
نمایندگان به جای استیضاح،
برنامه هفتم را پیگیری کنند

توافق در دسترس است 
آمریکا شروط جدید نگذارد
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شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو   
اسالمی از نمایندگان خواست به بررسی دقیق الیحه بودجه و در 
مردم  مشکالت  تا  بپردازند  توسعه  هفته  برنامه  الیحه  بعدی  گام 
به طور عملی و ریشه ای پیگیری و رفع شود. محمودعباس زاده 
مشکینی، درباره تالش برخی نمایندگان برای استیضاح وزرا گفت: 

بنده تاکنون هیچ استیضاحی را امضاء نکرده ام و معتقدم...

وزیر امور خارجه در نشست خبری با همتای ترکیه ای خود گفت: 
از اظهارات  این است که اگر طرف آمریکایی دست  برداشت ما 
متناقض و طرح شروط جدید در قبال برجام بردارد و واقع بینانه 
امیرعبداللهیان«  »حسین  است.  دسترس  در  توافق  کند  رفتار 
وزیر امور خارجه کشورمان بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری 

مشترک با »مولود چاوش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه، ....
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هیچ بهانه ای برای کم کاری 
از مدیران پذیرفتنی نیست

بیخوابی
میتواندبهآرامی

شمارابکشد!

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: 

پروژه های نیمه کاره کتابخانه 
چرام و بهمئی 12 ساله شد

و  بهمئی  کتابخانه شهرستان های  احداث  پروژه  دو 
چرام سال ۸۹ کلنگ زنی و تنها در کمتر از دو سال 
برای  ریالی  تاکنون  و  رها  کاره  نیمه  پروژه  دو  این 
آن ها تخصیص نیافته است. پروژه احداث کتابخانه 
مرکزی شهرستان بهمئی واقع در سایت اداری این 
شهرستان در نزدیکی مسکن مهر شهر لیکک با یک 
 ۸۹ سال  در  طبقه،  دو  در  مربع  متر   2۹1 و  هزار 
 50 تنها  اکنون  هم  پروژه  این  اما  شد  زنی  کلنگ 
شهرستان  کتابخانه  دارد.  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
مربع  متر   200 و  هزار  یک  بنای  زیر  با  نیز  چرام 
در دوطبقه به علت کمبود اعتبار سال ها نیمه تمام 

مانده تا چوانان و نوجوانان کتاب دوست این ...

با بیان اینکه اشراف اطالعاتی  وزیر اطالعات 
و توانمندی های دستگاه های اطالعاتی متکی 
به گزارش های مردمی و اطالعات مردم پایه 
در کشور است گفت: وزارت اطالعات مبارزه با 

عناصر نفوذی را در دستور کار دارد.
اسماعیل  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت   
استان  تامین  شورای  نشست  در  خطیب 
عناصر  با  مبارزه  در  اقدامات  افزود:  کرمان 
از  مختلف  دستگاه های  هماهنگی  با  نفوذی 
امنیت  شورای  دبیرخانه  دفاع،  وزارت  جمله 
ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و 
مجازات فردی از جاسوسان شد که کشورهای 
غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.

وی تاکید کرد: هجمه اخیر صورت گرفته به 
وی  و  بود  غیرمنصفانه  شمخانی  دکتر  آقای 
در حوزه امنیت ملی تالش های ویژه ای داشته 

است.
حجت االسالم خطیب گفت: در طول انقالب 
اسالمی ایران دشمن همواره به دنبال توطئه 
علیه نظام، انقالب و مردم بوده و از همان ابتدا 
اسالمی  ایران  انقالب  براندازی  آمریکا  هدف 
بوده است. وی افزود: دشمن در این مسیر از 
بهانه های  فشارهای حداکثری،  نفوذ،  تحریم، 
حقوق بشری، ابزارهای رسانه ای و ائتالف های 
ضربه  برای  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی، 
گرفته  بهره  ایران  اسالمی  نظام  و  مردم  به 
برایشان مسجل  بار  برای چندمین  اما  است، 
با  و  ندارند  بین مردم  شد هیچ جایگاهی در 
بیان  اطالعات  وزیر  اند.  مواجه شده  شکست 
کرد: دشمن با یک جنگ جهانی رسانه ای به 
ایران  مردم  استقامت  در هم شکستن  دنبال 
است و با همکاری مردم و هم افزایی نیروهای 
نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی تحت تدابیر 
شکست  شاهد  انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه 
دشمن هستیم. حجت االسالم خطیب با بیان 
عزت،  تا  است  این  دنبال  به  دشمن  اینکه 
قدرت و زمینه گسترش انقالب اسالمی ایران 
در جهان را تحت تاثیر قرار دهد، تاکید کرد: 

با همت سرداران بزرگ، خون شهدا و...

و  مشکالت  رفع  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
دغدغه های مردم روستای کوشک شهرستان بویراحمد 
تاکید کرد و گفت: در این زمینه هیچ عذر و بهانه ای از 
مدیران دستگاه های اجرایی پذیرفتنی نیست. سیدعلی 
احمدزاده در مراسم جشن والدت حضرت زهرا)س( در 
روستای کوشک شهرستان بویراحمد با تبریک این روز 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  روستا  مشکالت  به  فرخنده 
انار محصول تولیدی منطقه کوشک بوده اما طبق گفته 
اهالی بیشتر محصول به دلیل آفت از بین می رود. وی 
تاکید کرد: ضروری است سازمان جهادکشاورزی در این 

زمینه مطالعه دقیقی انجام و علت این ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید ک رد؛
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مدیر سازمان سیما و منظر فضای سبز 
شهرداری یاسوج پاسخ داد؛

ماجرایقطعدرختان
دریاسوجچهبود؟

مدیرکل مدیریت بحران استان :

دوستدارانورزشهای
زمستانیازسفربهاستان

پرهیزکنند

مبارزه با عناصر نفوذی
 در دستور کار است 
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با آبگیری سد چمشیر؛

آثار اتابکان لر، 
زیر آب می رود
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بهبود معیشت مردم،  اقتصادی مجلس گفت:  عضو کمیسیون 
اصالح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه ها و 
رعایت آمایش سرزمینی در الیحه بودجه 1402  مورد توجه 
قرار گرفته است. اصغر سلیمی در مورد الیحه بودجه 1402 کل 
کشور گفت: توجه به پیشرفت اقتصادی، بهبود معیشت مردم، 
وهزینه ها  درآمدها  در  شفافیت  ایجاد  بودجه،  ساختار  اصالح 
ورعایت آمایش سرزمینی از جمله موضوعات مهم سیاست های 
به  برنامه هفتم توسعه است که در الیحه بودجه 1402  کلی 
است  این  نمایندگان  انتظار  افزود:  وی  است.  شده  توجه  آن 
را در  این موضوعات  آینده عملیاتی کردن  که دولت در سال 
دستور کار خود قرار دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به اعتبارات حمایتی دولت برای معیشت مردم گفت: در 
بر تامین ۳۶0 هزار میلیارد  الیحه بودجه 1402 دولت عالوه 
تومان برای پرداخت یارانه نقدی104 هزار میلیارد تومان هم 
برای حمایت از سفره مردم و یارانۀ نان در نظر گرفته است که 
این اقدام گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم در الیحه 
یارانه  بودجه 1402 است. سلیمی اضافه کرد: دولت در مورد 

نقدی و کاال برگ،باید انتخاب را به مردم بدهد تا آنها بتوانند 
به هر نحوی که مایل باشند از این یارانه برای خرید کاالهای 
اساسی استفاده کنند. نماینده مردم سمیرم با اشاره »طرح دارو 
کرد:  تصریح  کشور،  سالمت  بخش  از  حمایت  در  دولت  یار« 
تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک 
ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبوالنس از دیگر  و 
وی   . است  بوده  سالمت  حوزه  در  دولت  حمایتی  بخش های 
اضافه کرد:توجه دولت در بخش سالمت تنها به درمان نبوده 
و  حوزه سالمت  برای  خوبی  منابع  هم  پیشگیری  حوزه  در  و 
ورزش دیده است که امیدواریم دولت بتواند این موارد مهم را 
اقتصادی مجلس اظهار داشت:  عملیاتی کند. عضو کمیسیون 
در شرایطی بودجه 1402 کل کشور تدوین شد که کشورمان 
در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران به سر می 
برد. سلیمی ادامه داد: دولت باید با توجه به واقعیت های جامعه 
این الیحه تالش کند و مجلس هم  نسبت به عملیاتی کردن 
در راستای کمک به معیشت مردم به دولت کمک خواهد کرد.

تاکید  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
فعال  نکرده ایم،  عمل  منفعل  خارجی  سیاست  در  کرد: 

هستیم و همچنین ابتکار عمل را در دست داریم. 
همایش  حاشیه  در  خبرنگاران  جمع  در  فدوی  سردار   
خبائث  گویی ها  گزافه  اظهارکرد:  مقاومت”  نماد  “غزه 
عالم و بیشتر از همه آمریکایی ها و صهیونیست ها برای 
دیروز و امروز نیست؛ چرا که 44 سال است درباره انقالب 
اسالمی گزافه گویی های خود را ادامه می دهند، اما حتی 

نتوانستند یک پیروزی بدست بیاورند. 
وی ادامه داد: اگر آمریکایی ها می توانستند یک پیروزی 
رسانه  با  را  عالم  گوش  آورند،  دست  به  ایران  برابر  در 

هایشان کر می کردند.
سوال  این  به  پاسخ  در  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
که آیا ما سالحی در مرز اسرائیل داریم که بتوانیم با آن 
اقداماتی را انجام دهیم، گفت: اصال نیازی به مستقر شدن 

در مرز اسرائیل را نداریم.
و  هستیم  ما  اسالم،  دنیای  جای  همه  داد:  ادامه  وی 
انقالب اسالمی  اراده  نیست.  ما  به حضور فیزیکی  نیازی 
و توانمندی آن در نزدیک ترین جاها به دشمنان مستقر 

است.
علیه  صهیونیست ها  تهدیدات  مورد  در  همچنین  فدوی 
سرزمین  داخل  در  صهیونیست ها  کرد:  اظهار  ایران 
فلسطین نمی توانند دولتی را تشکیل دهند و این شکست 

بزرگی برای آن ها محسوب می شود.
ادامه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
باختری  کرانه  در  اسراییل  ارتش  سوم  دو  از  بیش  داد: 
زمین گیر شده اند که منشأ همه این شکست ها را انقالب 
اسالمی می دانند و حداقل کاری که می توانند انجام دهند، 

رجزخوانی است.
فدوی همچنین اظهار کرد: آرزوی  ما این است با اشتباه 
محاسباتی که داشتند باز هم این اشتباه را مرتکب شوند 

تا دست ما باز باشد.
وی همچنین درباره روند مذاکرات احیای برجام تصریح 
فعال  ایم،  نکرده  عمل  منفعل  خارجی  سیاست  در  کرد: 

هستیم و همچنین ابتکار عمل را در دست داریم.
افزود  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
را  عمل  ابتکار  که  بلند  باورهای  با  رئیسی  آقای  :دولت 
در دست دارد پیش می رود و به تکلیف خودشان عمل 

می کند.
توانسته  قدس  نیروی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فدوی 
افزود:  را در منطقه پر کند،  جای خالی سردار سلیمانی 
روند انقالب اسالمی و اسالم بر این است که اگر سرداری 
و مرد پر افتخاری مثل حاج قاسم شهید می شود صدها 
نفر دیگر از دل جوانان در بیایند، لذا هیچکس نباید نگران 

باشد.
وی همچنین درباره خرید هواپیمای سوخو ۳5 از روسیه 
بدیهی  بسیار  امری  کشورها  میان  فروش  و  خرید  گفت: 
است، لذا ما نیز باید بعضی از نیازمندی ها را خریداری 
های  توانمندی  راس  در   ۳5 سوخو  هواپیمای  کنیم. 

هواپیماهای دنیا قرار دارد.
وی در مورد تحرکات داعش در منطقه افزود: داعش طبق 

جمله معروف حاج قاسم تمام شده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: حتما آمریکایی ها 
تالش هایشان در منطقه را تعطیل نمی کنند و فقط شکل 

آن را تغییر می دهند.

غربباجنگترکیبی
بهدنبالانقالبرنگیدرایرانبود

کشورهای  اینکه  بیان  با  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
برخی چهره ها و جنگ  از  استفاده  با  غربی سعی کردند 
گفت:  بیندازند،  راه  به  ایران  در  رنگی  انقالب  ترکیبی، 
ریشه این توطئه ها بنا به فرموده رهبر معظم انقالب این 

است که آنها با ایران قوی مخالفند.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری روز سه شنبه در نشست 
سالیانه وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با فرماندهان 
ارتش، با اشاره به آغاز سال نو میالدی، سالی سرشار از 
صلح و دوستی را در جهان آرزو کرد و با اشاره به موقعیت 
اظهار داشت:  ایران،  اسالمی  ژئوپولتیک جمهوری  ممتاز 
ایران با داشتن نظام سیاسی مستقل با اتکا به مردم خود 
نقش  دارای  منابع غنی  اختیار داشتن  با در  و همچنین 

مستقل در نظام جهانی است.
نظم  که  جهانی  قدرت های  برخی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جهانی را تک قطبی می بینند، حرکت کشورها به سمت 
در  ایران  ملت  افزود:  پذیرند،  نمی  را  مستقل  نظام  یک 
دلیل  به همین  باشد  تا مستقل  انقالب خود تالش کرد 
با کارشکنی های مختلف روبرو شد، که می توان به ایجاد 
گروهک های تجزیه طلب در نقاط مختلف کشور و حمایت 

از یک گروه تروریستی که دستش به خون هزاران نفر از 
مردم ایران آغشته است و همچنان در خانه های امنی که 
غربی ها در اختیار آن ها قرار داده و البته جنگ تحمیلی و 
تحریم های گسترده اقتصادی اشاره کرد که تنها بخشی از 
این سنگ اندازی های آن ها در مسیر توسعه کشور ماست.

دریادار سیاری به ناآرامی های اخیر در کشور نیز اشاره 
کرد و با تاکید بر اینکه این حوادث بخش دیگری از تالش 
اظهار  است،  بوده  ایران  مردم  با  رویارویی  برای  دشمن 
داشت: توطئه و دامن زدن به اغتشاشات و ناامنی ها تنها 
گوشه ای از توطئه های مختلف دشمن علیه ایران اسالمی 
معظم  مقام  فرموده  بر  بنا  توطئه ها  این  ریشه  که  است 
رهبری این است که آن ها با ایران قوی مخالفند و ایران 

مقتدر را نمی توانند بپذیرند.
وی ادامه داد: در اغتشاشات اخیر قدرت های مستکبر به 
دنبال دامن زدن به آشوب در ایران بودند و خود را مدافع 
مورد  دهها  روزانه  که  حالی  در  دادند  نشان  بشر  حقوق 
و  فرانسه  آمریکا،  چون  کشورهایی  در  بشر  حقوق  نقض 

آلمان رخ می دهد.
در  غربی ها  کرد:  تاکید  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
حوادث اخیر ایران تالش کردند با استفاده از سلبریتی ها 
و آغاز جنگ ترکیبی به خیال خام خود انقالب رنگی را 
در کشور ما راه بیندازند، اما با وجود پیچیده ترین جنگ 

شناختی، امروز کشور ما شاهد امنیت کامل است.
منطقه  دولت های  سقوط  مانع  اخیر  سال های  در  ایران 

توسط تروریست ها شد
در ادامه این نشست ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
اخیر  ایران در سال های  اینکه تالش های  بیان  با  خارجه 
مانع سقوط دولت های منطقه توسط تروریست های چند 
امنیت خود  تامین  برای  ایران همواره  ملیتی شد، گفت: 
از جمله می  و حوزه پیرامونی منطقه کوشیده است که 
افراطی  با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و  توان به مبارزه 
هزینه  متحمل  ایران  مسیر  این  در  که  کرد  اشاره  گری 
امور خارجه  وزارت  است. سخنگوی  های سنگینی شده 
اینکه توسعه همکاری در آسیا و همسایگان  بر  تاکید  با 
سیاست دولت سیزدهم است، اظهار داشت: عضویت ایران 
با  ها  همکاری  توسعه  و  شانگهای  همکاری  سازمان  در 
بین  های  سازمان  در  همکاری  تقویت  اوراسیا،  اتحادیه 
المللی و امضای همکاری های بلندمدت با چین، روسیه و 

ترکیه از جمله اقدامات صورت گرفته است.
همکاری  را  فارس  خلیج  در حوزه  ایران  رویکرد  کنعانی 
با کشورها و تنش زدایی دانست و افزود: در مسیر تنش 
از سر  بغداد جهت  در  عربستان  با  مذاکره  دور  زدایی 5 
با  روابط  تقویت  و  شد  برگزار  کشور  دو  روابط  گیری 

کشورهای عمان و قطر نیز با جدیت دنبال می شود.

