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نقش خانواده ها در کاهش طالق

برندگان بیست و یکم جشن حافظ در حالی مشخص شدند که تندیس ویژه حافظ «علی معلم»
به کارگردان مؤلف سینمای ایران ،مسعود کیمیایی اختصاص پیدا کرد.
«جشن حافظ» در حال حاضر تنها جشن سینمایی خصوصی در ایران به شمار میرود .این
مراسم از سال  1376شروع به کار کرد و در هر دوره کلی ه فیلمهای سینمایی ایرانی نمایش داده
شده در سینماهای کشور ،شبک ه نمایش خانگی و مجموعههای تلویزیونی و ویدئویی صداوسیما
مورد ارزیابی قرار میگیرند.
امشب (بیست و نهم آبانماه) بیست و یکمین دوره از جشن حافظ برگزار شد .در ابتدای مراسم
کلیپی از فیلم های دفاع مقدس با صدای حجت اشرف زاده پخش شد .پردیس پورعابدینی
مجری آغازین برنامه بود و با قرائت چند بیت غزل حافظ تریبون را در اختیار محمد سلوکی
مجری بیست و یکمین جشن حافظ قرار داد.

شناوری جدید با موشکهای
پدافندی در راه است

جوان نخبه ی هلیالنی پیشرو در
صفحه3

تولیدات کشاورزی استان ایالم

بونوچی:

صفحه6

دلیل برای پنالتی نزدن در تیم
ملی ایتالیا ؟!

ارز ترجیحی واقعا مفید به حال
کشور نیست

معاون اول رئیسجمهور گفت :ارز ترجیحی به نظر من واقعا مفید به حال کشور
نیست ولی باالخره از ابزارهایی بود که فرن قیمتها را مرتاکم نگه داشته و بخش
عمده مجوز مجلس که برای سال ۱۴۰۰روی این ارز داده شده بود ،دولت قبلی آن
را هزینه کرده بود.
محمد مخرب معاون اول رئیس جمهور در آیین افتتاحیه 2550پروژه محرومیتزدایی
سازمانبسیجمستضعفینکهباحضوررسدارغالمرضاسلیامنیرئیسسازمانبسیج
برگزار شد ،طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته بسیج ،اظهار داشت :خدا را بابت
نعمتبسیجشاکرهستیم؛بسیجیکسازمانوتشکیالتنیستبلکهتفکرو
فرهنگی است که رسارس جهان اسالم را فراگرفته و همین تفکر در محور مقاومت
وجود دارد.

قرارگرفتندرجمعچهارتیمبرترجهانو
المپیکاصلیترینبرنامهماست

صفحه5
جشن کتاب در راستای تقدیر از فعاالن و حامیان حوزه کتاب برگزار شد

در ادامــه برنامههــای هفتــه کتــاب و کتابخوانــی
ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــهرداری کاشــان ،بــه منظــور تقدیــر از فعــاالن
و حامیــان حــوزه کتــاب ،فرهنگســرای عالمــه
فیضکاشــانی بــا همــکاری اداره کتابخانههــای
عمومــی کاشــان اقــدام بــه برگــزاری «جشــن
کتــاب» کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج از کاشــان ،رئیــس
ســازمان در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور آی ـتاهلل
ســلیمانی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه
کاشــان و نیــز مدیــران و چهــره هــای فرهنگــی
شــهر در فرهنــگ ســرای عالمــه فیــض کاشــانی
اجــرا شــد بــا بیــان اینکــه یکــی از شــاخصهای
مهــم کشــورهای توســعه یافتــه افزایــش ســرانه
مطالعــه در ایــن کشــورها اســت ،توســعه فرهنــگ
کتــاب و کتابخوانــی در بیــن شــهروندان را باعــث
پیشــرفت شــهر دانســت.
محمدحســین واحدیــان بــا اشــاره بــه اینکــه
طبــق کالم ائمــه اطهــار علیهــم الســام افزایــش
آگاهــی بیــن شــهروندان میتوانــد در جهــت
رســیدن بــه جامعــهای مطلــوب مســئولین را
یــاری کنــد و آموزههــای دینــی در جهــت علــم
آمــوزی اســت ،گفــت :کتــاب و مطالعــه آن در
حوزههــای مختلــف یــک ابــزار بــرای آموختــن
علــم اســت کــه ظرفیتهــای آن میتوانــد در
جهــت پــرورش اســتعداد اســتفاده شــود.
در»جشــن کتــاب» در رده ســنی صفــر تــا دو
ســال ســیدنیکان هاشــمی و دینــا آقایــی ،در
رده دو تــا چهــار ســال امیرطاهــا ترابــی ،در رده
چهــار تــا شــش ســال فاطمــه احمدیــان ،در رده

