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همواره در خط مقدم بوده است

بررسی گرانی دالر در مجلس
 باید سیاست ها تغییر کند
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رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
از ابتدای پیروزی انقالب، در دفاع مقدس، ایجاد بازدارندگی در دفاع 
ارتقاء امنیت و آرامش در راه پیشرفت کشور، همواره  از کشور و 
باقری،  محمد  پاسدار  است.  سردار سرلشکر  بوده  مقدم  در خط 
صبح روز )دوشنبه( در مراسم افتتاح منازل مسکونی ارتش که در 
شهرک امیرالمؤمنین)ع( تهران و همزمان به صورت ویدئوکنفرانس 

تیم  فرصت  اولین  در  گفت:  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
اقتصادی دولت به ویژه مسئوالن بانک مرکزی به مجلس می آیند 
تا پاسخگوی علت افزایش نرخ ارز باشند. علی اکبر کریمی با اشاره 
به اینکه نرخ ارز یکی از پارامترهای مهم اثرگذار بر شاخص های 
مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه دهه های گذشته نشان داده که 

تغییرات نرخ ارز در کشور ما به مراتب اثرگذاری بیشتری...

سال شانزدهم * شماره 3226 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 29 آذر 1401 * 20  دسامبر 2022 * 25  جمادی االولی 1444

کار فرهنگی و تربیتی در 
مدارس جدی گرفته شود

 در خانه 
شادی را به خود 

هدیه دهید

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد:

اجرای طرح جامع شهر یاسوج 
منتظر حذف کد روستاها

طرح جامع شهر یاسوج پس از حدود ۱۶ سال کش 
این طرح تصویب  اکنون  نهایت  و قوس فراوان در 
استاندار  عمرانی  معاون  گفته  به  اما  است  شده 
به  منوط  طرح  این  اجرای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
حذف کد روستاست که تا حذف نشوند نمی توان 
روز  زاده  حاجی  کیامرث  کرد.  اجرا  را  طرح  این 
دوشنبه در نشست شورای فنی استان در یاسوج، 
های  سال  یاسوج  شهر  جامع  طرح  داشت:  اظهار 
سال مانده بود و این طرح پیگیری شد و در شورای 
معماری و شهرسازی کشور کلی اصالحات روی آن 

انجام گرفت. وی افزود: در نهایت این...

محرکه  نیروی  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مردم  خود  را  کشور  مشکالت  و حل  اقتصاد 
مزیت های  و  ظرفیت ها  باید  گفت:  و  دانست 
کشور را به دست مردم بسپاریم تا در حوزه 
چه  هر  کشور  اقتصادی  اصالحات  و  مسائل 

سریعتر به سرمنزل مقصود برسیم.
 محمد مخبر صبح دوشنبه در همایش بیمه 
محله   ۲۰۲۰ در  خانواده  پزشک  و  سالمت 
در  محور  اجتماع  رویکرد  با  برخوردار  کمتر 
شهید  قلب  بیمارستان  اجتماعات  سالن 
رجایی، با اشاره به روحیه و رویکرد مدیریت 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  اوایل  در  جهادی 
طرح  اجرای  گفت:  مقدس،  دفاع  سال   ۸
کمک  با  برخوردار  کم  محالت  توانمندسازی 
جوانان و مردم نیز یک کار جهادی مبتکرانه 
از ایده تا اجرا بود که بر روی تمام این اقدامات 
با حضور مردم از هر محله فکر، برنامه ریزی و 
با  باید  و  پذیرفت  بزرگی صورت  سازماندهی 

سرعت و قوت ادامه پیدا کند.
طرح  این  اجرای  جمهور  رئیس  اول  معاون 
عدالت  حرکت  مهم  مصادیق  از  یکی  را 
افزود:  و  دانست  مردمی  و  جهادی  محور، 
یک  یا  و  سازمان  در  بود  بنا  طرح  این  اگر 
حجم  این  اجرای  شود،  انجام  اداری  ساختار 
اشتغال،  توانمندسازی،  اجتماعی،  خدمات  از 
در  وسیع  ابعاد  این  در  مسکن  و  سالمت 
سرتاسر کشور با وجود دیوانساالری و برخی 
مشکالت  و  ها  چالش  با  دولتی  سازوکارهای 
از  قدردانی  با  مخبر  شد.  می  مواجه  زیاد 
توانمندسازی  طرح  اجرای  اندرکاران  دست 
با  دولت  کرد:  تصریح  برخوردار  کم  محالت 
تمام توان از این طرح پشتیبانی می کند و از 
نظر مادی، معنوی و حاکمیتی از هیچ کمکی 
با بیان اینکه وجه  فروگذار نخواهد کرد. وی 
سایر  با  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تمایز 
حکومت ها جهت گیری عدالت محور و تحقق 
شعار عدالت است،  تصریح کرد: خدمات نظام 
جمهوری اسالمی در طول 4۰ سال گذشته 
از  پیش  که  جایی  تا  است  گسترده  بسیار 
پیروزی انقالب در یک شهر ۲۰۰ هزار نفری...

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه 
یاسوج بر انجام جدی کار فرهنگی و تربیتی در مدارس 
ارتباط  تا  خواست  جماعات  و  جمعه  ائمه  از  و  تاکید 
موثری با دانش آموزان داشته باشند. آیت اهلل سید نصیر 
حسینی روز دوشنبه در نشست مشترک ائمه جمعه با 
اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
کرد: همه در قبال آموزش وپرورش مکلف و مسئولیت 
سنگینی داریم. وی افزود: دانش آموزان نقش موثری در 
آینده انقالب اسالمی دارند و تربیت دینی و اخالقی آنان 
وپرورش  آموزش  عهده  بر  که  باشد  می  مهمی  رسالت 

است. آیت اهلل حسینی نقش ائمه جمعه در ...

نماینده ولی فقیه در استان: 
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر
 کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

کهگیلویه و بویراحمد
 به شبکه برپایی سریع 

بیمارستان سیار کشور پیوست

مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد:

تولید زباله و پسماند
 در کهگیلویه و بویراحمد

 باالتر از میانگین کشور

نیروی محرکه اقتصاد
 در کشور مردم هستند
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در کهگیلویه و بویراحمد ؛

فصل سرما و 
جوالن قاتل خاموش
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رئیس خانه احزاب ایران با بیان اینکه منش رهبری در مواجهه با جوانان، 
بیان آزادانه نظرات بوده است، گفت: مطالبه گری یک وجه حوادث اخیر 
در کشور بود که باید همه مطالبات را شنید حتی اگر قابل برآورده شدن 

نباشد.
و  آزادانه  بیان  برای  انقالب  رهبر  منش  داشت:  اظهار  متکی  منوچهر 
در مصدر  که  است  برای همه کسانی  مناسب  الگویی  تکلف جوانان،  بی 

حکمرانی قرار می گیرند.
وی تکالیف اصولگرایان را در این زمینه مهم دانست و افزود: حوادث اخیر 
را باید از چند منظر بررسی کرد که یکی مطالبه گری است. مطالبه گری 
یعنی کسانی در کشور مطالبه، حرف و نقد دارند و دولت باید برای آنها 

امکان بیان نظرات را تسهیل کند.
این فعال سیاسی و حزبی خاطر نشان کرد: در این ارتباط خانه احزاب در 
تعامل با وزارت کشور به دنبال آن است که مطالبات شنیده شود و بر این 
باور است که شاید همه مطالبات توسط دولت قابل برآورده شدن نباشد 

اما همه مطالبات شنیدنی است.
دشمن  جبهه  در  باید  را  اخیر  حوادث  سرچشمه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
جستجو کرد، دشمن را نخستین نقش آفرین در حوادث اخیر در کشور 
دانست و گفت: آنان تصورشان این بود که شرایطی جدیدی پدید آمده و 
می توانند کشور را با چالش جدی مواجه و برای ما مساله آفرینی کنند؛ لذا 
همه ابزار خود را برای آشوب کشیدن کشور، تخریب و ایجاد اغتشاش به 

کار گرفتند و در محیط بین المللی هم از آنها پشتیبانی می کنند.
متکی در عین حال با بیان اینکه جبهه دشمن در حوادث اخیر در واقع 
سرهای افعی هستند که باید زده شود و باید با فتنه قهرآمیز برخورد کرد، 
اظهار داشت: در بحث مطالبات باید کالم مردم را شنید؛ اگرچه اغتشاش 

را محکوم می کنیم اما اعتراض مردم را شنیدنی می دانیم.
در  اخیر  تحوالت  در خصوص  غربی  کشورهای  دوگانه  رفتارهای  به  وی 
اما  گذاشتند  آزاد  را  اروپا سگ ها  در  دشمنان  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران 
سنگ ها را بستند برای اینکه عده ای آزادانه بتوانند به سفارتخانه های ما 
حفظ  مسئول  و  مأمور  اروپایی  دولت های  این  که  حالی  در  کنند  حمله 

امنیت سفارتخانه ها هستند.
متکی اضافه کرد: در حوادث اخیر رئیس جمهور آمریکا وقیحانه می گوید 
ما ایران را آزاد می کنیم که باید در پاسخ گفت شما اگر می توانید وضعیت 
در  افتضاح  کنید! ۲۰ سال  آزاد  آن هستید  درگیر  که  را  و شرایط خود 
افغانستان با آن  همه جنایات که با دو بهانه ریشه کنی تروریسم و مواد 

مخدر انجام شد اما هر دو را در دنیا گسترش دادید.
وزیر اسبق امور خارجه یادآور شد: آمریکا در منطقه خاورمیانه داعش را 
شکل داد و آن را حتی در آسیای مرکزی و شرق این قاره نیز گسترش داد 

و اکنون از آزادی سخن می گوید.
بودن مرز  باریک  اصولگرایان درباره  اجرایی شورای وحدت  رئیس هیأت 
اعتراض و اغتشاش به حضور اخیرش در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز 
اشاره کرد و گفت: در آن جلسه دانشجویی حرف های اعتراضی بسیاری 
نسبت به نظام و جمهوری اسالمی بیان کرد؛ بعد از بیان همه انتقاداتش 

به او گفتم شما مرز بین اعتراض و اغتشاش هستید چون نرفتید اموال 
دانشگاه را تخریب کنید. اغتشاش جایی است که تخریب و ترور می کند، 

اموال عمومی را به آتش می کشد و برای مردم مزاحمت ایحاد می کند.
متکی نتیجه اغتشاش را ایجاد احساس ناامنی بین مردم دانست و اظهار 
داشت:  اعتراض آن است که مسالمت آمیز حرف های خود را بیان می کند.

احزاب خود را قبول ندارند
رئیس خانه احزاب در پاسخ به علت نقش آفرینی کمرنگ احزاب در کشور 
و محصور بودن فعالیت آنها به زمان انتخابات گفت: احزاب به سه دلیل در 
ایران نقش آفرین نیستند؛ نخست اینکه دولتها، احزاب را قبول ندارند، دوم 
نقش حزبی برای مردم تبیین نشده است و سوم اینکه احزاب خودشان هم 

خودشان را قبول ندارند.
متکی اضافه کرد: ما در خانه احزاب ایران در حال طرح این ادبیات هستیم 
که خودمان را جدی بگیریم و بعد دیگران ما را قبول کنند که امیدوارم در 

یک سال آینده تحوالتی در این زمینه ایجاد شود.
سخنگوی شورای وحدت همچنین درباره دیدارهای سیاسی و انتخاباتی 
باهنر با برخی اصالح طلبان گفت: آقای باهنر جزء مجموعه شورای وحدت 
است و اگر بخواهد حرکت جمعی داشته باشد، در مجموعه شورای وحدت 
در  ایشان  اما  می گیرد  قرار  مورد جمع بندی  اینجا  در  و  کند  می  مطرح 
جایگاه فردی، دیدگاه و مسائل خود را دارد و به عنوان سیاستمدار این 

دیدگاه ها را مطرح می کند.
شکل  کشور  در  که  مجالس  از  شده  مطرح  دیدگاه های  داد:  ادامه  وی 
می گیرد و بحث احزاب، توسط رسانه ها شنیده شده و در شورای وحدت 
بنابراین  برسیم  بندی  جمع  به  تا  نکردیم  مطرح  را  ها  بحث  این  هنوز 
مباحث کلی مر بوط به جامعه مسائل سیاسی کشور موضوعاتی است که 

چهره ها و احزاب سیاسی باید ورود کنند.
اقداماتی برای پاسخگویی به شبهات  اینکه اصولگرایان چه  متکی درباره 
افزود:  اصولگرایان همواره در طول  اعتراضات نسل جوان داشته است،  و 
نگران شرایط  به ویژه در دوران حکمرانی اصالح طلبان  سالیان مختلف 
انقالب و کشور بودند؛ موضوعات بدیهی و روشنی مانند توجه به جوانان 
و بانوان امر الزمی است و بیش و پیش از هر کسی مقام معظم رهبری به 

این حوزه ها اهتمام دشتند و مسائل را از زبان جوانان شنیدند.
این فعال حزبی با بیان اینکه منش رهبر انقالب برای بیان نظرات آزادانه 
الگویی برای همه کسانی است که در مصدر حکمرانی  و راحت جوانان، 
قرار می گیرند، تکالیف اصولگرایان را در این زمینه مهم دانست و افزود: 
حوادث اخیر را باید از چند منظر بررسی کرد که یکی مطالبه گری است.

متکی ادامه داد: مطالبه گری یعنی کسانی در کشور مطالبه، حرف و نقد 
این  را تسهیل کند؛ در  بیان نظرات  امکان  آنها  برای  باید  دارند و دولت 
ارتباط خانه احزاب در تعامل با وزارت کشور به دنبال آن است که مطالبات 
شنیده شود و بر این باور است که شاید همه مطالبات توسط دولت قابل 

برآورده شدن نباشد اما همه مطالبات شنیدنی است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا از سویی امروز صحبت از مذاکرات 
هسته ای و رسیدن به گام های نهایی توافق می کند و از سوی دیگر از ایجاد 
نا امنی و بی ثبات کردن ایران حمایت می کند؛ این سیاست ریاکارانه باید 

پایان یابد.
مجمع  سومین  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین   
اندیشمندان  با حضور  آذرماه  روز دوشنبه ۲۸  تهران که صبح  گفتگوهای 
دولت جمهوری  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تهران  در  کشور   ۳۶ مقامات  و 
اسالمی ایران مفهوم همسایگی را محور سیاست خارجی خود قرار داده و با 
تمام توان اعتماد سازی و تقویت پایه های دوستی با همسایگان در منطقه 

می اندیشد و در این مسیر با قوت گام بر می دارد.
وی خطاب به حاضرین عنوان کرد: در غرب آسیا، منطقه ای که تحوالت 
آن همواره پر چالش و تأثیر گذار بر سایر مناطق بوده، ما همسایگان خود 
را که با آنها اشتراکات تمدنی، تاریخی، فرهنگی و دینی داریم برداران خود 

می دانیم و امنیت و رفاه آنان را امنیت و رفاه خود می دانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران همواره یکی از پایه های امنیت 
عنوان  به  داعش  تروریسم  با  مبارزه  مقدم  خط  در  و  منطقه  در  ثبات  و 
تهدیدی مشترک برای منطقه و کل بشریت بوده و ایران همواره در خط 

مقدم مبارزه با انواع تروریست در منطقه بوده است.
به  اشاره  با  از سخنان خود  دیگری  در بخش  امور خارجه کشورمان  وزیر 
ابتدای حیات  از  ایران  شرایط اخیر کشور، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
در  است.  بوده  مردم  بر  متکی  و  جمعی  پویش  بر  مبتنی  نظام  یک  خود 
مردم ساالری  تدریجی  تکامل  و  تحول  در مسیر  و  مردم ساالر  نظام  یک 
برخی کشورهای  و نشیب ها موضوعی طبیعی است، همانطور که در  فراز 
دیگر نیز شاهد آن بوده و اکنون نیز هستیم. اما متأسفانه مسأله این است 
مورد  نباید  کشورها  داخلی  تحوالت  و  مردم  آمیز  مسالمت  مطالبات  که 
سو استفاده دیگران به عنوان ابزاری جهت تسویه حساب های سیاسی قرار 
سبک  و  مسئوالنه  غیر  دخالت های  و  مواضع  افزود:  امیرعبداللهیان  گیرد. 
اعتراضات  درگیر  غربی که خود مدت ها  برخی کشورهای  و  آمریکا  سرانه 
داخلی بوده و با هر گونه اقدام خشونت آمیز علیه پلیس با حادترین شکل 
ابزارهای  طریق  از  ایران  در  اغتشاشات  تحریک  در  می دهد  نشان  واکنش 
آنان حداکثر تالش  سیاسی، جنگ شناختی و رسانه ای و جنگ ترکیبی، 

خود را برای بی ثبات سازی کشورم به کار بردند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران نسبت به هر گونه مداخله در امور 
داخلی خود به طرف های مداخله گر هشدار داده و با دقت این مداخالت 
نامشروع را زیر نظر دارد و با آن قویاً برخورد می کند. ملت ایران اعم از زن و 
مرد و پیر و جوان چهار دهه است که هزینه استقالل طلبی خود را می دهد 
و به ایده نه شرقی نه غربی در مسیر استقالل سیاسی کاماًل پایبند است. 
همزمان با آنکه در راستای منافع ملی از توسعه و تحکیم مناسبات سیاسی، 

اقتصادی، تجاری و فرهنگی با شرق و غرب عالم استقبال می کند.
وزیر امور خارجه کشورمان عنوان کرد: زنان و جوانان در کشور من بخش 
توسعه  و  پیشرفت  پیشران های  مهمترین  از  و  جامعه  مؤثر  و  پویا  فعال، 
از طریق  ایران همواره  هستند. چالش ها و مشکالت در جمهوری اسالمی 
مفاهمه و همکاری مردم و دولت حل شده است و کشورهایی که میزبان 

تروریست ها بوده یا مشوق تروریسم اقتصادی و رسانه ای و مروج خشونت 
هستند باید توجه داشته باشند که تروریست و نا امنی یک تهدید جهانی 
است. نمی شود در خانه ای شیشه ای نشست و به دیگران سنگ اندازی کرد 

و خود آسیبی ندید.

آمریکا به سیاست ریاکارانه پایان دهد
از سویی  آمریکا  داد:  ادامه  دادن حاضرین  قرار  با مخاطب  امیرعبداللهیان 
توافق  نهایی  گام های  به  رسیدن  و  هسته ای  مذاکرات  از  صحبت  امروز 
ایران حمایت  ثبات کردن  امنی و بی  نا  ایجاد  از  از سوی دیگر  می کند و 

می کند؛ این سیاست ریاکارانه باید پایان یابد.
وی تاکید کرد: اگر چنین شود و ایاالت متحده واقع بینانه و در مسیری 
تعهدات خود در  به  بازگشت  و  توافق  به  به دنبال رسیدن  واقعی  عملی و 
پایانی  گام های  مسیر  از  دارد  آمادگی  نیز  اسالمی  جمهوری  باشد  برجام 
توافق برای رفع تحریم ها و بازگشت همه طرف ها به توافقات استقبال کند.

امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: روز گذشته معاون مدیر کل  وزیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای سازنده و رو به جلویی با همکارانم 

در سازمان انرژی اتمی به عمل آوردند.
مسیر اجرای همکاری های ۲۵ ساله با سرعت پیش می رود  

امیرعبداللهیان در ادامه بیان کرد: مایل هستم در اینجا تاکید کنم که ما 
از همکاری های منطقه ای چین با منطقه همواره استقالل کرده ایم. تهران 
و پکن در سالهای اخیر سطح مناسبات خود را به همکاری های بلند مدت 
برای  ایرانی و چینی  نماینده عالی  ارتقا دادند. هفته گذشته دو  راهبردی 
پیگیری اجرای برنامه جامع مشترک همکاری های راهبردی دو کشور در 
با  ساله  همکاری های ۲۵  برنامه  اجرای  مسیر  در  ما  کردند.  گفتگو  تهران 

سرعت و با نگاه همه جانبه به پیش می رویم. 
بیانیه سال  انتظار نداشتیم که  این فضای همکاری  وی اضافه کرد: ما در 
داشته  تعلق  مورد جزایر  در  و چین  منطقه  وزرای خارجه  نشست   ۲۰۱4
ابدی و تاریخی به جمهوری اسالمی ایران، کپی پیست و تکرار شود. مراتب 
با  ناخرسندی و اعتراض خود را از مجاری دیپلماتیک، به شکل رسمی و 

ارسال یادداشت رسمی به طرف چینی اعالم و ابالغ کردیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ضمن تاکید بر تداوم روابط راهبردی با 
چین به صراحت اعالم کردیم که در مسیر حفظ تمامیت ارزی جمهوری 
اسالمی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. از اینکه مقامات ذی ربط چین 
در دیدارهای رسمی فرستاده چین با رئیس جمهور و معاون اول کشور و در 
دیدارهای سفیر چین و مقامات عالی رتبه چین در پکن با سفیر کشورمان 

در این کشور، نسبت به اصالح این خطا اقدام کرده اند، سپاسگزاریم.
امیر عبداللهیان اظهار کرد: در پایان مایل هستم به این موضوع تاکید کنم 
که عراق نقش مهمی در منطقه غرب آسیا دارد. موقعیت ژیوپولتیک و ژئو 
استراتژیک عراق، ظرفیتی را برای این کشور دوست و برادر در همسایگی 
ما ایجاد کرده است که همکاری های منطقه ای و تالش عراق برای توسعه 
و پیشرفت همکاری های همه جانبه منطقه ای امروز با استفاده و ظرفیت و 

موقعیت عراق در دستور کار منطقه قرار دارد.

رئیس خانه احزاب:

 مطالبات مردم را باید شنید
وزیر امورخارجه تاکید کرد:

آمریکا به سیاست ریاکارانه پایان دهد
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مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد:

تولید زباله و پسماند در کهگیلویه و 
بویراحمد باالتر از میانگین کشور

بویراحمد گفت:  و  استان کهگیلویه  مدیرکل محیط زیست 
تولید زباله و پسماند در این استان باالتر از میانگین کشور 

است.
استان  پسماند  کارگروه  نشست  در  خرد”  جاودان  “اسالم 
استان  زیست  محیط  حوزه  در  چالش  مهمترین  افزود: 

کهگیلویه و بویراحمد پسماند است.
وی اظهار کرد: تولید زباله و پسماند در استان کهگیلویه و 
بویراحمد از میانگین کشور باالتر است، در زمینه مصرف نیاز 

به فرهنگ سازی داریم.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  زیست  محیط  مدیرکل 
زمینه  در  استان  متولی  دستگاههای  کرد:  خاطرنشان 

مدیریت پسماند ضعیف عمل می کنند.
جاودان خرد تصریح کرد: سوزاندن پسماند در محیط آزاد و 

غیر استاندارد طبق قانون ممنوع است.
وی ادامه داد: شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود 

ندارد که مشکل نخاله های ساختمانی را نداشته باشند.
مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان 
استان  زباله شهرهای  نبودن جایگاه های دفن  کرد: محصور 
یک مشکلی است که نیازمند توجه ویژه شهرداران در این 

زمینه است.
روستاهای  و  شهرها  ورودی  باید  کرد:  بیان  خرد.  جاودان 
شهرداری ها،  فرمانداریها،  توسط  ای  دوره  بصورت  استان 

بخشداری ها، دهیاری ها و راهداری پاکسازی شوند.
کیامرث حاجی زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مصوبات  باید  گفت:  نشست  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
با  تنها  استان  این  در  شود  پیگیری  جدی  بصورت  جلسه 
نتیجه  به  تا  مصوبات  باید  بلکه  رسیم  نمی  بجایی  مصوبه 
پیگیری  پاسخگوی  باید  دستگاهها  شوند.  پیگیری  رسیدن 

نکردن مصوبات خود در جلسات باشند.
وی افزود: ظرف یک هفته مجوز چاه آب مورد نیاز کارخانه 
سوی  از  پرونده  تشکیل  از  پس  یاسوج  شهر  زباله  بازیافت 

شهرداری، از سوی آب منطقه ای استان صادر شود.
به  یاسوج  شهر  بازیافت  کارخانه  اینکه  بیان  با  زاده  حاجی 
تر  سریع  باید  که  است  شده  تبدیل  زخم  الی  استخوان 
مشکالت آن رفع و راه اندازی و فعال شود، اظهارکرد: مشکل 
دیگر کارخانه بازیافت زباله شهر یاسوج گاز بود که حل شد 

و مشکل آب و برق نیز باید حل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: باید نظارت جدی بر مراکز درمانی و مطب های 
خصوصی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهدشاتی 
در زمینه زباله ها عفونی آنها صورت گیرد چراکه شیوه جمع 
آوری، انتقال و دفن زباله های عفونی و بیمارستانی با زباله 
نکردن  توجه  و  رعایت  صورت  در  و  دارد  فرق  عادی  های 

مشکالت و تبعات زیادی در پی دارد.
حاجی زاده عنوان کرد: همه بیمارستانهای استان کهگیلویه 
مجهز  مخصوص  فاضالب  خانه  تصفیه  به  باید  بویراحمد  و 
مابقی  و  کردند  اصالح  مساله  این  بیمارستان  دو سه  شوند 
بیمارستانهای استان نیز باید در این زمینه اقدام کنند وپس 
فاضالب  به  مخصوص  فاضالب  خانه  تصفیه  اندازی  راه  از 

شهری و تصفیه خانه شهر متصل شوند.
نیز  بویراحمد  شهرستان  فرماندار  مطلق”،  مهدوی  “شهرام 
در ادامه این نشست گفت: در اطراف شهر یاسوج با معضل 

پسماند مواجهیم.
وی با بیان اینکه پس از 4۰ سال  زباله های دهستان کاکان 
توافق  ها  همیاری  سازمان  با  افزود:  شود،  می  آوری  جمع 

کردیم که از این به بعد ورود جدی خواهد داشت.
مرکزی  بخشداری  در  امکانات  کرد:  اظهار  مطلق  مهدوی 
برخوردار  امکانات  حداقل  از  بخشداری  این  است،  ضعیف 

است و نیاز به یک دستگاه خودرو حمل زباله داریم.
زباله  زمینه  در  کرد:  تصریح  بویراحمد  شهرستان  فرماندار 
های عفونی و بیمارستانی مطب ها و مراکز درمانی خصوصی 
مشکل جدی داریم و این مسأله وحشتناک است بطوریکه 

حتی حقوق بشر بدوی هم رعایت نمی شود.
درمانی  مراکز  و  ها  مطلب  کرد:  عنوان  مطلق  مهدوی 
و  گذارند  می  بیرون  را  خود  عفونی  های  زباله  خصوصی 
کارگران شهرداری این زباله ها را در بین زباله های عادی 
جمع آوری می کنند. شعبانی، بخشدار مرکزی شهرستان دنا 
نیز گفت: ۶ نقطه برای دفن زباله شهرستان در نظر گرفته 
شده است اما مشکل ما در بخش مرکزی شهرستان دناست.

وی افزود: محل دفن زباله بخش مرکزی محصور نیست که 
نیازمند اعتبار برای رفع این مشکل است و با مشکل خودرو 

حمل زباله رو به رو هستیم.
“فرزاد بابکان پور”، مدیرکل امور شهری استان کهگیلویه و 
بازیافت زباله شهر یاسوج  بویراحمد گفت: فاز یک کارخانه 

عمال تعطیل و مانده است.
نظری، نماینده مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد 
استثنای  به  استان  بیمارستانهای  این نشست گفت:  نیز در 
بیمارستان بی بی حکیمه گچساران دستگاه بی خطر سازی 

زباله های عفونی و بیمارستانی را دارند.
وی افزود: بیشتر مشکالت استان در زمینه زباله های عفونی 
و بیمارستانی مربوط به مطب ها و مراکز درمانی خصوصی 

است.

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد:

اجرای طرح جامع شهر یاسوج 
منتظر حذف کد روستاها

طرح جامع شهر یاسوج پس از حدود ۱۶ سال کش و قوس 
به  اما  است  این طرح تصویب شده  اکنون  نهایت  فراوان در 
اجرای  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون  گفته 
این طرح منوط به حذف کد روستاست که تا حذف نشوند 

نمی توان این طرح را اجرا کرد.
فنی  شورای  نشست  در  دوشنبه  روز  زاده  حاجی  کیامرث 
استان در یاسوج، اظهار داشت: طرح جامع شهر یاسوج سال 
شورای  در  و  پیگیری شد  این طرح  و  بود  مانده  سال  های 
انجام  آن  روی  اصالحات  کلی  کشور  شهرسازی  و  معماری 

گرفت.
وی افزود: در نهایت این طرح در شورای معماری و شهرسازی 
کشور مصوب شد و مرحله بعدی برای اجرای طرح حذف کد 

روستاهاست.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هم 
اکنون منتظر حذف کد روستاها هستیم و تا زمانی که این 

کدها حذف نشوند نمی توان طرح را اجرا کرد.
حاجی زاده ابراز داشت: مناطقی همچون سرآبتاوه، بلهزار و 
غیره در طرح جامع جدید جزو شهر شدند و باید کد روستایی 

این مناطق حذف شوند.
حوزه  به  هایی  نگاری  نامه  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  وی 
تقسیمات کشوری صورت گرفته تا این مشکل هر چه سریع 

تر رفع شود.
کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
در  اعتبارات  افزایش  سوی  به  بلندی  گام  طرح  این  اجرای 
یاسوج و به دنبال آن توسعه زیرساخت های شهری محسوب 

می شود.
 ۱۳۹۵ سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  اساس  بر 
جمعیت یاسوج با احتساب برخی روستای های حومه بیش از 

۲۵۰ هزار نفر بوده است.
در سال های اخیر افزایش بی رویه مهاجرت به شهر یاسوج 
مشکالتی از جمله افزایش قیمت زمین ایجاد سکونت گاهای 
غیر رسمی و و کاهش خدمات عمومی و آموزشی مشکالتی 

را برای مردم این شهر به وجود آورده است.

کهگیلویه و بویراحمد به شبکه برپایی 
سریع بیمارستان سیار کشور پیوست

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
با اختصاص پنج دستگاه چادر ویژه بیمارستان صحرایی سیار 
به شبکه  استان  این  احمر  ، جمعیت هالل  االستقرار  سریع 
مجهز  امکانات برپایی سریع بیمارستان سیار در شرایط بروز 

بالیا و بحران های طبیعی و غیرطبیعی کشور پیوست.
روز دوشنبه در  امید مردم کاظم فالحی دوست  به گزارش 
این رابطه بیان داشت: این چادرها با ۲۵۰ متر فضا در شرایط 
با حضور  اولیه پزشکی  اقدامات  اتاق تریاژ،  بحرانی مجهز به 
پزشک عمومی، جراح، بیهوشی و تکنسین اتاق عمل،پرستار، 

طب اورژانس است.
در  رسانی  تعداد چادر خدمات  این  تامین  با  کرد:  بیان  وی 

شرایط بحران به نحو بهتری انجام می شود.
فالحی دوست تصریح کرد: دوره آموزشی نیروهای تخصصی 
با  بیمارستان صحرایی  برپایی چادرهای  و  در راستای نصب 
حضور ۳۰ نفر از امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر 

استان و شهرستان ها برگزار شد.
فالحی دوست با اشاره به شرایط خاص و توپوگرافی استان 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: تیم های آموزش دیده و تخصصی 
BHCU )بهداشت و درمان اضطراری ( و RDH )بیمارستان 

صحرایی( بصورت آماده باش کامل هستند.
وی اضافه کرد: هالل احمر برای خدمات رسانی بهتر در مواقع 
های  رشته  داوطلبان  و  متقاضیان  جذب  به  نسبت  بحرانی 
علوم بهداشت، پزشکی و پیراپزشکی، تیم های خود را توسعه 

خواهد داد.
فالحی دوست گفت: متقاضیان می توانند برای پیوستن به 
تیم های مذکور به معاونت بهداشت و درمان جمعیت هالل 

احمر استان مراجعه کنند.
 ۶۰۰ را  استان  احمر  هالل  جمعیت  امدادگران  تعداد  وی 
امدادگر دانست و تصریح کرد: افراد عالقمند به ارائه خدمات 
در  احمر  ادارات هالل  به  مراجعه  با  توانند  می  بشردوستانه 

شهرستانها مراجعه کنند.
فالحی دوست با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۹ هزارو ۵۰۰ 
نفر در استان عضو جمعیت هالل احمر قرار دارند، گفت: آمار 
اعضای جمعیت هالل احمر استان در حال افزایش است که 
این امر نشان دهنده حضور پرشور ومردم در انجام اقدامات 

داوطلبانه برای همنوعان است.

استفاده  رسد  می  راه  از  که  سرما  فصل 
زمینه  در  احتیاطی  بی  و  گرمازا  لوازم  از 
استفاده از بخاری های معیوب و همچنین 
می  موجب  ایمنی  اصول  نکردن  رعایت 
دچار  خانواده  یک  عضو  گاهی چند  شود 
شبانه  خواب  از  دیگر  و  گازگرفتگی شده 
به  ساده  احتیاطی  بی  یک  با  و  برنخیزند 

کام مرگ کشیده شوند.
هفته گذشته خبر رسید که قاتل خاموش 
و  کهگیلویه  در  را  خود  قربانی  نخستین 
شهر  در  ساله   ۳۹ زنی  گرفت.  بویراحمد 
اثر  در  دنا  های  دامنه  در  و  سخت  سی 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن جانش 
را از دست داد.دیگر قربانی قاتل خاموش 
،نیمه جان به بیمارستان امام سجاد انتقال 

یافت تا جانش نجات داده شود.
فصل سرما از راه رسیده و قاتل خاموش در 
هر مکانی که ایمنی کمتری داشته باشد 
جوالن می دهد ،بدون سر و صدا مسموم 

می کند و آخر کار جان می گیرد .
جان  اخبار  سرد،  فصل  شروع  با  هرساله 
دلیل  به  هموطنان  از  تعدادی  باختن 
دهان  مونوکسیدکربن  گاز  با  مسمومیت 
بی  و  بو  بی  گازی   ، گردد  می  دهان  به 
نامرئی  یا  خاموش  قاتل  به  آن  از  که  اثر 
و  سال  طول  در  که  قاتلی  شود،  می  یاد 
در فصل سرما بیشتر از همه زمان ها جان 

هموطنان را می گیرد.
بی  و  گرمازا  لوازم  از  استفاده  افزایش 
احتیاطی در زمینه استفاده از بخاری های 
اصول  نکردن  رعایت  همچنین  و  معیوب 
گاز  با  افرادی  شود  می  موجب  ایمنی 
در  اگر  و  شوند  مسموم  کربن  مونوکسید 
انتقال آنان به مراکز درمانی کوتاهی شود 
جان خود را به راحتی از دست می دهند.

و  ها  سازمان  سوی  از  سال  هر  اگرچه 
نهادهای امدادی از جمله پزشکی قانونی 
زمینه  این  در  اورژانس  و  نشانی  آتش   ،
هم  باز  اما  شود  می  ارائه  هایی  توصیه 
شکار  دنبال  همواره  ها  مرگ  گونه  این 
خود می گردد ، مرگ هایی که با رعایت 
اصول ایمنی از آن کاسته می شود و ده 
داغدار  عزیزانشان  سوگ  در  خانواده  ها 

نخواهند شد.
افزایش  از  آمار  و  است  سال  دوم  نیمه 
گاز  با  مسمومیت  دلیل  به  جانباختگان 
مونوکسیدکربن خبر می دهند به گونه ای 
که این آمارها نشان می دهند که بیش از 
۷۰ درصد تلفات گازگرفتگی در هر سال 

مربوط به نیمه دوم است.

مونوکسید کربن
 گازی سمی و خطرناک

مونوکسید کربن گازی سمی و خطرناک 
قابل  غیر  و  مزه  و  بو  بدون  و چون  است 
دیدن است، اغلب، آن را قاتل خاموش یا 
با  نامند؛ بیشترین مسمومیت  نامرئی می 
این گاز و همچنین باالترین مرگ ها براثر 
این گاز در فصل سرد و در نیمه دوم سال 

اتفاق می افتد.

 ،)CO(مونوکسید کربن با فرمول شیمیایی
گازی است که بر اثر ناقص سوختن کربن 
بوجود می آید؛ این گاز بسیار سمی است، 
همین  به  ندارد  خاصی  بوی  و  رنگ  اما 
دلیل کربن مونوکسید قاتل نامرئی نامیده 
می شود، میل ترکیبی مونوکسید کربن با 
هموگلوبین خون حدود ۲۵۰ برابر بیشتر 
است. اکسیژن  گاز  با  ترکیب  میل  از 

کربن  درصد  پنج  حدود  انسان  خون  در 
این  اگر  اما  دارد،  وجود  کربن  مونوکسید 
مرگ  باعث  برسد  درصد   ۲۰ به  مقدار 

خواهد شد.
مونوکسید  گاز  به  آلوده  هوای  استنشاق 
کربن مانع از اکسیژن رسانی به بافت های 
آسیب  موجب  تواند  می  و  می شود  بدن 
بسته،  های  محیط  در  شود؛  مغزی  های 
و  درس  کالس  کار،  دفتر  خانه،  همچون 
گاز  از  کمی  مقدار  حتی  تجمع  خودرو، 

CO می تواند خطرناک باشد.
ناقص  احتراق  محصول  مونوکسیدکربن 
گاز  شهری،  گاز  همچون  سوختی،  مواد 
پارافین،  گازوئیل،  بنزین،  نفت،  کپسول، 
است  چوب  و  چوب  زغال  سنگ،  زغال 
می  کار  سوخت  با  که  ای  وسیله  اگر  و 
به  یا  باشد  معیوب  عملکرد  دارای  و  کند 
طور صحیح نصب نشده باشد و یا دارای 
منبع  تواند  می  نباشد،  مناسب  دودکش 

تولید و انتشار گاز CO به شمار آید.

