
دیواره های تحریم در ماه های آینده 
شکسته خواهد شد

 اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی 
مطالبه جدی رئیس جمهور است

صفحه )4(صفحه )4(

با بیان اینکه دیواره های تحریم در  معاون اقتصادی رئیس جمهور 
ماه های آینده شکسته خواهد شد، گفت: ما در یک جنگ اقتصادی 
ایران  که  شده اند  خطر  این  متوجه  دشمنان  و  می بریم  سر  به 
می خواهد به سرعت پیشرفت کند. محسن رضایی روز پنجشنبه 
استان  مردم  اینکه  بیان  با  بوشهر  شهدای  فرودگاه  در  آبان   ۱۲
بوشهر که همیشه در همه صحنه های دفاع از انقالب، ایران و اسالم 

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه اجرای کامل مصوبات 
سفرهای استانی مطالبه جدی رئیس جمهور است، گفت: رئیس 
استانی  به سفرهای  ویژه ای  توجه  اعضای هیات دولت  و  جمهور 
دارند و بخش عمده ای از گره های مردم در جریان این سفرها باز 
شده است. محسن منصوری که به تازگی به عنوان معاون اجرایی 

رییس جمهور منصوب شده است، در گفت و گو با خبرنگار....
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دشمن با دروغ پردازی قصد آسیب 
رساندن به انقالب اسالمی را دارد 

گام های موثر 
در ایجاد 

زندگی بهتر

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور:

رعایت نکردن اصول مهندسی
 سبب بی قوارگی شهرها می شود

و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  فنی  دفتر  مدیرکل 
نکردن ضوابط  رعایت  وزارت کشور گفت:  ترافیک 
و شهروندان  با حقوق شهر  شهرسازی که منطبق 
در  قوارگی  بی  سبب  نباشد  ترافیکی  مدیریت  و 
اظهار  قربانی  وحید  شد.  خواهد  کشور  شهرهای 
داشت: جامعه مهندسی کشور می تواند به عنوان 
سازندگان کیفی ساختمان در فضای تخصصی کار 
چه  هر  و  دهند  انجام  را  اجرا  و  نظارت  و  طراحی 
اهداف دولت  به  انجام گیرد  کار  این  تر  با کیفیت 
ملی  طرح  به  اشاره  با  وی  شویم.  می  تر  نزدیک 

نهضت مسکن، افزود: زیرا گروه های هدفی...

نقش  آمریکا  این که  بیان  با  رئیس جمهور   
و  دارد  خونریزی ها  و  جنگ ها  در  را  اول 
برای تأمین منافع خود منافع ملت ها را نابود 
می کند، به اظهارات جو بایدن در حمایت از 
آشوب ها واکنش نشان داد و گفت: ایران 4۳ 
اسارت  به  است  و مصمم  آزاد شد  قبل  سال 
شما در نیاید و هرگز گاو شیرده نخواهد شد.

جمعه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
در مراسم روز دانش آموز و روز ملی مبارزه 
جاسوسی  النه  مقابل  در  جهانی  استکبار  با 
دانش  روز  امروز،  داشت:  اظهار  آمریکا  سابق 
استکبار  با  مبارزه  روز  و  دانشجو  روز  آموز، 
تمام  و  تام  معنای  استکبار  است؛  جهانی 

خودبزرگ بینی و خودخواهی است.
وی افزود: در فرهنگ دینی ما بر خودسازی 
تأکید شده است و این که انسان خدا را بر خود 
حاکم کند و خداخواه شود به جای خودخواهی 

و خدابین شود به جای خودبزرگ بینی.
انسان  این که  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
خودبزرگ بین که در یک محله، شهر، کشور 
از سیئه  تفرعن شده،  و منطقه دچار روحیه 
بزرگ اخالقی برخوردار شده است، افزود: این 
به منافع خود  ببیند و  فرد فقط خود را می 
می اندیشد؛ حتی اگر انسان های بسیاری نابود 

شوند و منافع ملتی از بین برود. 
وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن و تمام 
دادند  هشدار  انسان ها  همه  به  دین  بزرگان 
مراقب باشید دچار خودبزرگ بینی و استکبار 
نشوید که خطری است که نه فقط به زندگی 
را  بلکه زندگی همه  خود فرد آسیب می زد 
به خطر می اندازد و باعث سقوط یک جامعه 
و  نماد  امروز  گفت:  رئیس جمهور  شود.  می 
نمود استکبار نظام سلطه حاکم بر آمریکاست 
است  بزرگ  شیطان  راحل  امام  تعبیر  به  که 
است  حاضر  خود  منافع  به  رسیدن  برای  و 
دنیا  نقاط  اقصی  در  مردم  از  بسیاری  منافع 
نابود شود. آیت اهلل رئیسی با اشاره به فتنه ها 
و توطئه های آمریکا در 4۳ سال اخیر گفت: 
روشن شود؛  و  تبیین  باید  فتنه ها  ابعاد همه 

چرا که آنها با فتنه گری می خواهند ...

امام جمعه یاسوج گفت: قصد دشمنان، آسیب رساندن 
و  جعلی  خبرهای  و  ها  رسانه  با  اسالمی  انقالب  به 
از  خوبی  به  ایران  عقالیی  نظام  اما  است  دروغ پردازی 
این شرایط عبور می کند. آیت اهلل سید نصیر حسینی در 
مردم  افزود: حضور  یاسوج  نماز جمعه شهر  خطبه های 
استان در موقعیت های حساس تحسین برانگیز است و 

باید به این بصیرت و و وقت شناسی درود فرستاد.
وی با اشاره به تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی 
در  داشت:  اظهار  شیراز  چراغ  شاه  امامزاده  بارگاه  در 
بدرقه  برای  نفر  هزار   ۳۰ از  بیش  بهمئی  شهرستان 

شهدای ترور به میدان آمدند اما هیچ تصویری از...

امام جمعه یاسوج تاکید کرد:
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مدیر کل میراث  فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

ظرفیت های گردشگری 
شهرستان دنا

 توسعه خواهدیافت

محموله بزرگ مواد مخدر 
در جاده یاسوج - اصفهان 

کشف شد

ایران هرگز گاو شیرده 
نخواهد شد 
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حماسه حضور 
در استان 

3

حضور  با  مردم  کرد:  تاکید  تهران  موقت  جمعه  امام 
انسجام ملی  بار دیگر وحدت و  میلیونی در خیابان ها 
را به نمایش گذاشته و پاسخی کوبنده به حرکت ها و 

جنایات دشمن دادند.
کاظم  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
هفته  این  نمازجمعه  سیاسی  خطبه  در  صدیقی 
اظهار  الهی  تقوای  به  نمازگزاران  دعوت  ضمن  تهران 
پرهیز  واجبات،  به  التزام  الهی،  تقوای  به  توجه  کرد: 
از محرمات و بودن در محضر خداوند مایه سرافرازی 
ملت است. یاد خدا منشاء همه خوبی هاست و غفلت از 

خداوند مایه همه بدبختی هاست.
محضر  در  را  خود  همواره  باید  انسان  داد:  ادامه  وی 
الهی را به  باید شکر نعمت های  خداوند ببیند، سپس 
جا آورد. انسان باید بداند که همه چیز از آن خداست. 
و  آشوب  فتنه،  جنگ،  بگذاریم.  کم  نباید  خدا  برای 
اما کالس عبرت،  تلخی دارد،  اگر چه ظاهر  اغتشاش 
فرصت  به  را  تهدیدها  باید  است.  بیدارباش  و  هشدار 
تبدیل کرد. در خطبه سیاسی این هفته چندین پیام 