هفــت تــا هشــت ســال زینــب ســنگینباف ،در
رده  ۹تــا  ۱۱ســال فاطمــه راونــدی  ،در رده ۱۲
تــا  ۱۴ســال زهــرا اخــوان  ،در رده  ۱۵تــا ۱۷
ســال ســیما جعفــرزاده و در رده ســنی بزرگســاالن
حســین ترســلی و حســین غضنفــری بــه عنــوان
کتــاب خــوان برتــر مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
همچنیــن از وحیدرضــا صادقپــور بــه عنــوان
چهــره هنــری و فعــال فرهنگــی در عرصــه کتــاب
و کتابــداری  ،آقایــان طالیــی ،حــاج آخونــدی
و محســنینژاد هــم بــه عنــوان خیریــن و از
محمدرضــا مهندسمجــرد و علیرضــا نســایی هــم
بــه عنــوان مروجیــن و اهداکننــدگان برتــر کتــاب
تقدیــر بــه عمــل آمــد.
در ایــن مراســم کــه بــا ســخنرانی آیتالــه
ســلیمانی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه
کاشــان ،علیاکبــر مرتضایــی فرمانــدار کاشــان،
زینبســادات واســعی رئیــس اداره کتابخانههــای
عمومــی شهرســتان کاشــان همــراه بــود عــاوه
بــر تقدیــر از برترینهــای حــوزه کتــاب و کتــاب
خوانــی ،نقالــی توســط هنرمنــد نوجــوان ایمــان
قاســمی و اثــر جدیــدی کــه در قالــب ســرود بــه
ســفارش فرهنــگ ســرای عالمــه فیــض کاشــانی
بــا محتــوای کتــاب توســط گــروه فانــوس بــه
سرپرســتی معیــن گل محمــدی تولیــد شــده
بــرای نخســتین بــار اجــرا و در راســتای آشــنایی
بــا نوشــتههای حکیمانــه حضــرت علــی(ع) و
ترویــج ســبک زندگــی علــوی کتــاب نهــج البالغــه
از ســوی ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی
شــهرداری کاشــان بــه کلیــه مدعویــن حاضــر در
برنامــه اهــدا شــد.

ما در توان موشکی و نظامی خود هیچ کم نداریم

مشــاور عالــی فرمانــده نیــروی هوافضــای
ســپاه پاســداران گفــت :مــا در تــوان موشــکی
و نظامــی خــود هیــچ کــم نداریــم و هــر مقــدار
نیــاز باشــد از تــوان خــود و موشــک اســتفاده

میکنیــم و بــه انــدازهای کــه فرماندهــی کل
قــوا مقــام معظــم رهبــری فرمــان دهنــد،
میز نیــم
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج از کاشــان ،ســردار

رئیس فدراسیون والیبال گفت :حفظ عنوان قهرمانی آسیا و بازیهای
آسیایی برای فدراسیون مالک عمل است و حرکت به سمت قرار گرفنت
در جمع چهار تیم برتر جهان و املپیک اصلیترین برنامه خواهد بود.
فدراسیون والیبال آرمانهای خود تا پایان سال  2024را رسانهای کرد که
قرار گرفنت در بین چهار تیم برتر املپیک پاریس و قهرمانی مردان جهان
روسیه از جمله آنان است.

باللــی در یــادواره شــهدای روســتای ســن ســن
کاشــان عنــوان داشــت :مــا در برابــر دشــمن
مســتکبر بســیار قــوی هســتیم و در انتقــام
اخیــر حملــه بــه پایگاههــای آمریــکا در عــراق
اراده بــر دشــمن تحمیــل شــد و بــه دنیــا ثابــت
شــد قــادر هســتیم انتقــام بگیریــم.
مشــاور عالــی فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه
پاســداران ادامــه داد :شــهید ســپهبد ســلیمانی
بیــش از دو دهــه فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه
بــود؛ کســی بــود کــه در د لهــا نفــوذ میکــرد،
مــردی باتدبیــر بــا دیــدگاه جهانــی و راهبــردی
و تــوان عملیاتــی بــاال ،در دیــدگاه تاکتیکــی
صاحبنظــر بــود و بــه نظــر دیگــران احتــرام
میگذاشــت و از آن اســتفاده میکــرد.
وی بیــان داشــت :ابهتــی کــه خــدا از حــاج
قاســم در دل دشــمن انداختــه بــود ،آنهــا را
چنــان وحشــتزده کــرده بــود کــه جــرات
روبــهرو شــدن بــا او را نداشــتند و دیدیــم در
نهایــت بــا چــه حیلــه شــیطانی و بیرحمانــه
و ناجوانمردانــه ایــن فرمانــده دالور را بــه
شــهادت رســاندند.

