
دشمن می خواهد رضایت مردم را 
به نارضایتی تبدیل کند

دولت با کاالبرگ الکترونیکی از 
کاهش ارزش یارانه جلوگیری کند

صفحه )4(صفحه )4(

ایران اسالمی  وزیر کشور گفت: دشمن می خواهد رضایت مردم 
پنجشنبه  روز  عصر  وحیدی،  احمد  کند.  تبدیل  نارضایتی  به  را 
)اول دی( در مراسم معارفه استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ایران 
اسالمی در مسیر حرکت رو به جلو و رسیدن به قله های پیشرفت 
می خواهد  دشمنان  کرد:  عنوان  می آزارد،  را  دشمن  این  و  است 

امید ملت را به یاس تبدیل و آنان را نسبت به آینده ناامید ...

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 4۰ 
کاالبرگ  با  باید  است، گفت: دولت  رفته  نقدی آب  یارانه  درصد 
الکترونیک یا یارانه نقدی مبتنی بر سبد کاال، طبق مصوبه مجلس 
از کاهش ارزش یارانه مردم جلوگیری کند. محسن دهنوی نماینده 
تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: »از ابتدای امسال 

و پس از حذف ارز ترجیحی، با تجمیع و افزایش یارانه ها گام...
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 تدوین طرح ها در دور دوم سفر 
رییس جمهور با افق چند ساله باشد

چگونه 
در امتحان 

نمره 20 بگیریم

صندوق های خرد محلی،
الگوی موفق اشتغال

 در کهگیلویه و بویراحمد
اشتغال  موفق  الگوی  محلی  خرد  های  صندوق 
هستند که فعالیت آنان چند سالی است در روستاها 
و شهرهای کوچک کهگیلویه و بویراحمد افزون بر 
کمک به خوداتکایی بانوان منجر به رونق تولید در 
این استان شده است. در حالی که سال ۱۳۶۵ نرخ 
 ۳۰ بویراحمد  و  کهگیلویه  در  روستانشینی  رشد 
به ۲۱ درصد  اکنون  میزان هم  این  و  بوده  درصد 
برنامه ریزی  با  تا  یافته است ضرورت دارد  کاهش 
اصولی برای رونق کسب و کارهای کوچک در این 
در  ماندن  به  اهالی  تا  شود  ریزی  برنامه  مناطق 
زادگاه های خود تشویق شوند مسئوالن امید دارند 

با ادامه رونق فعالیت صندوق های خرد محلی...

 الیحه بودجه ۱4۰۲ کل کشور سرانجام پس 
به  دولت  هیات  در  العاده  فوق  جلسه   ۱۸ از 
تصویب رسید تا پس از تنظیم متون حقوقی 
تقدیم  قانونی  تشریفات  طی  برای  قانونی  و 
با  مجلس شورای اسالمی شود؛ الیحه ای که 
کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولید، به 

دنبال حمایت از تولیدکنندگان است.
یکشنبه   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  به  رسیدگی 
گذشته - ۲۷ آذر - در دولت به پایان رسید 
و آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی از همه اعضای 
جلسه   ۱۸ برگزاری  با  که  وزیران  هیات 
کل   ۱4۰۲ بودجه  قانون  الیحه  فوق العاده، 
کشور را با دقت و سعه صدر بررسی کردند، 

قدردانی کرد.
الیحه بودجه مهمترین سند مالی ساالنه دولت 
سیاستگذاری  و  مسیر  که  رود  می  شمار  به 
مشخص  آینده  سال  در  را  دولت  اقتصادی 
می کند. سیاست های کالن دولت در بودجه 
سال آینده در جلسه علنی مجلس و در روز 
تقدیم الیحه بودجه به مجلس شورای اسالمی 

تشریح خواهد شد.
به تدوین و تصویب این الیحه در دولت، در 
هفته پیش رو، مجلس شورای اسالمی میزبان 
ضمن  تا  بود  خواهد  سیزدهم  دولت  رئیس 
تقدیم این الیحه، جزئیات و سیاست گذاری 
های کالن دولت را در این الیحه برای سال 

آینده تشریح کرد.
الیحه  این  کامل  جزئیات  هنوز  هرچند 
امر،  مسئوالن  گفته  به  اما  نشده  رونمایی 
سیاست  تا  کرده  تالش  دولت  الیحه  این  در 
های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریور ماه 
امسال از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد، 

محور اصلی این کار باشد.
خاندوزی  سیداحسان  سخنان  از  که  آنطور 
سخنگوی  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بر  دولت درباره برخی جزئیات الیحه بودجه 
می آید، به نظر می رسد دولت در سال آینده 
همچنان بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی 
در  و  دارد  تاکید  مردم  قدرت خرید  تضعیف 

عین حال با تداوم معافیت مالیاتی...

فرماندار بویراحمد گفت: به منظور توسعه پایدار منطقه 
دوم  دور  در  اجرایی  های  توسط دستگاه  ها  ارائه طرح 
سفر رییس جمهور باید برمبنای افق و دوراندیشی ۲۰ 
ساله باشد و جمعیت جدید و مهاجرت ها، ظرفیت های 

مختلف و پیشرفت شهرستان در همه ابعاد دیده شود.
سفر  اول  دور  در  داشت:  اظهار  مطلق  مهدوی  شهرام 
گاز  شرکت  و  فاضالب  و  آب  شرکت  جمهور  رییس 
پروژه های خوبی در سطح شهرستان بویراحمد داشتند 
که اعتبارات تخصیصی به طرح شان به طور کامل جذب 
شده است. وی افزود: اصالح شبکه آب شهر یاسوج پروژه  

بزرگی بود که در مدت محدودی انجام...

فرماندار بویراحمد:
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جانشین سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

بلوغ سیاسی مردم تمامی 
نقشه های دشمنان انقالب را 

خنثی کرده است

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان:

کشت گیاهان دارویی در مناطق 
سردسیری استان حیاتی است

الیحه بودجه 1402 
در ایستگاه پایانی
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مدیرعامل آب و منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد ؛

آبریز، توجیه پذیرترین 
سد مخزنی کشور

3

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش به اینکه آیا 
برجام مرده است، با بیان اینکه کار من نوشتن آگهی ترحیم نیست، 

تاکید کرد: ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه دهیم.
رابرت مالی )راب مالی( نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه به 
وقت محلی در مصاحبه  با رادیو آزادی )رادیو اروپای آزاد( در پاسخ به 
این سوال که آیا برجام مرده است؟ گفت: ببینید کار من نوشتن آگهی 
ترحیم نیست. کار من پیشبرد و حفاظت از منافع ایاالت متحده است.

درخواستهای  به  اشاره  بدون  ادعاها  تداوم  در  بایدن  دولت  مقام  این 
زمینه  این  در  آشکارا  که  است  مدتی  ما  افزود:  مذاکرات  در  آمریکا 
صحبت کرده ایم که ایران یک فرصت طالیی داشت، و همه ما فرصت 
دو  یکی  حتی  بودند،  موافق  همه  کنیم.  احیا  را  برجام  که  داشتیم 
لحظه  آخرین  در  اما  است،  موافق  هم  ایران  که  می کردیم  فکر  روز 
قابل  هیچکس  سوی  از  می دانستند  که  کردند  مطرح  را  درخواستی 
پذیرش نبود. در نتیجه آنها هستند که این فرصت برای بازگشت فوری 

به برجام را از بین بردند.
رابرت مالی اضافه کرد: از آن موقع چیزهایی تغییر کرده اما هیچ چیز 
تغییر  را  توافق  به  برای دستیابی  ایران  آمادگی  زمینه  را در  ما  شک 

نداده است.
و  ایران  داخلی  امور  در  مداخله  تداوم  با  سپس  آمریکایی  مقام  این 
حمایت از ناآرامی ها و آشوب ها و نیز ادعاهای پهپادی علیه تهران 
سرکوب  و  ایران  خیابان های  در  اعتراض  داده  رخ  آنچه  شد:  مدعی 

کمک  داده  رخ  آنچه  است.  حکومت  سوی  از  معترضان  بیرحمانه 
غیرمعقول ایران به روسیه در جنگ است. در نتیجه ما زمان بیشتری 
را صرف تمرکز بر آن موضوعات کردیم اما اگر کسی در آن زمان به 
توافق پشت کرد، این ایران بوده و ما تمرکزمان را بر مسائلی که از آن 

زمان رخ داده، معطوف کرده ایم.
رابرت مالی در پاسخ به خبرنگار این رسانه که خطاب به او گفت، شما 
از افعال گذشته زیاد استفاده می کنید. باالخره موضوع هسته ای حدود 
دو دهه برای ایاالت متحده چالش امنیتی بوده است. از اینجا به بعد 

چه خواهد شد؟ پاسخ داد:
اولویت ما همان هست  افعال گذشته چیست.  از  نمی دانم منظورتان 

که بود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در هراس از نفوذ منطقه ای ایران 
آمریکایی  نیروهای  حالیکه  در  و  مسکو   – تهران  روابط  تعمیق  و 
هزاران کیلومتر دورتر از خاک واشنگتن در غرب آسیا برای مداخله و 
اشغالگری در امور سایر کشورها به سر می برند، افزود: دفاع از نظامیان 
آمریکایی در مقابل هر حمله ای از سوی ایران، مقابله با کمک نظامی 
آنها به روسیه، هیچ کشوری به اندازه ایران، به روسیه در این جنگ 

غیرقانونی که نتیجه آن شکست خواهد بود، کمک نکرده است.
رابرت مالی مدعی شد: این موضوعی است که ایران باید خیلی عمیق 
به آن فکر کند، و در کنار اینها جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده 
پیشتر هم گفته که اجازه نخواهد داد که ایران به سالح اتمی دست 

یابد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در عین تکرار ادعاها درباره برنامه 
که  معتقدیم  همچنان  ما  کرد:  تاکید  ایران  آمیز  صلح  ای  هسته 
دستیابی  عدم  از  اطمینان  برای  راه  بهترین  توافق  یک  و  دیپلماسی 

ایران به سالح اتمی است.
رابرت مالی با تاکید بر اینکه ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه 
دهیم، در عین حال مدعی شد:اما باز هم تاکید می کنم طرفی که به 

یک امکاِن واقعی برای احیای برجام پشت کرد، ایران بود.
نیز  و  آمریکا  غیرمستقیم  گفتگوهای  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
ارتباطات  آن  گفت:  آمریکایی  ایرانی-  زندانیان  سرنوشت  و  وضعیت 

ادامه داشته است. 
به  ما  افزود:  تابعیتی  دو  زندانیان  درباره  ادعاها  تکرار  با  مالی  رابرت 
اولویت  یک  که  موضوع  این  درباره  ایران  با  غیرمستقیم  گفت وگوی 
بسیار جدی برای ماست، ادامه داده ایم تا بتوانیم آمریکایی هایی را که 
به  زندانی هستند،  ایران  در  ناعادالنه  متمادی،  برای سال های  برخی 
بازگردانیم. آن گفت وگوها هیچ گاه متوقف نشده است و تالش    خانه 

خود  را بر هرچه زودتر بازگرداندِن آنها ادامه خواهیم داد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادامه داد: ما در حال بررسی راه های 
ناعادالنه گرفتار  را که  بتوانیم زندانی هایمان  بشردوستانه هستیم که 
هستند، به خانه بازگردانیم. و فارغ از اینکه چه اتفاق دیگری افتاده 

باشد، این موضوع اولویت ما در رابطه با ایران است.
این مقام وزارت خارجه دولت بایدن در پاسخ به سوال دیگری درباره 
ناآرامی ها در ایران و اینکه آیا چالشی جدی برای ایران خواهد بود؟ 
ادعاهای خود را تکرار کرد و افزود: به نظرم ارزیابی ما از این اعتراضات 
مردم  خواسته های  ابراز شجاعانه  دارد.  وجود  که  است  چیزی  همان 

ایران است که می خواهند حقوق بنیادین آن ها رعایت شود.
نقش  به  اشاره  بدون  و  ایران  داخلی  امور  در  دخالت  با  مالی  رابرت 
افزود که  سه ماه گذشته است  ناآرامی ها  این  واشنگتن و غرب در 
و مردم ایران پیامی روشن درباره خشم و خواسته هایشان دارند. این 
چیزی است که چشمگیر بوده و نگاه همه دنیا را به خود معطوف کرده 
اینکه آمریکا عالوه بر  به  است. مذاکره کننده ارشد آمریکا در پاسخ 
تحریم های حقوق بشری، چه اقدام بیشتری برای حمایت از ناآرامی 
ها می تواند انجام دهد؟ با تکرار ادعاها و بدون کوچکترین اشاره ای به 
بیش از چهار دهه تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران مدعی 
شد: آنچه ما از همان روز اول انجام دادیم این است که توجه همگانی 
را به ایران جلب کنیم؛ خصوصا در زمانی که حکومت ایران  می خواهد 

هم اعتراض و هم سرکوب خشونت بار آن را پنهان کند.
وی با اذعان به فضاسازی غرب علیه ایران به رهبری آمریکا گفت: تنها 
بلکه یک تالش چندجانبه  نبوده که چنین کرده  متحده هم  ایاالت 
است. فقط هم کشورهای غربی نبوده اند و کشورهایی در سراسر دنیا 

به این تالش پیوسته اند.
وی بار دیگر با حمایت از ناآرامی ها مدعی شد که این کشورها  خشم 
خود از این سرکوب و همچنین ستایش خود از شجاعت معترضان را 

ابراز کرده اند.
رابرت مالی ادامه داد: همچنین اقداماتی برای تسهیل تحریم های خود 
انجام دادیم که مانعی در مسیر ایرانی ها برای ارتباط با یکدیگر و با 

دنیا نباشند. 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سپس به فضاسازی سیاسی کشورش 
در  جمله  از  چندجانبه ای  اقدامات  کرد:  اذعان  و  اشاره  تهران  علیه 
تالش  و  دادیم  انجام  ملل  سازمان  در  زنان  جایگاه  کمیسیون  زمینه 
نقش  معترضان  و کسانی که در سرکوب  ارشد  مقامات  می کنیم که 
دارند، مسئول شناخته شوند؛ چه در مقابل دید مردم خود، و چه در 

مقابل جهان.
با شرکت های حوزه  ادامه داد: ما به گفت وگو  بایدن  این مقام دولت 
آنها هر  اینکه  ما در مسیر  تا درک کنند که  ادامه می دهیم  فناوری 
کاری که در این زمینه دستشان برمی آید انجام دهند، مانعی نخواهیم 
بود. رابرت مالی در تداوم دخالت در امور داخلی ایران افزود:  بالطبع 
حکومت ایران نیز  تالش خود را برای مانع تراشی در این میان و کم 
کردن سرعت اینترنت انجام می دهد. ما به کار با شرکت های فناوری 
در این زمینه ادامه می دهیم تا ببینیم چه کار بیشتری می توان کرد تا 
مطمئن شویم که تبادل اطالعات ادامه خواهد داشت و حکومت ایران 

نمی تواند آنچه را که با مردم می کند، پنهان کند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره سیاست های 
منطقه ای و هسته ای واشنگتن با توجه به وضعیت جمهوری اسالمی 
گفت: ما به عنوان یک دولت، یک سری اولویت را تعیین کرده ایم و 

یکی با دیگری در تناقض نیست.
ما  شد:   مدعی  ایران  مردم  از  حمایت  ادعای  تکرار  با  مالی  رابرت 
ایران  مردم  بنیادین  حقوق  از  دفاع  در  رسا،  و  بلند  بسیار  می توانیم 
از  دفاع  برای  اقداماتی  ما  همزمان  کنیم.  صحبت  عمومی  فضای  در 
منافع خود انجام می دهیم؛ حال می تواند در زمینه دفاع از شهروندان 
راهکار  یک  به  دستیابی  یا  باشد،  ایران  حمالت  مقابل  در  آمریکایی 

دیپلماتیک برای اینکه  ایران به سالح هسته ای دست نیابد.
با تکرار مواضع یکجانبه و سیاست  این مقام آمریکایی در عین حال 
در  کاماًل  این  شد:  مدعی  واشنگتن  حداکثری  فشار  خورده  شکست 
راستای منافع ماست. ما امیدواریم که دیپلماسی جواب دهد اما اگر 
نداد، جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده بسیار روشن اعالم کرده 

که همه گزینه ها بر روی میز است. 
وی مدعی شد: ما می توانیم بیش از یک کار را همزمان انجام دهیم. 
تهدید  در  ایران  اقدامات  مقابل  در  باشیم،  پایبند  ارزش هایمان  به 
راهکار  یک  پیگیر  بایستیم،  منطقه  کردِن  بی ثبات  یا  آمریکایی ها، 
دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی باشیم و 
برای آزادی سریع شهروندان آمریکایی که ناعادالنه در زندان هستند، 

تالش کنیم.
مذاکره کننده ارشد آمریکا ادامه داد: این یک رویکرد کل  گرایانه است 
و ما می توانیم همه را همزمان انجام دهیم. هدف ما دفاع و پیشبرد 

منافع و ارزش هایمان است و ما پیگیر این رویکرد هستیم.
ایران،  آغاز حوادث  زمان  از  بایدن  دولت جو  که  است  حالی  در  این 
ناآرامی  از  آشکارا  ایران،  اسالمی  امور داخلی جمهوری  با دخالت در 
ها حمایت و اعالم کرده است که تمرکزش بر مذاکرات وین نیست؛ 
این  از  ترامپ  دونالد  دولت  و خروج  عهد  نقض  پی  در  که  مذاکراتی 
انجام  در حال  آن  به  آمریکا  دوباره  بازگشت  برای  المللی  بین  توافق 

بوده است.