عالئم مسمومیت با مونوکسید کربن
درباره  درمانی  امور  کارشناس  یک 
کربن  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت 
و  داد  هشدار  مردم  به  سرما  فصل  در 
استفاده  در  ایمنی  نکات  گفت:هموطنان 
کنند  رعایت  را  گرمایشی  وسایل  از 
بر  کربن  مونوکسید  سمی  گاز  که  چرا 
سوختن  هنگام  کافی  اکسیژن  نبود  اثر 
گاز  نفت،  بنزین،  جمله  از  سوختی  مواد 
تولید  گرمایشی  وسایل  در  گازوئیل  و 

می شود.
کربن  مونوکسید  گاز  افزود:  حاتمی  علی 
ایجاد  در فضا هیچ عالئم تنفسی در فرد 
پذیر  تحریک  و  رنگ  بو،  بدون  نمی کند، 
نیست به عبارت دیگر نشانه های ظاهری 

برای اثبات حضور آن وجود ندارد.
در  کربن  مونواکسید  گاز  داد:  ادامه  وی 
مسئول  که  خون  هموگلوبین  به  بدن 
متصل  سلول هاست  به  اکسیژن  انتقال 
شده و به ارگان های مختلف بدن هم چون 
می رساند،  آسیب  قلب  بافت های  و  مغز 
به  هموگلوبین  ترکیبی  میل  همچنین 
برابر میل  تا ۲۵۰  مونوکسید کربن ۲۰۰ 

ترکیبی آن به اکسیژن است.
حاتمی گفت: غلظت گاز مونوکسید کربن 
و زمان حضور افراد در محیط آلوده ، عامل 
مسمومیت  شدت  تشخیص  در  مهمی 
است و اگر فرد در محیط با غلظت باالی 
گاز سمی برای مدت کوتاه یا در محیط با 
زمان  برای مدت  گاز سمی  پایین  غلظت 
زیاد حضور داشته باشد، دچار مسمومیت 

شدید می شود.
گاز شامل  این  با  حاد  “عالیم مسمومیت 
و  استفراغ  و  تهوع  سرگیجه،  سردرد، 
حالت  سپس  و  شکمی  درد  احتماال 
بیهوشی، تشنج و اغما است و در بیماران 
ناراحتی های قلبی ممکن است  مبتال به 
تشدید بیماری یک عالمت هشدار دهنده 

باشد.”
به  توان  می  مسمومیت  عالیم  سایر  “از 
تنفس،  تعداد  افزایش  عضالت،  سفتی 
مردمک  تنگی  گاه  و  خون  فشار  کاهش 
اگر  که  داشت  توجه  باید  کرد.  اشاره  ها 
گاز  با  مسمومیت  به  ابتال  اثر  در  فردی 
دست  از  را  خود  جان  کربن  مونوکسید 
نواقص عصبی و  ندهد ممکن است دچار 
روانی پیشرفته نظیر فلج عضوی یا اختالل 
قوای مغز می شود. مسمومیت شدید با این 

گاز می تواند کشنده باشد.”
و  حالی، خستگی  بی  سردرد،  افزود:  وی 
کوفتگی بدن از نشانه های اولیه مسمومیت 
با گاز مونوکسید کربن است که در بیشتر 
مواقع افراد به علت سرما، تصور می کنند 

به سرماخوردگی مبتال شده اند.
با  تماس  ادامه  صورت  در  وی،  گفته  به 
استفراغ،  تهوع،  دچار  فرد  آلوده،  محیط 
نهایت کاهش سطح  در  و  آلودگی  خواب 
هوشیاری و تشنج می شود و که این عالئم 

نهایتاً مرگ فرد را در پی دارد.

راه های درمان 
مسمومیت با مونوکسید کربن

 ، بویراحمد  و  کهگیلویه  اورژانس  مسئول 
مونوکسید  با  مسمومیت  درمان  بهترین 
کربن را خروج فرد از محیط آلوده و تجویز 
همواره  اگرچه  دانست  اکسیژن  کپسول 

پیشگیری را مهم ترین اقدام می داند.
نژاد گفت: نخستین و  جهانبخش وحدت 
مهمترین اقدام برای نجات فردی که دچار 
مسمومیت با مونوکسید کربن و سایر انواع 
گازگرفتگی شده، رساندن اکسیژن )هوای 
به محض  دلیل  به همین  اوست  به  تازه( 
مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده، 
به  تازه  هوای  تا  کرد  باز  را  پنجره ها  باید 
سرعت وارد اتاق شود و در صورت امکان 

فرد گاز گرفته را به پنجره نزدیک کرد.
وی افزود: در صورت برخورد با مسمومان 
را  گاز  نشت  منبع  کربن  مونوکسید  گاز 
اورژانس  با  و  کرد  قطع  و  شناسایی  باید 
اورژانس  رسیدن  تا  گرفت.  تماس   ۱۱۵
گاز  فرد  به  نوشیدنی  یا  خوراکی  هیچ 
حالت  دلیل  به  چون  نشود  داده  گرفته 
به  می شود،  بیشتر  خفگی  احتمال  تهوع 
زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از 

بقیه آسیب دیده ها کمک شود.
وحدت نژاد بر استاندارد سازی تجهیزات 
انتقال  مسیرهای  همچنین  و  گرمایشی 
ها  ساختمان  در  ها  دودکش  و  انرژی 
پارسال  اورژانس  آمار  کرد.براساس  تاکید 
و  کهگیلویه  در  گازگرفتگی  ۱۱۷مورد 
بویراحمد اتفاق افتاد و ۲نفر جان خود را 

از دست داد.در سال جاری تاکنون ۱۰4 
مورد گازگرفتگی در استان گزارش شده و 

یک نفر نیز جان باخته است.
و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
ناشی  مسمومیت  به  نسبت  بویراحمد 
از  و  داد  هشدار  کربن  مونوکسید  گاز  از 
و  ایمنی  نکات  رعایت  با  خواست  مردم 
دقت در نصب و به کارگیری سیستم های 
گرمایشی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری 

کنند.
نباید  مردم  که  کرد  تاکید  امینی  کامروز 
کار  محل  یا  منزل  گرمای  تأمین  برای 
در  و  متوسل شوند  به هر وسیله ای  خود 
این  کارشناسان  از  ایمنی  اصول  خصوص 

امر کمک بگیرند.
نفر   ۲ گذشته  سال  در   ، وی  گفته  به 
به علت  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
جان  کربن  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت 
فوتی های  به  نسبت  تعداد  این  باختند. 
سال قبل از آن ، ۷۵درصد کاهش داشته 
توجه  نشان دهنده  این کاهش،  است که 
توصیه ها  استانداردها،  به  مردم  بیشتر 
وسایل  از  استفاده  در  ایمنی  نکات  و 

گرمازاست.

ایمنی تجهیزات گرمایشی
وسایل  کار  تعمیر  پور  خواجه  احمد 
گرمایشی در یاسوج مهمترین عامل بروز 
حوادث ناشی از وسایل گرمایشی در فصل 
اکسیژن  یا  کافی  هوای  نرسیدن  را  سرما 
به ماده سوختنی ذکر کرد و گفت اگر به 
دی  گاز  برسد  کافی  هوای  ماده سوختی 

اکسید کربن تولید نخواهد کرد.
وجود  که  قدر  همان  داد  ادامه  وی 
است  الزم  حرارتی  وسایل  برای  دودکش 
فضای  به  هوا  ورود  برای  دریچه ای  وجود 
قرار  آن  در  حرارتی  وسیله  که  مسکونی 
دارد، الزم است. اگر هوا نتواند داخل شود 
یعنی  این  و  رفت  نخواهد  هم  بیرون  به 
اختالل در تهویه و به عبارتی شرایط برای 

تولید منواکسید کربن فراهم شده است.
در  دودکش  لوله  داغ بودن  وی  گفته  به 
وسیله  از خود  دورتر  توجهی  قابل  فاصله 
حرارتی، نشان دهنده جریان هوای داغ در 

آن است.
وسایل  از  باید  افراد  گفت:  پور  خواجه 
گرمایشی استاندارد استفاده کنند و برای 
تعمیرکاران  از  آن  اندازی  راه  و  سرویس 
کمک  متخصصان  و  صالحیت  دارای 
پنجره ها  درزهای  گذاشتن  باز  بگیرند. 
برای ورود اکسیژن و خروج گازهای سمی 

نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تاکید کرد دقت داشته  به هموطنان  وی 
باشند که دودکش وسایل گرمایشی خانه 
مسکونی باید ورق سفید گالوانیزه باشد و 
هر وسیله گرمایشی نیاز به یک دودکش 

مجزا دارد.
رغم  به  کرد  تصریح  تعمیرکار  این 
نصب  بر  تاکید  و  فراوان  هشدارهای 
در  دودکش  و  بخاری  بودن  استاندارد 
سهل انگاری های  برخی  براثر  سرما،  فصل 
استاندارد  موارد  از  تخطی  و  شهروندان 
وسیله  به  میر  و  مرگ  گرمایشی  وسایل 

قاتل خاموش را در پی دارد.
با  امدادی  های  سازمان  و  کارشناسان 
هشدار  ضمن  موجود  آمارهای  به  استناد 
با  مسمومیت  تلفات  افزایش  به  نسبت 
گاز مونوکسیدکربن در نیمه دوم سال بر 
رعایت نکات ایمنی در نصب و بکارگیری 
وسایل گرمایشی در فصل پاییز و زمستان 

تأکید می کنند.
توصیه  به هم میهنان  کارشناسان ذیربط 
در  زمستان  و  پاییز  فصل  در  کنند  می 
به  بیشتر  که  گرمازا  وسایل  از  استفاده 
سیستم گاز شهری متصل است، بیشترین 
ضمن  هموطنان  باشند.  داشته  را  دقت 
استفاده بهینه از وسایل گرمازا، به توصیه 
و  بودن  سالم  خصوص  در  ایمنی  های 
و  گرمایشی  وسایل  از  صحیح  استفاده 
مسیر خروجی گاز از دودکش این وسایل 

توجه کنند.

در کهگیلویه و بویراحمد ؛

فصل سرما و جوالن قاتل خاموش

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
انجام جدی کار فرهنگی و تربیتی  بر  جمعه یاسوج 
در مدارس تاکید و از ائمه جمعه و جماعات خواست 

تا ارتباط موثری با دانش آموزان داشته باشند.
آیت اهلل سید نصیر حسینی روز دوشنبه در نشست 
وپرورش  آموزش  مدیرکل  با  جمعه  ائمه  مشترک 
قبال  در  همه  کرد:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه 

آموزش وپرورش مکلف و مسئولیت سنگینی داریم.
وی افزود: دانش آموزان نقش موثری در آینده انقالب 
اسالمی دارند و تربیت دینی و اخالقی آنان رسالت 

مهمی می باشد که بر عهده آموزش وپرورش است.
های  حوزه  در  جمعه  ائمه  نقش  حسینی  اهلل  آیت 

جمعه  ائمه  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار  را  فرهنگی 
ارتباط موثری با مدارس و دانش آموزان داشته باشند 
آشنا  بیشتر  دینی  باورهای  و  اعتقادات  با  را  آنها  و 

کنند.
وبویراحمد  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
خواستار انتصاب مدیران عالقمند به آرمانهای انقالب 
ایده در آموزش وپرورش  ، خالق و صاحب  اسالمی 
و  شاداب  فضای  به  است  الزم  کرد:  تصریح  و  شد 
بانشاط معنوی و مقوله تجهیزات آموزشی و ورزشی 

در مدارس توجه بیشتری شود.
آیت اهلل حسینی ضمن قدردانی از فعالیتهای خوب 
نماز  اقامه  گفت:  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
در مدارس و هدایت معنوی دانش آموزان به عنوان 
یک اولویت مهم در دستور آموزش وپرورش کار قرار 

گیرد.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد 

نیز در نشست مشترک با ائمه جمعه استان کهگیلویه 
وبویراحمد گفت: هویت زدایی از مدارس هدف اصلی 

دشمنان انقالب اسالمی است.
حسنعلی عزت خواه افزود: جنگ امروز جنگ هویت 
هاست و دشمن دنبال هویت زدایی در مدارس است 
تا تاریخ ،پرچم ،مقدسات ،معناگرایی ،انتظار و سرود 

ملی را از دانش آموزان بگیرد.
وی با بیان اینکه باید با اسلحه دانایی و آگاهی ، دانش 
دینی  و  ملی  هویتهای  و  انقالب  وقایع  با  را  آموزان 
با  تنگاتنگ  ارتباط  با  ائمه جمعه  آشنا سازیم گفت: 
آموزش وپرورش به حل مشکالت و نارسایی ها کمک 
کنند تا با همدلی و همکاری شاهد آموزش وپرورشی 

پویا و بالنده باشیم.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد 
افزود:آموزش وپرورش زیربنای تحول در جامعه است 
و در دولت انقالبی بر مبنای سند تحول بنیادین همه 

واالی  اهداف  پیشبرد  برای  را  وپرورش  آموزش  باید 
تربیتی و آموزشی یاری کنند.

عزت خواه با بیان اینکه امروز در یک جنگ شناختی 
و ترکیبی قرار گرفته ایم گفت: ائمه جمعه نقاط قوت 
آموزش وپرورش را در خطبه هلی نماز جمعه بیان و 

در جامعه امید آفرینی کنند.
وی به موفقیت های آموزش وپرورش در سال جاری 
سوق  و  ای  رشته  متوازان  رشد  گفت:  و  کرد  اشاره 
فنی  و  ریاضی  رشته  سمت  به  آموزان  دانش  دادن 
وحرفه ای از اقدامات خوب آموزش وپرورش در سال 

جاری بود .
بویراحمد  و  کهگیلویه  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
مدارس معارف را حوزه های علمیه آموزش وپرورش 
دانست وگفت: رویکرد فرهنگی و علمی در مدارس 
و  اعتقادات  با  آموزان  دانش  تا  شود  می  تقویت 

باورهای دینی آشنا شوند.

کار فرهنگی و تربیتی در مدارس 
جدی گرفته شود

اخطاریه انتقال اجرایی پالک 313/ 635 
واقع در بخش 26 فارس بویراحمد علیاء یاسوج

خانواده  وکیل  مندنی  فرزند  باقریان  اکبر  علی  آقای 
مورخ  ۲841۲ شماره  وکالتنامه  موجب  به  باقریان 
به  توجه  با   : شود  می  اخطار  شما  به   1397  /06  /19  
اینکه ششدانگ پالک ثبتی 313/ 63۵ واقع در بخش 
و شماره دفتر 14  به شماره چاپی ۵۵9719  فارس   ۲6
ثبت  به  شما(  پدر  باقریان)  مندنی  نام  11۲به  صفحه  و 
رسیده است و به موجب انتقال اجرایی شماره ۲6361 
مورخ 30/ 08/ 1401  دفتر خانه ۵4 یاسوج ) با قائم مقامی 
اجرای احکام شعبه 3 دادگاه  عمومی و حقوقی یاسوج( 
به حسین  دانگ  از شش  دانگ مشاع  میزان 3.3۵  به 
مرزبانی فرزند محمد حسن انتقال قطعی گردیده است 
تاریخ  از  روز   10 ظرف  را  فوق  سند  است  شایسته  لذا 
و پس  نمایید  اداره تحویل  این  به  اخطاریه،  این  رویت 
از پایان مهلت مقرر سند مالکیت مذکور باطل و ارزش 
را  اقدامات قانونی  اداره  این  مالکیتی نخواهد داشت و 
جهت ابطال آن و صدور  سند مالکیت به میزان 3.3۵ 
دانگ مشاع به نام حسین مرزبانی فرزند محمد حسن 

به عمل خواهد آورد.
تاریخ انتشار: ۲9/ 09/ 1401

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

قصد انجامشان را دارید جواب مثبت بدهید.
متولد اردیبهشت:

 نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما امروز شاید شما قادر نباشید که به راحتی 
برای  این صداها  صداهایی که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. 
شما بسیار آشنا هستند. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال 
ترسهای  برانگیخته شدن  با گذشته متفاوت است، درحالیکه  حاضر 
شما کمک می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت 

کنید.
متولد خرداد: 

همه به حال شما غبطه می خورند و به شما حسادت می ورزند زیرا 
فکر می کنند شما زندگی عالی را دارید اما شاید در درون زندگی تان 
این طور نباشد. شما از این مساله رنج زیادی می برید زیرا این مسئله 
انتقال دهید و فقط اذیت می شوید  را نمی توانید به شخص دیگری 
این صحبت ها و عدم واکنش هایتان سبب شده است که  و شنیدن 
اشخاص  و  شما  انرژی  و  شود  تان  شخصی  زندگی  وارد  اختالفاتی 

خانواده تان را بگیرد بهتر است به این صحبت ها اهمیتی ندهید.
متولد تیر: 

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

را در لیست برنامه های خود گنجانده اید. 
متولد مرداد:

 اگر شما کارتان را زمانیکه باید؛ انجام داده اید حاال وقت آن است 
که تفریح کنید؛ ممکن است دیگران به شما حسادت کنند به خاطر 
بازی  برای تفریح و  ناتمامی دارند که وقتی  آنها هنوز کارهای  اینکه 

برایشان نمی گذارد. با این حال شما زیاد سرحال نیستید.
متولد شهریور: 

و شاد هستید،  بسیار سرزنده  امروز  احساس کنید که  است  ممکن 
اما االن مردد هستید که  آیا ترس از پذیرفته نشدن را نشان بدهید 
یا خیر. به جای اینکه در میان عده زیادی از مردم وانمود کنید که 
دارای اعتماد به نفس زیادی و در میان آنها شاد و خرم هستید، سعی 
کنید زمان فراغت تان را با یکی دو تا از دوستان نزدیک تان بگذرانید. 