در رزمایش نیروی دریایی سپاه انجام شد
شلیکموفقموشکهایکروزدریاییسپاه

بهسمتاهدافمشخصدرخلیجفارس
نصراهلل  شهید  “سردار  نام  با  سپاه  دریایی  نیروی  رزمایش 
برای  نیرویی  های  آمادگی  و  اقتدار  نمایش  هدف  با  شفیعی” 
مطلوب  عملکرد  و  فارس  در خلیج  متصور  تهدیدات  با  مقابله 
سامانه موشک های کروز دریایی ، پهپادهای رزمی و نقطه زن 
با اهداف چندگانه مشخص و همزمان و سامانه های هوشمند 

بدون سرنشین زیر سطحی با موفقیت کامل برگزار شد .
 سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
به  مزین  دریایی سپاه  نیروی  رزمایش  برگزاری  اعالم  با  سپاه 
نام شهید واالمقام “سردار نصراهلل شفیعی)ره(”  گفت:  در این 
های  کالس  در  دریایی  کروز  های  موشک  سامانه   ، رزمایش 
متفاوت ، پهپادهای بمب افکن و نقطه زن با اهداف چندگانه 
بدون سرنشین زیرسطحی  ، سامانه های هوشمند  و همزمان 
موقعیت  بر  ویژه  تکاوران  برن  هلی   ، بالگردها  راکت  ، شلیک 
های متحرک و شناور ، رژه اقتدار بسیج دریایی مردم پایه و 
دیگر مؤلفه های دفاعی قدرت در نیروی دریایی سپاه عملکرد 
بسیار مطلوبی داشتند. وی با تاکید بر اینکه در این رزمایش 
تمامی مراحل عملیاتی پیش بینی شده با زمان بندی مشخص 
با موفقیت کامل انجام شد افزود: هندسه قدرت رزم  بر اساس 
تهدیدات و فعالیت های نظامی دشمن طراحی و ساخته شده 
و  جوان  دانشمندان  توسط  اسالمی  انقالب  برکت  به  و  است 
متعهد کشور تولید و تکثیر شده است و کامأل بومی و ملی است 

و در این زمینه اصأل نیازی به هیچ طرف خارجی نداریم و کامأل 
مستقل و خودکفا هستیم . فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره 
به نقاط تمایز این رزمایش در مقایسه با رزمایش های گذشته 
خاطرنشان کرد: رزم سطحی شناورهای هجومی و موشک انداز 
با شلیک موشک های کروز دریایی و انواع راکت ها و مین ریزی 
گسترده آفندی و پدافندی در محدوده رزمایش شلیک و اصابت 
همزمان موشک های کروز دریایی از دو جغرافیای متفاوت به 
یک هدف مشخص ،اصابت پهپادها به صورت همزمان به یک 
هدف مشخص از قرارگاه های متفاوت ،از جمله اقداماتی بود 
که در این رزمایش با موفقیت انجام پذیرفت. دریادار تنگسیری 
تنوع و حجم زیاد آتش و انفجار در سواحل جزیره فارسی به 
منظور تمرین دفاع مستحکم استفاده از سالح های هوشمند 
زیر سطحی جهت حمله و انهدام پایگاه ها و تاسیسات دریایی و 
ساحل دشمن ، سازماندهی کامل و به کار گیری نیروی نارنجی 
دشمن فرضی در کالس دشمن واقعی را از دیگر برنامه های این 
رزمایش توصیف کرد که به نحو مناسبی به مرحله اجرا درآمد.

وی حضور فعال و گسترده دریادالن بسیج دریایی و وابستگان 
مردمی  منظور  به  رزمایش  جغرافیای  در  سپاه  دریایی  نیروی 
نمودن امنیت سواحل و آبهای سرزمینی را در زمره ویژگی های 
دیگر رزمایش شهید شفیعی قلمداد و افزود: تمرین تاخت آبی 
خاکی علیه پایگاه و تاسیسات دریایی دشمن و هماهنگی و هم 
نیروی  و  هوایی  پدافند  یکپارچه  کارگیری شبکه  به  با  افزایی 
برنامه های  جمله  از  نیز  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  هوایی 
پیش بینی شده در این رزمایش بود که با کیفیت و دقت باال و 

مثال زدنی به منصه ظهور رسید .

بهبود معیشت مردم و شفافیت مالی
 از نقاط قوت بودجه 1۴۰2 است

سردار فدوی عنوان کرد؛

در سیاست خارجی منفعل عمل نکرده ایم
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۴.۶میلیونلیترنفتسفیددرروستاهای
کهگیلویهوبویراحمدتوزیعشد

رییس سازمان تعاون روستایی کهگیلویه وبویراحمد گفت:از 
لیتر  هزار   ۶00 و  چهارمیلیون  تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
این استان  نفت سفید در مناطق سخت گذر و سردسیری 

توزیع شده است.
علی بخش شجاعی  اظهار داشت: این میزان سوخت در قالب 
محموله های پرشمار به روستاها و مناطق سخت گذر بدون 
شبکه گاز کهگیلویه و بویراحمد ارسال و در۷1 مخزن ذخیره 

سازی شده است.
تاکید  وبویراحمد  روستایی کهگیلویه  تعاون  رییس سازمان 
میزان  امسال  اما  جدید  های  گازرسانی  وجود  با  کرد: 
اختصاص نفت سفید به مناطق سخت گذر استان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
از طریق کارت  اینکه روستاییان می توانند  با اشاره به  وی 
بانکی سرپرست خانوار که به صورت الکترونیکی شارژ شده ، 
سهمیه نفت سفید اختصاص یافته را به طور یک جا تهیه و 
ذخیره کنند تاکید کرد: تاکنون هیچ نوع کمبود سوخت در 

استان گزارش نشده است.
وی عنوان کرد: توزیع نفت سفید در مناطق دوردست استان 
و سردسیری  مناطق سخت گذر  اهالی  رفاه حال  بر  افزون 
منظور  به  جنگلی  درختان  چوب  از  استفاده  کاهش  سبب 
سرمایه  این  تخریب  از  پیشگیری  و  غذا  گرما،پخت  تامین 

های خدادادی می شود.
رییس سازمان تعاون روستایی کهگیلویه وبویراحمد یادآور 
شد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن استان، 
روستاییان  سوخت  توزیع  و  سازی  تامین،  ذخیره  عملیات 

استان تا پایان سال جاری انجام شده است.
ارایه  و  شهروندی  حقوق  تحقق  برای  کرد:  اضافه  شجاعی 
سطح  در  نفت  توزیع  شهروندان،  به  مطلوب  خدمات 
سهمیه  و  انجام  الکترونیکی  صورت  به  استان   روستاهای 
خانوارهای روستایی در  کارت های بانکی آنان شارژ می شود.

گازبرخیصنایع
درکهگیلویهوبویراحمدمحدودشد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
افزایش مصرف، گاز برخی صنایع  به برودت هوا و  با توجه 
در استان محدود شده اما به طور کامل قطع نشده است و 

مصرف آن ها از 100 درصد به 50 درصد رسانده شد.
امسال  ماه  دی  در  گاز  مصرف  میزان  افزود:  بهادر  ریحان 
نسبت به سال گذشته در سه شهرستان بزرگ استان شامل 
بویراحمد هفت درصد، دهدشت ۶ درصد و گچساران چهار 

درصد افزایش داشته است.
وی افزود: چنانچه در مصرف گاز بخش خانگی صرفه جویی 
صورت نگیرد مجبور به محدود و یا قطع گاز صنایع استان 

خواهیم بود.
بویراحمد تصریح  مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و 
و  خانگی  بخش  گاز  پایداری  جهت  رود  می  انتظار  کرد: 
مصرف گاز و خوراک برای صنایع ادارات و مردم با شرکت 

گاز همکاری کنند.
بهادر ادامه داد: پله های 11 و 12 )خانوارهای پرمصرف( در 
ارسال  برای شان  پیامک هایی  و  اند  استان شناسایی شده 
شده است که این افراد به مدت 10 روز فرصت دارند کم و 
بهینه مصرف کردن را رعایت کنند و چنانچه رعایت نکنند 
مجبوریم جریان گاز آن ها قطع و با تعهد مالک اصلی جریان 

گازشان وصل خواهد شد.
بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
کرد: انتظار می رود برای پایداری گاز در استان و همچنین 
رسیدن گاز به استان های شمالی کشور مردم در مصرف گاز 

صرفه جویی کنند.
خانه یک  هر  و  گرم  اتاق  یک  خانه  هر  پویش  بهادر گفت: 
راه  کشور  در  گاز،  مصرف  در  با هدف صرفه جویی  بخاری 

اندازی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد :
دوستدارانورزشهایزمستانی
ازسفربهاستانپرهیزکنند

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت: بدلیل بارش شدید باران و برف ، ورود به این استان 
و  است  همراه  خطراتی  با  شیراز  و  بوشهر  مسیرهای  از 
و  کهگیلویه  به  سفر  از  زمستانی  های  ورزش  دوستداران 

بویراحمد خودداری کنند.
افزود: مسافران و گردشگران  نیکروز روز سه شنبه  علیرضا 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  وارد  دارند  قصد  که  زمستانی 
به سوی  ها  راه  پلیس  توسط  ارتباطی  محورهای  در  شوند 
به دستور  البته   : تاکید کرد  راهنمایی می شوند. وی  مبدا 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افرادی که پیش از این وارد 
استان شده اند در مکان های مناسب اسکان داده می شوند 

و امکانات الزم در اختیار انان قرار داده می شود.
نیکروز همچنین اظهار کرد که فعالیت آموزشی مدارس در 
بارش  بدلیل  فقط  نیست  تعطیل  استان  مناطق سردسیری 
بصورت  گاز  پایداری شبکه  به  و کمک  باران  و  برف  شدید 
غیر حضوری انجام می شود و والدین می توانند برای ادامه 

آموزش فرزندان خود از شبکه آموزشی شاد استفاده کنند.

روابط عمومی آموزش و پرورش استان خبر داد؛

برخی مدارس شهرستان های استان
 چهارشنبه غیرحضوری است

از  استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  اداره  رئیس 
اول  متوسطه  و  ابتدایی  آموزشی  فعالیت  غیرحضوری شدن 
برخی از شهرستانهای استان در روز چهارشنبه 2۸ دی خبر 

داد.
بحران  مدیریت  ستاد  اعالم  بر  بنا  گفت:  موسوی  ولی  سید 
آموزشی  فعالیت  هوا،  سردی  و  یخبندان  علت  به  و  استان 
روز  نوبت  دو  در  اول  متوسطه  و  ابتدایی  مقاطع  در  مدارس 
به  “مارگون”  و  “دنا”  شهرستانهای  در  دی،   2۸ چهارشنبه 
صورت غیر حضوری و در بستر پیام رسان “شاد” ادامه پیدا 

می کند.
موسوی اضافه کرد: تنها مدارس مقاطع ابتدایی در شهرستان 
“بویراحمد” و منطقه “لوداب”، در نوبت صبح روز چهارشنبه 
غیر حضوری بوده و مابقی مقاطع تحصیلی حضوری برگزار 

می شود.
نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران  مدیریت  ستاد  مدیرکل 
گفت: تمامی ادارات استان به جز دستگاه های خدمات رسان 

پنجشنبه بیست و نهم دی ماه تعطیل است.
از  هواشناسی  بینی  پیش  طبق  افزود:  نیکروز  رضا  علی 
آسمان  ماه  دی   2۹ شنبه  پنج  تا  ماه  دی   2۸ چهارشنبه 
کهگیلویه و بویراحمد صاف، گاهی وزش باد همراه با کاهش 
محسوس دما و در برخی مناطق مه صبحگاهی پیش بینی 

می شود.

ماجرای قطع درختان در یاسوج
 چه بود؟

یاسوج  شهرداری  سبز  فضای  منظر  و  سیما  سازمان  مدیر 
گفت: متاسفانه تعدادی افراد سودجو و سوء استفاده کننده 
اقدام به قطع درختان از ریشه و تنه در شهر یاسوج کرده اند 

که هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد.
با عنوان قطع  تصاویری در فضای مجازی  اخیر  روزهای  در 
از قطعی  برای پیشگیری  یاسوج  تنه و ریشه در  از  درختان 
گالیه  و  واکنش  با  که  شده  منتشر  خسارات  ایجاد  و  برق 

شهروندان و تشکل های زیست محیطی همراه بوده است.
در این تصاویر قطع شماری از درختان سطح شهر یاسوج در 
فضای مجازی و رسانه ها منتشر شد که بسیاری با پست و 
توئیت های خود در فضای مجازی خواهان برخورد با مسببین 
شدند و شهرداری را خطاب قرار داده و آنها را مقصر بریدن 

این درختان اعالم می کردند.
مدیر سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری یاسوج در 
این زمینه گفت: خبر قطع برخی درختان در چند نقطه شهر 
یاسوج از ریشه و یا تنه در چند روز اخیر به یکی از دغدغه 

شهروندان تبدیل شده است.
عزیزاهلل دهنوی تاکید کرد: کار اصالح زمستانه درختان این 
شهر از اول آذرماه تا پایان اسفندماه در دستور کار شهرداری 
قرار گرفته و تمامی هرس ها و اصالح ها به صورت اصولی 
صورت گرفته است. وی ابراز کرد: در همین روزهای اخیر هم 
توسط  درختان  اصالح  ریشه  و  شاخه  بین  تعادل  منظور  به 
شهرداری کامال اصولی انجام شد تا در زمان بارش برف دچار 
شکستگی و قطع شدن کابل های برق و خسارت نشود و قطع 
تنه و یا ریشه درختان توسط شهرداری وجود نداشته است. 
یاسوج  شهرداری  سبز  فضای  منظر  و  سیما  سازمان  مدیر 
از خسارت  جلوگیری  منظور  به  استان  برق  اداره  داد:  ادامه 
ها و قطعی برق، نیز با هماهنگی شهرداری و حضور ناظران 
شهرداری اقدام به قطع شاخه های درختان نموده و این کار 
تعدادی  متاسفانه  کرد:  عنوان  وی  است.  بوده  اصولی  کامال 
درختان  قطع  به  اقدام  کننده  استفاده  سوء  و  سودجو  افراد 
از ریشه و تنه در شهر یاسوج کرده اند که هیچ ارتباطی به 
شهرداری ندارد و به صورت حقوقی اقدام این افراد در حال 
برخورد خواهد شد.  ها  آن  با  قانون  و مطابق  است  پیگیری 
دهنوی تصریح کرد: تاکنون دو مورد از متخلفانی که اقدام به 
قطع ریشه و یا تنه درختان کرده اند، شناسایی شده اند. وی 
بیان کرد: هرس هایی که با همکاری شرکت برق و شهرداری 
انجام شده با هدف زیبایی درخت، جلوگیری از قطع شبکه 
برق است و عالوه بر آن وزش باد و بارش برف و باران باعث 

سقوط و شکستگی درختان نشود.
اثر  بر  برف سنگین،  بارش  بارشی گذشته در پی  در سامانه 
شکسته شدن شاخه های درختان برق بیشتر مناطق استان 

با مشکل مواجه شد.

جمله  از  آبش خاتون،  مسی  سکه  دو 
شده  شناسایی  تاریخی  آثار  شاخص ترین 
 40 که  است  باستان شناسانی  سوی  از 
کاوش  را  چم شیر  سد  آبگیر  حوضه  روز 

کرده اند.
از محوطه 0۷5 سد چم شیر  این سکه ها 
کوه  پای  در  جایی  دست آمده اند،  به 
چم شیر  سد  آبگیری  با  که  »چم چرو« 
زیر آب خواهد رفت. سکه ها به مسؤوالن 
و  کهگیلویه  استان  فرهنگی  میراث 

بویراحمد تحویل داده شده اند.
علی  سرپرستی  به   0۷5 محوطه 
ـ  هژبری  علی  که  شده  کاوش  سجادی 
داد:  توضیح  آن  درباره  ـ   باستان شناس 
این محوطه در بررسی سال ۹۸ که توسط 
به  آن  قدمت  و  شد  انجام  عطایی  حسن 
دوره میانه اسالمی تاریخ گذاری شده است 
درست  تقریبا  بررسی  این  نظرم  به  که 

است. در کاوش های علی سجادی نیز دو 
دوره معماری تاریخی در آن مشخص شد 
این دوره ها، سلجوقی است و  از  که یکی 
به نظر می رسد بنا در این دوره در زلزله 
به  قمری  هجری   4۷۸ و   44۸ سال های  
تخریب  منطقه  این  بناهای  بیشتر  همراه 
شده است. پس از آن، یک استقرار موقت 
روی آثار باقی مانده شکل گرفته که آثاری 
از دوره اتابکان لر و دوره آبش خاتون از آن 

به دست آمده است.
سکه  دو  کشف  درباره  باستان شناس  این 
گفت:  سازه،  همین  در  آبش خاتون  مسی 
این دو سکه در دوره آبش خاتون از آخرین 
اتابکان لر ضرب شده که از استقرار دوم در 
درحالی  است،  شده  کشف  ایلخانی  دوره 
که استقرار اصلی دوره سلجوقی است، اما 

در زلزله تخریب شده است.  
است: آبش خاتون  آمده  تاریخی  منابع  در 

بن  سعد  بن  ابوبکر  سعدبن  اتابک  دختر 
زنگی و ترکان خاتون ملکه ایران در قرن 
استان  زن  فرمانروای  تنها  قمری،  هفتم 
فارس بود که از سوی ایلخان مغول، اتابک 

فارس معرفی شده بود.
به نظر  بنا که  این  هژبری درباره کاربری 
بوده،  آتشکده  باستان شناسان  برخی 
کاربری  نیست  مشخص  هنوز  کرد:  بیان 
بناهای  جمله  از  ولی  چیست،  دقیقا  بنا 
متفاوت در مقایسه با دیگر سازه های یافته 
از  سازه  این  در  است؛  چم شیر  در  شده 
است.  شده  استفاده  گچ  روکش  و  مالت 
یک  بنا  اصلی  هسته  سلجوقی،  دوره  در 
در  که  است  اصلی  و  پشتی  اتاق  با  ایوان 
اتاق اصلی دو ستون در گوشه های بنا قرار 
دارد و در هر طرف دو اتاق جانبی ایجاد 

شده است.
دوره  از  بنا پس  در همین  اضافه کرد:  او 

ایلخانی، استقرارهای موقتی شکل گرفته 
که آثاری همچون اجاق و تنور در کف آن 
پیدا شده است، برای تاریخ گذاری قطعی 
مواد، همچون زغال و سفال  نیز یکسری 
پژوهشکده  اگر  که  است  جمع آوری شده 
می توان  کند  همکاری  باستان شناسی 

تاریخ گذاری دقیق بنا را مشخص کرد.
به  اشاره  با  باستان شناس  این 
این  کاربری  درباره  که  اختالف نظرهایی 
بنا وجود دارد، گفت: آقای سجادی از این 
است.  برده  اسم  عنوان »مطبخ«  به  سازه 
مطرح  برخی  که  آتشکده  کاربری  درباره 
کرده اند نیز باید گفت نقشه آتشکده کامال 
آنچه  بنا خالف  این  نقشه  است.  متفاوت 
است که ما از آتشکده ها می شناسیم. البته 
دوره  آتشکده های  از  عموما  ما  شناخت 
ساسانی است و این بنا به دوره سلجوقی 
تعلق دارد. در این دوره تاریخی زرتشتیان 
در تنگنا قرار داشتند و آتشکده ها درونگرا 
سازه  این  معماری  درحالی که  بودند، 
خیلی  نمی توان  بنابراین  است.  برون گرا 
این  در  آتشکده  کاربری  درباره  دقیق 
کمک  بعدی  مطالعات  ولی  داد،  نظر  بنا 

می کند.
هژبری همچنین بیان کرد: این بنا با توجه 
به نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در 
داشته  بیشتری  اهمیت  از جمله گچ،  آن 
دیگر  نسبت  به  معماری،  نوع  دلیل  به  و 
سالم  بیشتر  چم شیر  در  موجود  بناهای 
آبگیری سد  از  البته پس  که  است  مانده 
چم شیر این سازه هم زیر آب خواهد رفت.