رابرت مالی: 

آماده ایم دیپلماسی با ایران را ادامه دهیم 
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 

42 مدرسه آسیب دیده در زلزله سی 
سخت تعمیر و نوسازی شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مجموع 4۵ مدرسه 
با  مدرسه   4۲ تاکنون  سخت  سی  زلزله  در  دیده  خسارت 
نوسازی  و  سازی  مقاوم  تعمیر،  تومان  میلیارد   ۱۸۰ اعتبار 

شده است.
سید علی احمدزاده اظهار داشت: همچنین در سی سخت 
حال  در  زلزله  تخریبی  مدرسه  هشت  از  دیگر  فضای  سه 

ساخت است.
و  کهگیلویه  به  سفر  اول  دور  در  جمهور  رییس  افزود:  وی 
محرومین  و  کپری  منازل  سقف  مشکل  رفع  بر  بویراحمد 
و  راه  وزارت  توسط  استان  کانکسی  مدارس  همچنین  و 

شهرسازی و بنیاد مسکن تاکید کرده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جمع آوری مدارس 
مدرسه   ۳۶ تعداد  نخست،  فاز  در  کرد:  تصریح  کانکسی، 
آوری  جمع  بودند  آموز  دانش  نفر   ۱۵ باالی  که  کانکسی 
سال  مهرماه  در  و  ساخته  استاندارد  مدرسه  آنها  معادل  و 

جاری)۱4۰۱( تحویل آموزش و پرورش شد.
احمدزاده عنوان کرد: در فاز دوم تعداد ۲۲ مدرسه که باالی 
۱۰ نفر دانش آموز به باال بودند با مشارکت بنیاد برکت در 
حال ساخت می باشند که در سال ۱4۰۲ تحویل آموزش و 

پرورش خواهد شد.
 ۳۲ تعداد  زدایی  محرومیت  طرح  محل  از  داد:  ادامه  وی 

مدرسه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: همچنین ۶۲ هزار 

متر مربع ایزوگام و ۸۰ هزار متر آسفالت شد.
احمدزاده تاکید کرد: در مهرماه سال جاری تعداد ۷۱ واحد 

آموزشی و ورزشی ، تجهیز و تحویل آموزش و پرورش شد.
وی افزود: مدارس کپری در استان وجود ندارد لیکن مدارس 

قدیمی و فاقد استحکام زیادی وجود دارند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از اداره کل نوسازی و تجهیز 
مدارس استان، ۳۱۳ مدرسه کانکسی در مناطق دور دست 
شده  انجام  های  بررسی  که  دارد  وجود  استان  روستایی  و 
نشان داده که ۳۶ مورد از این کانکس ها پذیرای کار تعلیم 

و تربیت بیش از ۱۵ دانش آموز بوده اند.
بیش از ۱۷۱ هزار دانش آموز پسر و دختر در مقاطع ابتدایی 
و متوسطه اول و دوم در کهگیلویه و بویراحمد مشغول به 

تحصیل هستند.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان:

کشت گیاهان دارویی در مناطق 
سردسیری استان حیاتی است

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
برای  دارویی  گیاهان  کشت  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
درآمد  که  چرا  است  حیاتی  استان  سردسیری  مناطق 
کشاورزان در این مناطق، از آبان تا اردیبهشت هر سال، به 

دلیل کاهش تنوع و حجم کشت، بشدت کاهش می یابد.
نصرت اهلل حیدرپور  افزود: در این فاصله هفت ماهه از سال، 
هیچ درآمد کشاورزی در فضای باز در این مناطق سردسیری 
استان نداریم و کشاورزان در این فاصله چند ماهه ارتزاقی 
استان،  به کشاورزان گرمسیری  آنها نسبت  ندارند و درآمد 

کمتر است.
این مشکل تصریح کرد:  با اشاره به راه حل های  حیدرپور 
دو راه پیش رو داریم یا اینکه در مناطق سردسیری استان 
گلخانه ها فعال شود که با توجه به محدودیت ها برای همه 
قابل اجرا نیست و دوم اینکه از فضای باز )مراتع( در زمان 

مناسب استفاده شود.
به  نسبت  برداران  بهره  تعداد  ما  استان  در  شد:  یادآور  وی 
مناطق  در  خصوص  به  زراعی  محصوالت  زیرکشت  سطح 
سردسیری زیاد بوده و اراضی روز به روز کوچکتر می شوند 
اگرچه در مناطق سردسیری وضعیت نسبت زمین به بهره 

بردار، در مقابل مناطق گرمسیری استان، بحرانی تر است.
استان  اشاره کرد و گفت:  استان  به ظرفیت های  حیدرپور 
۲ هزار و ۲۰۰گونه گیاهی دارویی، صنعتی و خوراکی دارد، 
شود،  داده  سوق  آنها  سوی  به  سرمایه ها  اگر  که  گیاهانی 
استان  برای  را  اقتصادی  شرایط  بهبود  و  توسعه  می توانند 

به ارمغان آورند.
این کارشناس کشاورزی، توسعه و گسترش کشت گیاهان 
دارویی به خصوص در مناطق سردسیری استان را منوط به 
 : تاکید کرد  و  ُمَمیزی در مناطق سردسیری دانست  انجام 
الزم است در ابتدای کار، ُمَمیزی در مناطق سردسیری را به 
رسمیت بشناسیم که پس از ممیزی کردن، بهره برداران نیز 
مشخص می شوند. حیدرپور انجام و اهمیت ممیزی را یک 
بین  تعادل  کار،  این  با  و تصریح کرد:  اقدام جمعی دانست 
بهره بردار و مرتع ایجاد می شود و همینطور براساس شرایط 
و ظرفیت های هر منطقه، کشت گونه های مختلف گیاهان 

دنبال می شود.
 استان کهگیلویه و بویراحمد، ۵۱۲ هزار هکتار مرتع خارج 
از جنگل دارد که بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی این 
استان دارای پوشش گیاهی مرتعی است. بیش از ۲ هزار و 
۲۰۰ گونه گیاه دارویی و خوراکی در کهگیلویه و بویراحمد، 
وجود دارد که افزون بر 4۰۰ تا از آنها گیاهان دارویی است.

جانشین سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

بلوغ سیاسی مردم تمامی نقشه های 
دشمنان انقالب را خنثی کرده است

ابراز داشت: امروز  جانشین سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد 
دشمنان اعتراف می کنند ملت بزرگ ایران به بلوغ سیاسی 
باالیی رسیده و در باالترین سطح بصیرت و انقالبی گری قرار 
دارد و به همین دلیل تمامی معادالت، نقشه ها و برآوردهایش 

در مواجهه با انقالب اسالمی به شکست انجامیده است.
بسیج  “مربیان  جمع  در  جمعه  روز  مثنوی  مصطفی  سردار 
مارگون  و  دنا  بویراحمد،  با کشاورز” شهرستان های  همگام 
افزود: یکی از راهبردهای دشمن در گذشته نه چندان دور، 
جنگ نظامی و نیمه سخت در همه سطوح قابل تصور علیه 
انقالب اسالمی بود و هم اکنون آخرین حربه دشمن در جنگ 

نوترکیب علیه انقالب اسالمی با شکست روبه رو شده است.
وی با تجلیل از فعالیت های سازمان بسیج جامعه کشاورزی 
های  فعالیت  و  کشاورزان  معیشت  و  اقتصاد  به  کمک  برای 
روزهای  اخیر  ماه  چند  در  گفت:  رسانی  خدمات  و  جهادی 
تلخ و شیرینی را پشت سر گذاشتیم و کام مردم به واسطه 
اتفاقاتی که افتاد تلخ شد اگرچه فرصت های گرانبهایی هم 

در این ایام بوجود آمد.
سردار مثنوی اظهار کرد : وجود یک دشمن خارجی و درکنار 
از  خیلی  اغتشاش  و  آشوب  ایجاد  و  داخلی  نظام  پیاده  آن 
فرصت ها برای خدمت رسانی بهتر به مردم را گرفت و وارد 
سطحی از فتنه و مشکالت متاثر از آن شدیم که تلخی هایی 

را را به همراه داشت.
مثنوی تصریح کرد : تعدادی از مردم را در صحنه مواجه با 
دشمن و به واسطه این فتنه در حادثه تروریستی شاهچراخ 

و دیگر نقاط کشور از دست دادیم که کام همه را تلخ کرد.
با شعور  از همیشه و  تر  امسال متفاوت  آبان  افزود: ۱۳  وی 
سیاسی باالتری برگزار شد و اوج وفاداری مردم به ارزش ها به 
نمایش درآمد . تشییع پیکر شهیدان خانواده خوب از شهدای 
حادثه تروریستی شاهچراغ ، جمعیت چند ۱۰هزار نفری را 
در استان گرد هم جمع کرد و این نشان از وفاداری ملت به 

نظام و انقالب و از شیرینی های این ایام بود.
مثنوی تاکید کرد که راهبردهای دشمن در مواجهه با انقالب 
اسالمی دچار بن بست شده است و یکی از راهبردهای دشمن 
در گذشته نه چندان دور جنگ نظامی و نیمه سخت در همه 
سطوح قابل تصور علیه انقالب اسالمی بود ، دشمن در اوایل 
با وادار کردن  از آن  ایجاد کرد و بعد  را  انقالب فضای ترور 
طور  به  را  کشور   ۳۰ از  بیش  ساله  هشت  جنگ  در  صدام 
مستقیم و ۷۶ کشور را به صورت نیابتی علیه انقالب اسالمی 

به صحنه آورد و این راهبرد در همان مقطع شکست خورد.

فرماندار بویراحمد:

 تدوین طرح ها در دور دوم 
سفر رییس جمهور با افق چند ساله باشد

فرماندار بویراحمد گفت: به منظور توسعه پایدار منطقه ارائه 
طرح ها توسط دستگاه های اجرایی در دور دوم سفر رییس 
و  باشد  ساله   ۲۰ دوراندیشی  و  افق  برمبنای  باید  جمهور 
جمعیت جدید و مهاجرت ها، ظرفیت های مختلف و پیشرفت 

شهرستان در همه ابعاد دیده شود.
شهرام مهدوی مطلق اظهار داشت: در دور اول سفر رییس 
جمهور شرکت آب و فاضالب و شرکت گاز پروژه های خوبی 
در سطح شهرستان بویراحمد داشتند که اعتبارات تخصیصی 

به طرح شان به طور کامل جذب شده است.
وی افزود: اصالح شبکه آب شهر یاسوج پروژه  بزرگی بود که 
و  از مجریان  قدردانی  و جای  انجام شد  در مدت محدودی 
متولیان امر دارد. فرماندار بویراحمد تصریح کرد: ادارات در 
باید همه پروژه های پیشنهادی خود را  مدت ۲ هفته آینده 
برای سفر دور دوم رییس جمهور به صورت طرح )توجیه پذیر 
و اقتصادی( ارائه دهند. مهدوی مطلق ابراز داشت: از فرصت 
پاتاوه  همچون  ها  پروژه  برخی  واسطه  به  که  جدیدی  های 
به دهدشت پیش می آید باید بهره الزم را در حوزه صنعت 
در  ارزش  زنجیره  تکمیل  بر  برد. وی  و شهرک های صنعتی 
حوزه های مختلف به ویژه بخش صنعت تاکید کرد و افزود: 
خواهد  موثری  نقش  شهرستان  متوازن  توسعه  در  مهم  این 
داشت. فرماندار بویراحمد ادامه داد: تعاونی  های مسکن در 
توسعه  در  شهرستان  اساسی  مشکل  حومه  و  یاسوج  شهر 
شهر است و معضالتی را به بار آورده اند و بن بست های در 
سررودهای یاسوج به دلیل عدم نظارت بر عملکرد تعاونی های 
مسکن ایجاد شده است. مهدوی مطلق بیان کرد: در حوزه 
شهرداری و شهرسازی مسائل و موانع توسعه پل های سوم و 
چهارم بشار باید به منظور پیگیری کتباً توسط متولی مربوطه 
دوم  دور  در  یاسوج  بشار  رودخانه  ساماندهی  بحث  و  اعالم 
سفر رییس جمهور باید ارائه شود. فرماندار بویراحمد گفت: 
در حوزه ورزش پروژه های کالن تری تعریف شوند برای نمونه 
پیست اسکی کاکان نیاز به توسعه و کار دارد و در سفر مطرح 
شود. مهدوی مطلق افزود: در حوزه ادارات، 4۵ درصد صنعت 
و  معدن  صنعت،  سازمان  نمایندگی  اما  است  بویراحمد  در 
کرد:  عنوان  بویراحمد  فرماندار  ندارد.  شهرستان  در  تجارت 
این  به  مربوط  شهرسازی  و  راه  حوزه  پروژه های  درصد   ۵۰
شهرستان است که باز هم اداره راه و شهرسازی تعریف نشده 

است . 

مردم بهمئی پیکر پاک 2 شهید گمنام 
دفاع مقدس را تشییع کردند

روز  تشییع  برای  مقدس  دفاع  گمنام  ۲شهید  مطهر  پیکر 
)جمعه( وارد شهر بهمئی مرکز شهرستان بهمئی شد و مردم 
والیتمدار این شهر پیکر شهدا را تا مصلی نماز جمعه همراهی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  شهدای  کنگره  ستاد  کردند.مسئول 
۲دی  روز جمعه  گرفته  ریزی صورت  برنامه  براساس  گفت: 
ماه پیکر مطهر این ۲ شهید گمنام عالوه بر بهمئی در شهر 
دهدشت نیز تشییع شد. سرهنگ ایمان خردمند افزود : پیکر 
مطهر این ۲ شهید خوشنام فضای استان را معطر کرده اند 
و بعد از مراسم روزه خوانی و وداع، به شهر دهدشت انتقال 
سالگی   ۲۰ سن  در  واالمقام  شهدای  این  از  یکی  داده  شد. 
در عملیات »بدر« در شرق دجله به شهادت رسید که پیکر 
مطهر وی در حوزه علمیه خواهران دهدشت به خاک سپرده 
 شد.دومین شهید واالمقام هم در سن ۲۷ سالگی در عملیات 
»رمضان« در شرق بصره به شهادت رسید که پیکر مطهر وی 

در منطقه عمومی لیشتر گچساران خاکسپاری  شد.

پیگیری  به  توجه  با   // خدمتی  حسین 
بویراحمد  و  کهگیلویه  مسئوالن  های 
مختلف  نهادهای  مدیران  با  دیدار  و 
بخصوص وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و 
محیط زیست و تاکید آنها بر اجرا و صدور 
از  که  آبریز  سد  احداث  الزم،  مجوزهای 
آن به عنوان توجیه پذیرترین سد مخزنی 
کشور یاد می شود مورد توافق همه نهادها 

قرار گرفته است.
 سد آبریز با حجم ۱۳۵ میلیون متر مکعب 
جهت اهداف آب شرب، صنعت ،کشاورزی 
گردشگری،کنترل   ، برقابی  انرژی،  ،تولید 
برای سد مارون  سیالب و کنترل رسوب 

خوزستان تعریف و طراحی شده است.
از  یکی  مارون  رودخانه  روی  بر  سد  این 
رودخانه های پرآب کشور که دارای دبی 
آب بسیار باال در تمام فصول است احداث 

خواهد شد.
این رودخانه تنها رودخانه استان است که 
سرچشمه  استان  داخل  از  آن  آورد  تمام 
یک  ساالنه  آورد  تمام  و  گیرد  می 
آن  مکعبی  متر  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد 
چرام  بهمئی،  کهگیلویه،  شهرستانهای  از 
و لنده سرچشمه می گیرد و از این منبع 

پرظرفیت استفاده چندانی نمی شود.
کهگیلویه  استان  آب  تخصیص  حجم 
 4۰۰ حدود  مارون  حوضه  در  وبویراحمد 
که  است  سال  در  مترمکعب  میلیون 
۱۳۵میلیون متر مکعب آن در قالب مهار 
فصل  در  مارون  رودخانه  های  سیالب 
زمستان کنترل و برای مصارف در فصول 

خشک مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
از  مستقیم  برداشت  جای  به  واقع  در 

رودخانه مارون بوسیله انبوه ایستگاههای 
پمپاژ و هزینه های باالی برق و نیز تعمیر 
به  سیالب  های  خسارت  و  نگهداری   ،
تاسیسات برداشت آب ، همین حجم آب 
ثقلی  بصورت  و  در فصل زمستان ذخیره 
و بدون نیاز به پمپاژ در دسترس مناطق 

هدف قرار می گیرد .
در این میان تولید برق نیز انجام که خود 

باعث توجیه اقتصادی طرح می شود .

آبریز، 
توجیه پذیرترین سد مخزنی کشور

کهگیلویه  ای  منطقه  و  آب  مدیرعامل 
توجیه  از  یکی  را  آبریز  سد  بویراحمد  و 
دانست  کشور  مخزنی  سدهای  پذیرترین 
و گفت: این سد عالوه بر مزایای مختلف 
زیستی  محیط  و  اجتماعی  اقتصادی، 
به  نسبت  ساخت  هزینه  کمترین  دارای 

سدهای مشابه خواهد بود .
این  قرارگیری  داشت:  اظهار  مصلح  آرش 
به  پاتاوه   - دهدشت  اصلی  جاده  در  سد 
شهرضا این سد را به عنوان یکی از قطب 
های گردشگری کشور تبدیل خواهد کرد .

وی با اشاره به مخالفت های برون استانی 
در راستای کاهش دبی آب سد خوزستان 
آب  تنظیم  امکان  سد  این  کرد:  بیان 
نیز  و  دست  پایین  برای  منظم  بصورت 
ایجاد می کند و  را  سد مارون خوزستان 
با توجه به وجود نیروگاه در مسیر همواره 
رودخانه  مسیر  به  باال  دبی  با  جریانی 
محیط  بهبود  که  شد  خواهد  رهاسازی 
خواهد  پی  در  را  مارون  رودخانه  زیست 

داشت .

مصلح اشتغال زایی در زمان ساخت و نیز 
بهره برداری، توسعه اقتصادی و اجتماعی 
منطقه ، بهبود تولید و رشد شاخص های 
شهرستان های کهگیلویه. چرام و لنده را 
اعالم  مهم  سد  این  مزایای  مهمترین  از 

کرد.
مدیرعامل آب منطقه ای افزود: مطالعات 
از سال ۱۳۹۰ آغاز و ساختگاه  اولیه سد 
های مختلفی در مسیر مارون بررسی که 
نهایتا از جنبه زمین شناسی، لرزه خیزی 
قرار  تایید  مورد  گزینه  این  ژئوتکنیک  و 

گرفت .
مصلح تاکید کرد: مطالعات گسترده زمین 
برنامه  خیزی،  لرزه  هیدرولوژی،  شناسی، 
محور  این  روی  بر   ... و  آب  منابع  ریزی 
حفاری  متر  صدها  اکنون  هم  و  انجام 
سنگ شناسی  بررسی  برای  زیرزمینی 

محور سد نیز انجام شده است.
تخصیص  مجوز  صدور  به  اشاره  با  وی 
اخذ  و  گذشته  سالهای  در  سد  این  آب 
مجوزهای زیست محیطی به همراه مجوز 
پدافند غیر عامل و باستان شناسی اضافه 
کرد: سد آبریز هم اکنون در حال مطالعات 
تکمیلی فنی و طراحی نهایی مولفه های 
نیروگاه   ، ها  تونل   ، بدنه  جمله  از  اصلی 
اشاره  با  مصلح   . است  مطالعات  دیگر  و 
کشوری  مسئوالن  هوشمندانه  نظارت  به 
مطالعات  تمام  این طرح گفت:  اجرای  بر 
و  شده  منتهی  مثبت  نتیجه  به  تاکنون 
الیحه  در  آن  اعتباری  ردیف  به  توجه  با 
تکمیل این مطالعات در حال انجام است .

