
سفر »علی باقری« به نیویورک
 ارتباطی با مذاکرات ندارد

پاسداری از استقالل و تمامیت 
ارضی ماموریت اصلی ارتش است

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفر »علی باقری« به نیویورک 
ارتباطی به گفتگوی دوجانبه با مقامات آمریکایی در بحث هسته ای 
کنعانی  ناصر  داشت.  نخواهد  و  ندارد  دیگری  موضوع  هیچ  و 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی صبح روز گذشته در نشست خبری با 
اشاره به تحوالت در حوزه قفقاز جنوبی، گفت: موضع صریح ایران 

در قبال تحوالت در منطقه قفقاز جنوبی بارها در سطوح...

 فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران پاسداری از استقالل 
و تمامیت ارضی کشور را ماموریت اصلی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران برشمرد، گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به 
برکت خون شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، هر روز بالنده تر 
به پیش می رود.  سرلشکر سید عبدالرحیم  و قوی تر و مقتدرتر 

موسوی صبح روز دوشنبه در آیین اختتامیه بیستمین ...

سال شانزدهم * شماره 3173 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 29  شهریور 1401 * 20  سپتامبر 2022 * 23  صفر 1444

دهستان سادات محمودی 
شرایط تبدیل شدن به بخش را دارد

مراقب باشید؛

 عالئم افسردگی
 در مردان 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان:

تهمیدات الزم برای سوخت رسانی به مناطق 
صعب العبور استان اندیشیده شده است 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
برای  ملی  شرکت  این  گفت  وبویراحمد  کهگیلویه 
سوخت رسانی و ذخیره سازی زمستانی نفت سفید 
استان  صعب العبور  و  عشایری  روستایی،  مناطق 
اندیشیده  را  الزم  تمهیدات  و  دارد  کامل  آمادگی 
است.  به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ساالر 
خشایی روز یکشنبه در این باره اظهار داشت: تامین 
های  فرآورده  انواع  سازی  ذخیره  و  توزیع  ،حمل، 

نفتی در استان بصورت مطلوب انجام شده است. 
وی افزود: سوخت رسانی به بخش های کشاورزی، 

حمل ونقل، صنایع، پروژه های عمرانی ،...

داده ایم  نشان  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
آنچه  اگر  گفت:  هستیم،  صادق  مذاکرات  در 
دارد  تاکید  آن  بر  اسالمی  جمهوری  که 
»تضمین  ظالمانه«،  تحریم های  »رفع  یعنی 
و  »حل  و  اطمینان بخش«  و  اعتمادآفرین 
فصل مسائل پادمانی به صورت قطعی« محقق 

شود یک توافق خوب امکانپذیر است.
به  سفر  آستانه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
و  هفتاد  در  شرکت  منظور  به  نیویورک 
هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
 CBS تلویزیونی  شبکه  با  گفتگویی  متحد 
زیر  در  گفتگو  این  متن  که  داشت  آمریکا 

منتشر می شود:
جمهور  رئیس  آقای   :CBS خبرنگار 
را  هسته ای  صنعت  می فرمایید  که  همانطور 
شما  اما  می خواهید  آمیز  صلح  اهداف  برای 
استفاده  برق  تولید  برای  صنعت  این  از  اوال 
که  دارد  وجود  اسناد  برخی  ثانیا  و  می کنید 

فعالیتهای غیر صلح آمیز داشته اید.
در  الرحیم.  الرحمن  بسم اهلل  رئیس جمهور: 
مورد مذاکرات هسته ای آنچه به پیشینه این 
مساله برمی گردد آن است که آمریکایی ها از 
تعهدات  به  اروپایی ها  و  شدند  خارج  برجام 
اما  نکردند.  عمل  ایران  ملت  به  نسبت  خود 
خود  تعهدات  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
پایبند بود و طبق نظر آژانس نه یک بار بلکه 
خود  تعهدات  به  ایران  که  کرده  اعالم  بارها 
تعهد  این  نقض  است.  کرده  عمل  برجام  در 
اول از ناحیه آمریکایی ها اتفاق افتاد بعد هم 
اتفاق  اروپایی ها  ناحیه  از  تعهدات  انجام  عدم 
بود چون  برای رفع تحریم ها  افتاد. مذاکرات 
است،  ایران ظالمانه  علیه ملت  تحریم ها  این 
که  وقتی  ایران.  ملت  به  است  ظلمی  این 
چرا  است  کرده  عمل  خود  تعهدات  به  ایران 
داشته  توجه  باید  اینکه  ضمن  شود؟  تحریم 
برخورداری  برای حق  نمی تواند  باشیم کسی 
و  دانش  داشتن  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
ممنوعیت  یا  محدودیت  هسته ای  صنعت 
ایجاد کند. بارها هم جمهوری اسالمی اعالم 

کرده که در دکترین دفاعی خود...

نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون 
سادات  دهستان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پتانسیل، ظرفیت و  توابع شهرستان دنا  از  محمودی 
شرایط الزم را برای تبدیل شدن به بخش دارد. مهدی 
روشنفکر در جمع مردم روستای درب کالت سادات 
مجموع   ۱۳۹۵ سال  در  داشت:  اظهار  محمودی، 
که  بود  نفر  و۱۵۶  هزار   ۱۰ پاتاوه  بخش  جمعیتی 
اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر برسیده است. وی افزود: 
امید است استاندار کهگیلویه و بویراحمد مژده ارتقای 
دهستان سادات محمودی به بخش را به مردم بدهد. 

نماینده مردم شهرستان های بویراحمد،...

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی :
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معاون عمرانی استاندار خبر داد؛

بیمارستان بهمئی
 تا پایان مهر 

به بهره برداری می رسد

معاون آموزش و پرورش
 کهگیلویه و بویراحمد:

 والدین  نگران دریافت 
کتابهای درسی نباشند

نشان داده ایم 
در مذاکرات صادق هستیم 
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دولت بدنام می شود و مردم ناراضی؛

پروژه خاص برای 
پیمانکار خاص 

3

شناسه آگهی ؛   1380717   روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهکیلویه وبویراحمد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد

  بر اساس مجوز شماره  4095 / 1401  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي
 به پیمانكار واجد الشرایط واگذار نماید .

شرایط عمومي :
   ۱ - تصویر مصدق شناسنامه      

  ۲ - دارا بودن و ارائه گواهی تائید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمل ونقل
  ۳ -  دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

  4 - کسب تاییدیه ایمنی و محیط زیست مطابق با چک لیست ارزیابی پیمانکاران     ۵ - دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت و اعضای هیئت مدیره
  ۶ - آگهي تاسیس و روزنامه رسمي حاوي آخرین تغییرات.                                   7 - سوابق کاري و قراردادهاي کاري در۵سال گذشته با تایید کارفرمایان 

  8 - ارائه مدارک تحصیلي اعضاء و هیئت مدیره                                                ۹ - ارائه فهرست امکانات فنی ، اقتصادی و مالی با مستندات معتبر
 ۱۰ - کلیه مدارک بارگذاری شده توسط مناقصه گر بایستی اصل یا برابر با اصل  و باکیفیت و وضوح مناسب  باشند .

 ۱۱ - برنده مناقصه مکلف به  ارائه اصل کلیه مستندات بارگذاری شده می باشد درصورت هرگونه تناقض برابر مقررات و قوانین برخورد خواهدشد.
۱۲ -کلیه اوراق بایستی ممهور به مهر مناقصه گر باشند.

۱۳ -عدم ممنوع المعامله بودن درسطح کلیه شرکت ها )درصورت قرارداشتن درلیست شرکت های ممنوع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه 
گذار ضبط میگردد

*** باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از بسترسامانه الکترونیک دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  انجام میگیرد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام درسامانه مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت:  مرکز تماس : 4۱۹۱۳-۰۲۱
آدرس مناقصه گذار : یاسوج – میدان جهاد – شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد تلفن :۰74۳۳۳۳44۶۲ - ۰74۳۳۳48۱۵۲

ضمناً در صورت تغییرات در زمان بندي فرآیند مناقصه در سایت هاي مربوطه درج و اصالح مي گردد.

شرحعنوانردیف

پیمان خودروهای استیجاری منطقهموضوع مناقصه1

یك سال شمسی )1402-1401(مدت اجرای قرارداد2
16/437/218/880   ریالمبلغ برآورد اولیه3

مبلغ و نوع تضمین شرکت4
 در مناقصه

یكی از تضامین قابل قبول آین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب22/ 09/ 94 یا   
واریز مبلغ     821/860/944ریال  به شماره حساب 9200044416  باشناسه پرداخت 

12100000013 به نام شرکت پخش فراورده های منطقه کهگیلویه و بویراحمد  نزد بانك ملت
نوبت اول  :  سه شنبه 29/ 06/ 1401       تاریخ  درج آگهی5

 نوبت دوم :    چهارشنبه   30/ 06/ 1401
 سه شنبه  29/ 06/ 1401  ساعت 8 صبحتاریخ انتشار در سامانه ستاد6
مهلت دریافت اسناد از سامانه 7

ستاد
تا ساعت14:00  روز  چهار شنبه  06/ 07/ 1401

راس ساعت  10  روز  سه شنبه  12/ 07/ 1401  سالن جلسات منطقهتاریخ و محل جلسه توجیهی8

مهلت زمانی ارسال 9
پیشنهادات

تا ساعت 14:00 روز سه شنبه 19 /07/ 1401 کلیه پاکات می بایست درسامانه ستاد بارگذاری گردد. 
ضمنا مناقصه گران عالوه بر ثبت پاکات در سامانه ستاد اصل پاکات تضمین )الف( را به صورت 

الک و مهر شده تا قبل از ساعت :14:00روز شنبه 19/ 07/ 1401 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات به 
ادرس ذیل  تحویل نمایند.

ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 20/ 07/ 1401 سالن جلسات منطقهتاریخ و محل بازگشایی پاکات10

   نوبت   اول

اظهار کرد:  ایران  اتمی  انرژی  رییس سازمان  و  رییس جمهور  معاون 
خدمت به مردم و خدمت به این آب و خاک جزو توفیقات بزرگ است 
و امیدوارم خداوند متعال عنایت کند تا آن چنان که شایسته ملت عزیز 
و شریف ایران است، بتوانیم خدمات رسانی کنیم و آثار آن به گونه ای 
باشد که تراز کشور و شرایط کیفی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد 

و متحول تر از گذشته کند.
محمد اسالمی با بیان این مطلب در برنامه صف اول شبکه خبر درباره 
دستاوردهای صنعت هسته ای در حوزه علمی و پزشکی گفت: در حوزه 
تهران روند  بیمار در  بر روی سه  به  تازگی  سالمت و پالسما درمانی 

درمانی انجام شد که نتیجه  مثبتی داشت.
صنعت  علیه  که  جوی  تا  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  تصریح  وی 
هسته ای کشور به راه افتاده تا مسیر ما را مسدود کنند را با استفاده از 

دستاوردهای گوناگون و متنوع از بین ببریم.
وی افزود: در حوزه شرکت های دانش بنیان نیز در سازمان انرژی اتمی، 

مرکزی را برای تعامل پژوهشگران و سرمایه گذاران فراهم کرده ایم.
اسالمی گفت: از ۲۰ سال قبل تاکنون شاهد طرح روایت های مختلف 
از سوی صهیونیست ها و غربی ها علیه برنامه هسته ای هستیم و طرح 

اتهاماتی علیه صنعت هسته ای ما همچنان ادامه دارد.
پیش  سال   ۲۰ از  کرد:  بیان  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
رهبری  به  و  منافقان  توسط  علیه صنعت هسته ای کشورمان  جریانی 
امنیت  شورای  مانند  بین المللی  سازمان های  مسیر  در  صهیونیست ها 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد که در نهایت منجر به اعمال 

تحریم های سنگین علیه ایران شد.
وی گفت: ۲۰ سال مذاکرات توسط مسئوالن مختلف انجام شد و در 
نهایت به توافق برجام رسید که یک توافق با دو ستون است؛ در یک 
ستون ما برای شفافیت و اعتمادسازی سرعت خود را کاهش دادیم و 
آن ها نظارت خود را بیشتر کردند و در ستون دیگر قرار بر رفع اتهامات 
و تحریم ها علیه ایران بود که غرب تعهدات خود را اجرا نکرد و از برجام 
این  می گویند  دارند،  را  برجام  به  برگشت  قصد  که  حاال  شد،  خارج 
مسائل جدید و غیر از برجام است! درحالی که این مسایل از سال ۲۰۰۳ 

وجود داشته و اکنون و در سال ۲۰۲۲ اتفاق جدیدی رخ نداده است.
اسالمی تاکید کرد: اتهامات علیه ایران را اسراییل مطرح کرد و اکنون 
رژیم صهیونیستی تبدیل به مرجع تقلید برای آژانس بین اللملی انرژی 

اتمی شده است.
نظر  زیر  بین المللی  سازمان  یک  که  می شود  چگونه  کرد:  ابراز  وی 
آغشته  ایرانی  هزاران  به خون  منافقان که دستانشان  از  ملل  سازمان 

است، پیروی کند؟
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در مذاکراتی که در دولت قبل انجام 
شده بود، گفته بودند که اطالعاتی در دست ما است و برای بازدید از 
چهار مکان به ما دسترسی بدهید که ما این پرونده را ببندیم البته برای 

این اتهامات هم سند معتبر نداشتند.
با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس  با اشاره به توافق سال گذشته  وی 

بین المللی انرژی اتمی توضیح داد: با گروسی تفاهم کردیم و آن بیانیه 
منتشر شد و گفتیم شما سواالتتان را به ما بدهید و ما جواب سواالت 

را به شرط اینکه پرونده را ببندید، می دهیم.
اسالمی بیان کرد: آژانس اعالم کرد که ۲ پرونده از مکان های ادعایی 
بیشتری  روشنگری  باید  ایران  بعدی،  مکان   ۲ مورد  در  و  می بندد  را 
انجام دهد اما بعداً از آن دو مکان، یک پرونده  را بستند که البته مجدداً 

پرونده همان مکان را باز کردند!
اسالمی افزود: برای مثال یکی از این اماکن یک معدن متروکه است که 

بیش از ۳۰ سال استفاده نشده است.
مورد  یک  ایران  اسالمی  جمهوری  در  گفت:  جمهور  رییس  معاون 
فعالیت هسته ای وجود ندارد که به آژانس اعالم نشده باشد یا آژانس از 

آن بی اطالع باشد و تمام فعالیت ها تحت نظارت آژانس است.
وی بیان کرد: امروز در حدود ۲ درصد از ظرفیت هسته ای دنیا مربوط 
به ایران است، اما حدود ۲۵ درصد از بازرسی ها از ایران انجام می شود!
وی افزود: آژانس و مدیرکل باید از جایگاه حقوقی آژانس صیانت کنند.

اسالمی تصریح کرد: پیغام ها و پیام هایی که از طرف آژانس آمده؛ نشان 
می دهد که قصد بستن این پرونده را دارند. امیدواریم صادق باشند و 
بیش از این وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی 

بتوانند فشار حداکثری خود را اعمال کنند.
باید  اراده سیاسی  این است که  اهمیت  اضافه کرد: موضوع حائز  وی 
است  فشار  برای  االن  سیاسی  اراده  باشد،  داشته  وجود  بستن  برای 

درحالی که باید اراده سیاسی خود را خرج بستن پرونده کند.
مجمع  در  ایران  پیشنهادی  برنامه  درباره  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
و  قطعی  پیشنهاد  داد:  توضیح  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  عمومی 
در  از سالح های هسته ای  عاری  خاورمیانه  موضوع  ما، طرح  مشخص 

مجمع عمومی آژانس بین المللی است.
برای  کشورها  از  بسیاری  حکام،  شورای  اخیر  نشست  در  گفت:  وی 
صدور قطعنامه علیه ایران همکاری نکردند که این مساله دارای پیام 
خوبی بود؛ فقط یک بیانیه در چهار بند منتشر شد که در بند چهارم 

آن مواضع اروپایی ها آمده بود.
با  که  هستند  این  دنبال  صهیونیست ها  کرد:  اظهار  اسالمی  مهندس 
تغییراتی در NPT بتوانند جای پای خود را باز کنند که هنوز با سایر 

اعضا به اجماع نرسیده اند.
رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه درباره نیت اروپایی ها از توافق با 
ایران عنوان کرد: عالیم و نشانه ها که در یک سال گذشته وجود داشت 
و هنوز هم ادامه دارد، حاکی از این است که اروپایی ها اراده کرده اند که 
توافق صورت گیرد اما نیت اصلی آنها انزوای ایران است و به نوعی با 

توافق هسته ای می خواهند زمان بخرند که ما را تضعیف کنند.
مخالف  ما  سوخت  چرخه  داشتن  با  اروپایی ها  کرد:  خاطرنشان  وی 
هستند زیرا چرخه سوخت نماد داشتن قدرت است و اروپایی ها از قبل 

از انقالب نیز موافق این موضوع نبوده اند.