متولد مهر: 
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. 
متولد آبان:

 حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم هستید، با فکر کردن 
بی  اینکه  جای  به  دارید.  هم  را  شدن  بهتر  توانایی  تمرکزکردن  و 
هدف رویاپردازی کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان را به مسیری 
آنها را تحت  می کشانید که تصاویر مثبتی را در ذهتان می پروراند، 

کنترل خود درآورید.
متولد آذر:

 تمایل شما برای امتحان یک ماجراجویی جدید امروز بسیار شدید تر 
ازهمیشه خواهدشد. این فکر در یک لحظه آنقدر شدید خواهدشد که 
باعث می شود شما فکرکنید هر چیزی ناممکنی، ممکن خواهد شد و 
شما می توانید هر جا که دوست دارید بروید. اما بعدا اتفاقی در محیط 
اطراف تان رخ می دهد که به شما یادآوری می کند که شما آنطور که 

دوست دارید آزاد نیستید.
متولد دی: 

بسته  و  برنامه ریزی سخت  به یک  توجه  با  وقتی که شما مجبورید 
فعالیت کنید، مسلماً خالقیت داشتن کار خیلی سختی می شود. اما 
این محدودیتها در نهایت به نفع شما تمام می شوند. برای اینکه وقتی 
شما تحت فشار قرار دارید، وضع مالی شما بهتر می شود و رویاپردازی 

ها و عدم تمرکز شما کمتر می شود.
متولد بهمن:

 ممکن است امروز احساس متضادی داشته باشید چرا که احساس 
می کنید حجم زیادی از شلوغی و همهمه در اطراف تان آغاز و ناگهان 
همزمان  شده  ایجاد  وقفه  کارتان  در  اینکه  از  شما  می شود.  محو 
احساس خشنودی و ناراحتی می کنید. اما نگران نباشید؛ انرژی باالی 

شما هنوز همین دور و اطراف است. 
متولد اسفند : 

دنبال  به  نگرانی  برایتان  می تواند  امروز  نشانه شما  به  ماه  بازگشتن 
داشته باشد، اما این تشویش و نگرانی را به سختی می توان در ظاهر 
نگرانی ها  این  منشأ  نتوانید  شما  اگر  متأسفانه  داد.  تشخیص  شما 
هم  هنوز  اما  می شود.  سخت تر  مشکالت  کردن  حل  کنید،  پیدا  را 
مستقیم وارد عمل شدن بهتر از این است که اصاًل هیچ کاری انجام 
ندهید. شما با رفتن به طبیعت زیبا، گوش دادن به موسیقی و عشق 
ورزیدن به دوستانتان می توانید روز بهتری برای خودتان ایجاد کنید.

3
فال روز 

مشکالت عدیده کادر درمان برای ماندن در مراکز درمانی 
کشور، آنها را مجاب می کند یا دست از کار بکشند و یا 

اینکه مهاجرت کنند.
برای  درمان  کادر  روی  پیش  چالش های  و  مشکالت 
به  نیاز سایر کشورها  به  توجه  با  باعث شده که  خدمت، 
نیروهای  سروصدای  بی  خروج  شاهد  پرستار،  و  پزشک 

پزشکی و پرستاری از کشور باشیم.
چند ماه قبل بود که یک پرستار مشهدی در اعتراض به 
عدم پرداخت مطالبات پرستاران، از بیمارستان اخراج شد. 

او بعد از دو ماه برای کار به آلمان مهاجرت کرد.
کمبود  از  کشور  بیمارستان های  که  است  حالی  در  این 
پرستار در تنگنا هستند و شرایط کار نیروهای پرستاری، 

سخت و طاقت فرسا شده است.

شیفت های اجباری، یکی از روش های مدیران بیمارستان ها 
برای جبران کمبود نیروی پرستاری است. در حالی که با 
افزایش ساعت کار پرستاران، میزان خطا در کار افزایش 
روحی  و  جسمی  خستگی  آن،  اصلی  علت  که  می یابد 

نیروهای پرستاری است.
نظام  سازمان  و  بهداشت  وزارت  رسمی  آمار  اساس  بر 
 ۱۰۰ کمبود  با  حداقل  کشور  بیمارستان های  پرستاری، 
حالی  در  این  و  هستند  مواجه  پرستاری  نیروی  هزار 
شاهد  کشور،  در  کرونا  موج  فروکش  از  بعد  که  است 
از  قراردادی  و  طرحی  پرستار  هزار   ۱۷ حداقل  اخراج 

بیمارستان های دولتی بوده ایم.
تناقض هایی که در اظهارات و رفتارهای مدیران نسبت به 
جایگاه پرستاری در نظام سالمت کشور وجود دارد، باعث 
شده تا برخی از پرستاران قید ماندن در حرفه را بزنند و 
سراغ شغل و حرفه دیگری بروند و یا اینکه مهاجرت کنند.

نظام  سازمان  کل  رئیس  میرزابیگی  محمد  گفته  به 
درخواست  پرستار   ۱۵۰ تا   ۱۰۰ بین  ماه  هر  پرستاری، 
مهاجرت دارند. اگر حداقل ۱۰۰ پرستار هر ماه مهاجرت 
کنند، ساالنه بیش از ۱۲۰۰ پرستار از چرخه خدمت به 

بیماران خارج می شوند که این موضوع می تواند زنگ خطر 
جدی برای تشدید بحران کمبود پرستار در کشور باشد.

وزارت  پرستاری  معاون  عبادی  عباس  حال،  همین  در 
بهداشت، گفته است که به صورت میانگین، کمتر از یک 
پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد.

به نظر می رسد، فشار کاری و عدم توجه به خواسته های 
به حق پرستاران، مهم ترین عامل خروج کادر پرستاری از 
مراکز درمانی کشور باشد. اما، اینکه چند نفر از نیروهای 
پرستاری بعد از خروج از مراکز درمانی، به آن سوی آب ها 
می روند و مشغول کار می شوند، سؤالی است که مدیران 
نیروهای  بر  عالوه  باشند.  پاسخگو  باید  بهداشت  وزارت 
باید  می کنند،  پیدا  مهاجرت  قصد  و  میل  که  پرستاری 
که  حالی  در  باشیم.  هم  پزشکان  از  برخی  رفتن  متوجه 
در تأمین پزشک مورد نیاز مناطق محروم و کم برخوردار، 
رئیس  محمد  که  بود  قبل  چندی  هستیم.  مشکل  دچار 
به  نسبت  ایران،  پزشکی  نظام  سازمان  کل  رئیس  زاده 
پزشکی  رشته  چند  تخصص  صندلی های  ماندن  خالی 
هشدار داده و گفته بود که شاید مجبور شویم در سال های 
نه چندان دور، برای انجام برخی اعمال جراحی، بیماران 

اعزام کنیم و شاید مجبور  از کشور  خودمان را به خارج 
شویم از پزشکان خارجی دعوت به کار کنیم. بنابر اعالم 
درخواست   ۳۰۰۰ حدود  ساالنه  پزشکی،  نظام  سازمان 
تقاضاها  این  همه  شاید  البته  که  داریم  مهاجرت  برای 
درخواست  است؛  آنچه  هر  اما،  نشود.  مهاجرت  به  منجر 

برای مهاجرت پزشکان وجود دارد.
و  محروم  مناطق  از  خیلی  هنوز  که  است  حالی  در  این 
عمومی  پزشک  یک  حتی  وجود  از  کشور،  برخوردار  کم 
هم محروم هستند و مردم این مناطق مجبورند در زمان 

بیماری، کیلومترها راه بیایند تا به پزشک برسند.
کم  و  محروم  مناطق  از  برخی  در  پزشک  نبود  البته 
برخوردار کشور، به توزیع نامناسب و ناعادالنه پزشک باز 

می گردد که دالیل گوناگونی برای آن بر می شمارند.
مناطق  در  پزشکان  ماندگاری  عدم  دلیل  مهم ترین  اما، 
حمایت  و  پشتیبانی  عدم  کشور،  برخوردار  کم  و  محروم 

الزم از پزشکان در این قبیل مناطق است.
مهاجرت  قلب  متخصص   ۱۶۰ گذشته  سال  یک  ظرف 
هزار   ۱۶ گذشته  سال  چهار  ظرف  همچنین  کرده اند. 

پزشک عمومی از کشور مهاجرت کرده اند.
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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

گذري بر زندگي شهيد مبارزه با پژاك، محمد جعفرخاني 
در گفت و گو با همرزمانش

جعفرخان خار چشم ضدانقالب 
از شرق تا غرب کشور بود

 نوجوان باصفاي جنگ
محمد متولد سال 44 در روستاي والجرد 
تاکس��تان قزوین بود. از نوجوانان باصفاي 
دوران جنگ بود که در مناطقي مثل خيبر، 
شلمچه، شيخ محمد و. . . جنگيده بود. بعد 
از جنگ و ایجاد یگان صابرین هم جزو اولين 
نيروهاي داوطلب، عضو این یگان شد. چراکه 
فكر مي کرد عضوی��ت در صابرین مي تواند 

زودتر او را به دوستان شهيدش برساند. 
ش��هيد محم��د جعفرخان��ي در مي��ان 
همرزمانش به »جعفرخ��ان« معروف بود. 
یك فرمانده فوق الع��اده عملياتي که خيلي 
خوب با نيروهای��ش کار مي کرد و در مدت 
کوتاهي آنها را ب��ه باالترین م��رز آمادگي 
مي رس��اند. یكبار ک��ه قرار ش��د نيروهاي 
تازه وارد 100 کيلومت��ر در کویر پياده روي 
کنند، کمتر کسي فكر مي کرد این بچه ها از 

عهده چنين آموزشي بربيایند، 
خصوصاً آنكه بای��د در مدت 
آموزشي، با گوشت خامي که 
در اختيارشان قرار داده شده 
بود، خودشان را سير کنند! اما 
عملكرد خوب جعفرخان باعث 
شد تا نيروهایش به درجه اي 
از آمادگي و ورزیدگي برسند 
که بتوانند از پس این آموزش 

سخت بربيایند. 
 براي رضاي خدا

»براي خدا، به یاري خدا، براي 
رضاي خدا«؛ جعفرخان هر وقت مي خواست 
صحبتي بكند، کالمش را با این واژه ها آغاز 
مي کرد. بعد هم دعاي فرج را مي خواند و این 
حكایت از شيخ مفيد را تعریف مي کرد که 
یك روز آقا را در س��رداب مالقات مي کند و 
امام به شيخ مي فرمایند به شيعيانم بگو: »اگر 
مي خواهيد من در حق شما دعا کنم، شما نيز 
براي فرج من دعا کنيد.« توصيه جعفرخان 
به نيروها و همرزمانش این بود که هميشه 
قبل از شروع هر کاري دعاي دسته جمعي 
فرج بخوانيد.  جعفرخان اگرچه یك فرمانده 
گردان بود، اما روحيه بسيجي داشت و اگر 
غذاي فرماندهان غير از غذاي نيروهاي دیگر 
بود، آن را نمي خورد و همسفره نيروهایش 
مي شد. یك بسيجي به تمام معنا که زیارت 
عاشوراي بعد از نماز صبحش ترك نمي شد 
و هميش��ه جيب هایش پر ب��ود از دعاهاي 
کارتي زیارت عاشورا، توسل و ناحيه مقدسه 
که بسيار آنها را مي خواند. او عاشق حضرت 
زهرا)س( بود و سجده هاي طوالني اش نشان 

از عبودیت و اخالصش مي داد. 
 نبرد با ريگي

جعفرخ��ان و نيروهای��ش در عمليات هاي 
بسياري عليه ضد انقالب ش��رکت کردند. 
یكبار قبل از تحویل سال 88 بود که به مقابله 

با نيروهاي عبدالمالك ریگي رفتند. قرار بود 
او و نيروهایش کميني عليه جند الشيطان 
ترتيب بدهند. اما نيروهاي ریگي از س��مت 
دیگري رفتند و با بچه هاي نيروي انتظامي 
درگي��ر ش��دند. ت��ا جعفرخ��ان از موضوع 
مطلع ش��د، س��ریع بچه هایش را به سمت 
درگيري برد و توانستند یكي از فرماندهان 
جند الشيطان و چند نفر از نيروهایش را به 
هالکت برس��انند. عيد هم که از راه رسيد، 
فرمانده��ان تصميم گرفتن��د او و گردانش 
را به مرخصي بفرس��تند، اما گفت »بچه ها 
بيایيد عيد را همين جا در منطقه باش��يم و 
به جاي ما گردان ه��اي دیگري به مرخصي 
برون��د.« بچه ها ه��م قبول کردند. ش��هيد 
محمد غفاري مأمور س��فره هفت سين شد 
و جالب اینكه شهيد شوش��تري به گردان 
جعفرخان رف��ت و نفري 4 ه��زار تومان به 

نيروهایش عيدي داد. 
 پرواز در جاسوسان

نبرد با ضد انقالب پژاك در شمالغرب، همان 
بهانه اي بود که روح بي قرار جعفرخان را به 
سوي پرواز سوق مي داد. او و نيروهایش در 
س��اعت چهار صبح روز 13 ش��هریورماه به 
قدري به مواضع ضد انق��الب در ارتفاعات 
جاسوسان نزدیك شدند که صداي نفس هاي 
نفاق را مي شنيدند. وقتي عمليات آغاز شد، 
 جفعرخان به سمت یكي از سنگرهاي ضد 
انقالب رفت، غاف��ل از آنكه س��نگر با مواد 
منفجره و ریموت مجهز شده و با انفجار آن، 
پاهاي جعفرخان مجروح ش��د. اما او روي 
دو زانو نشس��ت تا نيروه��ا متوجه زخمش 
نش��وند. در همان حال بچه ها را ب��ه ادامه 
عمليات تشویق کرد و خودش نيز به سمت 
دشمن تيراندازي مي کرد. درگيري ساعتي 
طول کش��يد در طي این مدت جعفرخان 
اجازه ن��داد امدادگر به زخمش رس��يدگي 
کند تا مبادا نيروه��ا با دیدن مجروحيت او، 
روحيه شان را از دست بدهند. عاقبت وقتي 
که تنها چند متر به دهانه کانال تروریست ها 
مانده بود، خمپاره اي کنار جعفرخان و علي 
بریهي از نيروهایش اصابت کرد و هر دو به 

شهادت رسيدند. 

  عليرضا محمدي
ش�هداي مبارزه با گروهک ه�اي ضد انق�اب خصوصًا در مقط�ع پس از اتم�ام دفاع 
مقدس، از مظلوم ترين ش�هداي ايران اسامي هس�تند که خيلي از ما تصور درستي 
از آنها و نحوه ش�هادت و عملكردش�ان نداريم. ش�ايد يكي از داليل اي�ن مظلوميت، 
تعداد کمتر اين ش�هدا به نس�بت ش�هداي دف�اع مق�دس و مدافعين حرم باش�د و 
ش�ايد کم کاري ما رسانه اي هاس�ت ک�ه باعث مي ش�ود اي�ن عزيزان کمتر به نس�ل 
جوان معرفي ش�وند. ش�هيد محمد جعفرخاني از جمله ش�هداي مب�ارزه با گروهک 
پژاك اس�ت که 13 ش�هريور س�ال 90 در ارتفاعات جاسوسان سردش�ت به شهادت 
رس�يد. براي آش�نايي حداقل�ي با اين ش�هيد ب�ه همت مؤسس�ه حفظ آثار و نش�ر 
ارزش هاي دفاع مق�دس معاونت فرهنگي نيروي زميني س�پاه گف�ت و گويي با چند 
تن از همرزمان�ش انجام داديم ک�ه ماحصل�ش را در قالب روايت زير پي�ش رو داريد. 

چند فرزند داريد و سلمان فرزند چندم  
شما بود؟

من دو پس��ر و چهار دختر دارم. س��لمان پسر 
بزرگم بود که هم��راه من براي رض��اي خدا و 
امنيت ایران و اسالم به جنگ با تكفيري ها رفت. 
اگر چندین پسر داش��تم باز هم براي مبارزه با 
داعش آنها را به سوریه مي بردم تا با تروریست ها 
مبارزه کنند. فرزند دیگرم هشت ساله است و 
نمي توانم او را با خود براي مبارزه در راه خدا و 

امنيت کشور و اسالم ببرم. 
پس�رتان را در تم�ام س�ال هايي ک�ه 

کنارتان بود چگونه فرزندي ديديد؟
پسرمان از همه لحاظ بچه خوبي بود. اگر خوب 
نبود هيچ وقت با من راهي س��وریه نمي ش��د. 
وقتي از رفتن من با خبر شد گفت: بابا من هم 
با تو مي آیم و باید هر دو در راه خدا جهاد کنيم. 
اگر قسمت شد هر دویمان در راه خدا و اسالم 
شهيد مي شویم. وقتي براي آموزش رفتيم به 
س��لمان گفتم بابا تو پيش مادرت برگرد. االن 
در خانه مردي نداریم، تو در خانه باش��ي بهتر 
است، گفت: نه! اگر مي خواهي شما به خانه برو، 
چون من تصميمم براي رفتن جدي است. وقتي 
من هم حاضر به برگشت نش��دم، گفت وقتي 
ش��ما نمي روي من هم هيچ جا نمي روم. همه 
خانواده، اقوام، خویشاوندان و دوستانش سلمان 
را دوست داشتند. پسر بزرگم بود و قسمت خدا 
بر این بوده به شهادت برسد. روزي که فرزندم 
شهيد شد، به من خبر دادند که فرزندت مجروح 
شده خود را به بيمارستان برسان که نيمه هاي 
مسير خبر دادند فرزندت شهيد شده است. یكي 
از همرزمان به من گفت با پسرت به شهرت برو 
که گفتم چشم؛ هر چه ش��ما بگویيد ما حرفي 
نداریم! مي روم پسرم را به مادرش مي دهم و به 

خاك مي سپارم و بازمي گردم. 
ماج�راي رفتنتان ب�ه س�وريه از کجا 

شروع شد؟
وقتي بحث رفتن پيش آمد گفتيم ما جانمان فداي 
خدا و اسالم است. من در هشت سال دفاع مقدس 
سابقه رزمندگي دارم و مقابل دشمن جنگيده ام و 
جانباز هستم. این بار هم با کمك دیگر رزمندگان 
باز در راه خدا جهاد ک��ردم. در مناطق عملياتي 
فاو و مهران و دز بودم و با لشكر 41 ثاراهلل)ع( در 
عمليات هاي زیادي شرکت کرده ام. بعد از شهادت 
سلمان وقتي به دیدار رهبر انقالب رفتيم من به 
ایشان گفتم پس از ش��هادت پسرم من باز هم به 
سوریه خواهم رفت. اما آقا فرمودند تو سابقه جبهه 
داري و دیگر نمي خواهد که به سوریه بروي. من 
مي خواستم بروم اما رهبرم دیگر اجازه نداد بروم. 