از  یکی  که  سد  این  کرد:  تصریح  وی 
می  محسوب  کشور  بزرگ  آبی  سازهای 

شود بعد از آخرین مراحل مطالعات فنی 
بیان  وی   . شد  خواهند  اجرایی  فاز  وارد 
کرد: سد ابریز در جلسات مختلف ملی با 
نماینده   ، استان  محترم  استاندار  حضور 
بهمیی   ، چرام  کهگیلویه،  مردم  محترم 
و لنده در مجلس شورای اسالمی، معاون 
مرتبط  مدیران  استاندار،  عمرانی  محترم 
استانی در سفر ریاست محترم جمهوری 
ریاست محترم مجلس شورای  و  اسالمی 
کمیسیون  در  جلسه   ، استان  به  اسالمی 
وزیر  با  جلسه   ، مجلس  تخصصی  های 
و  خانه  وزارت  آب  معاون  و  نیرو  محترم 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ریاست 
کشور مورد تاکید قرار گرفته و احداث آن 
به عنوان یکی از سازه های مهم تامین آب 

کشور مورد موافقت واقع شده است .

تخصیص۱۶ میلیارد تومان
 برای مطالعات سد آبریز

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
 ۱۶ امسال  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
میلیارد تومان برای تکمیل مطالعات سد 
آبریز ) سد مارون ۲ ( واقع در این استان 
در الیحه بودجه سال جاری کشور در نظر 
نسب سد  علی شهابی  است.  گرفته شده 
مردم  اصلی  دغدغه های  از  یکی  را  آبریز 
دانست  کهگیلویه  منطقه  ویژه  به  استان، 
توافق همه مسئوالن  به  توجه  با  و گفت: 
تکمیل  با  استاندار  پیگیری  و  کشوری 
اجرایی  فاز  وارد  سد  این  فنی  مطالعات 
یکی  این سد  کرد:  بیان  وی  خواهد شد. 
بوده که  استان  بسیار مهم  پروژه های  از 
هدف از اجرای آن نیز تأمین آب کشاورزی 
منطقه )دهدشت، چرام و لنده(، آب شرب 
ابراز داشت:  و صنعت است. شهابی نسب 
در  که  مهمی  نقش  بر  عالوه  آبریز  سد 
خواهد  منطقه  کشاورزی  توسعه  و  تحول 
داشت در جلوگیری از فرسایش و سیالب 
های مخرب برای خوزستان مفید خواهد 

بود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد نیز با اشاره 
در  تخصصی  نشست  چندین  برگزاری  به 
این  در  گفت:  آبریز  سد  اجرای  راستای 
جلسات اجرای این سد با توجه به صدور 
همه مجوز های قانونی بالمانع اعالم شد.

سید علی احمدزاده تصریح کرد: با تکمیل 
مطالعات فنی سد و توجه دولت به اجرای 
این طرح بزرگ شاهد کلنگ زنی آن در 
آینده نزدیک خواهیم بود. وی بیان کرد: 
نزدیک  آینده  در  اجرایی  عملیات  آغاز  با 
انتقال آب آن به دشت های حاصلخیز  و 
عالوه  چرام  و  کهگیلویه  شهرستان های 
مناطق  توسعه  زمینه  کشاورزی  رونق  بر 
گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد در 

دیگر زمینه ها را نیز فراهم خواهد کرد.

موفق  الگوی  محلی  خرد  های  صندوق 
چند  آنان  فعالیت  که  هستند  اشتغال 
سالی است در روستاها و شهرهای کوچک 
به  بر کمک  افزون  بویراحمد  و  کهگیلویه 
خوداتکایی بانوان منجر به رونق تولید در 

این استان شده است.
رشد  نرخ   ۱۳۶۵ سال  که  حالی  در 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  روستانشینی 
اکنون  هم  میزان  این  و  بوده  درصد   ۳۰
یافته است ضرورت  به ۲۱ درصد کاهش 
برای رونق  برنامه ریزی اصولی  با  تا  دارد 
مناطق  این  در  کوچک  کارهای  و  کسب 
در  ماندن  به  اهالی  تا  شود  ریزی  برنامه 
مسئوالن  شوند  تشویق  خود  های  زادگاه 
فعالیت صندوق  ادامه رونق  با  امید دارند 
در  اهالی  ماندگاری  به  محلی  خرد  های 

روستاهای استان کمک کنند.
این طرح مانند صندوق های قرض الحسنه 
گذشت  از  بعد  که  می کنند  عمل  خانگی 
آموزشی  دوره  گذراندن  و  فعالیت  ماه   ۶
از  وام  شده  تعریف  مکانیزم های  براساس 
صندوق کار آفرینی امید دریافت می کنند.

صندوق های خرد محلی پس از اختصاص 
اعضا  به  خرد  وام های  اعتباری  خط 
پرداخت می کنند در این طرح مسئوالن 
وارد  مستقیم  امید  کارآفرینی  صندوق 
مجریان  طریق  از  بلکه  نمی شوند،  روستا 
هیات  اعضای  از  نفر  سه  معرفی  با  که 
مدیره مشخص می شوند، فعالیت ها انجام 

می گیرد.
نشان  ایرنا  خبرنگار  میدانی  های  بررسی 
خرد  های  صندوق  اندازی  راه  دهد  می 
با فراهم  بویراحمد  محلی در کهگیلویه و 
و  مردان  از  شماری  فعالیت  زمینه  کردن 
زنان روستایی و شهرهای کوچک به بهبود 
معیشت بسیاری از خانواده ها کمک کرده 

است.
و  کهگیلویه  اقتصادی  کارشناسان 
صندوق  اندازی  گویند:راه  می  بویراحمد 
رونق  سرآغاز  تواند  می  محلی  خرد  های 
سبک  دام  پرورش  نظیر  هایی  فعالیت 
دارویی،  گیاهان  کشت   ، سنگین  و 
دستی،  صنایع  گلخانه ای،  محصوالت 
بندی،  بسته  گردشگری،  غذایی،  صنایع 

گلیم  شیرینی،  تولید  صادراتی،  خشکبار 
تولید  نوغانداری،  دوزی،  عروسک  بافی، 
کیف، چیپس میوه و عرقیات گیاهی باشد.

این صاحب نظران اعتقاد دارند که با توجه 
این  روستاهای  در  بکر  های  ظرفیت  به 
محلی  خرد  های  صندوق  تشکیل  استان 
دامپروری،  کشاورزی،  های  بخش  در 
غنی  به  منجر  خدمات  و  دستی  صنایع 
بانوان  برای  ویژه  به  فراغت  اوقات  سازی 

و رونق کسب و کارهای خرد می شود.
یکی از مجریان صندوق های خرد محلی 
کهگیلویه  جنوب  در  باشت  شهرستان 
قالب  در  نفر   ۸۰ گوید:  می  بویراحمد  و 
صندوق خرد محلی شهر پنج هزار نفری 
بوستان در حال فعالیت اقتصادی هستند.

ابراهیم بیاتی افزود: اعضای صندوق خرد 
در  وام  دریافت  با  بوستان  شهر  محلی 
می  فعالیت  باغداری  و  زنبورداری  زمینه 

کنند.
وی بیان کرد: صندوق خرد محلی بوستان 
درآمدزایی  به  منجر  است که  چند سالی 

برای ۵۵ زن و ۲۵ مرد شده است.
در  محلی  خرد  صندوق  یک  مجری 
شهرستان  توابع  از  باشت  ماهور  روستای 
اندازی صندوق خرد  راه  گچساران گفت: 
محلی در این روستا منجر به درآمدزایی از 

طریق تولید صنایع دستی برای ۲۰ بانوی 
هنرمند شده است.

فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  جاویدی  لیال 
صندوق خرد محلی روستای ماهور باشت 
تاکید کرد: راه  از سال گذشته آغاز شده 
اندازی کسب و کار خانگی در زمینه های 
بر  افزون  خیاطی  و  بافی  بافی،قالی  گلیم 
کمک به درآمد خانواده آنان باعث نشاط 

روحی زنان نیز شده است.
های  صندوق  مجریان  از  دیگر  یکی 
توابع  از  چنگلوا  روستای  در  محلی  خرد 
شهرستان کهگیلویه می گوید: چند سال 
پیش با اخذ وام از صندوق کارآفرینی امید 
با خریداری سه راس اقدام به درآمدزایی 

از طریق تولید و فروش شیر کرده است.
یک  گرفته  تصمیم  کرد:  تاکید  مرتضوی 
مجتمع گاو ۳۰۰ راسی راه اندازی کند که 
ایجاد  اقدام ۱۰ فرصت شغلی جدید  این 

می کند.
این  نیاز  مورد  سازه  اینکه  اشاره  با  وی 
با  طرح  این  و  شده  آماده  صنعتی  واحد 
دهه  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   ۹
شودعنوان  می  برداری  بهره  امسال  فجر 
با  کرد: گاوداری صنعتی روستای چنگلوا 
هفت میلیارد تومان وام بانکی و ۲ میلیارد 
اندازی خواهد  تومان سرمایه شخصی راه 

مدیرعامل آب و منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد ؛

آبریز، توجیه پذیرترین سد مخزنی کشور

صندوق های خرد محلی،
الگوی موفق اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام 
جمعه یاسوج گفت: معرفی سرکرده منافقان توسط 
افول،  ایران نشانه  به عنوان رئیس جمهور  آمریکا 
جهان  کنونی  شرایط  در  آمریکا  شکست  و  زوال 

است .
نماز  خطبه های  در  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت 
جمعه شهر یاسوج تاکید کرد: آمریکا به اندازه ای 
بدبخت و ذلیل شده است که دست به دامان یک 
گروه جنایتکاری می شود که ۱۷ هزار انسان بی 

گناه را ترور و شهید کردند و حتی آتش زدند.
منافقان در دوران  به همکاری  یاسوج  امام جمعه 

و  کرد  اشاره  صدام  با  مقدس  دفاع  سال  هشت 
گفت: در زمان قیام میرزا کوچک خان جنگلی نیز 
انگلیسی ها مهلت ۱۵ روزه به او دادند تا به شرط 
تامین کردن منافعشان، او را به حکومت برسانند و 

اما او هیچ وقت این شرایط را نپذیرفت.
و  و ظلم  اخالقی  مرکز شرارت های  را  آمریکا  وی 
فساد در جهان دانست و تصریح کرد امروز هرگونه 
ظلم، فساد، بی بند و باری و جنگ که در جهان 
افتد، آمریکا آن را طراحی و پشتیبانی  اتفاق می 

می کند.
آیت اهلل حسینی تاکید کرد ظلم، فساد و ستم در 
ذات و فطرت غرب است و هیچ گاه از آنها جدا نمی 
شود. امام جمعه یاسوج در ادامه به چهارم دی ماه 
سالروز میالد حضرت عیسی مسیح )ع( اشاره کرد 
و گفت: اگر همه ما در زمان این حضرت زندگی 

می کردیم، باید گوش به فرمان او می بودیم، زیرا 
حجت خداوند در کالم و فرمانش بود.

آیت اهلل حسینی گفت: حضرت عیسی مسیح)ع( 
مصدق و مبشر بود و این مصداق ها به این معناست 
که پیامبر قبل از خود را تصدیق کرده و همچنین 

بعث پیامبر )ص( را بشارت داد.
پذیرفتن  و  کردن  عمل  را  واقعی  مسیحی  وی 
بیان  و  دانست  )ع(  عیسی  حضرت  فرموده های 
کرد: مسیحی باید پیرو پیامبر، گفتار، رفتار، امربه 

معروف و نهی از منکر باشد.
آیت اهلل حسینی به روز ملی ایمنی در برابر زلزله 
و بالیای طبیعی اشاره کرد و یادآور شد: مسئوالن 
بر  کافی  نظارت  باید  مربوطه  حوزه  مهندسان  و 
ساخت و سازها و طرح های عمرانی داشته باشند تا 
در زمان وقوع سوانح خسارات کمتری بوجود آید.

حمایت آمریکا از منافقین 
نشانه افول این کشور است
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متولد فروردین :
 با وجود اینکه بعد از کامل شدن ماه کشش و بحران شروع به کاهش 
یافتن کرده است، شما هنوز نمی توانید برای مشکل غیر قابل حل بر 
سر دو راهی قرار گرفتن راه حلی سریع پیدا کنید. مسئولیتهای شما 
در خانه و خانواده تان تکمیل کردن کارهایتان در محل کار را برایتان 

مشکل کرده است. 
متولد اردیبهشت :

 شخصی امروز ممکن است که قصد و نیات شما را اشتباه تعبیر کند، 
در حالیکه ثابت شده است که شما نمی توانید با توجه به جلد یک 
کتاب در مورد آن قضاوت کنید. فعالیتهای شما با قلب شما متناقض 

هستند و هر کدام به راهی جدا می روند.
متولد خرداد :

 ارتباط برقرار کردن با یک گروه هم فکر می تواند امروز برایتان جالب 
باشد. این کار باعث یک رشد خالقانه در شما شده و فرصتی است تا 
از زندگیت لذت ببرید. شما حتی آمادگی این را دارید که کاری را 

خارج از حیطه کارهای قبلی ات انجام دهید. 
متولد تیر :

 امروز دیگران به شما توانایی و نیرویی می دهند؛ بدون اینکه حتی 
البته این موضوع به  اند!  خودشان بفهمند چه کمکی به شما کرده 
این معنی نیست که آنها کار خاصی می کنند، فقط این را بدانید که 
وقتی که نیاز به کمک داشتید می توانید به آنها تکیه کنید، به خاطر 
اینکه کامال مشخص است که دوستان تان در موقع لزوم حتما یاری 

تان خواهند کرد. 
متولد مرداد :

فکر ممکن است  بدون  و  بی مقدمه  انجام کارهای  به خاطر  امروز   
این کار برخالف طبیعت  بگیرید.  قرار  زیادی  تحت فشار و استرس 
و اخالق شماست . همچنین شما در مقابل واکنش ماه نشان خود 
ایستادگی می کنید. در نهایت ممکن است شما قادر باشید که جلوی 
خودتان را بگیرید اما هنوز می توانید احساس کنید که اگر به دنبال 

آن نروید چیز بسیار مهمی را از دست داده اید. 
متولد شهریور :

و  ناراحت  انجام دهید  االن  باید همین  از کاری که  اینکه  به جای   
عنوان  به  را  آن  کنید  کنید سعی  غرولند  به  و شروع  عصبی شوید 
بیشتر مشتاق  باشید  اگر شما زمان خوبی داشته  ببینید.  بازی  یک 
می شوید که بهره وری خود را باال ببرید. اما سعی نکنید تا از روبرو 
شدن با پی آمدهای واقعی که امروز نمایان می شوند اجتناب کنید. 
به خاطر اینکه گرفتگی ماه در ششمین خانه “جزییات زندگی” شما 

اتفاق افتاده است. 
متولد مهر : 

گاهی اوقات دیگران سعی می کنند که برنامه های خود را پیش ببرند 
و از شما توقع دارند خودتان را با آنها هماهنگ کنید و این موضوع 
و  دارید  را  خودتان  محدودیتهای  هم  شما  می کند.  نارحت  را  شما 
از  را  شما  که  فردی  برای  را  باارزشتان  انرژی  و  وقت  نمی خواهید 
اهدفتان دور می کند تلف کنید. ولی امروز قضیه فرق می کند، برای 
اینکه فرصتهای خوبی نصیب شما شده است. اما باید منطقی باشید 

و قبل از دادن جواب مثبت فکر کنید.
متولد آبان :

پا  و  و دست  ناشی  کارتان  در  کنند شما  فکر  دیگران  شاید  امروز   
چلفتی هستید!! در حالیکه شما کاماًل به رفتار خود مسلط هستید 
و اصاًل الزم نیست چیزی را تغییر دهید. حاال که خورشید و بهرام 
در نشانه شما به هم ملحق شده اند شما باید بدانیدکه قدرت استفاده 
کردن از توانایی هایتان را دارا هستید و می توانید به طور موثری روی 

اهداف آینده خود تمرکز کنید.
متولد آذر :

قرار  آزمایش  مورد  که  است  ممکن  امروز  آرمانی تان  و  عالی  افکار   
گیرند. اگر بخواهید با دیگران درگیر شوید، فکر نکنید که هیچ کاری 
را درست انجام نداده اید. این ممکن است به خاطر این باشد که شما 
تصمیمات تان را فقط و فقط براساس ارزش های خودتان می گیرید و 
کاری به این ندارید که در جهان واقعی چه خبر است. نیازی به این 

نیست که بخواهید باورهایتان را تغییر دهید.
متولد دی : 

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 بهمن :

 اگرچه ممکن است در اوایل روز احساس پریشانی و آشفتگی داشته 
باشید اما متمرکز شدن روی کارهای روزمره می تواند برای فراموش 
کردن استرس و نگرانی مفید باشد و به شما کمک کند تا درطول روز 

فکرتان مشغول باشد. 
متولد اسفند : اگر مراقب نباشید گروهی بر علیه شما اعتصاب می 
کنند. آن ها را به کناری بکشید و ببینید در سرشان چه می گذرد، 
شاید نگرانی های شخصی مشکل اصلی آن ها باشد، و همدردی با آن 
ها همه کارها را درست می کند.در این زمان بسیار خالق هستید و 

زیاد به شما الهام می شود.

3
فال روز 

علمی  هیئت  عضو  و  مو  و  پوست  متخصص  یک 
خصوص  در  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اگزما و تشدید آن در آب و هوای سرد، توضیحاتی 
ارائه داد.مهدی قیصری، در پاسخ به این سوال که 
گفت:  خشک،  پوست  یا  است  بهتر  چرب  پوست 
است. بهتر  پوست ها  انواع  همه  از  نرمال  پوست 

نقاط مختلف بدن، میزان چربی  افزود: معموالً  وی 
مانند  تنه  باال  نقاط  که  طوری  به  دارند،  متفاوتی 
صورت، گردن و شانه ها، غدد چربی بیشتری دارند 
و نقاط پایین بدن، مانند پاها از غدد چربی کمتری 
برخوردارند و بیشتر خشک می شوند، بنابراین نحوه 
مراقبت از نواحی مختلف پوست بدن، متفاوت است.

