
راهپیمایی روزقدس در سراسر 
کشور در امنیت کامل برگزار شد

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
پرورش دادن مار در آستین است 

صفحه )4(صفحه )4(

در  قدس  روز  راهپیمایی  برگزاری  از  کشور  انتظامی  کل  فرمانده 
اشتری،  حسین  سردار  داد.  خبر  کامل  امنیت  در  کشور  سراسر 
درباره وضعیت امنیتی راهپیمایی روزقدس در سراسر کشور گفت: 
پلیس مسئول تامین امنیت راهپیمایی روزقدس در سراسر کشور 
بود و البته دیگر دستگاه ها نیز در این خصوص به ما کمک کردند 

که ما قدردان آنها هستیم. همچنین الزم می دانم که از...

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی یک رژیم زبون 
و متزلزل است، گفت: تروریسم دولتی، نقض سیستماتیک حقوق 
بشر، بکارگیری سالح های ممنوعه علیه مردم، فشارهای فزاینده 
علیه مردم قدس و کرانه باختری و هتک حرمت مسجداالقصی، 

هیچ کمکی به پایداری و امنیت رژیم صهیونیستی نکرده است.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در دیدار با سفرا و ...
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بهره برداری از سایت دفن زباله 
دوپشته دشت روم پایان اردیبهشت

کودکان چگونه سیگاری 
می شوند

 تاثیر تبلیغات صنعت دخانیات

برخی از مصوبات ستاد مدیریت 
بحران شهرستان کهگیلویه

 کاغذ بازی است
فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: برخی مصوبات 
ستاد کاغذ بازی است. سید عبدالعزیز موسوی اصل 
بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در  شب  چهارشنبه 
دو  همکاری  و  تعامل  افزود:  کهگیلویه،  شهرستان 
مقوله جدی و دوسویه بین ادارات برای پیشگیری 
وی  است.  ویژه  توجه  نیازمند  که  بوده  بحران  از 
با اشاره به  ابتدای جلسه ستاد مدیریت بحران  در 
گفت:  شهرستان  در  بحران  ستاد  ساالنه  مصوبات 
بازی  کاغذ  فقط  مصوبات  این  از  برخی  متأسفانه 
هستند و در عمل کاری انجام نمی شود و هر ساله 
هستیم.  شهرستان  در  سوزی  آتش  بحران  شاهد 
موسوی اصل افزود: ممکن است آتش سوزی ها  ...

مقام معظم رهبری تأکید کردند: کل فلسطین به صحنه 
جهاد  ادامه  بر  فلسطین  مردم  و  شده  تبدیل  مقاومت 
وحدت نظر یافته اند. این پدیده های مهم به معنی آمادگی 
و  است  غاصب  رژیم  با  مقابله  برای  فلسطینی ها  کامل 
دست سازمان های مجاهد را باز می گذارد تا هر زمان الزم 

دانستند وارد عمل شوند.
به  تلویزیونی  سخنرانی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
بسیار  نشانه های  برشمردن  با  قدس  روز جهانی  مناسبت 
امیدبخش از پیِش رو بودن آینده ای متفاوت به نفع مردم 
فلسطین از جمله گسترش میداِن مقاومت به کل فلسطین 
اصلی  حامی  و  اشغالگر  رژیم  شدن  ضعیف  مقابل،  در  و 
به  را  فلسطین  اخیر  سال های  حوادث  آمریکا،  یعنی  آن 
با رژیم صهیونیستی  ابطال همه طرح های سازش  معنای 
دانستند و ضمن یادآوری برکات بی بدیل پدیده مقاومت 
در منطقه غرب آسیا، تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت 
می توان مسائل دنیای اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین 

را حل کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان با درود به 
بنیان مبارک روز قدس بودند،  بنیانگذار  امام بزرگوار که 
که  ایران  عظیم الشأن  ملت  به  فراوان  سالم  و  درود  با  و 
جای  همه  در  میدان  در  خود  انگیزه  پر  حضور  با  امروز 
کشور حماسه ای با عظمت آفریدند، افزودند: حضور عظیم 
و مبارک شما در میدان دفاع واقعِی سیاسی و مردمی از 
قدس موجب نیرو گرفتن و افزایش استقامت کسانی است 
دفاع  مسجداالقصی  و  قدس  از  خود  جان  و  با جسم  که 
نتایج  به  فلسطین  بزرگ  مبارزه  خدا  امید  به  و  می کنند 

نهایی و مبارک خود نزدیک خواهد شد.
به  دارند  قصد  امروز  اینکه  بیان  با  ادامه  در  انقالب  رهبر 
زبان عربی خطاب به دنیای اسالم به خصوص دنیای عرب 
سخن بگویند، با تأکید بر این واقعیت که تا رژیم غاصب و 
جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای 
سال را باید روز قدس دانست، گفتند: قدس شریف، قلب 
فلسطین است و سراسر کشور غصب شده، از بحر تا نهر، 

ادامه قدس است.
ملت  کم نظیر  شهامت  و  ایستادگی  تحسین  با  ایشان 
موجب  را  فلسطینی  جوانان  فداکارانه  عملیات  فلسطین، 
ایجاد سپر دفاعی برای فلسطین و بشارت دهنده آینده ای 
متفاوت دانستند و در بیان نشانه های رقم خوردن معادله ای 
جدید در امروز و فردای فلسطین خاطرنشان کردند: امروز 
»اراده شکست ناپذیر« در فلسطین و همه منطقه ی غرب 
شده  صهیونیست  شکست ناپذیر«  »ارتش  جایگزین  آسیا 
به  را  تهاجمی خود  آرایش  ناچار شده  ارتش جنایتکار  و 

تدافعی تبدیل کند.

کل فلسطین صحنه جهاد و مقاومت است
صهیونیستی  رژیم  حامی  مهمترین  پیاپِی  »شکست های 
فشار  سیاست  در  افغانستان،  جنگ  در  آمریکا  یعنی 
برابر قدرت های آسیا، در  ایران اسالمی، در  بر  حداکثری 
و  خود«،  داخلی  مدیریت  در  و  جهان  اقتصادی  کنترل 
آمریکایی«،  همچنین »پدیده شکاف عمیق در حاکمیت 
نشانه های  به عنوان  انقالب  رهبر  که  بود  دیگری  مواردی 

آینده ای متفاوت به آنها اشاره کردند.
در  رژیم صهیونیستی  زدن  پا  و  به دست  اشاره  با  ایشان 
مجرم  و  افزودند: جالد  نظامی،  و  انبوه مشکالت سیاسی 
قبلی که در رأس رژیم بود، در پی حماسه ی سیف القدس 
به زباله دان پیوست و جانشینان امروز او هم هر ساعت در 

انتظار تیغ برنده حماسه ای دیگرند.
تحّرک ِجنین صهیونیست ها را دیوانه کرد

نمونه های  به  اشاره  با  ادامه  در  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
مانند  فلسطین  سراسر  در  مقاومت  گسترش  از  عینی 
کرده  دیوانه  را  صهیونیست ها  که  ِجنین  اردوگاه  تحرک 
حمله  برای  فلسطینی ها  از  درصد   ۷۰ درخواسِت  است، 
نظامی به رژیم غاصب، حرکت های جهادی مردم فلسطین 
 ،۱۹4۸ سرزمین های  جنوبی  و  شمالی  بخش های  در 
دفاع  شرقی،  قدس  و  اردن  در  سنگین  راهپیمایی های 
جانانه جوانان فلسطین از مسجداالقصی و رزمایش نظامی 
مقاومت  صحنه  به  فلسطین  کل  کردند:  تأکید  غزه،  در 
نظر  ادامه جهاد وحدت  بر  و مردم فلسطین  تبدیل شده 
کامل  آمادگی  معنی  به  مهم  پدیده های  این  یافته اند. 
دست  و  است  غاصب  رژیم  با  مقابله  برای  فلسطینی ها 
الزم  زمان  هر  تا  می گذارد  باز  را  مجاهد  سازمان های 

دانستند وارد عمل شوند.
همه طرح های سازش با صهیونیست ها 

باطل شده اند
ایشان پیام مهم این حوادث و آنچه را در سال های اخیر 
در فلسطین رخ داده است، ابطال همه طرح های سازش با 
دشمن صهیونیست خواندند و گفتند: هیچ طرحی درباره 
یعنی  آن  صاحبان  نظر  خالف  بر  یا  غیاب  در  فلسطین 
توافقات  همه  یعنی  این  و  نیست  اجراشدنی  فلسطینی ها 
پیش از این مانند اُسلو، یا طرح عربی دو دولتی، یا معامله 

قرن، یا عادی سازی های حقیرانه اخیر باطل شده اند.
رژیم  جنایات  انواع  استمرار  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
افزودند:  آن،  افتادن  نفس  از  وجود  با  صهیونیستی 
در  که  آمریکا  و  اروپا  در  بشر  حقوق  مدعی  دروغگویان 
قضیه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، در برابر این همه 
جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زده اند و از مظلوم 
دفاع نمی کنند بلکه به گرگ خونخوار کمک هم می کنند.

قدرت های  مزّورانه  رفتار  این  از  بزرگ  درس  ایشان 
نژادپرست غربی را پرهیز از هر گونه تکیه کردن به آنها 
دانستند و تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت که برگرفته 
می توان  است،  عزیز  اسالم  احکام  و  کریم  قرآن  تعلیم  از 
مسائل دنیای اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین را حل 

کرد.
شکل گیری مقاومت

 پُربرکت ترین پدیده در غرب آسیاست
مقاومت در منطقه  آیت اهلل خامنه ای شکل گیری  حضرت 
این منطقه برشمردند  پُر برکت ترین پدیده  را  غرب آسیا 
بخش های  که  بود  مقاومت  کیان  کردند:  نشان  خاطر  و 
پاک  صهیونیست ها  وجود  لوث  از  را  لبنان  اشغال شده 
کرد، عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشید و از شّر داعش 
آمریکا  نقشه های  برابر  در  سوری  مدافعان  به  داد،  نجات 
به  می کند،  مبارزه  المللی  بین  تروریسم  با  رساند،  مدد 
مردم مقاوم یمن در جنگی که به آنها تحمیل شده است 
غاصبان  موجودیت  به  افکندن  پنجه  با  می رساند،  یاری 
و  می آورد  در  زانو  به  را  آنها  الهی  توفیق  به  صهیونیست 
افکار  در  را  فلسطین  و  قدس  مسئله  مجاهدانه،  تالش  با 

عمومی جهان روز به روز برجسته تر می کند.
بشارت دهنده  که  کریم  قرآن  از  آیاتی  یادآوری  با  ایشان 
یاری پروردگار به مؤمنان و صابران است خطاب به مردم 
جمهوری  کردند:  تأکید  آن  فداکار  جوانان  و  فلسطین 
بر  نیز  عمل  در  و  گفته  بارها  که  همچنان  ایران  اسالمی 
و  مقاومت  جبهه  طرفدار  و  حامی  است،  فشرده  پای  آن 
مقاومت فلسطین است و حرکت خیانت آمیز عادی سازی 
را محکوم  تطبیع پذیری  و سیاست  رژیم غاصب  با  روابط 

می کند.
این  بیان  با  و  فلسطین  مردم  به  خطاب  انقالب  رهبر 
شما  فرمودند:  آَمنوا«،  َِّذیَن  ال َعِن  یُدافُِع   َ اهللَّ »اِنَّ  که  آیه 
و  غربی  کرانه ی  در  فداکار  جوانان  شما  فلسطین،  مردم 
شما  ِجنین،  اردوگاه  مبارزان  شما   ،4۸ سرزمین های  در 
اردوگاه های  ساکنان  شما  و  غّزه،  و  قدس  مجاهدان 
فلسطینی در بیرون، بخش مهم و حّساس و پیشران کیان 
َ یُدافُِع  مقاومتید. درود بر شما! بِایستید و بدانید که »اِنَّ اهللَّ
و  لِلّصابِرین«  َخیٌر  لَُهَو  َصَبرتُم  »لَِئن  و  آَمنوا«،  َِّذیَن  ال َعِن 
»َو اِن تَصِبروا َو تَتَّقوا َفاِنَّ ذلَِک ِمن َعزِم ااُلمور« و »َسالٌم 

َعلَیُکم بِما َصَبرتُم َفِنعَم ُعقَبی الّدار«.

حرکت خیانت بار برخی دولت های عربی
 بی نتیجه است

برخی  اینکه  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دولت های عربی به آمریکا گفته اند در حل مسئله فلسطین 
شتاب کند، افزودند: اگر منظور آنان این است که آمریکا 
پیش از بیرون رفتن از منطقه، هر مانع را از سر راه تثبیت 
رژیم غاصب بردارد، اوالً خیانت کرده و برای دنیای عرب 
ننگ آفریده اند، ثانیاً ساده لوحی به خرج داده اند زیرا کور 

نمی تواند عصاکش کور دگر شود.
شهیدان  روح  به  درود  با  سخنانشان  پایان  در  ایشان 
فلسطینی و ادای احترام به خانواده های آنان، به اسیران و 
زندانیان فلسطینی که با اراده ی استوار مقاومت می کنند 
تحیت گفتند و افزودند: دست گروههای فلسطینی مقاوم 
را که بخش مهم این مسئولیت بزرگ را بر دوش گرفته اند 
می فشارم، و دنیای اسالم به ویژه جوانان را به حضور در این 

میدان عزت و کرامت فرا می خوانم.

نظام گفت:   رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
ما 4۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین 
معطوف  نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً 
به دو خودروساز داخلی کرده ایم و 4۰ سال 
ایجاد  محدودیت  نوعی  به  مردم  برای  است 
کرده ایم که این موضوع باعث می شود حقوق 
مبرم  نیازهای  تامین  در  و  شود  ضایع  مردم 
آملی  اهلل  آیت  شوند.  مواجه  مشکل  با  خود 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  الریجانی 
نظام با تاکید بر اهمیت راهپیمایی روز قدس، 
این روز را نماد مقاومت جهان اسالم دانست 
و با بیان اینکه نامگذاری روز قدس محصول 
تدبیر  و  خردمندی  حکمت،  عمیق،  بینش 
مردم  عموم  از  است،  بوده  )ره(  امام  حضرت 
روز  راهپیمایی  در  پرشور  حضور  با  خواست 
قدس و شعارهای لرزه افکن بر پیکر دشمن، 
اهلل  آیت  کنند.  حمایت  مقاومت  جریان  از 
تشخیص  مجمع  جلسه  در  الریجانی  آملی 
با حضور روسای قوا، دبیر  مصلحت نظام که 
ایام  به  اشاره  با  برگزار شد،  اعضای مجمع  و 
پایانی ماه مبارک رمضان بر لزوم بهره مندی 
هر چه بیشتر از ایام باقیمانده این ماه تاکید 
امیدواریم خداوند همه مومنان  کرد و گفت: 
مشمول  است،  شده  سپری  که  ایامی  در  را 
عنایات خاصه خود قرار داده باشد و توشه ای 
وزین از نورانیت و شوق الی اهلل و طاعت رب 
ان شاء  و  باشیم  برگرفته  ایام  این  از  االرباب 
باشیم که خداوند متعال  از زمره کسانی  اهلل 
اهلَلُهّ  ُل  یَُبِدّ َفُأولَِئَک  فرماید:  می  آنان  مورد  در 
الریجانی  آملی  اهلل  آیت  َحَسَناٍت.  َئاتِِهْم  َسِیّ
مساله  قدس،  روز  گرامیداشت  با  ادامه  در 
فلسطین و قدس شریف را مساله اول جهان 
اسالم دانست و تصریح کرد: روز قدس، نماد 
از  بیش  امروز  و  است  اسالم  جهان  مقاومت 
حکمت،  عمیق،  بینش  به  دیگری  زمان  هر 
اهلل  )قدس  امام  حضرت  تدبیر  و  خردمندی 
بزرگ  روز  این  نامگذاری  در  الزکیه(  نفسه 
بریم.  می  پی  آن  گرامیداشت  بر  تحریض  و 
در ادامه این جلسه، اعضای مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به بیان نظرات موافق...

کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
برای  دشت روم  پشته  دو  سایت  گفت:  بویراحمد  و 
بهره برداری در پایان اردیبهشت آماده شود. کیامرث 
حاجی زاده در نشست بررسی آخرین وضعیت سایت 
شدن  طوالنی  روند  از  دشتروم  دوپشته  زباله  دفن 
افرود:  و  کرد  انتقاد  عمرانی  طرح های  از  برخی 
معارضات و عدم توجه دستگاه ها به پروژه ها دو عامل 
طوالنی شدن پروژه ها است انگار مدیران دوست دارند 
امور  هماهنگی  معاون  باشند.   پروژه ها  این  همیشه 
اظهارکرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی 

چندین جلسه برگزار و برای بهره برداری از سایت ...

معاون عمرانی استاندار اعالم کرد:

2

2

2 4

از سوی فرماندار بویراحمد:

جزئیات اقامه نماز عید فطر 
در شهر یاسوج

 اعالم شد 

۱۲ مرکز خرید تضمینی
 گندم و کلزا در استان 

 راه اندازی شد 

رهبر انقالب تاکید فرمودند:

امروز کل فلسطین به صحنه 
مقاومت تبدیل شده است

40 سال محدودیت برای 
خرید خودرو ایجاد کردیم 

2

2

استاندار  کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد: 

پروژه های فاضالب  
اعتبار ندارند

3

شناسه آگهی ؛   1308970        روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 06/ 40۱

- نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان راهداران، 
پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها

- موضوع مناقصه:احداث )تامین تجهیزات ، مصالح واجرای( 750 فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان 
 PCبویراحمد )سرود جنوبی(و روستاهای تازه گاز دار شده به روش

میلیون و سیصد هزار  نه  و  989/300/000)نهصد و هشتاد  کار=  ارجاع  فرآیند  ونوع تضمین شرکت در  میزان   -
ریال(که مي بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 27/ 09/ 1394 هیًات محترم وزیران و ضمائم 

مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره 4101119744111855بانك مرکزی واریزگردد.
- زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه: ۱0/ 0۲/ ۱40۱  لغایت:  ۱9/ 0۲/ ۱40۱

  www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس -
-مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ000/ 500)پانصد هزار( ریال به حساب4101119744111855 نزد بانك مرکزی

- زمان،مهلت ومحل تسلیم اسنادوپیشنهاد شرکت درمناقصه:
ساعت 16مورخ 31/ 02/ 1401 از طریق سامانه ستاد

- محل وزمان گشایش پیشنهادها: 
ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 10 صبح مورخ 01/ 03/ 1401

- مبلغ برآورد شده معامله= 19/785/817/292ریال )نوزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد 
و هفده هزار و دویست و نود و دو ریال(

- سایر موارد الزم:
- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 

رسمي و ... (
- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.

- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت )شرکت 
ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگازازسازمان مدیریت و برنامه ریزی 
- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کارورفاه اجتماعی 

- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی
-ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
- ضمناً آگهی این مناقصه درپایگاه اینترنتي شرکت گازاستان کهگیلویه و بویر احمد     nigc-kb.ir و پایگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد.
 تلفکس واحد امورپیمانها :  33336277-074              

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 



آگهی فقدان سند مالکیت 
واقع در بخش ۲6 فارس یاسوج

شماره  با  اسماعیل  فرزند  یوسفی  فریما  خانم 
دو  تسلیم  با  گچساران  از  صادره   4۰2 شناسنامه 
برگ استشهاد گواهی شده از دفترخانه اسناد رسمی 
شماره ۸۷ یاسوج و یک برگ تقاضای کتبی مدعی 
هستند که سند مالکیت ششدانگ یک باب گلخانه 
) طبق سند( به مساحت ۹۱۰۹ متر مربع به پالک 
35/ 2۷۷ با شماره چاپی 656۱5۸ سری الف سال 
 ۱3۹62۰32۰۰۰۱۰۰۰۹۰3 الکترونیک  دفتر   ۹5
اسباب  علت  به  مالکیت  سند  و  رسیده  ثبت  به 
مذکور  ملک  ضمنا  است.  گردیده  مفقود  کشی 
تاریخ   2464۱ شماره  رهنی  سند  موجب  به 
یاسوج   ۱5 شماره  خانه  دفتر   ۱3۹6  /۰3  /۱6
به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۸۰/ ۱۰ ریال در رهن بانک 

کشاورزی یاسوج می باشد .
لذا مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی ماده 
۱2۰ آیین نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم یک 
انجام  مدعی  کس  هر  شودکه  می  آگهی  نوبت  
معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود 
تاریخ  از  روز   ۱۰ مدت  ظرف  تواند  می  باشد  می 
انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت  یا خالصه 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 
متقاضی  به  و  مقررات صادر  را طبق  پالک مذکور 

تسلیم خواهد نمود.

تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰2/۱۰  

رئیس ثبت اسناد و امالک یاسوج
حسین فرخی
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ساخت پد فرود بالگرد در مناطق 
حفاظت شده  استان ضروری است

و  کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  سرپرست 
بویراحمد گفت: ساخت پد فرود بالگرد در مناطق حفاظت 
ضروری  سوزی  آتش  بخصوص  بحران  با  مقابله  برای  شده 

است.
از  اعتبار  تامین  اسالم جاودان خرد اظهارداشت: در صورت 
سوی مدیریت بحران استانداری پد فرود بالگرد در مناطق 
حفاظت شده استان برای مقابله با بحران آتش سوزی احداث 

خواهد شد.
وی بیان کرد: هفت منطقه حفاظت شده دنا با وسعت ۹3 
هزار و 66۰ هکتار، دنای شرقی با وسعت 2۸ هزار و 2۰2 
هکتار، خاییز سرخ با مساحت 33 هزار و 235 هکتار، خامین 
با وسعت 25 هزار 6۷۱ هکتار، دیل با ۱۰ هزار و 3۸۱ هکتار، 
با ۱2 هزار ۸5۸  با دو هزار 42۸۷ هکتار و سیوک  سولک 
هکتار در استان وجود دارد که در صورت وقوع آتش سوزی 
احداث پد فرود بالگرد نقش مهمی در کاهش خسارت دارد.

برای  مشترک  ترمینال  یک  احداث  افزود:   خرد  جاودان 
در  حفاظت  مناطق  به  نیروها  برن  هلی  و  رسانی  خدمات 
کهگیلویه  و  اصفهان  خوزستان،  جنوبی  استانهای  از  یکی 
از  احتمالی  حوادث  کاهش  در  مهمی  نقش  نیز  وبویراحمد 

آتش سوزی دارد.
در  گسترده  آتش سوزی  فقره   34 از  بیش   ۱4۰۰ سال  در 
مناطق مختلف استان رخ داد و در این آتش سوزی ها بیش 
از یکهزارو 55۰ هکتار از عرصه جنگلی و مرتعی استان دچار 

خسارت شد . 
منطقه  چندین  بودن  دارا  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
حفاظت شده و پارک ملی و ذخیره گاه ثبت شده جهانی دنا 

از مناطق خاص کشور از لحاظ زیست محیطی است. 
معادل ۸۷3 هزارو 6۰۰  استان  ادا 56 درصد مساحت  وی 
هکتار را جنگل و 34 درصد معادل 552 هزار و ۷۰۰ هکتار 

را مرتع تشکیل می دهد.
۹۰ درصد مساحت استان را عرصه ملی است و 55۰ هزار 

هکتار از مساحت استان را نقاط بحرانی تشکیل می دهد. 
با  2۰ درصد وسعت،  از شمال  بویراحمد پس  کهگیلویه و 
و  گیاهی  و  جنگلی  متنوع  پوشش  دارای  مناطق  دومین 

مرتعی  می باشد.

پایش جنگلهای دچار آفت پروانه 
برگ خوار استان انجام می شود

بویراحمد  و  آبخیزداری کهگیلویه  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
با اشاره به شیوع آفت پروانه برگ خوار سفید در بخشی از 
جنگلهای استان گفت: مطالعه و پایش این بیماری از سوی 

کارشناسان در حال انجام است.
حال  در  کارشناسان  این  داشت:  اظهار  بخت  جاوید  سعید 
در  آن  مقابله   راههای  و  بیماری  این  جزییات  بررسی 

جنگلهای گرمسیری و سردسیری هستند.
وی بیان کرد:6۰ هزار هکتار از جنگل های مناطق سردسیری 
و گرمسیری این استان دچار آفت پروانه برگ خوار سفید و 

جوانه خوار بلوط شدند.
این  و گسترش  تداوم  در صورت  کرد:  تصریح  بخت  جاوید 

بیماری بخش زیادی از جنگلها دچار آسیب خواهد شد.
وی اظهار داشت: به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی های 
دچار  گرمسیری  مناطق  این  بلوط  های  جنگل  درپی  پی 

خسارت از آفت پروانه برگ خوار سفید بلوط شده است.
به  بلوط  سفید  خوار  برگ  پروانه  آفت  افزود:   بخت  جاوید 
زاگرس  منطقه  بلوط  جنگل های  برای  تهدید  یک  عنوان 

محسوب می شود.
این منطقه است گفت: در صورت کنترل نشدن این آفت از 

جنگل ها این مناطق دچار خسارت جدی خواهد شد.
تا ۱۸۰ میلیارد ریال  از ۱6۰  اظهار داشت: بیش  پور   باقر 
این  بلوط  های   جنگل  از  هکتار  هزار   ۱5 با  مبارزه  برای 

مناطق گرمسیری نیاز است.
و  منابع طبیعی کهگیلویه  و حمایت  اداره حفاظت   رییس 
اظهار داشت:  ایرنا  با  و گو  این در گفت  از  بویراحمد پیش 
بیش از ۱6۰ تا ۱۸۰ میلیارد ریال برای مبارزه با ۱5 هزار 
هکتار از جنگل های  بلوط این مناطق گرمسیری نیاز است.

 باقر پور افزود: بعد از مطالعات و پایش و شناسایی مناطق 
کنترل  و  آفت  با  مقابله  بزودی  کارشناسان  سوی  از  آلوده 
باالتر  سطح  در  آفت  شیوع  از  تا  می شود  اجرایی  بیماری 

جلوگیری شود.
با پروانه برگ خوار سفید  وی تصریح کرد: عملیات مبارزه 
بلوط با محلول پاشی و با استفاده از محلول BT  در سال 
گذشته اجرا شد و این محلول سازگار با محیط زیست بوده 
و ضرر و زیان برای موجودات و محیط زیست نداشته است.

باقرپور افزود: همچنین بیش از 35 هزار هکتار از جنگل های 
مناطق سردسیری این استان از جمله بویراحمد و دنا دچار 

آفت  جوانه خوار بلوط شدند.
وی ابراز کرد: بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
مناطق  های  جنگل  آفت  گسترش  از  جلوگیری  و  مبارزه  

سردسیری نیاز است.
باید  با آفت جنگل  مبارزه  اینکه  به  توجه  با  پور گفت:  باقر 
برای  اعتبارات  رود  می  انتظار  انجام شود  مناسب  زمان  در 
جلوگیری این آفات در سطح بیشتر از جنگل های استان به 

موقع تخصیص یابد.

جزئیات اقامه نماز عید فطر 
در شهر یاسوج اعالم شد 

عید  نماز  اقامه  مکان  و  زمان  جزئیات،  بویراحمد  فرماندار 
را  بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز  یاسوج  شهر  در  امسال  فطر 
اعالم کرد.  شهرام مهدوی مطلق روز پنجشنبه در نشست 
اقامه نماز عید فطر امسال کهگیلویه و بویراحمد  هماهنگی 
در یاسوج اظهار داشت: اقامه این نماز در شهر یاسوج و دیگر 
نقاط استان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و حفظ 
افزود:  وی  است.   کنندگان  از سوی شرکت  فیزیکی  فاصله 
تمامی شرکت کنندگان در آیین اقامه نماز عید فطر امسال 
ملزم  بویراحمد  و  کهگیلویه  مناطق  سایر  و  یاسوج  شهر  در 
هستند.   شخصی  زیرانداز  و  جانماز  و  ماسک  از  استفاده  به 
در  نماز  این  اقامه  آغاز  زمان  کرد:  بیان  بویراحمد  فرماندار 
شهر یاسوج ساعت هفت و 3۰ دقیقه صبح بوده و مکان آن 
نیز میدان عدل است.  مهدوی مطلق عنوان کرد: نماز عید 
فطر امسال در یاسوج به امامت آیت اهلل سید نصیر حسینی 
جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
این شهر اقامه می شود.  وی ابراز داشت: 5۰۰ ایستگاه در 
مناطق شهری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد در روز عید 
و  شده  گرفته  نظر  در  فطریه  آوری  جمع  برای  امسال  فطر 
تمامی آنها نیز دارای مجوز رسمی و قانونی هستند.  مهدوی 
مطلق از برپایی سه ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از شرکت 

کنندگان در نماز عید فطر امسال در شهر یاسوج خبر داد.

۱۲ مرکز خرید تضمینی گندم و کلزا 
در کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد

 مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد 
تعداد ۹ مرکز خرید  برداشت غالت  به فصل  با توجه  گفت: 
تضمینی گندم و سه مرکز خرید تضمینی دانه های روغنی 

کلزا در مناطق مختلف این استان راه اندازی شده است.
از  بازدید  پنجشنبه در حاشیه  روز  ابوالحسن صداقت کیش 
هر  امسال  داشت:  اظهار  گچساران  سیلوی  و  آرد  کارخانه 
کیلوگرم گندم به نرخ ۱۰هزار و 5۰۰ تومان از بهره برداران 
کیلوگرم  هر  ازای  به  همچنین  و  شود  می  خریداری  استان 
گندم یکهزار تومان نیز به کشاورزانی که محصول خود را به 
دولت بفروشند تشویقی تعلق خواهد گرفت . صداقت کیش 
گفت: همچنین هر کیلوگرم کلزا نیز به قیمت ۱5 هزار تومان 
و  غله  شرکت  مدیرکل  شود.  می  خریداری  برداران  بهره  از 
تاکنون  کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  بازرگانی  خدمات 
برداران  بهره  از  ۱3تن و ۸5۰کیلوگرم گندم و 5۰ تن کلزا 
بر  کرد:  تاکید  کیش  صداقت  است.  شده  خریداری  استان 
با  توجه به کم بارشی های سال  اولیه و  اساس برآوردهای 
زراعی جاری 3۷ هزار تن گندم و 2 هزار و 2۰۰ تن کلزا در 
استان خرید تضمینی خواهیم داشت. مدیرکل غله و خدمات 
تضمینی  خرید  نرخ  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  بازرگانی 
برابر   2 پارسال  به  نسبت  امسال  گندم  استراتژیک  محصول 
شده و قیمت خرید تضمینی کلزا نیز نسبت به پارسال هر 
کیلویی چهار هزار تومان افزایش یافته است. صداقت کیش 
تاکید کرد:  پارسال هر کیلوگرم گندم کمتر از پنج هزار و 
5۰۰ تومان و دانه های روغنی کلزا  ۱۱ هزار تومان از بهره 
کالیبره کردن  بود. وی تصریح کرد:  برداران خریداری شده 
محصوالت،  وزن  دقیق  گیری  اندازه  منظور  به  ها  باسکول 
تامین کارشناسان ذیحساب و تشخیص خرید محصوالت  و 
آماده سازی مراکز خرید برنامه ریزی های انجام شده برای 
خرید تضمینی گندم و کلزا در استان است. صداقت کیش 
گفت: پول خرید تضمینی محصوالت زراعی نیز یک تا حداکثر 
از تحویل محصوالت به حساب بهره برداران  هفت روز پس 
واریز می شود. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و 
بویراحمد به بهره بردارانی که قصد فروش محصوالت خود به 
دولت را دارند توصیه کرد مشخصات و شماره حساب خود 
را به طور دقیق در سامانه خرید تضمینی وارد کنند تا روند 
پرداخت مطالبات آنان در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پروژه 
فاضالب یاسوج، لنده، باشت، گچساران و 
چرام از جمله طرح هایی است که ماده 23 
اعتباری  دلیل  همین  به  نشده  اخذ  آنها 

برای آنها در نظر گرفته نشده است.
چهارشنبه  شامگاه  احمدزاده  علی  سید 
هفتم اردیبهشت ماه ۱4۰۱ در نشست با 
اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه آزاد 
اینکه به توان علمی  با بیان  واحد یاسوج 
رتبه  دارم  قبول  و  واقفم  آزاد  دانشگاه 
اساتید  افزود:  دارند،  علم  تولید  در  خوبی 
این دانشگاه از توان باالی علمی برخوردار 

هستند.
وی با اشاره به نامگذاری سال تولید دانش 
بنیان و اشتغال آفرین اظهارکرد: نامگذاری 
است  موضوع  این  بیانگر  نام  این  به  سال 
بدانیم  را  علمی  کارهای  ارزش  باید  که 
و تولید را به سمت دانش بنیان ببریم و 
توجه ویژه به مراکز تولید علم که دانشگاه 

است داشته باشیم.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
فراهم  علمی  کارهای  زیربنای  باید  اینکه 
در  است  ممکن  کرد:  خاطرنشان  شود، 

اگر  اما  نرسیم  انبوه  تولید  به  سال  این 
اساس کار را علمی و دانش بنیان ببندیم 

سال های بعد می توانیم موفق باشیم.
جریان  در  اینکه  بیان  با  زاده  احمد 
تصریح  هستم،  آزاد  دانشگاه  مشکالت 
جمهور  رئیس  با  نشست  اولین  در  کرد: 
مشکالت و بحران اقتصادی آینده دانشگاه 
آزاد را مطرح می کنم اما از خود دانشگاه 
انتظار دارم قبل از اینکه کار سخت تر شود 

پای کار بیایند و به درآمدزایی برسد.
وی با اشاره به فرصت پیش آمده در حوزه 
دانشگاه  در  درآمدزایی  برای  بنیان  دانش 
ادامه داد: قبل از هرگونه حمایت دولت، از 
دانشگاه آزاد می خواهم وارد حوزه صنعتی 
و اقتصادی شود، تقاضا می کنم دانشگاه با 
صنعت و دستگاه های اجرایی ارتباط برقرار 

کند و از توان یکدیگر استفاده کنند.
زمینه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
علمی  هیات  اعضای  از  نکردن  استفاده 
عنوان  دولتی  مناصب  در  آزاد  دانشگاه 
کرد: در گذشته با مشکالت و منع قانونی 
مشکل  این  خوشبختانه  اما  بودیم  مواجه 
حل شده و از اعضای هیئت علمی دانشگاه 

خواهیم  استفاده  اجرایی  امورات  در  آزاد 
کرد.