تسلیت دارم که باید به آن بپردازم.
کاظمی اظهار کرد: اولین تسلیت برای وفات یا شهادت 
آینه تمام قد صدیقه کبری حضرت فاطمه معصومه )س( 
است که به تمام مسلمانان در سرتاسر جهان تسلیت 
مظلومانه  شهادت  دنبال  به  تسلیت  دومین  می گویم. 
سربازان امنیت، جان برکفان برای حفظ آرامش مردم 
که در خط مقدم برخورد با اشرار و خود فروخته ها و 
شهادت  به خصوص  است.  دارند  قرار  خورده ها  فریب 
زائرین سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت یعنی 
زائران حرم احمد بن موسی در شیراز است. امام جمعه 
موقت تهران در ادامه تصریح کرد: در جوار شاهچراغ 
شاهد بودیم که عده ای از زائران به مقام شهادت نائل 
دیگر  بار  که  شد  تداعی  همه  برای  منظره ای  شدند. 
نه  عقل،  نه  که  و همه حرامیانی  یزید، سنان، حرمله 
دین و نه وجدان دارند در ذهن ها متصور شد. کسانی 
که نه به کودک رحم کرده و نه حرمتی برای زن قائل 
به خدا  امن شده و مردمی که  وارد محیطی  هستند. 
دل داده و برای نماز آمدند را به تیر بستند. این افراد نه 
با کسی سر جنگ داشتند و نه دشمنی که بی رحمانه 
آنها را به گلوله بستند. این کار از حیوان درنده نیز بر 
نمی آید، چرا که حیوان درنده فقط طعمه خود را شکار 
می کند؛ اینها بدتر از حیوان درنده هستند این مصیبت 
عظما را به همه تسلیت می گویم. این تعرض به پایگاه 
دینی همانند تعرض به قرآن کریم و تعرض به مسجد 
است. صدیقی گفت: همچنین درگذشت طلبه فاضل و 
متدین و انقالبی عزیز آرمان علی وردی را که مظلومانه 
زیر ضربات بی رحمانه بدون هیچ جرمی کشتند و بعد 

هم بدن خونی آن را در خیابان انداختند، خدمت همه 
تسلیت می گویم. این پسر سرباز امام زمان )عج( و افسر 
جرمی  هیچ  و  بود  جامعه  دلسوز  بود.  فساد  با  مبارزه 
نداشت. همچنین درگذشت یکی از علمای صالح و اهل 
حضور  همواره  امامت  سنگر  در  که  را  انقالبی  و  قلم 
را  اختری  عباسعلی  شیخ  حجت االسالم  یعنی  داشت 
تسلیت می گویم. خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
بیان کرد: امروز سیزدهم آبان  ماه و روز ملی مبارزه با 
اتفاق  است، روزی که در آن حادثه عظیمی  استکبار 
اولی  عبرت  است.  عبرت آموز  نکته  سه  دارای  و  افتاد 
آموزان  دانش  و  جوانان  باید  آبان ماه  سیزدهم  از  که 
به آن توجه داشته باشند این بود که جمعی از دانش 
از  با حمایت  پهلوی  رژیم  دژخیمان  به دست  آموزان 
این که  دوم  حادثه  شدند.  کشته  آمریکا  سفاک  رژیم 
نظام  بنیان گذار  تبعید  داشت  توجه  آن  به  باید 
یعنی  بزرگمرد مجاهد دوران  ایران  جمهوری اسالمی 
امام خمینی )ره( بود که به دنبال جهاد تبیین حضرت 
امام در برابر ذلت پذیری نظام منحوس رخ داد. قانون 
مصونیت آمریکایی های حاضر در ایران که بیش از ۷۰ 
هزار نفر بودند و آموزش و پرورش و همه ارگان های 
ما را در دست داشتند، خون امام ما را به جوش آورد.

را  ایرانی  ارتشبد  آمریکایی  آشپز  یک  اگر  افزود:  وی 
زیر می گرفت یا به یک مقام عالی ایرانی سیلی می زد، 
امام  نداشت.  را  آن  به  رسیدگی  حق  ایران  دادگاه 
قانون در فشار  این  با  )ره( فرمودند قلب من  خمینی 
امام  نافذ  سخنرانی  فروخته اند.  را  ایران  ملت  و  است 
خمینی )ره( در این زمینه هم آبروی آمریکا را برد و 
هم ملت را بیدار کرد. دستگاه سلطنت نیز امام خمینی 
)ره( را تحمل نکرد و نسبت به تبعید وی اقدام کرد. 
امام خمینی )ره( سیزده سال در تبعید بود و حاصل 
را  انقالب  دیگر  مجاهدت های  کنار  در  مجاهدت  این 
به پیروزی رساند. وی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی 
آموزان  دانش  از  جمعی  روزی  چنین  در  نیز  انقالب 
آمریکا  سفارت  زمان  آن  که  را  جاسوسی  النه  والیی 
عنوان  به  تسخیر  این  از  ما  امام  کردند.  تسخیر  بود 
انقالبی دیگر یاد کردند. بعد تسخیر و بررسی اسناد و 
مدارک موجود در این سفارتخانه مشخص شد که آنجا 
آمریکا  برای  جاسوس خانه ای  بلکه  نبوده  سفارتخانه 
ایران  ملت  علیه  را  نقشه هایی  و  توطئه ها  چه  و  بوده 
را  زیادی  توطئه های  آمریکایی ها  بودند.  دیده  تدارک 
علیه ملت ایران به کار بستند چرا مردم ایران اینقدر 
از آمریکایی ها نفرت دارند؟ چرا در فرهنگ و گفتمان 

عمومی مردم ایران »مرگ بر آمریکا«  گفته می شود.
القاء  ایام  این  در  آمریکایی ها  کرد:  اضافه  صدیقی 
می کنند که علت مخالفت آمریکا با ایران برای تسخیر 

النه جاسوسی است اما این دروغ بزرگی است. همانگونه 
که رهبر فرزانه ما تاکید کردند تضاد آمریکا با ایران در 
به  این که  بر  عالوه  آمریکایی ها  است.  مشخص  تاریخ 
دوم  جهانی  جنگ  در  کرده اند  خیانت  جهانی  جامعه 
در  کودتا   ۶۰ از  بیش  کردند.  استفاده  اتمی  از سالح 
کارنامه ننگین آمریکا ثبت شده است. آمریکا غارتگر، 
متجاوز و خون خوار است و از همه مهم تر حقوق ملت ها 
را زیرپا می گذارد، اما در خصوص ملت ایران می تواند 
به کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرد. با این که نخست وزیر 
وقت نه حجت االسالم بود و نه داعیه اسالم را داشت 
به خاطر این که نفت را از چنگ آمریکا در آورد دولت 
قانونی را کنار زدند و فردی را که مطیع کامل آنها باشد 
را روی کار آوردند. وی تصریح کرد: در ابتدا نیز تالش 
پیروزی  به  اسالمی  انقالب  تا  بستند  کار  به  را  خود 
نرسد، اما بعد از آنکه موفق نشدند و انقالب پیروز شد 
اولین کاری که کردند به اختالف قومیت ها دمیدند و 
قصد داشتند تا جنگ داخلی به راه بیندازند اما ملت و 
نظام در برابر آنها ایستاد. سپس به سراغ تحمیل جنگ 
هشت ساله به ایران رفتند و در حمایت از صدام کم 
نگذاشتند. حتی به این اکتفا نکرده و سکوهای نفتی را 
به آتش کشیدند سپس به هواپیمای مسافری ما حمله 
کردند و ۳۰۰ سرنشین را از بین بردند. آنچه شرم آور 
است به فرمانده آن پایگاه نیز جایزه دادند اما در جنگ 
نیز خدا آنها را رسوا کرد و پیروزی را نصیب ملت ایران 
فتنه ها  خوردند  شکست  جنگ  در  آنکه  از  پس  کرد. 
یکی پس از دیگری به ملت ایران تحمیل کردند. فتنه 
۷۸، فتنه ۸۸ و فتنه ۹۶ از بارزترین آنهاست. در کنار 
آن تحریم هایی را از اول انقالب علیه ملت ایران وضع 
کردند. خطیب نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد: 
امروز کشوری که حتی در زمینه دارو به ملت ایران رحم 
نکرد و حتی به بیماران خاص ما رحم نکرد داعیه دار 
آنها می گویم که شما  به  بنده  است.  ایران شده  ملت 
دروغگوی عالم و بی رحم ترین جریانی هستید که تاریخ 
به خود دیده است. شما حتی به بیماران صعب العالج 
ما رحم نکردید. در تمامی آشوب ها برای ایجاد جنگ 
فتنه  به  برنامه دهنده  بودید.  اصلی  عامل  شما  داخلی 
و  آمده  میدان  به  بی پرده  فتنه  با شروع  شما هستید. 