پیغام های آژانس، 
نشان دهنده قصد آن ها برای بستن پرونده ایران است
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دهستان سادات محمودی دنا 
شرایط تبدیل شدن به بخش را دارد

در  مارگون  و  دنا  بویراحمد،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: دهستان سادات محمودی از 
توابع شهرستان دنا پتانسیل، ظرفیت و شرایط الزم را برای 
تبدیل شدن به بخش دارد. مهدی روشنفکر در جمع مردم 
روستای درب کالت سادات محمودی، اظهار داشت: در سال 
۱۳۹۵ مجموع جمعیتی بخش پاتاوه ۱۰ هزار و۱۵۶ نفر بود 
که اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر برسیده است. وی افزود: امید 
ارتقای دهستان  مژده  بویراحمد  و  استاندار کهگیلویه  است 
سادات محمودی به بخش را به مردم بدهد. نماینده مردم 
شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای 
در  مختلف  های  پتانسیل  های  قابلیت  به  اشاره  با  اسالمی 
سادات محمودی، بیان کرد: یکی از پتانسیل های قابل توجه 
این ظرفیت  به  توجه  با  این منطقه وجود آب است که  در 
ابراز  روشنفکر  بود.  منطقه  توسعه  و  رونق  شاهد  می توان 
داشت: یکی از دغدغه های مهم مردم در این منطقه اجرای 
اعتبارات  از  استفاده  با  که  است  روستاها  در  هادی  طرح 
محرومیت زدایی می توان این مشکل را رفع کرد. وی تاکید 
کرد: روستاهای مازه کز، دشت بز و منج مشکالتی در زمینه 

جاده ارتباطی، شبکه گازرسانی و آب رسانی دارند.
در  مارگون  و  دنا  بویراحمد،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
ارتباطی  راه  مشکل  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس 
روستاهای مذکور با در نظر گرفتن اعتبارات الزم به مرحله 
معارضات  نیز  گازرسانی  موضوع  در  و  رفت  خواهد  اجرایی 
قول  مورد  این  در  مردم  خرسان  سد  احداث  در  مطرح 
همکاری داده اند که شبکه اجرا شود و در صورت اجرای سد 

مطابق قانون عمل کنند.

معاون آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

 والدین
 نگران دریافت کتابهای درسی نباشند

پرورش  و  آموزش  مدیریت  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
تمامی  به  درسی  های  کتاب  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  است  شده  داده  انتقال  استان  مناطق  و  ها  شهرستان 
خانواده ها نگران دریافت کتب درسی فرزندان خود نباشند.

تبلیغ  و  توجیه  کمیته  در  دوشنبه  روز  نژاد  سبحان  ایمان 
پروژه مهر اداره کل آموزش وپرورش استان در یاسوج، اظهار 
داشت: به جز کتب درسی رشته های فنی و حرفه ای تمامی 
کتب درسی جهت توزیع به شهرستان ها انتقال و در حال 

توزیع است.
شهرستان  در  درسی  کتب  درصد   8۵ حدود  افزود:  وی 
مقدار 7۰  این  از  و  مدارس شده  مدیران  تحویل  بویراحمد 

درصد نیز تحویل دانش آموزان شده است.
آموزان  از دانش  تعدادی  این که هنوز  بیان  با  نژاد  سبحان 
سامانه  کرد:  عنوان  اند،  نکرده  سفارش  ثبت  را  خود  کتب 
ثبت سفارش کتب درسی تا پایان شهریورماه باز است و اولیا 
ودانش آموزان می توانند با مراجعه به این درگاه نسبت به 

ثبت سفارش کتب خود اقدام کنند.
وی تاکید کرد: مدیران مدارس هر چه زودتر به مراکز توزیع 
کتب درسی در شهرستانها و مناطق آموزشی خود را مراجعه 
مدیریت  تحت  آموزشگاه  درسی  کتب  دریافت  به  نسبت  و 

خود اقدام کنند.

مارگون و بسیاری از روستاها ی زیالیی
 با تنش آبی شدید روبرو هستند

روستاهای  از  بسیاری  و  مارگون  گفت:  مارگون  فرماندار 
ویژه  توجه  که  هستند  روبرو  شدید  آبی  تنش  با  زیالیی 

مسئوالن را می طلبد.
مختار اندرخور در نشست شورای برنامه ریزی کهگیلویه و 
آب شرب سیالب  بحث  داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد 
کلوار در مرحله مطالعه مانده و هیچ اقدامی در بحث تقویت 

آب شرب انجام نشده است.
شهرستان  های  جاده  نامطلوب  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
روند  همچنین  داد:  ادامه  آن،  تابعه  روستاهای  و  مارگون 
ها  و جاده چاهن موشمی  کلوار کند  اجرایی جاده سیالب 

پیشرفت آنچنانی نداشتند.
فرماندار مارگون عنوان کرد: پیمانکار کار را نیمه کاره رها 
کرده و همین امر باعث شده عبور و مرور و ایاب و ذهاب در 
این جاده سخت شود بطوریکه عبور ماشین سنگین از این 

جاده غیرممکن است.
جوبریز  شهنیز،  همچون  روستاهایی  داشت:  ابراز  وی 
بحث  در  عالی  بسیار  ظرفیت  دلیرچ  و  جوکار  تاکسیسه، 

کشاورزی باالخص در بحث باغات دارند.
 اندرخور تاکید کرد: باید مردم این خطه در موضوع کانال 
های هدایت آب به باغشان حمایت شوند و اعتبارات ویژه در 

نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: سهم ارزش افزوده و روستاهای فاقد دهیاری 
به خود شهرستان  مستقیم  و  مجزا  بویراحمد  از شهرستان 
اختصاص داده شود. فرماندار مارگون تصریح کرد: وضعیت 
فضای درمانی شهر مارگون بسیار اسفناک است حداقل یک 
بستر درمان برای این شهر در نظر گرفته شود تا مردم این 
شهرستان بتوانند امور درمانی خود را با سهولت انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار خبر داد

بیمارستان بهمئی
 تا پایان مهر به بهره برداری می رسد

و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
تختخوابی   ۳۲ بیمارستان  افتتاح  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
بهمئی کاهش اعزام بیمار به خارج از شهرستان را در پی دارد 
گفت: این پروژه تا پایان مهرماه سال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
بیمارستان ۳۲تختخوابی  داشت:  اظهار  کیامرث حاجی زاده   
مراحل  در  و  است  آماده  فیزیکی  نظر  از  بهمئی  شهرستان 

نهایی بهره برداری است. 
از  )لیکک(  بهمئی  شهرستان  بیمارستان  کرد:   بیان  وی 
پیشرفت  ۶۵درصد  با  که  است  بوده  مردم  حق  به  مطالبات 
فیزیکی تحویل گرفته شد و در دولت سیزدهم روند اجرایی 

آن شتاب گرفته است. 
لوازم  و  تجهیزات  از  زیادی  بخش  کرد:  تصریح  زاده  حاجی 
این بیمارستان نصب و بخش دیگر نیز از محل هیات امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت تامین 

شده است.
شهرستان  خوابی  ۳۲تخت  بیمارستان  افزود:   وی 
به  که  است  سالمت  حوزه  مهم  خدمات  بهمئی)لیکک(از 
مراحل  در  استانی  مسئولین  و  بهداشت  وزارت  مساعدت 

پایانی است.
به  زمینی  در   ۹۳ اسفند  از  بیمارستان  این  اجرایی  روند 
مربع  متر  هزار  چهار  زیربنای  با  مترمربع  هزار  مساحت ۲۳ 

آغاز شد.
شهرستان بهمئی با جمعیتی حدود ۳8 هزار نفر به مرکزیت 
شهر لیکک در فاصله ۳۰۰ کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه 

و بویراحمد واقع شده است.

کرونا باز هم در کهگیلویه و بویراحمد 
قربانی گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در مدت ۲4 ساعت 
شمار  و  کرده  فوت  کرونا  اثر  بر  نفر  یک  دراستان  گذشته 
هزار  به یک  بویراحمد  و  در کهگیلویه  بیماری  این  قربانیان 

و ۱۵۰ نفر رسیده است.
محمد غالم نژاد با اعالم این مطلب به رسانه ها اظهار داشت: 
هم اکنون ۲۶ بیمار در بیمارستان های استان بستری هستند 
بخش  در  بیماران  این  از  نفر   ۳ و  قطعی  مبتالی  نفر  که7 

مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
وی اضافه کرد: از مجموع مبتالیان به کووید ۱۹در کهگیلویه 

و بویراحمد ۹۹هزار ۲۳4نفر بهبود یافته گزارش شده است.
انجام شده دراستان طی  آزمایش های  به  اشاره  با  نژاد  غالم 
۲4 ساعت گذشته، تصریح کرد: از 78نمونه دریافت شده از 
آزمایشگاه های استان شامل تست های پی سی آر ورپید تست 

۲۳ درصد موارد مثبت بودند.
آمار  اینکه  بیان  با  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
افزایش  استان روزانه در حال  بیماری کرونا در  به  مبتالیان 
آمار  آینده  روزهای  طی  شود  می  بینی  پیش  گفت:  است، 
و  کهگیلویه  در  کرونا  از  ناشی  مرگ های  و  بدحال  بیماران 

بویراحمد افزایش یابد.
وی ادامه داد: توصیه می شود افراد در صورت داشتن هر گونه 
الزم  مراقبت های  و  مراجعه  پزشک  به  کرونا  بیماری  عالئم 
برای پیشگیری از انتقال بیماری این بیماری به دیگر اعضاء 

خانواده و دیگران را داشته باشند.
به کرونا  ابتال  از  پیشگیری  برای  راهکار  نژاد مهمترین  غالم 
عادی  از  خودداری  و  بهداشتی  العمل های  دستور  رعایت  را 
برای  استان  اضافه کرد: مردم  و  بیماری دانست  این  انگاری 
پیشگیری از ابتال و کاهش مرگ میر ناشی از کرونا و ایجاد 
ایمنی در برابر این بیماری خطرناک و همه گیر واکسیناسیون 

خود را تکمیل و دوز یادآور را حتما تزریق کنند.
هیچ  داشت:  اظهار  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
شهرستانی در وضعیت قرمز و آبی کرونایی در استان وجود 

ندارد.
آمده  دست  به  اطالعات  براساس  افزود:  نژاد  غالم  محمد 
ومطابق نقشه آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت هم 
وضعیت  شهرستان  سه  زرد،  دروضعیت  شهرستان   ۶ اینک 

نارنجی کرونایی قرار دارند.
گچساران،  شامل  نارنجی  های  شهرستان  کرد:  تصریح  وی 

کهگیلویه و لنده هستند.
شهرستان  داشت:  ابراز  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
دنا  چرام،  بهمئی،  بویراحمد،  باشت،  شامل  استان  زرد  های 

و مارگون هستند.

نرخ بیکاری در شهرستان باشت
 ۱۴/۶ درصد اعالم شد

فرماندار باشت گفت: بر اساس آخرین آمار ثبت شده ، نرخ 
بیکاری در شهرستان باشت ۱4.۶ درصد بوده است.

نادر گرامی در کارگروه اشتغال و شورای بانکهای باشت افزود: 
با توجه به افزایش نرخ بیکاری در باشت می طلبد مسوالن 
مناطق  در  اشتغالزایی  های  طرح  اجرای  زمینه  در  اجرایی 

مختلف این شهرستان توجه ویژه ای داشته باشند.
وی بیان کرد: سهم این شهرستان در زمینه اشتغال در قالب 
تسهیالت بانکی، استخدام و قرار داد یکهزار نفر است که امید 

می رود تا پایان دولت سیزدهم این امر مهم محقق شود.
گرامی اظهار داشت: بیش از ۶۵ درصد اشتغال این شهرستان 

در زمینه کشاورزی و پنج درصد در حوزه صنعت است.
فرماندار باشت تصریح کرد: از بانک ها و دستگاه های اجرایی 
انتظار می رود در صدور مجوزها و اعطای تسهیالت اشتغال و 
تولید از اقدامات فراقانونی و سخت گیری های بی مورد اجتناب 

کنند. 
دولتی  دستگاه های  و  بانک ها  اولویت  اینکه  بیان  با  گرامی 
دستگاه های  گفت:  باشد  اشتغال زایی  و  تولید  از  حمایت 
اولویت کاری  را جز  از سرمایه گذاری   باید حمایت  اجرایی، 
با  نباید  شهرستان   در  سرمایه گذاری  هیچ  دهند  قرار  خود 

مشکل روبه رو شود.
واحد  سه  اجرایی  عملیات  اکنون  هم  کرد:  تصریح  وی 
سردخانه  نگهداری محصول کشاورزی در این شهرستان در 
دست اجراست که بهره برداری از آنها در توسعه شهرستان 

نقش مهم خواهد داشت.

فرماندار شهرستان بویراحمد با بیان اینکه  
شفافیت  عدم  دلیل  به  ها  پروژه  تعطیلی 
می  پیمان هاست،  برخی  بودن  مافیایی  و 
گوید: گاهی کلی عوامل دست به هم می 
یک  دست  به  خاص  پروژه  یک  تا  دهند 
پیمانکار خاص برسد و این جلوی توسعه 
و  است  کرده  سد  به شدت  را  عمران  و  
امور پیمان ها هم به جای کنترل پروژه ها 
همراهی می کند و مردم دارند متضرر می 

شوند و دولت هم بدنام می شود.
“شهرام مهدوی مطلق” در نشست شورای 
افزود:  بویراحمد  شهرستان  ریزی  برنامه 
بویراحمد  شهرستان  در  مهم  اداره  سه 
فوری  نیاز  و  نیستند  مستقر  و  مستقل 
سال  پایان  تا  باید  که  هست  شهرستان 

مستقر شوند.
وی اظهارکرد: یکی اداره فرهنگ و ارشاد 
مسائل  خصوص  در  که  است  اسالمی 
نیازمند هستیم  بسیار  اجتماعی  فرهنگی 
البته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  و 
استان دارند کار را جلو می برند و احتماال 

انجام بشود.
خاطرنشان  بویراحمد  شهرستان  فرماندار 

کرد: اداره صمت هست که ما برای کنترل 
عملی بازار و تنظیم امور صنفی شهرستان 
بزرگ بویراحمد بسیار نیازمند استقالل و 
استقرار اداره صمت در مرکز استان هستیم 
و همچنین اداره راه شهرسازی شهرستان 
را برای رصد و پیگیری شهرستانی بسیار 
که  دادند  دستور  استاندار  که  داریم  نیاز 

ادارات کل  مربوطه سریع تر اقدام کنند

پروژه خاص برای پیمانكار خاص
دولت بدنام می شود و مردم ناراضی 
بحث  در  کرد:  تصریح  مطلق  مهدوی 
از شخص مدیرکل  پروژه ها ضمن تشکر 
راهداری و راه و شهرسازی اما سه مسئله 
ی اصلی وجود دارد که اوال عدم شفافیت 
بخصوص  کل  ادارات  پیمان های  امور  در 
برخی  شهرسازی؛  و  راه  و  راهداری 
در  دستکاری  و  فتوشاپ  با  پیمانکارها 
مدارک وارد مناقصات می شوند و گاهی 
کلی عوامل دست به هم می دهند تا یک 
پروژه خاص به دست یک پیمانکار خاص 
برسد و این جلوی توسعه و  عمران را به 
شدت سد کرده است و امور پیمان ها هم 

به جای کنترل پروژه ها همراهی می کند 
و مردم دارند متضرر می شوند و دولت هم 

بدنام می شود.

اکثر پروژه های کالن مشكل تملك 
اراضی دارند

تملک  عدم  دوم  مساله  داد:  ادامه  وی 
اراضی است، اکثر پروژه های کالن مشکل 
تملک اراضی وجود دارد و الینحل هست 
چه بهتر بود و چه بهتر هست قبل کلنگ 
و  باشیم  اراضی  تملک  فکر  به  ها  زنی 
باشند  با رضایت مردم  باید  اراضی  تملک 
اگر تملک ها به موقع باشند مردم همراه 
غیرقابل  تاخیر  با  وقتی  اما  بود  خواهند 
توجیه باشند این حق هر دو طرف مردم 
و دولت ضایع می شود وزارت های نیرو و 

راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند.

عدم شفافیت و مافیا بودن علت 
تعطیلی  پروژه ها 

بویراحمد عنوان کرد:  فرماندار شهرستان 
شفافیت  عدم  دلیل  به  ها  پروژه  تعطیلی 
یا  و  پیمان هاست  برخی  بودن  مافیایی  و 

پیمانکار  که  شده  مشاهده  مرتب  اینکه 
در مناقصات با چشم باز وارد می شوند و 
عمدتا  بعد از خاکبرداری ها به بهانه های 
و  خاتمه هستند  و  تعدیل  دنبال  مختلف 
متاسفانه نظارتی هم نیست و کمیته های 
جای  به  هم  امثالهم  و  پیمان ها  و  فنی 
تنبیه افراد سوء استفاده گر آنها را تشویق 
می کنند و در این میان پیمانکاران متعهد 

متضرر می شوند و انگیزه ای ندارند.

مردم باید مبارزه با فساد را
 ببینند و لمس کنند

این  خواهشا  کرد:  تاکید  مطلق  مهدوی 
دست  سر  را  فساد  با  مبارزه  شعار  دولت 
گرفته ودر عمل باید مردم مبارزه با فساد 
را ببینند و لمس کنند. برخی افراد پشت 
پنهان  پیمانکاری  برخی شرکت های  سر 
اسم  خواستم  جلسه  این  در  اند  شده 
وضع  این  اگر  آینده  جلسات  در  اما  ببرم 
ادامه  بویراحمد  پروژه های شهرستان  در 
داشته باشه اسم خواهم برد و هزینه اش  

را می دانم که باید پرداخت کنم.
هم  ها  بانک  بحث  در  اظهارکرد:  وی 
تکلیف وام های تکلیفی مشخص نیست، 
خود وزیر اقتصاد گفته و مصاحبه داده که 
وام ازدواج هر زوج یک ضامن و سرجمع 
به  بانک ها  یاسوج  اما در شهر  دو ضامن 
کم تر از سه چهار ضامن راضی نمی شوند 
و تازه با کلی هم شرایط “من درآوردی”. 
حداقل  بفرمائید  اقتصاد  وزیر  به  لطفا 

مصاحبه نکند و لطفا برخورد شود.
کرد:  بیان  بویراحمد  شهرستان  فرماندار 
همین  هم  مسکن  بنیاد  های  وام  قضیه 
هست رئیس بنیاد مسکن کشور در یاسوج 
 ۲۰۰ روستایی  وام مسکن  فرماید  می 
تومان و به قبلی ها هم باید پرداخت شود 
تومان   ۱۰۰ همان  هنوز  روستا  مردم  اما 
مشکالت ضمانت  و  اند  نکرده  دریافت  را 
هم هست باید فکری شود چراکه مردم از 
این دولت توقع یک تحول داشتند و دارند.