من براي رفتن دیوانه ام!
لطفًا بيشتر از ديدارتان با مقام معظم 

رهبري بگوييد؟
من و همس��رم با مق��ام معظم رهب��ري دیدار 

داش��تيم. من ب��ه ایش��ان گفتم رهب��رم من 
مي خواهم دوباره به سوریه بروم تا انتقام شهيدم 
را هم بگيرم. ایشان فرمود تو در جنگ حضور 
داشته اي و دیگر نيازي نيست بروي، بچه هاي 
دیگر هستند و همان ها انتقام شهيد را خواهند 
گرفت. من هيچ مشكلي با رفتن ندارم ولي وقتي 

رهبر این طور گفتند دیگر نرفتم. 
ش�ما اهل سنت هس�تيد و ممكن بود 
بگوييد اين درگيري ربطي به ما ندارد، 
چه ش�د که رفت�ن را بر خ�ود واجب 
دانستيد و به عنوان مدافع حرم عازم 

شديد؟ 
ما در راه خدا و اسالم جهاد کردیم. ما به کمك 
مسلماناني که در سوریه مي جنگند رفتيم. اگر 
ما آنجا به مسلمانان کمك نكنيم داعشي هاي 
بي دین وارد کشورمان مي ش��وند و ما باید در 
ش��هرهاي خودمان با آنها بجنگي��م. آن وقت 
جنگيدن براي همه مان سخت خواهد شد. هر 
جا هر مشكلي براي مس��لمانان به وجود بياید 
همه ما باید کمك کنيم. س��ني و ش��يعه هيچ 
فرقي ندارن��د. همه برادر همدیگر و مس��لمان 
هس��تيم. خدا، پيغمبر و قرآنمان یكي اس��ت. 
س��ردار جعف��ري هم گفتند ش��يعه و س��ني 
هيچ فرقي با هم ندارند و همه برادر هس��تند. 
ما نمي گویيم آن شيعه این س��ني است بلكه 
مي گویيم همه با ه��م برادر هس��تيم و باید با 
دشمنان اسالم مبارزه کنيم. از همان اول با هم 
بوده ایم و تا پایان هم با هم خواهيم ماند. من و 
سلمان از همان اول راه با هم بودیم و در کارهاي 

پشتيباني کنار هم قرار داشتيم. 
نظر شما نسبت به اقداماتي که وهابيون 
انجام مي دهند و ممكن اس�ت به اسم 

اهل سنت تمام شود چيست؟
آنها اسماً اهل تسنن هس��تند ولي هيچ کدام 
از کارهایشان ربطي به اهل س��نت ندارد. آنها 
کافراني در لباس اس��الم هستند. هر کسي که 
مسلمان باش��د و با بي رحمي دس��ت به جرم 
و جنایت بزند دیگر مس��لمان نيس��ت. ما آنجا 
دیدیم مردم سوریه چطور از دست رفتارهاي 
این آدم ها آواره ش��ده اند. با چيزهایي که آنجا 
دیدیم واقعاً دیوانه شدیم و دوست داشتيم براي 
کمك به آنها زودتر شهيد شویم. کاماًل از حالت 
رزمندگان مي فهميدیم به جایي رسيده اند که 
براي مبارزه در راه خدا هيچ ترس��ي از کش��ته 
ش��دن ندارند. وقتي پيكر کودکان شش ساله 
و هشت س��اله را مي دیدیم که سلفي ها اعدام 
کرده اند، یا سرهایشان را از بدنشان جدا کرده اند 
یا گلوله به سرشان شليك ش��ده، پر از نفرت و 

بيزاري از این کفار و تروریست ها مي شدیم. 
االن چه حس�ي در خصوص ش�هادت 

پسرتان داريد؟ 
من االن خدا را شكر مي کنم که پسرم در راه خدا 

رفت و در همين راه هم به شهادت رسيد. همه 
ما باالخره یك روزي از این دنيا خواهيم رفت و 
جایمان زیر زمين است. یك روز به دنيا آمدیم 
و یك روز هم از دنيا خواهيم رفت. چند روزي 
روي زمين هس��تيم و در آخر همه مان رفتني 
هستيم. پس چه بهتر مرگمان در راه خدا باشد. 
من هيچ مشكلي با شهادت خودم یا پسرم ندارم. 
ما آنجا به کمك برادران مسلمانمان رفتيم و به 
این موضوع افتخار مي کنيم. باید در همه حال 

پشتيبان مسلمانان باشيم. 
مادر ش�هيد نسبت به ش�هادت پسر 

بزرگش چه نظري دارد؟
مادر شهيد هم مثل خودم هيچ مشكلي ندارد. 
از همان اول به ایشان گفتيم عكسمان را براي 
یادگاري در خانه بگذارید چون ما براي مبارزه 
در راه خدا مي رویم و ممكن اس��ت هر اتفاقي 
برایمان بيفتد. گفته بودیم بابت شهادت ما اصاًل 
ناراحت نباشيد. مادرشان هم کاماًل با این قضيه 
کنار آمده است. درست است ناراحتي از دوري و 
فقدان است ولي همان موقع گفت دعاي خيرم 

هميشه پشت و پناهتان است. 

ابراهيم در زاده
 فرمانده پايگاه بس�يج ش�هيد س�لمان 

برجسته 
سلمان پسرخاله  و بسيجي پایگاهي بود که من 
فرمانده اش هستم. ایش��ان در پایگاه سرگروه 
حلقه هاي صالحين بود. هميشه در کالس هاي 

حلقه هاي صالحي��ن حاضر ب��ود و پاي ثابت 
کارها. هميش��ه در هر زمان و ه��ر وقتي من 
به س��لمان زنگ مي زدم و با او کاري داشتم او 
سریع حاضر مي شد و خودش را به ما مي رساند. 
پایش در رکاب بود. هنگام رفتن قرار بود ما هم 
برویم. 16 تا 17 نفر بودیم که مي خواستيم با 
هم برویم ولي به خاطر مشكالت خانوادگي ام، 
از رفتن منصرف شدم و ایش��ان با پدر و چند 
نفر دیگر از روس��تاي محل زندگي شان اعزام 

شدند. 
شهيد اخالق بسيار خوبي داشت. با مردم بسيار 
خوب صحبت مي ک��رد و کاري که به او محول 
مي شد را به موقع و درست انجام مي داد. بسيار 
رو راست و صادق بود. در بحث اعزام به سوریه 
موقع رفتن به من گفت م��ن دارم مي روم،  اگر 
برگش��تم که همدیگ��ر را خواهيم دی��د و اگر 
برنگشتم حاللم کنيد. صبح خداحافظي کرد 
و رفت. بچه بسيار خوبي بود و یكي از نيروهاي 
فعال و پاي کارم بود. سابقه فعاليتش در بسيج 
خيلي خوب بود. چند درس��ش ب��راي گرفتن 
دیپلم مانده بود. بيشتر به کارهاي نظامي عالقه 
داش��ت و روحيه انقالبي داشت. به او مي گفتم 
درست را بخوان تا دیپلمت را بگيري و مدرك 
داشته باشي، اما سلمان جواب مي داد نيازي به 
مدرك ندارم و من همين راهم را ادامه مي دهم 

و دیپلم به کارم نمي آید. 
زماني که در محل زندگي اش کاري نداشت براي 
کار به بندر عباس، قشم، کرمان و بم مي رفت. 

از پولي که در مي آورد نيمي را خرج خودش را 
مي کرد و نصفش را به خانواده مي داد. با پولي 
که در آورده بود براي خودش وسایل عروسي 
خریده بود. چون سمت ما رسم است مرد همه 
وسایل عروس��ي را مي گيرد و تمام خرج ها به 
عهده داماد است. ایش��ان در حال جمع کردن 
وسایل عروسي اش بود تا اگر روزي ازدواج کرد 
کم و کسري نداشته باش��د. در حال کار کردن 
و دغدغه هاي خودش بود که بحث اعزامش به 
سوریه پيش آمد. دیگر ایشان کارش را رها کرد 
و گفت این موضوع اولویت دارد و من باید چه 
کار کنم؟ گفتم خودت بهتر مي داني؛ به هرحال 
جهاد در راه خدا براي هر مسلماني واجب است. 
آن هم جهادي که خارج از مرزهاي کش��ورت 
باشد و براي دفاع از اسالم بخواهي کيلومترها 
آن طرف تر بجنگي، این درجه اش از شهيداني 
ک��ه در جبهه و کش��ور خودم��ان جنگيده اند 
باالتر اس��ت چون براي دفاع از اسالم در خارج 
از کشور و سرزمين مادري ش��ان جنگيده اند. 
وقتي این حرف ها را برایش توضيح دادم سریع 
اصل مطلب را گرفت و همان جا تصميمش را 
قطعي کرد. یك ماه براي اعزامش منتظر بود تا 
کارهایش انجام ش��ود. یك روز براي گزینش 
رفتيم که پس از تأیيد، ب��راي آموزش و اعزام 

رفتند. 
سلمان بسيجي اي بود که مي دانست براي چه 
به سوریه مي رود. عالقه اش از روي انسانيت بود. 
مي دانست به کجا و براي چه مي رود. مي گفت 
رفتنم با خودم و برگش��تنم با خداست. ایشان 
مي دانست چه کار مي کند. س��لمان اراده اش 

خيلي قوي بود. 
در استان سيستان و بلوچس��تان اهل تسنن 
و تشيع هيچ مش��كلي با هم ندارند. شيعيان 
و س��ني ها به راحتي و به خوب��ي در کنار هم 
زندگي مي کنند و هيچ مشكلي با هم نداریم. 
خدا و پيغمبر همه مان یكي اس��ت. اگر گاهي 
اختالفي بين ش��يعه و س��ني به وجود بياید 
دليلش نزدیكي با مرز پاکس��تان است. گاهي 
پيام های��ي از آن ط��رف مرز مي آی��د و اینجا 
شایعه س��از مي ش��ود مثل یك بمب منفجر 
مي ش��ود. برخي در حال اختالف افكني ميان 
شيعيان و اهل سنت در ایران هستند که تا به 

حال جواب نداده است و نخواهد داد. 

گفت وگوي »جوان« با جانباز اهل سنت »رستوك برجسته« پدر شهيد مدافع حرم »سلمان برجسته«

من ديوانه برگشت به سوريه هستم، اما رهبر فرمود بعد از شهادت سلمانت بهتر است پيش خانواده بماني

وحشي گري تكفيري ها ربطي به اهل سنت ندارد

  احمد محمدتبريزي
وقتي خبر شهادت اولين مدافع حرم اهل سنت از شهرستان نيكشهر همه جا پخش شد، همه 
فهميدند جنگي که با دالرهاي نفتي سعودي ها و همپيمانان  آنها در سوريه و عراق به راه افتاده 
جنگ شيعه و سني نيست؛ چراکه تروريست هاي تكفيري و وهابي هيچ نشاني از سنت پيامبر 
خدا ندارند و قصد دارند با نام دين، به اس�ام ضربه بزنند. پس از محرز ش�دن اين واقعيت بر 
انسان هاي آگاهي چون رستوك برجسته و فرزندش سلمان،  آنها نيز عازم سوريه شدند تا جلوي 
وحشي گري  تروريست ها بايستند. در اين سفر سلمان، پسر خانواده، به درجه رفيع شهادت 
نائل آمد و اکنون پدرش رستوك که سابقه رزمندگي در دوران دفاع مقدس را دارد، در گفت و 
گو با »جوان« از مشاهداتش در سوريه مي گويد. او در اين گفت وگو تصوير روشن و واضحي از 
جنايات گروه هاي تروريستي و پيوند محكم شيعه و سني در ايران پيش چشم ما مي گشايد. 
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هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری و 
سرقت اطالعات به بهانه شب یلدا

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری و 
سوءاستفاده از اطالعات کاربران فضای مجازی به بهانه 
شب یلدا هشدار داد و گفت: توصیه ما به کاربران فضای 
مجازی این است که از بازکردن هرنوع لینک ناشناس، 

مشکوک و نامعتبر از سوی افراد آشنا خودداری کنند.
اشاره  با  دوشنبه  روز  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
کرد:  اعالم  گفتگویی  در  یلدا  شب  به  شدن  نزدیک  به 
مجرمان سایبری همواره از هر فرصتی برای سوءاستفاده 
بهره می برند،  مجرمانه خود  اهداف  تحقق  و  کاربران  از 
یکی از این مناسبت ها نیز شب یلداست که گاهی دیده 
شده افراد سودجو و ناشناس پیام هایی حاوی لینک های 
ناشناس با عناوین مختلف تبریک و تخفیف و جایزه و ... 
را برای کاربران ارسال کرده و از آنان می خواهند که با 

کلیک بر روی لینک مذکور پیام را مشاهده کنند.
ایجاد  با  پیام ها سودجویان  این  از  برخی  در  افزود:  وی 
تلفن  کردن  آلوده  به  اقدام  بدافزار،  به  آلوده  لینک های 
و  محرمانه  اطالعات  تمامی  به  و  کرده  رایانه  یا  همراه 
خصوصی شهروندان و همچنین اطالعات حساب بانکی 
دسترسی پیدا می کنند؛ از این رو توصیه ما به کاربران 
لینک  هرنوع  بازکردن  از  که  است  این  مجازی  فضای 
ارسال  نامعتبر  و  مشکوک  لینک های  حتی  و  ناشناسی 

شده از سوی افراد آشنا خودداری کنند.
وی به فرصت طلبی مجرمین درخصوص کالهبرداری از 
شهروندان در پوشش تخفیف های شب یلدا از جمله بسته 
اینترنت، قرعه کشی و ... اشاره کرد و گفت: برخی از افراد 
سودجو برخی از کاالها و یا خدمات مرتبط با شب یلدا را 
با قیمتی بسیار پایین آگهی کرده و تحت عناوین مختلف 
کالهبرداری  شهروندان  از  و...  یلدا  ویژه  حراج  از جمله 
می کنند، در این روش کاربران به بهانه خرید با تخفیف 
شب یلدا و ... به آدرسی اینترنتی مراجعه کرده و در آنجا 
از طریق صفحات فیشینگ اطالعات حساب بانکی آنها 

کپی شده و از آن برداشت می شود.
ادامه داد: الزم است کاربران حتما از  معظمی گودرزی 
سایت های معتبر، دارای نماد اطمینان و مجاز خریداری 
کنند و در صورت سفارش کاال تسویه حساب را در محل 
و پس از رویت و اطمینان از اصالت کاالی سفارش داده 
شده انجام دهند و از پرداخت هرگونه مبلغ تحت عنوان 

بیعانه جدا خودداری کنند.

2۷ کیلوگرم ماده مخدر “شیشه”
 در اهواز کشف شد

 فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت : ۲۷ کیلوگرم 
و  کشف  اهواز  شهرستان  در  شیشه  نوع  از  مخدر  مواد 
ضبط شد.  سردار سید محمد صالحی با بیان این خبر 
افزود:در راستای تداوم اجرای طرح های قاطع و مبارزه 
بی امان با سوداگران مرگ، پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خوزستان با کار اطالعاتی مشترک با سربازان گمنام امام 
زمان)عج( از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی به 

شهرستان اهواز مطلع شد.
وی گفت: ماموران پلیس با رصد دقیق محور خودروی 
اهواز  را در شهرستان  موادمخدر صنعتی  سواری حامل 
و  توقیف  را  آن  قضایی  مرجع  هماهنگی  با  و  شناسایی 

یک نفر سوداگر مرگ را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خوزستان ادامه داد: ماموران پلیس در 
مخدر  مواد  کیلوگرم   ۲۷ توقیفی  خودروی  از  بازرسی 
شده  کشور  وارد  شرقی  مرزهای  از  که  شیشه  صنعتی 

را کشف کردند.

خبر
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باعث  کوچک  چیز های  اوقات،  جامعه:گاهی  گروه 
چیزهای  این  قدر  باید  که  می شوند  شما  خوشحالی 
همان  گر  جلوه  شما  دانست.خانه  همیشه  را  کوچک 
آن  که  طوری  به  هستید؛  شما  خود  که  است  چیزی 
چه که درون مرز های دیوار خانه تان انجام می دهید، نه 
تنها روحیه شما را شکل می دهد، بلکه روی بهره وری و 
همچنین، چشم انداز شما از زندگی نیز تأثیر می گذارد.

با  می توانید  شما  که  است  داده  نشان  علمی  مطالعات 
زندگی روزمره  روزانه که  عادات کوچِک  درست کردن 
تان را تشکیل می دهند، بر روی خوشبختی خود تأثیر 
انداز  که چشم  این شما هستید  درواقع،  زیرا  بگذارید. 
خود از زندگی را کنترل می کنید و در این میان, جالب 
است بدانید که چگونه چند تغییر در عادت های روزمره 
تغییر مثبت و معنی  برای  شما می تواند یک کاتالیزور 
دار باشد.به همین منظور، در ادامه چند کار ساده وجود 
دارد که می توانید هر روز انجام دهید تا در خانه احساس 

شادی کنید.

تختخواب خود را مرتب کنید
تایمز  نیویورک  پرفروش  کتاب  نویسنده  رابین،  گرچن 
به نام »پروژه خوشبختی« توضیح می دهد که این کار 
که  است  عادت هایی  از ساده ترین  یکی  ای،  دقیقه  سه 

می توانید برای تأثیر مثبت بر شادی خود انجام دهید.

همه چیز را آماده کنید
شما باید سعی کنید همیشه و در همه حالت ها خودتان 
را آماده کنید چرا که این یک حقیقت است که هرج و 
مرج و شلوغی باعث استرس می شود و در مقابل, نظم 
دادن به کار ها باعث ازبین رفتن استرس شما می شود.

مراحل انجام کار بسیار ساده است؛ به طوری که فقط 
کافی است سه دقیقه وقت بگذارید و قبل از این که اتاق 
را ترک کرده، آن را مرتب کنید و همه چیز را سر جای 
خودش قرار دهید تا نه چیزی را گم کنید و نه این که 

استرس به هم ریخته بودن آن را داشته باشید.
در خانه از وسایلی استفاده کنید که احساسات شما را 

برانگیخته می کنند و باعث لطافت روح شما می شوند
باعث  آن ها  خاطرات  و  تجربه ها  که  دالیلی  از  یکی 
می شوند که از چیز های مادی، بیشتر خوشحال شویم، 

چرخه لذت تجربیات است.برنامه ریزی برای یک تجربه، 
انتظار برای آن، لذت بردن از آن تجربه و سپس, به یاد 
نگاه  با  فقط  است که می توانید  مواردی  تجربه,  آوردن 
کردن به یک عکس خاطره انگیز به یاد آورید. بنابراین، 
تبدیل  مثبت  خاطرات  از  گالری  یک  به  را  خود  خانه 

کنید.

هر روز یک قدردانی یک خطه بنویسید
از آن روز برای خود  از خواب، یک خاطره مثبت  قبل 
خود  بچه های  از  می توانید  دارید،  بچه  اگر  و  بنویسید 
درمورد بهترین قسمت روزشان بپرسید.انعکاس، بخش 
تأمل  برای  کردن  مکث  و  است  خوشبختی  از  مهمی 
درخصوص  یک رویداد مثبت روزانه باعث ایجاد حس 
قدردانی می شود چرا که وقتی بعداً،  چیزی را فراموش 
همه  قبل,  از  رفت،  ازبین  شما  حافظه  حتی  و  کردید 
ماجرا های خود را ثبت کرده اید و در این میان, اگر در 
شروع کار با خاطره نویسی مشکل دارید، برای راهنمایی 

خود یک کتاب بخرید.