چیست،  اگزما  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قیصری 
و  می شود  قرمز  باشد،  ملتهب  پوست  وقتی  گفت: 
سطح آن پوسته پوسته می گردد، که همراه با خارش 
بسته  البته  می گوئیم،  اگزما  تغییرات  این  به  است، 
بود.این  خواهد  متفاوت  اگزما،  محل  افراد،  سن  به 
متخصص پوست و مو، یادآور شد: بیشترین اگزمای 
دیده شده، اگزمای اتوپیک است که در شیرخواران، 
بر روی صورت و اندام ها دیده می شود که با افزایش 
سن، آرنج دست ها بیشتر درگیر می شود.قیصری در 
خوب  کودکان  اگزمای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
می شود، گفت: ۷۰ الی ۸۰ درصد کودکان وقتی به 
سن بلوغ برسند، اگزما خوب می شود.وی همچنین 
متذکر شد: وقتی پوست اگزما دارد، عوامل محیطی 
سیستم  و  شوند  بدن  وارد  نقطه  این  از  می توانند 
ایمنی را تحریک کنند که با حساسیت های تنفسی، 
مانند آسم و یا حساسیت های غذایی، بدن را روبرو 
برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  می کند.قیصری 

کرد،  باید  چه  آتوپیک،  اگزمای  به  مبتال  کودک 
گفت: در این کودکان با توجه به اینکه این بیماری 
نگه  مرطوب  را  کودک  پوست  باید  است،  سرشتی 
داریم که در این صورت بیشتر مشکالت کودک حل 
می شود. در این خصوص، استفاده از مرطوب کننده 
ها، اولین و بهترین توصیه پزشکان است.عضو هیئت 
گفت:  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
عوامل بسیار دیگری در ایجاد اگزما نقش دارند، زیرا 
را خشک  پوست  مستقیم،  غیر  طور  به  عوامل  این 
اگزما می شوند، مانند هوای  ایجاد  باعث  می کنند و 
و  پوست  باعث خشکی  آفتاب، که  و  داغ  سرد، آب 
اگزما می شوند، حتی عرق بدن نیز می تواند خشکی 
پوست را تحریک کند و با ایجاد اگزما همراه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که افراد مبتال به اگزما از 
چه مرطوب کننده های استفاده کنند، گفت: مرطوب 
کننده ها همه خوب هستند و به دو دسته تقسیم 
بیشتری  روغن  که  کننده هایی  مرطوب  می شوند؛ 

افرادی که پوست خشک دارند مناسب  دارند و در 
روغن  که  کننده هایی  مرطوب  همچنین  است، 
دارای  و  اگزما  به  مبتال  افراد  در  که  دارند  کمتری 

پوست چرب مورد استفاده قرار می گیرند.
قیصری یادآور شد: مرطوب کننده ها برای پیشگیری 
از اگزما بسیار مناسب هستند اما اگر اگزما ایجاد شد، 
مرطوب کننده ها کارساز نخواهد بود و نیاز به مصرف 
دارو است.وی در پاسخ به این سوال که افراد مبتال 
به اگزما از چه دسته داروهای استفاده کنند، گفت: 
این داروها تنها با تجویز پزشک انتخاب می شوند که 

بر اساس اگزما، نوع دارو متفاوت خواهد بود.
این استاد دانشگاه از مراقبت های این بیماری گفت: 
در فصل زمستان که هوا خشک تر است، باید منزل 
را مرطوب نگه داشت، همچنین در هنگام شستشوی 
پوست از آب داغ استفاده نکنند، زیرا باعث خشک 
شدن بیشتر پوست می گردد، او توصیه کرد: در این 

افراد میزان دفعات شستشو باید کمتر باشد.
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در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

جانبازان دفاع مقدس 
شهيد مدافع حرم مي شوند

  احمد محمدتبريزي
چند س��ال پيش كه خبر شهادت سرداران 
بنامي چون حاج عبداهلل اس��كندري، حاج 
حمي��د تقوي ف��ر، ه��ادي كجب��اف و... از 
قديمي هاي جبهه و جن��گ در جبهه دفاع 
از حرم در رسانه ها انتش��ار يافت، بسياري 
با تعجب به دنبال پاسخ اين سؤال بودند كه 
رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، دوباره 
با چه عشق، عالقه و ارادتي خود را در صف 
اول دفاع از حرم قرار مي دهند و بدون هيچ 

ادعايي راهي سوريه مي شوند. 
به گزارش »جوان« حضور پيشكسوتان جبهه 
و جهاد و جانبازان دفاع مق��دس در ميدان 
رزم جبهه مقاومت اسالمي، از واقعيت هاي 
الينفكي اس��ت كه هم اينك نيز كيلومترها 
دورتر از سرزمين اسالمي مان در جريان است. 
اين رزمندگان كس��اني هس��تند كه سنين 
جواني را پشت سرگذاشته و پس از گذراندن 
عمري در جبهه هاي دفاع از نظام اسالمي هم 
اينك نيز در جبهه مقاومت اس��المي ايفاي 
نقش مي كنند كه در اين مقال نگاهي اجمالي 
و دوباره به نقش آفريني برخي از اين سرداران 

بنام مي اندازيم. 
ش��هيد تقوي فر در دوران جن��گ تحميلي 
در عمليات ه��اي مهم و بزرگ��ي مثل خيبر 
و والفجر 8 حضور داش��ت و با پايان جنگ، 
روحيه جهادگري اش را حف��ظ و با تمام قوا، 
 خودش را وقف دين و ميهن كرد. تقوي فر اين 
فرمانده جنوبي قرارگاه رمضان تنها رزمنده 
دفاع مقدس نبود كه در راه دفاع از اس��الم، 

راهي سوريه مي شد. 
كم��ي بعدت��ر خب��ر حضور 
نيروه��اي قديم��ي جن��گ 
خيلي پررن��گ روي خروجي 
صفح��ه  خبرگزاري ه��ا، 
روزنامه ها و گروه هاي مجازي 
نق��ش بس��ت. خبر ش��هادت 
حاج حسين همداني اوج اين 
حضور بود. م��رد خاك خورده 
و قديمي جبهه ها را بس��ياري 
از رزمندگان دف��اع مقدس به 
خوبي مي شناس��ند. ب��ا آغاز 

جن��گ اي��ران و ع��راق، س��ردار همدان��ي 
راهي كردستان ش��د و فرماندهي عمليات  
مطلع الفجر در جبهه مياني س��رپل ذهاب را 
بر عهده گرفت. همچني��ن او از فرماندهان 
منطقه عملياتي »بازي دراز« در جبهه غرب 
بود و خاطرات خ��ود را از اين نبرد در كتابي 
تحت عنوان »تكليف اس��ت ب��رادر« تدوين 
كرد. شهيد همداني نخستين فرمانده »لشكر 
32 انصارالحسين سپاه« و فرمانده »لشكر 16 
قدس گيالن« در دوران جنگ بود و عالوه بر 
همدان در شهرهاي پاوه و مريوان نيز خدمت 
كرد. در كنار تمام اينها، س��ردار همداني به 
 همراه احمد متوسليان، محمد ابراهيم همت 
و محمود شهبازي نقش بسزايي در تشكيل و 
سازماندهي لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص( 
داشت. لشكري كه چندين سال پس از پايان 
جنگ، فرمانده اش ش��د و با عش��ق و عالقه 
خس��تگي ناپذير فعاليت هايش را در مسير 

اسالم و انقالب متمركز كرد. 
تمام اين عناوين مانعي براي حاج حس��ين 
همداني نبود تا او در كنار جوانان راهي سوريه 
نشود. سردار همداني مهرماه سال گذشته، 
به آرزوي قلبي و قديمش دس��ت يافت و به 
خيل دوس��تان و ياران ش��هيدش پيوست. 
چند ماه پس از ش��هادت حاج حسين، حاج 

س��عيد س��ياح طاهري جانباز 70 درصد و 
چهره فرهنگي جبهه ها، نام آشناي ديگري 
از حضور بچه ه��اي جنگ در دف��اع از حرم 
را پيش رويمان گذاشت. س��ياح طاهري به  
همراه پدر و دو ب��رادرش داوطلبانه به دفاع 
از نظام مقدس جمهوري اس��المي و ميهن 
عزيزمان در مس��ئوليت فرماندهي رده هاي 
مختلف رزمي پرداخت، او در طول هش��ت 
س��ال دفاع مقدس، هم��واره در جبهه هاي 
مختلف حضور داشت و بارها در عمليات هاي 

مختلف مجروح گرديد. 
سردار رضا فرزانه فرمانده سابق لشكر عملياتي 
27 محمد رسول اهلل)ص( تهران هم چندي 
بعد به كاروان ش��هداي مدافع حرم پيوست. 
ش��هيد حاج رضا فرزانه يكي از قديمي ترين 
رزمن��دگان و فرماندهان لش��كر 27 محمد 
رس��ول اهلل)ص( بود كه از زم��ان فرماندهي 
حاج احمد متوس��ليان در اين لشكر حضور 
فعال داشت. او از جانبازان هشت سال جنگ 
تحميلي هم بود كه در س��ال 63 در منطقه 
عملياتي مجنون از ناحيه كتف، در سال 65 در 
منطقه عملياتي شلمچه از ناحيه سر و گوش و 
در سال 67 در محور دربنديخان شيميايي شد 

و به درجه رفيع جانبازي نائل آمد. 
محسن قاجاريان نام آشناي ديگري از بچه هاي 
جبهه و جنگ بود كه در راه دفاع از حرم عقيله 
بني هاش��م حضرت زينب)س( حين مبارزه 
با تروريست هاي تكفيري به شهادت رسيد. 
شهيد قاجاريان در س��ن 20 سالگي در سال 
1361 به جمع دالورمردان س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمي پيوس��ت و با افتخار 80 ماه 
حضور مستمر در جبهه و 25 درصد جانبازي 
را در كارنامه رزمندگي اش داشت. قاجاريان 
در سال 1389 مس��ئوليت فرماندهي تيپ 
پر افتخار زرهي 21 امام رضا)ع( نيش��ابور را 
پذيرفت و عاقبت روح بي ق��رارش در بهمن 

سال گذشته در سوريه آرام گرفت. 
عليرضا صفرپور جاجرمي جانباز 30 درصد 
جنگ تحميلي، آخرين عضو از خانواده بزرگ 
رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس است كه 
براي دف��اع از حرم اهل بي��ت)ع( به صورت 
داوطلبانه عازم كشور سوريه شد و جانش را 

تقديم راه اسالم  كرد. 
در كنار ن��ام اي��ن جانب��ازان و رزمندگان، 
چهره ه��اي ديگري از جنگ هش��ت س��اله 
خواهان حضور داوطلبانه در سوريه و مبارزه 
با تروريست ها هستند. شايد برخي بر اين باور 
بودند كه قديمي هاي جبه��ه و جنگ ديگر 
وظيفه خود را انجام داده  ان��د و ديگر نيازي 
به حضور آنه��ا در جبهه مقاومت اس��المي 
نيس��ت. اما نيروهاي قديمي جبهه و جنگ 
چه فرمانده و چه يك رزمنده ساده، با عشقي 
وصف نشدني دل در گرو انقالب و كشورشان 
دارند و اين حضور را در جبهه هاي مختلف به 

رخ دشمنان مي كشند. 

خانم عامرزاده شما بسيار جوان هستند، 
چن�د س�ال داري�د؟ کم�ي از خودتان 

بگوييد. 
من متولد 1371 هستم و همسر شهيدم متولد 18 
فروردين ماه 1367 بود. آشنايي ما هم به صورت 
كاماًل س��نتي و با معرفي خانواده ها يمان صورت 
گرفت. محمد همه برنامه زندگي و آينده اش را بر 
پايه قرب الهي چيده بود. ايشان از من خواستند 
كه در اين هدف همراهي شان كنم. در نهايت هم 

در 29 مرداد ماه 1388عقد كرديم. 
پس مي ت�وان گفت ک�ه همس�رتان از 
مدت ها پيش خودش را ب�راي آنچه که 
به آن رسيد يعني ش�هادت آماده کرده 

بود؟
من اين را به عينه در ط��ول زندگي و همراهي با 
محمد ديدم. در بسياري از مواقع حتي در دوران 
نامزدي وقتي ما به مهماني يا مراس��مي دعوت 
مي شديم، ايش��ان من را به داليل كارجهادي يا 
مسائل فرهنگي يا اردو هاي آموزشي و... همراهي 
نمي كردند. از محمد دلخور مي شدم و به ايشان 
اعتراض مي كردم كه محمد جان در حال حاضر 
كه ما جنگي نداريم و تهديدي هم نيست، اين همه 

آموزش براي چيست؟
محمد هم با يك لبخند زيبايي پاسخ مي داد كه 
سرباز امام زمان )عج( بايد هميشه حاضر و آماده 
باش��د تا وقتي صداي هل من ناصر ينصرني امام 

زمانش را شنيد لبيك بگويد. 
ش�هيد اينانلو را نه تنها ب�ه عنوان يک 
همس�ر بلكه به عنوان يک مدافع حرم 

چطور شناختيد؟
همسرم فوق العاده مهربان و رئوف بود. قلبش به 
بزرگي دريا بود. در اين پنج سال زندگي عاشقانه 
مشترك، من به ندرت عصبانيت ايشان را ديدم. 
بسيار احترام بزرگ ترها به ويژه پدر و مادر و حتي 
مادربزرگ و پدربزرگش را داشت، طوري كه من 
غبطه مي خوردم. به امور ديني مثل نماز اول وقت 
و. .. اهميت مي داد و بيشتر تأكيدش بر رزق حالل 
بود. محم��دم اجازه نمي داد مال ش��بهه دار وارد 
زندگي مان بشود. بس��يار مهربان بود. هر زماني 
كه از سركار بر مي گشت، با وجود تمام خستگي با 
حلما دخترمان بازي مي كرد. گاهي من مي ماندم 
كه اين همه انرژي را از كجا م��ي آورد. به جرئت 
مي توانم بگويم، توس��ل به اهل بيت و ارادت آقا 
محمد به آنها عاقبتي چون ش��هيد مدافع حرم 
شدن را براي ايشان رقم زد. محمد آرزوي شهادت 
داشت. باتوجه به شناختي كه من از ايشان داشتم 
مي دانستم كه يك روزي به آرزويش مي رسد، اما 

تصور نمي كردم به اين زودي اين اتفاق بيفتد. 
از حاص�ل زندگي ت�ان بگويي�د، تنه�ا 

دخترتان. 
من وآقا  محمد پنج س��ال در كن��ار هم زندگي 
عاش��قانه داش��تيم. حاصل اين همراهي فرزند 
دختري به نام حلما شد. حلما متولد 6بهمن ماه 
1393اس��ت. حلما يكي از القاب حضرت زينب 
)س( بود كه همسرم به خاطر ارادت قلبي به خانم 
حضرت زينب )س( اين نام را برايش انتخاب كرد. 
حلما يعني بردبار و صبور، لغب كسي كه جان بابا 

فدايش شده است. 
همس�رتان از چه زماني به فكر رفتن به 

جبهه دفاع از حرم افتاد؟
آقا محمد از همان ابتداي جنگ عراق و سوريه و 
زماني كه بحث تجاوز و تعدي به حرمين شريفين 
پيش آمد، به فكر رفتن بود. چند س��الي بود كه 
پيگير رفتن شده بود. من هم به رفتن آقا محمد 

رضايت دادم. 
پس رضايت گرفتن از ش�ما کار سختي 

نبود؟
نه، خوشبختانه چندان كار دشواري نبود! روزي 
كه حرف از رفتن و راهي شدنش پيش آمد، من 
مخالفتي نكردم. چون نمي خواستم كه شرمنده 
اهل بيت شوم. من هميشه با خود مي گفتم كه اگر 
روز عاشورا و زمان امام حسين )ع( بودم ايشان را 
ياري مي كردم. روزي كه آقا محمد از رفتن صحبت 
كرد، روز امتحان من بود بايد ثابت مي كردم كه 
چقدر به اعتقاداتم پايبندم. من همسرم را با جان و 
دل و با دست هاي خودم براي دفاع از اسالم و دفاع 
از عقيله بني هاشم راهي سوريه كردم. محمد 15 

ديماه سال 1394 راهي شد. 
روز رفتن شان را به خوبي يادتان است، از 

آخرين ديدارتان چه خاطره اي داريد؟
آن روز قرار بود آقا محمد صبح ساعت 8 برود، اما 
س��اعت 5 عصر بود كه با ايشان تماس گرفتند و 
هماهنگي الزم انجام شد. چون عجله اي شد، من 
همه وسايلش را خيلي س��ريع حاضر كردم و آقا 
محمد مشغول بازي با حلما شد. خانواده هايمان 
آمده بودند براي بدرق��ه. محمد در حياط با همه 
خداحافظي كرد. حلما را در آغوش گرفت و مرتب 
مي بوس��يد. بعد من را صدا ك��رد و با هم آخرين 
عكس يادگاريمان را انداختيم. بعد دس��تانم را 

گرفت و گفت حواست به همه چي باشد. 
گويا ايشان تنها چند روز بعد به شهادت 

رسيدند؟
محمدم شش روز در س��وريه بود و در نهايت 
21 دي ماه 1394 در خان طومان س��وريه به 
شهادت رس��يد و هنوز هم پيكرش باز نگشته 
اس��ت. تير به پاي آقا محمد اصابت مي كند و 
مجروح مي ش��ود. همرزمانش ايشان را داخل 
ماشين مي گذارند تا به عقب بياورند اما موشك 
كورنت اسرائيلي به ماشين شان اصابت مي كند 
و ايشان به شهادت مي رسد. من خيلي سر خبر 

شهادت همسرم اذيت شدم. 
چطور؟

خبر ش��هادتش را از طريق يكي از دوس��تان در 
ش��بكه هاي اجتماعي متوجه ش��دم. عكسي از 
محمد كه متعلق به سه سال پيش بود منتشر شده 
بود. اما همسرم به من گفته بود اگر اتفاقي براي من 
افتاد يكي از دوستانم با شما تماس مي گيرد. هر 