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
گفت  وبویراحمد  کهگیلویه  منطقه  نفتی 
و  رسانی  سوخت  برای  ملی  شرکت  این 
ذخیره سازی زمستانی نفت سفید مناطق 
استان  صعب العبور  و  عشایری  روستایی، 
را  الزم  تمهیدات  و  دارد  کامل  آمادگی 

اندیشیده است. 
روابط  از  نقل  به  مردم  امید  گزارش  به 
های  فرآورده  پخش  ملی  عمومی شرکت 
نفتی استان ساالر خشایی روز یکشنبه در 
این باره اظهار داشت: تامین ،حمل، توزیع 
و ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی در 

استان بصورت مطلوب انجام شده است. 
های  بخش  به  رسانی  افزود: سوخت  وی 
کشاورزی، حمل ونقل، صنایع، پروژه های 
گذر  سخت  و  عشایری  مناطق   ، عمرانی 
های  رسالت  از  و  کمیتی  حا  وظایف  جز 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  اصلی 

نفتی است.
رفع  به  توجه  با  کرد:  تاکید  خشایی 
محدودیت های کرونایی و شرایط جوی، 

پنج  در  استان  گردشگری  و  جغرافیایی 
با  مقایسه  در  جاری  سال  نخست  ماهه 
افزایش  شاهد  قبل  سال  مشابه  مدت 
تقریبا ۱4 درصدی انواع فرآورده های نفتی 
شرکت  مدیر  ایم.  بوده  استان  سطح  در 
منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی 
بنزین  کرد:  عنوان  وبویراحمد  کهگیلویه 
در این بازه زمانی با مدت مشابه سال قبل 
تقریبا ۲4 درصد ، سوخت نفت گاز هفت 
افزایش  درصد   ۱۱ سفید   نفت  و  درصد 
داشته است. وی ادامه داد: بصورت مستمر 
سوخت  عرضه  جایگاههای  متداوم  و 
استان  بصورت کمی و کیفی مورد پایش 
و ارزیابی قرار می گیرند. خشایی تصریح 
کرد: بدیهی است در صورت بروز هرگونه 
با  تاسیسات  و  تجهیزات  خرابی  و  نقص 
اعزام کارشناسان و تکنسین های مرتبط 
خواهد  اقدام  نقص  رفع  و  بازدید  مورد 
و  مدارس  بازگشایی  با  مطمئنا  و  گرفت 
دانشگاه ها شاهد افزایش بیشتر سوخت در 

نیمه دوم سال جاری خواهیم بود. 

وی انجام کنترل های نظارتی الزم توسط 
و  تامین  زنجیره  در  مربوط  کارشناسان 
مورد  را  مقصد  تا  مبدا  از  سوخت  توزیع 
تاکید قرار داد و گفت :در راستای صیانت 
از حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب 
مطابق  و  مستمر  طور  به  رسانی  سوخت 

برنامه ریزی انجام شده است.
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
عنوان  وبویراحمد  کهگیلویه  منطقه  نفتی 
کرد: در بازه زمانی پنج ماهه سال جاری 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شاهد 
افزایش ۲۵ درصدی سوخت نفت گاز  در 
بخش انواع پروژه ها، افزایش ۲8درصدی 
 ۱۱ ،افزایش  صنایع  بخش  در  گاز  نفت 
تقریبا  و  نقل  و  حمل  بخش  در  درصدی 
افزایش یک درصدی سوخت نفت گاز در 
داد:  ادامه  وی  ایم.  بوده  بخش کشاورزی 
و  مایع  سوخت  فعال  جایگاه   ۳۵ تعداد 
 CNG سوخت  فعال  جایگاه   ۲۹ تعداد 
در استان وجود دارند که از استانداردهای 

الزم برخوردار هستند.
خشایی ابراز داشت: همشهریان می توانند 
در صورت مشاهده هرگونه مشکل از طریق 
تماس با شماره ۰۹۶۲7 مرکز پاسخگویی 
پخش  ملی  شرکت  مشتریان  با  ارتباط  و 

به  با مراجعه  یا  ایران  نفتی  فرآورده های 
نظارتی  واحدهای  و  شهرستانی  ادارات 
شرکت نسبت به ارائه گزارشات خود اقدام  
و این شرکت با رعایت دقیق دستورالعمل 
ها برای احداث جدید جایگاههای سوخت 

در سطح استان اعالم آمادگی می نماید.
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
گفت  وبویراحمد  کهگیلویه  منطقه  نفتی 
الهی،  رحمت  نزول  از  قبل  داد:  ادامه 
 ، روستایی  مناطق  سفید  نفت  سوخت 
عشایری و صعب العبور که فاقد گاز طبیعی 
هستند ارسال و توسط عامالن رسمی هر 
متولی  دستگاههای  و  شود  ذخیره  حوزه 
حمل  و  عشایری  امور  روستایی،  )تعاون 
ساخت  زیر  بایست  (می  ای  جاده  نقل  و 
های الزم را انجام دهند. وی اضافه کرد: 
ملی  شرکت  گذشته  سنوات  همانند 
پخش فرآورده های نفتی استان حاضر به 
عاملیت  دارای  گان  فروشند  با  همکاری 
ارسال  برای  متولی  و سازمان های  رسمی 
و  اعتباری  بصورت  سفید  نفت  فرآورده 

قرضی می باشد.
خشایی بیان کرد: سهمیه سوخت یکساله 
و  محاسبه  خانوارها  سرپرست  کارت  در 

درج شده است.

طراحی و اجرای عملیات 
“الی بیت المقدس” در 
ساحل رود بشار یاسوج

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت:عملیات 
“الی بیت المقدس” در ساحل رود بشار و در 
کنار پارک مهرورزی یاسوج شبیه سازی 
آسمند  عباس  امیر  سرهنگ  می شود. 
برنامه  عنوان   ۶۲ اجرای  داشت:  اظهار 
مناسبت  به  برنامه   78۳ و  هزار  چهار  و 
نقاط  در  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد پیش 
نکوداشت  همایش  وی  است.  شده  بینی 

از  را  و شهادت  عرصه جهاد  پیشکسوتان 
مهم ترین این برنامه ها عنوان کرد  و افزود: 
روز   ۱۲ تا   8 ساعت  که  همایش  این  در 
کشور  سراسر  با  همزمان  شهریور   ۳۰
برگزار می شود از چهار هزار رزمنده و دو 
هزار همسر، مادر و دختر شهید در همه 
این  استان تجلیل خواهد شد و در  نقاط 
برنامه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  می شود، 
مدیرکل  می پردازند.  سخنرانی  ایراد  به 
ارزش های دفاع مقدس  و نشر  آثار  حفظ 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: دومین برنامه 
مهم هفته دفاع مقدس امسال، رژه اقتدار 
نیروهای مسلح است که به میزبانی سپاه 

فتح و با حضور همه اقشار برگزار می شود. 
عملیات  شبیه سازی  کرد:  اضافه  آسمند 
بشار  رود  ساحل  در  بیت المقدس«  »الی 
و در کنار پارک مهرورزی یاسوج از دیگر 
برنامه های هفته دفاع مقدس است که در 
طول هفته دفاع مقدس توسط سرافرازان 
تیپ 48 فتح انجام می شود، ضمن اینکه 
دعوت  با  شیدایی«  »شب های  برنامه 
همین  در  مقدس  دفاع  فرماندهان  از 
برگزاری  از  برگزار خواهد شد. وی  مکان 
و  استانی  صورت  به  شهدا  یادواره های 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  شهرستانی 
یک  یادواره  یادواره ها،  این  مهم ترین  از 
استان  فتح   48 تیپ  شهید   ۵۲۰ و  هزار 

همزمان  که  بوده  بویراحمد  و  کهگیلویه 
می شود.  برگزار  مقدس  دفاع  هفته  با 
و  خاطره گویی  کرد:  خاطرنشان  آسمند 
دفاع  رزمندگان  و  فرماندهان  روایتگری 
مقدس در ۱4۲ مدرسه استان، سخنرانی 
توسط  جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش 
احمر،  هالل  و  جهاد  بسیج،  فرماندهان 
دفاع  پیشکسوت  روحانیون  از  تجلیل 
مقدس همزمان با نماز جمعه، عطرافشانی 
و  مادران  از  تجلیل  آیین  و  شهدا  گلزار 
همسران شهدا در شهرستان گچساران در 
از  مقاومت«  و  صبر  »اسوه های  جشنواره 
مقدس  دفاع  هفته  مهم  برنامه های  دیگر 

امسال است.

دولت بدنام می شود و مردم ناراضی؛

پروژه خاص برای پیمانکار خاص 

تمهیدات برای سوخت رسانی به مناطق صعب العبور استان 
اندیشیده شد

دادستان عمومی و انقالب گچساران در نشست شورای 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  بحث  گفت:  گچساران  اداری 
ادارات بسیار حائز اهمیت بوده و محافظت نکردن  در 
از اموال ادارات یکی از مشکالت در این شهرستان می 

باشد.
 حجت االسالم محمد صدرا  ادیبان با بیان اینکه سرقت 
از ادارات  این شهرستان زیاد شده گفت: در صورتی که 
اموال اداره ای در این شهرستان مورد سرقت قرار گیرد 
مسئول آن اداره باید پاسخگو باشد و هیچ بهانه ای نیز 

در این زمینه قابل قبول هم نخواهد بود.
مدیران  گفت:   گچساران  انقالب  و  عمومی  دادستان 
به  را  خود  مربوطه  ادارات  باید  اجرایی  های  دستگاه 

دوربین های مداربسته مجهز کنند.
وی با بیان اینکه  ارائه خدمات به مردم در بیمارستان 
باشد گفت: عالوه  شهید رجایی گچساران ضعیف می 
بر کم کاری برخی از پرسنل این بیمارستان در زمینه 
یک  بیمارستان  این  در  گذشته  شب  چند  درگیری 
داروخانه  به  دارو  و  سرم  تهیه  برای  بار  چند  را  بیمار 

می فرستادند.
ادیبان با بیان اینکه برخی مواقع مردم به دلیل برخی 
از بی تدبیری  و سوء مدیریت ها اذیت می شوند بیان 
که  پرستارانی  و  پزشکان  خدمات  از  دارد  جا  کرد: 

صادقانه به مردم خدمت می کنند تشکر کنم.
دادستان گچساران اظهار داشت: در زمینه شکایت ها 
نباید  و  شود  انجام  نیز  قانونی  مراحل  و  پیگیری  باید 

صرفا در فضای مجازی رخ دهد.
فرماندار گچساران نیز در این نشست  با اشاره به برنامه 
های دولت برای پیشرفت شهرستان گفت: مدیران باید 

با ارائه عملکرد مثبت و خدمات رسانی مناسب، امید را 
در دل و جان مردم زنده کنند.

روانبخش دیهیم خوب افزود: بانک ها از سخت گیری در 
پذیرش ضامن برای اعطای تسهیالت به متقاضیان در 

این شهرستان خودداری کنند.
داریم  درخواست  عامل  های  بانک  از  کرد:  بیان  وی 
اساس  بر  فقط  را  تسهیالت  برای  ضامن  دریافت 

دستورالعمل های ابالغی انجام دهند.
دیهیم خوب با بیان اینکه طراحی سایت صنعتی برای 
شهرک و نواحی صنعتی گچساران ضروری است گفت: 
از  گچساران  پتروشیمی  دستی  پایین  صنایع  توسعه 

اولویت های این شهرستان است.
این  در  ملی  اراضی  مقداری  گفت:  گچساران  فرماندار 
شهرستان در اختیار تعدادی متقاضی برای ایجاد طرح 
های اشتغالزایی قرار گرفته ولی تاکنون اقدامی در این 
گرفته   پس  باز  زمین های  این  که  نشده  انجام  زمینه 

خواهد شد.
نباید  متولی  های  دستگاه  کرد:  تصریح  خوب  دیهیم 
در زمینه زمین خواری در این شهرستان سهل انگاری 
کنند و در صورتی تخلفی در این زمینه انجام شده در 

اسرع وقت پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار نسبت به گذشته بیشتر 
شود گفت: مدیران دستگاه ها باید با احساس مسئولیت 
بیشتر به تسهیل امور مردم و رفع مشکالت آنان اقدام 
کنند. دیهیم خوب  ابراز کرد: هفته دفاع مقدس نماد 
اراده الهی و احساس تکلیف رزمندگان جان برکف در 
دفاع از اسالم بود که با فداکاری، ایثار، مقاومت، جهاد 

و شهادت برای ایران اسالمی عزت و افتخار آفریدند.
دیهیم خوب  با اشاره به آغاز فصل بازگشایی مدارس 
این  رسان  خدمات  نهادهای  همه  همکاری  گفت: 
و  آموزش  به  بهتر  ارائه خدمات  راستای  شهرستان در 

پرورش ضروری است.

سرقت اموال دولتی در ادارات 
گچساران افزایش یافته است 
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متولد فروردین :
 هم اکنون زمان کار کردن و سر و سامان گرفتن از نظر کاری است، 
اما زمانی را هم باید به تفریح کردن اختصاص بدهید. سیاره بهرام در 
پنجمین خانه نشانه شما که خانه تفریح و بازی است قرار دارد. اگرچه 
شما باید با احتیاط کامل برنامه های خود را سازماندهی کنید، ولی 
این نوع مدیریت برنامه فقط زمانی حاصل می شود که شما به تفریح 

و بازی نیز پرداخته باشید.
متولد اردیبهشت :

 برنامه های شما مثل فکرتان پرمشغله هستند، اما خصوصیات شما 
به گونه ای است که از مدیریت زمانی نادرست بیشتر از کنسل شدن 
قرار مالقاتها ناراحت می شوید. شما اکنون فراموشکار شده اید؛ البته 

فقط دست و بالتان تنگ تر شده است. 
متولد خرداد :

 احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 
بدانند اما شما باید با آنها بسازید. می دانید که زندگی کردن در زمان 
حال چقدر مهم است پس بدون اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی 

بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید.
متولد تیر :

پلوتو  و  ماه  که  چرا  دارند،  زیادی  انتظارات  شما  از  دیگران  امروز   
تورهای  در  انگار  حاال  تا  شما  می کنند.  تحریک  را  شما  احساسات 
جادویی مرموز سیر می کردید، ولی حاال وقت این است که درمورد 

کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. 
متولد مرداد : 

اکنون  بود  آمده  بوجود  تان  برای  قبال  که  ستیز سختی  و  درگیری 
که  کنید  احساس  است  ممکن  داد.  خواهد  نشان  را  خود  عواقب 
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با 
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید. 
بهترین کاری که می توانید بکنید این است که تا می توانید خوش 

بین باشید حتی اگر احساسات تان مدام در نوسان باشند.
متولد شهریور : 

های  ارتباط  اید،  کرده  آغاز  تازگی  به  که  را  دوستانه ای  ارتباط های 
درستی نیستند و به نتیجه ای که شما مد نظر دارید ختم نمی شود. 
شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست و صحیح رقتار 
کردن در رابطه با هر موضوعی را سر لوحه خود قرار دهید. تا زمانی 
که از تصمیمی اطمینان صد در صد پیدا نکرده اید در آن مسیر گام 

نگذارید.
متولد مهر :

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

تان خواهند کرد. 
متولد آبان : 

ممکن است امروز بتوانید مشکلی را در محل کارتان حل کنید و یا 
موقعیتی مناسب برای برتری و موفقیت بوجود بیاورید. همچنین شما 
می دانید که این بخشی از یک نتیجه بزرگتر است که برای زمانی با 
شما خواهد بود و برای این مشکل راه حل آسانی وجود ندارد. نتیجه 
گیری های شما درباره کارتان نگرانی هایی را ایجاد می کنند و دری به 

روی درگیری شدید عاطفی برای شما باز می کند. 
متولد آذر : 

شما واقعا دوست ندارید موقعیتی را مدیریت کنید که خودتان کامال 
در آنجا حضور ندارید. شما امروز هیچ سورپرایزی را نمی خواهید اما 
با یک دید کلی داشتن می توانید حلقه ای را به طرف فردی بیندازید 
که در پشت صحنه کار می کند. با این حال تنها راه حل استفاده از 
قوه خالقیت است نه اینکه بنشینید و به انتظار معجزه باشید. سعی 

کنید همیشه عامل باشید نه معلول!
متولد دی : 

می کنند.  ایجاد  شما  بیکران  نشان  در  کاملی  تضاد  امروز  کامل  ماه 
حتی اگر شما باید به عنوان بخشی از “گروه” باشید مجبور هستید که 
برای آنکه واقعاهستید بایستید. اما در این کار افراط نکنید؛ با خودتان 
صادق باشید بدون اینکه الزم باشد که بعدا ساکت شوید. شما االن 

بین اینکه منعطف باشید یا نه در تردید هستید.
متولد بهمن :

 امروز شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید 
سیر  می برید.  رنج  خود  باالی  نفس  به  اعتماد  از  دیگر  لحظه  در  و 
این  طی  می توانید  شما  اما  نیست،  جالب  اصاًل  روند  این  در  کردن 
را  خودتان  و  بفهمید  خودتان  مهمی درباره  خیلی  چیزهای  مراحل 

بهتر بشناسید.
متولد اسفند :

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

رسیدن به اهداف تان تغییر دهید.