اگر نمی توانید از چیزی بیرون بیایید، خودتان را 
در آن غرق کنید

شما  این  و  بشویند  را  خودشان  نیست  قرار  ظرف ها 
کار  این  اگر  و  می دهید  انجام  را  کار  این  که  هستید 
این  و  برد  خواهید  لذت  آن  از  دهید  انجام  لذت  با  را 
کار را دوست خواهید داشت. به همین منظور، مشغول 
که  سردی  یا  و  گرم  آب  حتی  و  شوید  شستن  ظرف 
روی دستانتان ریخته می شود را حس کنید و حتی از 
افتادن حباب های ریز روی دستان خود لذت ببرید که 
می توانید این کار را با گوش دادن موسیقی مورد عالقه 
خود انجام دهید تا لذت بیشتری از همین ظرف شستن 

ساده ببرید.
قبل از این که از روی تخت خود بلند شوید به این فکر 
کنید که در آن روز چه هدفی برای انجام کار دارید و 
»هنر  کتاب  در  الما  کنید.دالی  مشخص  را  خود  نیت 
از خواب  خوشبختی« می گوید: “ هر روز، هنگامی که 
بیدار می شوید به این موضوع فکر کنید که امروز, من 
خوش شانس هستم که زنده ام و من یک زندگی انسانی 

گرانبها دارم که نمی خواهم آن را هدر دهم. “

هر روز قبل از این که از جای خود بلند شوید با خودتان 
یک جمله مثبت را تکرار کرده و سعی کنید هر روز به 
خود یک جمله متفاوت بگویید تا روزتان را خاص شروع 
کنید و به پایان برسانید.به دیگران لطف و محبت کنید 
برای  انتظاری  از آن ها  و  باشد  اگر کم و کوچک  حتی 

جبران لطف و محبت خود نداشته باشید.
در این موارد حتی نباید انتظار یک تشکر هم از طرف 
مقابل داشت. بنابراین، می توانید با کار های روزانه زندگی 
به  می توانید  مثال،  به طور  کنید.  مشترک خود شروع 
در  و  کنید  کوتاه  را  باغچه  چمن های  همسرتان  جای 
این میان، توقع تشکر کردن هم نداشته باشید و حتی 
می توانید به جای زن خود ظرف ها را بشویید و خانه را 
مرتب کنید بدون این که  سر او منت بگذارید.توانایی 
ایجاد روابط قوی و سالم، یکی از بزرگترین عوامل موثر 
در سالمتی و خوشبختی است، اّما وقتی سعی می کنید 
برای کاری که برای فرد مقابل انجام داده اید از او امتیاز 
و  کار  انجام  ُحسن  باشید  داشته  تشکر  توقع  و  بگیرید 

محبتی که کرده اید را ازبین می برید.

روزانه، حداقل به یک عضو خانواده و یا دوستان 
خود زنگ بزنید

شما می توانید این کار را زمانی انجام دهید که مشغول 
انجام دادن کار دیگری هستید، اّما توجه کنید که پیام 
نمی شود.  محسوب  کار  این  جزو  زدن  ایمیل  و  دادن 
بنابراین، تلفن را بردارید و با آن ها تماس بگیرید و حال 

آن ها را بپرسید.
مطالعات  و  هستیم  اجتماعی  موجوداتی  انسان ها  ما 
و  معاشرت  حس  که  درمواردی  حتی  می دهد  نشان 
طور  به  یا  و  نداریم  را  دیگران  با  کردن  برقرار  ارتباط 
و  معاشرت  باشیم,  درونگرا  دهیم  می  ترجیح  طبیعی, 
بهتری  احساس  که  می شود  باعث  عزیزانمان  با  تعامل 

داشته باشیم.

خوبی  حال  می شوند  باعث  که  چیز هایی  برای 
داشته باشید هزینه کنید

یک  برای  سپس،  و  کرده  انداز  پس  را  هایتان  پول 
دورهمی و یا دیدن یک فیلم جذاب هزینه کنید، چون 
این کار ها باعث می شوند شما افرادی که دوست دارید 
را در کنار خود داشته باشید و  حال خوبتان را با آن ها 
تقسیم کنید و از کنار هم بودن و سرگرمی های مشترک 
که  نکنید  فراموش  میان،  این  در  که  ببرید  لذت  خود 
این منظور,  برای  و  بگیرید  این لحظات خود عکس  از 
و  روح  آرامش  باعث  که  کنید  استفاده  دکوراسیونی  از 
جسم شما می شود تا بتوانید به مرور زمان, خاطره های 

عزیزانتان و این لحظه ها را زنده نگه دارید.

باعث  که  کنید  برقرار  ارتباط  باال  قدرتی  با 
خوشبختی شما می شود

که  شوید  متوجه  تا  برگردید  عقب  به  قدم  یک  فقط 
خواب،  از  قبل  و  هستید  عظیم  جهان  یک  از  بخشی 
فقط چند دقیقه را به فکر قدرتی باال  اختصاص دهید 
و در طبیعت قدم بزنید و این اتفاق را در دفتر خاطرات 
خود بنویسید و سعی کنید یک فضای خوب در خانه 

خود ایجاد کنید.

 در خانه شادی را به خود هدیه دهید

زنگ خطر کمبود پزشک و 
پرستار/ کوچ بی سروصدا



ارتش در ارتقاء امنیت کشور 
همواره در خط مقدم بوده است

بررسی گرانی دالر در مجلس
 باید سیاست ها تغییر کند

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
از ابتدای پیروزی انقالب، در دفاع مقدس، ایجاد بازدارندگی در دفاع 
ارتقاء امنیت و آرامش در راه پیشرفت کشور، همواره  از کشور و 
باقری،  محمد  پاسدار  است.  سردار سرلشکر  بوده  مقدم  در خط 
صبح روز )دوشنبه( در مراسم افتتاح منازل مسکونی ارتش که در 
شهرک امیرالمؤمنین)ع( تهران و همزمان به صورت ویدئوکنفرانس 

تیم  فرصت  اولین  در  گفت:  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
اقتصادی دولت به ویژه مسئوالن بانک مرکزی به مجلس می آیند 
تا پاسخگوی علت افزایش نرخ ارز باشند. علی اکبر کریمی با اشاره 
به اینکه نرخ ارز یکی از پارامترهای مهم اثرگذار بر شاخص های 
مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه دهه های گذشته نشان داده که 

تغییرات نرخ ارز در کشور ما به مراتب اثرگذاری بیشتری...
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کار فرهنگی و تربیتی در 
مدارس جدی گرفته شود

 در خانه 
شادی را به خود 

هدیه دهید

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد:

اجرای طرح جامع شهر یاسوج 
منتظر حذف کد روستاها

طرح جامع شهر یاسوج پس از حدود ۱۶ سال کش 
این طرح تصویب  اکنون  نهایت  و قوس فراوان در 
استاندار  عمرانی  معاون  گفته  به  اما  است  شده 
به  منوط  طرح  این  اجرای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
حذف کد روستاست که تا حذف نشوند نمی توان 
روز  زاده  حاجی  کیامرث  کرد.  اجرا  را  طرح  این 
دوشنبه در نشست شورای فنی استان در یاسوج، 
های  سال  یاسوج  شهر  جامع  طرح  داشت:  اظهار 
سال مانده بود و این طرح پیگیری شد و در شورای 
معماری و شهرسازی کشور کلی اصالحات روی آن 

انجام گرفت. وی افزود: در نهایت این...

محرکه  نیروی  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مردم  خود  را  کشور  مشکالت  و حل  اقتصاد 
مزیت های  و  ظرفیت ها  باید  گفت:  و  دانست 
کشور را به دست مردم بسپاریم تا در حوزه 
چه  هر  کشور  اقتصادی  اصالحات  و  مسائل 

سریعتر به سرمنزل مقصود برسیم.
 محمد مخبر صبح دوشنبه در همایش بیمه 
محله   ۲۰۲۰ در  خانواده  پزشک  و  سالمت 
در  محور  اجتماع  رویکرد  با  برخوردار  کمتر 
شهید  قلب  بیمارستان  اجتماعات  سالن 
رجایی، با اشاره به روحیه و رویکرد مدیریت 
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  اوایل  در  جهادی 
طرح  اجرای  گفت:  مقدس،  دفاع  سال   ۸
کمک  با  برخوردار  کم  محالت  توانمندسازی 
جوانان و مردم نیز یک کار جهادی مبتکرانه 
از ایده تا اجرا بود که بر روی تمام این اقدامات 
با حضور مردم از هر محله فکر، برنامه ریزی و 
با  باید  و  پذیرفت  بزرگی صورت  سازماندهی 

سرعت و قوت ادامه پیدا کند.
طرح  این  اجرای  جمهور  رئیس  اول  معاون 
عدالت  حرکت  مهم  مصادیق  از  یکی  را 
افزود:  و  دانست  مردمی  و  جهادی  محور، 
یک  یا  و  سازمان  در  بود  بنا  طرح  این  اگر 
حجم  این  اجرای  شود،  انجام  اداری  ساختار 
اشتغال،  توانمندسازی،  اجتماعی،  خدمات  از 
در  وسیع  ابعاد  این  در  مسکن  و  سالمت 
سرتاسر کشور با وجود دیوانساالری و برخی 
مشکالت  و  ها  چالش  با  دولتی  سازوکارهای 
از  قدردانی  با  مخبر  شد.  می  مواجه  زیاد 
توانمندسازی  طرح  اجرای  اندرکاران  دست 
با  دولت  کرد:  تصریح  برخوردار  کم  محالت 
تمام توان از این طرح پشتیبانی می کند و از 
نظر مادی، معنوی و حاکمیتی از هیچ کمکی 
با بیان اینکه وجه  فروگذار نخواهد کرد. وی 
سایر  با  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تمایز 
حکومت ها جهت گیری عدالت محور و تحقق 
شعار عدالت است،  تصریح کرد: خدمات نظام 
جمهوری اسالمی در طول 4۰ سال گذشته 
از  پیش  که  جایی  تا  است  گسترده  بسیار 
پیروزی انقالب در یک شهر ۲۰۰ هزار نفری...

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه 
یاسوج بر انجام جدی کار فرهنگی و تربیتی در مدارس 
ارتباط  تا  خواست  جماعات  و  جمعه  ائمه  از  و  تاکید 
موثری با دانش آموزان داشته باشند. آیت اهلل سید نصیر 
حسینی روز دوشنبه در نشست مشترک ائمه جمعه با 
اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
کرد: همه در قبال آموزش وپرورش مکلف و مسئولیت 
سنگینی داریم. وی افزود: دانش آموزان نقش موثری در 
آینده انقالب اسالمی دارند و تربیت دینی و اخالقی آنان 
وپرورش  آموزش  عهده  بر  که  باشد  می  مهمی  رسالت 

است. آیت اهلل حسینی نقش ائمه جمعه در ...

نماینده ولی فقیه در استان: 

2

2
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر
 کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

کهگیلویه و بویراحمد
 به شبکه برپایی سریع 

بیمارستان سیار کشور پیوست

مدیرکل محیط زیست استان عنوان کرد:

تولید زباله و پسماند
 در کهگیلویه و بویراحمد

 باالتر از میانگین کشور

نیروی محرکه اقتصاد
 در کشور مردم هستند

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد ؛

فصل سرما و 
جوالن قاتل خاموش

3

رئیس خانه احزاب ایران با بیان اینکه منش رهبری در مواجهه با جوانان، 
بیان آزادانه نظرات بوده است، گفت: مطالبه گری یک وجه حوادث اخیر 
در کشور بود که باید همه مطالبات را شنید حتی اگر قابل برآورده شدن 

نباشد.
و  آزادانه  بیان  برای  انقالب  رهبر  منش  داشت:  اظهار  متکی  منوچهر 
در مصدر  که  است  برای همه کسانی  مناسب  الگویی  تکلف جوانان،  بی 

حکمرانی قرار می گیرند.
وی تکالیف اصولگرایان را در این زمینه مهم دانست و افزود: حوادث اخیر 
را باید از چند منظر بررسی کرد که یکی مطالبه گری است. مطالبه گری 
یعنی کسانی در کشور مطالبه، حرف و نقد دارند و دولت باید برای آنها 

امکان بیان نظرات را تسهیل کند.
این فعال سیاسی و حزبی خاطر نشان کرد: در این ارتباط خانه احزاب در 
تعامل با وزارت کشور به دنبال آن است که مطالبات شنیده شود و بر این 
باور است که شاید همه مطالبات توسط دولت قابل برآورده شدن نباشد 

اما همه مطالبات شنیدنی است.
دشمن  جبهه  در  باید  را  اخیر  حوادث  سرچشمه  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
جستجو کرد، دشمن را نخستین نقش آفرین در حوادث اخیر در کشور 
دانست و گفت: آنان تصورشان این بود که شرایطی جدیدی پدید آمده و 
می توانند کشور را با چالش جدی مواجه و برای ما مساله آفرینی کنند؛ لذا 
همه ابزار خود را برای آشوب کشیدن کشور، تخریب و ایجاد اغتشاش به 

کار گرفتند و در محیط بین المللی هم از آنها پشتیبانی می کنند.
متکی در عین حال با بیان اینکه جبهه دشمن در حوادث اخیر در واقع 
سرهای افعی هستند که باید زده شود و باید با فتنه قهرآمیز برخورد کرد، 
اظهار داشت: در بحث مطالبات باید کالم مردم را شنید؛ اگرچه اغتشاش 

را محکوم می کنیم اما اعتراض مردم را شنیدنی می دانیم.
در  اخیر  تحوالت  در خصوص  غربی  کشورهای  دوگانه  رفتارهای  به  وی 
اما  گذاشتند  آزاد  را  اروپا سگ ها  در  دشمنان  افزود:  و  کرد  اشاره  ایران 
سنگ ها را بستند برای اینکه عده ای آزادانه بتوانند به سفارتخانه های ما 
حفظ  مسئول  و  مأمور  اروپایی  دولت های  این  که  حالی  در  کنند  حمله 

امنیت سفارتخانه ها هستند.
متکی اضافه کرد: در حوادث اخیر رئیس جمهور آمریکا وقیحانه می گوید 
ما ایران را آزاد می کنیم که باید در پاسخ گفت شما اگر می توانید وضعیت 
در  افتضاح  کنید! ۲۰ سال  آزاد  آن هستید  درگیر  که  را  و شرایط خود 
افغانستان با آن  همه جنایات که با دو بهانه ریشه کنی تروریسم و مواد 

مخدر انجام شد اما هر دو را در دنیا گسترش دادید.
وزیر اسبق امور خارجه یادآور شد: آمریکا در منطقه خاورمیانه داعش را 
شکل داد و آن را حتی در آسیای مرکزی و شرق این قاره نیز گسترش داد 

و اکنون از آزادی سخن می گوید.
بودن مرز  باریک  اصولگرایان درباره  اجرایی شورای وحدت  رئیس هیأت 
اعتراض و اغتشاش به حضور اخیرش در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز 
اشاره کرد و گفت: در آن جلسه دانشجویی حرف های اعتراضی بسیاری 
نسبت به نظام و جمهوری اسالمی بیان کرد؛ بعد از بیان همه انتقاداتش 

به او گفتم شما مرز بین اعتراض و اغتشاش هستید چون نرفتید اموال 
دانشگاه را تخریب کنید. اغتشاش جایی است که تخریب و ترور می کند، 

اموال عمومی را به آتش می کشد و برای مردم مزاحمت ایحاد می کند.
متکی نتیجه اغتشاش را ایجاد احساس ناامنی بین مردم دانست و اظهار 
داشت:  اعتراض آن است که مسالمت آمیز حرف های خود را بیان می کند.

احزاب خود را قبول ندارند
رئیس خانه احزاب در پاسخ به علت نقش آفرینی کمرنگ احزاب در کشور 
و محصور بودن فعالیت آنها به زمان انتخابات گفت: احزاب به سه دلیل در 
ایران نقش آفرین نیستند؛ نخست اینکه دولتها، احزاب را قبول ندارند، دوم 
نقش حزبی برای مردم تبیین نشده است و سوم اینکه احزاب خودشان هم 

خودشان را قبول ندارند.
متکی اضافه کرد: ما در خانه احزاب ایران در حال طرح این ادبیات هستیم 
که خودمان را جدی بگیریم و بعد دیگران ما را قبول کنند که امیدوارم در 

یک سال آینده تحوالتی در این زمینه ایجاد شود.
سخنگوی شورای وحدت همچنین درباره دیدارهای سیاسی و انتخاباتی 
باهنر با برخی اصالح طلبان گفت: آقای باهنر جزء مجموعه شورای وحدت 
است و اگر بخواهد حرکت جمعی داشته باشد، در مجموعه شورای وحدت 
در  ایشان  اما  می گیرد  قرار  مورد جمع بندی  اینجا  در  و  کند  می  مطرح 
جایگاه فردی، دیدگاه و مسائل خود را دارد و به عنوان سیاستمدار این 

دیدگاه ها را مطرح می کند.
شکل  کشور  در  که  مجالس  از  شده  مطرح  دیدگاه های  داد:  ادامه  وی 
می گیرد و بحث احزاب، توسط رسانه ها شنیده شده و در شورای وحدت 
بنابراین  برسیم  بندی  جمع  به  تا  نکردیم  مطرح  را  ها  بحث  این  هنوز 
مباحث کلی مر بوط به جامعه مسائل سیاسی کشور موضوعاتی است که 

چهره ها و احزاب سیاسی باید ورود کنند.
اقداماتی برای پاسخگویی به شبهات  اینکه اصولگرایان چه  متکی درباره 
افزود:  اصولگرایان همواره در طول  اعتراضات نسل جوان داشته است،  و 
نگران شرایط  به ویژه در دوران حکمرانی اصالح طلبان  سالیان مختلف 
انقالب و کشور بودند؛ موضوعات بدیهی و روشنی مانند توجه به جوانان 
و بانوان امر الزمی است و بیش و پیش از هر کسی مقام معظم رهبری به 

این حوزه ها اهتمام دشتند و مسائل را از زبان جوانان شنیدند.
این فعال حزبی با بیان اینکه منش رهبر انقالب برای بیان نظرات آزادانه 
الگویی برای همه کسانی است که در مصدر حکمرانی  و راحت جوانان، 
قرار می گیرند، تکالیف اصولگرایان را در این زمینه مهم دانست و افزود: 
حوادث اخیر را باید از چند منظر بررسی کرد که یکی مطالبه گری است.