ســردار باللــی بــا بیــان اینکــه مقابلــه بــا
شــبهه و شــایعه پراکنــی در فضــای مجــازی از
رزمیــدن در میــدان جنــگ ســخت تــر اســت،
اظهــار کــرد :دفــاع مقــدس مــا آنچنــان مــوارد
گفتنــی دارد کــه معتقــدم هیــچ خطیــب و
ادیــب و اهــل قلمــی نمــی توانــد حــق واقعــی
آن را ادا کنــد ،ولــی مــی تــوان در حــد وســع
بــه آن پرداخــت.
وی گفــت :در شــرایطی کــه تاریــخ چنــد هــزار
ســاله ایــران دســتخوش اتفــاق و جنگهــای
متعــدد شــده بــود و بخشهــای بزرگــی از ایــن
ســرزمین جــدا شــد ،شــهدای گرانقــدر بــرای
نخســتین بــار در تاریــخ ایــران طــی دوران
هشــت ســال جنــگ ســخت تحمیلــی ،اجــازه
ندادنــد حتــی یــک وجــب از خــاک ایــن مــرز
و بــوم بــه دســت دشــمن بیفتــد.
وی ادامــه داد :همانگونــه کــه انقــاب اســامی
آمریکاییهــا را از کشــور اخــراج کــرد ،خــون
شــهید ســلیمانی و شــهدای محــور مقاومــت بــه
زوال ایــاالت متحــده از منطقــه منجــر خواهــد
شــد / ..بصیرتــی

هر مشترک در منطقه کاشان بزرگ امسال به صورت میانگین  ۱۹۰هزار تومان تخفیف تغییر تعرفه دریافت کرده است

مدیدیــت بــرق شهرســتان کاشــان باتوجــه بــه
تغییــر تعرفــه و پیگیــری هــای نماینــده اســبق
مجلــس دکتــر ســاداتی نــژاد و مصوبــه هیئــت

دولــت میــزان اســتفاده مــردم از ایــن طــرح را در
شهرســتانهای کاشــان و آران و بیــدگل اینگونــه
بیــان نمــود .

بــه گــزارش خبرنــگار ســراج ،مهنــدس رمضانــی
بــه اعمــال تعرفــه گرمســیری منطقــه  ۳در ایــن
شهرســتان اشــاره کــرده و افزودنــد ۲۱۱۹۶۶
مشــترک در دو شهرســتان از تخفیفــات فــوق
برخــوردار شــده و در طــی  ۲دوره صورتحســاب
صــادر شــده در ســال  ۱۴۰۰مبلــغ ۴۱۰
میلیــارد ریــال قبــوض مصرفــی مشــترکین
فــوق کاهــش پیــدا کــرده اســت کــه بــه طــور
میانگیــن ایــن مبلــغ بــرای هــر مشــترک
در حــدود  ۱۹۰هــزار تومــان مــی باشــد ،
بــه بیانــی دیگــر بــه هــر مشــترک در هــر دوره بــه
طــور میانگیــن مبلــغ  ۹۵هــزار تومــان یارانــه در
قبــض مصرفــی بــرق پرداخــت شــده اســت .
مدیریــت بــرق منطقــه شــمال و شــرق اســتان
بــه طــرح بــرق امیــد اشــاره نمــوده و اجــرای
ایــن طــرح را فرصتــی ارزنــده بــرای قدردانــی از
مشــترکین کــم مصــرف کاشــانی دانســت و افــزود
کــه بــا اجــرای ایــن طــرح از ابتــدای آبانمــاه

ســال  ۹۹تــا کنــون تعــداد ( ۱۳۰۴۸۵صــد و ســی
هــزار و چهارصــد و هشــتاد و پنــج) صورتحســاب
صــادره در ایــن شهرســتان مشــمول طــرح بــرق
امیــد شــده و هزینــه بــرق مصرفــی شــان رایــگان
شــده اســت .
رمضانــی افــزود در شهرســتان آران و بیــدگل
نیــز تعــداد ( ۳۶۷۰۲ســی و شــش هــزار و هفتصــد
و دو ) صورتحســاب صــادره نیــز مشــمول طــرح
بــرق امیــد شــده و بــرق مصرفــی آنهــا رایــگان
شــده اســت.
در پایــان ایشــان ضمــن تشــکر از صعــه صــدر
و همراهــی مــردم مخصوصــا در مدیریــت مصــرف
انــرژی و بــا توجــه بــه شــرایط ســخت تابســتان
گذشــته از پرســنل امــور بــرق دو شهرســتان که در
تابســتان گذشــته تــاش و کوشــش فراوانــی جهــت
عبــور از پیــک بــا حداقــل خاموشــی هــا و پایداری
شــبکه در نقــاط حســاس از جملــه مراکــز درمانــی
و بیمارســتانها داشــته انــد تقدیــر و تشــکر نمــود.