3
فال روز 

 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت 
برداشت  موضوع  با  پرونده  تشکیل  و  شناسایی  از 
ترفند  با  شهروندان  حساب  از  اینترنتی  غیرمجاز 

فروش لوازم تحریر ارزان قیمت خبر داد.
داشت:  اظهار  گودرزی  معظمی  داود  سرهنگ 
حدود  شد  مدعی  و  مراجعه  فتا  پلیس  به  شخصی 
حساب  از  غیرمجاز  صورت  به  ریال  میلیون   ۵۰۰
زمینه  همین  در  که  است  شده  برداشت  او  بانکی 

پرونده اولیه تشکیل شد.  
وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد با یک 
سایت فروش لوازم التحریر در فضای مجازی برخورد 
فروش  به  اقدام  بازار  از  پایین تر  قیمت  با  کردم که 

می کرد؛ وسوسه شدم و برای خرید از طریق درگاه 
بانکی موجود در داخل سایت اقدام کردم و پس از 
وارد کردن اطالعات حساب کاربری خود با تراکنش 
ناموفق مواجه شدم و پس از لحظاتی همه موجودی 
حساب بانکی  من خالی شد. سرهنگ گودرزی ادامه 
داد: بالفاصله پس از دریافت اظهارات شاکی موضوع 
در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شد 
روش های  از  بهره گیری  با  فتا  پلیس  کارشناسان  و 
علمی و سایبری موفق به شناسایی مجرم و دستیابی 
به اطالعات هویتی وی شده و متوجه شدند سارق 
در  تحریر  لوازم  فروش  جعلی  سایت  یک  ایجاد  با 
آستانه بازگشایی مدارس و ایجاد درگاه جعلی اقدام 
بانکی مراجعه کنندگان  به سرقت اطالعات حساب 
می کند.   وی خاطرنشان کرد: پس از محرز شدن 
مستندات  آوری  جمع  و  پلیس  برای  مجرم  هویت 
و  شد  عملیاتی  مرحله  وارد  پرونده  جامع،  و  کامل 
پس از تشریفات قضایی متهم در محل اختفای خود 

در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه 
تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.  

شیاد  این  گفت:  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رئیس 
اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا لب به اعتراف 
سایت  یک  اندازی  راه  با  که  داشت  اظهار  و  گشود 
بیش  از  جعلی  درگاه  یک  و  التحریر  لوازم  فروش 
ریال  میلیارد  پنج  از  بیش  شهروندان  از  نفر   ۱۹ از 
کالهبرداری کرده است.   وی به شهروندان توصیه 
را  مجازی  فضای  کننده  اغوا  تبلیغات  فریب  کرد: 
یکی  می تواند  بی دلیل  ارزانی  باشند  آگاه  و  نخورند 
از ترفندهای مجرمان اینترنتی باشد، برای ورود به 
از جستجوی  المقدور  نیز حتی  بانک خود  اینترنت 
از  حتما  و  کنند  خودداری  جستجوگر  موتورهای 
و  کرده  حاصل  اطمینان  شده  وارد  آدرس  صحت 
هرگونه مورد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به 
نشانی www. cyberpolice. ir به صورت آنالین 

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

جدول کلمات متقاطع

نگاه

حق مردم خرمشهر نيست
 در خرابه ها زندگي کنند

  رضا خدري*
من از دوران طفولیت با خرمش��هر مأنوس ش��دم. بوي نم و رطوبت، 
هواي گرم و ش��رجي، س��احل زیباي کارون، خیابان س��احلي کوت 
ش��یخ، ناوچه هاي نیروي دریایي، لنج ها و اس��کله هاي بندر، صداي 
دلنواز کش��تي هاي باري که در س��احل بندر در کنار اس��کله ها پهلو 
مي گرفتند؛ صداي بلند ناخداها و دس��تورات پیاپي که به جاشوها و 
ملوانان مي دادند، میدان راه آهن، حرکت دسته جمعي مردم با کیف ها، 
ساک ها و کیسه هاي در دست که دیرشان ش��ده بود و دوان دوان به 
س��مت واگن هاي قطار مي دویدند. . . من با خرمش��هر مأنوسم، قلبم 

برایش مي تپد، خرمشهر قلب ایران است. 
نام خرمشهر به خاطر مبارزات و مقاومتش در برابر تجاوز عراقي ها و 
جانفشاني مردمانش که با چنگ و دندان خرمشهر را در سوم خرداد 
1361 از اسارت آزاد ساختند بر برگ هاي زرین تاریخ مي درخشد. اما 
متأسفانه پس از 29 سال که از پایان جنگ مي گذرد خرمشهر عزیزمان 
هنوز پیکرش زخمي و مجروح است، مردم شریف و ایثارگر این شهر 
هنوز آب آشامیدني س��الم ندارند، عده اي از مردم در خرابه ها زندگي 

مي کنند و در زجر و مشقت هستند. 
 خرمشهر از معدود شهرهایي است که نامش به تقویم رسمي کشور راه 
یافته. روزهاي سقوط و فتح خرمشهر به یکي از مهم ترین نقاط عطف 
تاریخ این مملکت بدل شده اند که مقاومت جانانه و پیروزمندانه مردم 

در مقابل تهاجم خارجي را به یاد مي آورند. 
فاصله بسیار اندک خرمش��هر تا مرز عراق موجب ش��د تا این شهر و 
مردمش به راحتي در تیررس دشمن قرار گیرند و بیشترین صدمات 
را از این حمالت تحمل کنند. این شهر پیش از اشغال، بندري پررونق  
و آباد و شهري شاد و خرم به حساب مي آمد. اما حاال تفاوت چنداني با 

روزهایي که در اشغال بعثي ها بود، ندارد. در و دیوارهاي سوراخ  سوراخ 
و س��اختمان هاي همچنان مخروبه اما نه متروکه، سیماي جنگ زده 
شهر را به تمامي حفظ کرده اند. در کمال تعجب، در اکثریت قریب به 
اتفاق همین بناها مردم س��کونت دارند. البته مسجد جامع، بازسازي 

شده و تنها بخشي از دیوار قدیمي آن به یادگار مانده است. 
ساختمان مشهور »شش طبقه«اش که زماني برو بیایي داشت، حاال 
حال و روز عجیب و غریبي دارد. کارون پرشورش هنوز نه تنها باید الشه 
قایق ها و لنج هاي کوچک و بزرگ را در خود تحمل کند که زباله ها و 
فاضالب شهري هم امانش را بریده اند. واقعاً خرمشهر باید 29 سال پس 

از پایان جنگ، مشکل فاضالب و آب شرب داشته باشد؟
خرمش��هر ن��ه از »س��ازندگي« و »اصالح��ات« خیري دی��د و نه از 
»مهرورزي« طرفي بس��ت، همان ماند که بود. آنها که در بازس��ازي 
کشورهاي دیگر اعم از »دوست و همس��ایه« و »دوست و برادر« این 
همه شوق نشان مي دهند، چرا و با چه توجیهي چشم روي خرمشهر 
و مشکالت بي شمارش مي بندند؟ واقعاً کدام وجدان بیدار و منصف، 
مي پذیرد که ایران در بازسازي »عراق« مشارکت کند ولي حال و روز 

خرمشهرش اینگونه باشد؟
واقعاً حق مردم خرمشهر پس از تحمل آن همه دشواري و آوارگي، این 
است؟ حق مردم خرمش��هر به کنار، حق در و دیوار خرمشهر هم این 
نیست. شاید خرمشهر بیش از »س��تاد دائمي بزرگداشت آزادسازي 
خرمشهر« به »ستاد دائمي بازسازي خرمشهر« نیاز داشته باشد. دیدار 
از خرمشهر جداً کار دشواري است، حتي اگر خرمشهري نباشید. اما 
این را بدانید که خرمش��هر هنوز که هنوز است زیباترین و سرخ ترین 

غروب دنیا را دارد. 
*خبرنگار و عكاس هشت سال جنگ تحميلي 

 عليرضا محمدي
خب�ر آزادي خرمش�هر ب�راي خيل�ي از مردم 
کشورمان ماندگار و تاريخي بود اما براي بچه هاي 
اين شهر که سال ها در خرمشهر زيسته بودند 
و دوران مقاوم�ت را با گوش�ت و پوست ش�ان 
احس�اس کردن�د، »آزادي خرمش�هر« طعم و 
مزه اي ديگر داش�ت. س�يد محمد فضلي مجد 
مش�هور ب�ه محم�ود فضل�ي از جمل�ه همين 
رزمندگان است که سال 39 در خيابان ستايش 
خرمشهر )محله پشت دادگستري( متولد شد. 
او سال ها در خرمشهر زيست و زماني که دشمن 
به آن حمله کرد، تا رمق داش�ت جنگيد و يكي 
از پاهاي�ش را در دوران مقاومت خونين ش�هر 
از دس�ت داد. گفت و گوي ما با محمود فضلي، 
مروري بر مقاوم�ت رزمندگان خرمش�هري و 
ح�ال و ه�واي اي�ن ش�هر در آن اي�ام دارد. 

با وجود اينكه خيلي از ساکنان خرمشهر 
عرب زب�ان هس�تند، اين س�ؤال مطرح 
مي ش�ود که چرا جوانان اين شهر فريب 
ش�عارهاي جدايي طلبان�ه را نخوردند و 

حامي انقالب ماندند؟
من هم پدرم عرب زبان بود و هم مادرم اما ما ملیت 
ایراني داریم و ب��ه آن افتخار مي کنی��م. بنابراین 
سرنوشت مان را با ملت ایران یکي مي دانیم. حضرت 
امام در آغاز ش��روع نهضت ش��ان تعبیري به این 
مضمون داش��تند که س��ربازان من در گهواره ها 
هستند. ما بچه هاي خرمشهري که در زمان انقالب 
و جنگ حضور داشتیم، مصداق بارز همین فرمایش 
امام بودیم. در واقع نداي انق��الب ما را جذب کرد 
و مثل خیلي از جوان هاي ایراني س��عي کردیم از 

انقالب اسالمي دفاع کنیم. 
شما فعاليت هاي انقالبي هم داشتيد؟

مقارن با پیروزي انقالب من در دبیرس��تان درس 
مي خواندم. البته چون پ��درم فوت کرده بود، یک 
مقطعي مجبور به ترک تحصیل شدم و در کارگاه 
تعمیر و سیم پیچي موتورهاي کشتي کار مي کردم. 
کم کم که بحث انقالب داغ شد، ما هم کتاب هاي 
ممنوعه مثل انقالب الجزایر، انقالب ش��یلي و... را 
مطالعه مي کردیم. همان ای��ام در پیاده روي محل 
کارم، روبه روي فلکه اردیبهش��ت که اکنون به نام 
فلکه شهدا ش��ناخته مي ش��ود، یک کتاب قطور 
قدیمي بدون جلد پیدا کردم ک��ه در مورد والیت 
فقیه و حکومت اسالمي بود. این کتاب را مخفیانه 
به خانه آوردم و ش��ب ها مطالعه مي ک��ردم. مادر 
وقتي از موضوع کتاب مطلع شد، چون فکر مي کرد 
دارم کار خطرناکي مي کنم، آن را به همراه س��ایر 
کتاب هایم روي پشت بام سوزاند. من خیلي از این 
قضیه ناراحت ش��دم، اما جرقه انقالب در وجودم 
زده ش��ده بود. عاقبت یک روز ک��ه در محل کارم 
صداي تظاهرات عده اي از جوانان خرمش��هري را 
شنیدم، بدون اینکه طلبم را از صاحبکارم بگیرم، 
به انقالبیون پیوستم و بعد از آن در راهپیمایي ها و 

تظاهرات شرکت مي کردم. 
بعد از انقالب چه کار مي کرديد؟ چطور با 

جنگ رو به رو شديد؟
بعد از پیروزي انقالب دوباره ادامه تحصیل دادم و 
عضو انجمن اسالمي دانش آموزان دبیرستان مان 
شدم. کمي بعد به عضویت اتحادیه انجمن اسالمي 
دانش آموزان درآم��دم. در همین اتحادیه از طرف 
سپاه مأمور ش��دیم »ذخیره دانش آموزي سپاه« 
را راه اندازي کنیم. اوایل انقالب چون بسیج شکل 
نگرفته بود، نیروهاي داوطلب عضو ذخیره س��پاه 
مي ش��دند. در نیروي ذخیره من مسئول هسته و 
تحقیقات محلي و فرستادن دانش آموزان به آموزش 
بودم. شهید سیدمحس��ن هاشمي و سیدمرتضي 

هاشمي هم مصاحبه و گزینش را انجام مي دادند. 
ما دانش آموزان و داوطلب��ان را بعد از جذب براي 
آموزش��ي یک هفته اي به پادگاني مي فرستادیم 
که در کیلومتر پنج جاده خرمش��هر به اهواز قرار 
داش��ت. چند باري که دانش آموزان را فرستادیم، 
به فکرمان رس��ید چرا خودمان در این آموزش ها 
ش��رکت نکنیم. در تدارک رفتن به آموزش بودیم 

که جنگ شروع شد. 
پس هنوز آموزش نديده بوديد که بعثي ها 

به خرمشهر حمله کردند؟
بله، خوب یادم اس��ت مقارن با شروع جنگ، یک 
شب در ساختمان اتحادیه انجمن اسالمي بودیم. 
آقاي چم سورکي از بچه هاي اتحادیه که برادرش 
در اتاق بي سیم کش��تیراني خرمشهر کار مي کرد 
گفت: برادرم شنیده عراقي ها اعالم کرده اند فردا به 
طور گسترده به ایران حمله مي کنیم. نیمه شب بود 
که چم سورکي این خبر را به ما داد. همان لحظه 
خودمان را به مقر س��پاه رس��اندیم و دیدیم وانت 
و ماشین اس��ت که همین طور از ساختمان سپاه 
خارج مي شود. فهمیدیم خودشان از خبرها مطلع 
هستند. پرسیدیم ما چه کار کنیم؟ گفتند در داخل 
شهر گشت بزنید و مراقب ستون پنجم باشید. صبح 
همان روز رفتم پادگان آموزشي تا ببینم بچه ها چه 
کار مي کنند. اوضاع آنجا هم به هم ریخته بود. بچه ها 
مي گفتند از شلمچه ما را مورد اصابت قرار مي دهند 
و پادگان باید تخلیه ش��ود. ش��هید سیدمحسن 
هاشمي آن زمان در دوره آموزشي بود. از پادگان 
که به ساختمان اتحادیه برگشتم، دیدم یک سري 
از بچه هاي رزمنده در مسجد امام صادق)ع( تجمع 
کرده اند. در آنجا آقاي احم��د فروزنده و بچه هاي 
سپاه به مردم اسلحه هاي ام. یک تحویل مي دادند 
و به عنوان ضمانت شناسنامه تحویل مي گرفتند. 
شهید هاشمي روي پش��ت بام همین مسجد بود. 
اسلحه اي در یک دست و قرآني در دست دیگرش 
داشت. با فریاد من را متوجه خودش کرد. برگشتم 
و تا در آن هیبت دیدمش به یاد حرف حضرت امام 
افتادم که فرمودند »با یک دست قرآن و در دست 
دیگر سالح برگیرید و از اسالم انقالب دفاع کنید.« 
خیلي طول نکشید که شهید هاش��مي به همراه 
جمعي از رزمندگان به جاده خرمشهر به اهواز اعزام 

شدند و همان جا سید محسن به شهادت رسید. 
ش�ما هم به محل درگيري با دشمن اعزام 

شديد؟
 من چون آم��وزش نظامي ندیده ب��ودم، تا مدتي 
وظیفه ام گشت در ش��هر و مراقبت از ستون پنجم 
بود. موتور سیکلتي داشتیم که در اختیار اتحادیه 

بود، با آن مي رفتیم و در شهر گشت مي زدیم. 
واکنش مردم نس�بت به شروع جنگ چه 

بود؟
خیلي ها فکر مي کردند جنگ زود تمام مي ش��ود یا 
اینکه یک درگیري مرزي است و دامنه اش به داخل 
شهر کشیده نمي شود. بنابراین خیلي از اهالي روزهاي 
اول جنگ از ش��هر خارج نش��دند و همین امر باعث 
شد در مراحل بعدي، تعدادي از غیرنظامي ها اسیر 
شوند. چند روزي که گذشت و دامنه جنگ به داخل 
شهر کشیده شد، مردم مجبور شدند بدون برداشتن 

کوچک ترین اسباب و اثاثیه اي شهر را ترک کنند. 
خانواده شما هم به خارج از شهر رفتند؟

من مادر و چهار خواهر داشتم که سه تا از خواهرها 
متأهل بودن��د. یکي از خواهرهایم که همس��رش 
رودس��ري بود، همراه مادرم به آنج��ا رفت. بنده 
خدا مادرم رفت و دوباره بازگش��ت تا س��راغ من و 
دیگر خواهرانم را بگیرد. ی��ک خواهر دیگر هم به 
بندر دیلم رفت. دیگري را ک��ه چند بچه قد و نیم 
قد داش��ت خودم به آن طرف کارون رساندم تا به 