استقالل و اقتدار ما را نمی توانید تحمل کنید.
وی افزود: رژیم استکباری آمریکا بی رحم ترین رژیمی 
است که تاریخ به خود دیده است. از سوی دیگر آمریکا 
نفر  هزار   ۳۶ سال  طول  در  است.  کشور  ناامن ترین 
از  بیش  و  می شوند  کشته  آمریکا  در  گلوله  ضرب  به 
۲۰۰ هزار تجاوز جنسی در این کشور اتفاق می افتد. 
کشتن سیاه پوستان در دست پلیس نیز مثال دیگری 

از بی احترامی به حقوق بشر در آمریکاست. 

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد؛ 

پاسخ مردم ایران به توطئه های آمریکا »نه« است

شناسه آگهی ؛  1404146       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره  20/ 401

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

موضوع مناقصه: احداث )تامین تجهیزات ، مصالح و اجرای( 1200فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان بویراحمد 
و مارگون بخش کبگیان و بخش لوداب روستاهای تازه گازدارآبگرمک،گوزنان،آب مورد،دم لوداب،ابلمی گوزنان،اسالم 

PCآباد گریان،گردنگاه،من لوا،.لیر سوخته و هود به روش
میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: ۲/۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیارد و نه میلیون ریال(که مي بایست 
مطابق مصوبه شماره ۱۲۳4۰۲/ت5۰۶5۹ ه مورخ ۲۷/ ۰۹/ ۱۳۹4 هیاًت محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در 

صورت نقدي به حساب شماره 4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸55بانک مرکزی واریزگردد.
 زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه:  14/ 08/ 1401 لغایت 18/ 08/ 1401

   www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس 
 مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ ۰۰۰/ 5۰۰ )پانصد هزار(ریال به حساب        4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸55 نزد بانک مرکزی 

درسامانه ستاد 
 زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت درمناقصه: ساعت۱۶مورخه ۲۸/ ۰۸/ ۱4۰۱ از طریق سامانه 

ستاد
 محل وزمان گشایش پیشنهادها:ساختمان شماره ۲شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت ۱۰ صبح مورخه 

۱4۰۱ /۰۸/۲۹
 مبلغ برآوردشده معامله: 40/168/084/916ریال)چهل میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و هشتاد و 

چهار هزار و نهصد و شانزده ریال(
- سایر موارد الزم :

- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 
رسمي و ... (

- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.
- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت 

)شرکت ملی گاز ایران(
- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی

- ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

nigc-kb.ir ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد -
 و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد. 

تلفکس واحد امورپیمانها :  33336277 - 074                   

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 
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دشمن با دروغ پردازی قصد آسیب 
رساندن به انقالب اسالمی را دارد 

به  یاسوج گفت: قصد دشمنان، آسیب رساندن  امام جمعه 
انقالب اسالمی با رسانه ها و خبرهای جعلی و دروغ پردازی 
عبور  شرایط  این  از  خوبی  به  ایران  عقالیی  نظام  اما  است 

می کند.
آیت اهلل سید نصیر حسینی در خطبه های نماز جمعه شهر 
یاسوج افزود: حضور مردم استان در موقعیت های حساس 
تحسین برانگیز است و باید به این بصیرت و و وقت شناسی 

درود فرستاد.
وی با اشاره به تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی در 
بارگاه امامزاده شاه چراغ شیراز اظهار داشت: در شهرستان 
به  ترور  شهدای  بدرقه  برای  نفر  هزار   ۳۰ از  بیش  بهمئی 
میدان آمدند اما هیچ تصویری از این جمعیت انبوه در رسانه 
های معاند فارسی زبان پخش نکردند که به دلیل دشمنی 

آنان با این ملت است.
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: این در حالی است که 
اگر در محله ای ۱۰۰ نفر انسان فریب خورده تجمع کنند 
رسانه های آمریکایی، بی بی سی و دیگر رسانه های معاند آنان 
تظاهرات  ایران  در  گویند  می  و  خوانند  می  ایران  مردم  را 

سراسری شده است.
وی با اشاره به اقدامات مخرب آشوبگران در برخی شهرهای 
کشور گفت: اینکه چند نفر خیابانی را می بندند و به مردم 
فحاشی می کنند یا به خودروی نیروی انتظامی آسیب می 
بزنند  را آتش  را شهید می کنند بسیجی  زنند، جوان طلبه 

ریشه در تفکر داعش و ایجاد رعب و وحشت دارد.
داعش  و  مستبد  افراد  این  داشت:  اظهار  حسینی  اهلل  آیت 
صفت اگر جایی حاکم شوند همه را قتل عام می کنند و ذره 

ای برای تفکر و انتقاد فضای آزاد نخواهند گذاشت. 
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و 
تشییع دو شهید حادثه تروریستی شیراز گفت: از همه مردم 
دشمنی های  که  مردم  بصیرت  همه  این  به  و  سپاسگزارم 
موقعیت های  در  و  کنید  می  درک  را  استعمار  و  استکبار 

حساس پای کار هستند درود می فرستم. 

کشت گیاهان دارویی در کهگیلویه و 
بویراحمد به ۵۵ هزار هکتار رسید

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون 
55 هزار هکتار از اراضی ملی این استان زیر کشت گیاهان 
جاوید  سعید  است.  رفته  ملوس  و  باریجه   , آنغوزه  دارویی 
ملی  اراضی  از  هکتار  هزار   55 تاکنون  داشت:  اظهار  بخت 
استان در مناطق مختلف از جمله تنگ سرخ بویراحمد، کوه 
خامین باشت، تنگ سرخ و کاکان، کوه سیاه و کوه سفید 
دارویی  گیاهان  کشت  زیر  دنا،  شبلیز  و  سادات  دمه  لنده، 
به  اشاره  با  وی  است.  رفته  ملوس  و  باریجه  آنغوزه,  شامل 
اینکه ۳۸ تن شیرابه گیاه دارویی آنغوزه امسال در عرصه های 
ملی این استان برداشت شد. عنوان کرد: کشاورزان از فروش 
ریال  میلیارد   ۱۹۰ از  بیش  آنغوزه  دارویی  گیاه  میزان  این 
سود داشته اند. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه 
ادامه داد: این میزان شیرابه در ۲۷۰ هکتار از  و بویراحمد 
و  احمد  بویر  سرخ  تنگ  مناطق  در  استان  ملی  عرصه های 
کاکان برداشت شد. جاوید بخت با بیان اینکه از هر بوته گیاه 
دارویی آنغوزه ۷۰ تا ۱۰۰ گرم شیرابه برداشت می شود، ابراز 
کرد: شیرابه گیاه دارویی آنغوزه به صورت خام به خارج از 
کشور صادر می شود. وی خاطرنشان کرد:یکی از برنامه ها و 
اهداف سازمان جنگل ها و مراتع و به تبع آن منابع طبیعی 
منابع  از  بهینه  برداری  بهره  و  احیا  توسعه،  حفظ،  استان 
طبیعی است. جاویدبخت یادآور شد: کهگیلویه و بویراحمد 
دارای استعداد های زیادی در بخش گیاهان دارویی بوده که 
توزیع بذر رایگان، نظارت فنی، کمک به قرق و حفاظت از 
گیاهان  تولید  رونق  برای  طبیعی  منابع  حمایت های  جمله 