رفع  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
روستای  مردم  دغدغه های  و  مشکالت 
کوشک شهرستان بویراحمد تاکید کرد و 
بهانه ای  و  زمینه هیچ عذر  این  در  گفت: 
پذیرفتنی  اجرایی  دستگاه های  مدیران  از 

نیست.
جشن  مراسم  در  احمدزاده  سیدعلی 
روستای  در  زهرا)س(  حضرت  والدت 
تبریک  با  بویراحمد  شهرستان  کوشک 
این روز فرخنده به مشکالت روستا اشاره 
کرد و اظهار داشت: انار محصول تولیدی 
منطقه کوشک بوده اما طبق گفته اهالی 
بین  از  آفت  دلیل  به  محصول  بیشتر 

می رود.
سازمان  است  ضروری  کرد:  تاکید  وی 
مطالعه  زمینه  این  در  جهادکشاورزی 
را  موضوع  این  علت  و  انجام  دقیقی 
و  محصول  ندهد  اجازه  و  کند  ریشه یابی 

دسترنج کشاورزان از بین برود.
رفع  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 

روستای  مردم  دغدغه های  و  مشکالت 
کوشک شهرستان بویراحمد تاکید کرد و 
بهانه ای  و  زمینه هیچ عذر  این  افزود: در 
پذیرفتنی  اجرایی  دستگاه های  مدیران  از 

نیست.
جاده های  وضع  به  اشاره  با   احمدزاده 
روستا گفت: شرایط برخی از جاده ها را از 
نزدیک دیدم و علی رغم اینکه برنامه ریزی 
باشت داشته  کردیم سفری به شهرستان 
از  را کنسل می کنیم و  برنامه  این  باشیم 
جاده های دیگر روستاهای کوشک بازدید 
می کنیم، مدیرکل راه و شهرسازی مامور 

است به وضع جاده ها رسیدگی کند.
درخواست  مردم  اینکه  به  اشاره  با   وی 
مدیرکل  از  دارند  را  دبیرستان  احداث 
موضوع  این  خواست  پرورش  و  آموزش 
را در دستور کار قرار داده و برای احداث 

دبیرستان برنامه ریزی کند.
احمدزاده با اشاره به طرح هادی که بنیاد 
بیان  است،  آغاز کرده  مسکن در کوشک 

جهادی  فرد  مسکن  بنیاد  مدیرکل  کرد: 
این  در  که  کاری  می خواهیم  او  از  است 

منطقه آزاد آغاز کرده را به اتمام برساند.
و  آب  از  مردم  درخواست  درباره   وی 
مردم  به  بیشتر  بر خدمت رسانی  فاضالب 
تاکید و عنوان کرد: آب و فاضالب موظف 
است آب پایدار مردم را تامین کند البته 
ظاهرا مردم همکاری الزم با آب و فاضالب 
تقاضا  که  ندارند  را  کنترل  نصب  برای 

می کنم همکاری کنید.
نبود  خصوص  در  همچنین   احمدزاده 
پایدار در کوشک گفت: جای  برق  شبکه 
تعجب است روستایی که در نزدیکی شهر 
یاسوج قرار دارد مشکل برق داشته باشد 
نمی توانند یخچال  طوری که مردم حتی 
بویراحمد  فرماندار  از  کنند  استفاده 
موضوع  این  به  می کنم  درخواست 
رسیدگی کند و هر جایی که نیاز به اعتبار 

بود تامین اعتبار می کنیم.
 وی خاطرنشان کرد: برخی از وعده هایی 
زمان  کوتاه ترین  در  دادیم  مردم  به  که 
دیگر  برخی های  اما  می شود  عملیاتی 

زمان بر خواهند بود.
احمدزاده با بیان اینکه در استان کهگیلویه 
و بویراحمد روستاهایی داریم که شرایطی 

به مراتب بدتر از کوشک دارند عنوان کرد: 
روستایی با ۷0 خانوار در استان است که 
از نعمت برق پایدار و جاده ایمن محروم 
بوده و روستاهای دیگری مشابه این وجود 
آنها  از  کرده ایم  ریزی  برنامه  که  دارد 

بازدید کنیم.
کوشک  مردم  درخواست  درباره   وی 
مبنی بر احداث مسجد و حسینیه گفت: 
با همکاری دفتر آستان قدس رضوی در 
استان و خیرین، کلنگ احداث مسجد در 
این منطقه زده می شود و ما هم در احداث 

این مسجد مشارکت می کنیم.
نیست  زینبده  اینکه  بیان  با  احمدزاده 
روستایی که ۷ شهید تقدیم انقالب کرده 
فاقد مسجد باشد خاطرنشان کرد: متولی 
اداره کل  روستا،  این  در  مسجد  احداث 

تبلیغات اسالمی است.
و  کهگیلویه  استاندار  است  گفتنی 
جاده های  تمامی  از  سپس  بویراحمد 
بویراحمد  منطقه  در  کوشک  روستای 
به مناطقی که  بر خدمت رسانی  و  بازدید 
کهگیلویه  استان  استحفاظی  محدوده  در 

و بویراحمد است تاکید کرد.

شهرستان های  کتابخانه  احداث  پروژه  دو 
بهمئی و چرام سال ۸۹ کلنگ زنی و تنها 
در کمتر از دو سال این دو پروژه نیمه کاره 
تخصیص  آن ها  برای  ریالی  تاکنون  و  رها 

نیافته است.
شهرستان  مرکزی  کتابخانه  احداث  پروژه 
بهمئی واقع در سایت اداری این شهرستان 
در نزدیکی مسکن مهر شهر لیکک با یک 
هزار و 2۹1 متر مربع در دو طبقه، در سال 
۸۹ کلنگ زنی شد اما این پروژه هم اکنون 

تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
بنای  زیر  با  نیز  چرام  کتابخانه شهرستان 
یک هزار و 200 متر مربع در دوطبقه به 
علت کمبود اعتبار سال ها نیمه تمام مانده 
تا چوانان و نوجوانان کتاب دوست این دیار 
عطای کتابخوانی را به لقایش ببخشند زیرا 
کتابخانه فعلی ظرفیت بیش از 20 نفر را 

ندارد.
کهگیلویه  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
دلیل  به  اینکه  بر  تاکید  با  بویراحمد  و 
ساخت وسازها  بودجه ،  محدودیت 
در  پروژه  دو  می گوید:  نیست،  امکان پذیر 
 1۳۹0 سال  از  که  داریم  بهمئی  و  چرام 
تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته و پیگیری ها 

برای تعیین تکلیف تاکنون بی نتیجه بوده 
است.

محسن جبارنژاد با اشاره به اینکه از ابتدای 
دغدغه  عمومی  کتابخانه های  در  حضور 
تحول اساسی در مجموعه را داشته ام و در 
ایده ای استقبال می کنم،  از هر  این راستا 
بدون  افراد  جابجایی  با  بدون شک  افزود: 
به  معطوف  خالقانه  ایجابی  ایده  داشتن 
با  و  باشیم  تحول  شاهد  نمی توان  عمل، 
فعالیت ها  رویکرد  اول  روز  از  تفکر  همین 
مبتنی بر تحول اساسی در مجموعه بوده 

است.
تحوالت  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  وی 
برگرفته از یک ایده تحولی بوده  هرچند ما 
به آن ایده هم توجه نداشته و نسبت به آن 
آگاه نباشیم، وقتی ما آمدیم متوجه شدیم 
سرانه  در  و  است  حاکم  خاصی  وضعیت 
مطالعه و وضعیت امانت کتاب و ... در رده 

آخرین استان ها در کشور بودیم که البته 
این وضعیت، ریشه های فرهنگی، مدیریتی 

و تاریخی دارد.
در  تحوالت  به  ادامه  در  جبارنژاد 
گفت:  و  کرد  اشاره  دنیا  کتابخانه های 
سنتی  صورت  به  قباًل  کتابخانه  مدیریت 
اساس  بر  داریم،  نظر  در  اما  اداره می شد، 
روش های مدرن که در دنیا پیاده شده اند، 

پیش برویم.
تبدیل  باید  کتابخانه  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  ابراز  شود،  اجتماعی  پایگاه  یک  به 
رخدادهای  به  نسبت  باید  کتابخانه ها 
مورد  در  و  باشند  مسئول  اطرافشان 
اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  و  آسیب ها 
ارائه  حل  راه  کنند،  برگزار  کارگاه  آنجا 
اقدام  آنجا  توانمدسازی  به  دهند و نسبت 

کنند.
جبارنژاد در ادامه به این مسائل و مشکالت 

چند  بگیرید  نظر  در  گفت:  و  زد  گریزی 
یافتن  پی  در  کتابخانه  اطراف  در  خانواده 
در  داده  باید  کتابخانه  دوم هستند،  شغل 
بازار کار  قرار دهد و در مورد  آنها  اختیار 
و آینده آن، آنها را راهنمایی کند، تا این 
بیشتری  دانش  و  اطالعات  با  خانواده ها 
کنند.  انتخاب  را  خود  نظر  مورد  شغل 
مشاوره های  نیازمند  افرادی  اگر  مثاًل  یا 
خدمات  باید  کتابخانه  بودند،  روانشناسی 
بدهد.  آنها  به  روانشناسانه  و  مشاوره ای 
با نخبگان  ارتباط  را تقویت  ایده دوم  وی 
اعالم کرد و ادامه داد: ما در راستای این 
مثل  داشتیم  متعددی  برنامه های  ایده 
پاتوق  یک  به  تبدیل  را  کتابخانه  اینکه 
راستا،  همین  در  و  کنیم  گفت وگو  برای 
از  خارج  نخبگان  با  مؤثری  ارتباط  حتی 
استان نیز برقرار کرده ایم. جبارنژاد، اردوی 
جهادی کتابخوانی را ایده سوم خود اعالم 
بخش  اینکه  دلیل  به  داد:  ادامه  و  کرد 
عشایری  استان  این  جمعیت  از  عمده ای 
صعب العبور  مناطق  به  را  کتاب  ما  است، 

و عشایری می بریم.

با آبگیری سد چمشیر؛

آثار اتابکان لر، زیر آب می رود

استاندارکهگیلویهوبویراحمد:
هیچبهانهایازمدیرانپذیرفتنینیست

پروژههاینیمهکاره
کتابخانهبهمئیوچرام۱۲سالهشد

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
و  مالیات  باالی  نرخ  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
این  نبود هلدینگ های اختصاصی در  بانکی و  سود 
استان سه معضل موجود پیش روی سرمایه گذاران 
به  توجه  با  است که می طلبد  استان  در  این حوزه 
جدی  تدابیر  رابطه  این  در  استان  برخورداری  کم 

اندیشیده شود.
های  سیاست  از  یکی  کرد:  اظهار  طالبی پور  سعید 
های  استان  از  توسعه  و  حمایت  سیزدهم  دولت 
محروم است که در این میان نیاز است کهگیلویه و 
بویراحمد به عنوان یک استان کم برخوردار در زمینه 
سایر  از  متفاوت  مالیات  نرخ  و  تسهیالت  سود  نرخ 

استان ها دیده شود.
وی افزود: در این صورت مشوقی برای سرمایه گذار 

ایجاد می شود و قدرت رقابت هم به وجود می آید.
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
حدود  چنانچه  کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه 
های  هلدینگ  توسط  اساسی  و  مهم  طرح  چهار 
آن  ذیل  در  شود  ایجاد  استان  این  در  تخصصی 
می  متقاضی  گردشگری  برای حوزه  گذاران  سرمایه 
های  هلدینگ  وجود  از  استان  متاسفانه  اما  شوند 

مختلف محروم است.
طالبی پور ابراز کرد: هم اکنون 40 طرح نیمه تمام 
فرهنگی در حوزه های مختلف در  میراث  در حوزه 
نیاز  که  دارد  وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  شهرهای 

به تسهیالت دارند.
فاز دوم موج های  یاسوج،  تله کابین  ادامه داد:  وی 
آبی و پل معلق مهریان طرح های پیشران اقتصادی 

هستند که تکمیل آن ها سبب رونق و توسعه بیش از 
پیش این استان می شود.

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: بدون تردید طرح 
دور دوم سفر مطرح می شوند  در  تاثیر گذار  هایی 
برای نمونه پل معلق شامل چهار طرح، 420 میلیارد 
تومان نیاز دارد و قابلیت مطرح شدن در سفر پیش 

رو را دارد.
بین  تعامل  و  نگاه  متاسفانه  داد:  ادامه  پور  طالبی 
ضعیف  استان  این  در  اجرایی  های  دستگاه  بخشی 

است و کار را برای سرمایه گذاران سخت می کنند.
وی تاکید کرد: نکته مهمی که باید مسئوالن ارشد 
استانی به آن توجه داشته باشند این است که باید در 
وهله نخست زیرساخت ها باید برای ایجاد طرح های 
تا سرمایه  باشد  آماده  و گردشگری  فرهنگی  میراث 
استان جذب  برای سرمایه گذاری در  بتوان  را  گذار 

کرد.
حوزه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد که با داشتن 
 ۷۷0 متبرکه،  بقعه   ۳00 طبیعی،  تفرجگاه   250
آثار ملی در کنار  تاریخی ثبت شده در فهرست  اثر 
جاذبه های مردم شناسی چون پوشش ها و گویش 
های  ظرفیت  محلی  نواهای  و  آواها  و  محلی  های 
طریق  از  درآمدزایی  منظور  به  زیادی  بسیار  خفته 
گردشگری دارد که امید می رود با تحقق برنامه های 

دولت در مسیر شکوفایی قرار گرفته است.
گردشگری  صنعت  های  ظرفیت  شکوفایی  برای 
جمله  از  مهمی  اقدامات  سیزدهم  دولت  در  استان 
در  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیارد   1۶0 تزریق 
راستای ایجاد و تکمیل تأسیسات گردشگری ، صدور 
40 مورد موافقت اصولی و 1۶ مورد مجوز تأسیسات 

گردشگری در سطح استان انجام شده است.

مالیات و سود بانکی معضل 
سرمایه گذاران گردشگری در استان

آگهی  فقدان سند مالکیت
 واقع در بخش 26 فارس یاسوج 

شماره  با  سیاوش  فرزند  طیبی  ضرغامی  سحر  خانم 
شناسنامه 260 صادره از لنده با تسلیم دو برگ استشهاد 
گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد رسمی شماره 54 
سند   که  است  مدعی  کتبی  تقاضای  یکبرگ  و  یاسوج 
به  سند(   )طبق  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت 
مساحت 323/56 متر مربع به پالک 730/2083 بخش 
26 فارس یاسوج  به شماره چاپی 413648  سری ه سال 
99  مورخ 22/ 09/ 1400  ذیل دفتر امالک الکترونیک 
مالکیت  سند  و  رسیده  ثبت  به   140020320001006446
آن  صادر گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده است. در 
شماره  به  رهنی  مورد  دو  دارای  مذکور  ثبتی  پالک   ضمن 
205۸5 مورخ 2۶/ 12/ 1400 به نفع بانک تجارت به مبلغ

رسمی  اسناد  خانه  دفتر  ریال   2۷  /  200  /000  /000  
مورخ  222۹1 شماره  به  رهنی  مازاد  و  5۹یاسوج  شماره 

 ۳0/ ۹/ 1401 به نفع بانک تجارت  دفترخانه اسناد رسمی  
شماره 5۹ یاسوج می باشد. لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره 
اطالع  ثبت جهت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک 
انجام  مدعی  کس  هر  شودکه  می  آگهی  نوبت   یک  عموم 
می  خود  نزد  الذکر  فوق   مالکیت  سند  وجود  یا  و  معامله 
باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی 
خالصه  یا  مالکیت   سند  اصل  ارایه  ضمن  را  خود  اعتراض 
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 1401/10/28  
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متولد فروردین :
سمت  به  را  شما  سرخوردگی هایتان  و  ناکامی ها  که  زمانی  تا   
احساساتتان  کردن  بیان  برای  شما  می کند،  هدایت  حاشیه پردازی 
خیلی تحت فشار قرار می گیرید. یک بار که شما تصمیمی بگیرید 
چیزهایی که در ذهنتان می گذرد را با دیگران در میان بگذارید، تا 
مدتی همه چیز خیلی راحت می شود. در روزهای آینده هنوز کارهای 
زیادی برای انجام دادن وجود دارد، اما اگر شما تواناییهایتان را باور 
به  را  کنید  تمام  باید  که حتماً  را  کارهایی  می توانید  باشید،  داشته 

اتمام برسانید.
متولد اردیبهشت : 

اکنون ماه در سومین خانه شما که مربوط به روابط اجتماعی است 
قرار گرفته و امروز برای شما روز فوق العاده ای است، برای اینکه یک 
با یک  اعتماد پیدا خواهد کرد. تبادل نظر کردن  نفر کاماًل به شما 
دوست حقایق را افشا خواهد کرد و نشان خواهد داد که این فرد چه 
سبب  شما  گویی  بی پرده  این  اگرچه  دارد.  شما  به  راجع  احساسی 
می شود که احساس بهتری نسبت به خود پیدا کنید، و کسانی را که 

دور و بر شما هستند را نیز شگفت زده می کند.
متولد خرداد :

می  دارید،  را  رفتن  به جلو  و  کردن  انگیزه حرکت  که شما  زمانی   
گاهی  بزنید.  عمل  به  خودتان دست  نظریات  اساس  بر  که  خواهید 
وقتها عاقالنه است که کمی صبر کنید و ببینید که بعداً چه احساسی 
پیدا خواهید کرد. وقتی که شما با چنین موردی مواجه می شوید، 
با احتیاط شروع کردن بهترین استراتژی است. با وجود این در حال 
حاضر نشان دادن یک واکنش سریع پاک بودن نیت شمارا نشان می 

دهد، بنابراین تردید نشان ندهید.
متولد تیر :

 شما امروز به عنوان عضوی از یک تیم بسیار مورد احترام هستید، 
اما ممکن است یک سری نظرات مخالف ظاهر شود و به کار تعاونی 
دسته جمعی شما لطمه بزند. حتی اگر شما دلیل خوبی برای انجام 
می توانند  شما  عملکردهای  دارید،  گروه  میل  برخالف  عملی  دادن 
توسط افرادی از گروه که مشکل ساز هستند سوءتعبیر شود. اگر شما 
اجازه دهید همه چیز به روال عادی خود پیش برود اثربخشی شما 

نهایتاً زیادتر خواهد شد.
متولد مرداد :

 حتی اگر امروز روز خوبی باشد، ولی شما به راحتی نیت یک فرد 
که  باشید  معتقد  شما  که  است  ممکن  می کنید.  تعبیر  بد  را  دیگر 
دیگران از شما حمایت نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار 
دلیل  اما  باشید.  داشته  هم  دالیلی  خود  باور  این  برای  و  می کنند، 
این کار این است که شما از تسلیم شدن می ترسید. برطرف کردن 

سستی های خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد دیگر است.
متولد شهریور : 

شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشته اید خوب درخشیده اید، 
اما امروز امور فرعی کاماًل برای شما در اولویت قرار دارند. شما امروز 
به جای اینکه وارد جهان بیرون بشوید، بیشتر مجذوب در خانه ماندن 

و سیر و سفر کردن با رویاهایتان شده اید. 
متولد مهر :

 عقاید بزرگی که طی این چند هفته گذشته داشته اید، امروز واقعی تر 
آینده ای  برنامه ای می ماند که فکر می کردید در  این مثل  می شوند. 