ش��ادگان برود. بعدها خواهرم تعریف مي کرد که 
مجبور شده با یک نوزاد شیرخوار در آغوش و دو، 
س��ه بچه کوچکش از میان نخلستان ها حدود 70 
کیلومتر راه بروند تا به ش��ادگان برسند. مي گفت 
در میان��ه راه در حالي که اطراف م��ان گلوله هاي 
خمپاره دشمن منفجر مي ش��دند، مجبور بودیم 
از آب مان��ده و گندیده داخل گودال ها اس��تفاده 
کنیم. من و یک��ي از خواهرانم که مج��رد بود در 
خرمشهر ماندیم. من صبح تا شب فعالیت مي کردم 
و خواهرم تنها در خانه مي ماند. در یکي از روزهاي 
اولیه ش��روع جنگ، یک گلوله توپ به چند متري 
خانه مان برخورد مي کند. ترکش هایش در خانه را 
سوراخ سوراخ مي کند و یکي از ترکش ها به گلوي 
خواهرم مي خورد و چند ترکش دیگر هم به تنش 
اصابت مي کند. من از موضوع بي خبر بودم تا اینکه 
یکي از بچه هاي آشنا خبر داد که خواهرت مجروح 
شده اس��ت. س��ریع به خانه رفتم و دیدم در خانه 
سوراخ سوراخ شده و خبري از خواهرم نیست. در 
بیمارستان به خواهرم رس��یدم. اوضاعش خیلي 
بد بود و آم��اده اش مي کردند تا به ش��هر دیگري 
منتقلش کنند. گفتند مي خواهي با او بروي؟ گفتم 
نه باید بمانم و اینجا وظایفي دارم. دیگر از خواهرم 
خبر نداش��تم تا بعد از چند ماه که فهمیدم او را به 

بیمارستان نمازي شیراز فرستاده بودند. 
کمي بعد هم که خودتان مجروح شديد و 
شما که مسئوليت رزمي نداشتيد، چطور 

وارد درگيري ها شديد؟
من روز دهم مهرماه مجروح ش��دم. چند روز اول 
جنگ در مس��جد جامع به عنوان نیروي امدادي 
فعالی��ت مي ک��ردم ت��ا اینک��ه ی��ک روز رفتم به 
بیمارستان س��ر بزنم که دیدم یک گلوله خمپاره 
نزدیک چند بس��یجي خورد و تع��دادي از آنها را 
به شهادت رساند. در همین حین یک ماشین که 
تعدادي رزمنده درونش بودند مورد اصابت گلوله 
خمپاره قرار گرف��ت و توقف ک��رد. جلوتر رفتم و 
دیدم دو اس��لحه ژ. 3 با نارنجک تفنگي، کف وانت 
افتاده است. ترس��یدم مبادا مهمات منفجر شود. 
اسلحه ها را برداشتم بردم مقر سپاه و تحویل دادم. 
اما به مسئول مربوطه گفتم یکي را به خودم بدهید. 
قبول کردند و قرار شد در کوچه کنار مسجد پست 

بدهم تا مبادا ستون پنجم از طریق کوچه به مسجد 
و نیروهایش آسیب برسانند. سر پست یک گلوله 
خمپاره چند متري مان اصابت کرد که ترکشي از 
آن به سینه ام خورد. ترکش درست شبیه تیغه تبر 
تیز و برنده بود، اما چون رمق نداشت، آسیبي به من 
وارد نشد. همان جا بودیم که خبر دادند عراقي ها 
به پلی��س راه رس��یده اند. به آنجا اعزام ش��دیم تا 

جلوي شان را بگیریم. 
مجروحيت ت�ان ه�م در همي�ن ج�ا رقم 

خورد؟
بله در همین ماج��را مجروح ش��دم. آن روز قبل 
از پلی��س راه یک درگیري مختصر داش��تیم. من 
چون ناوارد ب��ودم کم مانده بود موق��ع تیراندازي 
به بچه هاي خودمان آس��یب برس��انم. بعد گفتند 
عراقي ها در پل نو هستند. نزدیک پل نو یک سري 
ساختمان هایي قرار داشت به نام منازل صد دستگاه 
که متعلق ب��ه اداره بندر بود. بعد از عقب نش��یني 
عراقي ها، م��ا به طرف منازل صد دس��تگاه رفتیم 
تا در آنجا پدافند کنیم. در همین حین یک گلوله 
از بین موهاي س��رم عبور کرد. نگو ت��ک تیرانداز 
دش��من مرا هدف قرار داده بود. کم��ي که جلوتر 
رفتیم، ی��ک گلوله دیگ��ر از کنارم عب��ور کرد که 
پش��تش آتش روش��ن بود. آن زمان نمي دانستم 
نام این گلوله ها چیست. به هرحال به صد دستگاه 
رسیدیم. سیدعباس از رزمنده هاي قدیمي تر از ما 
خواست پخش ش��ویم و یکجا تجمع نکنیم. من و 
عبدالخالق امینیان فر و س��یدمرتضي هاش��مي و 
شهید رضا ش��ریفي به یکي از خانه  ها رفتیم. من 
مي گفتم نباید وارد خانه اي بش��ویم که به تازگي 
گلوله اي کنارش منفجر شده و معلوم است عراقي ها 
گرایش را گرفته اند. ام��ا امینیان فر مي گفت باید 
داخل شویم. در همین گفت و گوها بودیم که یک 
گلوله خمپاره نزدیک مان اصابت کرد. تا چند لحظه 
چیزي نفهمیدیم. به خودم که آمدم دیدم دمر روي 
زمین افتاده ام و یک نفر که سر تا پایش خاکي است 
جلویم ایستاده. خوب نگاه کردم دیدم امینیان فر 
اس��ت. گفت رضا ش��هید شده اس��ت. خواستم از 
زمین بلند شوم که احس��اس کردم پایم سنگین 
شده و تکان نمي خورد. سرم را برگرداندم دیدم مچ 
پایم متالشي شده و به پوستي آویزان است. خود 
امینیان فر و دیگر بچه ها کم��ک کردند تا به جاده 
برسم و کمي بعد موتوري را متوقف کردند و من را 
روي ترکش نشاندند. امینیان فر هم پشتم نشست. 
خالصه من را به بیمارستان بردند  آنجا یک آشنایي 
داشتیم به اسم ابراهیم آبیار که به مورو معروف بود. 
مورو تا من را دید گفت ها محمود تویي؟ گفتم آره 
منم و بعد بي هوش ش��دم. مرا به بیمارستان آرین 
)طالقاني فعلي( آبادان برده و از آنجا به بیمارستان 
سیناي اهواز منتقل مي کنند. نهایتاً به بیمارستان 
لقمان الدوله تهران اعزام شدم که آنجا دوباره پایم 
را عمل کردند و به دلیل عفونتي که داشت، از زیر 

زانو قطع کردند. 
خبر آزادي خرمشهر را در کجا شنيديد؟ 

سال 60 دوباره به منطقه برگشتم و مدتي در آبادان 
بودم تا اینکه در بنیاد ش��هید شادگان مسئولیتي 
گرفتم. همان جا خبر آزادي خرمش��هر را شنیدم. 
از فرط خوش��حالي س��ریع برگه تردد گرفتم و به 
تنهایي خودم را به خونین شهر رساندم. وقتي وارد 
شهر شدم، هنوز اجساد نیروهاي دشمن در اطراف 
جاده دیده مي شد. شهر تقریباً ویران شده و چیزي 
ازش نمانده بود. اصاًل نمي دانستم کجاي خرمشهر 
قرار دارم تا اینکه خودم را به مسجد جامع رساندم 
و از مختصات آن، خیابان ها و کوچه هاي ش��هر را 
ح��دس زدم. خانه خودمان هنوز س��رجایش بود. 
نیمه ویران، اما مي شد گفت هنوز یک خانه است. 

خرمشهر، شهر من، آزاد شده بود. 
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رئیس پلیس پایتخت: 

مرگ »مهسا امینی« ناگوار بود
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به مرگ مهسا امینی گفت: 
این حادثه ناگوار بود و آرزو می کنم که شاهد چنین اتفاقی 
نباشیم. سردار حسین رحیمی با بیان اینکه روزانه بین ۱۵ 
تا ۱7 هزار نفر از مردم برای حل مشکالت به پلیس مراجعه 
می کنند افزود: پلیس حافظ امنیت و آرامش مردم است. 
و  اخالقی  امنیت  فعالیت گشت های  نحوه  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی اظهارداشت: طبق قانون، وظیفه ذاتی پلیس است 
که در این موارد ورود پیدا کند که البته ۹۰ درصد نحوه 
فعالیت این گشت ها به صورت تذکر انجام می شود. به گفته 
از  ماند که ۹ درصد  باقی می  سردار رحیمی  ۱۰ درصد 
این افراد به ون سوار می شوند و تذکر در آنجا به آنها داده 
می شود. وی تاکید کرد: یک درصد از این افراد به عنوان 
داللت  اخالقی  امنیت  پلیس  مقر  به  پوششی  بد  مصادیق 
مطرح  بازداشت  بحث  هم  مکان،  این  در  می شوند.  داده 
ما  مشاور  همکاران  از  تعدادی  سالن  یک  در  بلکه  نیست 
یک آموزش کوتاه ۳۰ دقیقه ای برای این افراد می گذارند 
و قانون را برای آنها بازگو می کنند. رحیمی افزود: کار ما 
ایجابی است و همه  امنیت اجتماعی و اخالقی  در پلیس 
این افراد خواهران و دختران ما هستند و از نظر ما صرفا 
مرتکب تخلف شده اند نه جرم. این هم وظیفه ای است که 
قانون بر عهده ما گذاشته است. امنیت تعطیل بردار نیست 
اما سطوح مختلف دارد و همانطور که قمه کش و خفت گیر 
بزرگراه نیایش را می گیریم و همانگونه که سارقان سرقت 
که  همانطور  و  گرفتیم  ساعت   48 از  کمتر  در  را  بانک 
پلیس رکن اصلی مبارزه با قاچاق کاال است و با ورود مواد 
مخدر مبارزه می کنیم، یکی از وظایف مان برقراری امنیت 
اجتماعی جامعه است. وی ادامه داد: روز سه شنبه گذشته 
خانم مهسا امینی به همراه سه نفر خانم و دو آقای دیگر 
که از اقوام او بوده در پارک طالقانی حضور داشتند. پلیس 
به سه نفر دیگر تذکر می دهد و در محل می پذیرند اما از 
این خانم درخواست می شود به پلیس امنیت مراجعه کرده 
و از همراهان او می خواهند برای او لباس مناسب بیاورند. 
این خانم به همراه پنج زن دیگر و یک همکار خانم پلیس 
به مقر پلیس امنیت اخالقی منتقل شده و به گفته دو نفر 
از دختران دیگر حاضر در ون مهسا شوخی هم می کرده 
اظهارداشت: خانم مهسا  بزرگ  تهران  پلیس  رئیس  است. 
امینی و سایر دختران به کالس منتقل می شوند تا شروع 
کالس این خانم بلند شده و با همکار ما صحبت می کند. 
وی از همکار ما سوال می کند لباس من چه ایرادی دارد 
دارد  شلوار شما مشکل  و  ساپورت  گوید  می  ما  همکار  و 
از  او بهم می خورد. رحیمی اضافه کرد: کمتر  و بعد حال 
آغاز  را  به مهسا  ما کار رسیدگی  بهیار  یک دقیقه همکار 
و  وارد می شود  موتورالنس  تیم  بعد  دقیقه  دو  و   می کند 
ما  همکاران  بعد  دقیقه  هشت  و  می شود  شروع  احیا  کار 
درخواست آمبوالنس می کنند. یکبار در محل پلیس امنیت 
اخالقی او احیا می شود و ظاهرا  دوبار هم در بیمارستان 
احیا می شود. وی خاطرنشان کرد: البته من نمی خواهم 
اعالم  را  نتیجه  قانونی  تا پزشکی  این موارد ورود کنم  در 
کند اما پلیس برای جان نجات او سریعترین اقدام را انجام 
بیمارستان منتقل می شود.  نزدیکترین  به  بعد  می دهد و 
همکاران ما در آنجا حاضر می شوند و اعالم می کنند هر 
آن  هزینه  و  شود  ارائه  او  به  است  الزم  که  خدمتی  نوع 

برعهده پلیس است. 
رحیمی خاطرنشان کرد: پلیس صادقانه همه مدارک الزمه 
نهاد  این  سوی  از  علت  و  داده  قانونی  پزشکی  تحویل  را 
انجام  پلیس هیچ خطایی  مورد  این  در  اما  اعالم می شود 

نداده است.

خبر
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که  است  معضالتی  از  یکی  افسردگی 
افراد زیادی با آن درگیر می شوند اما هر 
شخصی آن را به گونه ای متفاوت تجربه 

می کند.
در  هم  و  زنان  در  هم  بالینی  افسردگی 
این  باشد.  آزاردهنده  می تواند  مردان 
نسبت  فرد  که  می شود  سبب  اختالل 
دوست  قبال  که  کار هایی  و  فعالیت ها  به 
داشته بی عالقه شود. با این حال، گاهی 
آدم های  در  می تواند  افسردگی  هم 
پیدا  نمود  متفاوت  گونه ای  به  متفاوت، 
صورت  در  آقایان  مثال  عنوان  به  کند. 
خاص  نشانه های  اختالل  این  تجربه 

خودشان را بروز می دهند.
دانشگاه  روانپزشکی  استاد  ایکوک،  ایان 
کالیفرنیا معتقد است هرچند عالئمی که 
استفاده  مورد  افسردگی  تشخیص  برای 
یکسان  جنسیت  از  فارغ  می گیرند،  قرار 
است، اما اغلب شکایت اصلی بین زنان و 

مردان می تواند متفاوت باشد.

خواب خیلی زیاد یا خیلی کم
صبح  بیخوابی،  مانند  خواب  مشکالت 
از حد-  بیش  یا خواب  بیدار شدن،  زود 
از  برخی  هستند.  افسردگی  شایع  عالئم 
باز  افراد ۱۲ ساعت در روز می خوابند و 
یا هر دو  هم احساس خستگی می کنند 
خواب  از  و  می زنند  غلت  یکبار  ساعت 
میگویند،  متخصصان  می شوند.  بیدار 
نیز یکی  مثل خستگی، مشکالت خواب 
از عالئم اصلی هستند که مردان افسرده 
پزشکشان  با  آن  درباره ی  است  ممکن 

صحبت کنند.

خستگی
یک  متحمل  افسرده هستند  که  مردانی 
عاطفی  و  فیزیکی  تغییرات  از  سری 
خستگی،  است  ممکن  آن ها  می شوند. 
کاهش  یا  حرکت،  کندی  طور  همین  و 
فرآیند های  و  تکلم،  در حرکات جسمی، 

فکری را تجربه کنند.
روانشناس  کالپو،  جاش  گفته  به  بنا 
دانشکده ی  در  آالباما  دانشگاه  بالینی 
بهداشت بیرمنگام، مردان بیشتر از زنان 
عالئم  دیگر  یا  خستگی  دارد  احتمال 
مشکل  عنوان  به  را  افسردگی  جسمی 

اصلیشان گزارش دهند.

احساس درد در ناحیه معده و کمر
و  اسهال  و  یبوست  مثل  اختالالتی 
همچنین سردرد و درد کمر، در آدم هایی 
که افسرده هستند شایع است اما مطابق 
اغلب  مردان  گرفته  صورت  مطالعات  با 

اختالالت  و  مزمن  درد  که  نمی دانند 
افسردگی حرکت  به شانه   گوارشی شانه 

می کنند.
نورمان سوسمان، استاد روانپزشکی مرکز 
پزشکی النگون NYU، می گوید کسانی 
که افسردگی دارند واقعا از نظر جسمانی 

احساس بدی دارند.
در  افسردگی  عالئم  از  یکی  خلقی  کج 

مردان
به  هستند،  افسردگی  دچار  که  مردانی 
نظر  به  غمگین  و  گرفته  که  آن  جای 
نشانه های کج  از خودشان  اغلب  برسند، 
بخواهند  اگر آن ها  بروز می دهند.  خلقی 
مولفه عاطفی صحبت کنند،  درباره یک 
کج  یا  ناراحتی  است  ممکن  مولفه  آن 

خلقی باشد.
افکار منفی نیز جنبه شایعی از افسردگی 
هستند. مردان احساس کج خلقی از خود 
نشان خواهند داد، چون مدام افکار منفی 

در سر دارند.

خشم و عصبانیت
طریق  از  را  افسردگی  مردان  از  بعضی 
بروز  پرخاشگری  یا  عصبانی،  خشم، 
مشکلی  می فهمد  که  مردی  می دهند. 
این  باشد  الزم  است  ممکن  دارد  وجود 
نقص و مشکل را با تظاهر به قوی و توانا 
با  خشم  و  عصبانیت  کند.  جبران  بودن 

کج خلقی متفاوت هستند.
کج  اما  است  قویتری  احساس  خشم 
خلقی، نوعی ناسازگاری است. مردانی که 
از  در نتیجه افسردگی منزوی شده اند و 

سوی دوستان یا خانواده برای برگشتن به 
جامعه احساس فشار کرده اند، خشمگین 

تر می شوند.

مشكل تمرکز
توانایی  می تواند  حرکتی  روانی  کندی 
اطالعات  پردازش  برای  را  مرد  یک 
این طریق تمرکز روی  از  و  آهسته کند 
کار یا دیگر امور را مختل کند. افسردگی 
را  او  و  می آورد  هجوم  به شخص  تقریبا 
شما  حرکات  می کند.  پر  منفی  افکار  از 
کند می شود و پیوسته به چیز های منفی 
نتیجه  در  می کنید.  فکر  خود  جهان  در 
افسردگی تمرکز کردن روی هر چیزی را 

دشوار می کند.

استرس
با  افسردگی  مردان  در  که  آن  احتمال 
بروز عالئمی مثل استرس گزارش شود، 
بیشتر است. طبق نظر کوک، استرس و 
افسردگی می توانند یک وضعیت متقابل 

باشند.
او معتقد است احساس استرس می تواند 
نشان  از داشتن افسردگی بالینی و البته 
بخشی از علت آن باشد. مطالعات نشان 
مدت  طوالنی  صورت  به  که  داده اند 
به  می تواند  بودن  استرس  معرض  در 
تغییراتی هم در بدن و هم در مغز منجر 
شود که ممکن است به افسردگی تبدیل 
شود؛ بنابراین استرس را به عنوان یکی از 
عالئم افسردگی در مردان جدی بگیرید.