دارویی در این استان است.
مدیر کل میراث  فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

ظرفیت های گردشگری شهرستان دنا 
توسعه خواهدیافت

دستی  صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث   مدیرکل 
گردشگری  های  ظرفیت  توسعه  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پور  ارائه تسهیالت خبر داد. سعید طالبی  با  دنا  شهرستان 
شهر  گردشگری  پروژه های  از  بازدید  در  پنجشنبه  صبح 
شهر سی سخت  گردشگری  های  طرح  افزود:  سی سخت، 
با نگاه توسعه زیرساختی حمایت می شوند. وی ابراز داشت: 
های  از طرح  یکی  به  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱۲ پرداخت 
تسهیالت  محل  از  اعتبار  این  و  محقق  شهرستان  بزرگ 
زیرساخت های  توسعه  و  سرمایه گذاری  هدف  با   ۱۸ تبصره 
پرداخت شده  به بخش خصوصی  از سوی دولت  گردشگری 
پیشرفت  به  اشاره  با  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل  است. 
گردشگری  طرح  این  گفت:  طرح،  درصدی   ۶۰ از  بیش 
به  زمینی  در  بوم گردی  بزرگ  اقامتگاه  واحد  یک  قالب  در 
مساحت ۶5۰ مترمربع و ۹ اشتغال مستقیم ایجاد شده است. 
گردشگری  طرح  این  سرمایه گذار  اینکه  بیان  با  پور  طالبی 
یکی از بانوان کارآفرین شهر گردشگر پذیر سی سخت است، 
گردشگری  پروژه  این  برای  سرمایه گذار  آورده  سهم  افزود: 

حدود ۲5 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور:

رعایت نکردن اصول مهندسی
 سبب بی قوارگی شهرها می شود

مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک وزارت 
با  کشور گفت: رعایت نکردن ضوابط شهرسازی که منطبق 
حقوق شهر و شهروندان و مدیریت ترافیکی نباشد سبب بی 
اظهار  قربانی  وحید  در شهرهای کشور خواهد شد.  قوارگی 
داشت: جامعه مهندسی کشور می تواند به عنوان سازندگان 
نظارت  و  طراحی  کار  تخصصی  فضای  در  ساختمان  کیفی 
انجام  کار  این  تر  با کیفیت  و هر چه  انجام دهند  را  اجرا  و 
به  اشاره  با  تر می شویم. وی  نزدیک  اهداف دولت  به  گیرد 
که  هدفی  های  گروه  زیرا  افزود:  مسکن،  نهضت  ملی  طرح 
قرار است از این مسکن ها استفاده کنند افرادی هستند که 
با منابع بسیار محدود وارد می شوند. مدیرکل دفتر فنی امور 
کرد:  تصریح  کشور  وزارت  ترافیک  و  نقل  و  حمل  عمرانی، 
دولت محدودیت منابع فراوان دارد و بخش عمده ای از این 
منابع تسهیالت بانکی است و چه خوب است که در طراحی 
و نظارت و اجرا حداکثر کیفیت با حداقل منابع استفاده شود 
ابراز داشت: در طراحی  قربانی  است.  کار مهندسان  این  که 
های راهبردی هم توقع می رود تفاوت شهرها و روستاها دیده 
شود و نیازهای اقلیمی مورد توجه باشد این ها همه نگاه های 
مهندسی است که باید جامعه مهندسی کمک کند که از تیپ 
اقلیمی و  با شرایط  سازی و کارهای بی روح و غیر منطبق 
محلی پرهیز شود. وی ادامه داد: ساختمان هایی ساخته شوند 
که روح اجتماعی جامعه را تحت تاثیر مثبت خود قرار دهد 
امور  اقتصاد خانوارهای کمک کند. مدیرکل دفتر فنی  به  و 
عمرانی، حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور گفت: بخشی از 
جامعه مهندسی در دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی 
هستند.  مهندسی  نظام  های  سازمان  در  برخی  و  هستند 
در  بین  ائتالف  ایجاد  ما  اهداف  از  یکی  کرد:  تصریح  قربانی 
استانداری ها و وزارت کشور با سازمان نظام مهندسی است 
ابراز  این اهداف به نتیجه برسد. وی  از  و امید است بخشی 
انجام  تولید ساختمان  و علمی در  فنی  باید مداخله  داشت: 
گیرد و اجرای ساختمان دست افراد صاحب نظر و متخصص 
مداخله  ساختمان  اجرای  در  که  کسانی  جایگاه  و  باشد  تر 
می کنند کاهش پیدا کند و مقامات مسئول در اجرای تعهد 

ساختمانی دانش اموخته این رشته باشند.

هشدار مدیریت بحران استان
 نسبت به توقف در کنار رودخانه ها

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
هایی  رودخانه  وجود  و  بودن  کوهستانی  به  توجه  با  گفت: 
در استان و بارش ها، از استقرار در حاشیه های رودخانه ها 
خودداری شود. علیرضا نیکروز اعالم کرد: با توجه به بارش 
برف در قله ها و ارتفاعات و باران در تمامی مناطق  استان، 
مشکالتی را به لحاظ آبگرفتگی معابر و مسدود سازی راهها 
بارندگی  در پی داشته است. وی در خصوص خسارت های 
اخیر در استان، اعالم کرد: در این بارندگی پاییزی خسارت 
جانی نداشتیم، اگرچه خسارت های مالی در حوزه زیرساخت 
ها در شهرستان بهمئی، کهگیلویه و لنده گزارش شده است 
که پُل” میان بخش “ُممبی” و “سرآسیاب تخریب شده است.

حال  در  افزود:  استان  دسترسی  راههای  به  اشاره  با  وی  
آنها  در  تردد  و  بوده  باز  استان  اصلی  راههای  تمام  حاضر، 
جریان دارد،به جز جاده “سی سخت” به “پادنا”  که در حال 
برای  اصفهان  استان  طرف  از  اگرچه  هستیم  آن  بازگشایی 

بازگشایی راه یاد شده تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
استان  عشایر  به   شده  وارد  های  خسارت  در خصوص  وی 
منطقه  در  عشایر  از  گفت:  ماهی،  پرورش  های  مزرعه  و 
شده،   دریافت  دامی  تلفات  از  هایی  گزارش  “سرآسیاب” 
ولی  درباره خسارت های مزرعه های ماهی خبری تاکنون 
توصیه  رعایت  بر  تاکید  ضمن  نیکروز  است.  نشده  دریافت 
های هواشناسی  و ستاد بحران، یادآور شد: تمامی  مدیران 
مربوطه برای خدمت رسانی در حال آماده باش هستند. بنا به 
اداره کل هواشناسی استان، فعالیت سامانه  گفته کارشناس 
اخیر بارش های پاییزی که از چهارشنبه شب گذشته در این 
استان آغاز شده بود تا صبح  روز پنجشنبه بیشترین میزان 
بارندگی را در منطقه سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی با 
۹۸ میلیمتر، ثبت شد. کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن یک 
هوایی  و  آب  شرایط  از  برخورداری  علت  به  مساحت  درصد 
مساعد بیش از ۱۰ درصد از روان آب های کشور معادل ۱۰ 

میلیارد متر مکعب آب را به خود اختصاص داده است.