دور تحقق پیدا می کند اما االن به آن نزدیکتر شده اید .
متولد آبان : 

شما امروز نسبت به روزهای قبل حال و حوصله بیشتری دارید و به 
راحتی با شخصی که به حرفه شما وارد شده است به رقابتی حساس 
اتهام آمیز  باشد، وضعیتی  نیت شما هم خوب  اگر  می پردازید. حتی 
وارد  شما  علیه  تا  شوند  تحریک  دیگران  که  می شود  باعث  داشتن 

عرصه شوند. 
متولد آذر : 

شما تا زمانی که ناخواسته خودتان را در میان موقعیتی پویا که به 
خالق بودن شما کمک می کند قرار داده اید، می توانید در مسیر خود 
باقی بمانید. شاید امروز احساسات شما مثبت باشند، اما از شما برای 
اینکه می خواهید فعالیتهایتان را فقط در یک مسیر با الهام قلبی تان 

انجام دهید سرپیچی می کنند.
متولد دی :

 شما توسط یک اتفاق یا صحبتی که به تازگی برایتان پیش آمده است 
انرژی مثبت زیادی گرفته اید، به همین دلیل اقدامات و فعالیت های 

مهمی را بر می دارید که در آینده تان تاثیر فوق العاده ای دارد. 
متولد بهمن : کار کردن امروز کاری بس پیچیده است چرا که شما 
آرزو می کنید کاش از شر کارهای تکراری روزمره خالص می شدید 
و به کار دیگری می پرداختید. احساسات قدرتمندی در زیر سطوح 
از این می ترسید که آنها  اند و شما  ظاهری وجودتان کمین کرده 
روزی حالت انفجار پیدا کنند و به ضمیر هوشیار شما بیایندو دیگران 

بتوانند آسیب پذیری و بی تجربگی شما را ببینند. 
متولد اسفند : در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ 
از لحاظ جنبه شخصی برای شما پیش آمده  جنبه اجتماعی و چه 
است اما متاسفانه شما نتوانسته اید از این فرصت های به نحو احسنت 
امیدی  نا  و  یاس  دچار  نیز  خاطر  همین  به  کنید  استفاده  عالی  و 

شده اید اما نگران نباشید.

3
فال روز 

بیان  با  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
کشور  امروز  تهدید  دومین  جمعیت  پیری  اینکه 
است، گفت: میانگین جمعیت بسیار کم است و باید 

تالش کرد تا جمعیت کشور به وضع ایده آل برسد.
آیت  با  دیدار  در  شنبه  سه  شامگاه  پناهی  یونس   
اظهار  گیالن،  در  فقیه  ولی  نماینده  فالحتی  اهلل 
کرد: تولید علم از اولویت های مهم وزارت بهداشت 
هویت  خانه  وزارت  به  مهم  این  و  است  درمان  و 

بخشیده است.
وی با اشاره به تأکیدات مؤکد رهبری معظم انقالب 
در خصوص تولید علم، افزود: تولید علم و دانش به 
وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در نظام 

جمهوری اسالمی ایران شأن منزلت بخشیده است.
بیان  با  بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
اول و در دنیا  ایران در تولید علم در منطقه  اینکه 
رتبه 15 را دارد، گفت: ایران اسالمی در حوزه تولید 
حرف های  دنیا  در  توانسته  اخیر  سال های  در  علم 
باید  روند  این  و  باشد  داشته  گفتن  برای  زیادی 

استمرار داشته باشد.
خودکفایی  مسیر  در  قرارگیری  بر  تاکید  با  پناهی 
این  به  بزرگان  و  مراجع  تاکید  و  علمی  و  درمانی 
حوزه، بیان کرد: توجه به علم و دانش در مرجعیت 
علمی ایران بسیار حائز اهمیت است و ما در تالشیم 
تا عالوه بر استفاده عموم مردم از آن، دنیا نیز به ما 

مراجعه کنند.
ایران  علمی  دستاوردهای  از  بخشی  تشریح  به  وی 
ایران  رتبه  افزود:  و  پرداخت  در عرصه های مختلف 
در فناوری بین 1۳2 کشور در سال 2000، ۶۷ بود 
اما اکنون که به زیر 50 رسیده در تالشیم تا به رتبه 

۳0 در دنیا برسانیم.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر رفع نیازهای مردم 
در  بهداشت  وزارت  کرد:  اضافه  سالمت،  بخش  در 
تالش است تا با به کارگیری اقداماتی بار بیماری را 

کاهش و عمر را زیاد کند.
تهدید  دومین  جمعیت  پیری  اینکه  بیان  با  پناهی 
کشور  جمعیت  میانگین  گفت:  است،  کشور  امروز 
بسیار کم است و باید تالش کرد تا جمعیت کشور به 

وضع ایده آل برسد.

تسهیل بخشی به امور جوانان و فرزندآوری
و  جوانان  امور  به  بخشی  تسهیل  به  اشاره  با  وی 
فرزندآوری  و  جمعیت  جوانی  افزود:  فرزندآوری، 

نیازمند عزم ملی، مردمی و مسئول محورانه است.
به چالش های زیست  اشاره  با  بهداشت  معاون وزیر 
محیطی در کشور، بیان کرد: محیط زیست و ایجاد 
فضای سالم یکی دیگر از راهبردهای سالمت است 

که همه باید در این بخش دغدغه مند باشند.
جهانی  تهدید  دیابت  و  چاقی  اینکه  بیان  با  پناهی 
تهدیدات  و  بیماری  اعتیاد،  گفت:  می شود،  تلقی 
سالمت روان و هم چنین تهدیدات فضای مجازی از 
دیگر معظالت جامعه است که باید برای آنها برنامه 

هدف مند تعریف کرد.
وی با اشاره به نقش محوری نخبگان و دانشگاهیان 
در پیشبرد اهداف بهداشت و درمان، افزود: عملکرد 
بهداشت و درمان در ارتقای سالمت جامعه جهادی 
بوده و در این راستا نقش نخبگان بسیار حائز اهمیت 

است.
نقطه ای  کرونا  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  معاون 
اسالمی  ایران  گفت:  است،  قدرت نمایی  اوج  برای 
و  در کنترل کردنا و واکسیناسیون بسیار قدرتمند 
جهادی عمل کرد و جزو اولین ها در حوزه در دنیا 

بود.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
مروري بر زندگي سردار شهيد قاسم مدهني 

شهيد شاخص قشر عشايري در گفت وگو با خانواده اش

شهادت را در قله قميش فتح کرد

   برادر شهيد
قاسم متولد 1341 در روستاي چشمه علي 
بخش پاپي)منطقه عش��ایري( شهرستان 
خرم آباد بود. سال 1360 در حالي که تنها 
19 سال داشت، عضو سپاه شد و از آن زمان 
تا آخرین لحظه عمرش به تناوب در جبهه ها 
حضور داش��ت. قاس��م در جبهه ه��ا خيلي 
زود به اوج رس��يد چراکه شجاعت و درایت 
بسياري داش��ت و همين امر فرماندهان را 
مجاب کرد تا مسئوليت هاي متعددي به او 
واگذار کنند. برادرم در روند عمليات والفجر 
مقدماتي فرمانده گردان شد. البته پيش از 
آن در عملي��ات دیگري نظير طریق القدس 
)آزاد سازي شهر بس��تان( شرکت داشت و 
در عمليات والفج��ر مقدماتي و والفجر یک 
بود که به عنوان فرمانده گردان حضور یافت 
و مس��ئوليت یگان حفاظت ناحيه لرستان 

را نيز بعدها ب��ر عهده گرفت. 
قاس��م در عمليات والفجر 8 
نقش بس��زایي داش��ت. او در 
س��فرهایش به جنوب لبنان 
و س��وریه جهت تکميل دوره 
فرماندهي و کم��ک به مردم 
س��تمدیده لبنان تالش هاي 
زیادي انجام داد. دوره دافوس 
را هم در لبنان و سوریه سپري 
ک��رد. قاس��م مدهن��ي قائم 
مقام فرماندهي س��پاه ششم 
خوزستان، مسئوليت طرح و 

عمليات لش��کر 16 قدس را نيز در پرونده 
فعاليت هاي خود دارد. 

   دختر شهيد
وقتي پدرم به ش��هادت رس��يد، من س��ه 
سال و نيم بيشتر نداش��تم اما عجيب است 
که آخرین وداع مان را به خوبي به یاد دارم. 
آن روز ناخودآگاه به پ��درم گفتم: »بابا نرو، 
من هم مي خواهم مث��ل بچه هاي دیگر بابا 
داشته باشم.« االن که به حرف آن روزم فکر 
مي کنم، احساس مي کنم گویي این حرف 
به من الهام شده بود. بابا قاسم قبل از آن نيز 
بارها و بارها از ما خداحافظي کرده و به جبهه 
رفته بود، اما عجيب بود که من بار آخر با او 

اینچنين خداحافظي کردم. 
صحنه آخرین وداع، یکي از معدود لحظاتي 
در زندگي  ام است که به ش��خصه از پدر به 
یاد دارم. من بيش��تر پ��در را از کالم مادرم 
مرحومه سهيال بهمنش شناختم. شيرزني 
که تا آخرین ماه هاي عمرش در سال 1386، 
چنان برم��زار پدر گریه مي ک��رد که گویي 
به تازگي او را از دس��ت داده اس��ت. مادرم 
مي گفت: پدرت ب��ه آنچه برایش س��ال ها 
جنگيده بود قلباً ایمان داشت. او به راهي که 
مي رفت عشق مي ورزید و اگر هفت سال از 
عمرش را در جبهه هاي دفاع مقدس گذراند، 
یک لحظه هم احساس نکرد باید ميدان را 

به تازه واردها واگذار کند و هميشه با جدیت 
از حض��ور در جبهه ها و همچني��ن دفاع از 
آرمان هاي انقالب اسالمي صحبت مي کرد. 
م��ن پ��درم را از گفته ه��اي دیگ��ران نيز 
شناختم. اقوامي که همگي او را به دینداري، 
خوش خلقي و مهرباني مي شناختند. پدرم نه 
تنها به خانواده اش بلکه به اقوام و دوستان نيز 
توجه زیادي داشت و خاطرات مهرباني هایش 
را هميش��ه در زندگ��ي ش��نيده ام و چون 

یادگاري هاي ارزشمندي حفظ کرده ام. 
   احمد مدهني همرزم شهيد

قاسم جثه کوچکي داشت. اوایل حضورش در 
جبهه ها یک بار به او گفتم شما کنار خاکریز 
بمانيد ما برویم و جواب پات��ک عراقي ها را 
بدهيم. رو به من گفت: چرا من بمانم؟ گفتم 
شما سن کمي دارید بمانيد اینجا. لبخندي 
زد و گفت خمپ��اره که مي آی��د کوچک و 

بزرگ نمي شناسد! من شش سال از جنگ را 
با قاسم بودم. بعد از تشکيل تيپ 57 حضرت 
ابوالفض��ل)ع(، ش��هيد مدهن��ي در واحد 
عمليات آن تيپ مسئوليت خطيري برعهده 
گرفت. همچنين مدتي هم مسئوليت یگان 
حفاظت سپاه ناحيه لرستان را عهده دار بود. 
شهيد مدهني با وجود همه این مسئوليت ها، 

بسيار غریب و گمنام است. 
   شهادت در قميش

در روند اجراي آخرین عمليات هاي جنگ 
تحميلي در پاس��خ به پاتک دشمن، شهيد 
مدهني فرمانده محور عمليات��ي، همراه با 
س��ه گردان از نيروهاي خود ب��راي تصرف 
ارتفاعات قميش وارد عمل مي شوند و این 
ارتفاعات را تصرف مي  کنن��د اما از آنجایي 
که این ارتفاعات بس��يار اس��تراتژیک بود و 
به مناطق مهم عراق تس��لط داش��ت، براي 
عراقي ها بسيار با اهميت بود. از این رو آنها 
با تهيه آتش س��نگين براي ب��از پس گيري 
ارتفاعات اقدام مي کنند و در نهایت فرمانده 
مجاهد در 27 خرداد م��اه 1367 با اصابت 
ترکش خمپاره به شهادت مي رسد و پيکرش 
در ارتفاعات قميش مي ماند. این ارتفاعات 
سه سال در دست دش��من بود تا اینکه بعد 
از تالش رزمندگان و نيرو هاي تفحص پيکر 

شهيد شناسایي شد و به کشور بازگشت. 

  غالمحسين بهبودي
سردار شهيد قاسم مدهني از شاخص ترين شهداي قشر عشايري کشور است که هفت 
س�ال تمام در جبهه هاي دفاع مقدس حضور داش�ت و در اين مسير نيز در سمت هاي 
گوناگوني چون فرماندهي گردان و مح�ور، انجام وظيفه کرد. او ک�ه در عمليات هايي 
چون طريق القدس، والفجرمقدماتي، يک، والفجر 8، والفجر10، عمليات بيت المقدس 
آزاد سازي شاخ شميران، بدر، خيبر، کربالي4، کربالي 5 و... شرکت داشت، عاقبت نيز 27 
خردادماه 1367 در ارتفاعات قميش به شهادت رسيد و با جاماندن پيكرش، سه سال بعد 
تفحص و تشييع شد. متن زير برگرفته از گفت وگوهاي کوتاهي با علي اکبر مدهني برادر 
شهيد، حامده مدهني دختر شهيد و خاطره اي کوتاه از احمد مدهني همرزم شهيد است. 

به نظر شما چه ويژگي هايي را مي توانيم 
مخت�ص جامعه عش�ايري کش�ورمان 

بدانيم؟
 جامعه عشایري کشور با مردماني اصيل، ساده، 
صميمي و خداباور، داراي ویژگي هایي منحصر 
به فردي هستند که با بهره گيري از کالم امام و 
رهبري و دیگر ب��زرگان مي توانيم خصوصيات 
متع��ددي را برایش��ان برش��مریم؛ نگهب��ان 
سرحدات، راه ها و روس��تاها، نگهداران امنيت 
و آرامش بخشان به ملت، ش��جاع، با شهامت و 
فداکار، سرس��خت ترین ها در دفاع از اس��الم و 
ميهن اسالمي، حاضر به ميدان وفا، دالور، حامي 
اس��الم و علماي دیني، متحد و بصير، مقتصد و 
کارآفرین، ساده، باصفا و صميمي، امين و صادق، 
والیتمدار و خدامدار و... از جمله ویژگي هاي قشر 

عشایري کشور هستند. 
ارزيابي شما از پتانسيل هاي موجود در 
بسيج عشايري چيست؟ به نظر شما اين 

توانايي ها شناسايي شده اند؟
عشایر و بسيج جامعه عشایري داراي توانمندي ها 
و نقاط قوت در عرصه هاي متعددي هستند. در 
عرصه فرهنگ و دین، عشایر با دینداري و اعتقاد 
راسخ به والیت و نظام جمهوري اسالمي متکي 
بر فرهنگ و آداب و رسوم سنتي و شرعي معنا 
مي ش��وند. به گونه اي که ما یک س��ياه چادر را 
در حکم یک پای��گاه دیني و فرهنگي مي دانيم. 
در عرصه دفاعي و امنيتي هم عشایر مرزداران 
امين و شجاع و غيوري هستند که در صحنه هاي 
پاسداري از انقالب اسالمي خصوصاً دوران دفاع 
مقدس جزو پيشگامان جهاد و شهادت بودند که 
تقدیم 10 هزار شهيد، شاهد این مدعاست. لذا 
ما در بسيج هر سياه چادر را به عنوان یک پایگاه 
اطالعات��ي و امنيتي نظام مي داني��م. در عرصه 
اقتصادي، امروز زندگي جامعه عشایري تابلوي 
تمام نماي اقتصاد مقاومتي اس��ت و عشایر به 
عنوان توليدکنندگان در زمينه هاي دامداري، 
کشاورزي، باغداري، زنبورداري، پرورش آبزیان، 
صنایع دس��تي، گياهان داروی��ي و... مي توانند 
الگوي سایر اقشار قرار گيرند. جامعه عشایر کشور 
با داشتن کمترین نرخ بيکاري» حدود درصد« 
تعداد زیادي شغل را در خارج از جامعه خود، در 
زمينه هاي  صنعتي، بازرگاني و خدماتي ایجاد 
کرده است. بنابراین هر سياه چادر عشایر حکم 
یک کارگاه توليدي و اشتغالزایي را دارد. در عرصه 
اجتماعي جامعه عشایر جزو پاک ترین قشرها با 
آداب و رسوم سنتي و محلي و مقيد و متعصب 
به مباني فقهي و رعایت حالل و حرام و جوانب 
شرعي بوده و هستند. پس هر سياه چادر حکم 
یک واحد در ساختار اجتماعي کشور را دارد. در 
کل بسيج جامعه عش��ایري با بهره گيري از این 
توانمندي ها و فرصت ها توانسته است باالي 50 
درصد از جامعه هدف خویش را در قالب بسيج 
ده ها ميليوني جذب، آموزش، س��ازماندهي، به 
کارگيري و حفظ و انس��جام کند و از این توان 
عظيم در پاس��داري از دس��تاوردهاي انقالب 

اسالمي بهره گيري کند. 
ب�روز پتانس�يل هاي عش�اير قاعدت�ا 

نيازمند توجه سازمان ها و دستگاه هاي 
مرتبط اس�ت، در اين خصوص بس�يج 
عش�ايري چه مطالبه اي از مسئوالن و 