اضطراب
تحقیقات نشان داده است که بین اختالل 
اضطراب و افسردگی رابطه ای قوی وجود 
زنان حدود  اضطرابی در  اختالالت  دارد. 
مردان  برای  اغلب  اما  است  برابر  دو 
اضطراب  احساس  درباره   کردن  صحبت 
است.  راحت تر  اندوه  و  غم  احساس  از 
صحبت  کار  درباره   است  ممکن  مردان 
کنند و درباره  اینکه از دست دادن شغل 
توانایی آن ها را در تامین مالی خودشان 

و خانوداه شان دچار اختالل خواهد کرد.
دشواری در تصمیم گیری

گیری  تصمیم  موقع  آدم ها  از  بعضی 
اوضاع سختی را می گذرانند. با این حال 
معموال  کردن  انتخاب  در  توانایی  عدم 
مربوط  که  است  آزاردهنده  وقتی  فقط 
مسئله   یک  این  باشد.  جدیدی  رفتار  به 
و  است  اطالعات  پردازش  به  مربوط 
را  شما  تصمیم گیری  توانایی  افسردگی 

کاهش می دهد.
افكار خودکشی

اگر  اما  است  بیشتر  زنان  آمار خودکشی 
احتمال  به خودکشی کنند  اقدام  مردان 
یکی  است.  بیشتر  برابر  چهار  مردن شان 
مردان شیوه های  که  است  این  دالیل  از 
آن ها  می کنند.  انتخاب  را  مرگبارتری 
اغلب از سالح گرم استفاده می کنند و در 

همان تالش اول ،خودشان را می کشند.
خطر  معرض  در  بیشتر  مسن تر  مردان 
خودکشی هستند و پزشکان ممکن است 
متوجه  گروه  این  در  را  افسردگی  عالئم 

نشوند.

عالئم افسردگی در مردان

کالهبرداری اینترنتی با ترفند 
فروش لوازم تحریر ارزان قیمت



سفر »علی باقری« به نیویورک
 ارتباطی با مذاکرات ندارد

پاسداری از استقالل و تمامیت 
ارضی ماموریت اصلی ارتش است

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفر »علی باقری« به نیویورک 
ارتباطی به گفتگوی دوجانبه با مقامات آمریکایی در بحث هسته ای 
کنعانی  ناصر  داشت.  نخواهد  و  ندارد  دیگری  موضوع  هیچ  و 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی صبح روز گذشته در نشست خبری با 
اشاره به تحوالت در حوزه قفقاز جنوبی، گفت: موضع صریح ایران 

در قبال تحوالت در منطقه قفقاز جنوبی بارها در سطوح...

 فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران پاسداری از استقالل 
و تمامیت ارضی کشور را ماموریت اصلی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران برشمرد، گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به 
برکت خون شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، هر روز بالنده تر 
به پیش می رود.  سرلشکر سید عبدالرحیم  و قوی تر و مقتدرتر 

موسوی صبح روز دوشنبه در آیین اختتامیه بیستمین ...

سال شانزدهم * شماره 3173 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 29  شهریور 1401 * 20  سپتامبر 2022 * 23  صفر 1444

دهستان سادات محمودی 
شرایط تبدیل شدن به بخش را دارد

مراقب باشید؛

 عالئم افسردگی
 در مردان 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان:

تهمیدات الزم برای سوخت رسانی به مناطق 
صعب العبور استان اندیشیده شده است 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
برای  ملی  شرکت  این  گفت  وبویراحمد  کهگیلویه 
سوخت رسانی و ذخیره سازی زمستانی نفت سفید 
استان  صعب العبور  و  عشایری  روستایی،  مناطق 
اندیشیده  را  الزم  تمهیدات  و  دارد  کامل  آمادگی 
است.  به گزارش امید مردم به نقل از روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان ساالر 
خشایی روز یکشنبه در این باره اظهار داشت: تامین 
های  فرآورده  انواع  سازی  ذخیره  و  توزیع  ،حمل، 

نفتی در استان بصورت مطلوب انجام شده است. 
وی افزود: سوخت رسانی به بخش های کشاورزی، 

حمل ونقل، صنایع، پروژه های عمرانی ،...

داده ایم  نشان  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
آنچه  اگر  گفت:  هستیم،  صادق  مذاکرات  در 
دارد  تاکید  آن  بر  اسالمی  جمهوری  که 
»تضمین  ظالمانه«،  تحریم های  »رفع  یعنی 
و  »حل  و  اطمینان بخش«  و  اعتمادآفرین 
فصل مسائل پادمانی به صورت قطعی« محقق 

شود یک توافق خوب امکانپذیر است.
به  سفر  آستانه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
و  هفتاد  در  شرکت  منظور  به  نیویورک 
هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
 CBS تلویزیونی  شبکه  با  گفتگویی  متحد 
زیر  در  گفتگو  این  متن  که  داشت  آمریکا 

منتشر می شود:
جمهور  رئیس  آقای   :CBS خبرنگار 
را  هسته ای  صنعت  می فرمایید  که  همانطور 
شما  اما  می خواهید  آمیز  صلح  اهداف  برای 
استفاده  برق  تولید  برای  صنعت  این  از  اوال 
که  دارد  وجود  اسناد  برخی  ثانیا  و  می کنید 

فعالیتهای غیر صلح آمیز داشته اید.
در  الرحیم.  الرحمن  بسم اهلل  رئیس جمهور: 
مورد مذاکرات هسته ای آنچه به پیشینه این 
مساله برمی گردد آن است که آمریکایی ها از 
تعهدات  به  اروپایی ها  و  شدند  خارج  برجام 
اما  نکردند.  عمل  ایران  ملت  به  نسبت  خود 
خود  تعهدات  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
پایبند بود و طبق نظر آژانس نه یک بار بلکه 
خود  تعهدات  به  ایران  که  کرده  اعالم  بارها 
تعهد  این  نقض  است.  کرده  عمل  برجام  در 
اول از ناحیه آمریکایی ها اتفاق افتاد بعد هم 
اتفاق  اروپایی ها  ناحیه  از  تعهدات  انجام  عدم 
بود چون  برای رفع تحریم ها  افتاد. مذاکرات 
است،  ایران ظالمانه  علیه ملت  تحریم ها  این 
که  وقتی  ایران.  ملت  به  است  ظلمی  این 
چرا  است  کرده  عمل  خود  تعهدات  به  ایران 
داشته  توجه  باید  اینکه  ضمن  شود؟  تحریم 
برخورداری  برای حق  نمی تواند  باشیم کسی 
و  دانش  داشتن  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
ممنوعیت  یا  محدودیت  هسته ای  صنعت 
ایجاد کند. بارها هم جمهوری اسالمی اعالم 

کرده که در دکترین دفاعی خود...

نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون 
سادات  دهستان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پتانسیل، ظرفیت و  توابع شهرستان دنا  از  محمودی 
شرایط الزم را برای تبدیل شدن به بخش دارد. مهدی 
روشنفکر در جمع مردم روستای درب کالت سادات 
مجموع   ۱۳۹۵ سال  در  داشت:  اظهار  محمودی، 
که  بود  نفر  و۱۵۶  هزار   ۱۰ پاتاوه  بخش  جمعیتی 
اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر برسیده است. وی افزود: 
امید است استاندار کهگیلویه و بویراحمد مژده ارتقای 
دهستان سادات محمودی به بخش را به مردم بدهد. 

نماینده مردم شهرستان های بویراحمد،...

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی :

2

2

2 4

معاون عمرانی استاندار خبر داد؛

بیمارستان بهمئی
 تا پایان مهر 

به بهره برداری می رسد

معاون آموزش و پرورش
 کهگیلویه و بویراحمد:

 والدین  نگران دریافت 
کتابهای درسی نباشند

نشان داده ایم 
در مذاکرات صادق هستیم 

2

2

دولت بدنام می شود و مردم ناراضی؛

پروژه خاص برای 
پیمانکار خاص 

3

شناسه آگهی ؛   1380717   روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهکیلویه وبویراحمد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد

  بر اساس مجوز شماره  4095 / 1401  پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یك مرحله اي
 به پیمانكار واجد الشرایط واگذار نماید .

شرایط عمومي :
   ۱ - تصویر مصدق شناسنامه      

  ۲ - دارا بودن و ارائه گواهی تائید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص حمل ونقل
  ۳ -  دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

  4 - کسب تاییدیه ایمنی و محیط زیست مطابق با چک لیست ارزیابی پیمانکاران     ۵ - دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت و اعضای هیئت مدیره
  ۶ - آگهي تاسیس و روزنامه رسمي حاوي آخرین تغییرات.                                   7 - سوابق کاري و قراردادهاي کاري در۵سال گذشته با تایید کارفرمایان 

  8 - ارائه مدارک تحصیلي اعضاء و هیئت مدیره                                                ۹ - ارائه فهرست امکانات فنی ، اقتصادی و مالی با مستندات معتبر
 ۱۰ - کلیه مدارک بارگذاری شده توسط مناقصه گر بایستی اصل یا برابر با اصل  و باکیفیت و وضوح مناسب  باشند .

 ۱۱ - برنده مناقصه مکلف به  ارائه اصل کلیه مستندات بارگذاری شده می باشد درصورت هرگونه تناقض برابر مقررات و قوانین برخورد خواهدشد.
۱۲ -کلیه اوراق بایستی ممهور به مهر مناقصه گر باشند.

۱۳ -عدم ممنوع المعامله بودن درسطح کلیه شرکت ها )درصورت قرارداشتن درلیست شرکت های ممنوع المعامله ، سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه 
گذار ضبط میگردد

*** باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از بسترسامانه الکترونیک دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  انجام میگیرد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام درسامانه مذکور و دریافت گواهی دیجیتال الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیک دولت:  مرکز تماس : 4۱۹۱۳-۰۲۱
آدرس مناقصه گذار : یاسوج – میدان جهاد – شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کهگیلویه و بویراحمد تلفن :۰74۳۳۳۳44۶۲ - ۰74۳۳۳48۱۵۲

ضمناً در صورت تغییرات در زمان بندي فرآیند مناقصه در سایت هاي مربوطه درج و اصالح مي گردد.

شرحعنوانردیف

پیمان خودروهای استیجاری منطقهموضوع مناقصه1

یك سال شمسی )1402-1401(مدت اجرای قرارداد2
16/437/218/880   ریالمبلغ برآورد اولیه3

مبلغ و نوع تضمین شرکت4
 در مناقصه

یكی از تضامین قابل قبول آین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب22/ 09/ 94 یا   
واریز مبلغ     821/860/944ریال  به شماره حساب 9200044416  باشناسه پرداخت 

12100000013 به نام شرکت پخش فراورده های منطقه کهگیلویه و بویراحمد  نزد بانك ملت
نوبت اول  :  سه شنبه 29/ 06/ 1401       تاریخ  درج آگهی5

 نوبت دوم :    چهارشنبه   30/ 06/ 1401
 سه شنبه  29/ 06/ 1401  ساعت 8 صبحتاریخ انتشار در سامانه ستاد6
مهلت دریافت اسناد از سامانه 7

ستاد
تا ساعت14:00  روز  چهار شنبه  06/ 07/ 1401

راس ساعت  10  روز  سه شنبه  12/ 07/ 1401  سالن جلسات منطقهتاریخ و محل جلسه توجیهی8

مهلت زمانی ارسال 9
پیشنهادات

تا ساعت 14:00 روز سه شنبه 19 /07/ 1401 کلیه پاکات می بایست درسامانه ستاد بارگذاری گردد. 
ضمنا مناقصه گران عالوه بر ثبت پاکات در سامانه ستاد اصل پاکات تضمین )الف( را به صورت 

الک و مهر شده تا قبل از ساعت :14:00روز شنبه 19/ 07/ 1401 به دبیرخانه کمیسیون مناقصات به 
ادرس ذیل  تحویل نمایند.

ساعت 10 صبح روز چهار شنبه 20/ 07/ 1401 سالن جلسات منطقهتاریخ و محل بازگشایی پاکات10

   نوبت   اول

اظهار کرد:  ایران  اتمی  انرژی  رییس سازمان  و  رییس جمهور  معاون 
خدمت به مردم و خدمت به این آب و خاک جزو توفیقات بزرگ است 
و امیدوارم خداوند متعال عنایت کند تا آن چنان که شایسته ملت عزیز 
و شریف ایران است، بتوانیم خدمات رسانی کنیم و آثار آن به گونه ای 
باشد که تراز کشور و شرایط کیفی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد 

و متحول تر از گذشته کند.
محمد اسالمی با بیان این مطلب در برنامه صف اول شبکه خبر درباره 
دستاوردهای صنعت هسته ای در حوزه علمی و پزشکی گفت: در حوزه 
تهران روند  بیمار در  بر روی سه  به  تازگی  سالمت و پالسما درمانی 

درمانی انجام شد که نتیجه  مثبتی داشت.
صنعت  علیه  که  جوی  تا  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  تصریح  وی 
هسته ای کشور به راه افتاده تا مسیر ما را مسدود کنند را با استفاده از 

دستاوردهای گوناگون و متنوع از بین ببریم.
وی افزود: در حوزه شرکت های دانش بنیان نیز در سازمان انرژی اتمی، 

مرکزی را برای تعامل پژوهشگران و سرمایه گذاران فراهم کرده ایم.
اسالمی گفت: از ۲۰ سال قبل تاکنون شاهد طرح روایت های مختلف 
از سوی صهیونیست ها و غربی ها علیه برنامه هسته ای هستیم و طرح 

اتهاماتی علیه صنعت هسته ای ما همچنان ادامه دارد.
پیش  سال   ۲۰ از  کرد:  بیان  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
رهبری  به  و  منافقان  توسط  علیه صنعت هسته ای کشورمان  جریانی 
امنیت  شورای  مانند  بین المللی  سازمان های  مسیر  در  صهیونیست ها 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد که در نهایت منجر به اعمال 

تحریم های سنگین علیه ایران شد.
وی گفت: ۲۰ سال مذاکرات توسط مسئوالن مختلف انجام شد و در 
نهایت به توافق برجام رسید که یک توافق با دو ستون است؛ در یک 
ستون ما برای شفافیت و اعتمادسازی سرعت خود را کاهش دادیم و 
آن ها نظارت خود را بیشتر کردند و در ستون دیگر قرار بر رفع اتهامات 
و تحریم ها علیه ایران بود که غرب تعهدات خود را اجرا نکرد و از برجام 
این  می گویند  دارند،  را  برجام  به  برگشت  قصد  که  حاال  شد،  خارج 
مسائل جدید و غیر از برجام است! درحالی که این مسایل از سال ۲۰۰۳ 

وجود داشته و اکنون و در سال ۲۰۲۲ اتفاق جدیدی رخ نداده است.
اسالمی تاکید کرد: اتهامات علیه ایران را اسراییل مطرح کرد و اکنون 
رژیم صهیونیستی تبدیل به مرجع تقلید برای آژانس بین اللملی انرژی 

اتمی شده است.
نظر  زیر  بین المللی  سازمان  یک  که  می شود  چگونه  کرد:  ابراز  وی 
آغشته  ایرانی  هزاران  به خون  منافقان که دستانشان  از  ملل  سازمان 

است، پیروی کند؟
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در مذاکراتی که در دولت قبل انجام 
شده بود، گفته بودند که اطالعاتی در دست ما است و برای بازدید از 
چهار مکان به ما دسترسی بدهید که ما این پرونده را ببندیم البته برای 

این اتهامات هم سند معتبر نداشتند.
با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس  با اشاره به توافق سال گذشته  وی 

بین المللی انرژی اتمی توضیح داد: با گروسی تفاهم کردیم و آن بیانیه 
منتشر شد و گفتیم شما سواالتتان را به ما بدهید و ما جواب سواالت 

را به شرط اینکه پرونده را ببندید، می دهیم.
اسالمی بیان کرد: آژانس اعالم کرد که ۲ پرونده از مکان های ادعایی 
بیشتری  روشنگری  باید  ایران  بعدی،  مکان   ۲ مورد  در  و  می بندد  را 
انجام دهد اما بعداً از آن دو مکان، یک پرونده  را بستند که البته مجدداً 

پرونده همان مکان را باز کردند!
اسالمی افزود: برای مثال یکی از این اماکن یک معدن متروکه است که 

بیش از ۳۰ سال استفاده نشده است.
مورد  یک  ایران  اسالمی  جمهوری  در  گفت:  جمهور  رییس  معاون 
فعالیت هسته ای وجود ندارد که به آژانس اعالم نشده باشد یا آژانس از 

آن بی اطالع باشد و تمام فعالیت ها تحت نظارت آژانس است.
وی بیان کرد: امروز در حدود ۲ درصد از ظرفیت هسته ای دنیا مربوط 
به ایران است، اما حدود ۲۵ درصد از بازرسی ها از ایران انجام می شود!
وی افزود: آژانس و مدیرکل باید از جایگاه حقوقی آژانس صیانت کنند.

