالب  رهبر 
را  دشمن  با  مقابله  میدانهای  در  توان  همه 
بسیجی  تفکر  و  فرهنگ  جلوه های  دیگر  از 
فرهنگ  بسیجی،  فرهنگ  گفتند:  و  خواندند 
بدون چشم داشت  است که  مجاهدان گمنام 
برای  خود  وجود  همه  از  خطرپذیری،  با  و 
برای  و  می گذارند  مایه  کشور  به  خدمت 
واقع  مظلوم  دیگران  بخشیدِن  رهایی 
اخیر،  قضایای  در  همچنانکه  می شوند، 
بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در 
مزدور  یا  غافل  عناصر  و  اغتشاشگران  مقابِل 

دچار مظلومیت نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »پرهیز کامل از نا 
امیدی در هر شرایط« را از ویژگی های مهم 
فرهنگ بسیجی دانستند و افزودند: برخالف 

در  نسلی  انقطاع  روشنفکری،  برخی سخنان 
بسیج وجود ندارد و بسیجیان نوجوان و جواِن 
را  مقدس  دفاع  و  امام  اینکه  وجود  با  امروز 
همان  با  شصتی ها  دهه  همچون  ندیده اند 
روحیه در میدان کار و تالش و جهاد هستند.

ایشان ظرفیت کشور برای »پرورش بسیج و 
تربیت رویش های نو به نو« و ظرفیت بسیج 
برای »توسعه و پیشرفت کشور« را دو واقعیت 
روحیه  به وجود  اشاره  با  و  برشمردند  ممتاز 
به  ورود  از  نهراسیدن  و  شجاعت  و  بسیجی 
میدان در نسل های پیشین ملت ایران گفتند: 
دست  به  روحیه  این  طاغوت  حکومت  در 
سرکوب  فاسد  حکومت های  یا  بیگانگان 
به  توجه  با  افزودند:  انقالب  رهبر  می شد. 
همچون  اشخاصی  بسیجی،  حقیقی  معنای 
پسیان،  تقی  محمد  خیابانی،  محمد  شیخ 
میرزا کوچک خان جنگلی، آقا نجفی و حاج 
آقا نوراهلل، آسیدعبدالحسین الری و رئیسعلی 
دلواری را هم می توان به نوعی بسیجی نامید.

انقالب را  حضرت آیت اهلل خامنه ای، پیروزی 
بسیجی  فرهنگ  و  روحیه  شدن  آزاد  باعث 
امید،  دادن  با  انقالب  گفتند:  و  دانستند 
در  را  ضداستبدادی  و  ضداستعماری  روحیه 
ملت آزاد کرد و در پرتو حضور امام خمینی 
استعداد  داد  می  جان  و  روح  ملت  به  که 
ایشان  شد.  شکوفا  بسیجی  تفکر  و  فرهنگ 
کتابها و شرح حال شهیدان بسیجی در دفاع 
مقدس را حاوی مطالب حیرت انگیز خواندند 
و افزودند: عظمت آن بزرگاِن میدان نبرد، در 
را  انسان  بودند،   ساده  بسیجی  یک  حالی که 
خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت  می کند.  متحیر 
دیگر  یکی  را  اسالم  جهان  در  بسیج  امتداد 
به  کردند:  تأکید  و  دانستند  بسیج  برکات  از 
لطف خداوند این یادگار امام، امروز در کشور 
و جهان اسالم فعال است و در آینده هم باقی 

خواهد ماند و ثمرات آن دیده خواهد شد.
امام در مورد بسیج  تعبیر  یادآوری  با  ایشان 
»شجره ای  قرآنی  آیات  براساس  را  آن  که 
طیبه« خوانده بودند که ثمرات شیرین خود 
را در هر دوره ای بروز می دهد، افزودند: نشان 
پیشرفت  انقالب،  بودن  زنده  و  نوزایی  دادن 
بی توقع،  و  جهادی  کار  برکت  به  کشور 
برجسته شدن عنصر معنویت در هر فعالیتی 
که با روحیه بسیج شکل بگیرد و آرمان گرایی 
روحیه  برکات  جمله  از  عمل گرایی  کنار  در 
باید در جامعه  این روحیه  بسیجی است که 