سازمان هاي رسمي دارد؟
سازمان بسيج عشایري که قرارگاه حضور جامعه 
عشایري کش��ور در قالب بس��يج مستضعفين 
را برعه��ده دارد در کن��ار س��ایر وزارتخانه ها و 
س��ازمان ها موضوع خدمات دهي هرچه بهتر و 
بيشتر به جامعه عشایري را در دستور کار داشته 
و دارد. در این راستا با مبنا قرار دادن آیين نامه 
ساماندهي عشایر کشور مصوب هيئت وزیران 
س��ال 1384 و همچنين مصوبات شوراي عالي 
عشایر کشور در سنوات اخير، وظيفه مطالبه گري 
خویش را به جد تعقيب مي کند. به این معنا که 
اگر وزارتخانه ها و س��ازمان هاي مسئول به ارائه 
خدمات فرهنگي و مذهبي، علمي و آموزش��ي، 
فني و حرفه اي، خدمات بهداش��تي، درماني و 
بيمه اي، تأمين کاالهاي اساس��ي و نهاده هاي 
دامي، تأمين سوخت مورد نياز عشایر، احداث، 
تکميل و نگهداري راه هاي عشایري، ایجاد مراکز 
آموزشي، بهداش��تي، درماني، فرهنگي، پست 
و مخابرات، پاس��گاه نيروي انتظام��ي و پایگاه 
بسيج عشایري و... اهتمام ورزند، نه تنها جامعه 
عشایري تقویت و تثبيت خواهد شد، بلکه شاهد 
حادث شدن پدیده مبارک مهاجرت معکوس از 
شهرها به روستاها و مناطق عشایري خواهيم بود 
که با این کار اقتصاد مقاومتي مي تواند نمود عيني 
پيدا کند. در پایان یادآور مي شویم   شاخصه هاي 
توسعه اي در مناطق عشایري در شرایط حاضر 
ضعي��ف و گاهي غير قابل قبول اس��ت که اميد 
است شوراي عالي عشایر در کشور و استان ها این 

عقب ماندگي را جبران کند. 
اقتصاد مقاومتي همواره م�ورد تأکيد 
مقام معظم رهبري بوده اس�ت، بسيج 
عش�اير در اين راس�تا چ�ه اقداماتي 

مي تواند انجام دهد؟
مقام معظم رهبري به عنوان ناخداي کش��تي 
انقالب و دیده باني بصير، بيدار و هوش��يار سال 
95 را س��ال »اقتصاد مقاومت��ي، اقدام و عمل« 
نامگذاري کرده اند، چراک��ه نقطه ضعف اصلي 
ما از عدم اش��تغال و بيکاري، ک��م تحرکي، کم 
رونقي اقتصادي و مش��کل در کميت و کيفيت 
توليد داخلي است. بنابراین باید با همت جمعي 
مسئوالن و مردم این نقاط ضعف را به نقطه قوت 
بدل کنيم. مقام معظم رهبري فرمودند با اقتصاد 
مقاومتي مي شود به جنگ بيکاري رفت، به جنگ 
رکود رفت، گراني را مهار کرد، در مقابل تهدید 
دشمن ایستادگي کرد و فرصت هاي بسياري را 
براي کش��ور ایجاد کرد. پس به نوعي مي توان 
گفت زندگي جامعه عشایري ایران اسالمي، نماد 
و تابلوي تمام نماي اقتصاد مقاومتي است. به این 
معنا که امروز کشاورزان ما در عرصه دامداري، 
باغداري، کش��اورزي، صنایع دس��تي، پرورش 
طيور و آبزی��ان، گياهان داروی��ي و...  پرچمدار 
کار و توليد و اشتغال بوده و هستند. صدها شغل 
غيرمستقيم در زمينه هاي بازرگاني، صنعتي و 
خدماتي به برکت وجود جامعه عشایري ایجاد 

شده است. لذا اميدواریم دولتمردان ما با حمایت 
جدي از جامعه عشایري و خصوصاً سازمان ها و 
دستگاه هاي ذیربط و مسئول، شرایط را طوري 
فراهم آورند که جامعه عشایري از رونق اقتصادي 
مناس��ب برخوردار و به تبع آن به عنوان الگو در 
عرصه اقتصاد مقاومتي بهتر از گذش��ته خوش 
بدرخشند. براي تحقق این امر نياز است شوراي 
عالي عشایر کشور با مسئوليت معاون اول ریاست 
محترم جمهوري و دبيري وزیر جهاد کشاورزي 
و حضور وزارتخانه ها و س��ازمان هاي ذیربط در 
سال جاري فعال شده و بتوانند با سياستگذاري 
و برنامه ریزي و خدمات دهي مناس��ب، موضوع 
اقتصاد مقاومتي را پشتيباني و عملياتي نمایند. 
ضمنا اقدام مشابه توسط استانداران محترم در 

استان ها نيز امري ضروري است. 
وحدت اقوام و مذاهب از مسائل حساس 
و مهم کنوني کشور به شمار مي رود، با 
توجه به اينكه جامعه عش�ايري کشور 
از قوميت ها و مذاهب مختلف به شمار 
مي روند، وحدت اقوام را در کشورمان 

چطور ارزيابي مي کنيد؟
انقالب اس��المي بر س��ه پایه رهبري و والیت، 
حضور مردمي و وحدت اس��توار بوده است. لذا 
جامعه عشایري بالطبع جامعه اسالمي کشور با 
بهره گيري از این سه مولفه در مسير خدمت به 
آرمان هاي انقالب تا به امروز سرافراز و عزتمند 
پيش رفته اس��ت. تنوع اقوام و مذاهب در ایران 
اسالمي که نمود اصلي در جامعه عشایري است، 
از دید امام و رهبري به عنوان یک فرصت تلقي 
مي شود. )برخالف سایر کشورها خصوصاً غربي ها 
که تعداد اقوام را براي خود تهدید مي دانند.( لذا 
دش��منان قس��م خورده انقالب، امروز وحدت، 

والیت و رهبري را نش��انه رفته ان��د. آنها با زدن 
بر طبل اختالف و تفرقه افکن��ي بين مذاهب و 
اقوام در صدد هستند این وحدت الهي و اسالمي 
را خدش��ه دار کنند. لذا عش��ایر ما با بصيرت و 
والیتم��داري همانطور که تاکنون نقش��ه هاي 
دشمن را نقش برآب کرده اند، در ادامه نيز فتنه 
و مکر دشمنان را نقش برآب مي کنند. بحمداهلل 
اقوام بل��وچ، عرب، لر، ک��رد ، ترکم��ن، آذري، 
قش��قایي، بختياري و همچنين برادران شيعه 
و س��ني، همه و همه متحد دست در دست هم 
گوش به فرمان والیت و رهبري در راه پاسداري 

از انقالب لحظه اي درنگ نمي کنند. 
دفاع مقدس ميدان هنرنمايي قشرهاي 
مختلف جامع�ه خصوصًا عش�اير بود، 
ارزيابي ش�ما از حضور عشاير در دفاع 

مقدس چيست؟
از بدو پيروزي انقالب اسالمي و حوادث پس از 
آن خصوصا غائله هاي تجزیه طلبي و دفاع مقدس 
هشت ساله، عش��ایر و بس��يجيان عشایر جزو 
اولين ها و ثابت قدم ترین اقشار جامعه بوده اند. 
این عش��ایر متعهد و والیتمدار بودند که عليه 
ضدانقالب خبيث و مزدور بيگانه سالح کشيدند 
و طومار غائله هاي اول انقالب را در کردس��تان، 
خوزستان، ترکمن صحرا و... برچيدند. این عشایر 
بودند که به عنوان مرزداران شجاع و غيور و جزو 
اولين هاي مقاومت و دفاع در مقابل تهاجم ارتش 
بعث صدام حاضر ش��دند و هرجا عشایر بودند، 
دشمن یا توفيقي به دس��ت نياورد یا به سختي 
از مرزها عبور کرد. امروز هم این عشایر هستند 
که در عرصه اقتصاد مقاومتي و توليد، رش��د و 
بالندگي ایران اسالمي در خط مقدم فعال بوده و 
هستند و ما شهرنشينان، مدیون و وامدار عشایر 

و روستایيان مولد و زحمتکش هستيم. 
گويا خود ش�ما هم در دف�اع مقدس از 
يک منطقه عشايري در جبهه ها حضور 

يافتيد؟ 
با افتخار حقي��ر از دیار والیتمدار و ش��هيدآباد 
عشایري اس��تان ایالم هس��تم. ایالم با داشتن 
قریب به 450 کيلومتر مرز مش��ترک با کشور 
ع��راق در جبهه مياني قبل از ش��روع رس��مي 
جن��گ تحميلي م��ورد تعرض و تج��اوز صدام 
عفلقي قرار گرفت. عشایر استان ایالم در ميدان 
مسابقه »فااستقبو الخيرات« در سد تهاجم، دفع 
تجاوز و بيرون راندن دشمن از همدیگر سبقت 
مي گرفتند و ش��کل گيري تيپ 114 عشایري 

اميرالمومنين)ع( را در سال هاي آغازین جنگ 
رقم زدند. فلذا حضور و فداکاري عشایر سراسر 
کش��ور در قالب بس��يج مردمي کتاب قطوري 
اس��ت که مایه افتخار و مباهات نسل بعد نسل 

هر ایراني است. 
 عشاير چه سبک زندگي را مي توانند به 

عنوان الگو به جامعه عرضه کنند؟
جامعه عش��ایري، مبتني بر نظام عش��يره اي و 
اصالت خانوادگي، مقيد به آداب و رسوم سنتي 
منطبق بر شرع و عرف پسندیده، عالم و عامل به 
احکام فقهي و الهي، مولد و کارآفرین، کم هزینه و 
پر بازده، کم توقع و قانع، ساده زیست و کوچ نشين، 
غيرتمند و با حيا، مرزدار و آرامش بخش، متحد 
و بصير، والیتمدار و خداباور و... هستند که با دارا 
بودن جميع این خصوصيات مي توانند بهترین 
الگو و اسوه در سبک زندگي اس��المي - ایراني 
باشند. ما هم باید تالش کنيم تا در معرفي هرچه 

بهتر این الگو به جامعه کوشا باشيم. 
براي بزرگداشت روز بسيج عشايري چه 

برنامه هايي داريد؟
تبيين و ترویج گفتمان رهبري و والیت با نشر 
در فضاي مجازي و رس��انه اي یکي از مهم ترین 
برنامه هاي ماست که در کنار برگزاري مجالس و 
محافل مختلف معرفتي، بصيرتي، اخالقي و... در 
دستور کار داریم. همچنين فضاسازي محيطي و 
تبليغي با بهره گيري از تمامي عرصه ها و فضاها، 
دیدار با علماي دیني و ائم��ه جمعه و جماعات 
و حضور در نمازه��اي جمعه و جماعات از دیگر 
برنامه هاي ماست. مسابقات فرهنگي، ورزشي 
خصوصاً ورزش هاي بومي و محل��ي، برگزاري 
یادواره شهيدان و ترویج فرهنگ و اندیشه جهاد 
و شهادت، برپایي نمایشگاه هاي معرفي و عرضه 
توليدات عش��ایر با نگاه اقتصاد مقاومتي، اعزام 
روحانيون و مبلغان دیني به مناطق عشایري و 
اعزام گروه هاي جهادي به مناطق محروم با هدف 
محروميت زدایي هم از سایر برنامه هاي متنوعي 
اس��ت که در بزرگداشت روز بس��يج عشایري 
مدنظر داریم. این را هم اضافه کنم در کنار اعزام 
گروه هاي جهادي، اعزام تيم هاي دامپزشکي و 
ارائه خدمات دامپزشکي و بهداشت و درمان دام 
را داریم. نهایتاً اینکه برگ��زاري یادواره 10 هزار 
شهيد جامعه عشایري و معرفي شهيد شاخص 
عشایري در استان لرستان روز 30 اردیبهشت 
صورت مي گيرد که گل سرسبد برنامه هاي ما در 

بزرگداشت روز بسيج عشایري است. 

گفت وگوي »جوان« با رئيس سازمان بسيج عشايري کشور

زندگي و معيشت عشاير نمونه اي از اقتصاد مقاومتي است
  عليرضا محمدي

روز 29 ارديبهشت ماه 1358 اولين ديدار جامعه عشايري کشور پس از پيروزي انقالب اسالمي 
با حضرت امام خميني)ره( صورت پذيرفت. اين روز اکنون به نام روز بس�يج جامعه عشايري 
نامگذاري شده است. قشر بي ادعا و مقاومي که به تعبير حضرت امام و مقام معظم رهبري ذخاير 
انقالبند و همواره در برهه هاي سخت و حساس، تمام قد در خدمت نظام اسالمي قرار گرفته اند. 
در آس�تانه 29 ارديبهشت روز بس�يج عش�ايري گفت وگويي با س�ردار علي پاشا محمدي، 
رئيس سازمان بسيج عش�ايري کش�ور انجام داده ايم تا نگاهي گذرا به پتانسيل هاي موجود 
در اين قشر و همين طور سلحشوري رزمندگان عش�اير در طول دفاع مقدس داشته باشيم. 
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اندازه کافی نمی توانید خواب تان را مدیریت  اگر به 
کنید و در حال جدال با مغزتان هستید، باید بدانید 

در معرض خطر جدی سالمت قرار گرفته اید.
خوابی  روزانه  معمول  طور  »به  نوشت:  فرادید   
کمبود  عواقب  از  یا  می کنید  تجربه  را  کیفیت  با 
کمی  تعداد  ژنتیکی،  طور  به  می برید.  رنج  خواب 
رنج  خواب  کمبود  از  که  دارد  وجود  خوش شانس 
نمی برند و در طول روز بازدهی باالیی از خود نشان 
می دهند. بیایید با مسئله اصلی مواجه شوید – شما 

باید بدانید تنها نیستید.
نیست.  کسل کننده  مسئله  تنها  بیدارشدن  خسته 
موضوع تاثیر آن بر سالمتی، خلق و خوی و عملکرد 
شناختی است. در کل می توان گفت: فقدان خواب 
بگذارد.  سزایی  به  تاثیر  روزانه  عملکرد  بر  می تواند 
اکثر افراد قهوه و منابع کافئین دار را به همین علت 
دوست دارند و راه حل ها می توانند بر اراده شما در 

تغییر شیوه زندگی استوار باشند.
به  خواب  زمان  کنترل  که  است  این  خوب  خبر 
را که  راهبرد  در دستان شماست. چند  کامل  طور 
می توانند به دستیابی و تجربه خواب لذتبخش شبانه 

کمک کنند، در این مقاله بیان خواهیم کرد.

عالئم فقدان خواب
چرت  دگمه  شما  و  درمی آید  صدا  به  هشدار  زنگ 
که  هستید  امیدوار  می دهید،  فشار  را   )snooze(
خوابی کوتاه را تجربه کنید. این کار می تواند زمان 
برای شنیدن زنگ  را  و شرایط سازگارتری  بیداری 
دوباره ایجاد کند. خیلی امیدوار هستید اما ناگهان 
تمامی بهانه ها و توجیه ها برای ادامه خواب با صدای 

دوباره زنگ در هم شکسته می شود.
پس از شنیدن سومین زنگ ساعت، به زحمت خود 
را به آشپزخانه می رسانید تا قهوه ای را دم کنید که 
به شدت به نوشیدن آن نیاز دارید. در حالی که خود 
را سرزنش می کنید با خود جمالتی از قبیل »دیگر 
را  شدم«  بیدار  و  خوابیدم  دیر  که  بود  بار  آخرین 

تکرار می کنید.
کمی  می خواهید  بدن  به  کافئین  اثرات  تزریق  با 
از  سرشار  تغذیه ای  نهار  برای  باشید.  سرحال تر 
نمی توانید  دیگر  پُر  معده ای  با  دارید.  کربوهیدرات 
در  کاری  ساعات  در  مدام  و  کنید  تمرکز  به خوبی 
هستید  خواب شده  سنگین  چشمان  با  جدال  حال 
و سعی می کنید سرتان را بچرخانید و حواس خود 
را پرت کنید و در واقع شروع به مبارزه با بی خوابی 

می کنید.
پس  و  است  رسیده  خانه  به  بازگشت  وقت  اکنون 
محل  به  رو  پیش  ترافیک  با  مداوم  سروکله زدن  از 
مورد نظر رسیده اید. اساسا از لحاظ ذهنی و فیزیکی 
و  فرزندان  با  بازی کردن  بر  عالوه  شده اید.  خسته 
خوردن  برای  کافی  انرژی  فقط  عزیزان،  با  صحبت 

شام را دارید.

فقدان خواب چگونه بر عملکرد مغز
 تاثیر می گذارد؟

در جامعه ای که امروزه به سرعت در حال توسعه و 
پیوسته  تالش های  و  تمام وقت  کار  است،  پیشرفت 
مسیری  در  حرکت  و  اهداف  به  دستیابی  برای 
درست، نیاز دارید که بر روی وظیفه خود تمرکز و 
دقت داشته باشید. ما کارشناسان ارشد چندکاره ای 

هستیم که همیشه هم خوب عمل نمی کنیم.
به  شناختی  عملکرد  هستید،  خسته  که  هنگامی 
اصلی  )سلول های  نورون ها  کاهش  نتیجه  عنوان 
ساختمان مغز( پایین می آید و مشکالتی در برقراری 
وقفه  به  منجر  این  می افتد.  اتفاق  دوستانه  ارتباط 
موقت روانی می شود که بر حافظه و ادراک شخصی 
تاثیر می گذارد. به عبارتی دیگر، فراموشکار، پریشان 
می شوید و قدرت تمرکز خود را از دست می دهید. 
قدرت  کنید،  فکر  چیزی  روی  مستقیما  نمی توانید 

تمرکز خود را از دست می دهید.
بیافتد؟  اتفاقی  تا چنین  نیاز است  چه مدت زمانی 
تجربه تنها یک شب بی خوابی برای این مسئله کافی 

خواهد بود.

کمبود خواب چگونه بر سالمتی تاثیر می گذارد
اگر به اندازه کافی نمی توانید خواب را مدیریت کنید 
و در حال جدال با مغز هستید، باید بدانید در معرض 
اثرات  از  برخی  گرفته اید.  قرار  خطر جدی سالمت 

مخرب عبارتند از:
بروز  درصدی   4۸ افزایش   – قلبی  بیماری   •

بیماری های قلبی از جمله حمالت قلبی
علت  به  می تواند  خون  فشار   – باال  خون  فشار   •

استرس و بی خوابی باشد.
• سکته مغزی – احتمال افزایش خطر سکته مغزی

• دیابت – تقریبا احتمال ابتال به دیابت نوع دو تا سه 
برابر افزایش می یابد.