محموله بزرگ مواد مخدر 
در جاده یاسوج - اصفهان کشف شد

محموله  کشف  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
یاسوج  تریاک و حشیش در جاده  نوع  از  مواد مخدر  بزرگ 
جمع  در  مصطفایی  کیقباد  سردار  داد.  خبر  اصفهان 
خبرنگاران، اظهار داشت: در عملیات مشترک مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس 
۳4۸ کیلوگرم تریاک و ۹۷ کیلوگرم حشیش از یک دستگاه 

خودروی پژو پارس در محور”یاسوج - اصفهان” کشف شد.
وی تصریح کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله 
و  کهگیلویه  استان های  مواصالتی  محورهای  در  مخدر  مواد 
بویراحمد و فارس، در کمترین زمان ممکن مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر استان فارس، ضمن هماهنگی با مرجع قضایی 

در محور”یاسوج- اصفهان” ایست و بازرسی دایر کردند.
رئیس پلیس کهگیلویه و بویراحمد افزود: مأموران حین انجام 
ایست و بازرسی به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک 
شدند و به آن دستور توقف دادند. مصطفایی خاطرنشان کرد: 
راننده خوردو با بی توجهی به دستورات پلیس از محل متواری 
که پس از طی مسافتی و با شلیک چند تیر هوایی و سپس 
مأموران  و  متوقف  خودرو  نهایت  در  الستیک ها  سمت  به 
و ۹۷  تریاک  کیلوگرم  مذکور ۳4۸  از خودروی  بازرسی  در 
کیلوگرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در آن جاسازی شده 
بود، کشف و ضبط کردند. وی با اشاره به اینکه در این رابطه 
نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و جهت سیر مراحل  یک 
پارکینگ  به  نیز  خودرو  و  معرفی  قضایی  مرجع  به  قانونی 
منتقل شد، بیان کرد: مبارزه بی امان پلیس با سوداگران مرگ 

و قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار قرار داد.

مردم انقالبی، والیتمدار ، شجاع و همیشه 
امروز  بویراحمد  و  کهگیلویه  صحنه  در 
خروشان  اقیانوس  با  همگام  و  همنوا 
با  اسالمی  ایران  میلیونی  جمعیت  و 
ای  حماسه  آبان   ۱۳ شکوه  با  راهپیمایی 
دیگر از غیرت، شکوه و عزت خلق کردند.

و  آموز  دانش  از  مردم  مختلف  قشرهای 
دانشجو تا معلم و کارگر از پیر و جوان تا 
مرد و زن امروز جمعه آمده بودند تا پنجه 
افکنده و به رجزخوانی  در پنجه استکبار 
استکبار  یاوه گویی های دشمنان و  و  ها 

پاسخ کوبنده دهند.
انسجام  و  اراده  از  دیگری  برگ  امروز 
این  و  اسالمی  ایران  جای  جای  در  ملی 
خطه شهیدپرور به نمایش گذاشته شد و 
زنان و مردان غیرتمند و شهید پرور دیار 
با پشت پا زدن به  کهگیلویه و بویراحمد 
همه هیاهوها ، غوغاساالری ها و تبلیغات 
منفی دشمن برای القای ناامیدی و یاس 
آشوب  که  دادند  نشان   ، مردم  میان  در 
اراده  در  تواند  نمی  ها  تحریم  و  آفرینی 
انقالب  و  نظام  به  وفاداری ملت  مصمم و 

خللی ایجاد کند.
جمله  از  شعارهایی  دادن  سر  با  مردم 
»نیروی انتظامی مظهر اعتبار است، برای 
ملت ما باعث افتخار است، مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر فتنه گر، کوه اراده هستیم آمریکا 
اهلل  یوم  ماه  آبان  سیزدهم  شکستیم،  رو 
با آرمانهای امام راحل  یوم اهلل« بار دیگر 
و شهدای دانش آموز تجدید بیعت کردند.

با  بویراحمد  و  کهگیلویه  زنان  و  مردان 
همان پشتکار و تعهد دوران انقالب و دفاع 
مقدس راهپیمایی ۱۳ آبان ماه امسال را 
محکم تر، پرشکوه تر و متفاوت تر و استوار 
تر از سالهای گذشته به نمایش گذاشتند.

امت والیتمدار در جای جای دیار آریوبرزن 
این  در صحنه شکوهمندانه و غرورآفرین 
زرین  برگ  و  شدند  حاضر  ملی  حماسه 
دیگری را در تاریخ پرافتخار خود به ثبت 

رساندند.
مرکز  یاسوج  در  جمعیت  خروشان  سیل 

راهپیمایی  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
امسال به حدی بود که دوربین ها توان به 
تصویر کشاندن این همه عشق و وفاداری 
صحنه  این  در  انقالبی  مردم  اخالص  و 

عظیم ملی را نداشت.
مردان  و  شیردل  زنان  سلحشور،  عشایر 
شجاع این مرز و بوم همراه با سایر اقشار، 
امروز ندای لبیک یا خامنه ای سر دادند 
و شعارهای وحدت بخش و امیدآفرین بار 
و  نظام  اسالم،  به  را  خود  وفاداری  دیگر 

انقالب به زیبایی به نمایش گذاشتند.
بود  جمعیتی  از  مملو  امروز  یاسوج  شهر 
که وصف آن در کالم و قلم نمی گنجید 
 ، انقالب  با  تا  آمدند  دوباره  که  مردمی  و 
انقالب  امام راحل و رهبر معظم و فرزانه 

بیعت کنند.
عشایر و مردم شجاع و انقالبی کهگیلویه 
هرگاه  که  اند  داده  نشان  بویراحمد  و 
و  ملت  سربلندی  و  عزت   ، مصالح  پای 
کشورشان در میان باشد فارغ از مشکالت 
و  مقتدرانه   ، تاریخی  های  محرومیت  و 
از  پشتیبانی  و  دفاع  آماده  کف  بر  جان 

انقالب و نظام اسالمی هستند.
به  راهپیمایی  در  حاضر  آموزان  دانش 
آنها  از  یکی  و  پرداختند  سخنرانی  ایراد 
گفت: آمریکا بداند دانش آموزان این دیار 
اقدام  اند،  انسانیت  و  انقالب  طرفدار  که 
ننگین در اغتشاشات و جنایت تروریستی 

شاهچراغ را محکوم می کنند.
برخی دانش آموزان اغفال دشمنان شدند 
و دشمن به دنبال جنگ رسانه ای است 
اما بداند ما فرزندان انقالب در برابر ظلم 

خواهیم ایستاد.