سردرگمی عربستان برای ورود به مرحله بعد از شکست در مأرب
تحــوالت اخیــر یمــن نشــان نشــان میدهــد کــه
عربســتان بــه همــراه ســایر متحدانــش در ائتــاف
متجــاوز ،بــا ســردرگمی بــرای مرحلــه بعــد از
شکســت در مــأرب آمــاده میشــوند.
آزادســازی مثلــث طالیــی یمــن یعنــی «مــأرب
والجــوف وشــبوة» بــه معنــای پیــروزی قطعــی
یمنیهــا مقابــل ائتــاف متجــاوز بینالمللــی و
منطق ـهای بــه ســرکردگی عربســتان و آمریکاســت.
امــا مهمتریــن عاملــی کــه نیروهــای مردمــی یمن را
بــه ایــن ســطح از پیشــرفت رســاند چــه بــود؟
بــه اعتقــاد جامعــه شناســان غربــی ،جامعــه یمــن در
میــان جوامــع عربــی کــه درگیــر تحــوالت موســوم
بــه بهــار عربــی شــدند -از تونــس در ســال 2011
گرفتــه تــا ســودان در ســال  2019و ســایر جوامــع
عربــی کــه پیــش از ایــن تاریــخ درگیــر تحــوالت
مشــابه شــده بودنــد ،کمتریــن ظرفیــت و آمادگــی
را بــرای انقــاب داشــتند؛ امــا انقــاب در این کشــور

موفقتــر از ســایر کشــورهای عربــی بــود.
یمــن از حــدود  200قبیلــه بــا شــاخههای مختلــف
تشــکیل شــده کــه از ایــن تعــداد  168قبیلــه در
شــمال هســتند کــه تحــت نظــارت حــزب اصــاح
وابســته بــه عربســتان ســعودی و آمریــکا و ســایر
کشــورهای غربــی و عربــی قــرار دارنــد .نیروهــای
انقالبــی یمــن در «صعــده» بــه رهبــری «بدرالدیــن
الحوثــی» در ســال  1992فعالیــت خــود را آغــاز
کردنــد کــه بــه دلیــل مقابلــه بــا فســاد داخلــی و بی
عدالتــی و فقــر در معــرض  5جنــگ قــرار گرفتنــد.
در ســال  2003و همزمــان بــا حملــه آمریــکا بــه
عــراق اســتکبار داخلــی در یمــن کــه منشــا آن از
آمریــکا و عربســتان بــود بــه اوج خــود رســید .از
همیــن رو اســت کــه نیروهــای جنبــش انصــاراهلل
یمــن تــا همیــن امــروز شــعار «مــرگ بــر آمریــکا
و مــرگ بــر اســرائیل» را ســر میدهنــد .یمــن از
ســال  1990و پــس از اتحــاد دو بخــش شــمالی و

جنوبــی همــواره شــاهد بحرانهــا و درگیریهــای
داخلــی بــوده اســت .شــورش جدایــی طلبــان
جنــوب ،فعالیتهــای القاعــده و درگیــری نیروهــای
مردمــی در اســتان صعــده بــا دولــت مرکــزی یمــن از
جملــه تنشــهایی اســت کــه ایــن کشــور طــی چنــد
دهــه گذشــته بــا آن درگیــر بــود.
در درگیریهــای یمــن از ســال  2005تــا 2009
مداخــات عربســتان کامــا آشــکار بــود و ایــن
کشــور هزینــه فراوانــی بــرای مقابلــه بــا نیروهــای
انقالبــی یمــن کــرد.
در آن زمــان صعــده کامــا متحــد نبــود و عربســتان
ســعودی از ایــن فرصــت بــرای ایجــاد شــکاف میــان
نیروهــای انقالبــی و بــه ویــژه قبیلــه «الوادعــی»
اســتفاده کــرد و در نتیجــه مداخــات عربســتان
شــمار زیــادی از نیروهــای انقالبــی یمــن در
درگیریهــا قربانــی شــدند.
انقالب آزادی بخش ملی