انجام وظایف  انرژی  فقط   – کاهش میل جنسی   •
ساده را دارید و دیگر تمایلی برای بر قراری روابط 

عاطفی قوی ندارید.
شما  انرژی  میزان   – افسردگی  به  ابتال  افزایش   •
می تواند  زندگی  از  چشم اندازتان  و  می آید  پایین 

متفاوت شود و بر سالمت روان تاثیر بگذارد.
• افزایش وزن – افزایش وزن یکی دیگر از عوارض 

جانبی کمبود خواب است.
سیستم ایمنی  کاهش عملکرد سیستم ایمنی –   •
بدن هنگامی که به طور مداوم در معرض کم خوابی 
پیوسته شبانه باشید، می تواند به شدت کاهش بیابد.

خواب کافی
خواب  کمبود  با  بالقوه  طور  به  می تواند  چیز  همه 
اشتباه گرفته شود. جای تعجبی وجود ندارد زمانی 
که خسته هستید سعی می کنید با خود مبارزه کنید.

یک برنامه شبانه تنظیم کنید
مغز ما عاشق عادت های روزمره است. در واقع، مغز 
خیلی آنها را دوست دارد و این می تواند یک مسئله 
و  مولد  را  آنچه  بین  تفاوت  مغز  باشد.  بد  یا  خوب 
اتالف وقت است، تشخیص نمی دهد. بنابراین ممکن 
شما  نظر شخصی  به  بد  و  خوب  بین  تفاوت  است 

بستگی داشته باشد.
ایجاد موثر یک روال خواب  برای  یک عادت خوب 
شبانه این است که مغز آماده به خواب رفتن باشد. با 
شروع یک فرآیند و واکنش شیمیایی مغز درخواهید 
خواب  ساعت  به  نزدیک شدن  حال  در  که  یافت 
هستید. نگران نباشید این چیزی نیست که نیازمند 
یک فر آیند طوالنی باشد؛ به طور ایده آل باید چیزی 

کوتاه باشد.

دارد  وجود  انجام دادن  برای  زیادی  گزینه های 
از جمله:

• انجام چند دقیقه مدیتیشن و مراقبه
• تفکر در رابطه با کارهای روزانه انجام شده

• سپاسگذاری بابت برخی چیزهایی که دارید
• 15 – ۳0 دقیقه مطالعه

• انجام یک سرگرمی آرامش بخش

• و بسیاری موارد دیگر
با ایجاد یک روال پیوسته، با موفقیت به روال روزمره 

خواب شبانه دست خواهید یافت.

گرسنه به رختخواب نروید
که  هستند  آن  از  حاکی  منابع  و  تحقیقات  بیشتر 
تبدیل  فاجعه  یک  به  می تواند  غذاخوردن  دیر 
شود – بدن منابع اختصاصی برای هضم وعده های 
غذایی سنگین دارد. حجم سنگین غذا در آخر شب 
می تواند موجب معده درد شود و در نهایت اختالل 
با  از خواب  قبل  نتیجه، چند ساعت  در  در خواب. 

انتخابی هوشمندانه غذا میل کنید.
مطالعات نشان داده اند که خوردن کربوهیدرات در 
شب )به خصوص کربوهیدرات های نشاسته ای( عمال 
بروید.  خواب  به  سریع تر  تا  کنند  کمک  می توانند 
هستند  شیمیایی  ماده  دو  تریپتوفان  و  سروتونین 
که مغز را درگیر خواب می کنند. سروتونین به طور 
اهم در دستگاه گوارش، پالکت ها و سیستم عصبی 
مرکزی حیوانات و همین طور انسان یافت شده است. 
جاری کننده  عنوان  به  عمومی  افکار  نزد  ماده  این 

»احساس خوب« شناخته می شود.
دو  باید  که  نیست  معنا  بدین  این  حاضر،  حال  در 
یا حتی  پپرونی بخورید  پیتزا  از خواب  ساعت قبل 
مطمئنا  بخورید.  کربوهیدرات  در ساعت سه صبح، 

این ها راه حل نیستند.
تخت اختصاصی

خود  تختخواب  از  استراحت  و  خواب  برای  تنها 
استفاده کنید. چیزهای دیگر جایگاهی در رختخواب 

ندارند.
تالش برای مطالعه کتاب در رختخواب یک فاجعه 
برای چرخه خواب است. هنگامی که سرتان با بالش 
تماس بر قرار می کند، مغز باید بداند که زمان خواب 
فرارسیده و زمان بررسی رسانه های اجتماعی و حتی 

مطالعه به پایان رسیده است.
به یاد داشته باشید که ایجاد یک روال شبانه و عادت 
مواد  و  هورمون ها  آزادکردن  در  را  مغز  همیشگی، 

شیمیایی یاری می کند.

پادکست
به  است  بهتر  پس  نیستید؟  مطالعه  طرفدار  خیلی 
پادکست گوش دهید. هیچ زمانی قبل از به خواب 
فرصتی  این  نیست.  مناسب تر  کار  این  برای  رفتن 
از  خیال  و  ذهن  رهاسازی  و  استراحت  برای  است 
افکار منفی. اگر تمایلی به خرید یک نسخه صوتی از 
کتابی را ندارید، می توانید از هزاران پادکست رایگان 
از طریق  ببرید.  بهره  دیگر که در دسترس هستند 
شنیدن داستان، ویژگی های شخصیت خود را توسعه 

و بهبود ببخشید.

تداوم برنامه
هر آنچه را انجام می دهید، بر انجامش استوار باشید. 
اجرای یک روال یا عادت در یک هفته نمی تواند به 
کنید  فکر  است  ممکن  شود.  تبدیل  روزمره  روالی 
تاثیری ندارد اما باید بیشتر تمرکز کنید. چیزهایی 
بهتر  پس  هستند.  زمان  نیازمند  مسئله  این  مثل 
نتیجه  انتظار  هفته  دو  یا  یک  از گذشت  بعد  است 

مطلوب را نداشته باشید.«

بی خوابی می تواند به آرامی شما را بکشد!

پیری جمعیت
 دومین تهدید امروز کشور



نمایندگان به جای استیضاح،
برنامه هفتم را پیگیری کنند

توافق در دسترس است 
آمریکا شروط جدید نگذارد

صفحه )4(صفحه )4(

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو   
اسالمی از نمایندگان خواست به بررسی دقیق الیحه بودجه و در 
مردم  مشکالت  تا  بپردازند  توسعه  هفته  برنامه  الیحه  بعدی  گام 
به طور عملی و ریشه ای پیگیری و رفع شود. محمودعباس زاده 
مشکینی، درباره تالش برخی نمایندگان برای استیضاح وزرا گفت: 

بنده تاکنون هیچ استیضاحی را امضاء نکرده ام و معتقدم...

وزیر امور خارجه در نشست خبری با همتای ترکیه ای خود گفت: 
از اظهارات  این است که اگر طرف آمریکایی دست  برداشت ما 
متناقض و طرح شروط جدید در قبال برجام بردارد و واقع بینانه 
امیرعبداللهیان«  »حسین  است.  دسترس  در  توافق  کند  رفتار 
وزیر امور خارجه کشورمان بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری 

مشترک با »مولود چاوش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه، ....
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هیچ بهانه ای برای کم کاری 
از مدیران پذیرفتنی نیست

بیخوابی
میتواندبهآرامی

شمارابکشد!

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: 

پروژه های نیمه کاره کتابخانه 
چرام و بهمئی 12 ساله شد

و  بهمئی  کتابخانه شهرستان های  احداث  پروژه  دو 
چرام سال ۸۹ کلنگ زنی و تنها در کمتر از دو سال 
برای  ریالی  تاکنون  و  رها  کاره  نیمه  پروژه  دو  این 
آن ها تخصیص نیافته است. پروژه احداث کتابخانه 
مرکزی شهرستان بهمئی واقع در سایت اداری این 
شهرستان در نزدیکی مسکن مهر شهر لیکک با یک 
 ۸۹ سال  در  طبقه،  دو  در  مربع  متر   2۹1 و  هزار 
 50 تنها  اکنون  هم  پروژه  این  اما  شد  زنی  کلنگ 
شهرستان  کتابخانه  دارد.  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
مربع  متر   200 و  هزار  یک  بنای  زیر  با  نیز  چرام 
در دوطبقه به علت کمبود اعتبار سال ها نیمه تمام 

مانده تا چوانان و نوجوانان کتاب دوست این ...

با بیان اینکه اشراف اطالعاتی  وزیر اطالعات 
و توانمندی های دستگاه های اطالعاتی متکی 
به گزارش های مردمی و اطالعات مردم پایه 
در کشور است گفت: وزارت اطالعات مبارزه با 

عناصر نفوذی را در دستور کار دارد.
اسماعیل  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت   
استان  تامین  شورای  نشست  در  خطیب 
عناصر  با  مبارزه  در  اقدامات  افزود:  کرمان 
از  مختلف  دستگاه های  هماهنگی  با  نفوذی 
امنیت  شورای  دبیرخانه  دفاع،  وزارت  جمله 
ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و 
مجازات فردی از جاسوسان شد که کشورهای 
غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.
وی تاکید کرد: هجمه اخیر صورت گرفته به 
وی  و  بود  غیرمنصفانه  شمخانی  دکتر  آقای 
در حوزه امنیت ملی تالش های ویژه ای داشته 

است.
حجت االسالم خطیب گفت: در طول انقالب 
اسالمی ایران دشمن همواره به دنبال توطئه 
علیه نظام، انقالب و مردم بوده و از همان ابتدا 
اسالمی  ایران  انقالب  براندازی  آمریکا  هدف 
بوده است. وی افزود: دشمن در این مسیر از 
بهانه های  فشارهای حداکثری،  نفوذ،  تحریم، 
حقوق بشری، ابزارهای رسانه ای و ائتالف های 
ضربه  برای  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی، 
گرفته  بهره  ایران  اسالمی  نظام  و  مردم  به 
برایشان مسجل  بار  برای چندمین  اما  است، 
با  و  ندارند  بین مردم  شد هیچ جایگاهی در 
بیان  اطالعات  وزیر  اند.  مواجه شده  شکست 
کرد: دشمن با یک جنگ جهانی رسانه ای به 
ایران  مردم  استقامت  در هم شکستن  دنبال 
است و با همکاری مردم و هم افزایی نیروهای 
نظامی، انتظامی، قضایی و امنیتی تحت تدابیر 
شکست  شاهد  انقالب  معظم  رهبر  حکیمانه 
دشمن هستیم. حجت االسالم خطیب با بیان 
عزت،  تا  است  این  دنبال  به  دشمن  اینکه 
قدرت و زمینه گسترش انقالب اسالمی ایران 
در جهان را تحت تاثیر قرار دهد، تاکید کرد: 

با همت سرداران بزرگ، خون شهدا و...

و  مشکالت  رفع  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
دغدغه های مردم روستای کوشک شهرستان بویراحمد 
تاکید کرد و گفت: در این زمینه هیچ عذر و بهانه ای از 
مدیران دستگاه های اجرایی پذیرفتنی نیست. سیدعلی 
احمدزاده در مراسم جشن والدت حضرت زهرا)س( در 
روستای کوشک شهرستان بویراحمد با تبریک این روز 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  روستا  مشکالت  به  فرخنده 
انار محصول تولیدی منطقه کوشک بوده اما طبق گفته 
اهالی بیشتر محصول به دلیل آفت از بین می رود. وی 
تاکید کرد: ضروری است سازمان جهادکشاورزی در این 

زمینه مطالعه دقیقی انجام و علت این ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید ک رد؛
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مدیر سازمان سیما و منظر فضای سبز 
شهرداری یاسوج پاسخ داد؛

ماجرایقطعدرختان
دریاسوجچهبود؟

مدیرکل مدیریت بحران استان :

دوستدارانورزشهای
زمستانیازسفربهاستان

پرهیزکنند

مبارزه با عناصر نفوذی
 در دستور کار است 
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با آبگیری سد چمشیر؛

آثار اتابکان لر، 
زیر آب می رود
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بهبود معیشت مردم،  اقتصادی مجلس گفت:  عضو کمیسیون 
اصالح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه ها و 
رعایت آمایش سرزمینی در الیحه بودجه 1402  مورد توجه 
قرار گرفته است. اصغر سلیمی در مورد الیحه بودجه 1402 کل 
کشور گفت: توجه به پیشرفت اقتصادی، بهبود معیشت مردم، 
وهزینه ها  درآمدها  در  شفافیت  ایجاد  بودجه،  ساختار  اصالح 
ورعایت آمایش سرزمینی از جمله موضوعات مهم سیاست های 
به  برنامه هفتم توسعه است که در الیحه بودجه 1402  کلی 
است  این  نمایندگان  انتظار  افزود:  وی  است.  شده  توجه  آن 
را در  این موضوعات  آینده عملیاتی کردن  که دولت در سال 
دستور کار خود قرار دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به اعتبارات حمایتی دولت برای معیشت مردم گفت: در 
بر تامین ۳۶0 هزار میلیارد  الیحه بودجه 1402 دولت عالوه 
تومان برای پرداخت یارانه نقدی104 هزار میلیارد تومان هم 
برای حمایت از سفره مردم و یارانۀ نان در نظر گرفته است که 
این اقدام گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم در الیحه 
یارانه  بودجه 1402 است. سلیمی اضافه کرد: دولت در مورد 

نقدی و کاال برگ،باید انتخاب را به مردم بدهد تا آنها بتوانند 
به هر نحوی که مایل باشند از این یارانه برای خرید کاالهای 
اساسی استفاده کنند. نماینده مردم سمیرم با اشاره »طرح دارو 
کرد:  تصریح  کشور،  سالمت  بخش  از  حمایت  در  دولت  یار« 
تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک 
ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبوالنس از دیگر  و 
وی   . است  بوده  سالمت  حوزه  در  دولت  حمایتی  بخش های 
اضافه کرد:توجه دولت در بخش سالمت تنها به درمان نبوده 
و  حوزه سالمت  برای  خوبی  منابع  هم  پیشگیری  حوزه  در  و 
ورزش دیده است که امیدواریم دولت بتواند این موارد مهم را 
اقتصادی مجلس اظهار داشت:  عملیاتی کند. عضو کمیسیون 
در شرایطی بودجه 1402 کل کشور تدوین شد که کشورمان 
در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران به سر می 
برد. سلیمی ادامه داد: دولت باید با توجه به واقعیت های جامعه 
این الیحه تالش کند و مجلس هم  نسبت به عملیاتی کردن 
در راستای کمک به معیشت مردم به دولت کمک خواهد کرد.

تاکید  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
فعال  نکرده ایم،  عمل  منفعل  خارجی  سیاست  در  کرد: 

هستیم و همچنین ابتکار عمل را در دست داریم. 
همایش  حاشیه  در  خبرنگاران  جمع  در  فدوی  سردار   
خبائث  گویی ها  گزافه  اظهارکرد:  مقاومت”  نماد  “غزه 
عالم و بیشتر از همه آمریکایی ها و صهیونیست ها برای 
دیروز و امروز نیست؛ چرا که 44 سال است درباره انقالب 
اسالمی گزافه گویی های خود را ادامه می دهند، اما حتی 

نتوانستند یک پیروزی بدست بیاورند. 
وی ادامه داد: اگر آمریکایی ها می توانستند یک پیروزی 
رسانه  با  را  عالم  گوش  آورند،  دست  به  ایران  برابر  در 

هایشان کر می کردند.
سوال  این  به  پاسخ  در  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
که آیا ما سالحی در مرز اسرائیل داریم که بتوانیم با آن 
اقداماتی را انجام دهیم، گفت: اصال نیازی به مستقر شدن 

در مرز اسرائیل را نداریم.
و  هستیم  ما  اسالم،  دنیای  جای  همه  داد:  ادامه  وی 
انقالب اسالمی  اراده  نیست.  ما  به حضور فیزیکی  نیازی 
و توانمندی آن در نزدیک ترین جاها به دشمنان مستقر 

است.
علیه  صهیونیست ها  تهدیدات  مورد  در  همچنین  فدوی 
سرزمین  داخل  در  صهیونیست ها  کرد:  اظهار  ایران 
فلسطین نمی توانند دولتی را تشکیل دهند و این شکست 

بزرگی برای آن ها محسوب می شود.
ادامه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
باختری  کرانه  در  اسراییل  ارتش  سوم  دو  از  بیش  داد: 
زمین گیر شده اند که منشأ همه این شکست ها را انقالب 
اسالمی می دانند و حداقل کاری که می توانند انجام دهند، 

رجزخوانی است.
فدوی همچنین اظهار کرد: آرزوی  ما این است با اشتباه 
محاسباتی که داشتند باز هم این اشتباه را مرتکب شوند 

تا دست ما باز باشد.
وی همچنین درباره روند مذاکرات احیای برجام تصریح 
فعال  ایم،  نکرده  عمل  منفعل  خارجی  سیاست  در  کرد: 

هستیم و همچنین ابتکار عمل را در دست داریم.
افزود  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
را  عمل  ابتکار  که  بلند  باورهای  با  رئیسی  آقای  :دولت 
در دست دارد پیش می رود و به تکلیف خودشان عمل 

می کند.
توانسته  قدس  نیروی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فدوی 
افزود:  را در منطقه پر کند،  جای خالی سردار سلیمانی 
روند انقالب اسالمی و اسالم بر این است که اگر سرداری 
و مرد پر افتخاری مثل حاج قاسم شهید می شود صدها 
نفر دیگر از دل جوانان در بیایند، لذا هیچکس نباید نگران 

باشد.
وی همچنین درباره خرید هواپیمای سوخو ۳5 از روسیه 
بدیهی  بسیار  امری  کشورها  میان  فروش  و  خرید  گفت: 
است، لذا ما نیز باید بعضی از نیازمندی ها را خریداری 
های  توانمندی  راس  در   ۳5 سوخو  هواپیمای  کنیم. 

هواپیماهای دنیا قرار دارد.
وی در مورد تحرکات داعش در منطقه افزود: داعش طبق 

جمله معروف حاج قاسم تمام شده است.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: حتما آمریکایی ها 
تالش هایشان در منطقه را تعطیل نمی کنند و فقط شکل 

آن را تغییر می دهند.