اسالمی تصریح کرد: پیغام ها و پیام هایی که از طرف آژانس آمده؛ نشان 
می دهد که قصد بستن این پرونده را دارند. امیدواریم صادق باشند و 
بیش از این وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی 

بتوانند فشار حداکثری خود را اعمال کنند.
باید  اراده سیاسی  این است که  اهمیت  اضافه کرد: موضوع حائز  وی 
است  فشار  برای  االن  سیاسی  اراده  باشد،  داشته  وجود  بستن  برای 

درحالی که باید اراده سیاسی خود را خرج بستن پرونده کند.
مجمع  در  ایران  پیشنهادی  برنامه  درباره  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
و  قطعی  پیشنهاد  داد:  توضیح  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  عمومی 
در  از سالح های هسته ای  عاری  خاورمیانه  موضوع  ما، طرح  مشخص 

مجمع عمومی آژانس بین المللی است.
برای  کشورها  از  بسیاری  حکام،  شورای  اخیر  نشست  در  گفت:  وی 
صدور قطعنامه علیه ایران همکاری نکردند که این مساله دارای پیام 
خوبی بود؛ فقط یک بیانیه در چهار بند منتشر شد که در بند چهارم 

آن مواضع اروپایی ها آمده بود.
با  که  هستند  این  دنبال  صهیونیست ها  کرد:  اظهار  اسالمی  مهندس 
تغییراتی در NPT بتوانند جای پای خود را باز کنند که هنوز با سایر 

اعضا به اجماع نرسیده اند.
رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه درباره نیت اروپایی ها از توافق با 
ایران عنوان کرد: عالیم و نشانه ها که در یک سال گذشته وجود داشت 
و هنوز هم ادامه دارد، حاکی از این است که اروپایی ها اراده کرده اند که 
توافق صورت گیرد اما نیت اصلی آنها انزوای ایران است و به نوعی با 

توافق هسته ای می خواهند زمان بخرند که ما را تضعیف کنند.
مخالف  ما  سوخت  چرخه  داشتن  با  اروپایی ها  کرد:  خاطرنشان  وی 
هستند زیرا چرخه سوخت نماد داشتن قدرت است و اروپایی ها از قبل 

از انقالب نیز موافق این موضوع نبوده اند.

پیغام های آژانس، 
نشان دهنده قصد آن ها برای بستن پرونده ایران است

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
خاُء َشَجَرٌة ِفي الَجنَِّة وأغصانُها  قاَل لي أبي َرسوُل اهللِهّ صلی  اهلل  علیه  و آله:... السَّ

نیا، َفَمن تََعلََّق بُِغصٍن ِمن أغصانِها أدَخلَُه الَجنََّة. ِفي الدُّ
پدرم رسول خدا صلی  اهلل  علیه  و آله به من فرمود:... سخاوت، درختی است در 

بهشت و شاخه  هایش در دنیا هستند؛ هر کس به شاخه  ای از شاخه  های آن در 
آویزد، او را به بهشت درآورد«.
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گزارش انجمن سرطان آمریكا؛
نوشیدنی های گازدار و افزایش احتمال 

ابتال به سرطان های مرگبار
بر کاهش مصرف  تحقیقات جدید دلیل دیگری 
نوشیدن  کنند:  می  ارائه  را  گازدار  های  نوشابه 
از حد نوشیدنی های شیرین ممکن است  بیش 

خطر مرگ ناشی از سرطان را افزایش دهد.
تحقیق  تیم  سرپرست  مک کالو«،  »مارجوری 
اپیدمیولوژی  تحقیقات  علمی  ارشد  مدیر  و 
داد:  توضیح  آمریکا،  سرطان  انجمن  در 
عوامل  از  شکر  با  شیرین شده  »نوشیدنی های 
خطر شناخته شده برای افزایش وزن، اضافه وزن 

و چاقی هستند.«
بر اساس این مطالعه، به نظر می رسد نتایج مربوط 
کنندگانی  شرکت  باالتر  بدنی  توده  شاخص  به 
است که به طور منظم این نوشیدنی های شیرین 

شده با قند را مصرف می کردند.
از  پیشگیری  مطالعه  یک  داده های  از  محققان 
سرطان استفاده کردند و به دنبال ارتباط بین این 
انواع سرطان ها، سرطان های  همه  و  نوشیدنی ها 

مرتبط با چاقی و ۲۰ نوع سرطان بودند.
آنها شرکت کنندگان را از سال ۱۹8۲، زمانی که 
بیش از ۹۳4 هزار نفر بدون سرطان اطالعاتی در 
مورد مصرف نوشیدنی ارائه کردند، تا سال ۲۰۱۶ 

دنبال کردند.
محققان دریافتند که بیش از ۱۳۵ هزار شرکت 
کننده تا سال ۲۰۱۶ بر اثر سرطان جان خود را 

از دست داده اند.
در حالی که نوشیدن بیش از دو نوشیدنی شیرین 
شده با قند در روز در مقایسه با افرادی که هیچ 
با  نمی کردند  مصرف  را  نوشیدنی ها  این  از  یک 
اما  نبود،  مرتبط  سرطان  از  ناشی  میر  و  مرگ 
با  مرتبط  سرطان های  به  ابتالء  خطر  افزایش  با 

چاقی همراه بود.
با  قند  با  شده  شیرین  نوشیدنی های  مصرف 
روده  سرطان  از  ناشی  میر  و  مرگ  نرخ  افزایش 

بزرگ و کلیه مرتبط بود.
در شرکت کنندگانی که نوشیدنی های شیرین شده 
مصنوعی مصرف می کردند، خطر ابتالء به سرطان 

پانکراس )لوزالمعده( نیز افزایش یافت.
مک کالو در بیانیه خبری انجمن سرطان آمریکا 
گفت: »این نتایج باید خط مشی عمومی در مورد 
مصرف نوشیدنی های شیرین را برای کاهش خطر 
ابتالء به سرطان برای مردان و زنان نشان دهد.«

محققان فنالندی می گویند؛

لثه های ناسالم احتمال ابتال به 

زوال عقل را افزایش می دهد
یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیماری لثه 
احتمال  است  ممکن  و  دارد  ای  گسترده  اثرات 

ابتال به زوال عقل را افزایش دهد.
در بررسی 47 مطالعه قبلی منتشر شده، محققان 
دندان،  دادن  دست  از  که  دریافتند  فنالند 
حفره های عمیق اطراف دندان در لثه، یا از دست 
درصد   ۲۱ با  دندان  حفره  در  استخوان  دادن 
بیشتر خطر زوال عقل و ۲۳ درصد بیشتر خطر 

ابتالء به زوال شناختی خفیف تر مرتبط است.
که  دندان  دادن  از دست  مطالعه،  این  اساس  بر 
نشانگر بیماری لثه یا پریودنتال است با ۲۳ درصد 
بیشتر خطر زوال شناختی )ذهنی( و ۱۳ درصد 

بیشتر خطر زوال عقل مرتبط است.
»سام آشر«، محقق ارشد از مؤسسه دندانپزشکی 
می رسد  نظر  »به  گفت:  شرقی  فنالند  دانشگاه 
حفظ  جمله  از  پریودنتال،  سالمت  حفظ 
دندان های طبیعی سالم، در زمینه پیشگیری از 

زوال شناختی و زوال عقل نیز مهم باشد.«
نمی تواند  مطالعه  این  که  کرد  خاطرنشان  آشر 
زوال  باعث  واقعاً  لثه  مشکالت  که  کند  ثابت 
پیشگیری  این حال،  »با  او گفت:  عقل می شود. 
و درمان بیماری های پریودنتال به ویژه در افراد 
عقل  زوال  به  ابتالء  خطر  معرض  در  که  مسن 

هستند بسیار مهم است.«
آشر گفت: »نتایج ما همچنین بر اهمیت مراقبت 
از  درجاتی  قباًل  که  افرادی  در  دهان  از سالمت 
زوال شناختی یا زوال عقل دارند تاکید می کند.«

از  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ حدود  محققان،  گفته  به 
موسوم  لثه  التهاب  به  جهان  بزرگسال  جمعیت 
به پریودنتیت مبتال هستند. در موارد شدید، این 
دندان می شود  دادن  از دست  به  منجر  وضعیت 
و تحقیقات قبلی آن را با بیماری قلبی و دیابت 

مرتبط دانسته اند.
شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد 
به نوعی التهاب سیستمیک و التهاب مغز با هم 

مرتبط هستند.
به گفته محققان، بیماری پریودنتال، بیماری های 
ویروسی سیستمیک، از جمله تبخال، کووید ۱۹ 
التهاب  باعث  می توانند  التهابی،  روده  سندرم  و 

مغز شوند.
شامل  لزوماً  ارتباطات  »این  می گویند:  محققان 
اما  به مغز نمی شود،  تهاجم مستقیم میکروب ها 
ما هنوز در مورد مبنای مولکولی این که چگونه 
التهاب سیستمیک التهاب مغز را تشدید می کند، 

درک نسبتاً کمی داریم.«

سرلشكر موسوی: 

پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی 
ماموریت اصلی ارتش است

 فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران پاسداری از استقالل 
جمهوری  ارتش  اصلی  ماموریت  را  کشور  ارضی  تمامیت  و 
جمهوری  مقدس  نظام  امروز  گفت:  برشمرد،  ایران  اسالمی 
دفاع  دوران  ایثارگران  و  شهدا  خون  برکت  به  ایران  اسالمی 

مقدس، هر روز بالنده تر و قوی تر و مقتدرتر به پیش می رود.
 سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی صبح روز دوشنبه در آیین 
اختتامیه بیستمین دوره رزم مقدماتی دانشجویان دانشگاه های 
نیروی  آموزش شهدای سرباز ۰۱  مرکز  در  که  ارتش  افسری 
دفاع  هفته  روی  پیش  ایام  گرامیداشت  با  شد،  برگزار  زمینی 
مقدس، به حضور افسرانی از فرماندهی کل انتظامی کشور در 
این دوره آموزشی اشاره کرد و اظهار داشت: امسال هم توفیق 
حضور جمعی از عزیزان فراجا را در میان افسران ارتش داریم؛ 
فراجا یکی از بخش های خدوم پرکار و سودمند و مفید برای 

ملت عزیز است.  
واقع  در  کشور  کل  انتظامی  فرماندهی  کارکنان  افزود:  وی 
مدافعان امنیت و نظم اجتماعی هستند که در جای جای این 
این  مملکت مشغول به خدمت به مردم هستند و ما قدردان 

عزیزان هستیم.  
و  تالش های سخت  و  به خدمات  اشاره  با  ارتش  کل  فرمانده 
ایام  در  لشگری  و  کشوری  مختلف  دستگاه های  شبانه روزی 
اربعین حسینی خاطرنشان کرد: امسال شاهد حرکتی بزرگ و 
شبانه روزی در عرصه خدمت رسانی به زائران اباعبداهلل الحسین 
)ع( بودیم که ده ها برابر سال های گذشته بود و جا دارد از آن 

قدردانی و تشکر کنیم.
سرلشکر موسوی پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور 
و  برشمرد  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  اصلی  ماموریت  را 
خطاب به دانشجویان دانشگاه های افسری، گفت: شما افسران و 
فرماندهان آینده چنین ارتشی هستید و آماده اید این ماموریت 
بسیار مهم و حیاتی را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانید.  
وی ادامه داد: تاریخ گواه است که پیشینیان ما با تمام توان و با 
توکل به خدا بار سنگین مسئولیت خطیر پاسداری از استقالل 
و تمامیت ارضی را برعهده گرفتند و در 8 سال دفاع مقدس از 

آن سربلند بیرون آمدند.  
جمهوری  مقدس  نظام  امروز  کرد:  تاکید  ارتش  کل  فرمانده 
دفاع  دوران  ایثارگران  و  شهدا  خون  برکت  به  ایران  اسالمی 
مقدس، هر روز بالنده تر و قوی تر و مقتدرتر به پیش می رود و 
پرچم استقالل این کشور را در جهان به احتزاز در آورده است 
به  کشور  استقالل  علیه  را  اقدام  کوچکترین  اجازه  تاکنون  و 

دشمن نداده است.
سرلشکر موسوی تصریح کرد: ارتش در تمام ساعات شبانه روز 
ایران عزیز  و حتی در همین لحظه در هوا، زمین و دریاهای 
تا عمق آبهای آزاد از مرزهای زمینی، شرق و غرب و جنوب و 
شمال کشور تا مدار ۲۰ درجه در آبهای آزاد مشغول پاسداری 

از این کشور است.
لباس  شما  گفت:  میدان  در  حاضر  افسران  به  خطاب  وی 
پاسداری تمامیت ارضی و استقالل جمهوری اسالمی را بر تن 

کرده اید و پوشیدن لباس سربازی ارتش اسالم مبارکتان باد.

سفر »علی باقری« به نیویورک
 ارتباطی با مذاکرات ندارد

به  باقری«  »علی  سفر  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نیویورک ارتباطی به گفتگوی دوجانبه با مقامات آمریکایی در 

بحث هسته ای و هیچ موضوع دیگری ندارد و نخواهد داشت.
ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی صبح روز گذشته در 
نشست خبری با اشاره به تحوالت در حوزه قفقاز جنوبی، گفت: 
قفقاز جنوبی  قبال تحوالت در منطقه  ایران در  موضع صریح 
و  است  شده  بیان  رسمی  به صورت  مختلف  در سطوح  بارها 

هیچ گونه ابهامی وجود ندارد.
گذشته  هفته  سه شنبه  روز  از  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
شاهد آغاز درگیری های جدید مرزی بین دو کشور جمهوری 
شدن  زخمی  و  کشته  به  که  بودیم  ارمنستان  و  آذربایجان 
مبتنی  ایران  افزود:  است،  منجر شده  از طرفین  زیادی  جمع 
و  به حل  سازنده  کمک  برای  تالش  و  همسایگی  سیاست  بر 
وارد  ممکن  زمان  سریع ترین  در  منطقه ای  بحران های  فصل 
دیپلماسی  و تالش های سیاسی شد. سخنگوی دستگاه  عمل 
با  ارمنستان  ارتباط گفتگوی نخست وزیر  این  اضافه کرد: در 
و  دیدگاه ها  جمهور  رئیس  و  انجام  کشورمان  جمهور  رئیس 
طرف  به  را  خود  سیاسی  توصیه های  و  بیان  را  ایران  مواضع 
ارمنستانی منتقل کرد. بعد هم گفت وگوی تلفنی وزیر خارجه 
ایران با همتای آذربایجانی انجام شد. کنعانی با بیان اینکه ایران 
پایان  برای  هیچ کمکی  از  بحران  ابتدای  از  که  سابق  همانند 
درگیری ها دریغ نکرده بود، با سرعت عمل وارد و با تالش های 
به مرزهای  آرامش  و  برقرار  آتش بس  دیپلماتیک تالش کرد 
و  است  واضح  ایران  اصولی  مواضع  افزود:  برگردد،  کشور  دو 
معتقد به ضرورت استفاده از رویکرد و راهکارهای سیاسی برای 
پایان دادن به درگیری ها و کاهش تنش و ورود به گفتگوهای 

سیاسی برای حل و فصل اختالفات دو کشور هستیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

طرح/ با شکوه ترین اربعین تاریخ 

رئیسی در گفتگو با CBS آمریکا:

نشان داده ایم در مذاکرات صادق هستیم
داده ایم  نشان  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
آنچه  اگر  مذاکرات صادق هستیم، گفت:  در 
دارد  تاکید  آن  بر  اسالمی  جمهوری  که 
»تضمین  ظالمانه«،  تحریم های  »رفع  یعنی 
و  »حل  و  اطمینان بخش«  و  اعتمادآفرین 
قطعی«  صورت  به  پادمانی  مسائل  فصل 
محقق شود یک توافق خوب امکانپذیر است.