خبري غير از اين به شما رسيد باور نكنيد. 
در همين اثنا برادرم به خانه ما آمد. گوش��ي آقا 
محمد كه در خانه مانده بود زنگ خورد. يكي از 
دوستانش بود. تلفن را دادم به برادرم كه صحبت 
كند و بعد هم خداحافظي كردند. گوش��ي را كه 
گرفتم پيامكي از طرف دوست محمد به برادرم 
آمد كه »بيا همديگر را ببينيم تا بگم چه اتفاقي 

براي محمد افتاده«. آنجا بود كه بند دلم پاره شد. 
متوجه شدم اتفاقي افتاده و برادرم را قسم دادم اما 

ايشان گفتند آقا محمد مجروح شده است. 
تا فردا ظهر به هر جايي كه فكرمان مي رسيد زنگ 
زديم تا خبري از محم��د بگيريم. يك بار گفتند 
مجروح ش��ده، يك بار گفتند اسير شده، يك بار 
گفتند به كما رفته. ظهر بود كه پدر محمد با يكي از 
دوستانش تماس گرفت. ايشان عادت داشتند كه 
صداي تلفن را هميشه روي بلندگو مي گذاشتند، 
آن طرف خط يك��ي از همرزمان همس��رم بود 
كه گفت» آقاي اينانلو، پس��رتان مجروح ش��د. 
بچه ها او را داخل يك خودرو گذاشتند تا به عقب 
بياورند كه متأسفانه ماشين را مي زنند. پسرتان 
آسماني ش��د.« ديگر هيچ صدايي نمي شنيدم. 
اصاًل انگار زمان براي من ايس��تاده بود. انگار دنيا 

تمام شده بود. 
وصيت يا سفارش شهيد چه بود؟

آقا محمد وصيت كرده بود كه پش��تيبان بي قيد 
و ش��رط واليت فقيه باش��يم. توس��ل به ائمه و 
خواندن نماز اول وقت را بسيار مهم مي دانست. 
من براي دخترمان حلما ه��م برنامه هايي دارم. 
اميدوارم بتوانم آن طور كه پدرش دوست داشت 
او را فاطمه گونه و زينب وار تربيت و بزرگ كنم و 
اميدوارم خدا كمك كند تا رسالت زينبي مان را به 
نحو احسنت انجام بدهيم. محمد مي گفت ما قبل 
از اينكه مدافع حرم بشويم مدافع اسالم و جبهه 
مقاومت هستيم. به فرموده آقا دفاع از اسالم مرز 
ندارد. اگر من شهيد شدم در بنرها قبل از شهيد 

مدافع حرم بنويسيد شهيد جبهه مقاومت. 
در صحبت هايتان گفتيد که مخالفتي با 
رفتن همسرتان نداشتيد، دوست داريم 

بيشتر از انگيزه هاي خودتان بدانيم. 
طبق فرموده امام خامنه اي عزيز، سوريه خط مقدم 
ما است. اگر سربازان ما در سوريه و عراق نبودند 
ما بايد در همدان و كرمانشاه با تكفيري ها مبارزه 
مي كرديم. سربازان حضرت زينب)س( جنگ را به 
كيلومترها دورتر از مرز ايران كشاندند تا خدشه اي 
به مملكت امام زمان )عج( وارد نشود. خب در اين 
ميان عده اي هم نشسته اند و حرف هايي و زخم 
زبان هايي مي زنند كه مطمئن��اً از نا آگاهي آنها 
نسبت به وضعيت موجود است. محمد من كارمند 
بود. او هيچ اجباري براي حضور در جبهه مقاومت 
اسالمي نداشت. اما به عش��ق اهل بيت و دفاع از 
اسالم و به شكلي داوطلبانه و بسيجي اعزام شد. 
مرد مي خواهد كسي از آرزوهايش، از همسرش، 
از فرزند يك ساله اش بگذرد. پا گذاشتن روي نفس 
عماره مرد مي خواهد. پس خيلي عاقالنه به نظر 
نمي رسد انسان براي پول و براي عشق به دنيا از 
همه داشته هايش بگذرد. گذشتن از همه تعلقات 
دنيايي نظير زن، فرزند، عشق همسر و. . . حب 
باالتري مي خواهد، عشقي بزرگ تر مي خواهد. 
من امروز افتخار مي كنم و احساس غرور مي كنم 
كه بزرگ ترين دارايي ام، همه زندگي ام، عشقم 
را، تكيه گاهم را به حض��رت زينب)س( تقديم 
كردم. هر چند ناچيز. خوشحالم كه خانم حضرت 

زينب)س( اين هديه ناقابل را از من پذيرفتند. 

با مقام معظم رهبري ديدار داشته ايد؟
نه، ديداري نداش��تيم اما مي دانم كه ايش��ان چه 
نظراتي نس��بت به مدافعان حرم دارند. ايش��ان 
فرمودند كسي كه در سوريه يا در عراق به شهادت 
مي رسد انگار در حرم امام حسين )ع( به شهادت 
رسيده است. چون اگر مدافعان حرم نبودند اثري از 
حرم اهل بيت نبود. من از همينجا و از طريق رسانه 
ش��ما مي خواهم صحبتي با مقام معظم رهبري 
داشته باش��م و به ايش��ان بگويم كه آقا جان! من 
همسرم را، تكيه گاهم را دادم فداي سر زينب)س(، 
خودم و دخترم هم فداي سر واليت فقيه. آقا جان 

من تا آخرين قطره خونم پاي واليت ايستاده ام. 
خانم عامرزاده! چه ش�باهتي بين حال 
و هواي امروز خود و همس�ران شهداي 

دفاع مقدس مي بينيد؟
من براي خانواده ش��هداي زمان جن��گ و دفاع 
مقدس هشت ساله مان خيلي احترام قائل هستم. 
اما به نظر من كار آنه��ا در آن زمان راحت تر بود. 
چون آن زمان مسير فكري مردم نزديك هم بود 
و شهادت يك مس��ئله اي جا افتاده. اما در حال 
حاضر با اين خط فكري و مش��كالتي كه وجود 
دارد كار ما سخت تر اس��ت و هجمه حرف هايي 
كه درباره شهداي مدافع حرم زده مي شود كار را 
سخت تر مي كند. اميدوارم با تداوم راه شهدايمان 
ابعاد شخصيتي آنها را نش��ان دهيم و آرمان ها و 
عقايدشان را براي مردم از طريق همين رسانه ها 
بازگو كنيم و اجازه ندهيم خون شان پايمال شود. 

و سخن پاياني 
محمد خيلي به ائمه ارادت داشت ولي چهارتن از 
اين بزرگواران همه زندگي محمد بودند؛ حضرت 
زهرا )س(، امام حس��ين )ع (، امام رضا )ع( و علي 
اكبر )ع(. امروز كه به شهادت محمدم نگاه مي كنم 
مي بينم ارادت او كار خودش را كرد و آنها با محمد 
معامله كردند. محمد در ركاب امام حسين)ع( در 
صحراي كرب و بالي س��وريه ش��هيد شد، چون 
حضرت زهرا)س( بي نام و نشان و مانند امام رضا)ع( 
در كشوري غريب و چون علي اكبر)ع( در سن 27 
سالگي آسماني شد. او به هر آنچه دوست داشت 
رسيد. روزهاي بي محمد بر من سخت مي گذرد، 
همه دلتنگي هاي همسرانه ام را گذاشته ام پيش 
مادرمان حض��رت زهرا )س( و زين��ب)س( تا در 
قيامت سرمان را باال بگيريم و بگوييم اللهم تقبل 

منا هذا القليل. 

گفت وگوي »جوان« با الناز عامرزاده همسر شهيد مدافع حرم جاويداالثر محمد اينانلو

همه دلتنگي هايم را پيش خانم زينب)س( امانت گذاشتم تا در قيامت شرمنده اهل بيت نباشم

همسرم را با دست هاي خودم مهياي رفتن كردم

  صغري خيل فرهنگ 
وقتي با همسران شهداي مدافع حرم که سن  اغلب شان به نسل سوم و چهارم انقالب بازمي گردد 
همكالم مي شوي، تمام معادالتي که در ذهن داش�تي به هم مي ريزد. انگار که اينها خودشان 
مدافع حرم هستند. زناني که زميني اند اما آس�ماني فكر مي کنند. اين بار هم با يكي ديگر از 
مالزمان حرم عمه سادات همكالم شديم؛ الناز عامرزاده همسر شهيد جاويداالثر محمد اينانلو 
که همچون همسرش اعتقاد دارد او در کنار دفاع از حرم، رزمنده جبهه مقاومت اسالمي نيز بود. 
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تویوتاهای 200 میلیارد ریالی در شیراز 
توقیف شد

خودرو  دستگاه  چهار  گفت:  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهر شیراز توقیف شد.

پی  در  گفت:  باره  این  در  بخش حبیبی  رهام  سردار سرتیپ 
یافته  سازمان  باند  یک  اعضای  اینکه  بر  مبنی  خبری  کسب 
قاچاق خودرو با ورود غیرمجاز خودرو به کشور و جعل اسناد 
گمرکی اقدام به فروش خودروها در استان فارس و سایر نقاط 
کشور می کنند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت 

اقتصادی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی، در این 
لکسوس،  تویوتا  شامل  قاچاق  خودرو  دستگاه  چهار  خصوص 
تویوتا لندکروز و ۲ خودرو تویوتا اف جی کروز در شهر شیراز 

توقیف و در این رابطه ۶ متهم دستگیر شدند.
این  ارزش  اینکه  بیان  با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
خودروهای قاچاق طبق نظر کارشناسان مربوطه ۲۰۰ میلیارد 
ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

23 قبضه سالح جنگی و شکاری
 در دزفول کشف وضبط شد

سالح  قبضه   ۲۳ گفت:  دزفول  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
امنیت  ارتقای  طرح  اجرای  راستای  در  شکاری  و  جنگی 
شد.  و ضبط  کشف  دزفول  در  قاچاقچیان سالح  از  اجتماعی 
ارتقای  بیان کرد: طرح  اله گراوندی روز جمعه  سرهنگ روح 
با سارقان و مخالن  قاطع  برخورد  به منظور  اجتماعی  امنیت 
در  قضایی  مرجع  با  هماهنگی  از  پس  عمومی  امنیت  و  نظم 
۷۲ ساعت گذشته توسط ماموران انتظامی در دزفول اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، ماموران انتظامی موفق به کشف ۲۳ 
قبضه  و ۱۶  قبضه سالح جنگی  )هفت  غیرمجاز  قبضه سالح 
سالح شکاری( شدند. وی همچنین به دستگیری ۱۵ نفر معتاد 
متجاهر و معرفی آنها به کمپ های ترک اعتیاد در این طرح 
اشاره کرد و گفت: ماموران پلیس در این طرح موفق به کشف 
۲۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل شدند. سرهنگ گراوندی 
انواع  فقره  و کشف ۱۵  باند سرقت  اعضای سه  به دستگیری 
سرقت نیز اشاره کرد و ادامه داد:متهمان پس از تشکیل پرونده 
مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

عامالن آدم ربایی سه تبعه خارجی
 در مشهد دستگیر شدند

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: چهار متهم به آدم ربایی 
که با نقشه اخاذی ۲۰۰ هزار دالری، سه تبعه خارجی را در 

مشهد ربوده بودند، در دام پلیس گرفتار شدند.
سرتیپ محمد کاظم تقوی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در پی اعالم گزارشی به فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر ربایش سه تبعه خارجی که برای زیارت به مشهد آمده 

بودند، دستور ویژه به منظور پیگیری سریع پرونده صادر شد.
وی اضافه کرد: عامالن این اقدام مجرمانه در تماس با خانواده 
کرده  آزادی  برای  دالر  هزار   ۲۰۰ درخواست  اتباع  این  های 

بودند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: کارآگاهان پلیس استان 
با بررسی هوشمندانه، یکی از عامالن اصلی این اقدام مجرمانه 
از  پس  و  شناسایی  را  بود  دار  سابقه  و  ساله   ۳۱ جوانی  که 
در  را  همدستانش  از  نفر   ۲ و  او  قضایی  مرجع  با  هماهنگی 

خانه ای دستگیر کردند.
تقوی افزود: پلیس در مرحله نهایی این عملیات ضربتی، خانه 
تبعه  سه  که  شمالی  طبرسی  بلوار  محدوده  در  مسکونی  ای 
ربوده شده در آن نگهداری می شدند را نیز بازرسی و با رهایی 

این افراد یکی دیگر از اعضای باند را دستگیر کرد.
وی ادامه داد: متهمان دستگیر شده به ترتیب ۳۱، ۲۹، ۲۶و 
۲۵ ساله هستند که از استان  دیگری به مشهد آمده بودند و 
تحقیقات درباره آنها با دستورات تخصصی مرجع قضایی ادامه 

دارد.

خبر

جدول 3228

با نزدیک شدن فصل امتحانات دغدغه ی والدین و دانش 
آموزان جهت آمادگی برای امتحانات بیش تر خواهد شد. 
جمله ی معروف “فردا امتحان دارم هیچی نخوندم” شاید 
اگر مطالعه و درس  اما  باشد  آشنا  ما  از  به گوش خیلی 
انداخته اید  تعویق  به  امتحان  شب  از  قبل  تا  را  خواندن 
یک شبه  بود  نخواهید  قادر  اگرچه  نباشید.  وحشت زده 
مطالب را به حافظه بلندمدت خود بسپارید اما به کمک 
ترفند های شب امتحان و برنامه ریزی درسی شب امتحان 
می توانید به اندازه گذراندن آزمون ها مطالب را بیاموزید و 

خود را برای امتحان آماده کنید.
امتحان  شب  سخت  آزمون  یک  برای  آمادگی  جهت 
بود.  خواهد  مطالب  یادگیری  برای  شما  زمان  آخرین 
بوده  اختیارتان  از زمان هایی که پیش ازاین در  اگر  قطعاً 
در  مطالب  یادگیری  باشید  نکرده  استفاده  درستی  به  
شب امتحان برای شما سخت تر خواهد بود. اکنون زمان 
بازنگری شما برای یادگیری مطالب و آمادگی برای آزمون 
این  دهید  انجام  باید  که  کاری  تنها  و  رسیده  پایان  به 
داشته  اطمینان  و  بوده  مسلط  اعصاب خود  بر  که  است 
باشید که برای حضور در سالن امتحان و پاسخ گویی به 
سؤاالت آماده اید. بنابراین اگر همچنان این سؤال در ذهن 
شما تکرار می شود که چگونه امتحان را ۲۰ بگیریم؟ باید 
بگویم فرصت ها را از دست نداده و در اولین فرصت برای 

ترفند های شب امتحان برنامه ریزی کنید.

تقویت حافظه در شب امتحان
تقویت  برای  نیز  راهکارهایی  باید  برنامه ریزی  کنار  در 
در  والدین  از  بسیاری  بیابید.  امتحان  شب  در  حافظه 
خصوص نوع تغذیه و آمادگی هوشی و جسمی فرزندان 
خود نگران هستند و اغلب به دنبال خوراکی های مناسب 
را زیرورو می کنند  امتحان سایت ها و منابع زیادی  شب 
امتحانات  برای  حافظه  تقویت  غذاهای  انواع  بتوانند  تا 
برای  آن  با  متناسب  را  امتحان  شام شب  و  بشناسند  را 

فرزندانشان آماده کنند.
در این مقاله قصد داریم در مورد ترفندهای شب امتحان 
صحبت کنیم و به این سؤال معروف که چگونه امتحان را 

۲۰ بگیریم پاسخ گوییم. 
چگونه امتحان را ۲۰ بگیریم؟

جمالت  امتحانات  فصل  شدن  نزدیک  با  که  سال هاست 

آشنای زیادی نظیر “فردا امتحان دارم هیچی نخوندم”، ” 
چگونه امتحان را ۲۰ بگیریم” به گوشمان خواهد خورد 
که ما را به تفکر وامی  دارد و تالش داریم تا راه حلی برای 

پاسخ به آن بیابیم.
 ۲۰ را  امتحان  چگونه  سؤال  به  پاسخ  برای  گام   اولین 
بگیریم این است که با وسایل موردنیاز برای مطالعه نظیر 
مداد، برگه های یادداشت، نشانه گرها، جزوات، کتاب های 
یک  در  غیره  و  آزمون  سؤاالت  نمونه  مطالعه،  راهنمای 
نقطه راحت بنشینید. یکی از ترفندهای شب امتحان این 
است که با سازمان دهی کارها شروع کنید بنابراین تمام 
اختیار  در  موضوع  یادگیری  و  دریافت  برای  که  منابعی 
دارید، بر اساس موضوع، ترتیب زمانی و یا روش های دیگر 
سازمان دهی کنید و به طور منظم آن ها را مطالعه کنید. 
شاید نیاز باشد که نکات مهم را با هایالیتر برجسته سازید. 
نکته ی مهم این است که روش های سازمان دهی افراد با 
یکدیگر متفاوت است فقط کافی است بین مفاهیم ارتباط 
برقرار کنید. شب قبل از آزمون باید پیش زمینه ی خوبی از 
موضوعات آزمون داشته باشید. هدف شما از مطالعه شب 
امتحان باید بررسی و به روزرسانی مفاهیم باشد. می توانید 
مفاهیم  بهتر  فهم  برای  تحصیلی  راهنمای  کتاب های  از 
استفاده کنید در غیر این صورت بهتر است یادداشت ها 
اصلی  نکات  ابتدا  کنید.  اولویت بندی  را  خود  جزوات  و 
موضوعات را بررسی کرده و سپس روابط علت و معلولی 
درزمینه موضوع و سایر ایده هایی که می تواند بروی یک 
سؤال مطرح شود را موردبررسی قرار دهید. به این دلیل 
است که تأکید می شود به جای حفظ کردن مطالب سعی 
کنید که آن را بفهمید. هنگام مطالعه ۳۰ تا 4۵ دقیقه 
بروی موضوع تمرکز کنید و سپس ۵ دقیقه به مغز خود 
استراحت دهید. آموزش مفاهیم و ایده ها به شخص دیگر 
می تواند در یادگیری بهتر شما مؤثر باشد. اگر می خواهید 
درک کنید که واقعاً مطلب را فراگرفته اید می توانید آن را 
به همکالسی یا هر شخص دیگری که تمایل به همکاری 
دارد توضیح دهید. آموزش به شخص دیگر درک مفاهیم 
و برقراری ارتباط بین آن ها را برای شما ساده تر می سازد. 
زمانی که در پاسخ به سؤالی دچار مشکل شده اید آن را 
یادداشت کنید و مجدداً مورد مطالعه قرار دهید تا زمانی 
که به طور کامل آن را درک کنید. درنهایت یک یادداشت 
امتحان  از  قبل  تا  کرده  آماده  آموخته اید  که  مطالبی  از 

بتوانید یک مرور کلی بر موضوعات داشته باشید.