احمد زاده با تاکید بر اینکه میان دانشگاه 
و صنعت ارتباط برقرار شود، تصریح کرد: 
استان خواهیم کرد  وارد  را  بزرگ  صنایع 
 ۹3 حاضر  حال  در  گچساران  پتروشیمی 
پیشرفت  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
درصد   4۰ دهدشت  پتروشیمی  فیزیکی 
از  پتروشیمی دوم دهدشت  برای  و  است 
کرد،  خواهیم  استفاده  بانک ها  هلدینگ 
پیمانکار این پتروشیمی تغییر خواهد کرد 
ضمن اینکه پتروشیمی دوم  گچساران 35 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مختار  نفت  پاالیشگاه  خصوص  در  وی 
مطالبه گر  هم  ما  خود  کرد:  عنوان 
در  سرمایه گذار  دنبال  به  و  پاالیشگاه 
که  می شوم  زمینه هستیم خوشحال  این 
کند،  ورود  صنایع  این  در  آزاد  دانشگاه 
علی  آقای  با  زمینه  این  در  آماده ام  حتی 
عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 

نشست داشته باشم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
گفت:  آزاد  دانشگاه  پژوهشی  طرح های 
می  حمایت  دانشگاه  پژوهشی  طرح های 
وجود  قانونی  منع  زمینه  این  در  و  شوند 
ندارد اگر در گذشته مشکلی بوده کوتاهی 

صورت گرفته است.
نیاز  آزاد  اینکه دانشگاه  بیان  با  احمدزاده 
پای  روی  بتواند  تا  شود  حمایت  دارد 
خودش بایستد، اظهار کرد: طرح حمایت 
از دانشگاه آزاد را به دولت ارائه می دهم، 
ضمن اینکه در اتاق فکر اقتصاد و صنعت 
از توان دانشگاه آزاد استفاده خواهیم کرد. 
قائل  فرقی  دولتی  و  آزاد  دانشگاه  بین 

نیستم.
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای ایجاد اشتغال پایدار 
خاطرنشان  داد،  قرار  استان  اختیار  در 
کمیسیون  با  که  تلفنی  تماس  طی  کرد: 
گفتند  داشتم،  مجلس  بودجه  و  تلفیق 
توجه ویژه ای برای ایجاد اشتغال به استان 
است که من  بویراحمد شده  و  کهگیلویه 
زمینه  این  در  می خواهم  آزاد  دانشگاه  از 

کنار ما باشند.
تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
و  علمی  توان  لحاظ  به  تفاوتی  اینکه  بر 
و  آزاد  دانشگاه  میان  تخصصی  نیروی 
آزاد  دانشگاه  و  نمی بینم  دولتی  دانشگاه 
اعتقادی است، عنوان  و  یک مرکز علمی 
کرد: دانشگاه آزاد به بلوغ علمی و ارزشی 
برای  ظرفیت  این  از  باید  و  است  رسیده 

اداره امور کشور استفاده کنیم.
اعضای  نگرانی  خصوص  در  زاده  احمد 
درصدی   ۱4 کاهش  در  علمی  هیات 
بودجه  کرد:  تاکید  استان   ۱4۰۱ بودجه 
بودجه  اگر  و  نیست  عملیاتی  کشور 
سازمان  همین  شد  می  بسته  عملیاتی 
بلکه  بندد  نمی  عملیاتی  بودجه  مدیریت 
می  اضافه  قبل  سال  بودجه  به  درصدی 
پیش  استان  های  پروژه  از  بعضی  کند، 
که  بگیرند  ملی  اعتبار  که  شد  می  بینی 
با مشکالت قانونی مواجه شدند و مجلس 
فاقد  که  های  پروژه  تمام  گرفت  تصمیم 
بودجه  نتوانند  امسال  هستند   23 ماده 
بگیرند، بودجه استان کاهش پیدا نکرده، 
ردیف  پروژه ها  برخی  می شد  پیش بینی 
اعتباری بگیرند اما به دلیل نداشتن ماده 

23 با مشکل قانونی مواجه شدند.
پروژه هایی  گذشته  در  کرد:  عنوان  وی 
تعریف شد اما ماده 23 آنها اخذ نشده به 
همین دلیل مشکالتی برای ما ایجاد شده 
است، پروژه فاضالب یاسوج، لنده، باشت، 
گچساران و چرام از جمله طرح هایی است 
که ماده 23 آنها اخذ نشده به همین دلیل 
نشده  گرفته  نظر  در  آنها  برای  اعتباری 
است، ضمن اینکه تسهیالت استان ۱۰۰ 

درصد افزایش یافته است.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  اینکه 
در طرح نهضت ملی مسکن که قرار است 
استان ساخته شود،  برای  واحد  هزار   4۰
هر  در  کرد:  بیان  می شوند،  صاحبخانه 
زمینه ای که بتوانم به دانشگاه آزاد کمک 
سایر  از  می دهم  انجام  را  کار  این  کنم 
آزاد  دانشگاه  با  می خواهم  هم  دستگاه ها 

همکاری کنند..

بهره برداری از سایت دفن زباله 
دوپشته دشت روم 

پایان اردیبهشت امسال
کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
برای  دشت روم  پشته  دو  سایت  گفت:  بویراحمد  و 

بهره برداری در پایان اردیبهشت آماده شود.
وضعیت  آخرین  بررسی  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث 
سایت دفن زباله دوپشته دشتروم از روند طوالنی شدن 
برخی از طرح های عمرانی انتقاد کرد و افرود: معارضات 
و عدم توجه دستگاه ها به پروژه ها دو عامل طوالنی شدن 
این  همیشه  دارند  دوست  مدیران  انگار  است  پروژه ها 

پروژه ها باشند.
کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   
برای  و  برگزار  جلسه  چندین  اظهارکرد:  بویراحمد  و 
مشخص  زمان  دشت روم  دوپشته  سایت  از  بهره برداری 
کردیم آخرین تاریخی که تعیین کردیم روز هوای پاک 

در فروردین بود که باز پروژه به نتیجه نرسید.
حاجی زاده با بیان اینکه چند بار با حضور خبرنگاران برای 
افتتاح پل چهارم و سایت دوپشته زمان مشخص کردیم 
پروژه  تنها  دشت روم  پشته  دو  سایت  کرد:  خاطرنشان 
استان نیست و طرح های بیشتر و بزرگتری هم داریم که 
باید بازدید کنیم اما کار ما بازدید از این پروژه شده است.

وی با بیان اینکه آخرین جلسه ای است که برای سایت 
اردیبهشت  پایان  کرد:  تصریح  می کنم،  برگزار  دوپشته 
زمان بهره برداری از سایت دوپشته است اگر پروژه در این 

زمان به بهره برداری نرسد دیگر پیگیر آن نخواهم بود.
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   
بویراحمد خطاب به مدیران حوزه زیرساخت عنوان کرد: 
وجود  زیرساخت  حوزه  مدیران  اختیار  در  کافی  اعتبار 
سایت  این  گاز  و  برق  آب،  دلیل مشکل  به همین  دارد 

رفع شود.
کرد:  بیان  و  تاکید  مدیران  میان  تعامل  بر  حاجی زاده 
آفتی که در استان وجود دارد اینکه همه پروژه ها را به 
استانداری گره می زنیم در حالی که باید با تعامل این 
موارد حل شود اما متاسفانه بیشتر وقت ما صرف تعامل 

میان مدیران می شود.

چشم انتظاری
 اهالی روستای »سورون«

 برای جاده ایمن
جاده روستای»سورون« از توابع بخش 

مناسب  بویراحمد  کبگیان شهرستان 
نبوده و از ایمنی الزم برخوردار نیست 
و تردد را برای اهالی دشوار کرده که 
متولیان  و  مسیوالن  توجه  نیازمند 
 ۷۸ نژاد،  فرجیان  فرهاد  است.  امر 
به  روستای »سورون«  اهالی  از  ساله 
خبرنگار ما در این زمینه گفت: جاده 
و  مسئوالن  از  است  خطرناک  روستا 
با  تلفات  تا  داریم  انتظار  امر  متولیان 
نداده  رخ  جاده  این  در  تلخی  حادثه 
چاره  جاده  این  مشکالت  رفع  برای 
چندین  افزود:  وی  بیاندیشند.  ای 
وضعیت  این  با  جاده  این  از  سال 
و  هستیم  انتظار  چشم  است،  مواجه 
با وجود پیگیری های که کردیم اما تا 
ایم. مرادقلی  کنون به جایی نرسیده 
ایرانمهر یکی دیگر از اهالی روستا در 
این خصوص گفت جاده ی روستای 

آیا  کند  می  ریزش  ساله  هر  سورون 
تا  بمیرد  جاده  این  در  کسی  باید 

مسئوالن برای آن فکری کنند؟
دهیاری  عابدینی،  اسحاق  همچنین 
روستای سورون گفت: این جاده سه 
مدیرکل راهداری به خود دیده است 
هیچ  تاکنون  اما  اند  داشته  بازدید 
اقدامی برای رفع مشکالت این جاده 
ساله  هر  که  خیز  حادثه  و  خطرناک 
با ریزش مواجه می شود، نشده است.

وی افزود: در یک مورد جاده با ریزش 
درصد   5۰ با  خودرو  یک  شد  مواجه 
خوشبختانه  که  شد  آسیب  دچار 
تلفات انسانی نداشت اما تا دیر نشده 
است باید مسئولین فکری برای ایجاد 

کنند.
استاندار  احمدزاده،  علی  سید 
کهگیلویه و بویراحمد در حین بازدید 
از روستای سورون از این جاده بازدید 
از  کارشناسانی  بزودی  گفت:  و  کرد 
سوی اداره کل راهداری از این جاده 
بازدید خواهند کرد و پس از بررسی 
جایگزین  جاده  یا  کارشناسی  کار  و 
برای این روستا مشخص و در دستور 
کار قرار می گیرد یا اینکه همین جاده 

فعلی اصالح و نقاط خطرناک و حادثه 
خیز آن رفع می شود.

همچنین کیامرث حاجی زاده، معاون 
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی 
این  در  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
خصوص گفت: مشکل جاده روستای 
دیوار  یک  و  ترانشه  ایجاد  با  سورون 

حائل رفع می شود.
و  راهداری  مدیرکل  محمدی،  عابد 
حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه 
و بویراحمد نیز در خصوص مشکالت 
خبرنگار  به  سورون  روستای  جاده 
کیلومتری   4 جاده  گفت:  ایسنا 
خیز  حادثه  نقطه  چند  در  روستای 
است و بعلت نوع خاک ریزش شدید 

دارد.
با مشاور صحبت کرده ایم  افزود:  وی 
اعتبار  برآورد  و  بررسی  از  پس  که 
تصادفات  باعث  تا  کنیم  روستا  جاده 

و حوادث بیشتر نشود.
محمدی بیان کرد: در صورت تامین 
و  حائل  دیوار  ایجاد  با  الزم  اعتبار 
روستا  این  جاده  این  مشکل  ترانشه 

حل می شود.

برخی از مصوبات ستاد 
مدیریت بحران شهرستان 
کهگیلویه کاغذ بازی است

گفت:  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
برخی مصوبات ستاد کاغذ بازی است.

اصل  موسوی  عبدالعزیز  سید 
ستاد  جلسه  در  شب  چهارشنبه 
مدیریت بحران شهرستان کهگیلویه، 
مقوله  دو  همکاری  و  تعامل  افزود: 
برای  ادارات  بین  دوسویه  و  جدی 
نیازمند  از بحران بوده که  پیشگیری 

ابتدای  در  وی  است.  ویژه  توجه 
اشاره  با  بحران  جلسه ستاد مدیریت 
در  بحران  ستاد  ساالنه  مصوبات  به 
از  برخی  متأسفانه  گفت:  شهرستان 
این مصوبات فقط کاغذ بازی هستند 
و  نمی شود  انجام  کاری  عمل  در  و 
سوزی  آتش  بحران  شاهد  ساله  هر 
اصل  موسوی  هستیم.  شهرستان  در 
سوزی های  آتش  است  ممکن  افزود: 
سال گذشته که بسیار زیاد هم بودند 

عمدی بوده باشند.
وی تصریح کرد: این شرایط مشکالت 
زیادی را برای نهادهای متولی ایجاد 

کرده، لذا باید امسال با عبرت گیری 
برنامه ریزی  گذشته  سال های  از 
بهتری برای مقابله با بحران عملیاتی 
شود. فرماندار کهگیلویه با در خواست 
شهرستانی  و  استانی  مسئوالن  از 
از  نیاز  مورد  امکانات  گفت: می طلبد 
سوی مسئوالن استانی و با مشارکت 
با  مقابله  برای  شهرستانی  مدیران 

بحران لحاظ شود.
کرد:  خاطرنشان  اصل  موسوی 
رفع  باید  گذشته  سال  کمبودهای 
بحران  مدیریت  و  حوادث  کنترل  و 

محقق شود.

استاندار  کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد: 

پروژه های فاضالب در استان  اعتبار ندارند

فرمانده تیپ 4۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد با 
را  اسالمی  نظام  آرمان های  اینکه دشمن  بیان 
مورد هدف قرار داده و قتل عام فرهنگی را علیه 
کشور ما آغاز کرده است گفت: دشمن با بستن 
کانال های ارزی و مرزی ما اقتصاد ما را مورد 
هدف قرار داده، اما ایران اسالمی با همدلی و 
وحدت و اقتدار و عزت اجازه نخواهد داد خواب 

دشمن تعبیر شود.
شهدای  یادواره  در  حکمتیان  حسن  سردار 

امام  و  رسول  حضرت  گردان های  واالمقام 
علی)ع( تیپ 4۸ فتح در دوران دفاع مقدس در 
امروز  امنیت  حسینیه گلزار شهدای دهدشت، 
ایران اسالمی را مرهون خون پاک شهدا عنوان 
و اظهار کرد: برای حفظ اسالم زحمات زیادی 
از کشیده شد و اندیشه های بلند امام راحل و 
بر  آشکار  تنزلی  وی،  طاقت فرسای  تالش های 

نفاق و شرک به وجود آورد.
و  کهگیلویه  استان  فتح   4۸ تیپ  فرمانده 
امام  راهبرد  و  مشی  و  خط  گفت:  بویراحمد 
راحل باعث شد ملت عزیز ایران از غل و زنجیر 

رهایی پیدا کند.
وی با بیان اینکه ما مردم آزاد و مستقل هستیم 
افزود: استکبار این مسیر پر افتخار را نمی پسندد 

مهم  شخصیت های  ترور  و  اندازی  سنگ  با  و 
ادامه ندهد  به مسیرش  انقالب  این  می خواهد 
امام  آن  صاحب  دارد،  صاحب  انقالب  این  اما 

زمان)عج( است و باید به دستش برسد.
اینکه در جنگ هشت ساله  بیان  با  حکمتیان 
اما  تمام کشورهای دنیا مقابل ما بودند گفت: 
خانواده  و  دنیوی  دلبستگی های  از  ما  شهدای 
بریدند و بعضی ها روان و جسم را ناقص کردند 
تا سیم خاردارهای اروند و شلمچه را بشکافند 

و به عمق دشمن نفوذ کنند.
وی با بیان اینکه امروز آنقدر قوی شده ایم که 
عین االسد را میان گنبد آهنین به یک ویرانه 
اندام  بر  لرزه  امروز  کرد:  بیان  کردیم  تبدیل 
در  را  نماز  شاءاهلل  ان  و  است  افتاده  اسرائیل 

مسجداالقصی اقامه خواهیم کردو کاخ سفید را 
به مسجد تبدیل خواهیم نمود.

اینکه هر کشوری به آمریکا  با بیان  حکمتیان 
اعتماد کرد، میخی بر تابوت آنها کوبید گفت: 
آمریکا قابل اعتماد نیست اوکراین را خلع سالح 

کردند و امروز این کشور گرفتار شده است.
نظام  آرمان های  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 
عام  قتل  و  داده  قرار  هدف  مورد  را  اسالمی 
فرهنگی را علیه کشور ما آغاز کرده است گفت: 
ما  مرزی  و  ارزی  کانال های  بستن  با  دشمن 
ایران  اما  داده،  قرار  هدف  مورد  را  ما  اقتصاد 
عزت  و  اقتدار  و  وحدت  و  همدلی  با  اسالمی 

نخواهد گذاشت خواب دشمن تعبیر شود.

همدلی و وحدت ملت 
ایران اجازه تعبیر خواب 
شوم دشمنان را نمی دهد
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متولد فروردین :
 اکنون برای شما سخت است که به حسابهای عادی خود اطمینان 
کنید، برای اینکه حتی سخت کار کردن هم به نظر شما مثل تفریح 
است. نگرش مثبت شما قابل ستایش است، اما تشخیص دادن اینکه 
تصورات شما درست است یا نه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

متولد اردیبهشت :
تفریح  می خواهید  فقط  و  کنید  صبر  بیشتر  کمی  نمی توانید  شما   
از  کردن  درخواست  همچنین  و  خالی  زمان  کردن  پیدا  اما  کنید. 
بنابراین  است،  کار سختی  ملحق شوند  به شما  اینکه  برای  دیگران 

شما می توانید به آسانی از خواسته هایتان چشم پوشی کنید.
متولد خرداد : 

دهید  انجام  باید  دانید  می  که  کارهایی  آن  توانید  نمی  امروز  شما 
تشخیص  هم  از  را  بدهید  انجام  باید  دانید  نمی  که  کارهایی  آن  و 
بدهید. حسی به شما می گوید که موقعیتی را از دست داده اید و 
این موضوع باعث انگیزه شما می شود که در خفا و پنهانی شروع به 

کاوش و جستجو کنید. 
متولد تیر : 

زمانی که سیاره عطارد توقف می کند تا مسیر روشنش را تغییر بدهد، 
می توانید  شما  آمد،  خواهد  وجود  به  محیط  در  عادی  غیر  آرامشی 
تغییرات عالئم و قراین حس کنید. به جای اینکه از مقابل بهترین 
نظریه تان با شتاب بگذرید، آنچه را یاد گرفته اید تمام کنید و سپس 
به کار  آینده  را در طول چند روز  بینش جدیدتان  شروع کنید که 

ببندید.
متولد مرداد : 

شما می توانید تحت تسلط یک افسون جادویی زندگی کنید که باعث 
می شود شما فکر کنید همه چیز در خانه عالی است، در زمانی که 
به  با دیدی خوش بینانه  امروز  بهتر است که  نیست.  این گونه  اصاًل 
طور  به  شما  ایده های  نبودن  روشن  اینکه  خاطر  به  بنگرید،  جهان 
طیبعی می تواند بر قضاوت درست افرادی مثل شما سایه افکنی کند. 

متولد شهریور : 
دوستان  اگر  کنید، حتی  را شروع  کاری  دارید  قصد  که  وقتی  شما 
باهوشتان با نقشه های جدیدتان مخالف باشند، دوست ندارید که با 
جواب منفی روبرو بشوید. هنگامی که شما مورد اتهام واقع می شوید، 
ممکن است که وانمود کنید دارای شاخهای واقعی قوچ هستید تا از 

آسیب پذیریتان محافظت کنید.
متولد مهر : 

امروز دقیقاً می دانید که مسئولیت هایتان چیست. اما الزاماً آنها را 
دنبال نمی کنید. بخشی از مشکالت امروز شما این است که بفهمید 
دنبال معجزه  به  اگر  آن صرف کنید.  برای جبران  باید  زمان  چقدر 
خود  انرژی  واقعاً  اما  کند  می  تر  را سخت  شما  انتخاب  این  باشید 
را هدر داده اید که حداقل بهتر از این است که برای انجام کارهای 

واقعیتان وقت صرف کنید.
متولد آبان : 

شاید وقتی به خرید می روید به دنبال پیدا کردن یک ترازو برای خود 
باشید. اما موقتاً چشمتان آن را نبیند. حتی ممکن است خیلی طول 
بکشد تا بفهمید که چه چیزی االن می خواهید. چون این کار شما 
بخرید،راضی  هم  قشنگی  اگرچیز  وجود،  این  می کند.با  تر  آسان  را 
نخور  درد  به  اید  که خریده  آن چیز جدیدی  اگر  بود.تازه  نخواهید 

باشد از خرید آن پشیمان هم می شوید.
متولد آذر : شما امروز باید نسبت به چیزهایی که کسب کرده اید 
کسب  که  موفقیتهایی  نکنید  فکر  و  باشید  داشته  منطقی  قضاوتی 
کرده اید همیشگی هستند. شما کارهای زیادی پیش رو دارید، پس 
باید ابتدا آهسته و پیوسته حرکت کنید تا در روزهای آینده به مقصود 

برسید.
است  بهتر  می گذرانید،  بطالت  به  را  خود  زمان  شما   : دی  متولد 
از  که  این  نه  باشد  مفید  شما  برای  که  دهید  انجام  کارهایی 
نشده  استعدادهای شما کشف  و همه  نکنید  استفاده  توانایی هایتان 
باقی بماند. قضاوت های نادرستی را در رابطه با افراد انجام می دهید، 
مهم تر از آن همه این کارها را در زندگی تان اجرا می کنید به همین 
دلیل باعث شده است که زندگی شما در گذشته گره های بسیاری 

داشته باشد.
متولد بهمن : 

قرار  شما  تولد  ماه  شغلی  خانه  دهمین  در  جوزا  ماه  خورشید 
اینکه شما در معرض توجه همه هستید، احساس  با  گرفته است و 
فداکاریهای  از  کننده ای  ناراحت  طور  به  شما  می کنید.  دستپاچگی 
شخصی که برای روشن نگه داشتن چراغها در مسیر کاری شما الزم 
هستند آگاه می شوید. به محدودیتهایتان فکر کنید و تصمیم بگیرید 
چیزی  چه  از  حرفه ای  موفقیتهای  و  مالی  امنیت  داشتن  برای  که 

حاضرید چشم پوشی کنید.
متولد اسفند : 

همین  به  است،  بخشیده  را  خوبی  هدیه  شما  به  خداوند  تازگی  به 
دلیل شما انرژی بسیار زیادی را برای مقابله با مشکالت زندکی تان 
به دست آورده اید و بخاطر این موضوع خدا را شاکر هستید. شما 
از زندگی که در خال حاضر دارید تمام استفاده  باید  در عین حال 
را بکنید زیرا ممکن است هر لحظه این اوقات خوش به پایان برسد. 
به دلیل هدایا و موهبت هایی که خداوند به شما ارزانی داشته است 
مغرور نشوید، به فعالیت هایتان مثل سابق ادامه دهید و کسی را از 

دست خود نرنجانید.