حفظ شود و دچار آفت مغرور شدن نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تحلیل 
دنیای  سیاسی  جغرافیای  در  بسیج  جایگاه 
اسالم پرداختند و گفتند: جایگاه بسیج را باید 
فراتر از مسائل روزمره و مقابله با اغتشاشات 

اخیر دانست.
ایشان با بررسی چرایی رویکرد ویژه استعمار 
استعمار غرب  افزودند:  به منطقه غرب آسیا 
سپس  و  بود  آن  مظهر  اروپا  ابتدا  در  که 
ما  منطقه  به  ویژه ای  و  خاص  توجه  امریکا، 
مرکز  آسیا  غرب  منطقه  زیرا  دارد  و  داشته 
منابع طبیعی و چهار  و  انرژی  و  نفت  عمده 
همین  بر  و  است  غرب  و  شرق  ارتباطی  راه 
اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در 
این منطقه پایه گذاری شد تا غرب در منطقه 
غرب آسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و 

تفرقه انگیزی، پایگاه داشته باشد.
مهمترین  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
راهبردی  منطقه  در  نقطه  ترین  حساس  و 
غرب آسیا، ایران است،  خاطرنشان کردند: بر 
سپس  و  انگلیسی ها  ابتدا  در  اساس،  همین 
امریکایی ها سرمایه گذاری ویژه ای بخصوص 
برای مزدور پروری در ایران کردند، تا سلطه 

کامل داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح سلطه و 
از  ایران و حاکمان قبل  بر  امریکایی ها  فشار 
که  بود  گونه ای  به  فشار  این  گفتند:  انقالب 
پهلوی  دوران  سیاسی  رجال  خاطرات  در 
باج  از  پهلوی  محمدرضا  حتی  شده،  ذکر 
اما  بود  گله مند  امریکا  فزاینده  خواهی های 

جرأت به زبان آوردن نداشت.
اسالمی  انقالب  پیروزی  به  اشاره  با  ایشان 
در  غرب  استعمار  سلطه  کانونی  نقطه  در 
انقالب،  وقوع  گفتند:  آسیا  غرب  منطقه 
ناگهان ُچرت استعمارگران را پاره، و ضربه ای 
مهلک، گیج کننده و غافلگیرانه به سیاستهای 

استعماری در جزیره اَمن آنها وارد کرد.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه انقالب اسالمی 
آمریکا  حضور  مقابل  در  مستحکمی  سّد 
را  جدیدی  هویت  و  شد  منطقه  در  غرب  و 
انقالب  کردند:  خاطرنشان  آورد،  به وجود 
به  تبدیل  را  وابستگی کشور  اسالمی،  هویت 
روی  روحیه  و  استحکام  و  استقالل  »هویت 
حرف  قدرت  موضع  از  و  ایستادن  خود  پای 
زدن و باج ندادن«، کرد و این تفکر طبعاً در 

ایران منحصر نماند و در منطقه اثر گذاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مباحث 
پیروزی  اوایل  در  انقالب  صدور  به  مربوط 
انقالب اسالمی گفتند: من در همان سال های 
انقالب  نماز جمعه گفتم،  انقالب در  ابتدایی 
که  است  بهاری  هوای  و  گل  بوی  همچون 
خودش در فضا پیچیده می شود و همه آن را 
استشمام می کنند و کسی نمی تواند جلوی 
اسالمی  انقالب  علت  همین  به  بگیرد  را  آن 
و  دگرگون  را  منطقه  مردم  طبیعی،  بطور 
آنها را بیدار کرد بنابراین غربی ها و به ویژه 
امریکایی ها باید به فکر عالج می افتادند زیرا 
نهال انقالب سلطه آنها بر ایران را از بین برده 