دشمن با برنامه ریزی می خواهد 
افکار و اتحاد ما را بر هم بزند

و  کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
آبان   ۱۳ راهپیمایان  جمع  در  بویراحمد 
یاسوج در مصالی امام خمینی)ره( یاسوج 
ما  به  نظامی  حمله  جرات  دشمن  گفت: 
ندارد اما با برنامه ریزی می خواهد افکار 

و اتحاد ما را بر هم بزند، تبعیت از والیت 
رمز موفقیت ما بوده و در آینده خواهد بود

سردار حمید خرم دل افزود: امروز ۱۳ آبان 
ماه سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی 
است البته هر روز ما، روز مبارزه با استکبار 
امروز، روزی  تا  از سال 5۷  جهانی است، 
و لحظه یا نبوده که ما درگیر مستقیم با 

توطئه های استکبار عالم نباشیم.
به   ۱۳4۳ سال  در  اظهارکرد:  وی 
مقابل  در  راحل  امام  ایستادیگی  بهانه 
کردند،  تبعید  را  ایشان  کاپیتوالسیون 
در  ما  فهیم  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
این روز به تبعیت از امام خمینی)ره( در 
اطراف دانشگاه تهران قیام کردند و رژیم 
منحوس پهلوی بیش از ۶۰ نفر از آنها را 
به شهادت رساند و این روز ماندگار شد و 
در روز ۱۳ آبان 5۸ تسخیر النه جاسوسی 
آمریکا بود که امام از ان به عنوان انقالب 

دوم یاد کرد.
و  کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
از  دم  اینها  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
مردم و مردم ساالری می زنند اما چگونه 
است وقتی مردم ما قیام می کنند و یک 
حکومت دیکتاتور و مستبد را سرنگون می 
کنند در سفارتخانه خود برای از بین بردن 
چینند.  می  توطئه  مردم  و  انقالب  این 
این طرف  به  از کودتای ۲۸  آمریکا  البته 

علیه ملت ایران توطئه می کند.
سردار خرم دل تصریح کرد: نظام و سیستم 
غرب همیشه چند دروغ بزرگ را همیشه 
به مردم القا می کند، از آزادی، دموکراسی 
و حقوق بشر حرف می زند اما اینها تنها 
افکار  بین  در  که  است  بزرگی  دروغهای 
اما هر مردمی  بمباران می شوند  عمومی 
کسب  را  استقالل  و  آزادی  بخواهند  که 
کنند و روی پای خود بایستند اما مطیع 
آمریکا نباشند حتما سرکوب خواهند شد 

و این سیاست آمریکاست.
آبان  امروز در یوم اهلل ۱۳  ادامه داد:  وی 
از  را  خود  انزجار  و  نفرت  که  ایم  آمده 
آمریکا اعالم کنیم، حضور مردم در صحنه 

قلب  قوت  مسئوالن  برای  مختلف  های 
می  مسئوالن  به  نفس  به  اعتماد  و  است 
دهد، و به آحاد جامعه هوشیاری می دهد 
ماست،  و دشمن  ما  مقابل  در  آمریکا  که 
به  و  کرده  اعتماد  آمریکا  به  کشور  کدام 

سرانجام رسیده است.
و  کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
بویراحمد عنوان کرد: این کشور منحوس 
و خون خوار از بعد از جنگ جهانی دوم 
تا کنون بیش از ۳۰ میلیون نفر از مردم 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  بصورت  را  دنیا 
به کشتن داده و با ۳۷ کشور دنیا درگیر 
جنگ شد و از هر ابزاری علیه هر کشوری 

استفاده می کند.
یکی  تحریم  کرد:  تاکید  خرم دل  سردار 
ابتدای  از  آمریکاست،  ابزارهای  از  دیگر 
انقالب اسالمی تا کنون هرگونه تحریمی 
از  دم  کردند،  اعمال  توانستند  می  که  را 
حقوق بشر می زنند اما داروهای بیماران 
های  شبکه  کنید.  می  تحریم  را  ما 
اجتماعی و عملیات تخریب یکی دیگر از 
ابزارهای آنهاست، خدمات و پیشرفت های 
اما  کنند  می  سرکوب  را  اسالمی  انقالب 
به  را  خودشان  به  مربوط  های  زشتی 

جامعه القا می کنند.
انحراف ذهن دانش  دنبال  اظهارکرد:  وی 
نظام  مقابل  در  آنها  دادن  قرار  و  آموزان 
است،  باطل  خیالی  این  البته  که  هستند 
مردم ما اینهایی هستند که در راهپیمایی 
حادثه  شهدای  جنازه  تشییع  و  ها 
تروریستی شاهچراغ حضور حماسی دارند، 
ببینید و از حقد و حسادت بمیرید. بعد از 
4۰ سال از انقالب مردم همچون روز اول 
و حتی بیشتر از روز اول در صحنه هستند 
صحنه  در  مردم  حضور  از  ما  دشمنان  و 
ساالری  مردم  اوج  نگرانند.  و  ترسند  می 
در کشور ماست و مبنای این کشور والیت 

و مردم است.
و  کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  فرمانده 
بویراحمد با اشاره به یکی دیگر از سیاست 
جنگ  اندازی  راه  برای  دشمن  های 
همه  از  ترکیبی  با  دشمن  گفت:  ترکیبی 
تخریب،  تحریم،  جمله  از  خود  اقدامات 
ترور و ... دنبال راه اندازی جنگ ترکیبی 
است. اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران 
اعمال  فلسطین  و  در یمن، سوریه، عراق 
و  است  قدرتمند  یعنی  کند  می  اراده 
اسالمی  ایران  و  ایستاده  شما  مقابل  در 
حداقل یک قدرت بزرگ منطقه ای است 
و  نظامی  دانش،  های  قله  فتح  نزدیک  و 

سیاسی و امنیتی رسیده ایم.
ریزی  برنامه  به  اشاره  با  خرم دل  سردار 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  دشمنان 
با  دشمن  کرد:  تاکید  کشور  این  مردم  و 
برنامه ریزی تو در تو دنبال متالطم کردن 
ما  فهیم  مردم  اما  است  درون  از  کشور 

توطئه های شما را خنثی می کنند.
دشمن  امروز  کرد:  بیان  خرم دل  سردار 
اتحاد ما را هدف قرار داده و مسایل قومی 
این  مقابل  در  باید  که  زنند  می  دامن  را 

توطئه دشمن منسجم باشیم. 

310 میلیارد تومان به 
طرح های حوزه آب 
استان اختصاص یافت

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  بویراحمد  و 
تاکنون ۳۱۰میلیارد تومان اعتبار از محل 
منابع مالی مختلف به طرح های حوزه آب 

استان اختصاص یافته است.
میزان  این  از  داشت:  اظهار  مصلح  آرش 
منابع  محل  از  آن   تومان  میلیارد   ۱5۰
امور  عمرانی  های  به طرح  ملی  اعتبارات 
آب کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته 
از  دیگر  تومان  میلیارد   ۱۶۰ همچنین  و 
محل منابع مالی اعتبارات ماده 5۶  به این 
حوزه در استان تخصیص یافته که فرایند 

قانونی آن طی شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
اعتبار  این میزان  بویراحمد تاکید کرد:  و 

استانی  پروژه   ۳۲ و  ملی  طرح   ۱۱ برای 
تخصیص یافته است.

امسال یک هزار و ۱۰۰  ابراز داشت:  وی 
میلیارد تومان اعتبار از منابع مالی مختلف 
ای  منطقه  آب  عمرانی  های  طرح  برای 
از  درصد   ۳۰ تاکنون  که  شده  مصوب 

اعتبارات ملی اختصاص یافته است.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
تخصیص  آینده  هفته  از  استانی  بودجه 
خواهد یافت ابراز امیدواری کرد که  روند 
به زیرساخت های حوزه  اعتبار  تخصیص 

آب در سال جاری بهبود یابد.
مصلح تاکید کرد: سد مخزنی تنگ سرخ، 
سد مخزنی سقاوه ، آبرسانی از سد کوثر به 
لیکک و روستاهای مسیر  با ۸5 هزارنفر 
به  کوثر  سد  از  آبرسانی  هدف،  جمعیت 
دهدشت چرام سوق و لنده و ۳۰۰ روستا 
 ، بردار  بهره  جمعیت  نفر  هزار   ۲4۰ با 
تامین اب اراضی کشاورزی دهدشت غربی 

استان  آب  حوزه  های  طرح  مهمترین  از 
است.