3
فال روز 

جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
سایبری پلیس فتا نسبت به احتمال کالهبرداری 
دانش آموزان  معلمان،  به خصوص  و  از شهروندان 
روز  تبریک  یا  و خانواده هایشان در پوشش خرید 

معلم هشدار داد.
نزدیک  به  اشاره  با  رجبی،  علی محمد  سرهنگ 
شدن روز معلم، اظهار کرد:  همانطور که بارها گفته 
فرصتی  هر  از  سایبری  کالهبرداران  است،  شده 
مقاصد شوم خود  به  رسیدن  و  برای سوءاستفاده 
اقدام  شهروندان  از  اخاذی  و  کالهبرداری  برای 
می کنند، در حال حاضر نیز با نزدیک شدن به روز 

معلم ممکن است این افراد بخواهند به روش های 
از  سوءاستفاده  یا  کالهبرداری  به  اقدام  مختلف 
مورد  این  در  که  مجازی  فضای  کاربران  اطالعات 
بیشتر شامل معلمان، دانش آموزان و خانواده دانش 

آموزان می شود، کنند.
یا  دانش آموزان  مورد  در  داد:   ادامه  وی 
تبلیغات  با  افراد  این  است  ممکن  خانواده هایشان 
خرید اینترنتی هدیه روز معلم و نظایر آن مواجه 
شوند، در این خصوص الزم است که دانش آموزان 
خرید  در صورت  باشند،  داشته  دقت  خانواده ها  و 
اینترنتی به مناسبت روز معلم، به اصالت فروشگاه 
اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیک آن توجه کنند 
به دیگر فروشگاه ها خوددداری کنند،  اعتماد  از  و 
به  را  آنان  فروشگاه ها  این  است  ممکن  که  چرا 
صفحات جعلی و فیشینگ هدایت کرده و نسبت 

حتی  یا  کنند.  اقدام  آنان  حساب  کردن  خالی  به 
پس از خرید اصال محصولی برایشان ارسال نشده 
تبلیغ  برایش  که  آنچه  به  ارسال شده  یا محصول 

شده بود، مغایرت داشته باشد.
جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
انجام  برای  همچنین  افزود:  فتا  پلیس  سایبری 
آدرس  کاربران  است  الزم  اینترنتی  خریدهای 
فروشگاه اینترنتی مورد نظر را خودتان تایپ کرده 
و از رفتن به لینک هایی که در شبکه های اجتماعی 
خودداری  است،    شده  ارائه  دیگر  سایت های  یا 
کنند، چرا که ممکن است افراد سودجو سایت های 

مشابه را برای کالهبرداری ایجاد کرده  باشند.
این است  فتا  پلیس  توصیه  افزود: همچنین  رجبی 
که خانواده ها در تمام مراحل انجام خرید اینترنتی 
ایمنی  موارد  بر  و  بوده  خود  فرزندان  کنار  در 

سایت ها نظارت کافی داشته باشند.
این  در  گفت:   و  داد  هشدار  نیز  معلمان  به  وی 
مواجه  تبریک  پیام های  سیل  با  است  ممکن  ایام 
بازکردن  از  این است که  فتا  شوند، توصیه پلیس 
لینک های ناشناس که ممکن است در زیر پیام های 
تبریک آمده باشد خودداری کنند. همچنین فریب 
و  هدیه  و  اینترنت  بسته  مورد  در  تبلیغات  برخی 
... به مناسبت روز معلم در شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان ها را نخورده و چنین مواردی را حتما از 

سایت های اصلی آن پیگیری کنند.
جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
سایبری پلیس فتا افزود:  ممکن است این لینک ها 
آلوده به بدافزار بوده و با ورود به آن تلفن همراه یا 

رایانه معلمان دچار اخالل و مشکل شود.

جدول

گفتوگو

گفتوگوي»جوان«باصديقههزاره
همسرشهيدمدافعحرملشكرفاطميوننورمحمدقاسمي

سرايداري كه فرمانده جبهه دفاع از حرم شد

همسرشهيدتانقبلازاينكهرزمنده
مدافعحرمشود،جبههديگريراهم

تجربهكردهبود؟
همسرم متولد س��ال 1355در شهر دره صوف 
از واليت تاريخي س��منگان افغانس��تان بود. 
نورمحمد در س��ال هاي مقاومت افغانستان با 
آنكه 16- 15سال بيشتر نداشت به همراه ديگر 
جوان ها و نوجوان هاي هزاره اي كه ننگ و ذلت 
را نمي پذيرن��د، داوطلبانه به صف��وف مبارزان 
عدالت خواهي غ��رب كابل به رهبري ش��هيد 
عبدالعلي مزاري)ره( ملحق شده بود. شهيد در 
سال هاي بعد به دليل حضور پررنگ و طوالني 
و نيز به دليل نبوغ هوش��ي اش به يكي از افراد 
مورد اعتماد محمدمحقق باالترين مقام جبهه 
ضدطالبان در واليت مركزي افغانستان تبديل 
شد. براي همين از جانب ايشان مأموريت يافت 
تا براي انجام يك عمليات ويژه نظامي و امنيتي 
به والي��ت قندهار در جنوب غرب افغانس��تان 
برود كه همسرم از عهده انجام اين مسئوليت به 

خوبي برمي آيد. 
چهس�اليبهايرانمهاجرتكرديد؟
همس�رتاندرايرانبهچ�هفعاليتي

مشغولبود.
ما در س��ال 1379 به ايران مهاج��رت كرديم. 
ابتدا در تهران ساكن شديم. يك فرزند دختر به 
نام مرضيه از ايشان به يادگار دارم. در تهران در 
خانه اي سرايدار بوديم و كمي بعد به قم رفتيم. 
يعنيهمسرتانيكسرايداربودكهبه

جبههمقاومتاسالميپيوست؟
آن زمان كه در تهران سكونت داشتيم سرايداري 
مي كرد. بعد كه به قم آمديم همس��رم س��ال 
1392 ب��راي اعزام به س��وريه ثبت ن��ام كرد. 
نورمحمد از مهارت ه��ا و تجارب نظامي بااليي 
برخوردار بود. به همين خاطر به جبهه رفت تا 
به مدافعان حرم كمك كند. ش��هيد به عنوان 
توپچي نيروي ضدزرهي و تانك انجام وظيفه 
مي كرد. نورمحمد طي دوران خدمتش در كابل 
به خاطر صالحيتش در امور نظامي از يك عسكر 
عادي)سربازصفر( به درجه فرماندهي ارتقا يافته 
بود. او مي خواست تجربيات جنگي اش را صرف 
خدمت به اسالم و دفاع از حريم اهل بيت كند. 

مخالفتيبارفتنشنكرديد؟
چرا من با رفتنش مخالفت كردم. خيلي نگران 
بودم و مي ترسيدم اتفاقي براي او بيفتد. همسرم 
گاهي كه از جنگ و شرايط آنجا برايم مي گفت، 
بيشتر نگران مي شدم و مي ترسيدم. اما او براي 
رضاي دل من مي گفت هيچ خطري وجود ندارد 
و جاي نگراني نيست. وقتي هم كه از رفتن با من 
حرف زد، من باورم نش��د تا وقتي كه ماشين تا 
در خانه به دنبالش آم��د. تازه فهميدم كه واقعاً 
مي خواهد راهي شود. خيلي گريه كردم. اما گفت 
هر طور شده بايد بروم. گفتم بروي دوباره فرمانده 
مي شوي مسئوليت خواهي داشت و آن وقت بايد 
آنقدر بماني تا شهيد شوي. اما نورمحمد گفت نه 

فرمانده نمي شوم خيالت راحت باشد. 
چندباراعزامشدند؟

اولين اعزامش در مهرماه سال 1392 بود. سه بار 
راهي شد و بار سوم خبر شهادتش را به من دادند. 

بار آخر وقتي مي خواست برود گفت اين بار كه 
برگردم با هم به تهران مي رويم و دوباره سرايدار 
ساختمان مي شوم. قول داد اما ديگر بازنگشت. 
شماوشهيدصاحبفرزندهمبوديد،
برايايشانسختنبوداينقدردوري

ازفرزندتان؟
چ��را برايش خيلي س��خت بود. اتفاق��ا دو روز 
قبل از ش��هادتش بارها با خانه تماس داشت و 
س��راغ دخترمان مرضي��ه را مي گرفت. خيلي 
به مرضيه وابس��ته بود. مرضي��ه در خانه نبود، 
شيفت صبح در مدرسه بود. گفتم مدرسه است. 
سفارش دخترمان را خيلي كرد و گفت مراقبش 
باش��م. فرداي آن روز دوباره زن��گ زد و گفت 
فردا نمي توانم با شما تماسي بگيرم براي اينكه 
دسترسي به تلفن ندارم نگران من نباشيد. اما 
كمي بع��دش گويي در يك��ي از عمليات ها در 

حلب يك تير به قلب و يك تير به زانو اش اصابت 
مي كند. همچنين الستيك يك تانك يا نفربر از 
روي زانويش رد مي شود و نهايتاً همسرم در 15 
ارديبهشت ماه س��ال 1393به شهادت رسيد. 
سه شنبه بود كه س��فره صلوات انداخته بودم. 
تلفن خانه زنگ زد، گوشي را برداشتم ابتدا فكر 
كردم كه اشتباه گرفته اند. آقايي بودكه مي گفت 
از طرف همسرم تماس مي گيرد و رفيق ايشان 
اس��ت. من باور نكردم. بعد از آن بارها و بارها با 
شماره همس��رم تماس گرفتم اما هر بار يكي 
ديگر از دوستانش جواب تلفن را مي داد و وقتي 
از نبودن هاي همسرم سؤال مي كردم، بهانه هاي 
مختلفي مي آوردند. همه اينها باعث شد تا شك 

كنم و در نهايت خبر شهادتش را به من دادند. 
واكن�شدخترت�انبهخبرش�هادت

پدرشچهبود؟
براي دخترم خيلي سخت بود. بسيار به پدرش 
وابسته بود. آخرين مرتبه اي كه رفت به من 
گفت صديقه من فكر مي كنم اين بار شهيد 
مي شوم. او با شوخي همه وصيتش را مي كرد 
و من ج��دي نمي گرفتم. از ش��هادتش خبر 
داشت و مي گفت دلم يك طوري است. من 
صد درصد شهيد مي شوم. در نهايت آن طور 
كه دوست داشت شهيد و پيكرش در بهشت 

معصومه)س( قم دفن شد.

صغريخيلفرهنگ
شهيدنورمحمدقاس�مييكيديگرازشهدايمدافعحرملش�كرفاطميوناستكه
بهگفتههمرزمانش،مبارزاتچش�مگيروبرجس�تهايدرجبههدفاعازحرمداشت.
شهيدقاس�ميازمهارتهاوتجاربنظاميباالييبرخورداربودومدتينيزبهعنوان
توپچينيرويضدزرهيوتانكانجاموظيفهميكرد.نكتهبارزدرزندگياينش�هيد
بزرگوارايناس�تكهاوپيشازاعزامبهجبههمقاومتاسالميبهعنوانسرايداريك
ساختمانمشغولبود.اماحضوردرجبهههايجنگارزشهايمعنوينورمحمدراتا
حديكفرماندهباالبرد.گفتوگويماباصديقههزارههمسرشهيدراپيشروداريد.

حاجخانمچندس�الداريدوش�هيد
فرزندچندمشمابود؟

من 72 س��ال دارم اصالتاً اهل اردبيل و ش��هر 
سرعين هستيم. من و همسرم غالمرضا يزداني 
چهار پس��ر و چهار دختر داش��تيم كه شهيد 
پسر سومم بود. علي دوم ش��هريور ماه 1357 
كه مصادف با 20 رمضان و ش��ب شهادت امام 
علي)ع( بود، به دنيا آمد. ب��ه همين خاطر نام 
علي را برايش انتخاب كرديم. از همان كودكي 
مي دانستم كه سرباز امام زمان)عج( مي شود. 
هم به خاطر روز خوبي كه ب��ه دنيا آمده بود و 
هم به اي��ن خاطر كه روحي��ات و خصوصيات 
خاصي داش��ت. علي كه هفت س��الش بود به 
تهران مهاجرت كرديم و در ميدان مقدم ساكن 
شديم. پسرم بچه بازيگوشي بود اما درسش را 
هم مي خواند و زياد با بچه هاي كوچه نمي پريد. 
كمي بزرگتر كه ش��د، اهل مس��جد شد و در 
بسيج ثبت نام كرد. شب و روزش را در مسجد 
مي گذراند. سال 76 رفت خدمت سربازي. من 
خيلي دوست داشتم درسش را ادامه بدهد و او 
هم در همان زماني كه خدمت مي كرد در كنكور 
و رشته كارشناسي مهندسي صنايع قبول شد 
و مدرك مهندس��ي اش را گرفت. همان زمان 
دانشجويي اش در بسيج دانش��جويي فعاليت 
مي كرد. در فتنه اي كه سال 78 بود در سيستان 

و بلوچستان خيلي فعال بود. 
منظورتانفتنهتير78است؟آنزمان

شهيددرسيستانچهكارميكرد؟
بله همان فتنه كه در كوي دانشگاه تهران شروع 
شد. خيلي از دانش��گاه هاي كشور هم تا حدي 
درگير آن شدند. ش��هيد آن موقع در دانشگاه 
زاه��دان درس مي خواند. جانش��ين بس��يج 
دانشجويي دانشگاه آزاد زاهدان بود و توانست 
با اقدامات فرهنگي و سياسي تاثيرات فراواني 
را در سطح دانش��گاه و اين شهرستان بگذارد. 
وقتي فتنه 78 رخ داد خيلي از دانش��جوها را 
جذب كرده بود و باعث شد كه جمع آنها دچار 
تفرقه نش��ود و خيلي به بحث فتنه ورود پيدا 
نكند. همان زمان تحصيلش در تهران هم يك 
كانون فرهنگي را با هم��كاري يكي از بهترين 
دوس��تانش پايه گذاري كرد و نامش را كانون 
شهيد همت گذاش��تند. كار اصلي اين كانون 
پرورش نوجوانان و هدايت آنها در مسيراسالم 
و اهل بيت و انقالب بود. اين جوان ها اكنون هر 
كدام شان فارغ التحصيل دانشگاه هاي كشور و از 

افراد متدين، هيئتي و انقالبي هستند. 
چرااس�مكانونش�انراش�هيدهمت

گذاشتند؟
پسرم به شهيد همت خيلي عالقه داشت. يعني 
به همه ش��هداي دفاع مق��دس عالقه عجيبي 
داشت. اما عاشق ش��هيد همت بود. عكس اين 
شهيد را داشت و سعي مي كرد خودش را شبيه 
او كند. به همين خاطر نام كانون شان را شهيد 

همت گذاشتند. 
پ�سقاعدت�اش�هيديزدان�يدر
فعاليتهاييكهمربوطبهشهداودفاع

مقدسميشد،شركتداشت؟
بله، خيلي اردوي راهيان نور مي رفت. در بسيج 

دانش��جويي هم كه بود كاروان ه��ا را همراهي  
و سعي مي كرد هميش��ه جوان ها را با شهدا و 
مناطق عملياتي دفاع مقدس آش��نا كند. كاًل 

عشقش همين كارها بود. 
چهساليواردسپاهشدند؟

س��ال 81 دانش��گاهش را تمام ك��رد و ديگر 
تمام وقت به تهران برگش��ت. چون خدمتش 
را به خاطر درس خوان��دن نيمه كاره رها كرده 
بود، خدمتش را تمام كرد و سال 83 جذب سپاه 
شد. خودش هم داوطلبانه عضو نيروي قدس 
سپاه شد. كارش خيلي سخت بود و بايد مرتب 
مأموري��ت مي رفت. اما راهي ب��ود كه خودش 

انتخاب كرده بود. 
موقعيك�هبهس�وريهوع�راقاعزام

شدند،متأهلبودند؟
بله، پسرم س��ال 85 با همسرش��ان كه سيده 
هستند عقد كرد و سال 87 هم ازدواج كردند. 
علي به حضرت زهرا)س( ارادت خاصي داشت. 
دوست داش��ت داماد حضرت زهرا)س( شود. 
يعني با يك سيده ازدواج كند. به خاطر عالقه 
به حضرت زهرا هم ن��ام فرزند اول��ش را زهرا 
گذاشت. زهرا خانم متولد دي ماه 1389 است 
و زينب فرزن��د دومش هم 22 دي ماه س��ال 
92 به دنيا آمد. آن موقع كه زينب متولد شد، 
پسرم در جمع مدافعان حرم بود. تا مدتي حتي 
نمي دانس��ت كه فرزندش به دنيا آمده اس��ت. 
چون مدافع حرم بي بي زينب)س( شده بود، نام 