و منطقه را دچار تزلزل کرده بود.
مشکل  مهمترین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ابتدای  با نظام اسالمی در  غرب برای مقابله 
نیروهای  و  مردم  حضور  را  انقالب  پیروزی 
انقالبی در صحنه دانستند که تبلور عینی آن 
در هشت  او  غربی  حامیان  و  صدام  شکست 
اسالمی  انقالب  بود. رهبر  دفاع مقدس  سال 
با اشاره به طراحی آمریکاییها که حدود ۱۵ 
برجسته  شخصیت های  وسیله  به  قبل  سال 
این کشور افشا شد، گفتند: طراحی آنها این 
بود که شش کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، 
سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت، 
از  منطقه  در  ایران  راهبردی  عمق  و  امتداد 
بین برود و با تضعیف کشور،  در نهایت خود 
شود.  ساقط  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
اما تفکر و امتداد انقالب اسالمی در سه کشور 
عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار 
بزرگ و مهمی انجام شد که عبارت است از 

شکست آمریکا در این سه کشور.
امریکا  طراحی  شکست  به  اشاره  با  ایشان 
برای از بین بردن حزب اهلل و اَمل در لبنان 
و همچنین ناکامی در عراق و سوریه با وجود 
هزاران  و  هزینه  دالر  میلیارد  هزار  چندین 
ساعت کار فکری با به کارگیری صدها متفکر 
تأکید کردند: این نقشه و توطئه در منطقه، 
اسالمی  جمهوری  کارآمد  و  عظیم  نیروی  با 
خنثی شد و مظهر و پرچم این نیروی عظیم، 
بود،  سلیمانی«  قاسم  »حاج  نام  به  شخصی 
نام  اکنون مشخص می شود که چرا  بنابراین 
ایران،  مردم  برای  حد  این  تا  قاسم«  »حاج 
محبوب و برای دشمنان، تا این حد ناراحت 

کننده است.
تحلیل  و  فهم  به  را  بسیجیان  انقالب،  رهبر 
کالن از این کارزار وسیع و پرهیز از محدود 
عنصر  چند  با  درگیری  به  خود  دید  کردن 
این  با  گفتند:  و  کردند  توصیه  ضدانقالب 
علت  فهمید  می توان  که  است  کالن  تحلیل 
اصرار دشمن بر برجام های ۲ و ۳ چه بود که 
در داخل نیز عده ای البّد از روی غفلت حرف 

آنها را تکرار می کردند.
ایشان در این زمینه افزودند: برجام ۲ یعنی 
ایران حضور منطقه ای خود را کاماًل رها کند 
ایران متعهد شود که هیچ  و برجام ۳ یعنی 
سالح راهبردی و مهم مانند موشک و پهپاد 
تا در مقابل تهاجم، دست خالی  تولید نکند 

باشد.
در  بسیج  حضور  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 

چنین  مقابل  در  کردن  سپر  سینه  را  کشور 
خاطرنشان  و  دانستند  بزرگی  توطئه های 
نبرد،  میدان  این  در  بسیجیان  شما  کردند: 
آمریکا  دست ساِز  داعِش  با  و  دفاع،  حرم  از 
و  لبنان  رزم آوِر  دالوران  به  و  کردید  مبارزه 
فلسطینی ها هر چه توانستید کمک کردید و 

باز هم کمک خواهیم کرد.
بسیج  رزم  میدان  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
فقط  نه  است  و عمیقی  چنین میدان وسیع 
افزودند:  خیابانی،  اغتشاشگر  چند  با  مبارزه 
بسیج  کردن  صرف نظر  معنای  به  این  البته 
آن  که  چرا  نیست  اغتشاشگران  با  مقابله  از 
و  اغتشاشگر  هر  و  عالج،  باید  نیز  مسئله 
باید  بسیجی  اما  شود  مجازات  تروریستی 
به  محدود  و  بداند  را  بسیج  و  خود  قدر 
اغتشاشگر  که  بداند  و  نشود  جزیی  کارهای 
در  که  است  دستی  همان  سرانگشت  نیز 
به  اینجا  و  خورده  شکست  بزرگ  نقشه  آن 
میدان آمده است. رهبر انقالب اسالمی تأکید 
و  مبارزه  که  نکند  فراموش  بسیج  کردند: 
درگیری اصلی با استکبار جهانی است و این 
چند نفر، غافل یا جاهل یا بی اطالع و دارای 
تحلیل غلط، و یا مزدور هستند. ایشان با ابراز 
برخی  بی مایه  و  تحلیل های سست  از  تأسف 
افراد گفتند: بعضی از این افراد در روزنامه ها 
تمام کردن  برای  فضای مجازی می گویند  و 
با آمریکا حل  اغتشاشات باید »مشکل تان را 