غربباجنگترکیبی
بهدنبالانقالبرنگیدرایرانبود

کشورهای  اینکه  بیان  با  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
برخی چهره ها و جنگ  از  استفاده  با  غربی سعی کردند 
گفت:  بیندازند،  راه  به  ایران  در  رنگی  انقالب  ترکیبی، 
ریشه این توطئه ها بنا به فرموده رهبر معظم انقالب این 

است که آنها با ایران قوی مخالفند.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری روز سه شنبه در نشست 
سالیانه وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با فرماندهان 
ارتش، با اشاره به آغاز سال نو میالدی، سالی سرشار از 
صلح و دوستی را در جهان آرزو کرد و با اشاره به موقعیت 
اظهار داشت:  ایران،  اسالمی  ژئوپولتیک جمهوری  ممتاز 
ایران با داشتن نظام سیاسی مستقل با اتکا به مردم خود 
نقش  دارای  منابع غنی  اختیار داشتن  با در  و همچنین 

مستقل در نظام جهانی است.
نظم  که  جهانی  قدرت های  برخی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جهانی را تک قطبی می بینند، حرکت کشورها به سمت 
در  ایران  ملت  افزود:  پذیرند،  نمی  را  مستقل  نظام  یک 
دلیل  به همین  باشد  تا مستقل  انقالب خود تالش کرد 
با کارشکنی های مختلف روبرو شد، که می توان به ایجاد 
گروهک های تجزیه طلب در نقاط مختلف کشور و حمایت 

از یک گروه تروریستی که دستش به خون هزاران نفر از 
مردم ایران آغشته است و همچنان در خانه های امنی که 
غربی ها در اختیار آن ها قرار داده و البته جنگ تحمیلی و 
تحریم های گسترده اقتصادی اشاره کرد که تنها بخشی از 
این سنگ اندازی های آن ها در مسیر توسعه کشور ماست.
دریادار سیاری به ناآرامی های اخیر در کشور نیز اشاره 
کرد و با تاکید بر اینکه این حوادث بخش دیگری از تالش 
اظهار  است،  بوده  ایران  مردم  با  رویارویی  برای  دشمن 
داشت: توطئه و دامن زدن به اغتشاشات و ناامنی ها تنها 
گوشه ای از توطئه های مختلف دشمن علیه ایران اسالمی 
معظم  مقام  فرموده  بر  بنا  توطئه ها  این  ریشه  که  است 
رهبری این است که آن ها با ایران قوی مخالفند و ایران 

مقتدر را نمی توانند بپذیرند.
وی ادامه داد: در اغتشاشات اخیر قدرت های مستکبر به 
دنبال دامن زدن به آشوب در ایران بودند و خود را مدافع 
مورد  دهها  روزانه  که  حالی  در  دادند  نشان  بشر  حقوق 
و  فرانسه  آمریکا،  چون  کشورهایی  در  بشر  حقوق  نقض 

آلمان رخ می دهد.
در  غربی ها  کرد:  تاکید  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
حوادث اخیر ایران تالش کردند با استفاده از سلبریتی ها 
و آغاز جنگ ترکیبی به خیال خام خود انقالب رنگی را 
در کشور ما راه بیندازند، اما با وجود پیچیده ترین جنگ 

شناختی، امروز کشور ما شاهد امنیت کامل است.
منطقه  دولت های  سقوط  مانع  اخیر  سال های  در  ایران 

توسط تروریست ها شد
در ادامه این نشست ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
اخیر  ایران در سال های  اینکه تالش های  بیان  با  خارجه 
مانع سقوط دولت های منطقه توسط تروریست های چند 
امنیت خود  تامین  برای  ایران همواره  ملیتی شد، گفت: 
از جمله می  و حوزه پیرامونی منطقه کوشیده است که 
افراطی  با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و  توان به مبارزه 
هزینه  متحمل  ایران  مسیر  این  در  که  کرد  اشاره  گری 
امور خارجه  وزارت  است. سخنگوی  های سنگینی شده 
اینکه توسعه همکاری در آسیا و همسایگان  بر  تاکید  با 
سیاست دولت سیزدهم است، اظهار داشت: عضویت ایران 
با  ها  همکاری  توسعه  و  شانگهای  همکاری  سازمان  در 
بین  های  سازمان  در  همکاری  تقویت  اوراسیا،  اتحادیه 
المللی و امضای همکاری های بلندمدت با چین، روسیه و 

ترکیه از جمله اقدامات صورت گرفته است.
همکاری  را  فارس  خلیج  در حوزه  ایران  رویکرد  کنعانی 
با کشورها و تنش زدایی دانست و افزود: در مسیر تنش 
از سر  بغداد جهت  در  عربستان  با  مذاکره  دور  زدایی 5 
با  روابط  تقویت  و  شد  برگزار  کشور  دو  روابط  گیری 

کشورهای عمان و قطر نیز با جدیت دنبال می شود.

در رزمایش نیروی دریایی سپاه انجام شد
شلیکموفقموشکهایکروزدریاییسپاه

بهسمتاهدافمشخصدرخلیجفارس
نصراهلل  شهید  “سردار  نام  با  سپاه  دریایی  نیروی  رزمایش 
برای  نیرویی  های  آمادگی  و  اقتدار  نمایش  هدف  با  شفیعی” 
مطلوب  عملکرد  و  فارس  در خلیج  متصور  تهدیدات  با  مقابله 
سامانه موشک های کروز دریایی ، پهپادهای رزمی و نقطه زن 
با اهداف چندگانه مشخص و همزمان و سامانه های هوشمند 

بدون سرنشین زیر سطحی با موفقیت کامل برگزار شد .
 سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
به  مزین  دریایی سپاه  نیروی  رزمایش  برگزاری  اعالم  با  سپاه 
نام شهید واالمقام “سردار نصراهلل شفیعی)ره(”  گفت:  در این 
های  کالس  در  دریایی  کروز  های  موشک  سامانه   ، رزمایش 
متفاوت ، پهپادهای بمب افکن و نقطه زن با اهداف چندگانه 
بدون سرنشین زیرسطحی  ، سامانه های هوشمند  و همزمان 
موقعیت  بر  ویژه  تکاوران  برن  هلی   ، بالگردها  راکت  ، شلیک 
های متحرک و شناور ، رژه اقتدار بسیج دریایی مردم پایه و 
دیگر مؤلفه های دفاعی قدرت در نیروی دریایی سپاه عملکرد 
بسیار مطلوبی داشتند. وی با تاکید بر اینکه در این رزمایش 
تمامی مراحل عملیاتی پیش بینی شده با زمان بندی مشخص 
با موفقیت کامل انجام شد افزود: هندسه قدرت رزم  بر اساس 
تهدیدات و فعالیت های نظامی دشمن طراحی و ساخته شده 
و  جوان  دانشمندان  توسط  اسالمی  انقالب  برکت  به  و  است 
متعهد کشور تولید و تکثیر شده است و کامأل بومی و ملی است 

و در این زمینه اصأل نیازی به هیچ طرف خارجی نداریم و کامأل 
مستقل و خودکفا هستیم . فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره 
به نقاط تمایز این رزمایش در مقایسه با رزمایش های گذشته 
خاطرنشان کرد: رزم سطحی شناورهای هجومی و موشک انداز 
با شلیک موشک های کروز دریایی و انواع راکت ها و مین ریزی 
گسترده آفندی و پدافندی در محدوده رزمایش شلیک و اصابت 
همزمان موشک های کروز دریایی از دو جغرافیای متفاوت به 
یک هدف مشخص ،اصابت پهپادها به صورت همزمان به یک 
هدف مشخص از قرارگاه های متفاوت ،از جمله اقداماتی بود 
که در این رزمایش با موفقیت انجام پذیرفت. دریادار تنگسیری 
تنوع و حجم زیاد آتش و انفجار در سواحل جزیره فارسی به 
منظور تمرین دفاع مستحکم استفاده از سالح های هوشمند 
زیر سطحی جهت حمله و انهدام پایگاه ها و تاسیسات دریایی و 
ساحل دشمن ، سازماندهی کامل و به کار گیری نیروی نارنجی 
دشمن فرضی در کالس دشمن واقعی را از دیگر برنامه های این 
رزمایش توصیف کرد که به نحو مناسبی به مرحله اجرا درآمد.
وی حضور فعال و گسترده دریادالن بسیج دریایی و وابستگان 
مردمی  منظور  به  رزمایش  جغرافیای  در  سپاه  دریایی  نیروی 
نمودن امنیت سواحل و آبهای سرزمینی را در زمره ویژگی های 
دیگر رزمایش شهید شفیعی قلمداد و افزود: تمرین تاخت آبی 
خاکی علیه پایگاه و تاسیسات دریایی دشمن و هماهنگی و هم 
نیروی  و  هوایی  پدافند  یکپارچه  کارگیری شبکه  به  با  افزایی 
برنامه های  جمله  از  نیز  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  هوایی 
پیش بینی شده در این رزمایش بود که با کیفیت و دقت باال و 

مثال زدنی به منصه ظهور رسید .

بهبود معیشت مردم و شفافیت مالی
 از نقاط قوت بودجه 1۴۰2 است

سردار فدوی عنوان کرد؛

در سیاست خارجی منفعل عمل نکرده ایم

امام علی علیه السالم
أعلَُم النّاِس بِاللِهّ أکثَُرُهم لَُه َمسَألًَة .

داناتریِن مردم به خدا ، پُرخواهش تریِن آنان از اوست . 
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متخصص تغذیه مطرح کرد؛
باورهای اشتباه مردم از نان 
سنگک/ سبوس هیچ مزیتی 

ندارد
درباره  درمانی،  رژیم  و  تغذیه  متخصص  یک 
های  نان  به  نسبت  مردم  اشتباه  باورهای 

مصرفی، نکاتی را متذکر شد.
باورهای  از  یکی  کرد:  اظهار  نیستانی  تیرنگ 
که  است  این  مردم،  عموم  بین  رایج  اشتباه 
سالم ترین نان، سنگک است، اما این باور درست 

نیست.
وی با اشاره به اینکه سالمت نان در گرو سالمت 
آرد، خواص تغذیه ای و روش طبخ است، افزود: 
نان  تهیه  برای  نانوایی ها  در حال حاضر عمدتاً 
سنگک از آرد سفید استفاده می کنند بنابراین 
می شود،  پپخت  سفید  آرد  با  که  سنگکی  نان 

مزیتی بر سایر نان های سنتی ندارد.
حرارت  با  سنگک  نان  اینکه  بیان  با  نیستانی 
می شود،  طبخ  فسیلی  سوخت های  و  مستقیم 
مواد  که  می شود  باعث  موضوع  این  داد:  ادامه 
زیان بار و مضر، سالمت نان را تحت تأثیر قرار 

دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
باورند  این  بر  برخی  اینکه  به  اشاره  با  بهشتی، 
که با ریختن سبوس روی نان سنگک سالمت 
آن به مراتب بیشتر می شود، گفت: جدا از اینکه 
و  فلزات سنگین  به  موارد سبوس ها  بیشتر  در 
کردن  اضافه  هستند،  آلوده  آرسنیک  مشخصاً 
با  مقایسه  در  بیشتری  مزیتی  نان  به  سبوس 

انواع نان ایجاد نمی کند.
نان های  سایر  به  سنگک  نان  کرد:  توصیه  وی 
معیار  با  صرفاً  بنابراین  ندارد،  مزیتی  سنتی 
به  توصیه  نمی توان  نان ها،  این  بودن  سالم تر 

استفاده از آن کرد.

دانشیار گروه شنوایی شناسی عنوان کرد؛
چه کسانی دچار پیرگوشی 

می شوند
دانشکده  شنوایی شناسی  گروه  دانشیار 
توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره 
توضیحاتی  سالمندان،  در  شنوایی  کاهش  علل 

ارائه داد.
شنوایی  کم  یا  »پیرگوشی«  فراهانی،  سعید 
شایع ترین  از  یکی  عنوان  به  را  سالمندان  در 
گفت:  و  دانست  مسن  افراد  در  اختالالت 
پیرگوشی به صورت کاهش حساسیت شنوایی 
و توان درک گفتار در محیط های پر سروصدا، 
کاهش پردازش اطالعات شنوایی در مغز و نقص 
با  وی  می کند.  بروز  صدا  منبع  جهت یابی  در 
اشاره به بیماری های مزمن گوش در بزرگسالی 
و سالمندی، افزود: اختالل در شنوایی، می تواند 
یک طرفه، دو طرفه و یا همراه با مشکل شنیدن 
در گفتار باشد. فراهانی به عارضه سخت شنوایی 
از  و گفت: سخت شنوایی، درجاتی  اشاره کرد 
قبیل  این  و  را شامل می شود  تا شدید  خفیف 
افراد از زبان گفتاری استفاده می کنند. دانشیار 
توانبخشی  دانشکده  شناسی  شنوایی  گروه 
دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: برخی 
شنوایی  کاهش  به  منجر  اکتسابی  عوامل 
جرم های  وجود  آنها،  شایع ترین  که  می شود 
فشرده در مجرای گوش خارجی است. فراهانی 
افزود: ضربه به سر یا تروما، مواجهه با صداهای 
بلند به ویژه در محیط های شغلی، سوءتغذیه و 
همچنین، عفونت های ویروسی، از جمله عوامل 
افراد سالمند  بروز کاهش شنوایی  اکتسابی در 

است.
محققان پی بردند؛

بدخوابی
 با کمر درد مرتبط است

بی  بین  ارتباط  بررسی  حال  در  محققان 
بین  رابطه  محققان  هستند.  کمردرد  و  خوابی 
اختالالت خواب مختلف نظیر بی خوابی، مدت 
خواب  طوالنی  زمان  مدت  خواب،  کوتاه  زمان 
کمردرد  با  را  روز  طول  در  آلودگی  خواب  و 
بی  که  می دهد  نشان  یافته ها  کردند.  ارزیابی 
بالعکس.  خوابی می تواند باعث کمردرد شود و 
افراد در هر سنی  کمردرد بسیار شایع است و 
را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس مطالعه بار 
بیماری های جهانی در سال 2015، ۷.۳ درصد 
در   - نفر  میلیون  یا 540   - از جمعیت جهان 
هر زمان کمردرد محدودکننده فعالیت را تجربه 
در  ناتوانی  اصلی  علت  عالمت  این  و  می کنند 
سبک  عوامل  از  برخی  است.  جهان  سراسر 
زندگی با خطر باالتر کمردرد مرتبط هستند که 
شامل مشاغل سخت، سیگار کشیدن، چاقی و 
میزان پایین فعالیت بدنی است. چندین مطالعه 
نشان داده اند که کیفیت بد خواب و کمردرد 
با هم ارتباط دارند. یک مطالعه مقطعی که بین 
نتیجه  این  به  شد  انجام  شرکت کننده   ۹۶11
رسید که کمردرد با مدت زمان کوتاه خواب و 

کیفیت پایین خواب مرتبط است.

آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی:

شورا  انقالب فرهنگی
 مثل یک قرارگاه عمل کند

رئیس جمهور با بیان اینکه شورای عالی انقالب باید چون قرارگاه 
فرهنگی عمل کند، گفت: رهبری همواره از شورای عالی انقالب 

فرهنگی توقع راهبری یک تحول فرهنگی عمیق را داشته اند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه 
روز سه شنبه شورای عالی انقالب فرهنگی به مناسبت انتصاب 
فرهنگی  انقالب  شورای عالی  جایگاه  شورا،  این  جدید  دبیر 
کردن  توصیف  خطیر  با  و  دانست  مهم  بسیار  جایگاهی  را 
ماموریت های آن، گفت: جایگاه و ماموریت شورای عالی انقالب 
از هدایت فرهنگی و این بسیار اهمیت  فرهنگی عبارت است 

دارد.
اینکه رهبر معظم  بیان  با  انقالب فرهنگی  رئیس شورای عالی 
انقالب همواره از شورای عالی انقالب فرهنگی توقع راهبری یک 
انقالب  افزود: شورای عالی  داشته اند،  را  عمیق  فرهنگی  تحول 
فرهنگی عالوه بر سیاست گذاری و نظارت بر اجرای سیاست ها، 

باید در جایگاه قرارگاه فرهنگی ایفای نقش کند.
آیت اهلل رئیسی ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر عاملی دبیر 
سابق شورا با اشاره به اعتماد اعضای این شورا به حجت االسالم 
والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و تایید مقام معظم رهبری 
و همچنین سوابق و تجارب علمی و عملی ارزنده عضو و دبیر 
جدید شورای عالی انقالب فرهنگی، اظهار داشت: انتظار می رود 
آقای خسروپناه با همراهی و همکاری سایر اعضای حقیقی و 
منویات رهبر  با حرکت در مسیر تحقق  بتوانند  حقوقی شورا 
واقعی  گام  فرهنگی  تحول  ایجاد  در  اسالمی،  انقالب  معظم 

بردارند.
انتصاب  درباره  اعضا  از  جمهور  رئیس  سخنان  از  پس 
عنوان  به  خسروپناه  عبدالحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
اتفاق  با  که  شد  رای گیری  فرهنگی  انقالب  شورای عالی  دبیر 
دبیرخانه شورا  ریاست  به  برای مدت 4 سال  اعضا، وی  آرای 

منصوب شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نمایندگان به جای طرح استیضاح، 
الیحه بودجه و برنامه هفتم را 

پیگیری کنند
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی از نمایندگان خواست به بررسی دقیق الیحه بودجه و 
تا مشکالت  بپردازند  برنامه هفته توسعه  در گام بعدی الیحه 

مردم به طور عملی و ریشه ای پیگیری و رفع شود.
نمایندگان  برخی  تالش  درباره  مشکینی،  زاده  محمودعباس 
را  استیضاحی  هیچ  تاکنون  بنده  گفت:  وزرا  استیضاح  برای 
امضاء نکرده ام و معتقدم که نمایندگانی که نسبت به برخی از 
وزرا نقدهایی دارند به جای طرح استیضاح، تعامل و گفتمان 
را در دستور کار خود قرار دهند. عضو کمیسیون امنیت ملی 
فعلی  نمایندگان در شرایط  افزود:  و سیاست خارجی مجلس 
جایگزین  های  روش  با  است  بهتر  استیضاح  طرح  جای  به 
نقدها  تا  گذاشته  درمیان  وزرا  با  را  ملی  و  اساسی  مشکالت 
شنیده شود و مسووالن اجرایی نسبت به رفع آنها اقدام کنند. 
استیضاح  شد:  یادآور  مجلس  در  شهر  مشکین  مردم  نماینده 
قابل  تحلیل  هم  آنها  و  است  مجلس  نمایندگان  حق  هرچند 
قبولی از مسائل و مشکالت کشور دارند ولی واقعیت این است 
که اولویت مجلس در شرایط فعلی کشور بررسی لوایح بودجه 
جای  به  نمایندگان  است  بهتر  و  بوده  توسعه  هفتم  برنامه  و 
طرح استیضاح این دو موضوع مهم را رصد کرده و به سرانجام 
برسانند. وی با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس بهترین گزینه 
برای رفع دغدغه ها و چالش های اقتصادی و غیراقتصادی در 
این  در  شود  استیضاح  وزیری  اگر  کرد:  عنوان  است،  کشور 
جدید  وزیر  تا  شده  اداره  سرپرست  با  وزارتخانه  باید  صورت 
معرفی و از صحن مجلس رای اعتماد بگیرد که همین فرآیند 
بیش از سه ماه آن وزارتخانه را از برنامه ها دور خواهد کرد. از 
طرفی ووزیر جدید هم حداقل به یک سال زمان برای اجرای 
برنامه های مورد نظر احتیاج دارد که همه این شرایط در عمل 
ضربه به امور اجرایی کشور است. عباس زاده مشکینی اضافه 
کرد: اگر گره هایی که در حوزه اجرا وجود دارد با روش هایی به 
غیر از استیضاح حل شود،  قطعا هزینه کمتری به کشور تحمیل 
خواهد کرد ولی باید مجلس به این تشخیص برسد که استیضاح 
را در زمان درست در دستور کار قرار دهد. این نماینده مجلس 
ملی هم  منافع  در  نماینده مجلس  اینکه حدود 2۹0  بیان  با 
نظر هستند، یادآور شد: در مورد روش های تحقق منافع ملی 
ممکن است اختالف نظر وجود داشته باشد و از آنجا که برخی 
از استان ها همچنان با محرومیت در حوزه هایی دچار هستند، 
نماینده را وادار به طرح استیضاح می کند. وی خاطرنشان کرد: 
در مجلس یازدهم استیضاح برخی از وزرای دولت مطرح شد 
ولی نسبت به زمان رای اعتماد، رای بیشتری کسب کردند که 
برای شنیده شدن  نمایندگان  و  رویکرد مجلس  نشان دهنده 
دغدغه ها و مشکالت موجود جامعه از سوی مسووالن است و 