زينب را براي فرزندش انتخاب كرد. 
شهيديزدانيازچهزمانيعازمدفاعاز

حريماهلبيتشد؟
پس��رم از همان اولي ك��ه جنگ در س��وريه 
ش��دت گرفت تصميم به رفتن داش��ت. يعني 
وظيفه ش��غلي اش هم طوري بود كه احتمال 
اعزامش وجود داش��ت. ولي خ��ودش قبل از 
اينكه بخواهند اعزامش كنند، دوست داشت 
ب��رود. باالخره خ��رداد 92 بود كه به س��وريه 
رفت. آن موقع چش��م به راه دنيا آمدن زينب 
بودند. اول قرار بود مدت كمي برود، ولي انگار 
وقتي ش��رايط آنجا را كه مي بين��د، نمي تواند 
زود برگردد و ح��دود 50 روز در منطقه ماند. 
وقتي برگش��ت، فهميد فرزندش دختر است 
و همان طور كه ع��رض كردم اس��م زينب را 

براي��ش انتخاب ك��رد. گفت من ب��راي خانم 
حضرت زينب)س( خدمت مي كنم و او را بيمه 
حضرت زين��ب)س( مي كنم ان ش��اءاهلل خود 
خانم مراقب فرزندم اس��ت. بعد از تولد فرزند 
دومش محل مأموريت هاي��ش به عراق انتقال 
يافت. داعشي ها ش��هر س��امرا را كه حرمين 
عسكريين در آن قرار دارند، تهديد مي كردند. 
سال 93 س��ه بار به عراق رفت و هر بار مدتي 
را در آنجا ماند و با داعش��ي ها جنگيد. همان 
موقع ها يكبار پيش��م آمد و گف��ت مادرجان 
مي روم در ح��رم امام حس��ين)ع( و براي پدر 
و مادرت نماز مي خوان��م. گفتم پس براي من 
نمي خواني؟ گفت مادر جان تو شيرت را به من 
داده اي. تو بدون آنكه م��ن برايت نماز بخوانم 

پيش آقا احترام خاصي داري. 
درهم�انع�راقه�مكهبهش�هادت
را احتم�الش�هادتش رس�يدند،

ميداديد؟
من هميش��ه نگرانش بودم. ولي درس��ت روز 
قبل از ش��هادتش خواب ديدم چن��د تا خانم 
و آقا آمده ان��د. حضرت عباس)ع( ب��ا آنها بود. 
ايش��ان به من فرمودند ش��ما چهار پسر داري 
كه يكي از آنها براي امام حسين)ع( است. بعد 
فرمودند: ناراحت كه نمي ش��وي؟ گفتم: نه آقا 
جان. من راضي هس��تم كه جانم هم فداي آقا 
امام حسين)ع( شود. روز بعدش شب شهادت 
حضرت زهرا)س( هم ب��ود. علي هم در همين 

روز به شهادت رسيد. 
ازنحوهشهادتش�انبرايشماتعريف

كردهاند؟
پسرم اس��فند ماه 93 براي آخرين بار به عراق 
اعزام شد. قرار بود يكماه بعد و موقع عيد نوروز 
برگردد. تحويل سال 94 در كربال حضور داشت 
و نمي داني��م در حرم آقا امام حس��ين)ع( چه 
گفت و چه حاجتي داشت كه سوم فروردين ماه 
مصادف با شب شهادت حضرت زهرا)س( در 
منطقه عمومي نهروان در جنوب بغداد با آتش 
پهپادهاي امريكايي به شهادت رسيد. آنها در 
پادگاني بودند كه آنج��ا مهمات زيادي وجود 
داش��ت. امريكايي ها به بهانه مبارزه با داعش 
انبار مهمات و تس��ليحات نيروهاي عراقي را 
هدف قرار داده بودند. شدت انفجار به حدي بود 

كه فقط تكه هايي از بدن فرزندم را تحويلمان 
دادند. دو دس��تش مانده بود و چيز زيادي از 
پيكرش باقي نمانده بود. پسرم قول داده بود كه 
فروردين ماه به خانه برگردد. به قولش هم وفا 
كرد. اما تنها تكه هايي از بدنش به خانه آمد. اين 
طور به قولش عمل كرد و آمد. مسئوالن فقط 
با انجام آزمايش دي ان اي توانستند پيكر او را 
شناس��ايي كنند و به ما تحويل بدهند. هشتم 
فروردين 94 پيكرش را در معراج شهدا تحويل 
گرفتيم، نهم هم كه تشييع پيكرش بود. خيلي 
از دوستان پسرم از شهرهاي ديگر آمده بودند. 
مردم منطقه 17 هم كه خودشان شهيد زياد 
داده اند، خيلي هايشان آمده بودند. واقعاً تشييع 
پيكرش باشكوه بود. پيكر علي در گلزار شهداي 

يافت آباد دفن شد. 
پ�سعيدس�الگذش�تهبرايش�ما

فراموشنشدنياست؟
ما س��ال 94 عيدي مان را با خبر شهادت علي 
گرفتيم. خيلي س��خت بود اما خب راهي بود 
كه خودش انتخاب كرده بود. به پس��رم بعد از 
شهادتش درجه سرداري اعطا شد. او سردار و 
رزمنده دفاع از حرم اهل بيت بود. من و پدرش 
عشق به اهل بيت را به علي آموختيم و شكر خدا 

توانست امتحان خوبي پس بدهد. 

گذش�تهازاينك�هش�هيديزدانياز
رزمندگانوفرماندهانجبههمقاومت
اس�الميبود،بهعنوانيكفرزندچه

رفتاريباشماوپدرشانداشت؟
پس��رم هر موقع به خانه مي آمد، هنوز از در 
وارد نشده خم مي شد و پاي مرا مي بوسيد. 
مي گفتم چرا اين كار را مي كني؟ مي گفت: 
بهش��ت زير پاي مادران اس��ت. بعد دست 
پ��درش را مي بوس��يد. خيلي احت��رام ما را 
نگه مي داش��ت. اگر نظري مي داد يا قرباني 
مي بريد، س��هم ما و خواهر و برادرهايش را 
كنار مي گذاشت. يك بچه با محبت و بسيار 
با احترامي بود. من و پدرش از او راضي بوديم 
و به نظ��رم خدا هم از او رضايت داش��ت كه 
شهيدش كرد. ما هميشه در خانه مان روضه 
داشتيم. پس��ر بزرگم مريض بود و در خانه 
براي حض��رت زهرا)س( روض��ه انداختم و 
شفاي پسرم را از او گرفتم. پسرم در همين 
خانه بزرگ ش��د و عاش��ق اهل بيت ش��د و 

جانش را هم فداي اهل بيت كرد. 
مادرجانحرفيداريدكهباخوانندگان

جوانروزنامهبزنيد؟
من ع��رض خاص��ي ن��دارم. فق��ط از جوان ها 
مي خواهم ارتباطش��ان را با اهل بيت محكم تر 
كنند. پسر ش��هيدم ارادت خاصي به اهل بيت 
داشت. در ش��ب هاي احيا و ماه رمضان سفره 
براي م��ردم پهن مي ك��رد و افط��اري مي داد. 
خانه اش را تبديل به هيئت عزاداري كرده بود و 
براي آقا امام حسين)ع( عزاداري راه مي انداخت. 
هنوز كه حدود دو سال از شهادتش مي گذرد، 
هيئتي كه علي راه انداخت پا برجاست و در آن 

مراسم برگزار مي شود. 
فرازيازوصيتنامهشهيدعلييزداني:

اي خواهران و برادران هرگز انقالب را فراموش 
نكنيد. براي دفاع از كش��ورتان بش��تابيد.  اي 
همس��رم، اي مادر و پدر عزيزم هرگز براي من 
سوگواري نكنيد كه خداوند به شما اجر فراوان 
مي دهد. مرا در گلزار ش��هداي يافت آباد دفن 
كنيد. چ��ون مي خواه��م نزدي��ك نزديكان و 

عزيزانم باشم.

گفتوگوي»جوان«بامادرشهيدمهندسعلييزدانيشهيدمدافعحرميكهدرنهروانآسمانيشد

عيدي سال 94 براي ما خبر شهادت علي بود
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حل جدول 3079

در فروردین ۱40۱
ایران نزدیک به ۵00 بار لرزید

لرزه نگاری  مرکز  لرزه نگاری  شبکه های  آمار  اساس  بر 
تهران،  دانشگاه  ژئوفیزیک  مؤسسه  به  وابسته  کشوری 
ایران در فروردین ماه ۱4۰۱، نزدیک به 5۰۰ بار لرزید.

 شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در فروردین ماه ۱4۰۱ 
تعداد 4۹5 زمین لرزه را ثبت کردند. این زمین لرزه ها در 
توسط  و  رخ داده  مرزی  نواحی  و  ایران  مختلف  نواحی 
در  شده اند.  محل  تعیین  و  ثبت  لرزه نگاری  شبکه های 
فروردین ماه ۱4۰۱ تعداد ۷ زمین لرزه با بزرگی بیش از 
4.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به 
ثبت رسیده است که بزرگ ترین آن ها در ساعت 22:24 
امواج  مقیاس  در   4.4 بزرگی  با    ۱4۰۱ /۰۱ /2۸ تاریخ 

درونی زمین حوالی بافق استان یزد، رخ داده است.
به نقل از دانشگاه تهران، از لحاظ آماری 43۹ زمین لرزه 
با بزرگی کوچک تر از 3، تعداد 4۹ زمین لرزه با بزرگی 
 5 و   4 بین  بزرگی  با  زمین لرزه   ۷ تعداد  3و4،  بین 
 56 با  رضوی  خراسان  استان  تعداد،  این  از  بوده است. 
در  را  زمین لرزه  تعداد  باالترین  شده  ثبت  زمین لرزه 
کشور داشته است و پس از آن استان های کرمان با 46 

و خراسان جنوبی با 4۱ زمین لرزه قرار دارند.
مرکز لرزه نگاری کشوری در فروردین ماه امسال تعداد ۹ 
زمین لرزه در استان تهران ثبت کرد که بزرگترین آنها 
حوالی حسن آباد با بزرگی 2.2 در مقیاس امواج درونی 

زمین بوده  است.

دستگیری ۱۱ قاچاقچی مواد مخدر
 در فرودگاه امام )ره(

پیشگیری  پلیس  فرودگاه های  پلیس  فرمانده 
مواد  قاچاقچی   ۱۱ دستگیری  از  کشور  انتظامی 

مخدر در فرودگاه امام )ره( خبر داد.
در  همکارانم  اظهارکرد:  عقیلی  محسن  سرهنگ 
طرح  اجرای  با  )ره(  امام  حضرت  فرودگاه  پلیس 
مبارزه با حمل موادمخدر از طریق خطوط هوایی، 
موفق شدند با استفاده از تجربه و مهارت چهره زنی، 
کشورهای  مقصد  به  خروجی  مسافران  از  نفر   ۱۱
خارجی را در خصوص حمل مواد مخدر شناسایی 

کنند.
وی افزود: پس از فرآیند شناسایی با بهره گیری از 
تجهیزات نوین کمک بازرسی مشخص شد این افراد 
با روش بلع و انباری قصد قاچاق موادمخدر را دارند 

که دستگیر شدند.  
پیشگیری  پلیس  فرودگاه های  پلیس  فرمانده 
مراحل  انجام  از  پس  داد:  ادامه  کشور  انتظامی 
قانونی، در مجموع ۱2 کیلو و 24۰ گرم انواع مواد 
 ۱۱ این  از  شیشه  و  تریاک  شامل حشیش،  مخدر 

نفر کشف شد.
به  اشاره  با  پلیس، عقیلی  پایگاه خبری  به گزارش 
برای  پرونده  تشکیل  از  پس  مذکور  متهمان  اینکه 
شدند،  قضائی  مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر 
خاطرنشان کرد: پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری 
انتظامی کشور با استقرار در تمامی مبادی ورودی 
و خروجی فرودگاه ها و رصد افراد سابقه دار، مقابله 
قاطع با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر را 

در دستور کار مستمر خود قرار داده است.

خبر

جدول 3080

دخانیات  کنترل  تحقیقات  مرکز  رئیس 
شهیدبهشتی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت: مطالعات بیانگر این است که اغلب 
را  کشیدن  سیگار  کودکی  از  سیگاری ها 

تجربه و شروع کرده اند.
اینکه  به  اشاره  با  حیدری،  غالمرضا 
سیگاری ها  دود  معرض  در  که  کودکانی 
محسوب  تحمیلی  سیگاری های  هستند، 
می شوند، خاطرنشان کرد: این در شرایطی 
است که تبلیغات سیگار می تواند کودکان 
را در آینده تشویق به سیگار کشیدن کند.

موضوع  این  بیانگر  مطالعات  افزود:  وی 
کودکی  از  سیگاری ها  اغلب  که  است 
سیگار کشیدن را تجربه و شروع کرده اند.

حیدری با بیان اینکه روند اعتیاد به سیگار 
ابتدا  افراد  این  که  است  صورت  این  به 
سپس  می کنند،  تجربه  را  سیگار  گهگاه 
به صورت یک عادت روزانه درخواهد آمد، 
پایه  این  بر  دخانیات  صنعت  کرد:  اضافه 
استوار شده که سیگاری ها مصرف سیگار 
را انتخاب کرده اند و آزادی برای انتخاب، 
را  آن  دخانیات  صنعت  که  است  شعاری 
به طور فاحشی برای اهداف نادرست خود 

مورد سوءاستفاده قرار می دهد.
این موضوع واضح  وی گفت: در هر حال 
سیگار  مصرف  درباره  کودکان  که  است 
آگاهی  روی  از  و  آزاد  انتخابی  نمی توانند 
با  رابطه  در  که  مدارکی  باشند،  داشته 
دادگاه های  در  دخانیات  داخلی  صنعت 
آشکاری  طور  به  شد  ارائه  آمریکا  قضائی 
شدتی  چه  با  و  چگونه  که  می کند  بیان 
شرکت های دخانیات برای ترغیب کودکان 

به مصرف سیگار فعالیت می کنند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
شهید بهشتی با اشاره به اینکه آگهی های 
تبلیغاتی دخانیات به طور خاص بچه ها را 
هدف قرار می دهند تاکید کرد: هرچند که 
شرکت های  توسط  شدت  به  مسئله  این 
ثابت  مدارک  اما  می شود  انکار  دخانیات 

شده آن موجود است.
این اعمال آن است که  افزود: نتیجه  وی 
بچه ها نگرش مثبت تری نسبت به مصرف 
دخانیات پیدا می کنند و تشویق می شوند 
آزمایش کنند، همچنین  را  آن  تا مصرف 
سیگارکشیدن  روی  بر  که  دیگری  عوامل 
از  الگوبرداری  شامل  می گذارد  اثر  بچه ها 

والدین، معلمان و هم سن وساالن است.
از  کودکان  اینکه  به  اشاره  با  حیدری 
می تواند  سیگار  مصرف  که  بیماری هایی 
باعث بروز آنها شود، آگاهی ندارند توضیح 
به  آنها فکر می کنند که مبتال شدن  داد: 
مخصوص  خطرناک  و  شدید  بیماری های 

سنین باالست.
وی با بیان اینکه ما بیشتر، بزرگساالن را 
تشویق به ترک سیگار می کنیم تا اینکه از 
پیشگیری  کودکان  توسط  سیگار  مصرف 
کنیم، گفت: البته این به این معنی نیست 
برنامه های  انجام  برای  از کوشش  باید  که 
برداریم،  دست  جوانان  مورد  در  آموزشی 
بلکه به این مفهوم است که تمرکز صرف 
بر این موضوع و نادیده گرفتن فعالیت های 
نظر  به  منطقی  زمینه  این  در  دیگر 

نمی رسد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بحرانی ترین  کرد:  تاکید  بهشتی  شهید 
زمان برای شروع سیگار دوران بلوغ است، 

ابتدایی  مدارس  کودکان  سنین  این  در 
خود را تمام کرده اند و زمانی که به سطوح 
می شوند،  وارد  جدید  تحصیلی  باالتر 
در  باالتر  با سنین  دانش آموزان  به  نسبت 
قرار  خود  رده  پایین ترین  در  مقطع،  این 

دارند.
وی افزود: فشارهای اجتماعی در این زمان 
باالست و بچه ها برای پیدا کردن هویت و 
تثبیت موقعیت خود در میان گروه هم سن 

و سال دچار کشمکش و تقال می شوند.
ممکن  که  چیزی  هر  داد:  ادامه  حیدری 
است به نوجوانان القا کند که بالغ به نظر 
بیایند این افراد را وسوسه می کند که آن 

را تجربه کنند.
بردن  باال  دخانیات،  تبلیغات  ممنوعیت 
قیمت از طریق مالیات، اجرای برنامه های 
عمومی،  اطالع رسانی  و  آموزشی 

هشدارهای جدی و تأثیرگذاری بهداشتی، 
عمومی  اماکن  در  سیگار  استعمال  عدم 
عادی،  و  طبیعی  رفتار  یک  عنوان  به 
به  دخانی  محصوالت  فروش  ممنوعیت 
)توکسیستی(  سمیت  کاهش  کودکان، 
ترک  از  حمایت  دخانیات،  از  حاصل  دود 
ارزیابی  و  قوانین  اصالح  به  توجه  سیگار، 
و پایش منظم کودکان و جوانان از جمله 
راهکارهای کاهش مصرف دخانیات است 
ضرورت  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  که 

اجرای آن را مورد تاکید قرار داد.
وی در ادامه به فعالیت های مرکز تحقیقات 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دخانیات  کنترل 
کاهش  و  کنترل  هدف  با  بهشتی  شهید 
مصرف دخانیات اشاره کرد و افزود: در این 
مرکز تالش می شود تا جامعه ای عاری از 

دخانیات داشته باشیم.