به  سفر  آستانه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
و  هفتاد  در  شرکت  منظور  به  نیویورک 
هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
 CBS تلویزیونی  شبکه  با  گفتگویی  متحد 
زیر  در  گفتگو  این  متن  که  داشت  آمریکا 

منتشر می شود:
جمهور  رئیس  آقای   :CBS خبرنگار 
را  هسته ای  صنعت  می فرمایید  که  همانطور 
شما  اما  می خواهید  آمیز  صلح  اهداف  برای 
استفاده  برق  تولید  برای  صنعت  این  از  اوال 
که  دارد  وجود  اسناد  برخی  ثانیا  و  می کنید 

فعالیتهای غیر صلح آمیز داشته اید.
الرحیم. در  الرحمن  رئیس جمهور: بسم اهلل 
مورد مذاکرات هسته ای آنچه به پیشینه این 
مساله برمی گردد آن است که آمریکایی ها از 
تعهدات  به  اروپایی ها  و  شدند  خارج  برجام 
اما  نکردند.  عمل  ایران  ملت  به  نسبت  خود 
خود  تعهدات  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
پایبند بود و طبق نظر آژانس نه یک بار بلکه 
خود  تعهدات  به  ایران  که  کرده  اعالم  بارها 
تعهد  این  نقض  است.  کرده  عمل  برجام  در 
اول از ناحیه آمریکایی ها اتفاق افتاد بعد هم 
اتفاق  عدم انجام تعهدات از ناحیه اروپایی ها 
افتاد. مذاکرات برای رفع تحریم ها بود چون 
ایران ظالمانه است،  این تحریم ها علیه ملت 
که  وقتی  ایران.  ملت  به  است  ظلمی  این 
است چرا  تعهدات خود عمل کرده  به  ایران 
داشته  توجه  باید  اینکه  ضمن  شود؟  تحریم 
باشیم کسی نمی تواند برای حق برخورداری 
و  دانش  داشتن  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
ممنوعیت  یا  محدودیت  هسته ای  صنعت 
ایجاد کند. بارها هم جمهوری اسالمی اعالم 
سالح  خود  دفاعی  دکترین  در  که  کرده 
هسته ای وجود ندارد و آنچه که مورد تاکید 
جمهوری اسالمی بوده و هست، بهره بردن از 
دانش هسته ای است که هم اکنون این دانش 

در ایران بومی شده است.
پاسخ  اساس  بی  ادعاهای  نوع  این  به  بارها 
داده شده است. دوربین های آژانس در مراکز 
هسته ای فعال بوده و گفته شده که آنچه که 
افتاده  اتفاق  اسالمی  جمهوری  در  تاکنون 
بارها  است.  صلح آمیز  استفاده  راستای  در 
این  در  توانمندی  به  توجه  با  کرده ایم  اعالم 
حوزه، بهره مندی از صنعت هسته ای فقط در 
نسبت  چرا  است.  آمیز  صلح  مصارف  جهت 
هسته ای  صنعت  از  آمیز  صلح  استفاده  به 

محدودیت ایجاد می کنند.
امروز در حوزه های درمانی، کشاورزی، نفت، 
گاز و بسیاری از حوزه ها از صنعت هسته ای 
صلح آمیز  استفاده  این  و  می شود  استفاده 
این حق  از  ایران  است. چرا  ایران  ملت  حق 
محروم شود؟ علیرغم همه این ادعاهایی که 
بعضا آژانس و یا کشورهای اروپایی می کنند، 
که  کرده  اعالم  خود  گزارش   ۱۵ در  آژانس 
در   - می گویم  صریح   - هیچ گونه  ایران 
پای  هسته ای  صنعت  از  صلح آمیز  استفاده 
خود را فراتر نگذاشته و تخلفی ندارد. آژانس 

تاکنون ۱۵ بار بیانیه داده است.
در مذاکرات برای رسیدن به یك توافق 

خوب جدی هستیم
به  می خواهید  آیا   :CBS خبرنگار 
می دانید  که  چرا  بازگردید؟  توافق)برجام( 
برخی مقامات آمریکایی بر این باورند که شما 

قصد بازگشت به توافق برجام را ندارید.
رئیس جمهور: ما بارها اعالم کردیم که در 
خوب  توافق  یک  به  رسیدن  برای  مذاکرات 
جدی  تحریم ها  رفع  پیگیری  و  عادالنه  و 
هستیم. این ادعا)عدم تمایل ایران به بازگشت 
اساسی  بی  ادعاهای  همان  از  هم  برجام(  به 
توافق  است که مطرح می کنند. االن مشکل 
برای  جایگاهی  چه  و  کسی  چه  کجاست؟ 
ایجاد کرده است؟ آمریکایی ها  توافق مشکل 
تصمیم نمی گیرند. مسئله خیلی روشن است؛ 
ما اعالم کردیم که یکی از نکاتی که ضرورت 
دارد رف شکنی آمریکایی ها ممکن است برای 
بخواهند  راحت  خیلی  که  باشد  آسان  آنها 
و  بیایند  و  کنند  نقض  را  خودشان  پیمان 
راحت بگویند که ما گویا پیمانی را نبستیم. 
اما به راستی پیمان و میثاق بستن راهکارش 
همین است؟ اگر در دنیا بین کشورها میثاقی 
بسته شود و سپس یک طرف بیاید بصورت 
پیمان خارج شدم  از  بگوید که من  یکطرفه 
دنیا  در  بستن  پیمان  برای  جایی  اصال 
می ماند؟ آمریکا می خواهد در برابر این نقض 
خودش  مردم  به  بدهد؟  جوابی  چه  پیمان 
چه جوابی می خواهد دهد؟ به مردم دنیا چه 
جوابی می خواهد بدهد؟ می خواهد بگوید که 

من یک پیمانی را بستم و بعد هم به راحتی 
از این پیمان خارج شدم؟ این کاِر آمریکایی ها 

مورد سرزنش همه دنیا قرار گرفت.
گفته های تان  اساس  بر   :CBS خبرنگار 
هستید  باور  این  بر  شما  آیا  می کنم.  سوال 
که در آینده نمی توانید به آمریکایی ها اعتماد 
کنید؟ و به خاطر همین موضوع این سوال را 
کردم که آیا قصد بازگشت به توافق برجام را 
اعتماد  دارید؟ چرا که به نظر می رسد به ما 
ندارید. همانطور که می دانید پرزیدنت بایدن 
رئیس  به  را  چیزی  که  ندارد  را  اختیار  این 

جمهور آتی آمریکا تحمیل کند.
از  که  رفتاری  دلیل  به  ما  جمهور:  رئیس 
به  نمی توانیم  دیده ایم  تاکنون  آمریکایی ها 
وجود  تضمین  اگر  لذا  و  کنیم  اعتماد  آن ها 
نداشته باشد به آمریکایی ها اعتمادی نیست 

کمااینکه بارها پیمان ها را نقض کرده اند.
نشان داده ایم در مذاکرات صادق هستیم

شاید  که  می رسد  نظر  به   :CBS خبرنگار 
اصال توافقی شکل نگیرد.

توافق  این  از  بتوانیم  ما  اگر  رئیس جمهور: 
آنچه  و  کنیم  تامین  را  اقتصادی مان  منافع 
دارد  تاکید  آن  بر  اسالمی  جمهوری  که 
»تضمین  ظالمانه«،  تحریم های  »رفع  یعنی 
و  »حل  و  اطمینان بخش«  و  اعتمادآفرین 
قطعی«  صورت  به  پادمانی  مسائل  فصل 
محقق شود یک توافق خوب کامال امکانپذیر 
است. ما نشان دادیم هم در مذاکرات صادق 
هستیم و هم به دنبال یک توافق خوب با رفع 

تحریم ها هستیم.
پیوند زدن آزادی زندانیان آمریكایی در 

ایران به برجام کار درستی نیست
آیا  بگیرد  شکل  توافقی  اگر   :CBS خبرنگار 
ایران  در  که  را  آمریکایی  چهار  که  حاضرید 
زندانی هستند را آزاد کنید؟ آیا این می تواند 
دیروز  ما  باشد؟  توافق  موضوعات  از  بخشی 
مردم  بودیم،  بازار  در  و  )تهران(  پایتخت  در 
رفتار بسیار دوستانه ای نسبت به آمریکایی ها 
و  هستند  مهربان  و  مهمان نواز  و  داشتند 
آمریکا  به  هنوز  آیا  که  می کردم  فکر  داشتم 
به عنوان شیطان بزرگ نگاه می کنند یا خیر؟

زندانی  و  حبس  با  ما  اصوال  جمهور:  رئیس 
کردن هیچ کس موافق نیستیم. اما اگر فردی 
جرمی مرتکب شده باشد طبیعتا باید دستگاه 
قضایی به این جرم رسیدگی کند. افرادی که 
زندان  در  قاضی  حکم  با  هستند  زندان  در 
ایرانی  تابعیت  دارای  افراد  این  می برند.  بسر 
هستند. ما تابعیت مضاعف را در قانون اساسی 
خود به رسمیت نمی شناسیم. یعنی اگر کسی 
یا  شد  جرمی  مرتکب  داشت  ایرانی  تابعیت 
مرتکب  ایران  در  و  داشت  آمریکایی  تابعیت 

جرمی شد طبیعتا قابل پیگیری است.
دستگاه قضایی بنا بر ادله به پرونده رسیدگی 
دستگاه  که  کرده ایم  اعالم  بارها  می کند. 
اتهامات  به  و  است  مستقل  ایران  در  قضایی 
رسیدگی می کند. پیوند زدن مسئله زندانیان 
این  نیست.  درستی  کاِر  توافق  یا  برجام  به 
است  مستقلی  مسئله  یک  خودش  موضوع 
آمریکایی ها در این موضوع دارند کار سیاسی 
می کنند. ایرانی های بیگناهی در زندان های 
زدن  دور  آن ها  تنها جرم  که  آمریکا هستند 
نکردند  گناهی  آنها  است.  بوده  تحریم ها 
باید  بلکه  بمانند،  آمریکا  زندانهای  در  که 
به  بارها  بازگردند.  خود  خانواده های  کنار 
موضوعات  این  که  شده  اعالم  آمریکایی ها 
می تواند با دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
ایران مورد گفتگو قرار بگیرد اما آمریکایی ها 
برخورد  سیاسی  موضوع  این  با  هم  باز 
می کنند و آزادی زندانیان را به برجام پیوند 
می زنند، درحالی که این موضوع می تواند به 
عنوان یک مسئله مستقل انسان دوستانه بین 
بیگناهی  زندانیان  چه  شود.  حل  کشور  دو 
تحریم ها  زدن  دور  برای  تالش  بدلیل  تنها 
اگر  می برند.  بسر  آمریکا  زندان های  در  که 

ایران مرتکب جرمی شده  آمریکایی هایی در 
باشند قابل بررسی است اما این مساله را به 
برجام پیوند می زنند. در هر صورت بنده مایل 
نیستیم کسی در زندان بماند و این موضوعات 

قابل بررسی و گفتگو است.
خبرنگار CBS: به نظر می رسد که هیچ فضا 
یا امکانی برای برگزاری مذاکرات مستقیم یا 
رفع تنش ها بین ایران و آمریکا وجود ندارد. 
آیا با وجود این حجم از نفرت امکان برگزاری 
میان  مستقیم  ارتباط  و  مستقیم  مذاکرات 

امریکا و ایران وجود دارد؟
در  آمریکایی ها  از  که  آنچه  رئیس جمهور: 
دارد  وجود  سال ها  این  در  ایران  مردم  ذهن 
هواپیمای  کردن  ساقط  چون  مسائلی  شامل 
ایران  با  جنگ  به  صدام  تحریک  مسافربری، 
و حمایت از گروه های تروریستی و منافقین 
است. منافقینی که ۱7 هزار نفر از مردم ایران 
و  رساندند  شهادت  به  بازار  و  کوچه  در  را 
رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسالمی 
حمایت  تحت  امروز  کردند  شهید  را  ایران 
آمریکایی ها هستند اینها در ذهن مردم ایران 
نسبت  می توانند  ایران  مردم  چگونه  است. 
بی تفاوت  داده  انجام  آمریکا  که  اقداماتی  به 
باشند. همچنان در ذهن ملت ایران سواالت 
مردم  به  ظلم  اینقدر  چرا  دارد.  وجود  جدی 
چکار  ایران  مردم  مگر  دادند؟  انجام  ایران 
ایران  مردم  مگر  دهند؟  انجام  می خواستند 
آرمان های  به  توجه  و  آزادی  استقالل،  بجز 
خود حرف دیگری دارند؟ چرا اینقدر به ملت 
ایران ظلم می شود؟ مردم می گویند چرا حق 
واضح 7۰ سال ضایع  اینقدر  فلسطین  مردم 
می شود؟ این سواالت برای ملت ایران هست. 

باید آمریکایی به این سواالت پاسخ بدهند.
از مذاکره با آمریکاها هیچ نفعی نصیب ملت 

ایران نشده است
نظر  از  واقعا  تحریم ها   :CBS خبرنگار 

اقتصادی به کشور شما آسیب می رساند.
با  مذاکرات  تجربه  ما  جمهور:  رئیس 
دفع   « چون  موضوعاتی  در  را  آمریکایی ها 
ظلم صدامیان« و »رفع تحریم های هسته ای« 
با آمریکاها هیچ  از مذاکره  اما تاکنون  داریم 
یعنی  است.  نشده  ایران  ملت  نصیب  نفعی 
آمریکایی ها در مذاکرات و انجام تعهدات خود 
ندادند  نشان  پایبندی  ایران  ملت  به  نسبت 
آمریکایی ها  دارد که چرا  این سوال وجود  و 

نسبت به تعهدات خود پایبند نیستند؟
را  ما  اما  کرده  ایجاد  را  مشکالتی  تحریم 

متوقف نکرده است
چه  تحریم ها  برداشتن   :CBS خبرنگار 
و  روس ها  دارد.؟چینی ها،  اهمیت  میزان 

ایرانی ها دارند به هم نزدیک تر می شوند.
رئیس جمهور: رفع تحریم ها برای ما اهمیت 
دارد اما بدانید تحریم ظالمانه آمریکا بر علیه 
ایران یک تهدید بود اما ملت ایران این تهدید 
را به یک فرصت تبدیل کردند و این فرصت 
ایران در رسیدن به پیشرفت های  برای ملت 
داشته  بسیاری  نقش  اقتصادی  و  صنعتی 

است.
ملت ایران با این تحریم ها متوقف نشده است 
و می توانید آثار آن را ببینید. در دورانی که 
تحریم ها ایجاد شده یکی از صنایعی که تحریم 
زیادی برای آن وضع شد صنایع نظامی ایران 
نظامی  صنایع  پیشرفته ترین  امروز  اما  است. 
را ایران داریم. خوِد آمریکایی ها و کشورهای 
ما پیشرفته ترین صنایع  منطقه هم می دانند 

نظامی را داریم.
اما  شد  وضع  زیادی  تحریم های  ایران  علیه 
در  باید  باشد  موثر  می خواست  تحریم  اگر 
دیگر  صنایع  در  می بود.  موثر  نظامی  صنایع 
هم همینطور، ما در کارهای علمی و فناورانه 
همه  علی رغم  داشتیم  زیادی  پیشرفت های 
تهدیدها و تحریم هایی که آمریکایی ها کردند.

فراهم  مشکل  ایران  ملت  برای  می خواستند 
کنند اما این ملت متوقف نشد. پیشرفت های 

است  موضوع  این  شاهد  مختلف  حوزه های 
کند.  متوقف  را  ما  نتوانسته  تحریم ها  که 
خوِد  گفته  سخن،  این  بر  دلیل  بزرگترین 
سفید  کاخ  سخنگوی  آمریکایی هاست. 
به  حداکثری  فشارهای  کرد  اعالم  رسماً 
شکست  مفتضحانه  ایران  اسالمی  جمهوری 
کند  اعالم  آمریکا  خوِد  وقتی  است.  خورده 
فشارهای حداکثری به ایران شکست خورده 
می دهد  نشان  که  است  دلیلی  بهترین  است 
تحریم نمی تواند تاثیرگذار باشد. تحریم موانع 
متوقف  را  ما  اما  کرده  ایجاد  را  مشکالتی  و 
به  را  حربه ای  یک  آمریکایی ها  است.  نکرده 
دست گرفته اند، قبال با حمله نظامی کشورها 
می روند  تحریم  با  االن  می کردند  تهدید  را 
کشورهای مختلفی را در دنیا تهدید می کنند. 
تحریم شده  کشورهای  از  مجموعه ای  االن 
هم  کنار  بیشتر  دنیا  در  آمریکایی ها  توسط 
را  خود  مشترک  همکاری  می گیرند،  قرار 

افزایش می دهند.
می کنند،  فکر  آمریکایی ها  که  آنچه  برخالف 
به  تبدیل  مستقل  کشورهای  علیه  تهدید 
تا  می شود  مستقل  کشورهای  کردن  متحد 
این کشورها بتوانند با هم کار کنند و تحریم 
آمریکایی ها را خنثی کنند. استفاده از تحریم 
جواب  آمریکایی ها  توسط  کشورها  علیه 
نمی دهد. همچنانی که حربه نظامی و تهدید 

نظامی جواب نداد.
ایجاد  را  مشکالتی  تحریم  که  است  معلوم 
می کند نه فقط برای ما برای خوِد آمریکایی ها 
ایجاد کرده است.  اروپایی ها هم مشکالتی  و 
ما امروز یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده 
باعث  آمریکایی  تحریم  هستیم،  گاز  و  نفت 
نه  و  اروپایی ها  نه  خودشان  نه  که  می شود 
کشورهای دیگر نتوانند از این نفت و گاز ما 

استفاده کنند.
ما با تحریم ها چه کردیم؟ ما هم تحریم ها را 
به عنوان یک تهدید به فرصت تبدیل کردیم. 
هستیم  تحریم  مشکل  رفع  دنبال  حتما  ما 
برندارند  را  تحریم ها  آمریکایی ها  اگر  ولی 
و  حرکت  ما  شد.  نخواهیم  متوقف  هرگز  ما 
نکردیم  قضیه  این  به  بند  را  پیشرفت کشور 
دنبال  را  ما دو چیز  اما  بکنیم  نیست  قرار  و 
دو  تحریم ها«،  کردن  »خنثی  یک؛  می کنیم 
»رفع تحریم ها« و در هر دو جهت دولت ما 
حرکت می کند لذا میز مذاکره را ترک نکردیم 
و االن توپ در زمین آمریکایی هاست. یعنی 
آمریکایی ها باید تحریم را بردارند و به آنچه 
که ما گفتیم پایبند شوند و این پیمان شکنی 
که در ادوار مختلف در دولت آمریکا بوده به 

این پیمان شکنی پایان بدهند.
حضور جمهوری اسالمی در منطقه 

امنیت ساز است
دستاوردهای  خصوص  در   :CBS خبرنگار 
یک  که  دارد  وجود  گزارشی  شما  نظامی 
تل آویو  به  می تواند  که  ساختیه اید  پهپادی 

اسرائیل برسد، آیا این واقعیت دارد؟
نظامی  پیشرفته  صنایع  ما  جمهور:  رئیس 
نقش  ما  پیشرفته  صنایع  این  و  داریم 
بازدارندگی و دفاعی دارد و به هیچ کشوری 
جمهوری  به  نسبت  بتواند  نمی دهد  اجازه 
اسالمی تعرض کند. امروز وضعیت ما با زمان 

جنگ تحمیلی کامال متفاوت است.
در جنگ تحمیلی تمام کشورهای اروپایی و 
آمریکایی ها به صدام کمک می کردند و لذا ما 
در جنگ تحمیلی خسارت بسیاری دیدیم و 
شهدای بسیاری را تقدیم کردیم. بسیاری از 
امروز  اما  شد  ویران  ما  شهرهای  و  استان ها 
ما  دفاعی  صنایع  و  شهرها  آن  از  بسیاری 
امروز  ما  نظامی  است.صنایع  شده  بازسازی 
قدرت  دشمنان  مقابل  در  می تواند  کامال 
نظامی  قدرت  این  باشد.  داشته  بازدارندگی 
حضور  می دانیم.  منطقه  و  ایران  نفع  به  را 
جمهوری اسالمی در منطقه امنیت ساز است.