یکی از ترفند های شب امتحان  داشتن خواب کافی می 
از  امتحان می تواند یکی  از  باشد. خواب کافی شب قبل 
اصلی ترین کلیدهای موفقیت شما در آزمون باشد. ممکن 
است وسوسه شوید که تمام شب قبل از امتحان را بیدار 
امتحان  قبل  شب  در  کافی  خواب  نداشتن  اما  بمانید 
نمی توانید  لذا  کرده  مواجه  مشکل  با  را  مغز  عملکرد 
اطالعاتی که آموخته اید را فرابخوانید بنابراین سعی کنید  

شب قبل از امتحان خواب راحت و کافی داشته باشید.

خواب کافی شب قبل از امتحان
جهت آمادگی در آزمون عالوه بر اینکه باید در خصوص 
نحوه مطالعه قبل از آزمون برنامه ریزی داشته باشید بهتر 
امتحان  از  قبل  که  سؤال  این  به  پاسخ  دنبال  به  است 
امتحان  شب  مفید  غذای  لیست  و  باشید  بخوریم  چی 
غذایی  وعده  یک  خوردن  کنید.  آماده  خود  برای  نیز  را 
امکان  این  سالم  وعده  میان  چند  کردن  آماده  و  مغذی 
سوخت  نیاز  صورت  در  تا  می سازد  فراهم  شما  برای  را 
موردنیاز بدن خود را تأمین کنید. مغز و بدن با یکدیگر 
اینکه مطالعه را آغاز کنید  از  بنابراین قبل  ارتباط اند  در 
بهتر است از بدن خود مراقبت کنید. به حمام بروید، آب 
یابید.  اطمینان  خود  لباس  راحتی  از  و  بخورید  چای  یا 
مهم  بسیار  مطالعه  بودن  جدی  برای  آرامش  و  تمرکز 
است لذا برای همراهی بدن با ذهن سعی کنید که نفس 
عمیق بکشید و یوگا انجام دهید. اساساً این آمادگی برای 
کمک به یادگیری نیست بلکه به شما کمک می کند تا از 
مطالعه منحرف نشوید. خوردن چند میان وعده سالم در 
طول مطالعه می تواند مفید باشد اما خوراکی ها را عاقالنه 
و  قند  که  نیست  چیزی  ایدئال  غذای  کنید.  انتخاب 
کربوهیدرات بیش تری داشته باشد چراکه منجر به سقوط 
ناگهانی انرژی خواهد شد. غذای مفید شب امتحان باید 
پروتئین باالیی داشته باشد، مرغ کبابی و تخم مرغ مواد 
غذایی حاوی پروتئین هستند. خوردن دمنوش برای شب 
سبب  می تواند  سبز  چای  حاوی  دمنوش  مثل  امتحان 
خوراکی های  از  نیز  تلخ  شکالت  شود.  ذهنی  آرامش 
مناسب شب امتحان است. قبل از رفتن به محل برگزاری 
سپس  و  بخورید  سالم  و  مقوی  صبحانه  یک  امتحانات 

نگاهی اجمالی به یادداشت های خود بیندازید.
برنامه ریزی درسی شب امتحان

برنامه ریزی امتحانات نهایی برای دانش آموزان سال سوم 
برای  را  آن ها  زیرا  است  اهمیت  حائز  بسیار  دبیرستان 
به طورکلی  می سازد.  آماده  کنکور  نام  به  بزرگی  رقابت 
پیمودن  آن  به  برای رسیدن  برنامه ریزی  و  تعیین هدف 
راه را برای ما آسان تر می سازد زیرا پیش بردن قدم به قدم 
کارها سبب می شود که زمان را در اختیار بگیریم و در 
کنیم.  عمل  موفق تر  کارها  به موقع  و  بهتر  هرچه  انجام 
از  قبل  می توانید  نهایی  امتحانات  برنامه ریزی  داشتن  با 
به موقع  با مطالعه  و  را حفظ کرده  آرامش خود  هر چیز 
اضطراب و نگرانی را از خود دور کنید. جهت برنامه ریزی 
درسی شب امتحان  می توانید از راهنمایی های زیر کمک 

بگیرید:
از لحظه های خود عاقالنه استفاده کنید: قبل از شروع به 
و  و طرح  کرده  بررسی  را  موضوعات  است  بهتر  خواندن 
نقشه ای برای نحوه ی مطالعه ی خود ایجاد کنید. می توانید 
با رسم جداول و یا نمودارها به طور دقیق مشخص کنید 
که چه اهدافی دارید و برای رسیدن به آن ها به چه میزان 
مطالعه و زمان نیاز دارید. بنابراین اولین گام در مدیریت 
الزم  موفقیت  به  رسیدن  برای  است.  هدف  تعیین  زمان 

است که از زمان خود عاقالنه استفاده کنید. 

چگونه در امتحان نمره 20 بگیریم

تشدید اگزما در سرما/ 
پوست چرب بهتر است یا خشک



دشمن می خواهد رضایت مردم را 
به نارضایتی تبدیل کند

دولت با کاالبرگ الکترونیکی از 
کاهش ارزش یارانه جلوگیری کند

صفحه )4(صفحه )4(

ایران اسالمی  وزیر کشور گفت: دشمن می خواهد رضایت مردم 
پنجشنبه  روز  عصر  وحیدی،  احمد  کند.  تبدیل  نارضایتی  به  را 
)اول دی( در مراسم معارفه استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ایران 
اسالمی در مسیر حرکت رو به جلو و رسیدن به قله های پیشرفت 
می خواهد  دشمنان  کرد:  عنوان  می آزارد،  را  دشمن  این  و  است 

امید ملت را به یاس تبدیل و آنان را نسبت به آینده ناامید ...

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 4۰ 
کاالبرگ  با  باید  است، گفت: دولت  رفته  نقدی آب  یارانه  درصد 
الکترونیک یا یارانه نقدی مبتنی بر سبد کاال، طبق مصوبه مجلس 
از کاهش ارزش یارانه مردم جلوگیری کند. محسن دهنوی نماینده 
تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: »از ابتدای امسال 

و پس از حذف ارز ترجیحی، با تجمیع و افزایش یارانه ها گام...

سال شانزدهم * شماره 3228 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 3  دی 1401 * 24  دسامبر 2022 * 29  جمادی االولی 1444

 تدوین طرح ها در دور دوم سفر 
رییس جمهور با افق چند ساله باشد

چگونه 
در امتحان 

نمره 20 بگیریم

صندوق های خرد محلی،
الگوی موفق اشتغال

 در کهگیلویه و بویراحمد
اشتغال  موفق  الگوی  محلی  خرد  های  صندوق 
هستند که فعالیت آنان چند سالی است در روستاها 
و شهرهای کوچک کهگیلویه و بویراحمد افزون بر 
کمک به خوداتکایی بانوان منجر به رونق تولید در 
این استان شده است. در حالی که سال ۱۳۶۵ نرخ 
 ۳۰ بویراحمد  و  کهگیلویه  در  روستانشینی  رشد 
به ۲۱ درصد  اکنون  میزان هم  این  و  بوده  درصد 
برنامه ریزی  با  تا  یافته است ضرورت دارد  کاهش 
اصولی برای رونق کسب و کارهای کوچک در این 
در  ماندن  به  اهالی  تا  شود  ریزی  برنامه  مناطق 
زادگاه های خود تشویق شوند مسئوالن امید دارند 

با ادامه رونق فعالیت صندوق های خرد محلی...

 الیحه بودجه ۱4۰۲ کل کشور سرانجام پس 
به  دولت  هیات  در  العاده  فوق  جلسه   ۱۸ از 
تصویب رسید تا پس از تنظیم متون حقوقی 
تقدیم  قانونی  تشریفات  طی  برای  قانونی  و 
با  مجلس شورای اسالمی شود؛ الیحه ای که 
کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولید، به 

دنبال حمایت از تولیدکنندگان است.
یکشنبه   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  به  رسیدگی 
گذشته - ۲۷ آذر - در دولت به پایان رسید 
و آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی از همه اعضای 
جلسه   ۱۸ برگزاری  با  که  وزیران  هیات 
کل   ۱4۰۲ بودجه  قانون  الیحه  فوق العاده، 
کشور را با دقت و سعه صدر بررسی کردند، 

قدردانی کرد.
الیحه بودجه مهمترین سند مالی ساالنه دولت 
سیاستگذاری  و  مسیر  که  رود  می  شمار  به 
مشخص  آینده  سال  در  را  دولت  اقتصادی 
می کند. سیاست های کالن دولت در بودجه 
سال آینده در جلسه علنی مجلس و در روز 
تقدیم الیحه بودجه به مجلس شورای اسالمی 

تشریح خواهد شد.
به تدوین و تصویب این الیحه در دولت، در 
هفته پیش رو، مجلس شورای اسالمی میزبان 
ضمن  تا  بود  خواهد  سیزدهم  دولت  رئیس 
تقدیم این الیحه، جزئیات و سیاست گذاری 
های کالن دولت را در این الیحه برای سال 

آینده تشریح کرد.
الیحه  این  کامل  جزئیات  هنوز  هرچند 
امر،  مسئوالن  گفته  به  اما  نشده  رونمایی 
سیاست  تا  کرده  تالش  دولت  الیحه  این  در 
های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریور ماه 
امسال از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد، 

محور اصلی این کار باشد.
خاندوزی  سیداحسان  سخنان  از  که  آنطور 
سخنگوی  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
بر  دولت درباره برخی جزئیات الیحه بودجه 
می آید، به نظر می رسد دولت در سال آینده 
همچنان بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی 
در  و  دارد  تاکید  مردم  قدرت خرید  تضعیف 

عین حال با تداوم معافیت مالیاتی...

فرماندار بویراحمد گفت: به منظور توسعه پایدار منطقه 
دوم  دور  در  اجرایی  های  توسط دستگاه  ها  ارائه طرح 
سفر رییس جمهور باید برمبنای افق و دوراندیشی ۲۰ 
ساله باشد و جمعیت جدید و مهاجرت ها، ظرفیت های 

مختلف و پیشرفت شهرستان در همه ابعاد دیده شود.
سفر  اول  دور  در  داشت:  اظهار  مطلق  مهدوی  شهرام 
گاز  شرکت  و  فاضالب  و  آب  شرکت  جمهور  رییس 
پروژه های خوبی در سطح شهرستان بویراحمد داشتند 
که اعتبارات تخصیصی به طرح شان به طور کامل جذب 
شده است. وی افزود: اصالح شبکه آب شهر یاسوج پروژه  

بزرگی بود که در مدت محدودی انجام...

فرماندار بویراحمد:
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جانشین سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

بلوغ سیاسی مردم تمامی 
نقشه های دشمنان انقالب را 

خنثی کرده است

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی استان:

کشت گیاهان دارویی در مناطق 
سردسیری استان حیاتی است

الیحه بودجه 1402 
در ایستگاه پایانی
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2

مدیرعامل آب و منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد ؛

آبریز، توجیه پذیرترین 
سد مخزنی کشور

3

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش به اینکه آیا 
برجام مرده است، با بیان اینکه کار من نوشتن آگهی ترحیم نیست، 

تاکید کرد: ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه دهیم.
رابرت مالی )راب مالی( نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه به 
وقت محلی در مصاحبه  با رادیو آزادی )رادیو اروپای آزاد( در پاسخ به 
این سوال که آیا برجام مرده است؟ گفت: ببینید کار من نوشتن آگهی 
ترحیم نیست. کار من پیشبرد و حفاظت از منافع ایاالت متحده است.
درخواستهای  به  اشاره  بدون  ادعاها  تداوم  در  بایدن  دولت  مقام  این 
زمینه  این  در  آشکارا  که  است  مدتی  ما  افزود:  مذاکرات  در  آمریکا 
صحبت کرده ایم که ایران یک فرصت طالیی داشت، و همه ما فرصت 
دو  یکی  حتی  بودند،  موافق  همه  کنیم.  احیا  را  برجام  که  داشتیم 
لحظه  آخرین  در  اما  است،  موافق  هم  ایران  که  می کردیم  فکر  روز 
قابل  هیچکس  سوی  از  می دانستند  که  کردند  مطرح  را  درخواستی 
پذیرش نبود. در نتیجه آنها هستند که این فرصت برای بازگشت فوری 

به برجام را از بین بردند.
رابرت مالی اضافه کرد: از آن موقع چیزهایی تغییر کرده اما هیچ چیز 
تغییر  را  توافق  به  برای دستیابی  ایران  آمادگی  زمینه  را در  ما  شک 

نداده است.
و  ایران  داخلی  امور  در  مداخله  تداوم  با  سپس  آمریکایی  مقام  این 
حمایت از ناآرامی ها و آشوب ها و نیز ادعاهای پهپادی علیه تهران 
سرکوب  و  ایران  خیابان های  در  اعتراض  داده  رخ  آنچه  شد:  مدعی 

کمک  داده  رخ  آنچه  است.  حکومت  سوی  از  معترضان  بیرحمانه 
غیرمعقول ایران به روسیه در جنگ است. در نتیجه ما زمان بیشتری 
را صرف تمرکز بر آن موضوعات کردیم اما اگر کسی در آن زمان به 
توافق پشت کرد، این ایران بوده و ما تمرکزمان را بر مسائلی که از آن 

زمان رخ داده، معطوف کرده ایم.
رابرت مالی در پاسخ به خبرنگار این رسانه که خطاب به او گفت، شما 
از افعال گذشته زیاد استفاده می کنید. باالخره موضوع هسته ای حدود 
دو دهه برای ایاالت متحده چالش امنیتی بوده است. از اینجا به بعد 

چه خواهد شد؟ پاسخ داد:
اولویت ما همان هست  افعال گذشته چیست.  از  نمی دانم منظورتان 

که بود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در هراس از نفوذ منطقه ای ایران 
آمریکایی  نیروهای  حالیکه  در  و  مسکو   – تهران  روابط  تعمیق  و 
هزاران کیلومتر دورتر از خاک واشنگتن در غرب آسیا برای مداخله و 
اشغالگری در امور سایر کشورها به سر می برند، افزود: دفاع از نظامیان 
آمریکایی در مقابل هر حمله ای از سوی ایران، مقابله با کمک نظامی 
آنها به روسیه، هیچ کشوری به اندازه ایران، به روسیه در این جنگ 

غیرقانونی که نتیجه آن شکست خواهد بود، کمک نکرده است.
رابرت مالی مدعی شد: این موضوعی است که ایران باید خیلی عمیق 
به آن فکر کند، و در کنار اینها جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده 
پیشتر هم گفته که اجازه نخواهد داد که ایران به سالح اتمی دست 

یابد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در عین تکرار ادعاها درباره برنامه 
که  معتقدیم  همچنان  ما  کرد:  تاکید  ایران  آمیز  صلح  ای  هسته 
دستیابی  عدم  از  اطمینان  برای  راه  بهترین  توافق  یک  و  دیپلماسی 

ایران به سالح اتمی است.
رابرت مالی با تاکید بر اینکه ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه 
دهیم، در عین حال مدعی شد:اما باز هم تاکید می کنم طرفی که به 

یک امکاِن واقعی برای احیای برجام پشت کرد، ایران بود.
نیز  و  آمریکا  غیرمستقیم  گفتگوهای  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
ارتباطات  آن  گفت:  آمریکایی  ایرانی-  زندانیان  سرنوشت  و  وضعیت 

ادامه داشته است. 
به  ما  افزود:  تابعیتی  دو  زندانیان  درباره  ادعاها  تکرار  با  مالی  رابرت 
اولویت  یک  که  موضوع  این  درباره  ایران  با  غیرمستقیم  گفت وگوی 
بسیار جدی برای ماست، ادامه داده ایم تا بتوانیم آمریکایی هایی را که 
به  زندانی هستند،  ایران  در  ناعادالنه  متمادی،  برای سال های  برخی 
بازگردانیم. آن گفت وگوها هیچ گاه متوقف نشده است و تالش    خانه 

خود  را بر هرچه زودتر بازگرداندِن آنها ادامه خواهیم داد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادامه داد: ما در حال بررسی راه های 
ناعادالنه گرفتار  را که  بتوانیم زندانی هایمان  بشردوستانه هستیم که 
هستند، به خانه بازگردانیم. و فارغ از اینکه چه اتفاق دیگری افتاده 

باشد، این موضوع اولویت ما در رابطه با ایران است.
این مقام وزارت خارجه دولت بایدن در پاسخ به سوال دیگری درباره 
ناآرامی ها در ایران و اینکه آیا چالشی جدی برای ایران خواهد بود؟ 
ادعاهای خود را تکرار کرد و افزود: به نظرم ارزیابی ما از این اعتراضات 
مردم  خواسته های  ابراز شجاعانه  دارد.  وجود  که  است  چیزی  همان 

ایران است که می خواهند حقوق بنیادین آن ها رعایت شود.
نقش  به  اشاره  بدون  و  ایران  داخلی  امور  در  دخالت  با  مالی  رابرت 
افزود که  سه ماه گذشته است  ناآرامی ها  این  واشنگتن و غرب در 
و مردم ایران پیامی روشن درباره خشم و خواسته هایشان دارند. این 
چیزی است که چشمگیر بوده و نگاه همه دنیا را به خود معطوف کرده 
اینکه آمریکا عالوه بر  به  است. مذاکره کننده ارشد آمریکا در پاسخ 
تحریم های حقوق بشری، چه اقدام بیشتری برای حمایت از ناآرامی 
ها می تواند انجام دهد؟ با تکرار ادعاها و بدون کوچکترین اشاره ای به 
بیش از چهار دهه تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران مدعی 
شد: آنچه ما از همان روز اول انجام دادیم این است که توجه همگانی 
را به ایران جلب کنیم؛ خصوصا در زمانی که حکومت ایران  می خواهد 