کنید« و »صدای ملت را بشنوید«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سؤال که 
»چگونه مشکل آمریکا با ایران حل می شود«، 
است  واقعی  و  جدی  سؤال  یک  این  گفتند: 
و  با نشستن  آیا مشکل  نداریم.  و قصد دعوا 
آمریکا حل  از  گرفتن  تعهد  و  کردن  مذاکره 
الجزایر  یادآوری مذاکرات  با  ایشان  می شود؟ 
آزادی  سر  بر  سال ۱۳۵۹  در  آمریکایی ها  با 
کردن  آزاد  به  آمریکا  تعهد  و  گروگانها، 
امور  در  مداخله  از  پرهیز  و  ایران  ثروتهای 
آزاد  را  گروگانها  همه  ما  گفتند:  ما،  داخلی 
جمله  از  خود  تعهدات  به  آمریکا  اما  کردیم 
رفع تحریم ها و آزاد کردن ثروت های مسدود 
شده ملت عمل نکرد. رهبر انقالب، بدعهدی 
برداشتن  یعنی  برجام  قضیه  در  آمریکا 
صنعت  فعالیت  کاهش  مقابل  در  تحریم ها 
حل  بطالن  از  دیگری  نمونه  را  هسته ای 
مشکل با آمریکا از طریق مذاکره دانستند و 
را حل  آمریکا  با  ما  مذاکره، مشکل  افزودند: 
را  مشکل  آمریکا  به  دادن  باج  بله  نمی کند، 
حل می کند که البته به یک بار باج دادن هم 
خواهند  جدیدی  باج  بار  هر  و  نیستند  قانع 
اول  افزودند:  زمینه  این  در  ایشان  خواست. 
تعطیل  را  درصد   ۲۰ غنی سازی  می گویند 
کل  بعد  را،  درصد   ۵ غنی سازی  بعد  کنید، 
صنعت هسته ای را، بعد تغییر قانون اساسی 
را مطالبه می کنند، بعد محبوس شدن پشت 
تعطیلی  و  ایران  و خالی کردن دست  مرزها 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  را.  دفاعی  صنایع 
با تأکید بر اینکه ممکن است یک نفر حتی 
اما  باشد  نداشته  قبول  را  اسالمی  جمهوری 
چنین  نیست  حاضر  غیرتی  با  ایرانی  هیچ 
مذاکره  بنابراین  گفتند:  بدهد،  را  باج هایی 
تنها در  و  را حل نمی کند  آمریکا مشکلی  با 
و  اساسی  مسائل  همه  در  دادن  باج  صورت 
آمریکا  که  است  قرمز  خطوط  همه  از  عبور 
مانند دوره پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. 
اما آیا مردم برای این شیوه، انقالب کردند و 
این همه شهید دادند؟ ایشان در مقابل تجویز 
دیگر برخی مدعیان مبنی بر »شنیدن صدای 
رعدآسای  صدای  کردند:  خاطرنشان  ملت« 
آن  آیا  شد؛  بلند  آبان   ۱۳ در  امسال  ملت، 
را شنیدید؟ شما بشنوید صدای ملت را. آن 
در  میلیونی   ۱۰ از  بیش  و  عظیم  جمعیت 
تشییع شهید سلیمانی صدای ملت بود. امروز 
تشییع شهدا در شهرهای مختلف و شعارهای 
مردم علیه تروریسم و اغتشاشگر صدای ملت 

است. شما صدای ملت را نمی شنوید؟