متکی ادامه داد: مطالبه گری یعنی کسانی در کشور مطالبه، حرف و نقد 
این  را تسهیل کند؛ در  بیان نظرات  امکان  آنها  برای  باید  دارند و دولت 
ارتباط خانه احزاب در تعامل با وزارت کشور به دنبال آن است که مطالبات 
شنیده شود و بر این باور است که شاید همه مطالبات توسط دولت قابل 

برآورده شدن نباشد اما همه مطالبات شنیدنی است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا از سویی امروز صحبت از مذاکرات 
هسته ای و رسیدن به گام های نهایی توافق می کند و از سوی دیگر از ایجاد 
نا امنی و بی ثبات کردن ایران حمایت می کند؛ این سیاست ریاکارانه باید 

پایان یابد.
مجمع  سومین  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین   
اندیشمندان  با حضور  آذرماه  روز دوشنبه ۲۸  تهران که صبح  گفتگوهای 
دولت جمهوری  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  تهران  در  کشور   ۳۶ مقامات  و 
اسالمی ایران مفهوم همسایگی را محور سیاست خارجی خود قرار داده و با 
تمام توان اعتماد سازی و تقویت پایه های دوستی با همسایگان در منطقه 

می اندیشد و در این مسیر با قوت گام بر می دارد.
وی خطاب به حاضرین عنوان کرد: در غرب آسیا، منطقه ای که تحوالت 
آن همواره پر چالش و تأثیر گذار بر سایر مناطق بوده، ما همسایگان خود 
را که با آنها اشتراکات تمدنی، تاریخی، فرهنگی و دینی داریم برداران خود 

می دانیم و امنیت و رفاه آنان را امنیت و رفاه خود می دانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران همواره یکی از پایه های امنیت 
عنوان  به  داعش  تروریسم  با  مبارزه  مقدم  خط  در  و  منطقه  در  ثبات  و 
تهدیدی مشترک برای منطقه و کل بشریت بوده و ایران همواره در خط 

مقدم مبارزه با انواع تروریست در منطقه بوده است.
به  اشاره  با  از سخنان خود  دیگری  در بخش  امور خارجه کشورمان  وزیر 
ابتدای حیات  از  ایران  شرایط اخیر کشور، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
در  است.  بوده  مردم  بر  متکی  و  جمعی  پویش  بر  مبتنی  نظام  یک  خود 
مردم ساالری  تدریجی  تکامل  و  تحول  در مسیر  و  مردم ساالر  نظام  یک 
برخی کشورهای  و نشیب ها موضوعی طبیعی است، همانطور که در  فراز 
دیگر نیز شاهد آن بوده و اکنون نیز هستیم. اما متأسفانه مسأله این است 
مورد  نباید  کشورها  داخلی  تحوالت  و  مردم  آمیز  مسالمت  مطالبات  که 
سو استفاده دیگران به عنوان ابزاری جهت تسویه حساب های سیاسی قرار 
سبک  و  مسئوالنه  غیر  دخالت های  و  مواضع  افزود:  امیرعبداللهیان  گیرد. 
اعتراضات  درگیر  غربی که خود مدت ها  برخی کشورهای  و  آمریکا  سرانه 
داخلی بوده و با هر گونه اقدام خشونت آمیز علیه پلیس با حادترین شکل 
ابزارهای  طریق  از  ایران  در  اغتشاشات  تحریک  در  می دهد  نشان  واکنش 
آنان حداکثر تالش  سیاسی، جنگ شناختی و رسانه ای و جنگ ترکیبی، 

خود را برای بی ثبات سازی کشورم به کار بردند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران نسبت به هر گونه مداخله در امور 
داخلی خود به طرف های مداخله گر هشدار داده و با دقت این مداخالت 
نامشروع را زیر نظر دارد و با آن قویاً برخورد می کند. ملت ایران اعم از زن و 
مرد و پیر و جوان چهار دهه است که هزینه استقالل طلبی خود را می دهد 
و به ایده نه شرقی نه غربی در مسیر استقالل سیاسی کاماًل پایبند است. 
همزمان با آنکه در راستای منافع ملی از توسعه و تحکیم مناسبات سیاسی، 

اقتصادی، تجاری و فرهنگی با شرق و غرب عالم استقبال می کند.
وزیر امور خارجه کشورمان عنوان کرد: زنان و جوانان در کشور من بخش 
توسعه  و  پیشرفت  پیشران های  مهمترین  از  و  جامعه  مؤثر  و  پویا  فعال، 
از طریق  ایران همواره  هستند. چالش ها و مشکالت در جمهوری اسالمی 
مفاهمه و همکاری مردم و دولت حل شده است و کشورهایی که میزبان 

تروریست ها بوده یا مشوق تروریسم اقتصادی و رسانه ای و مروج خشونت 
هستند باید توجه داشته باشند که تروریست و نا امنی یک تهدید جهانی 
است. نمی شود در خانه ای شیشه ای نشست و به دیگران سنگ اندازی کرد 

و خود آسیبی ندید.

آمریکا به سیاست ریاکارانه پایان دهد
از سویی  آمریکا  داد:  ادامه  دادن حاضرین  قرار  با مخاطب  امیرعبداللهیان 
توافق  نهایی  گام های  به  رسیدن  و  هسته ای  مذاکرات  از  صحبت  امروز 
ایران حمایت  ثبات کردن  امنی و بی  نا  ایجاد  از  از سوی دیگر  می کند و 

می کند؛ این سیاست ریاکارانه باید پایان یابد.
وی تاکید کرد: اگر چنین شود و ایاالت متحده واقع بینانه و در مسیری 
تعهدات خود در  به  بازگشت  و  توافق  به  به دنبال رسیدن  واقعی  عملی و 
پایانی  گام های  مسیر  از  دارد  آمادگی  نیز  اسالمی  جمهوری  باشد  برجام 
توافق برای رفع تحریم ها و بازگشت همه طرف ها به توافقات استقبال کند.

امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: روز گذشته معاون مدیر کل  وزیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگوهای سازنده و رو به جلویی با همکارانم 

در سازمان انرژی اتمی به عمل آوردند.
مسیر اجرای همکاری های ۲۵ ساله با سرعت پیش می رود  

امیرعبداللهیان در ادامه بیان کرد: مایل هستم در اینجا تاکید کنم که ما 
از همکاری های منطقه ای چین با منطقه همواره استقالل کرده ایم. تهران 
و پکن در سالهای اخیر سطح مناسبات خود را به همکاری های بلند مدت 
برای  ایرانی و چینی  نماینده عالی  ارتقا دادند. هفته گذشته دو  راهبردی 
پیگیری اجرای برنامه جامع مشترک همکاری های راهبردی دو کشور در 
با  ساله  همکاری های ۲۵  برنامه  اجرای  مسیر  در  ما  کردند.  گفتگو  تهران 

سرعت و با نگاه همه جانبه به پیش می رویم. 
بیانیه سال  انتظار نداشتیم که  این فضای همکاری  وی اضافه کرد: ما در 
داشته  تعلق  مورد جزایر  در  و چین  منطقه  وزرای خارجه  نشست   ۲۰۱4
ابدی و تاریخی به جمهوری اسالمی ایران، کپی پیست و تکرار شود. مراتب 
با  ناخرسندی و اعتراض خود را از مجاری دیپلماتیک، به شکل رسمی و 

ارسال یادداشت رسمی به طرف چینی اعالم و ابالغ کردیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ضمن تاکید بر تداوم روابط راهبردی با 
چین به صراحت اعالم کردیم که در مسیر حفظ تمامیت ارزی جمهوری 
اسالمی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. از اینکه مقامات ذی ربط چین 
در دیدارهای رسمی فرستاده چین با رئیس جمهور و معاون اول کشور و در 
دیدارهای سفیر چین و مقامات عالی رتبه چین در پکن با سفیر کشورمان 

در این کشور، نسبت به اصالح این خطا اقدام کرده اند، سپاسگزاریم.
امیر عبداللهیان اظهار کرد: در پایان مایل هستم به این موضوع تاکید کنم 
که عراق نقش مهمی در منطقه غرب آسیا دارد. موقعیت ژیوپولتیک و ژئو 
استراتژیک عراق، ظرفیتی را برای این کشور دوست و برادر در همسایگی 
ما ایجاد کرده است که همکاری های منطقه ای و تالش عراق برای توسعه 
و پیشرفت همکاری های همه جانبه منطقه ای امروز با استفاده و ظرفیت و 

موقعیت عراق در دستور کار منطقه قرار دارد.

رئیس خانه احزاب:

 مطالبات مردم را باید شنید
وزیر امورخارجه تاکید کرد:

آمریکا به سیاست ریاکارانه پایان دهد

امام علی علیه السالم
دوا أنُفَسُكُم الِحلَم،  َذلِّلوا أخالَقُكم بِالَمحاِسِن، وقودوها إلَی الَمكاِرِم، وَعوِّ

َواصبِروا َعلَی اإلِیثاِر َعلی أنُفِسُكم فیما تَجُمدوَن َعنُه.
اخالق خود را رام خوبی ها و کماالت کنید و آنها را به سوی خصلت های واال بكشانید. 
خویشتن را به بردباری عادت دهید و در آنچه بخل می ورزید، با شكیبایی ایثار کنید. 
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گزارش انجمن قلب آمریکا؛
روش های درمانی جایگزین 

برای کمک به مقابله با نارسایی قلبی
انجمن قلب آمریکا بیانیه علمی جدیدی منتشر 
روشهای  از  ای  که طیف گسترده  است  کرده 
درمانی جایگزین و تأثیر آنها بر نارسایی قلبی 
را در بر می گیرد. دکتر »شریل چو«، عضوی 
از این انجمن، گفت: »البته بیماران باید ابتدا 
کنند.«  مشورت  باره  این  در  خود  پزشک  با 
مقاله انجمن قلب آمریکا دستورالعمل هایی در 
 D ویتامین ،CoQ۱۰ مورد مکمل هایی مانند
ویتامین  تیامین،  ماهی،  روغن  جینکو،  گیاه   ،
E، و آلوئه ورا در کنار ارائه توصیه های اضافی 
در مورد مصرف الکل، کافئین و آبمیوه گریپ 
همچنین  کمیته  این  می کند.  پیشنهاد  فروت 
آرامش  برای  معموالً  که  را  چی  تای  و  یوگا 
قلب  انجمن  کرد.  بررسی  می شود،  پیشنهاد 
برای  جایگزین  درمان های  لیست  در  آمریکا 
می کند:  اعالم  قلبی،  نارسایی  به  مبتال  افراد 
اسیدهای چرب امگا ۳ که به عنوان روغن ماهی 
نیز شناخته می شوند قوی ترین شواهد مربوط 
به فواید بالینی را برای افراد مبتال به نارسایی 
قلبی دارند. در ادامه آمده است: این اسیدچرب 
نباید در دوزهای 4 گرم یا بیشتر مورد استفاده 
قرار گیرد زیرا ممکن است با عث افزایش ریتم 
این  در  شود.  باالتر  دوزهای  در  نامنظم  قلب 
بیانیه آمده است: »امگا ۳ با خطر کمتر ایجاد 
نارسایی قلبی همراه است و برای کسانی که از 
قبل نارسایی قلبی دارند، در توانایی پمپاژ قلب 
بهبود ایجاد می کند.« یوگا و تای چی نیز فایده 
دارند و عالوه بر اینکه کیفیت زندگی را بهبود 
با  می دهند.  کاهش  را  فشار خون  می بخشند، 
در  پایین   D ویتامین  که  واقعیت  این  وجود 
خون با نتایج بدتر نارسایی قلبی همراه است، 
مصرف این مکمل ممکن است مضر باشد اگر 
فرد داروهای خاصی از نارسایی قلبی را مصرف 
کند. مطالعات در مورد سایر روش های درمانی 
 COQ۱۰ و   ،  E ویتامین  تیامین،  جمله  از 
یافته های مختلط دارند. چو گفت که تحقیقات 
بیشتر و آزمایشات کنترل شده برای درک بهتر 

خطرات و مزایا آنها الزم است.

انجمن قلب آمریکا هشدار می دهد؛
پارو کردن برف برای قلب خطرناک است

دهد  می  مردم هشدار  به  آمریکا  قلب  انجمن 
که هنگام پارو کردن برف، مراقب باشند، زیرا 
مشکالت جدی  باعث  تواند  می  سرما  و  فشار 
آمریکا،  قلب  انجمن  گزارش  به  شود.  قلبی 
طور  به  که  افرادی  ویژه  به  افراد،  از  بسیاری 
از  پس  است  ممکن  نمی کنند،  ورزش  مرتب 
قلبی  با خطر حمله  برف سنگین،  کردن  پارو 
»باری  شوند.  روبرو  ناگهانی  قلبی  ایست  یا 
دانشکده  از  تحقیق  تیم  فرانکلین«، سرپرست 
پزشکی ویلیام بومونت میشیگان، گفت: »پارو 
از پیاده رو ممکن است کار  کردن کمی برف 
سختی به نظر نرسد. اما براساس تحقیقاتی که 
ما انجام داده ایم، ممکن است به همان اندازه یا 
حتی بیشتر از تست ورزش به فعالیت قلب نیاز 
داشته باشد.« فرانکلین این موضوع را به طور 
گسترده مورد مطالعه قرار داده است، و دریافت 
در  متحده  ایاالت  در  سال  هر  نفر  صدها  که 
طول برف پارو کردن یا درست پس از آن در 
ایاالت متحده فوت می کنند. فرانکلین در ادامه 
افزود: »به عنوان مثال، پس از تنها دو دقیقه 
برف پارو کردن، ضربان قلب شرکت کنندگان 
قلب  ضربان  حداکثر  درصد   ۸۵ از  مطالعه  در 
فراتر رفت، که این سطحی است که معموالً در 
طول آزمایش تمرین های هوازی شدید انتظار 
کمترین  که  افرادی  برای  آن  تأثیر  می رود. 
تناسب اندام را دارند، به شدت زیاد است.« یک 
مطالعه کانادایی که چند سال پیش انجام شد، 
نشان داد که در مردان خطر حمله قلبی پس 
افزایش می یابد. سرما بخشی از  از بارش برف 
مشکل است. دمای سرد ممکن است در حالی 
که شریان های عروق کرونر را منقبض می کند، 
دیگر،  سوی  از  دهد.  افزایش  را  خون  فشار 
افزایش ضربان  موجب  بیشتر  فعالیت جسمی 
فرانکلین  بیشتر می کند.  را  قلب شده و خطر 
ویژه  به  برف  پاروکردن  »تأثیر  می کند:  تاکید 
برای افرادی که با خطرات قلبی عروقی مانند 
سیگاری  چاقی،  یا  تحرک  بی  زندگی  سبک 
دیابت،  گذشته،  در  یا  حاضر  حال  در  بودن 
همچنین  و  باال  خون  فشار  یا  باال  کلسترول 
مغزی  سکته  یا  قلبی  حمله  دچار  که  افرادی 
شده اند، روبرو هستند نگران کننده است. افراد 
بای  جراحی  که  افرادی  و  خصوصیات  این  با 
داشته  کرونر  عروق  آنژیوپالستی  یا  قلب  پس 

اند نباید برف پارو کنند.«
برای کسانی که نسبتاً سالم هستند، هل دادن 
پارو  با  آن  پرتاب  و  کردن  بلند  از  بهتر  برف 

است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت:

ارتش در ارتقاء امنیت کشور همواره 
در خط مقدم بوده است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: ارتش جمهوری اسالمی 
ایجاد  مقدس،  دفاع  در  انقالب،  پیروزی  ابتدای  از  ایران 
در  آرامش  و  امنیت  ارتقاء  و  کشور  از  دفاع  در  بازدارندگی 
بوده است.  سردار  راه پیشرفت کشور، همواره در خط مقدم 
باقری، صبح روز )دوشنبه( در مراسم  سرلشکر پاسدار محمد 
امیرالمؤمنین)ع(  ارتش که در شهرک  افتتاح منازل مسکونی 
کشور  سراسر  در  ویدئوکنفرانس  به صورت  همزمان  و  تهران 
برگزار شد، گفت: در مکتب اسالمی، مجاهدان میهن اسالمی 
دژ مستحکم امنیت و آرامش مردم هستند و ارتش جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در دفاع مقدس، 
ایجاد بازدارندگی در دفاع از کشور و ارتقاء امنیت و آرامش در 
این  از  است؛  بوده  مقدم  در خط  همواره  کشور،  پیشرفت  راه 
چنین  دارای  ایران  ملت  که  شاکریم  را  بزرگ  خداوند  جهت 
جمهوری  ارتش  افزود:  وی  است.  مقتدری  مسلح  نیروهای 
طرح های  پیشبرد  و  تجهیزات  توسعه  کنار  در  ایران  اسالمی 
به معیشت کارکنان  اقتدار،  و  آمادگی  نشان دادن  و  عملیاتی 
خود هم توجه ویژه ای داشته است. هنگامی که یک  رزمنده با 
گذشتن از آسایش خود به مرزها می رود، این وظیفه برعهده 
قرار  توجه  مورد  را  او  مسکن  و  معیشت  که  است  فرماندهان 
دهند که در نیروی زمینی ارتش در این زمینه کار به خوبی 
در حال پیشرفت است. رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان 
بحث های  اساسی ترین  از  یکی   به عنوان  مسکن  مسئله  اینکه 
معیشت، موضوع فوق العاده مهمی است، اظهار کرد: در زمینه 
برداشته  ارتش  مسکن سازمانی و شخصی گام های مهمی در 
مهم  است.  گرفته  قرار  خود  درست  مسیر  در  موضوع  و  شده 
این است که ارتش منتظر بودجه های دولتی نشده است و با 
مولد کردن سرمایه های اساسی که در خدمت داشته، این مهم 
را انجام داده است. سرلشکر باقری تصریح کرد: ساخت منازل 
مسکونی، پادگان ها و بیمارستان ها با کیفیت مناسب از جمله 
اقدامات مهمی است که از سوی ارتش انجام شده است. این امر 
العالی( که نیروهای مسلح باید  فرمانده معظم کل قوا)مدظله 
و بدون  در مقاطع میانی خدمت دارای منزل شخصی بشوند 
دغدغه، زندگی آرامی داشته باشند، در ارتش مورد توجه قرار 

گرفته و در قالب پروژه های »کوثر« در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: کمک به رفع مشکالت معیشتی و ساخت 
نقش  و  کارکنان می شود  آرامش خاطر  منازلی موجب  چنین 

اساسی در ارتقاء امنیت کشور ایفا می کند.

بررسی گرانی دالر در مجلس/
 باید سیاست ها تغییر کند

تیم  فرصت  اولین  در  گفت:  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
مجلس  به  مرکزی  بانک  مسئوالن  ویژه  به  دولت  اقتصادی 

می آیند تا پاسخگوی علت افزایش نرخ ارز باشند.
علی اکبر کریمی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از پارامترهای 
مهم اثرگذار بر شاخص های مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه 
دهه های گذشته نشان داده که تغییرات نرخ ارز در کشور ما 

به مراتب اثرگذاری بیشتری در مقایسه با سایر کشورها دارد.
وی بیان کرد: قاعدتاً زمانی که نرخ ارز تغییر می کند، باید فقط 
قیمت تمام شده کاالهایی که مواد اولیه یا کاالهای واسطه ای 
آن وارداتی است، افزایش پیدا کند اما در مقاطع زمانی گذشته 
اقتصادی  و بخش های  بر سایر کاالها  را  ارز  تغییر قیمت  آثار 
شاهد  نداشته،  ارز  به  به  هم  ربطی  هیچ  الزاماً  که  کشورمان 
بودیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: دولتمردان به ویژه مسئوالن بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد باید تالش کنند تا بتوانیم حداکثر پایداری و ثبات را در 
نرخ ارز شاهد باشیم. اگر هم قرار است تغییراتی در نرخ برابری 
پول ملی کشور با کشورهای دیگر بر اثر عوامل اجتناب ناپذیر 
تدابیر  اتخاذ  با  باید در یک شرایط تحت کنترل،  ایجاد شود، 
و  تولیدکنندگان  با  قبلی  هماهنگی  و  اطالع رسانی  با  الزم، 
از  بسیاری  داد: در  ادامه  انجام شود. کریمی  اقتصادی  فعاالن 
اساس  بر  را  خود  ملی  پول  ارزش  که  است  مرسوم  کشورها 
سیاست های ارزی و تجاری کاهش می دهند. برای مثال یکی 
از دستاوردهای کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات است 
و برای اینکه کشوری در مقابل کشور دیگری صادرات خود را 
افزایش دهد، نسبت برابری پول خود با آن ارز خاص را کاهش 
عبارتی  به  و  می شود  اتخاذ  کنترل  تحت  اقدام  این  می دهد. 
مسئوالن امر آثار و عواقب کاهش ارزش پول ملی را می دانند 
از  ناشی  راهکارهای مشکالت  و  پیش بینی می کنند  قبل  از  و 
آن را در نظر می گیرند. نماینده مردم اراک در مجلس شورای 
متالطم  ارز  بازار  که  است  آن  شرایط  بدترین  گفت:  اسالمی 
باشد و هیچ گونه افق روشنی هم وجود نداشته باشد و دائم 
اتفاقی  بازار ارز یله و رها باشد و هر  ناپایدار شود. اینکه  بازار 
مدام قیمت ارز باال و پایین برود، بدترین شرایط است. حتی 
صادرکنندگان که کاهش ارزش پول ملی به ظاهر به نفع آنان 
است و باعث افزایش صادرات می شود، از بی ثباتی نرخ ارز به 
شدت گالیه مند و ناراضی هستند و عالقه ای ندارند که نرخ ارز 

ناپایدار باشد و به صورت مستمر تغییر کند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ فرهنگ ناپهلوانی!!! 