هم اعتراض و هم سرکوب خشونت بار آن را پنهان کند.
وی با اذعان به فضاسازی غرب علیه ایران به رهبری آمریکا گفت: تنها 
بلکه یک تالش چندجانبه  نبوده که چنین کرده  متحده هم  ایاالت 
است. فقط هم کشورهای غربی نبوده اند و کشورهایی در سراسر دنیا 

به این تالش پیوسته اند.
وی بار دیگر با حمایت از ناآرامی ها مدعی شد که این کشورها  خشم 
خود از این سرکوب و همچنین ستایش خود از شجاعت معترضان را 

ابراز کرده اند.
رابرت مالی ادامه داد: همچنین اقداماتی برای تسهیل تحریم های خود 
انجام دادیم که مانعی در مسیر ایرانی ها برای ارتباط با یکدیگر و با 

دنیا نباشند. 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سپس به فضاسازی سیاسی کشورش 
در  جمله  از  چندجانبه ای  اقدامات  کرد:  اذعان  و  اشاره  تهران  علیه 
تالش  و  دادیم  انجام  ملل  سازمان  در  زنان  جایگاه  کمیسیون  زمینه 
نقش  معترضان  و کسانی که در سرکوب  ارشد  مقامات  می کنیم که 
دارند، مسئول شناخته شوند؛ چه در مقابل دید مردم خود، و چه در 

مقابل جهان.
با شرکت های حوزه  ادامه داد: ما به گفت وگو  بایدن  این مقام دولت 
آنها هر  اینکه  ما در مسیر  تا درک کنند که  ادامه می دهیم  فناوری 
کاری که در این زمینه دستشان برمی آید انجام دهند، مانعی نخواهیم 
بود. رابرت مالی در تداوم دخالت در امور داخلی ایران افزود:  بالطبع 
حکومت ایران نیز  تالش خود را برای مانع تراشی در این میان و کم 
کردن سرعت اینترنت انجام می دهد. ما به کار با شرکت های فناوری 
در این زمینه ادامه می دهیم تا ببینیم چه کار بیشتری می توان کرد تا 
مطمئن شویم که تبادل اطالعات ادامه خواهد داشت و حکومت ایران 

نمی تواند آنچه را که با مردم می کند، پنهان کند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره سیاست های 
منطقه ای و هسته ای واشنگتن با توجه به وضعیت جمهوری اسالمی 
گفت: ما به عنوان یک دولت، یک سری اولویت را تعیین کرده ایم و 

یکی با دیگری در تناقض نیست.
ما  شد:   مدعی  ایران  مردم  از  حمایت  ادعای  تکرار  با  مالی  رابرت 
ایران  مردم  بنیادین  حقوق  از  دفاع  در  رسا،  و  بلند  بسیار  می توانیم 
از  دفاع  برای  اقداماتی  ما  همزمان  کنیم.  صحبت  عمومی  فضای  در 
منافع خود انجام می دهیم؛ حال می تواند در زمینه دفاع از شهروندان 
راهکار  یک  به  دستیابی  یا  باشد،  ایران  حمالت  مقابل  در  آمریکایی 

دیپلماتیک برای اینکه  ایران به سالح هسته ای دست نیابد.
با تکرار مواضع یکجانبه و سیاست  این مقام آمریکایی در عین حال 
در  کاماًل  این  شد:  مدعی  واشنگتن  حداکثری  فشار  خورده  شکست 
راستای منافع ماست. ما امیدواریم که دیپلماسی جواب دهد اما اگر 
نداد، جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده بسیار روشن اعالم کرده 

که همه گزینه ها بر روی میز است. 
وی مدعی شد: ما می توانیم بیش از یک کار را همزمان انجام دهیم. 
تهدید  در  ایران  اقدامات  مقابل  در  باشیم،  پایبند  ارزش هایمان  به 
راهکار  یک  پیگیر  بایستیم،  منطقه  کردِن  بی ثبات  یا  آمریکایی ها، 
دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح اتمی باشیم و 
برای آزادی سریع شهروندان آمریکایی که ناعادالنه در زندان هستند، 

تالش کنیم.
مذاکره کننده ارشد آمریکا ادامه داد: این یک رویکرد کل  گرایانه است 
و ما می توانیم همه را همزمان انجام دهیم. هدف ما دفاع و پیشبرد 

منافع و ارزش هایمان است و ما پیگیر این رویکرد هستیم.
ایران،  آغاز حوادث  زمان  از  بایدن  دولت جو  که  است  حالی  در  این 
ناآرامی  از  آشکارا  ایران،  اسالمی  امور داخلی جمهوری  با دخالت در 
ها حمایت و اعالم کرده است که تمرکزش بر مذاکرات وین نیست؛ 
این  از  ترامپ  دونالد  دولت  و خروج  عهد  نقض  پی  در  که  مذاکراتی 
انجام  در حال  آن  به  آمریکا  دوباره  بازگشت  برای  المللی  بین  توافق 

بوده است.

رابرت مالی: 

آماده ایم دیپلماسی با ایران را ادامه دهیم 

امام مهدی علیه السالم
عاَء بِتَعجیِل  ؤاِل َعّما ال یَعنیُکم، وال تَتََکلَّفوا َعلی  ما َقد ُکفیتُم، وأَکثُِروا الدُّ ... َفَأغلِقوا أبواَب السُّ

الُم... َعلی  َمِن اتَّبََع الُهدی . الَفَرِج؛ َفِإنَّ ذلَِك َفَرُجُکم، َوالسَّ
» ... پس درهای سؤال را از آنچه به کارتان نمی آید، ببندید و ]بیش از [آنچه را کفایت شده اید، 

بر دوش خود منهید، و برای تعجیل در فرج، فراوان دعا کنید که این، فرج شماست. 
و سالم ... بر کسی که راه هدایت بپوید!« . 
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دریافت نور ناکافی در روز
 منجر به دیرتر خوابیدن می شود

حتماً  بخوابید،  خوب  شب ها  می خواهید  اگر 
اگر  حتی  بروید،  بیرون  کمی  روز  طول  در 
با  واشنگتن  دانشگاه  محققان  باشد.  ابری  هوا 
دریافتند که  دانشجویان  الگوهای خواب  مطالعه 
خواب  به  دیرتر  دانشگاه شب ها  این  دانشجویان 
خواب  از  صبح ها  دیرتر  زمستان  در  و  می روند 
اما  نبود،  مشخص  دقیقاً  علت  می شوند.  بیدار 
محققان این نظریه را مطرح کردند که دلیل آن 
این است که دانشجویان در طول روز کمتر در 
معرض نور قرار می گرفتند. تحقیقات دیگر نشان 
منجر  روز  در  ناکافی  نور  دریافت  که  است  داده 
به مشکالتی در هنگام خواب می شود. »هوراسیو 
دی ال ایگلسیا«، نویسنده ارشد مطالعه، می گوید: 
دارد  طبیعی  روزی  شبانه  ساعت  یک  ما  »بدن 
بخوابیم.  شب  در  زمانی  چه  می گوید  ما  به  که 
به  می آید  بیرون  خورشید  که  روز  طول  در  اگر 
ساعت  نگیرید،  قرار  نور  معرض  در  کافی  اندازه 
بدن شما به تعویق می افتد و شروع خواب شبانه 
را به عقب می اندازد.« برای تحقیق در این مورد، 
این مطالعه از کنترل کننده های مچ دست برای 
در  گرفتن  قرار  و  خواب  الگوهای  گیری  اندازه 
از ۵۰۰ دانشجوی مقطع  برای بیش  نور  معرض 
کارشناسی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ استفاده کرد. 
هر شب  تقریباً  به فصل  توجه  بدون  دانشجویان 
در  حال،  این  با  می خوابیدند.  میزان  همان  به 
روزهای زمستانی، آنها به طور متوسط ۳۵ دقیقه 
دیرتر به رختخواب می رفتند و حدود ۲۷ دقیقه 
این  می شدند.  بیدار  تابستانی  روزهای  از  دیرتر 
تیم بر نور به عنوان توضیحی بالقوه برای اینکه 
 4۰ تا  دانشجویان  روزی  شبانه  چرخه های  چرا 
تابستان  با  مقایسه  در  زمستان  در  دیرتر  دقیقه 
توضیح  محققان  کردند.  تمرکز  می شود،  اجرا 
دادند که چرخه شبانه روزی ذاتی بر زمانی که 
ما بیدار و خواب هستیم حاکم است. این فرایند 
و  می کشد  دقیقه طول  و ۲۰  حدود ۲4 ساعت 
هر روز خود را بر اساس ورودی خارجی تنظیم 
می کند. ایگلسیا در ادامه می افزاید: »نور در طول 
روز- به ویژه صبح- ساعت شما را به جلو می برد، 
بنابراین در شب زودتر خسته می شوید، اما قرار 
گرفتن در معرض نور در اواخر روز یا اوایل شب 
که  زمانی  و  می اندازد  تأخیر  به  را  شما  ساعت 
احساس خستگی می کنید را به عقب می اندازد. 
نتیجه  روید،  به خواب می  زمانی که  نهایت،  در 
فشار و کشش بین این اثرات متضاد قرار گرفتن 
است.«  روز  مختلف  ساعات  در  نور  معرض  در 
معرض  در  گرفتن  قرار  داد  نشان  مطالعه  این 
بر  نور عصر  به  تأثیر بیشتری نسبت  نور در روز 
دانشجویان داشت. هر ساعت از نور روز، فازهای 
شبانه روزی دانشجویان را ۳۰ دقیقه باال می برد. 

این اتفاق حتی اگر هوا ابری هم باشد، می افتد.
هر ساعت نور عصر از منابع داخلی مانند المپ ها 
روزی  فازهای شبانه  کامپیوتر،  نمایش  و صفحه 
را به طور متوسط ۱۵ دقیقه به تأخیر می اندازد.

ایگلسیا تاکید می کند: »بسیاری از ما در شهرها و 
شهرک هایی با نور مصنوعی زیاد زندگی می کنیم 
و سبک زندگی ای داریم که ما را در طول روز در 
خانه نگه می دارد. آنچه این مطالعه نشان می دهد 
این است که ما باید، حتی برای مدت کوتاهی و 
معرض  در  تا  برویم  بیرون  صبح ها،  خصوص  به 
زمان  مدت  غروب،  در  بگیریم.  قرار  طبیعی  نور 
نمایشگر و نور مصنوعی را به حداقل برسانیم تا 

بتوانیم زودتر به خواب برویم.«
فشارخون باال 

روی کدام عدد خیلی خطرناک است
فشارخون،  و  کلیه  بیماری های  فوق تخصص  یک 
نسبت عوارض خطرناک فشارخون باال هشدار داد.

امیرحسین میالدی پور، با بیان اینکه فشار خون ۱۸ 
فشار  گفت:  است،  خطرناک  بسیار  آن  از  باالتر  یا 
اقدامات  باید  خون چنانچه از عدد ۱۸ باالتر برود، 
است  ممکن  شرایط  این  در  شود،  انجام  اورژانسی 
کند.  شکایت  سینه  قفسه  درد  و  سردرد  از  بیمار 
دید،  تاری  و  گیجی  با  همراه  شدید  سردرد  وی، 
شدید،  نگرانی  و  تشویش  استفراغ،  و  تهوع  حالت 
افزایش  نشانه های  از  را  تشنج  و  صرع  نفس تنگی، 
این  افزود:  و  کرد  عنوان  فشارخون  حد  از  بیش 
تهدید  شدت  به  را  فرد  زندگی  می تواند  عالمت ها 
ادامه داد: در شرایطی که مطمئن  کند.میالدی پور 
ابتدا بیمار را به حالت  شدید فشار خون باال است 
نشسته یا نیمه نشسته قرار دهید، فعالیت های او را 
به طور کامل متوقف کرده و برای چند دقیقه یا تا 
زمان از بین رفتن احساس گیجی یا سر درد از او 
بخواهید نفس عمیق بکشید. وی با بیان این موضوع 
که فشار خون می تواند در نتیجه استرس یا تشویش 
پیدا کند، خاطرنشان کرد: در صورتی  افزایش  نیز 
که این شرایط علت افزایش فشار خون باشد، بهتر 
است دراز کشیده یا نشسته و از نفس کشیدن آرام، 
عمیق و همراه با آرامش برای بهبود وضعیت خود 
ادامه  زمانی  تا  را  کار  این  انجام  و  کنید  استفاده 
دهید که با بهبود عالمت های بیماری مواجه شوید. 
میالدی پور افزود: اگر فشارخون فرد در پی استرس 
۱4 تا ۱۵ باشد نیازی به اقدامات اورژانسی نیست 
ولی اگر فشار خون ۱۸ تا ۲۰ باشد بسیار خطرناک 

بوده و باید اقدامات اورژانسی انجام شود.

دهنوی: 

دولت با کاالبرگ الکترونیکی از 
کاهش ارزش یارانه جلوگیری کند

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 4۰ 
درصد یارانه نقدی آب رفته است، گفت: دولت باید با کاالبرگ 
مصوبه  طبق  کاال،  سبد  بر  مبتنی  نقدی  یارانه  یا  الکترونیک 
محسن  کند.  جلوگیری  مردم  یارانه  ارزش  کاهش  از  مجلس 
دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: 
و  تجمیع  با  ترجیحی،  ارز  از حذف  و پس  امسال  ابتدای  »از 
افزایش یارانه ها گام مهمی برای برقراری عدالت و کاهش فساد 
برداشته شد.  یارانه های نقدی برای سه دهک اول تا 4۰۰ هزار 
تومان و برای ۶ دهک دیگر تا ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر 
در ماه افزایش یافت. مابه التفاوت قیمت قبل و بعد از حذف ارز 
ترجیحی، به ازای سبدی شامل ۱.۵ کیلوگرم مرغ، ۱ کیلوگرم 
گوشت قرمز، یک شانه تخم مرغ، ۸ کیلوگرم لبنیات و ۷۰۰ 
انتهای خرداد، ۱۸۵ هزار تومان بود که اکنون  گرم روغن در 
رفتن  یعنی 4۰ درصد آب  است.  تومان رسیده  به ۲۶۰ هزار 
سبد  برای  مناسبی  جبران کننده  نقدی،  یارانه  نقدی!  یارانه  
کاالهای اساسی بود اما با گذشت زمان و تورم، یارانه مردم آب 
شده و دیگر پاسخگوی نیاز ۷ ماه پیش نیست.  به همین دلیل 
معتقدم دولت باید با کاالبرگ الکترونیک یا یارانه نقدِی مبتنی 
بر سبد کاال، طبق مصوبه مجلس از کاهش ارزش یارانه مردم 

جلوگیری کند.«
سالک: 

برخی مسئوالن از موقعیت خود 
برای جهاد تبیین استفاده نمی کنند

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  یک 
جهاد تبیین و ورود به جنگ روایت ها واجب است،گفت: برخی 
مسئوالن از موقعیت خود برای جهاد تبیین استفاده نمی کنند. 
اهمیت  به  اشاره  با  سالک،  احمد  المسلمین  و  حجت االسالم 
به  بشر  خلقت  نوع  کرد:  اظهار  روایت ها،  نبرد  و  تبیین  جهاد 
ببیند و بشنود  و در قلب و  را  باید مطالب  گونه ای است که 
مغزش آن ها را تجزیه و تحلیل کند و در این بین آنکه زودتر 
مطالب را بیان کرده و قلب و ذهن افراد را در اختیار بگیرد، 
در جنگ روایت ها برنده خواهد بود. وی ادامه داد: دشمن وارد 
مجموعه  باید  متخصص  افراد  بنابراین  شده  روایت ها  جنگ 
پیشرفت های کشور را به عموم مردم و مخصوصا جوانان بیان 
تصویر  نمایش  برای  مجازی  فضای  در  دشمن  تالش  تا  کنند 
دروغین از کشور به نتیجه نرسد اما اگر روایت گری قطع شود، 
ذهن  دهد،  فرمان  هرگونه  و  کرده  تسخیر  را  ذهن ها  دشمن 
تسخیرشده همانگونه عمل می کنند. این نماینده سابق مجلس 
نقش  روایتگری  و  تبیین  جهاد  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
اساسی در باالبردن اعتماد مردم به حاکمیت و حفظ بنیه های 
وحدت حول محور والیت دارد، تصریح کرد: از این جهت جهاد 
تبیین و ورود به جنگ روایت ها واجب است البته روایات هم 
باید مستند و خدشه ناپذیر باشد تا دشمن از آن سوء استفاده 
جنگ  در  مسئوالن  عملکرد  درباره  پایان  در  سالک  نکند. 
روایت ها خاطرنشان کرد: نمی شود به همه یک نمره داد، زیرا 
عملکردها متفاوت بوده است. برخی در این زمینه بسیار فعال 
بوده و درباره برخی مسئوالن هم با کمال تاسف باید گفت که 
از موقعیت خود برای جهاد تبیین استفاده نمی کنند. در این 
زمینه به هرچه قدر کم کاری شود، به همان اندازه بستر  برای 

فعالیت دشمن فراهم می شود.