وی بیان کرد: طرح های تامین آب اراضی 
جعفر  امامزاده  و  احمد  خان  کشاورزی 
اراضی  به  انتقال آب  لیشتر،  دشت مور و 
کشاورزی تنگ انگشترک و آبرزی از دیگر 
طرح های در حال اجرای حوزه آب استان 

است.
مصلح با یادآوری اهمیت طرح های حوزه 
مختلف  مناطق  مردم  دسترسی  در  آب 
استان به آب پایدار و تامین آب کشاورزی 
کرد:  تاکید  اقتصادی  توسعه  و  صنعت  و 
اهتمام دولت برای شتاب بخشی به طرح 

های نیمه تمام جدی است.

راهپیمایی13 آبان 1401؛

حماسه حضور در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همایش مدیران 
یک  ترویج  برای  مناسبی  فرصت  کشور  فنی  دفاتر 
گفتمان تاثیر گذار و تبادل نظرات و ایده های مدیران 

و کارشناسان است.
 سید علی احمدزاده روز پنجشنبه در همایش مدیران 
کل دفاتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک 
و  کهگیلویه  مرکز  یاسوج  در  کشور  های  استانداری 
تجارب  از  همایش  این  در  داشت:  اظهار  بویراحمد، 
ها  ضعف  تا  شود  می  استفاده  مختلف  های  استان 

برطرف شود.

وی افزود: هزینه های این استان فوق العاده باالست 
و برای گازرسانی به روستاهای استان تقریبا ۶ برابر 
متوسط کشور باید هزینه شود و برای تامین اعتبار 

برخی مناطق استان با مشکل مواجه هستیم.
آبرسانی  برای  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
درصد  یک  استان  و  دارد  وجود  مشکل  همین  نیز 
جمعیت و یک درصد خاک کشور و بین ۲۰ تا ۳۰ 

درصد نفت و گاز کشور را دارد.
احمدزاده تاکید کرد: گچساران از مخازن نفت ایران 
است اما نرخ بیکاری باال و خدمات رسانی با مشکل 
اما  روبروست و در لیکک ۸5 حلقه چاه وجود دارد 

مردم کامال بی بهره اند.
وی با اشاره به منابع آبی کهگیلویه و بویراحمد نیز 
گفت: در استان سه سد وجود دارد که در خروجی 

استان هستند و استان از آن ها بهره مند نیست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: به برکت 

انقالب خدمات زیادی در استان انجام گرفته و بیشتر 
اما  است  انقالب  از  بعد  به  مربوط  استان  های  جاده 

هنوز کمبود خدمات در استان وجود دارد.
روستای   ۲۸ حدود  روستایی  راه  گفت:  احمدزاده 
به  کلوار  سیالب  و  زیالیی  مورزرد  همچون  استان 
خاکی  و  ها  بارش  واسطه  به  ماه   ۶ تا  چهار  مدت 
بودن قطع می شود. وی تصریح کرد: خیلی از مناطق 
امکانات ضعیف  و  برخوردار هستند  استان هنوز کم 
پنهان  هنوز  استان  های  زیبایی  نیست،  جوابگو   و 
ناشناخته  استان  گردشگری  های  توانمندی  و  است 
تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اند.  مانده 
کرد: از محل سفر ریاست جمهوری اعتبارات خوبی 

اختصاص یافت اما تخصیص ها کافی نیست.
احمدزاده اضافه کرد: در بحث جاده ها به علت کمبود 
تخصیص ها کارهای زیادی نتوانستیم انجام دهیم و 

متاسفانه به اهدافی که داشتیم نرسیدیم.

که وجود  اعتباری  با وجود مشکالت  داد:  ادامه  وی 
دارد کار زیادی در حال انجام است و استان تبدیل به 

یک کارگاه عمرانی شده است.
محل  از  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
اعتبارات سفر دولت کارهای زیرساختی زیادی آغاز 
که  داد  دستور  وزرا  به  جمهور  رئیس  و  است  شده 
بیان کرد:  احمدزاده  استان شود.  این  به  ویژه  توجه 
در این نشست ها انتظار می رود راهکارهای اجرایی 
برای برون رفت از مشکالت مردم ارائه شود. وی ادامه 
داد: از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده و کار 
جهادی انجام شود تا مشکالت استان های دامنه های 

زاگرس رفع شود.
همایش مدیران کل دفاتر فنی، امور عمرانی، حمل و 
نقل و ترافیک استانداری های کشور در یاسوج مرکز 
کهگیلویه و بویراحمد از عصر روز چهارشنبه آغازش 

شده و تا عصر روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

 همایش مدیران دفاتر فنی 
کشور فرصتی برای تبادل 

ایده هاست
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متولد فروردین : دوران معصومیت و بی گناهی به سر رسیده است. 
بین هستید،  زندگی خوش  به  نسبت  روزها  این  اینکه شما  با وجود 
می دانید که تغییری بزرگ در کارهایتان به وجود آمده است، اما شما 
نمی دانید که این تغییرات واقعاً شما را به کدام سمت می برند. از سهیم 
کردن دیگران در احساسهایتان نگرانی به خود راه ندهید، حتی اگر 
فکر کردن به این موضوع هم شما را می ترساند. ممکن است یک یا دو 
روز آینده اتفاقات پیچیده ای رخ بدهد، اما ترس از وجود شما بیرون 

خواهد رفت.
متولد اردیبهشت :

 شاید امروز به دلیل اینکه اهدافتان عملی نشده اند با خودتان درگیر 
ببخشید  معنا  خود  زندگی  به  که  دارید  اصرار  خیلی  اکنون  باشید. 
بدشانسی،  از  نمی رساند.  هدف  این  به  را  شما  الزاماً  تصمیم  این  اما 
نمی توانید فقط این راه را در پیش بگیرید زیرا شما وظایف مالی ای 
دارید که باید به آنها بپردازید. اگر مجبور شدید که مدت بیشتری به 
این نوع زندگی ادامه بدهید ناامید نشوید ، باالخره زمان اینکه زندگی 

شما هم تغییر پیدا کند فرا می رسد.
متولد خرداد :

نمی توانید  ولی  می باشید  کردن  پیش روی  حال  در  جهان  در  شما   
هرکاری را که امروز شروع کرده اید را تمام کنید. اگرچه شما نسبت 
به قبل بهتر عمل می کنید، ولی راحتی و آسایشتان در حال کمرنگ 
شدن است. شاید گفتن این حرف راحت باشد، پس اگر می خواهید 
به  باید نسبت  برانگیزاند، درحقیقت  را  تا شما  استفاده کنید  مسکن 

قبل بیشتر سازنده باشید.
متولد تیر : 

سیاره اورانوس با اختالف سطح باال در حالی که شما را به مسیری بی 
هدف و بی نظم می کشاند با ونوس ستاره بخت شما درگیر می شود. 
هنگامی که آرزوهای شما بی اساسی اطالعاتتان را شنان می دهند، 
راهبردهای عاقالنه شما نسبت به زندگی به راحتی فراموش می شوند. 
به خاطر داشته باشید که به واقعیت تبدیل کردن خیاالتتان اکنون 
برای شما از مسائل دیگر مهم تر نیست. همچنین این موضوع در مورد 