بعــد از تحوالتــی کــه در ســال  2011در کشــورهای
عربــی رخ داد و بعــد از فروپاشــی اوضــاع یمــن
نیروهــای انقالبــی در صعــده اهــداف و رویکــرد
خــود را از همــه نیروهــای سیاســی متمایــز کردنــد
و در حالــی کــه نیروهــای سیاســی یمــن بــه دنبــال
رســیدن بــه مناصــب و منافــع مختلــف در ایــن
کشــور بودنــد ،نیروهــای انقالبــی بــه منظــور مقابلــه
بــا سیاســتهای اســتکباری و همچنیــن بــا هــدف
نجــات یمــن از قیمومیــت عربســتان و رســیدن بــه
آزادی و اســتقالل تحــرکات خــود را آغــاز کردنــد.
نیروهــای مردمــی یمــن ایــن انقــاب را در حالــی
آغــاز کردنــد کــه مســئوالن سیاســی ایــن کشــور
در آن زمــان بــا تبعیــت از عربســتان ســعودی و تــن
دادن بــه سیاســت اســتعمار اقتصــادی کــه توســط
بانــک جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول بــر یمــن
تحمیــل شــده بــود ،ایــن کشــور را بــه ســمت تجزیــه
و تقســیم ســوق میدادنــد.

صفحه6

« قهرمان »
فیلم بیچاره و
مفلوک

آیتالله ســید ابراهیم رئیســی رئیسجمهور روز یکشــنبه در نخســتین جلســه شــورا یعالی
مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در دولت ســیزدهم با تاکیــد بر اینکه
مناطــق آزاد بایــد بــه مرکــز صادرات ،رونق تولیــد و ارتباطات مالی تبدیل شــوند ،گفت:
معمــوال در آمــار مربــوط به صــادرات از مناطق آزاد ،بخش انرژی را هم محاســبه
میکردنــد ،درحالیکــه صــادرات انــرژی ،ارتباطی به این مناطــق ندارد لذا گزارش ارائه
شــده درخصــوص آمــار پایین صــادرات غیر نفتی از این مناطق ،بســیار تاســف برانگیز و
نگــران کننــده اســت و ایجاد تحول جدی در این زمینه رضوری اســت.

صفحه 2

استان ایالم یکی از قطبهای کشاورزی در کشور است
که به همت جوانان نخبه و پیشرو در عرصه کشاورزی،
با کمک تکنیک آبیاری تحت فشار توانسته  ،محصوالت
استراتژیک و متنوعی را وارد بازار کند
به گزارش خبرنگار سراج از ایالم ؛در این فصل از سال
زمینهای کشاورزی شهرستان هلیالن با استفاده از
تکنیک آبیاری قطرهای خوب به بار نشست ه و محصوالت
متنوعی از آنها برداشت میشود.
شهرستان هلیالن در بهرهوری از آب برای کشت
محصوالت خود آمار خوبی ارائه میدهد و با استفاده از
شیوههای نوین آبیاری ،آب از سر چاه تا مزرعه بهصورت
کنترلشده هدایت میشود و این امر از هدر رفت آب
مورد نیاز کشاورزی جلوگیری میکند

منتقدرکگو

رئیسی :مناطق آزاد نباید مرکز
واردات بیرویه کاال باشند

صفحه2

سرداردریادارپاسدار«علیرضاتنگسیری»فرماندهنیرویدریایی
سپاهپاسدارانانقالباسالمیدرهفتمیناجالسیهکنگرهملی
همفکریبسیجدانشآموزیکهدرمجتمعفرهنگی 13آبان
(النه جاسوسی سابق) برگزار شد ،اظهار داشت :اهمیت خلیج
فارسراجوانانبایدبدانندواینکهکشورماناهمیتجغرافیایی
باالیی دارد و این اهمیت موجب شده است طی یک سال و نیم
درگیریکهباآمریکاییهاداریم.

نماینده ولی فقیه :اگر کارگروه کاهش ،کنترل و پیشگیری از طالق شهرستان کاشان راهکارهای
قرآنی را در دستور کار قرار دهد ،و خانواده را در این امر دخیل کنند قطعا در کاهش آمار طالق در
این شهرستان موفق خواهند بود.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی ،در دیدار اعضای کارگروه کاهش ،کنترل و پیشگیری از طالق شهرستان
کاشان ،با انتقاد از افزایش آمار طالق ،اظهار کرد :امروز عده ای ثبت باالی آمار طالق را افتخار می
دانند در صورتی که قبح و این کار را از بین می برند.

صفحه8

صفحه2

صفحه5

چهکسانیدرایستگاهبیستویکمجشنحافظ،برگزیدهشدند؟