مردم ایران با قدرت در برابر جنگ 
ترکیبی دشمن ایستادگی کردند

ارومیه  جمعه  امام  و  غربی  درآذربایجان  فقیه  ولی  نماینده 
و  ترکبیی  جنگ  برابر  در  قدرت  با  و  خوبی  به  مردم  گفت: 
ایستادگی  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  دشمنان  شناختی 
کرده و این توطئه دشمنان را هم نقش بر آب کردند. حجت 
این  های  خطبه  در  قریشی  مهدی  سید  والمسلمین  االسالم 
با بیان اینکه بیش از 4۰ سال است  هفته نماز جمعه ارومیه 
افزود: دشمن همواره دست به جنگ  در حال جنگ هستیم، 
های عمیق تر و گسترده تری می زند چنان که امروز به جنگ 
ترکیبی و شناختی روی آورده است و تالش می کند فکر مردم 
درک  متعال  عنایت خداوند  با  کرد:  اظهار  وی  کند.  را عوض 
مردم ما به جایی رسیده که توانستند در برابر جنگ ترکیبی 
در صدر  کرد:  اضافه  وی  کنند.  ایستادگی  و شناختی دشمن 
شد  می  تالش  و  داشت  وجود  هایی  جنگ  چنین  هم  اسالم 
با درس گرفتن  باید  بنابراین  قاتل و مقتول عوض شود  جای 
از تاریخ، بصیرت خود را افزایش دهیم. نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان غربی همچنین به سالروز حماسه ۹ دی اشاره کرد و 
ادامه داد: در سال ۸۸ چه شد که چندماه مملکت را به آشوب 
کشیدند و چند نفر به خاطر دنیاطلبی کشور را به هم زده و در 
صف دشمن قرار گرفتند و هنوز توفیق توبه نیافته اند. حجت 
االسالم والمسلمین قریشی به مساله گرانی اشاره کرد و افزود: 
اگرچه بخشی از این مساله به توطئه های دشمنان مربوط می 

شود ولی مسووالن نیز این مساله را مدیریت کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

سفیر انگلیس قبال شاه عوض میکرد االن سطل رنگ جابجا میکنه 

الیحه بودجه در ایستگاه پایانی دولت:

کنترل تورم و حمایت از تولید
 الیحه بودجه ۱4۰۲ کل کشور سرانجام پس 
به  دولت  هیات  در  العاده  فوق  از ۱۸ جلسه 
تصویب رسید تا پس از تنظیم متون حقوقی 
تقدیم  قانونی  تشریفات  طی  برای  قانونی  و 
مجلس شورای اسالمی شود؛ الیحه ای که با 
کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولید، به 

دنبال حمایت از تولیدکنندگان است.
یکشنبه   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  به  رسیدگی 
گذشته - ۲۷ آذر - در دولت به پایان رسید 
و آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی از همه اعضای 
جلسه   ۱۸ برگزاری  با  که  وزیران  هیات 
کل   ۱4۰۲ بودجه  قانون  الیحه  فوق العاده، 
کشور را با دقت و سعه صدر بررسی کردند، 

قدردانی کرد.
ساالنه  مالی  سند  مهمترین  بودجه  الیحه 
و  مسیر  که  رود  می  شمار  به  دولت 
سال  در  را  دولت  اقتصادی  سیاستگذاری 
آینده مشخص می کند. سیاست های کالن 
دولت در بودجه سال آینده در جلسه علنی 
به  بودجه  الیحه  تقدیم  روز  در  و  مجلس 

مجلس شورای اسالمی تشریح خواهد شد.
دولت،  در  الیحه  این  تصویب  و  تدوین  به 
اسالمی  شورای  مجلس  رو،  پیش  هفته  در 
تا  بود  خواهد  سیزدهم  دولت  رئیس  میزبان 
و سیاست  این الیحه، جزئیات  تقدیم  ضمن 
گذاری های کالن دولت را در این الیحه برای 

سال آینده تشریح کرد.
الیحه  این  کامل  جزئیات  هنوز  هرچند 
امر،  مسئوالن  گفته  به  اما  نشده  رونمایی 
تا سیاست  دولت تالش کرده  این الیحه  در 
های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریور ماه 
امسال از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شد، 

محور اصلی این کار باشد.

کنترل تورم و حمایت از تولید
خاندوزی  سیداحسان  سخنان  از  که  آنطور 
سخنگوی  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
دولت درباره برخی جزئیات الیحه بودجه بر 
می آید، به نظر می رسد دولت در سال آینده 
همچنان بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی 
و در  دارد  تاکید  تضعیف قدرت خرید مردم 
عین حال با تداوم معافیت مالیاتی بر بخش 

تولید می خواهد، به رونق تولید کمک کند.
درصدی   ۲۰ میانگین  رشد  نمونه  برای 
رشد  با  مقایسه  در  دولت  کارکنان  حقوق 
امسال،  بودجه  در  این شاخص  درصدی   ۱۰
اثرگذاری دستمزدها بر  بیانگر نگاه دولت به 
اقتصاد کشور است؛چنانچه از مهرماه امسال 
کارکنان  حقوق  پایدار،  منابع  تامین  با  نیز 
به طور متوسط ۲۰  را  بازنشستگان  و  دولت 

ایجاد  درآمدی  شکاف  تا  داد  افزایش  درصد 
شده با کارکنان دولت که بر مبنای قانون کار 
دستمزد دریافت می کنند، ترمیم شود. البته 
به نظر می رسد که به توجه به اینکه میزان 
تعیین شده برای افزایش حقوق کمتر از نرخ 
تورم در است، با این میزان افزایش دولت می 
خواهد قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارها 

یعنی حقوق بگیران را حفظ کند.
ناگفته نماند که تامین منابع مورد نیاز برای 
این میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان 
پایدار  منابع  به  متکی  آینده،  در سال  دولت 
تبدیل  تورم  محرک  عامل  به  خود  تا  است 
دولت  که  هایی  تالش  از  دیگر  یکی  نشود. 
در الیحه بودجه به ثمر رسانده، شفاف شدن 
گذشته  دهه های  در  دولت؛  عمومی  منابع 
نظر  اختالف  بودجه  لوایح  هنگام  در  همواره 
بین دولت و مجلس بر سر رقم دقیق بودجه 
باال می گرفت؛ مجلسی ها معتقد بودند که به 
دلیل کمبود وقت تنها ماده واحده و تبصره 
های بودجه در پارلمان مورد بررسی قرار می 
گیرد و جداول بودجه و شرکت ها مغفول می 
بودجه ای  ماهیت  بندها  برخی  اینکه  یا  ماند 

دارد اما ارقام آن در الیحه دولت نیست.
همین امر سبب شد تا دولت امسال شفافیت 
محور  یک  عنوان  به  را  دولت  عمومی  منابع 
اصلی در دستور کار قرار دهد به طوری که به 
این مشکل  اقتصادی دولت،  گفته سخنگوی 
تا حد زیادی در الیحه دولت مرتف شده است 
و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع 
میلیارد  هزار   ۲ نزدیک  تا  که  دولت  عمومی 
شفاف  از  ناشی  کرده،  رشد  )همت(  تومان 
شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج 

از بودجه نشان داده می شد.

در  تولید  مالیات  درصدی  هفت  کاهش 
سال آینده

بودجه  الیحه  در  دولت  که  سومی  محور 
به  کمک  است،  داده  قرار  خود  کار  سرلوحه 
تولید است؛ از این رو در الیحه بودجه سال 
رشد  با  تولید  بخش  مالیاتی  معافیت  آینده 
۲ درصدی به ۷ درصد رسیده است؛ به این 
امسال  بودجه  قانون  در  که  همانطور  ترتیب 
دولت نرخ مالیات شرکت های تولید کننده را 
۵ درصد کاهش داده بود، در سال آینده این 
یابد  افزایش می  به ۷ درصد  معافیت  میزان 
و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش 
تولیدکننده  های  شرکت  برای  مالیات  نرخ 
را  تولید  بر  مالیات  درصد  هفت  و  هستیم 
کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر 

بی سابقه است.

رویکرد  دولت،  بودجه  منابع  سازی  متنوع 
بودجه  الیحه  تدوین  در  که  است  دیگری 
رو  این  از  گرفته،  قرار  توجه  مورد   ۱4۰۲
تمرکز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ 
مالیات از بخش های غیرمولد، کاهش اتکا به 
که  است  تدابیری  دیگر  از  نفتی  درآمدهای 
در بودجه سال آینده دولت دیده شده است.

الیحه بودجه آماده ارسال به مجلس
در این رابطه علی بهادری جهرمی سخنگوی 
 ۱4۰۲ سال  بودجه  الیحه  گفت:  نیز  دولت 
آینده  هفته  و  است  مجلس  به  ارسال  آماده 
مجلس  تقدیم  مجلس(  تعطیالت  از  )بعد 

شورای اسالمی می شود.
شهریورماه  از  کرد:  اضافه  دولت  سخنگوی 
که سیاست های کلی برنامه هفتم ابالغ شد، 
سال  بودجه  قانون  که  بود  مکلف  هم  دولت 
کلی  سیاست های  چارچوب  در  را   ۱4۰۲
قانون  که  بود  مکلف  هم  و  کند  آماده  هفتم 
برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به 

صورت توامان انجام شد.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی کوتاه ضروری 
کار  تمام وقت  و  روزی  شبانه  دولت  که  بود 
کند. الیحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت 
ساعت   ۶۰ به  قریب  جلسه   ۱۸ دولت  شد. 

مفاد  برگزار شد. سعی شد  فوق العاده  جلسه 
قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با الیحه 
برنامه  سیاست های  چارچوب  در  و  برنامه 
هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس 
است و هفته آینده )بعد از تعطیالت مجلس( 
تصریح  جهرمی  بهادری  می شود.  تقدیم 
اصالح  درحال  زمان  همین  در  مجلس  کرد: 
فرآیند تقدیم الیحه بودجه به مجلس شورای 
این زمینه  لذا رایزنی هایی در  اسالمی است؛ 

بین دولت و مجلس صورت گرفته است.
هم  برنامه  کرد:  خاطرنشان  دولت  سخنگوی 
درحال تدوین است و به محض نهایی شدن 
دولت  هیات  اختیار  در  برنامه،  سازمان  در 
این  در  فوق العاده  جلسات  و  می گیرد  قرار 
نهایی  به محض  و  تشکیل می شود  خصوص 
شدن تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود 
تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد 

قانونی انجام بدهد.
اکنون باید منتظر تقدیم الیحه بودجه دولت 
جزئیات  تا  ماند  اسالمی  شورای  مجلس  به 
شود.انتظار  ای  رسانه  الیحه  این  از  بیشتری 
می رود که در هفته پیش رو و با بازگشایی 
مجلس پس از تعطیالت مجلس این الیحه به 

بهارستان برسد.

وزیر کشور گفت: دشمن می خواهد رضایت 
تبدیل  نارضایتی  به  را  اسالمی  ایران  مردم 
کند. احمد وحیدی، عصر روز پنجشنبه )اول 
دی( در مراسم معارفه استاندار کرمانشاه با 
بیان اینکه ایران اسالمی در مسیر حرکت رو 
به جلو و رسیدن به قله های پیشرفت است و 
این دشمن را می آزارد، عنوان کرد: دشمنان 
می خواهد امید ملت را به یاس تبدیل و آنان 
بیان  با  ناامید کنند. وی  آینده  به  را نسبت 
اینکه دشمن می خواهد رضایت مردم ایران 
اسالمی را به نارضایتی تبدیل کند، گفت: ما 
راضی هستیم از این همه لطف الهی و اینکه 
مسیر  در  معنویت،  از  سرشار  سرزمینی  در 
رشد و تعالی حرکت می کنیم، اما آنها می 
تبدیل  نارضایتی  به  را  رضایت  این  خواهند 
عرصه های  در  بسیاری  پیشرفت های  کنند. 
می خواهد  دشمن  اما  داشته ایم،  مختلف 
مردم را از این پیشرفت ها و داشته ها ناراضی 
کند. وی با بیان اینکه دشمن بدنبال تبدیل 
اتحاد و همگرایی جامعه ما به واگرایی است، 
افزود: دشمن می خواهد بین شیعه و سنی 
آنها  بیاندازد.  اختالف  بلوچ  و  لر  و  کرد  و 
می خواهند وحدت اجتماعی ما را به گسست 
دشمن  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  تبدیل 
به  را  ایران  ملت  واقعی  آزادی  خواهد  می 
ولنگاری با نام آزادی تبدیل کند، گفت: آنها 
تالش دارند سرمایه های گرانقدر نظام یعنی 
جوانان ما را به نام دروغین آزادی و به واقع 
به نام ولنگاری از ما بگیرند تا آزادی واقعی 

ملت ما را دچار خدشه کنند.
اینکه دشمن می خواهد  بیان  با  وزیر کشور 
استقالل ما را به وابستگی تبدیل کند، افزود: 
امروز ایران اسالمی یک کشور کامال مستقل 

است و دشمن می خواهد ما را وابسته کند.

می خواهد  دشمن  اینکه  بیان  با  وی  وی 
عنوان  کند،  تبدیل  رکود  به  را  ما  پیشرفت 
مهم  فعالیت های  می خواهد  دشمن  کرد: 
داده  قرار  دستورکار  در  دولت  که  اقتصادی 
را به حاشیه ببرد و مانع توسعه کشور شود.

کشور  درخشان  علمی  پیشرفتهای  به  وی 
اشاره کرد و گفت: دشمن می خواهد استاد 
از  و  کند  حاشیه  درگیر  را  ما  دانشجوی  و 
بیان  با  وحیدی  دارد.  باز  علمی  پیشرفت 
اینکه دشمن می خواهد اینگونه القا کند که 
جوانان ما مقابل انقالبند، عنوان کرد: دشمن 
این  جوانان  دست  در  کشور  آینده  می داند 
ناامید  را  آنها  لذا می خواهد  است،  مملکت 
دشمن  اینکه  بیان  با  وی  کند.  مایوس  و 
اعتمادی  به بی  اعتماد مردم  تبدیل  بدنبال 
نظام  مسئولین  به  مردم  کرد:  عنوان  است، 
که خودشان آنها را انتخاب کرده اند اعتماد 
اعتماد  این  می خواهد  دشمن  اما  دارند، 
کشور  وزیر  کند.  بدل  اعتمادی  بی  به  را 
سالها  این  طول  در  دشمنان  اینکه  بیان  با 
اسالمی  نظام جمهوری  به  زدن  برای ضربه 
هم  همواره  و  کرده  تالش  همواره  ایران 
اخیر  شکست خورده اند، گفت: در جریانات 
آوردن  صحنه  به  و  تالششان  همه  با  هم 
به  نتوانستند  و ظرفیت هایشان  نیروها  همه 

اهدافشان برسند و شکست خوردند.
همه  با  اخیر  جریانات  در  افزود:  وی 
تالش هایشان تنها توانستند عده معدودی را 
به میدان بیاورند که خیلی از آنها هم نادم 
و پشیمان شدند که این بواسطه استحکام و 
که  مادامی  ماست.  انقالب  بودن  دار  ریشه 
رهبری  پیرو  و  نظام  و  انقالب  به  متعهد  ما 
برای  راهی  توانست  نخواهد  دشمن  باشیم، 

رخنه پیدا کند.

به  دشمن  امروز  گفت:  اهواز  جمعه  امام 
سرمایه گذاری  خانواده  بنیان  کردن  سست 

کرده و خیلی تالش می کند.
سیدمحمدنبی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
موسوی فرد در خطبه های نماز جمعه روز 
)۲ دی( اظهار کرد: به تعبیر رهبری, جامعه 
خانواده  نهاد  از  مندی  بهره  بدون  اسالمی 
ندارد  امکان  اصال  نشاط  با  و  سالم، سرزنده 
پیشرفت کند. رکن خانواده زن است و زن 
درجه  جزو مسائل  کشور  برای  خانواده  و 
رهبری،  معظم  مقام  تعبیر  به  و  است  یک 
باید  بماند  محکم  اینکه  برای  خانواده  یک 

حواسش به دشمن باشد.
کردن  روی سست  دشمن  امروز  افزود:  وی 
و خیلی  کرده  خانواده سرمایه گذاری  بنیان 
تالش می کند. دشمنی که باعث شد کانون 
و بنیان خانواده در غرب از هم بپاشد؛ دقیقا 
همان رفتاری که شیطان انجام داد و سرمایه 
۶ هزار سال خود را در لحظه ای به باد داد. 
کسی که ایمان خود را به باد داد نمی گذارد 
ایمان و والیت در دل مسلمانان ثابت بماند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: غرب برای برنامه 
توسعه خود همه چیز را به باد می دهد تا به 
توسعه برسد. دو جریان از صدر خلقت وجود 
که  گرا  خانواده  جربان  یکی  است  داشته 
جامعه براساس آن شکل می گیرد و دیگری 
و  شیطان  که  است  ستیز  خانواده  جریان 
زن  بین  تفرقه  سیاست  دنبال  به  جنودش 
که  کند  می  تالش  شیطان  است.  شوهر  و 
نفع جامعه  به  نباشد که  ای  گونه  به  فرزند 
باشد اما انبیا و اوصیاء و علمای واقعی دینی، 
گرایی  خانواده  داران  پرچم  و  بنیانگذاران 
دارد  دشمن  گفت:  موسوی فرد  هستند. 
برای از هم پاشیدن خانواده سرمایه گذاری 

می کند. تبیین مسایل و مفاهیم دینی باید 
می  که  آن هایی  شود.  منتقل  خانواده  به 
دارد؟  زن  برای  حرفی  چه  اسالم  گویند 
موجودی که محور اصلی کانون گرم خانواده 

است و پایه خانه و خانواده، زن است.
وی با اشاره به اهمیت وجود زن یادآورد شد: 
زن به خود ببالد؛ اگر در جایی مطابق حکمت 
باید نصف باشد چون مسئول  خدا ارث زن 
است.  مرد  خانواده  در  معیشت  و  ارتزاق 
ببینید  بسنجید  خواهید  می  را  ایمان  اگر 
چقدر به همسر خود عالقه مند هستید. ما 
الگوی  داریم  الگو  را  بیت  اهل  رفتارها،  در 
خدمت  است.  )س(  زهرا  فاطمه  بیت  اهل 
به همسر کفاره ای برای گناهان کبیره است 
باال  را  درجات  و  خاموش  را  خدا  غضب  و 
می برد. آنچه کانون خانواده را گرم می کند 
عنوان  اهواز  جمعه  امام  است.  محبت  ابراز 
شده  ذکر  قرآن  در  خانواده  نوع  چهار  کرد: 
است. خانواده ای که هر دو آسمانی هستند 
مانند امیرالمومنین )ع( و زهرا )س(، حضرت 
که  خانواده ای   . و...  همسرش  و  ابراهیم)ع( 
زن و مرد بد هستند مانند خانواده ابولهب. 
مرد خوب است و زن بد، مانند حضرت نوح 
)ع( و همسرش. زن خوب است و مرد پلید، 
رفتارهای  فرعون.  همسرش  و  )ع(  آسیه 
آرامبخش برای تحکم خانواده شامل عشق و 
محبت در خانواده است.  وی ضمن تسلیت 
ایام شهادت حضرت فاطمه )س( عنوان کرد:  
الگوی ما فاطمه زهرا )س( است. در زمانی 
که هیچ کس زبانش باز نمی شد آنکس که 
یک  در  بود.  فاطمه  کرد  حفظ  را  )ع(  علی 
جمله فاطمه زهرا یک مکتب است. نرم افزار 
مدیریتی تمام مدیران الهی از صدر خلقت، 

مکتب فاطمه است.

وزیر کشور:

دشمن می خواهد رضایت مردم 
را به نارضایتی تبدیل کند

امام جمعه اهواز:

امروز دشمن روی سست کردن بنیان 
خانواده سرمایه گذاری می کند