 تجربه اختالل روان 
در 30 درصد مردم

روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
تاکید  ضمن  کشور  بهزیستی  سازمان 
گرفتن  قرار  بیمه  پوشش  تحت  لزوم  بر 
به  گفت:  روانشناسی،  و  مشاوره  خدمات 
نظر می رسد سیاستگذاران در برنامه ریزی 
باید  اجتماعی  تامین  کلی  سیاست های 

نگاه جامعی به این موضوع داشته باشند.
بهزاد وحیدنیا، با بیان اینکه براساس اعالم 
حدود  گذشته،  سال  در  بهداشت  وزارت 
اختالل  نوعی  به  جامعه  افراد  درصد   3۰
روانی را تجربه کرده اند و این موضوع در 
تجربه  یا  بوده  کرونا  به  مبتال  که  افرادی 
بوده  درصد  معادل 4۰  داشته اند  را  کرونا 
و  کرونا  دوران  برای  دنیا  در  گفت:  است، 
روانی  اختالالت  و  مشکالت  و  کرونا  پسا 
اضطراب  و  استرس  بحث  خصوص  به  و 
انجام شده است. سازمان  مطالعات جدی 
کرونا  پاندمی  ابتدای  از  نیز  بهزیستی 

فعال  را  روانشناختی  خودارزیابی  سامانه 
سال  در  که  مطالعاتی  حسب  و  کرده 
افراد  درصد   3۰ پذیرفت،  صورت  گذشته 
و  متوسط  افسردگی  و  اضطراب  استرس، 

شدید را تجربه می کنند.
امروز  آنچه  کرد:  خاطرنشان  وحیدنیا 
دنیای  روز  مباحث  از  یکی  عنوان  به 
به  باید  دولت ها  و  دارد  روانشناسی وجود 
آن توجه کنند عوارض روانشناختی ناشی 
موضوع  اهمیت  که  کروناست  پاندمی  از 
ابعاد  در  مردم  که  مشکالتی  لحاظ  به  را 
جسمانی  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
بیشتر  می کنند،  تجربه  روانشناختی  و 
در  برنامه ریزی هایی  است  الزم  و  می کند 

این خصوص وجود داشته باشد.
توسعه دسترسی عموم  اینکه  بیان  با  وی 
سالمت  حوزه  در  پیشگیرانه  خدمات  به 
است  اصولی  از  یکی  اجتماعی  و  روانی 
باید مورد توجه  که در حکمرانی مطلوب 
قرار گیرد، اظهار کرد: برای اینکه دولت ها 
بتوانند جهت حفظ نیروهای مولد، توسعه 

در  آنها  کارآمدی  و  افراد  توانمندی های 
باید  کنند  سرمایه گذاری  اجتماعی  نظام 
و  عمومی  رفاه  خدمات  تحقق  دنبال  به 

یکپارچه باشند.
تحقق  برای  داد:  ادامه  وحیدنیا 
باید  یکپارچه،  و  عمومی  رفاه  خدمات 
تامین خدمات  زیرساخت های الزم جهت 
دیده شود تا دغدغه مربوط به دسترسی به 
آن خدمت نیز کمتر باشد. خدمات مشاوره 
که  است  خدماتی  جمله  از  روانشناسی  و 
به بهزیستی روانشناختی و اجتماعی افراد 
و سالمت اجتماعی جامعه کمک می کند. 
افراد  اینکه  برای  دنیا  معیارهای  براساس 
تصمیمات  بهتر،  زندگی  تجربه  جامعه 
اهداف  انتخاب  رو،  پیش  زندگی  در  بهتر 
زندگی  سبک  و  شیوه  و  مطلوب تر 
باید  ابتدا  باشند در  را داشته  مناسب تری 
آسیب  از  پیش  و  پیشگیرانه  اقدامات  به 
خدمت  این  بتوانند  مردم  تا  کنیم  فکر 
به  می توان  زمانی  البته  کنند؛  دریافت  را 
پایه  بیمه  یافت که بحث  این مهم دست 

خدمات روانشناختی شکل گرفته باشد.
روانشناختی  امور  و  مشاوره  مدیرکل 
در  شد:  یادآور  کشور  بهزیستی  سازمان 
حال حاضر براساس بند ج ماده ۱۰2 قانون 
ششم توسعه، دولت مکلف بوده آموزش و 
جمله  از  گروه هایی  برای  مستمر  مشاوره 
جوانان، نوجوانان قبل، حین و دست کم 
5 سال بعد از ازدواج را زیر پوشش بیمه 
پایه و تکمیلی دولت قرار دهد. هرچند که 
چه  که  نکرده  تکیلف  مشخصا  قانون  این 
بند  این  پیگیری تحقق  دستگاهی متولی 
سازمان  اساس،  این  بر  اما  است  قانون  از 
بحث های  و  برگزار  را  جلساتی  بهزیستی 
استاندارد بیمه را برای این گروه ها طراحی 
بیمه  عالی  شورای  تصویب  به  را  آن  و 
سالمت رسانده و پیگیری هایی نیز جهت 

پیاده سازی امر داشته است.
وحیدنیا با بیان اینکه برای اجرای بند ج 
ماده ۱۰2 قانون ششم توسعه قاعدتا باید 
صورت  منابع  تامین  جهت  پیگیری هایی 

گیرد.

کودکان چگونه سیگاری می شوند
 تاثیر تبلیغات صنعت دخانیات

هشدار پلیس فتا درباره 
تبلیغات هدیه روز معلم



راهپیمایی روزقدس در سراسر 
کشور در امنیت کامل برگزار شد

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
پرورش دادن مار در آستین است 

صفحه )4(صفحه )4(

در  قدس  روز  راهپیمایی  برگزاری  از  کشور  انتظامی  کل  فرمانده 
اشتری،  حسین  سردار  داد.  خبر  کامل  امنیت  در  کشور  سراسر 
درباره وضعیت امنیتی راهپیمایی روزقدس در سراسر کشور گفت: 
پلیس مسئول تامین امنیت راهپیمایی روزقدس در سراسر کشور 
بود و البته دیگر دستگاه ها نیز در این خصوص به ما کمک کردند 

که ما قدردان آنها هستیم. همچنین الزم می دانم که از...

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی یک رژیم زبون 
و متزلزل است، گفت: تروریسم دولتی، نقض سیستماتیک حقوق 
بشر، بکارگیری سالح های ممنوعه علیه مردم، فشارهای فزاینده 
علیه مردم قدس و کرانه باختری و هتک حرمت مسجداالقصی، 

هیچ کمکی به پایداری و امنیت رژیم صهیونیستی نکرده است.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در دیدار با سفرا و ...
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بهره برداری از سایت دفن زباله 
دوپشته دشت روم پایان اردیبهشت

کودکان چگونه سیگاری 
می شوند

 تاثیر تبلیغات صنعت دخانیات

برخی از مصوبات ستاد مدیریت 
بحران شهرستان کهگیلویه

 کاغذ بازی است
فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: برخی مصوبات 
ستاد کاغذ بازی است. سید عبدالعزیز موسوی اصل 
بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در  شب  چهارشنبه 
دو  همکاری  و  تعامل  افزود:  کهگیلویه،  شهرستان 
مقوله جدی و دوسویه بین ادارات برای پیشگیری 
وی  است.  ویژه  توجه  نیازمند  که  بوده  بحران  از 
با اشاره به  ابتدای جلسه ستاد مدیریت بحران  در 
گفت:  شهرستان  در  بحران  ستاد  ساالنه  مصوبات 
بازی  کاغذ  فقط  مصوبات  این  از  برخی  متأسفانه 
هستند و در عمل کاری انجام نمی شود و هر ساله 
هستیم.  شهرستان  در  سوزی  آتش  بحران  شاهد 
موسوی اصل افزود: ممکن است آتش سوزی ها  ...

مقام معظم رهبری تأکید کردند: کل فلسطین به صحنه 
جهاد  ادامه  بر  فلسطین  مردم  و  شده  تبدیل  مقاومت 
وحدت نظر یافته اند. این پدیده های مهم به معنی آمادگی 
و  است  غاصب  رژیم  با  مقابله  برای  فلسطینی ها  کامل 
دست سازمان های مجاهد را باز می گذارد تا هر زمان الزم 

دانستند وارد عمل شوند.
به  تلویزیونی  سخنرانی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
بسیار  نشانه های  برشمردن  با  قدس  روز جهانی  مناسبت 
امیدبخش از پیِش رو بودن آینده ای متفاوت به نفع مردم 
فلسطین از جمله گسترش میداِن مقاومت به کل فلسطین 
اصلی  حامی  و  اشغالگر  رژیم  شدن  ضعیف  مقابل،  در  و 
به  را  فلسطین  اخیر  سال های  حوادث  آمریکا،  یعنی  آن 
با رژیم صهیونیستی  ابطال همه طرح های سازش  معنای 
دانستند و ضمن یادآوری برکات بی بدیل پدیده مقاومت 
در منطقه غرب آسیا، تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت 
می توان مسائل دنیای اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین 

را حل کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان با درود به 
بنیان مبارک روز قدس بودند،  بنیانگذار  امام بزرگوار که 
که  ایران  عظیم الشأن  ملت  به  فراوان  سالم  و  درود  با  و 
جای  همه  در  میدان  در  خود  انگیزه  پر  حضور  با  امروز 
کشور حماسه ای با عظمت آفریدند، افزودند: حضور عظیم 
و مبارک شما در میدان دفاع واقعِی سیاسی و مردمی از 
قدس موجب نیرو گرفتن و افزایش استقامت کسانی است 
دفاع  مسجداالقصی  و  قدس  از  خود  جان  و  با جسم  که 
نتایج  به  فلسطین  بزرگ  مبارزه  خدا  امید  به  و  می کنند 

نهایی و مبارک خود نزدیک خواهد شد.
به  دارند  قصد  امروز  اینکه  بیان  با  ادامه  در  انقالب  رهبر 
زبان عربی خطاب به دنیای اسالم به خصوص دنیای عرب 
سخن بگویند، با تأکید بر این واقعیت که تا رژیم غاصب و 
جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای 
سال را باید روز قدس دانست، گفتند: قدس شریف، قلب 
فلسطین است و سراسر کشور غصب شده، از بحر تا نهر، 

ادامه قدس است.
ملت  کم نظیر  شهامت  و  ایستادگی  تحسین  با  ایشان 
موجب  را  فلسطینی  جوانان  فداکارانه  عملیات  فلسطین، 
ایجاد سپر دفاعی برای فلسطین و بشارت دهنده آینده ای 
متفاوت دانستند و در بیان نشانه های رقم خوردن معادله ای 
جدید در امروز و فردای فلسطین خاطرنشان کردند: امروز 
»اراده شکست ناپذیر« در فلسطین و همه منطقه ی غرب 
شده  صهیونیست  شکست ناپذیر«  »ارتش  جایگزین  آسیا 
به  را  تهاجمی خود  آرایش  ناچار شده  ارتش جنایتکار  و 

تدافعی تبدیل کند.

کل فلسطین صحنه جهاد و مقاومت است
صهیونیستی  رژیم  حامی  مهمترین  پیاپِی  »شکست های 
فشار  سیاست  در  افغانستان،  جنگ  در  آمریکا  یعنی 
برابر قدرت های آسیا، در  ایران اسالمی، در  بر  حداکثری 
و  خود«،  داخلی  مدیریت  در  و  جهان  اقتصادی  کنترل 
آمریکایی«،  همچنین »پدیده شکاف عمیق در حاکمیت 
نشانه های  به عنوان  انقالب  رهبر  که  بود  دیگری  مواردی 

آینده ای متفاوت به آنها اشاره کردند.
در  رژیم صهیونیستی  زدن  پا  و  به دست  اشاره  با  ایشان 
مجرم  و  افزودند: جالد  نظامی،  و  انبوه مشکالت سیاسی 
قبلی که در رأس رژیم بود، در پی حماسه ی سیف القدس 
به زباله دان پیوست و جانشینان امروز او هم هر ساعت در 

انتظار تیغ برنده حماسه ای دیگرند.
تحّرک ِجنین صهیونیست ها را دیوانه کرد

نمونه های  به  اشاره  با  ادامه  در  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
مانند  فلسطین  سراسر  در  مقاومت  گسترش  از  عینی 
کرده  دیوانه  را  صهیونیست ها  که  ِجنین  اردوگاه  تحرک 
حمله  برای  فلسطینی ها  از  درصد   ۷۰ درخواسِت  است، 
نظامی به رژیم غاصب، حرکت های جهادی مردم فلسطین 
 ،۱۹4۸ سرزمین های  جنوبی  و  شمالی  بخش های  در 
دفاع  شرقی،  قدس  و  اردن  در  سنگین  راهپیمایی های 
جانانه جوانان فلسطین از مسجداالقصی و رزمایش نظامی 
مقاومت  صحنه  به  فلسطین  کل  کردند:  تأکید  غزه،  در 
نظر  ادامه جهاد وحدت  بر  و مردم فلسطین  تبدیل شده 
کامل  آمادگی  معنی  به  مهم  پدیده های  این  یافته اند. 
دست  و  است  غاصب  رژیم  با  مقابله  برای  فلسطینی ها 
الزم  زمان  هر  تا  می گذارد  باز  را  مجاهد  سازمان های 

دانستند وارد عمل شوند.
همه طرح های سازش با صهیونیست ها 

باطل شده اند
ایشان پیام مهم این حوادث و آنچه را در سال های اخیر 
در فلسطین رخ داده است، ابطال همه طرح های سازش با 
دشمن صهیونیست خواندند و گفتند: هیچ طرحی درباره 
یعنی  آن  صاحبان  نظر  خالف  بر  یا  غیاب  در  فلسطین 
توافقات  همه  یعنی  این  و  نیست  اجراشدنی  فلسطینی ها 
پیش از این مانند اُسلو، یا طرح عربی دو دولتی، یا معامله 

قرن، یا عادی سازی های حقیرانه اخیر باطل شده اند.
رژیم  جنایات  انواع  استمرار  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
افزودند:  آن،  افتادن  نفس  از  وجود  با  صهیونیستی 
در  که  آمریکا  و  اروپا  در  بشر  حقوق  مدعی  دروغگویان 
قضیه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، در برابر این همه 
جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زده اند و از مظلوم 
دفاع نمی کنند بلکه به گرگ خونخوار کمک هم می کنند.

قدرت های  مزّورانه  رفتار  این  از  بزرگ  درس  ایشان 
نژادپرست غربی را پرهیز از هر گونه تکیه کردن به آنها 
دانستند و تأکید کردند: تنها با نیروی مقاومت که برگرفته 
می توان  است،  عزیز  اسالم  احکام  و  کریم  قرآن  تعلیم  از 
مسائل دنیای اسالم و در رأس آن مسئله فلسطین را حل 

کرد.
شکل گیری مقاومت

 پُربرکت ترین پدیده در غرب آسیاست
مقاومت در منطقه  آیت اهلل خامنه ای شکل گیری  حضرت 
این منطقه برشمردند  پُر برکت ترین پدیده  را  غرب آسیا 
بخش های  که  بود  مقاومت  کیان  کردند:  نشان  خاطر  و 
پاک  صهیونیست ها  وجود  لوث  از  را  لبنان  اشغال شده 
کرد، عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشید و از شّر داعش 
آمریکا  نقشه های  برابر  در  سوری  مدافعان  به  داد،  نجات 
به  می کند،  مبارزه  المللی  بین  تروریسم  با  رساند،  مدد 
مردم مقاوم یمن در جنگی که به آنها تحمیل شده است 
غاصبان  موجودیت  به  افکندن  پنجه  با  می رساند،  یاری 
و  می آورد  در  زانو  به  را  آنها  الهی  توفیق  به  صهیونیست 
افکار  در  را  فلسطین  و  قدس  مسئله  مجاهدانه،  تالش  با 

عمومی جهان روز به روز برجسته تر می کند.
بشارت دهنده  که  کریم  قرآن  از  آیاتی  یادآوری  با  ایشان 
یاری پروردگار به مؤمنان و صابران است خطاب به مردم 
جمهوری  کردند:  تأکید  آن  فداکار  جوانان  و  فلسطین 
بر  نیز  عمل  در  و  گفته  بارها  که  همچنان  ایران  اسالمی 
و  مقاومت  جبهه  طرفدار  و  حامی  است،  فشرده  پای  آن 
مقاومت فلسطین است و حرکت خیانت آمیز عادی سازی 
را محکوم  تطبیع پذیری  و سیاست  رژیم غاصب  با  روابط 

می کند.
این  بیان  با  و  فلسطین  مردم  به  خطاب  انقالب  رهبر 
شما  فرمودند:  آَمنوا«،  َِّذیَن  ال َعِن  یُدافُِع   َ اهللَّ »اِنَّ  که  آیه 
و  غربی  کرانه ی  در  فداکار  جوانان  شما  فلسطین،  مردم 
شما  ِجنین،  اردوگاه  مبارزان  شما   ،4۸ سرزمین های  در 
اردوگاه های  ساکنان  شما  و  غّزه،  و  قدس  مجاهدان 
فلسطینی در بیرون، بخش مهم و حّساس و پیشران کیان 
َ یُدافُِع  مقاومتید. درود بر شما! بِایستید و بدانید که »اِنَّ اهللَّ
و  لِلّصابِرین«  َخیٌر  لَُهَو  َصَبرتُم  »لَِئن  و  آَمنوا«،  َِّذیَن  ال َعِن 
»َو اِن تَصِبروا َو تَتَّقوا َفاِنَّ ذلَِک ِمن َعزِم ااُلمور« و »َسالٌم 

َعلَیُکم بِما َصَبرتُم َفِنعَم ُعقَبی الّدار«.

حرکت خیانت بار برخی دولت های عربی
 بی نتیجه است

برخی  اینکه  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
دولت های عربی به آمریکا گفته اند در حل مسئله فلسطین 
شتاب کند، افزودند: اگر منظور آنان این است که آمریکا 
پیش از بیرون رفتن از منطقه، هر مانع را از سر راه تثبیت 
رژیم غاصب بردارد، اوالً خیانت کرده و برای دنیای عرب 
ننگ آفریده اند، ثانیاً ساده لوحی به خرج داده اند زیرا کور 

نمی تواند عصاکش کور دگر شود.
شهیدان  روح  به  درود  با  سخنانشان  پایان  در  ایشان 
فلسطینی و ادای احترام به خانواده های آنان، به اسیران و 
زندانیان فلسطینی که با اراده ی استوار مقاومت می کنند 
تحیت گفتند و افزودند: دست گروههای فلسطینی مقاوم 
را که بخش مهم این مسئولیت بزرگ را بر دوش گرفته اند 
می فشارم، و دنیای اسالم به ویژه جوانان را به حضور در این 

میدان عزت و کرامت فرا می خوانم.