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد:

نیروی محرکه اقتصاد و حل مسائل کشور مردم هستند
محرکه  نیروی  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مردم  را خود  و حل مشکالت کشور  اقتصاد 
مزیت های  و  باید ظرفیت ها  گفت:  و  دانست 
کشور را به دست مردم بسپاریم تا در حوزه 
چه  هر  کشور  اقتصادی  اصالحات  و  مسائل 

سریعتر به سرمنزل مقصود برسیم.
 محمد مخبر صبح دوشنبه در همایش بیمه 
محله   ۲۰۲۰ در  خانواده  پزشک  و  سالمت 
در  محور  اجتماع  رویکرد  با  برخوردار  کمتر 
شهید  قلب  بیمارستان  اجتماعات  سالن 
رجایی، با اشاره به روحیه و رویکرد مدیریت 
اسالمی  انقالب  پیروزی  اوایل  در  جهادی 
طرح  اجرای  گفت:  مقدس،  دفاع  سال   ۸ و 
با کمک  برخوردار  توانمندسازی محالت کم 
جوانان و مردم نیز یک کار جهادی مبتکرانه 
از ایده تا اجرا بود که بر روی تمام این اقدامات 
برنامه ریزی  از هر محله فکر،  با حضور مردم 
و سازماندهی بزرگی صورت پذیرفت و باید با 

سرعت و قوت ادامه پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور اجرای این طرح را 
محور،  عدالت  حرکت  مهم  مصادیق  از  یکی 
این  اگر  افزود:  و  دانست  مردمی  و  جهادی 
ساختار  یک  یا  و  سازمان  در  بود  بنا  طرح 
اداری انجام شود، اجرای این حجم از خدمات 
و  سالمت  اشتغال،  توانمندسازی،  اجتماعی، 
مسکن در این ابعاد وسیع در سرتاسر کشور 
سازوکارهای  برخی  و  دیوانساالری  وجود  با 
مواجه  زیاد  مشکالت  و  ها  چالش  با  دولتی 

می شد.
اجرای  اندرکاران  دست  از  قدردانی  با  مخبر 
برخوردار  کم  محالت  توانمندسازی  طرح 
تصریح کرد: دولت با تمام توان از این طرح 
و  معنوی  مادی،  نظر  از  و  پشتیبانی می کند 
نخواهد  فروگذار  کمکی  هیچ  از  حاکمیتی 

کرد.
تمایز نظام جمهوری  اینکه وجه  بیان  با  وی 
اسالمی ایران با سایر حکومت ها جهت گیری 
است،  عدالت  شعار  تحقق  و  محور  عدالت 
 تصریح کرد: خدمات نظام جمهوری اسالمی 
در طول 4۰ سال گذشته بسیار گسترده است 
انقالب در یک  از پیروزی  تا جایی که پیش 
شهر ۲۰۰ هزار نفری چند پزشک خارجی با 
کمترین تحصیالت خدمات پزشکی به مردم 
پیروزی  از  پس  اما  می دادند  انجام  خدمات 
بهداشت کشور  بزرگ  اسالمی شبکه  انقالب 
در کنار خدماتی همانند آب، برق و جاده در 
سرتاسر کشور به ویژه مناطق محروم اجرایی 

و عملیاتی شده است.
اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ایران  در  خدادادی  نعمت های  از  یک  هر  با 
می توان به راحتی کشور را اداره کرد، افزود: 
باید ظرفیت ها و مزیت های کشور را به دست 
مردم بسپاریم تا در حوزه مسائل و اصالحات 
سرمنزل  به  سریعتر  چه  هر  کشور  اقتصادی 
اقتصاد و حل  مقصود برسیم. نیروی محرکه 
مشکالت کشور خود مردم هستند و چنانچه 
همه بتوانیم همدالنه، متحد و در یک مسیر 
و مشکالت  به جلو حرکت کنیم، مسائل  رو 

بتدریج حل خواهد شد.
توطئه های  به رغم  کرد:  خاطرنشان  مخبر 
سیزدهم  دولت  معاند  رسانه های  و  دشمنان 
معیشت،  زمینه  در  بزرگی  بسیار  گام های 
برداشته است که  اشتغال، سالمت و مسکن 
در  دولت  جدی  راهبردهای  و  اهداف  جزو 
زمان آغاز به کار بود و امروز پس از ۱۵ ماه 
یک کارنامه قابل ارائه از خدمات یک سال و 

نیم گذشته وجود دارد.
زمینه  در  دولت  خدمات  برشمردن  با  وی 
شبکه  داد:  ادامه  مسکن  طرح  و  بهداشت 
تا  است  نظیر  دنیا کم  ما در  بهداشت کشور 
ایران خانه های  جایی که در دورترین نقاط 
بهداشت فعال هستند و این شبکه بهداشت 

به  در دوران شیوع کرونا کمک های بزرگی 
کشور کردند.

مخبر با گرامیداشت یاد و خاطره و تالش های 
رستم قاسمی برای اجرای طرح ساخت چهار 
سیزدهم  دولت  در  مسکونی  واحد  میلیون 
افزود: طرح ساخت 4 میلیون واحد مسکونی 
در دولت با قوت ادامه دارد و زمین و مجوز 
واحد  هزار  چهارصد  و  میلیون  یک  برای 
مسکونی درطول چند ماه گذشته آماده شده 
مسکونی  واحد  هزار   ۵۰۰ میان  این  در  که 
و  بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان  برای 
گرفته  درنظر  هم  روستایی  خانه  هزار   ۲۰۰

شده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دشمنان از 
پیشرفت کشور هراس به دل دارند، افزود: در 
زمینه اشتغالزایی نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر روی 
مزیت های کشور درحال برنامه ریزی و اجرا 

است.
روانی  جنگ  و  عملیات  به  اشاره  با  مخبر 
دشمنان در زمینه های اقتصادی کشور تاکید 
در  غربی  کشورهای  در  کنونی  تورم  کرد: 
دهه های گذشته سابقه نداشته است و در یک 
بحران اقتصادی فروشگاه های این کشورها با 

این  به  مردم  که  مواجه شد  کمبودی  چنان 
این  ایران  در  اما  می بردند  فروشگاه ها هجوم 
بحران های  وجود  با  که  دارد  وجود  بالندگی 
جهانی اقتصاد و علیرغم اجرای موفقیت آمیز 
طرح حذف ارز ترجیحی؛ اما هیچ فروشگاهی 

با کمبود کاال مواجه نشد.
وی در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای مدافع سالمت به ویژه در دوران شیوع 
کرونا تصریح کرد: باید خدمات و حماسه های 
مردم، پرستاران و کادر بهداشت و سالمت در 
و  کنونی  نسل های  برای  کرونا  شیوع  دوران 

آینده به خوبی منعکس شود.
عین اللهی  بهرام  مراسم  این  در  همچنین 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
ناصحی رییس سازمان بیمه سالمت ایران و 
سازی  توانمند  ستاد  رییس  آقامحمدی  علی 
محالت کم برخوردار نیز در سخنانی اقدامات 
تبیین  را  مذکور  محالت  در  گرفته  صورت 

کردند.
همچنین در این مراسم با حضور معاون اول 
رییس جمهور و اهدای لوح سپاس از فعاالن 
سازی  توانمند  طرح  در  فعال  سازمان های  و 

محالت کم برخوردار قدردانی شد.

با  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رییس 
به  بازگشت  آمادگی  »ایران  اینکه  اعالم 
مشکالت  گفت:  دارد«  را  برجامی  تعهدات 
بسیاری تاکنون حل شده و فقط موضوعات 
سفر  در  امیدواریم  که  است  مانده  پادمانی 
اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  کارشناسان 

به تهران، این موضوعات حل شود.
روز  خارجه  امور  اسبق  وزیر  خرازی  کمال 
دوشنبه در سومین مجمع گفت وگوی تهران 
با ابراز امیدواری به اینکه این نشست موجب 
کشف حقیقت و گفتگو درباره مسائل منطقه 
گفت:  مهمانان  به  خطاب  شود،  خاورمیانه 
ادراکات  تهران  به  رسیدن  از  پیش  شما 
تهران داشتید و تصور می کردید  از  دیگری 
که تهران صحنه جنگ،و اغتشاش و درگیری 

است.
ادراک  این  ایجاد  دالیل  بررسی  در  وی 
و  خبری  بمباران  ادراک  این  دلیل  گفت: 
اطالعاتی  دستگاه های  که  است  سازمانی 
ایران  علیه  مختلف  بهانه های  به  غرب 
بمباران  این  کنار  در  آورده اند.  وجود  به 
خبری رسانه های جمعی غرب و شبکه های 
اجتماعی تحت نفوذ، بیگانگان با ورود اسلحه 
به ایران از نقاط مرزی، سازماندهی نیروهای 
به  آن ها  کردن  وارد  و  خارج  در  تروریستی 

ایران، اغتشاشات را کشور به وجود آوردند.
هر  حق  اعتراض  اینکه  بر  تاکید  با  خرازی 
حق  این  از  هم  ایرانیان  و  است  شهروندی 
با  اعتراض  گفت:  باشند،  برخوردار  باید 
حکومتی  هیچ  و  دارد  تفاوت  اغتشاش 
را  کشورش  امنیت  افتادن  خطر  به  اجازه 
نمی دهد بلکه با اقتدار جلوی اغتشاش را هم 
می گیرد. در اروپا و آمریکا هم نحوه برخورد 

با اغتشاشگران مشخص است.
از قبل طراحی  ایران  جنگ هیبریدی علیه 
شده بود، فوت خانم امینی جرقه اغتشاشات 

بود
روابط  راهبردی  شورای  ریاست 
یک  را  ایران  در  اغتشاش  خارجی موضوع 
مسئله صرفا داخلی ندانست و گفت: مشکل 
از  حاصل  معیشتی  مشکالت  از  ناشی  فقط 
تحریم نبود بلکه جنگ هیبریدی علیه ایران 
هم سیستم خبری،  آن  در  که  افتاد  راه  به 
دستگاه های  هم  و  تروریستی  عملیات  هم 
در  خارجی  کشورها  اطالعاتی  و  سیاسی 
آن درگیر بودندو این جنگ از قبل طراحی 

شده و منتظر جرقه بود که فوت خانم مهسا 
امینی این بهانه را به آنها داد.

اضالع  همه  شامل  جنگ  این  افزود:  وی 
بوده  اجتماعی  و  خبری  سیاسی  نظامی، 
این  وجهه های  از  عمومی  افکار  تخریب  و 
جنگ  آن  به  که  است  هیبریدی  جنگ 
مردم  ذهنیت  تغییر  که  می گویند  شناختی 
یک کشور نسبت به جامعه، حکومت و کشور 

خود است.
خرازی با بیان اینکه ناتو و دیگر ارتش ها در 
مفهوم جنگ  به  جدید  عرصه  افزودن  حال 
عرصه های  به  ذهن  عرصه  گفت:  هستند، 
تاثیر  راه های  پی  در  و  شده  اضافه  جنگ 
و  هستند  مردم  ذهن  تخریب  و  گذاری 
جنگ شناختی را هم به عرصه جنگ اضافه 

کرده اند تا شناخت انسان ها تخریب شود.
وی را از مسائل درگیر منطقه دانست و گفت: 
به  ایرانی  دانشمندان  به همت  آنکه  از  پس 
کردیم،  پیدا  دست  هسته ای  تکنولوژی 
زمانی بود که طرف های اروپایی حتی با ۱۵ 
سانتریفیوژ هم موافقت نمی کردند و در پی 
به  نرفتن  منظور  به  ایران  از  عینی  تضمین 
سمت سالح هسته ای بودند که این تضمین 

عینی نداشتن غنی سازی بود.
همت  و  ایران  مقاومت  با  داد:  ادامه  وی 
را  سانتریفیوژ  هزار   ۱۹ اکنون  دانشمندان 
مذاکره  به  ناچار  آنها  و  داریم  چرخش  در 
برای حل مسئله هسته ای ایران شدند اما با 
امضای برجام هم تعهدات غربی ها اجرا نشد 

و در نهایت هم آمریکا از آن خارج شد.

ایران 
قصد ساخت سالح هسته ای را ندارد

خرازی با اشاره به اینکه ما امروز از توانایی 
الزم هسته ای برخورداریم اما درصدد تولید 
بمب نیستیم، تاکید کرد: ایران قصد ساخت 

سالح هسته ای را ندارد.

خارجی در  روابط  راهبردی  شورای  ریاست 
بمب  ایران  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
نظر  از  اوال  داد:  توضیح  نمی کند،  تولید  اتم 
از  و  می دانیم  حرام  را  بمب  تولید  اعتقادی 
نمی دانیم،  راهگشا  را  آن  راهبردی هم  نظر 
برای اینکه اگر ایران به سمت سالح هسته ای 
حرکت کند در منطقه مسابقه هسته ای آغاز 
منطقه ای  خواهان  دهه هاست  ما  می شود. 
و  هستیم  هسته ای  سالح های  از  عاری 
اسرائیل  هسته ای  سالح های  که  معتقدیم 

هم باید نابوده شده و به پادمان بپیوندد.
را  هسته ای  سالح  اینکه  بیان  با  خرازی 
الزاما مولفه امنیت نمی دانیم، گفت: داشتن 
نشان دهنده  و  بازدارنده  هسته ای  فناوری 

توانایی ماست.
به  بازگشت  آمادگی  ایران  کرد:  تصریح  وی 
تعهدات برجامی را دارد و مشکالت بسیاری 
پادمانی  موضوع  فقط  و  شده  حل  تاکنون 
این  کارشناسان  سفر  در  امیدواریم  و  مانده 

موضوعات حل شود.

جمهوری اسالمی مخالف دخالت سیاسی و 
نظامی بیگانگان و باج دهی برخی کشورها به 

قدرت های جهانی است
خرازی با بیان اینکه  توسعه نیاز به همکاری 
جمهوری  گفت:  دارد،  منطقه  کشورهای 
نظامی  و  سیاسی  دخالت  مخالف  اسالمی 
به  کشورها  برخی  باج دهی  و  بیگانگان 
سرمایه گذاری  است.  جهانی  قدرت های 
همه کشورهایی که دارای  فناوری، سرمایه 
است  تایید  مورد  باالتری هستند،  اقتصاد  و 
شود،  دخالت  منطقه  مسائل  در  نباید  اما 
با  و کشورها  دارد  به گفتگو  احتیاج  منطقه 
این گفتگو باید مشکالت خود را حل کنند. 

ریاست شورای راهبردی روابط خارجیتصریح 
خواهان  دارد،  اعتقاد  گفتگو  به  ایران  کرد: 
صلح است و از ۲۰۰ سال گذشته به کشوری 

حمله و تجاوز نکرده و با آن مخالفت است . 
افزود: طبیعی  امورخارجه  وزات  اسبق  وزیر 
بیدار شده  است که به کشورها و ملت های 
کمک کنیم و هر جا که از ما خواسته شود 

در راه استیفای حقوق ملت ها ورود کنیم. 
و  تجاوز  عدم  را  گفتگو  موفقیت  شرط  وی 
دخالت بیگانگان دانست و گفت: ایران آماده 
ایجاد زمینه برای گفت وگو میان کشورهای 

منطقه است. 

ورود چین به مسائل تمامیت ارضی 
ایران خطا بود

خارجی با  روابط  راهبردی  شورای  ریاست 
چین،  جمهور  رئیس  اخیر  دیدار  به  اشاره 
از منطقه گفت: از این دیدارها که منجر به 
توسعه منطقه می شود، استقبال می کنیم اما 
به مباحثات سیاسی و تمامیت ارضی  ورود 
ایران  بود و گرچه سعی کردند جبران کنند 
هم  ما  که  بود  این  مثابه  به  خطا  این  اما 
چین  خاک  جز  که  تایوان  وضعیت  درباره 
قابل  آنها  برای  که  کنیم  اظهارنظری  است 

قبول نخواهد بود. 
خطاهایی  چینن  کرد  امیدواری  ابراز  وی 

تکرار نشده و جبران شود. 

جنگ اوکراین باید هر چه زودتر از 
طریق گفتگو پایان پذیرد

از  گفت:  هم  اوکراین  جنگ  درباره  خرازی 
ابتدا مخالف این درگیری بودیم اما مشاهده 
می کردیم که غرب در تالش بود تا دو کشور 
ناتو  نیروهای  و حرکت  بکشاند  به جنگ  را 
و  ما جنگ  کرد.  واکنش  به  وادار  را  روسیه 
خسارات آن را تجربه کردیم و می دانیم که 
جنگ امر مطلوبی نیست. درگیری اوکراین 
هم باید از طریق گفتگو پایان پذیرد و ایران 

آماده ایجاد زمینه برای این گفتگوهاست. 
وزیر اسبق امور خارجه با اشاره به مشکالت 
گذشته  سال های  در  عراق  گفت:  هم  عراق 
روبرو  زیادی  نابسامانی های  و  مصیبت ها  با 
بود، برای دولت جدید عراق آروزی موفقیت 
با  مقابله  مسیر  در  امیدواریم  و   کرده 
ایران  شود.  موفق  عراق  توسعه  و  تروریسم 
هم مانند همیشه که در کنار این کشور بوده 
و جان های عزیزی مانند شهید سلیمانی را 
هم در این مسیر تقدیم کرده، آماده کمک 

به دولت بغداد است. 

رییس شورای راهبردی روابط خارجی:

ایران آماده بازگشت
 به تعهدات برجامی است