به دنبال حذف فیزیکی آنها نیستند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اندر احواالت دانش آموزان و تعطیلی مدارس بابت برف و سرما 

وزیر اطالعات عنوان کرد:

مبارزه با عناصر نفوذی در دستور کار است
وزیر اطالعات با بیان اینکه اشراف اطالعاتی 
و توانمندی های دستگاه های اطالعاتی متکی 
به گزارش های مردمی و اطالعات مردم پایه 
در کشور است گفت: وزارت اطالعات مبارزه 

با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد.
اسماعیل  سید  المسلمین  و  االسالم   حجت 
خطیب در نشست شورای تامین استان کرمان 
با عناصر نفوذی با  اقدامات در مبارزه  افزود: 
جمله  از  مختلف  دستگاه های  هماهنگی 
امنیت ملی و  وزارت دفاع، دبیرخانه شورای 
دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات 
از جاسوسان شد که کشورهای غربی  فردی 

هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.
وی تاکید کرد: هجمه اخیر صورت گرفته به 
آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در 
داشته  ویژه ای  تالش های  ملی  امنیت  حوزه 

است.
حجت االسالم خطیب گفت: در طول انقالب 
اسالمی ایران دشمن همواره به دنبال توطئه 
همان  از  و  بوده  مردم  و  انقالب  نظام،  علیه 
ایران  انقالب  براندازی  آمریکا  هدف  ابتدا 

اسالمی بوده است.
تحریم،  از  مسیر  این  در  دشمن  افزود:  وی 
حقوق  بهانه های  حداکثری،  فشارهای  نفوذ، 
ائتالف های  و  رسانه ای  ابزارهای  بشری، 
ضربه  برای  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی، 
گرفته  بهره  ایران  اسالمی  نظام  و  مردم  به 
برایشان مسجل  بار  برای چندمین  اما  است، 
با  شد هیچ جایگاهی در بین مردم ندارند و 

شکست مواجه شده اند.
وزیر اطالعات بیان کرد: دشمن با یک جنگ 
شکستن  هم  در  دنبال  به  رسانه ای  جهانی 
همکاری  با  و  است  ایران  مردم  استقامت 
مردم و هم افزایی نیروهای نظامی، انتظامی، 
قضایی و امنیتی تحت تدابیر حکیمانه رهبر 
معظم انقالب شاهد شکست دشمن هستیم.

اینکه دشمن  بیان  با  االسالم خطیب  حجت 

زمینه  و  قدرت  عزت،  تا  است  این  دنبال  به 
را  جهان  در  ایران  اسالمی  انقالب  گسترش 
همت  با  کرد:  تاکید  دهد،  قرار  تاثیر  تحت 
سرداران بزرگ، خون شهدا و عزم خود مردم 
در  مقاومت  محور  نفوذ  شدن  فراگیر  شاهد 
این  که  هستیم  کشورمان  مرزهای  از  خارج 
افرادی همچون  نتیجه خلوص و هوشمندی 

شهید سلیمانی است.
وزیر اطالعات گفت: دشمن همواره به دنبال 
فرصت برای ضربه زدن به کشورمان است و 

به همین دلیل باید هوشمند باشیم.
وی تصریح کرد: جهت گیری دولت انقالبی و 
مردمی، در بودجه سال آینده عدالت محوری 

و انضباط اقتصادی است و رییس جمهور به 
دنبال به حداقل رساندن مشکالت و افزایش 

رفاه در جامعه است.
و  ثبات  ایجاد  تورم،  کاهش  اطالعات  وزیر 
رشد اقتصادی، توسعه سالمت عمومی، تامین 
مسکن، ایجاد اشتغال، جلوگیری از فرارهای 
از  را  فرهنگی  مباحث  از  حمایت  و  مالیاتی 

جمله اولویت های دولت برشمرد.
وی همچنین سفرهای استانی رییس جمهور 
مناطق  توسعه  در  تسریع  عوامل  از  یکی  را 
صندوق های  تشکیل  با  گفت:  و  دانست 
می توانیم  استان ها  در  عدالت  و  پیشرفت 

موجی از امید را در بین مردم شاهد باشیم.

حجت االسالم خطیب استقبال باشکوه مردم 
یزد از رییس جمهور را با وجود تبلیغات سوء 
دشمن، ناشی از حضور فعال مردم دانست و 

گفت باید قدردان این ملت باشیم.
مردم  برای  نظام  بایستی خدمات  گفت:  وی 
تبیین شود و در این بین نقش رسانه ها بویژه 

رسانه ملی قابل توجه است.
این وزارتخانه تمام  بیان کرد:  وزیر اطالعات 
تالش خود را برای تامین امنیت مردم و کشور 
انجام می دهد و باوجود طراحی های دنباله دار 
دشمن برای ایجاد اختالل در کشور، مجموعه 
توانسته توطئه های دشمن  اطالعاتی همواره 

را شناسایی و خنثی کند.

وزیر امور خارجه در نشست خبری با همتای 
است  این  ما  برداشت  گفت:  خود  ترکیه ای 
اظهارات  از  دست  آمریکایی  طرف  اگر  که 
متناقض و طرح شروط جدید در قبال برجام 
در  توافق  کند  رفتار  بینانه  واقع  و  بردارد 

دسترس است.
امور خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان«  »حسین 
نشست  در  سه شنبه  بعدازظهر  کشورمان 
اوغلو«  چاوش  »مولود  با  مشترک  خبری 
از  قدردانی  ضمن  ترکیه،  خارجه  وزیر 
مهم  گفت وگوهای  گفت:  ترکیه،  میزبانی 
آقای  بردارم  و  ترکیه  مقامات  با  متنوعی  و 
چاووش اوغلو داشتیم همچنین بیش از ۹0 
دقیقه با آقای اردوغان رئیس جمهور، درباره 
منطقه ای  و  بین المللی  و  دوجانبه  مباحث 

مذاکره کردیم.
موضوعات  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
این  در  فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی 
دیدارها مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای 
همکاری های  جامع  برنامه  سریعتر  هرچه 
ایران و ترکیه که در جریان سفر  راهبردی 
گذشته رئیس جمهور ترکیه، به امضا رسید، 

تاکید شد.
وی افزود: در خصوص برنامه ریزی سفر آتی 
این  شد.  برنامه ریزی  هم  رئیسی  اهلل  آیت 
سفر قرار بود در روزهای پایانی سال میالدی 
انجام شود اما به درخواست ایران این سفر به 

دلیل تراکم کاری آقای اردوغان در روزهای 
پایانی سال میالدی، این سفر به تاخیر افتاد 
که امیدواریم به زودی شاهد اجرای این سفر 

و شتاب بیشتر همکاری ها باشیم.
اینکه  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
موضوعات  دیگر  از  استانی  همکاری های 
نظر  اتفاق  بود، گفت:  توجه دو کشور  مورد 
سه  نزدیک   آینده  در  بتوانیم  که  داریم 

بازارچه مرزی را فعال سازی کنیم.
کشور  دو  همکاری  درباره  امیرعبداللهیان 
کرد:  تصریح  هم  آب  و  انرژی  حوزه  در 
است  ضروری  که  شد  تاکید  حوزه  این  در 
آب  از  منصفانه  استفاده  درباره  الزم  قوانین 
قرار گیرد و حق  توجه  ارس مورد  رودخانه 
آبه تاریخی، عرفی و زیست محیطی مناطق 
در  رعایت شود.  کامل  به طور  پایین دست 
این موضوع با همکارانم در ترکیه اتفاق نظر 

داریم.
این پرسشی درباره حقوق  به  پاسخ  وی در 
این  در  اصالحات  ضرورت  و  ایران  در  زنان 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  گفت:  حوزه 
هستند،  برخوردار  باالیی  حقوق  از  زنان 
مرگ طبیعی مهسا امینی باعث تاسف است 
و  مجازی  که فضای  است  آن  واقعیت  اما 
رسانه ای غرب یک هجمه برنامه ریزی شده 
با اهداف سیاسی و امنیتی خاص علیه ایران 

ترتیب داد.  

وزیر امور خارجه با طرح این پرسش که چرا  
ابوعاقله خبرنگار  آمریکا درباره قتل شیرین 
واکنشی  هیچ  مسیحی  و  فلسطینی  زن 
زنان  برابر کشتار  در  نداد، گفت: چرا  نشان 
هیچ  آمریکا،  مداخالت  دلیل  به  کودکان  و 

واکنش وجود ندارد.  
ایران  کرد:  تاکید  همچنین  امیرعبداللهیان 
قوی ترین دموکراسی ها  از  ترکیه در منطقه 

برخوردارند.
وی همچنین به برگزاری کمیسیون مشترک 
کنسولی بین دو کشور در هفته جاری اشاره 
کرد و گفت: این کمیسیون را با نتایج خوب 
و  تجارت  و  گردشگری  افزایش  نگاه  با  و 
تبادل اتباع دو کشور برگزار کردیم که نتایج 
و دستاوردهای خوبی به همراه داشته است.  
مورد  موضوعات  جمله  از  امیرعبداللهیان 
تبادل محکومین  را  این نشست ها  توجه در 
و زندانیان دو کشور اعالم کرد و گفت: این 
را  خانواده ها  نگرانی های  می تواند  تمهیدات 
کاهش دهد و پیشرفت محسوسی را در این 

موضوع احساس می کنیم.
ما  گفت:  هم  منطقه ای  مسائل  درباره  وی 
طور  به  ترکیه  در  خود  برادران  با  همواره 
از  هستیم.  همفکری  و  تعامل  در  مستمر 
اینکه مناسبات دمشق و آنکار شاهد تحول 
قبل  سال های  از  که  تالش هایی  و  است 
ایران شروع شده،  توسط جمهوری اسالمی 

در حال نتیجه دادن است خوشحالیم.
هرگونه  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
پیشرفت مناسبات دمشق و آنکارا را اقدامی 
به نفع منطقه و کشورها می دانیم. جمهوری 
دو کشور  با  نزدیک  ارتباط  به دلیل  اسالمی 
رسیدن  نتیجه  به  برای  را  خود  تالش  همه 

این هدف به کار خواهد گرفت.  
تحوالت  درباره  همچنین  امیرعبداللهیان 

اوکراین هم گفت: موضع جمهوری اسالمی 
ایران در عالی ترین سطح مطرح شده است. 
ما مخالف جنگ هستیم و بر راه حل سیاسی 

تاکید داریم.  
وی روایت سازی های جعلی برخی کشورهای 
علیه  کشور  این  بحران  و  اوکراین  از  غربی 
و  کرد  محکوم  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

مردود دانست.  
خصوص  در  داد:  ادامه  خارجه  امور  وزیر 
تحوالت در افغانستان هم ما این رفتار هیات 
کردن  محروم  در  افغانستان  موقت  حاکمه 
در  را  اشتغال  و  تحصیل  از  و دختران  زنان 
و  می دانیم  اسالمی  رحمانی  نگاه  با  تعارض 
بر این موضوع تأکید داریم که در افغانستان 
و  است  ضرورت  یک  فراگیر  دولت  تشکیل 
به  می تواند  که  است  سیاسی  حل  راه  این 
این کشور کمک کند. امیرعبداللهیان درباره 
معتقد  گفت:  هم  قفقاز  موضوع  با  مذاکرات 
کشورها  ارضی  تمامیت  حفظ  که  هستیم 
تغییری در  و هیچ گونه  است  اساسی  اصل 
نباید  ارضی  تقسیمات  و  منطقه  ژئوپلیتیک 
مواصالتی  مسیرهای  بودن  باز  شود.  ایجاد 
موضوعات  از  یکی  منطقه  کشورهای  میان 
موجب  را  آن  که  است  حوزه  این  در  مهم 
شکوفایی تجارت و تثبیت امنیت پایدار در 
این منطقه می دانیم. وزیر امور خارجه درباره 
این  در  تحریم ها هم گفت:  لغو  برای  توافق 
کردیم  گفتگو  ترکیه   مقامات  با  هم  زمینه 
را  این موضوع  آقای چاووش اوغلو همواره  و 
با بنده پیگیری می کنند و در تماس هستند 
ما  برداشت  می شود.  تبادل  پیام هایی  و 
از  دست  آمریکایی  طرف  اگر  که  است  این 
در  جدید  شروط  طرح  و  متناقض  اظهارات 
رفتار کند  بینانه  واقع  و  بردارد  برجام  قبال 

توافق در دسترس است.

۳۰۰هزاراشتغالروستایی
امسالایجادمیشود

محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
کشور گفت: برنامه دولت برای امسال ایجاد 
یک میلیون شغل است که ۳00 هزار شغل 

آن در روستاهای کشور خواهد بود.
روستایی  توسعه  معاون  مدنی  امیرحسین 
امسال  گفت:  شنبه  روز  محروم  مناطق  و 
کشور،  در  شغل  هزار   2۳0 حدود  ایجاد  با 
بیش از ۷5 درصد از برنامه دولت در حوزه 

اشتغالزایی روستایی محقق شد.
ایجاد  امسال  برای  دولت  برنامه  افزود:  وی 
یک میلیون شغل است که ۳00 هزار شغل 

آن در روستاهای کشور خواهد بود.
محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
خاطرنشان کرد: این اشتغال ها در بخش های 
واحدهای  احیای  و  بنگاهی  خرد،  اشتغال 

اقتصادی راکد و نیمه راکد بوده است.
وی توجه به اقتصاد روستا را از اولویت های 

با  شد:  یادآور  و  برشمرد  سیزدهم  دولت 
بیش  روستاها  در  شغل  هزار   ۳00 ایجاد 
گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   ۶0 از 
مناطق  در  مردم  و  نهادها  دولت،  سوی  از 
 ... و  تسهیالت  طریق  از  کشور  روستایی 
انجام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: بیش 
از ۳ هزار واحد اقتصادی راکد در کشور در 
سال جاری احیاء شده است. معاون توسعه 
بر  قریب  گفت:  محروم  مناطق  و  روستایی 
و  روستاها  سهم  تعداد  این  از  درصد   40
ناحیه های صنعتی در دل روستاهای کشور 
بوده است و پیش بینی می شود امسال این 

تعداد به بیش از 4 هزار واحد برسد.
و  صنعتی  معدنی،  ظرفیت های  از  مدنی 
کشاورزی خراسان جنوبی به ویژه شهرستان 
قابلیت های  این  افزود:  و  کرد  یاد  سربیشه 
فرصتی مناسب برای سرمایه گذاران داخلی 
احیای  از  نیز  دولت  و  است  خارجی  و 
ظرفیت ها به ویژه در بخش معدنی حمایت 

خواهد کرد.

امیدوارمدربررسیجزئیاتبودجه
اصالحاتبهتریاعمالشود

در  بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  رییس 
تشریح نحوه بررسی و تصویب الیحه بودجه 
موجود،  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  گفت: 
معقول  را  بودجه  کلیات  کمیسیون  اعضای 
جزئیات،  بررسی  در  امیدواریم  و  دانستند 
شمس  سید  شود.  اعمال  بهتری  اصالحات 
الدین حسینی روز سه شنبه پس از تصویب 
کلیات الیحه بودجه سال 1402 با قدردانی 
نمایندگان  و  تلفیق  کمیسیون  اعضای  از 
دولت و رییس سازمان برنامه بودجه، گفت: 
کمیسیون تلفیق از روز شنبه در 4 روز به 
صورت سه شیفت کلیات الیحه بودجه سال 
1402 را بررسی و به تصویب رساند. رییس 
با   1402 بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون 
بیان اینکه در بررسی کلیات الیحه بودجه، 
آیین نامه داخلی مجلس رعایت شده است، 
عمومی،  بودجه  مصارف  و  منابع  افزود: 

بودجه شرکت های دولتی، اعتبارات استانی، 
و همه  یارانه ها  مصارف هدفمندی  و  منابع 
موضوعات در الیحه بودجه 1402 به دقت 
یادآور  حسینی  شد.  بررسی  کمیسیون  در 
شناخت  با  تلفیق  کمیسیون  اعضای  شد: 
بودجه،  برنامه  سازمان  گزارش های  و  کافی 
وزرای مختلف اعم از اقتصاد، نفت، بهداشت 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  درمان،  و 
رییس کل بانک مرکزی، مرکز پژوهش های 
مجلس، دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و 
با  وی  دادند.  رای  الیحه  کلیات  به  تعاون، 
اشاره به رای ۷0 درصد اعضای کمیسیون به 
کلیات الیحه بودجه گفت: با در نظر گرفتن 
الیحه  کلیات  واقعیت ها،  و  شرایط  مجموع 
تصویب شد و حتی رئیس سازمان برنامه و 
بودجه هم مدعی بهترین بودجه ارائه شده 
با در نظر گرفتن شرایط موجود،  نبود ولی 
معقول  را  بودجه  کلیات  کمیسیون  اعضای 
جزئیات،  بررسی  در  امیدواریم  و  دانستند 

اصالحات بهتری اعمال شود.

امیرعبداللهیان:
توافقدردسترساست؛
آمریکاشروطجدیدنگذارد