نظام گفت:   رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
ما 4۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین 
معطوف  نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً 
به دو خودروساز داخلی کرده ایم و 4۰ سال 
ایجاد  محدودیت  نوعی  به  مردم  برای  است 
کرده ایم که این موضوع باعث می شود حقوق 
مبرم  نیازهای  تامین  در  و  شود  ضایع  مردم 
آملی  اهلل  آیت  شوند.  مواجه  مشکل  با  خود 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  الریجانی 
نظام با تاکید بر اهمیت راهپیمایی روز قدس، 
این روز را نماد مقاومت جهان اسالم دانست 
و با بیان اینکه نامگذاری روز قدس محصول 
تدبیر  و  خردمندی  حکمت،  عمیق،  بینش 
مردم  عموم  از  است،  بوده  )ره(  امام  حضرت 
روز  راهپیمایی  در  پرشور  حضور  با  خواست 
قدس و شعارهای لرزه افکن بر پیکر دشمن، 
اهلل  آیت  کنند.  حمایت  مقاومت  جریان  از 
تشخیص  مجمع  جلسه  در  الریجانی  آملی 
با حضور روسای قوا، دبیر  مصلحت نظام که 
ایام  به  اشاره  با  برگزار شد،  اعضای مجمع  و 
پایانی ماه مبارک رمضان بر لزوم بهره مندی 
هر چه بیشتر از ایام باقیمانده این ماه تاکید 
امیدواریم خداوند همه مومنان  کرد و گفت: 
مشمول  است،  شده  سپری  که  ایامی  در  را 
عنایات خاصه خود قرار داده باشد و توشه ای 
وزین از نورانیت و شوق الی اهلل و طاعت رب 
ان شاء  و  باشیم  برگرفته  ایام  این  از  االرباب 
باشیم که خداوند متعال  از زمره کسانی  اهلل 
اهلَلُهّ  ُل  یَُبِدّ َفُأولَِئَک  فرماید:  می  آنان  مورد  در 
الریجانی  آملی  اهلل  آیت  َحَسَناٍت.  َئاتِِهْم  َسِیّ
مساله  قدس،  روز  گرامیداشت  با  ادامه  در 
فلسطین و قدس شریف را مساله اول جهان 
اسالم دانست و تصریح کرد: روز قدس، نماد 
از  بیش  امروز  و  است  اسالم  جهان  مقاومت 
حکمت،  عمیق،  بینش  به  دیگری  زمان  هر 
اهلل  )قدس  امام  حضرت  تدبیر  و  خردمندی 
بزرگ  روز  این  نامگذاری  در  الزکیه(  نفسه 
بریم.  می  پی  آن  گرامیداشت  بر  تحریض  و 
در ادامه این جلسه، اعضای مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به بیان نظرات موافق...

کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
برای  دشت روم  پشته  دو  سایت  گفت:  بویراحمد  و 
بهره برداری در پایان اردیبهشت آماده شود. کیامرث 
حاجی زاده در نشست بررسی آخرین وضعیت سایت 
شدن  طوالنی  روند  از  دشتروم  دوپشته  زباله  دفن 
افرود:  و  کرد  انتقاد  عمرانی  طرح های  از  برخی 
معارضات و عدم توجه دستگاه ها به پروژه ها دو عامل 
طوالنی شدن پروژه ها است انگار مدیران دوست دارند 
امور  هماهنگی  معاون  باشند.   پروژه ها  این  همیشه 
اظهارکرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی 

چندین جلسه برگزار و برای بهره برداری از سایت ...

معاون عمرانی استاندار اعالم کرد:

2

2

2 4

از سوی فرماندار بویراحمد:

جزئیات اقامه نماز عید فطر 
در شهر یاسوج

 اعالم شد 

۱۲ مرکز خرید تضمینی
 گندم و کلزا در استان 

 راه اندازی شد 

رهبر انقالب تاکید فرمودند:

امروز کل فلسطین به صحنه 
مقاومت تبدیل شده است

40 سال محدودیت برای 
خرید خودرو ایجاد کردیم 

2

2

استاندار  کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد: 

پروژه های فاضالب  
اعتبار ندارند

3

شناسه آگهی ؛   1308970        روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره 06/ 40۱

- نام ونشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد – به آدرس یاسوج ، بلوار مطهری، خیابان راهداران، 
پائین تر از اداره راه و شهرسازی ساختمان شماره دو شرکت گاز، واحد امور پیمانها

- موضوع مناقصه:احداث )تامین تجهیزات ، مصالح واجرای( 750 فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان 
 PCبویراحمد )سرود جنوبی(و روستاهای تازه گاز دار شده به روش

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکات ازطریق درگاه سامانه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir ا نجام خواهدشد.

میلیون و سیصد هزار  نه  و  989/300/000)نهصد و هشتاد  کار=  ارجاع  فرآیند  ونوع تضمین شرکت در  میزان   -
ریال(که مي بایست مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 27/ 09/ 1394 هیًات محترم وزیران و ضمائم 

مربوطه تهیه شود و در صورت نقدي به حساب شماره 4101119744111855بانك مرکزی واریزگردد.
- زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه: ۱0/ 0۲/ ۱40۱ لغایت: ۱9/ 0۲/ ۱40۱

  www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس -
-مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ000/500)پانصد هزار( ریال به حساب4101119744111855 نزد بانك مرکزی

- زمان،مهلت ومحل تسلیم اسنادوپیشنهاد شرکت درمناقصه:
ساعت 16مورخ 31/ 02/ 1401 از طریق سامانه ستاد

- محل وزمان گشایش پیشنهادها: 
ساختمان شماره 2شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت 10 صبح مورخ 01/ 03/ 1401

- مبلغ برآورد شده معامله= 19/785/817/292ریال )نوزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد 
و هفده هزار و دویست و نود و دو ریال(

- سایر موارد الزم:
- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 

رسمي و ... (
- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.

- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت )شرکت 
ملی گاز ایران(

- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگازازسازمان مدیریت و برنامه ریزی 
- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کارورفاه اجتماعی 

- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی
-ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
- ضمناً آگهی این مناقصه درپایگاه اینترنتي شرکت گازاستان کهگیلویه و بویر احمد      nigc-kb.ir و پایگاه ملي اطالع رساني 

مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد. تلفکس واحد امورپیمانها :  33336277-074              

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
ِهم ، ال تَزاُل ِعصابٌَة ِمن اُمَّتي ُیقاتِلوَن َعلی أمِر اهللِّ ، قاِهریَن لَِعُدوِّ

ُهم َمن خالََفُهم ، َحتّی تَأتِیَُهُم الّساَعُة .  ال یَُضرُّ
گروهی از اّمت من، تا قیام قیامت، پیوسته در راه خدا می جنگند و بر دشمنشان 

چیره اند و مخالفِت مخالفانشان ، گزندی به آنان نمی رسانَد.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir
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تغذیه درست در ماه رمضان

راههای برطرف کردن
 ضعف سیستم گوارش

متخصصان طب سنتی بر تغذیه درست و مصرف 
رمضان  مبارک  ماه  در  سبک  و  ساده  غذاهای 

تاکید دارند.
متخصصان طب سنتی توصیه می کنند که قوانین 
درست خوردن و درست آشامیدن در ماه مبارک 
گیرد  قرار  توجه  مورد  ویژه  به طور  باید  رمضان 
بطوریکه باید فقط در زمان گرسنگی واقعی غذا 
شدن  سیر  از  بیش  داران  روزه  و  شود  خورده 

دست از خوردن غذا بکشند.
همچنین توصیه می شود که حتماً غذاهای ساده 
مختلف  خوردنی های  مصرف  از  و  شود  مصرف 

پشت سر هم خودداری شود.
و  زیاد  ترشی های  ماست،  ساالد،  خوردن  از 
نوشیدنی های مختلف در کنار غذای اصلی پرهیز 
و تا جای ممکن از زیتون، هویج پخته و سبزی 

خوردن استفاده شود.
شعله  مانند  شیرین  خوردنیهای  دیگر  سوی  از 
وعده  یک  و…  ارده  برنج، حلوا، حلوا  زرد، شیر 
غذایی هستند و بهتر است از زیاد خوردن آنها در 

کنار دیگر غذاها بپرهیز شود.
سالمتی  به  سنتی  طب  متخصصان  همچنین 
توجه  با  عنوان می کنند  و  تاکید  رمضان  ماه  در 
حال  در  روز  طی  گوارش  سیستم  اینکه  به 
و  پایین می آید  آن  کار  است و سطح  استراحت 
تدابیر  باید  بنابراین  می شود  ضعیف  اصطالح  به 
غذا خوردن بیشتر رعایت شود و نباید در زمان 
افطار معده مملو از غذا و نوشیدنی شود و حتماً 
گرم  نوشیدنی  یک  با  افطار  می شود  توصیه 
آن یک  از  بعد  باشد.  یا خرما  با خاکشیر  همراه 
می دهیم  استراحت  دقیقه ای   3۰ یا   2۰ فرصت 
تا غذا وارد گوارش شود و با این مدل باز کردن 
افطار دستگاه گوارش آماده می شود و بعد از آن 
می توان غذا خورد. همچنین توصیه شده افرادی 
که کار بدنی زیاد دارند و نمی توانند خیلی تحمل 
کنند می توانند نیم ساعت را به ۱۰ دقیقه کاهش 

دهند.
مواد  می کنند  توصیه  سنتی  طب  متخصصان 
خوراکی چرب، شور، تند و سرخ کردنی باید در 
افطار در کمترین حد ممکن مصرف شود  وعده 
و  نوشابه  مثل  گازدار  خوراکی های  مصرف  از  و 

برخی سبزیجات مثل تره و پیاز پرهیز شود.
از سوی دیگر تا حد ممکن از مصرف آش رشته 
و غذاهای حجیم درست شده با با گوشت گوساله 

و گاو پرهیز شود.

ناگفته هایی از نمک دریا
 نمک یددار تصفیه شده بخرید

بیان  با  تغذیه  علوم  دانشکده  علمی  عضو هیئت 
تامین  برای  ید  کافی  میزان  از  دریا  نمک  اینکه 
هنگام  گفت:  نیست،  برخوردار  افراد  روزانه  نیاز 
تصفیه  یددار  محصول  حتما  طعام،  نمک  خرید 
شریعت  زهرا  سیده  کنید.   خریداری  را  شده 
دریا  آب  تبخیر  حاصل  دریا  نمک  افزود:  پناهی 
است و در سواحل دریا انباشته می شود. به گفته 
انباشته شده در سواحل دریا در  این نمک  وی، 
می گیرد  قرار  خورشید  نور  و  آزاد  هوای  معرض 
می شود.  تبخیر  آن  ید  از  توجهی  قابل  مقادیر 
شریعت پناهی تاکید کرد: نمک دریا دارای میزان 

کافی ید برای تأمین نیاز روزانه افراد نیست.
انواع  وجود  به  اشاره  با  دانشگاه  دانشیار  این 
دارای  دریا  نمک  گفت:  دریا  نمک  در  ناخالصی 
خاک،  شن،  نظیر  نامحلول  ناخالصی های  انواع 
گل و الی و همچنین ناخالصی های محلول نظیر 
گچ، سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم است که 
ایجاد سرطان و عوارضی نظیر کم خونی،  باعث 
آسیب پوستی، آسیب به استخوان ها، کبد، کلیه 
ناخالصی  بیشترین  افزود:  وی  و طحال می شود. 
سولفات  یا  گچ  نشده  تصفیه  نمک  در  موجود 
آن  رنگ  بودن  سفید  دلیل  به  که  است  کلسیم 
قابل تشخیص از اصل نمک نیست، اما نمکی که 
است  تلخ  باشد  ماده  این  از  زیادی  مقدار  حاوی 
و با نمک تصفیه شده فرق دارد. شریعت پناهی 
غیر  نمک  در  موجود  ناخالصی های  داد:  ادامه 
تصفیه باعث پنهان شدن شوری نمک می شوند. 
به همین دلیل فرد برای رسیدن به طعم دلخواه 
خود از مقدار نمک بیشتری استفاده می کند که 
رفتن فشارخون در  باال  احتمال خطر  نتیجه  در 

فرد افزایش می یابد.
صحیح  نحوه  به  اشاره  با  دانشگاه  دانشیار  این 
نمک  گفت:  شده  تصفیه  یددار  نمک  نگهداری 
چوبی،  جنس  از  دربسته  ظروف  در  باید  یددار 
نگهداری  رنگی  شیشه  یا  و  پالستیکی  سفالی، 
رطوبت  حرارت،  نور،  از  دور  ظروف  این  و  شود 
و هوا باشد. وی توصیه کرد افراد نمک مورد نیاز 
خود را به اندازه خریداری کنند تا حداکثر شش 
متخصص  این  شود.  مصرف  خرید  از  پس  ماه 
ید  منظور حفظ  به  کرد:  تاکید  تغذیه همچنین 
انتهایی  مرحله  در  نمک  غذا  طبخ  هنگام  حتماً 
پخت به غذا اضافه شود. وی به افراد توصیه کرد 
یددار  محصول  حتماً  طعام،  نمک  خرید  هنگام 

تصفیه شده را خریداری کنند.

دیگر هیچ کشوری از قدرت پوشالی 
صهیونیست ها واهمه ندارد

 معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حزب اهلل به تنهایی رژیم 
صهیونیستی را به ذلت کشانده است، خاطر نشان کرد: امروز 

هیچ کشوری از قدرت پوشالی اسرائیلی ها واهمه ندارد.
 »محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور که در آخرین جمعه 
ماه مبارک رمضان همراه با مردم روزه دار و استکبار ستیز تهران 
در راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس شرکت کرد، در جمع 
خبرنگاران، جهانی شدن روز قدس را از ابتکارات امام خمینی 
)ره( برشمرد و گفت: با جهانی شدن روز قدس مبارزان مظلوم 
سال  چهل  افزود:  وی  کردند.  پیدا  بزرگی  پشتوانه  فلسطینی 
نماد قدرت  به  تبدیل  رژیم صهیونیستی  پوشالی  پیش قدرت 
شده بود و کل کشورهای عربی از پس آن بر نمی آمدند، ولی 
روز  شدن  جهانی  و  فلسطین  مردم  مبارزه  پشتوانه  به  امروز 
قدس، ورق برگشته و حزب اهلل به تنهایی این رژیم را به ذلت 
کشانده است و امروز هیچ کشوری از قدرت پوشالی اسرائیلی 
ها واهمه ندارد. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: این ابتکار 
شکل  هم  و  محتوا  هم  مبارزه،  جهت  هم  که  بود  راحل  امام 
مبارزه را کاماًل تغییر داد و آن را جهانی کرد و امروز قدس از 

اهمیت ویژه ای برای مردم برخوردار است. 

راهپیمایی روزقدس در سراسر کشور 
در امنیت کامل برگزار شد

فرمانده کل انتظامی کشور از برگزاری راهپیمایی روز قدس در 
سراسر کشور در امنیت کامل خبر داد.

راهپیمایی  امنیتی  وضعیت  درباره  اشتری،  حسین  سردار 
روزقدس در سراسر کشور گفت: پلیس مسئول تامین امنیت 
دیگر  البته  و  بود  کشور  سراسر  در  روزقدس  راهپیمایی 
دستگاه ها نیز در این خصوص به ما کمک کردند که ما قدردان 
به  از مردم کشورمان  آنها هستیم. همچنین الزم می دانم که 
دلیل حضور پرشور و نیز به دلیل همکاری و همراهی خوبی که 

با مأموران پلیس در تأمین نظم و امنیت داشتند تشکر کنم.
فرمانده کل انتظامی کشور افزود:  خوشبختانه در نتیجه تعامل 
و همکاری خوب مردم با پلیس و نیز تهمیدات اتخاذ شده از 
پرشور  حضور  با  که  قدس  روز  راهپیمایی  ما،  ماموران  سوی 
نیز  کامل  امنیت  در  یافت،  ادامه  و  آغاز شد  مردم  با شکوه  و 
ناامنی  وقوع  بر  مبنی  گزارشی  هیچگونه  ما  و  رسید  پایان  به 
ابراز امیدواری کرد که  در راهپیمایی نداشتیم. سردار اشتری 
به زودی جشن آزادی قدس شریف و سرزمین های اشغالی از 

چنگال متجاوزان و رژیم غاصب صهیونیستی برگزار شود.

وعده امام )ره( درباره روز قدس 
محقق شد

 جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
امروز وعده امام )ره( درباره همه گیر شدن روز قدس در همه 
آن  تخلفی در  و  است  است. وعده خدا حق  دنیا محقق شده 
نیست.  سردار علی فدوی درباره اهمیت راهپیمایی روز قدس 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: این ابتکار حضرت امام که 
انقالب  امام مبنای کل  اینکه حضرت  به لحاظ  43 سال قبل 
داده  وعده  بودند خداوند  اسالمی  انقالب  نهضت حق  اسالمی 
به  کالم اولیای خود، اثر وضعی می گذارد. جانشین فرماندهی 
وعده  که  است  این  معید  امروز  و  قدس  روز  افزود:  سپاه  کل 
تصریح  فدوی  سردار  نیست.  آن  در  تخلفی  و  است  خدا حق 
کرد: اینکه خداوند در کالم اولیای خود اثر وضعی می گذارد به 
این معناست که امروز این اثر نه تنها در ایران و در کشورهای 
مشاهده  غیرمسلمان  کشورهای  از  بسیاری  در  بلکه  اسالمی 
برای  قدس  روز  در  مردم  می بینیم  که  همانطور  و  می شود 
مظلومیت فلسطین و مقابله با شرارت و شیطنت مستکبرین به 
خیابان می آیند تا به ندای حق امام جواب بدهند. وی ادامه داد: 
قطعاً همانطور که حضرت امام راحل وعده دادند و روز قدس 
همه گیر شد آن وعده امام که انشااهلل در قدس نماز می خوانیم 

هم محقق خواهد شد.

مساله فلسطین تقابل بین حق و باطل است
اینکه مردم در این سال ها  با بیان  سخنگوی شورای نگهبان 
غلظت  و  شدت  همان  با  و  نیامدند  کوتاه  فلسطین  آرمان  از 
فلسطین  مروز مساله  پیگیری می کنند، گفت:  را  این موضوع 
باطل است. هادی طحان نظیف در حاشیه  و  بین حق  تقابل 
ایرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  قدس  روز  راهپیمایی  مراسم 
)ره(  امام  ابتکار حضرت  و  یادگار  راهپیمایی روز قدس  افزود: 
امروز مساله فلسطین چهره واقعی مدعیان حقوق بشر  است. 
مشاهده  این خصوص  در  همه  که  دوگانه ای  استانداردهای  و 
بیان  با  نگهبان  شورای  سخنگوی  می دهد.   نشان  می کنند، 
اینکه امروز مسئله فلسطین تقابل بین حق و باطل است، اضافه 
کرد: این حضور و پیوستگی که در این سالها مشاهده می کنیم 
نشان می دهد که در این سال ها فرمایش مقام معظم رهبری به 
زودی به نتیجه خواهد رسید.   عضو حقوقدان شورای نگهبان 
تأکید کرد: پیام حضور این راهپیمایی این است که مردم در 
این سالها از آرمان فلسطین کوتاه نیامدند و با همان شدت و 

غلظت این موضوع را پیگیری می کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

تقدیر خداوند این است که فلسطین آزاد خواهد شد 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد:

40 سال محدودیت برای خرید خودرو ایجاد کردیم 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:  
ما 4۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین 
نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف 
به دو خودروساز داخلی کرده ایم و 4۰ سال 
ایجاد  محدودیت  نوعی  به  مردم  برای  است 
شود  می  باعث  موضوع  این  که  ایم  کرده 
حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای 

مبرم خود با مشکل مواجه شوند.
مجمع  رئیس  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
اهمیت  بر  تاکید  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
نماد  را  روز  این  قدس،  روز  راهپیمایی 
مقاومت جهان اسالم دانست و با بیان اینکه 
عمیق،  بینش  محصول  قدس  روز  نامگذاری 
حکمت، خردمندی و تدبیر حضرت امام )ره( 
با حضور  مردم خواست  از عموم  است،  بوده 
شعارهای  و  قدس  روز  راهپیمایی  در  پرشور 
لرزه افکن بر پیکر دشمن، از جریان مقاومت 

حمایت کنند.
مجمع  جلسه  در  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
تشخیص مصلحت نظام که با حضور روسای 
قوا، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، با اشاره 
به ایام پایانی ماه مبارک رمضان بر لزوم بهره 
مندی هر چه بیشتر از ایام باقیمانده این ماه 
همه  خداوند  امیدواریم  گفت:  و  کرد  تاکید 
است،  شده  سپری  که  ایامی  در  را  مومنان 
باشد  داده  قرار  خود  خاصه  عنایات  مشمول 
و توشه ای وزین از نورانیت و شوق الی اهلل و 

طاعت رب االرباب از این ایام برگرفته باشیم 
و ان شاء اهلل از زمره کسانی باشیم که خداوند 
ُل  متعال در مورد آنان می فرماید: َفُأولَِئَک یَُبِدّ

َئاتِِهْم َحَسَناٍت. اهلَلُهّ َسِیّ
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با گرامیداشت 
روز قدس، مساله فلسطین و قدس شریف را 
مساله اول جهان اسالم دانست و تصریح کرد: 
است  اسالم  جهان  مقاومت  نماد  قدس،  روز 
بینش  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز  و 
حضرت  تدبیر  و  خردمندی  حکمت،  عمیق، 
نامگذاری  در  الزکیه(  نفسه  اهلل  )قدس  امام 
این روز بزرگ و تحریض بر گرامیداشت آن 
اعضای  جلسه،  این  ادامه  در  بریم.  می  پی 
بیان  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
نظرات موافق و مخالف خود در خصوص طرح 

ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.

خودرو گران است 
قوه  رئیس  ای  اژه  محسنی  االسالم  حجت 
قیود  با  مجلس  نظر  با  موافقت  در  قضاییه 
نظارت،  عالی  هیات  کرد:  اظهار  شرایطی،  و 
کلی  سیاستهای  مخالف  را  مجلس  مصوبه 
امروز  است.  دانسته  مقاومتی  اقتصاد  و 
با مجوز  نه  خودروسازان مشکالتی دارند که 
واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکالت 
برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است 
و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی 

و حتی توزیع خودرو نیز اشکاالتی دارد.
و  گذشته  سال  مهر  جلسه  به  اشاره  با  وی 
وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید 
خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها 
بعد از گذشت شش ماه قیمت پایین نیامده 
بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال 

۹۹ و سال قبلتر آن کاهش داشته است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به نظر من 
اینکه بر اساس ماده 4 به هر شخص حقیقی 
و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده 
را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این 
دو خودروساز هم می توانند در قامت شخص 
حقوقی برای پر کردن خالء تولید خود اقدام 
به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت 

از تولید داخلی منافات دارد.
شورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
اسالمی نیز در این جلسه با اشاره به اشکاالت 
سیاستهای  پول،  انرژی،  نظام  در  حکمرانی 
مالی، آب و ... در شیوه، روشها و سیاستها به 
دالیل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو 

در مجلس پرداخت.
براساس این گزارش، آیت اهلل آملی الریجانی 
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
جمع بندی نظرات ارائه شده، مجموع نظرات 
ارائه شده را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: 
ورود  مساله  به  صرفاً  طرح  این  مخالفان 
بلکه  اند،  نکرده  تاکید  مجلل  خودروهای 
معتقدند میزان ارز کشور محدود است و باید 
برخی  لحاظ شود.  ها  اولویت  آن  در مصرف 
مطرح  را  رانت  مسئله  نیز  مخالفان  از  دیگر 
خودروی  تولید  از  حمایت  نیز  و  اند  کرده 
از  قطع  بطور  موضوعات  این  همه  داخلی. 
توان  نمی  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت 
از کنار آن بسادگی گذشت، خصوصاً مسئله 
حمایت از تولید داخلی که در هر صورت باید 
تولید  همچنان  که  شود  عمل  ای  گونه  به 

داخلی مورد حمایت قرار گیرد.
در  اما  داد:  ادامه  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
توجه  هم  حقوقی  نکته  این  به  باید  مقابل 
کنیم که ما 4۰ سال است مقوله خودروسازی 
و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً 
معطوف به دو خودروساز داخلی کرده ایم و 
4۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت 
ایجاد کرده ایم که این موضوع باعث می شود 
حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای 

مبرم خود با مشکل مواجه شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه 
این سوال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از 
اند؟  راضی  داخلی  خودروساز  دو  محصوالت 
آیا با قیمت های امروزی خودروهای داخلی 
به شرط آنکه تعرفه های واردات باال نباشد، 
مردم نمی توانند از خودروی بهتری استفاده 
مردم  به  ظلم  این  آیا  این صورت  در  کنند؟ 
که  کنیم  مجبور  را  مردم  ما  اینکه  نیست؟ 
فقط محصوالت کم کیفیت این دو خودروساز 
را خریداری کنند عامل رقابت است؟ به گفته 
کارشناسان می توان با قیمتی حدود 5 تا ۷ 
هزار دالر خودروهای اقتصادی بروز وارد کرد.

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه بحسب 
گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود 
۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان 
داخلی است و این در حالی است که ۷ میلیون 
خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح 
کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن 
آمده  مجلس  مصوبه  در  که  شرایطی  با  هم 
مورد  مجمع  در  مصلحت  حسب  یا  و  است 
تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید 

داخلی ضربه نخواهد زد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
موافقان  و  مخالفان  بندی سخنان  این جمع 
است و بنظر می رسد می توان آنها را بنحوی 
جمع کرد و بنابراین پیشنهاد روشن آن است 
که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع 
به  و  شود  تأمین  موافقان  و  مخالفان  نظرات 
اما  واردات موافقت کرده  با اصل  ترتیب  این 
و شروطی  قیود  ها  بست  بن  از  خروج  برای 
در  هم  آن  تشخیص  و  شود  گرفته  نظر  در 
مقام اجرا به دولت سپرده شود. آیت اهلل آملی 
الریجانی گفت: به این ترتیب دولت مسئول 
تشخیص اولویت ها برای اختصاص ارز خواهد 
که  باشد  این  بر  دولت  نظر  که  آنجا  و  شد 
ضروری  موارد  و  دارو  واردات  به  نیمایی  ارز 
واردات  این  صرف  ارز  کند،  پیدا  اختصاص 
تحفظ  با  شد  عوض  ها  اولویت  اگر  و  شود 

شرایط و قیود ذکر شده خودرو وارد کنند.
تشخیص  مجمع  رئیس  سخنان  از  پس 
این  ارجاع  خصوص  در  نظام،  مصلحت 
پیشنهاد به کمیسیون مشترک، برای بررسی 
بیشتر آن و قیود و شرایط مورد بحث، رای 
اعضای  اکثریت  رای  با  و  آمد  بعمل  گیری 
به  پیشنهاد  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 

کمیسیون ارجاع شد.

رژیم  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
صهیونیستی یک رژیم زبون و متزلزل است، 
سیستماتیک  نقض  دولتی،  تروریسم  گفت: 
ممنوعه  سالح های  بکارگیری  بشر،  حقوق 
مردم  علیه  فزاینده  فشارهای  مردم،  علیه 
حرمت  هتک  و  باختری  کرانه  و  قدس 
و  پایداری  به  کمکی  هیچ  مسجداالقصی، 

امنیت رژیم صهیونیستی نکرده است.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در دیدار 
کشورهای  نمایندگی های  روسای  و  سفرا  با 
حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  اسالمی 
با  گفت:  اسالم،  جهانی  خانواده ی  جمع  در 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، 
پیشاپیش عید سعید فطر را به شما میهمانان 
همة  و  شما  محترم  خانواده های  گرامی، 
مسلمانان سراسر عالم تبریک و تهنیت عرض 
 کنم و از خداوند متعال بهترین ها را در عید 

فطر برای امت اسالمی آرزو کنم.
ماه  مبارک رمضان  ماه  افزود:  رئیس جمهور 
هویت ساز برای جامعه اسالمی است، در کنار 
ترویج روِح اخالص و معنویت در جامعه که 
منجر به التفات همگانی و خودسازی می شود 
مهربان تر  یکدیگر  به  نسبت  را  انسان ها 
می کند. ماه رمضان پدیدآوردنده ی یک هویت 
نام امت اسالمی است؛ اساسا یکی  به  ممتاز 
از کارکردهای اجتماعی مناسک دینی همین 
ایمانی  پیوندهای  است.  هویت  در  انسجام 
انسان هاست  بین  پیوندها  نوع  قوی ترین 
ایمانی  و خواهران  برادران  به  را  مومنین  که 
ارتقاء  اسالمی  امت  به  را  مسلمین  جامعه  و 

می بخشد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: جمعیت عظیم و 
روبه رشد مسلمانان در جهان، در کنار گرایش 
اسالمی،  شریعت  رعایت  به  جوانان  فزاینده 
تمدِن  عظمِت  از  جدیدی  دوران  نویددهنده 
حالیست  در  این  بود؛  خواهد  اسالمی  نوین 
دموکراسی  لیبرال  ظاهرفریب  الگوی  که 
غربی اینک و به اعتراف خود مقامات غربی، 
جذابیتش را حتی در غرب از دست داده است 
و ناسیونالیسم افراطی و اقتدارگرایی، از درون 

جوامع غربی، آن را به چالش می کشد.
دکتر رئیسی خاطر نشان کرد: در این شرایط 
همانطور  دارد.  وحدت  به  نیاز  اسالمی  امت 
عبودیت  با  امت  می فرماید:  کریم  قرآن  که 
پروردگار رابطه مستقیم دارد )ان هذه اُمتکم 
تفاوت ها  و  فاعبدون(  ربکم  أنا  و  واحده  امه 

خللی در واحد بودن امت ایجاد نمی کند.
رئیس جمهور ادامه داد: لذا از یک سو، امت به 
وحدت، قوام می یابد و از سوی دیگر، وحدت 
را باید در امت جستجو کرد. به همین دلیل، 
جریان تکفیر، که از خون جهان اسالم ارتزاق 
می کند، یک انحراف آشکار از صراط مستقیم 
وحدت امت اسالمی است. این جریان تکفیر 
امت  دشمنان  نظام  پیاده  به  تبدیل  اینک 
منافع  راستای  در  و  است  شده  اسالمی 
به مسلمان کشی در  آنها دست  سلطه گرایانه 

سرزمین های مختلف اسالمی می زند.
مظلوم  ملت  داشت:  اظهار  رئیسی  اهلل  آیت 
ناامنی  و  جنگ  با  که  سال هاست  افغانستان 
است.  کرده  نرم  پنجه  و  دست  آوارگی  و 
سال  چهل  از  بیش  ایران  اسالمی  جمهوری 
را  افغانستانی  آوارگان  و  مهاجر  که  است 
کرده  میزبانی  درون جامعه خود  در  برادرانه 

است.
می رفت  انتظار  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
و  رفاه  و  امنیت  درگیری ها،  پایان  با  که 
چشم  افغان،  پسران  و  دختران  علم آموزی 
گرم  و  روشن  را  افغانستان  دوستان  دل  و 
و  خطرناک  روندی  متاسفانه  اینک  اما  کند. 
هدایت  با  تکفیری  ناامنی  ترویج  از  هدفمند 
خارجی مشاهده می شود که به دنبال شعله ور 
سرزمینی  در  بار  این  فرقه ای،  جنگ  کردن 
دلیل  همین  به  است.  اسالمی  امت  از  دیگر 
جمهوری اسالمی همواره بر مشارکت واقعی 
در  سیاسی  مذهبی،  قومی،  گروه های  همه 
تاکید داشته است  افغانستان  آینده  حکومت 
به  ملت  این  دشمنان  سوءاستفاده  امکان  تا 
حداقل برسد و افغانستان بعد از سال ها درد و 

رنج، روی آرامش ببیند.
به کارنامه درخشان و  اشاره  با  دکتر رئیسی 

فتنه  با  مبارزه  در  اسالمی  جمهوری  موفق 
تکفیری در امت اسالمی، گفت: اگر مجاهدت 
شهید  همچون  اسالم  جهان  بزرگ  سرداران 
قاسم  حاج  شهید  و  المهندس  ابومهدی 
از کشورها  سلیمانی نبود داعش در بسیاری 
نیز جمهوری  اینک  می کرد.  ادعای حکومت 
اسالمی دست همکاری خود را به سوی همه 
تا در مقابله  کشورهای اسالمی دراز می کند 
هم افزا  بصورت  تکفیر،  با  میدانی  و  گفتمانی 
عمل کنیم. رئیس جمهور افزود: از سوی دیگر، 
تهدیدی  همچنان  صهیونیستی  غاصب  رژیم 
فلسطین  و  است  اسالمی  امت  بر ضد  جدی 
مظلوم رمز وحدت امت اسالمی است. اگرچه 
رژیم کودک کش  این  اصلی  قربانی  فلسطین 
نیات  قبال  در  ساده لوحی  یا  غفلت  اما  است 
کشورهای  کل  آن،  توسعه طلبانه  و  شوم 
منطقه و هویت جهان اسالم را تهدید می کند. 
رژیم  با  را  خود  روابط  که  کشورهایی  َمَثل 
عادی سازی  باصطالح  صهیونیستی  خونریز 
در  مار  که  است  کسی  همچون  می کنند 
حرکت  این  و  می دهد  پرورش  خود  آستین 
بدون تردید موجب خشم و غضب قریب دو 
میلیارد مسلمان در جهان خواهد شد و نفرت 
آزادگان جهان را برخواهد انگیخت. آیت اهلل 
صهیونیستی  رژیم  کرد:  نشان  خاطر  رئیسی 
تروریسم  است.  متزلزل  و  زبون  رژیم  یک 
بشر،  حقوق  سیستماتیک  نقض  دولتی، 
مردم،  علیه  ممنوعه  سالح های  بکارگیری 
کرانه  و  قدس  مردم  علیه  فزاینده  فشارهای 
هیچ  مسجداالقصی،  حرمت  هتک  باختری، 
کمکی به پایداری و امنیت رژیم صهیونیستی 
اگر مقاومت جوانان مومن امت  نکرده است. 
همچون  نیز  صهیونیست ها  نبود،  اسالمی 
تکفیری ها کشورهای منطقه را بلعیده بودند. 
رژیمی که بیش از ۷۰ سال است که موجب 
آوارگی در منطقه است  و  بی ثباتی  و  ناامنی 
اینک نیز نه تنها نمی تواند شریکی برای صلح 
امنیت  و  ثبات  پای گذارد  بلکه هر جا  باشد 

آنجا را به مخاطره می اندازد.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به جایگاه روز قدس 

در زنده نگهداشتن مساله فلسطین و مقاومت 
عنوان  به  قدس  روز  کرد:  تاکید  منطقه،  در 
میراث و ابتکار هوشمندانه رهبر فقید انقالب 
فلسطین  مساله  خمینی)ره(  امام  اسالمی، 
جهان  تپنده  قلب  عنوان  به  را  مقاومت  و 
اسالم، زنده نگه داشته است. روز قدس روز 
روز،  این  و  است  اسالمی  امت  همبستگی 
یأس  روز  و  مستضعفان  و  مظلومان  امید 
است.  اسالم  دشمنان  و  صهیونیستی  رژیم 
جمهوری اسالمی ایران در عمل اثبات کرده 
است که در روزهای سخت دست برادران و 

دوستان خود را رها نمی کند.
حال،  عین  در  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
این  فصل  و  حل  برای  اسالمی  جمهوری 
یک  فلسطین  سرزمین  در  بزرگ  معضل 
بر  مبتنی  و  دموکراتیک  عادالنه،  حل  راه 
و  است  کرده  ارائه  بین المللی  استانداردهای 
اصیل  فلسطینی های  همه  آراء  به  رجوع  آن 
برای  یهودی  و  مسیحی  مسلمان،  از  اعم 
تعیین سرنوشت سیاسی کشور خود و ایجاد 
تاریخی  سرزمین های  در  فراگیر  دولت  یک 
معظم  رهبر  ابتکار  این  و  است  فلسطین 
انقالب اسالمی)مدظله العالی( جزو اسناد ثبت 

شده نزد سازمان ملل متحد است.
اسالمی  امت  داشت:  اظهار  رئیسی  دکتر 
اسالم  جهان  اصلی  مسائل  به  نسبت  نباید 
غفلت کند. بیش از پنجاه سال پیش سازمان 
به  پاسخ  در  و  درستی  به  اسالمی  کنفرانس 
شکل  مسجداالقصی  در  آتش سوزی  جنایت 
اختالفات  که  می رود  انتظار  امروز  و  گرفت 
درونی بر سازمان همکاری های اسالمی سایه 
به  را  خود  نباید  اختالف  بهانه  به  نیافکند. 
دهان گرگ های درنده فرو انداخت. اختالفات 
سیاست  کرد.  فصل  و  حل  گفتگو  با  باید  را 
مفتضحانه  شکست  آمریکا   حداکثری  فشار 
کاخ  سخنگوی  اعتراف  این  است  خورده 
تحلیف  روز  در  که  همانگونه  و  است  سفید 
شورای  مجلس  در  خود  جمهوری  ریاست 
اسالمی اعالم کردم جمهوری اسالمی دست 
کشورهای  همه  سوی  به  را  خود  دوستی 
خصوص  به  و  اسالمی  امت  جمله  از  جهان 
همه  دست  و  کرده  دراز  خود  همسایگان 
کشورهای اسالمی را به گرمی می فشارد. ما 
به دنبال تعامل حداکثری با جهان هستیم و 
در این چارچوب، همسایگان، دوستان و امت 

اسالمی، اولویت ما را شکل می دهند.

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
 مانند پرورش مار در آستین است