آزاد گذاشتن بیش از حد تخیلتان نیز صدق می کند.
متولد مرداد : 

ممکن است دوستان تان امروز قصد داشته باشند که شما را تحریک 
را  منفی خود  حالت  که  نمی خواهید  واقعا  اما شما  کنند.  و عصبانی 
بیان کنید. به خاطر اینکه به غیر از اینکه شما را خسته کند سودی 
برای تان ندارد؛. یک رویکرد متفاوت ممکن است در رابطه با دیگران 
بدردتان بخورد. دیدن مسائل از نظر دیگران می تواند برای تغییر دید 
شما کافی باشد حتی اگر شما قبال در مورد نظرات و موقعیت خودتان 

مطمئن بودید.
متولد شهریور : 

شما می توانید امروز بسیار متفکر باشید و االن کار زیادی در این رابطه 
نمی توانید انجام دهید غیر از این که با یکی از نزدیک ترین دوستان 
تان در این رابطه بحث کنید. ممکن است کشف کنید که نیاز دارید 
تا به احساس ناخوشایندی که بواسطه ترس از تغییر بوجود آورده اید 

غلبه کنید. خوشبختانه می توانید یکباره یخ فاصله را بشکنید. 
متولد مهر : 

العاده  ایده فوق  باشید که  اندازه ای هوشیار  به  امروز می توانید  شما 
روشن و خاالقانه به ذهنتان تراوش کند. یا می توانید در بیان کردن 
افکارتان انقدر خودرای و مستبد باشید که هیچ کس جدی تان نگیرد!! 
اما کاری که باید انجام دهید این است که روش بینابین را در پیش 
می دانید  چیز  همه  کنند  فکر  دیگران  اینکه  بدون  بتوانید  تا  بگیرید 

استعدادهای خود را نشان بدهید. 
متولد آبان : 

جدیداً رویاهای شما ریشه در واقعیت ندارند؛ در عوض شما می توانید 
هر جا که زندگی شما را هدایت کرد بروید و در آن زمینه رویا پردازی 
کنید. شما با قرار صحیح خود در یک طرح توانایی عجیبی در تشریح 

کردن آن دارید. 
متولد آذر : 

و  کار  به  تا  فرستد  می  هایی  نشانه  شما  برای  سیارات  الگوی  امروز 
روی  زیاده  موضوعی  در  اخیراً  کنید.اگر  بیشتری  توجه  تان  سالمتی 
کرده اید شاید اکنون تصمیم بگیرید آن را کنترل کنید یا شاید وقت 
بیشتری برای کار قرار دهید تا نشان دهید که تا چه اندازه از خودتان 

مایه می گذارید و متعهد هستید.
متولد دی :

 ممکن است بر این باور باشید که تمام عادات احساسی قابل تغییر 
هستند مخصوصا اگر شما مایل باشید که در ذهن خود خیال کنید که 
در موقعیت کنونی به نتیجه و هدف خود رسیده اید بدون اینکه واقعا 

در واقعیت به آن دست پیدا کرده باشید.
متولد بهمن :

 ممکن است احساس کنید که این روزها ازحد و حدود خود تجاوز 
اما  کنید.  نشینی  وعقب  کنید  معذرت خواهی  باید  االن  و  اید  کرده 
باز هم الزم است که روی رفتار و  بگویید متاسف هستید  اگر  حتی 

کردار خود تجدید نظر کنید و این سستی را تالفی کنید. 
متولد اسفند : 

همه چیز در حال بهتر شدن است، اما یک نگرانی وجود دارد که به 
راحتی و به طور معجزه آسا ناپدید نخواهد شد. اما حتی با شاد بودن 
نادیده  را  مهم  موضوعات  اینکه  بدون  توانی  می  هم  اندازه  از  بیش 

بگیری زمان کافی برای لذت بردن اختصاص بدهی.

3
فال روز 

به  اشاره  با  ایران  داروسازان  انجمن  رییس  نایب 
وضعیت کمبودهای دارویی در کشور، گفت: عالوه 
بر کمبودی که در حوزه آنتی بیوتیک ها وجود دارد، 
کمبودهایی در سایر اقالم دارویی هم داریم و حتی 
در حوزه  ویژه  به  نیز  ساده  داروهای خیلی  برخی 

کودکان در داروخانه ها پیدا نمی شود.
دکتر سیدعلی فاطمی در گفت وگو با ایسنا،   درباره 
در  گفت:  کشور،  در  دارویی  کمبودهای  وضعیت 
صورت  به  که  داروهایی  در  عمدتا  حاضر  حال 
کودکانند،  مصرف  برای  عمدتا  و  هستند  شربت 
کمبود داریم که اصال هم وارد نشده است. در حال 
حاضر در زمینه شربت سرماخوردگی کمبود داریم. 
دارد.  وجود  هم  دیفن هیدرامین  شربت  کمبود 

برای تب بچه ها نه شربت استامینوفن و نه بروفن 
استامینوفن  شیاف  نمی شود.  پیدا  کافی  اندازه  به 
باید  و  هستند  کوچک  خیلی  که  کودکانی  برای 
استامینوفن را به صورت شیافت استفاده کنند، نیز 
در داروخانه ها جزو اقالم خیلی کمیاب به حساب 
کمبود  داروها  هم  کودکان  سرفه  برای  یا  می آیند 

دارند.
وی افزود: بنابراین عالوه بر کمبودی که در حوزه 
سایر  در  کمبودهایی  دارد،  وجود  آنتی بیوتیک ها 
اقالم هم داریم و حتی داروهای خیلی ساده مانند 
قطره نمکی شست وشوی بینی نیز که برای کودکان 

استفاده می شد هم در داروخانه ها پیدا نمی شود.
چرا مکمل ها در داروخانه ها فراوانند، اما دارو دچار 

کمبود شده؟
فاطمی افزود: این در حالی است که در داروخانه های 
ما وفور شربت های تقویتی و نیروزا و انواع قرص ها و 
کپسول های مکمل وجود دارد که ضروری نیستند، 

اما از آنجایی که قیمت گذاری شان آزاد است، همه 
دارند آن ها را تولید می کنند. ای کاش برنامه ریزی 
اجازه نمی داد  و مدیریت درستی وجود داشت که 

بحران کمبود دارو در کشور ایجاد شود.
گفت:  نیز  سرم  کمبود  وضعیت  درباره  فاطمی 
شده،  بهتر  قبل  به  نسبت  سرم  تامین  وضعیت 
دارد  کمبود  که  است  اقالمی  جزو  همچنان  اما 
به  جیره بندی  و  سهمیه ای  صورت  به  همچنان  و 

داروخانه ها ارائه می شود.
وی درباره تاثیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده مواد 
اولیه دارویی از ۹ درصد ارز نیمایی به یک درصد 
باید  ارز نیمایی در رفع کمبودهای دارویی، گفت: 
توجه کرد که اجرای طرح دارویاری خدمت بزرگی 
مجبور  دیگر  که  بود  کشور  داروسازی  صنعت  به 
نیستند در صف ارز دولتی 4۲۰۰ تومانی بمانند و 
ارز نیمایی را تهیه می کنند. با این حال باید توجه 
کرد که شرکت های دارویی نسبت به قبل شش تا 

هفت برابر نقدینگی بیشتری نیاز دارند. شرکتی که 
A ریال برای خرید مواد اولیه کنار گذاشته،  اکنون 
نتیجه  در  بگذارد.  کنار  ریال  A ضربدر هفت  باید 
شرکت ها دچار کمبود نقدینگی شدند. البته اعالم 
شد که از طریق تسهیالت بانکی می توانند نقدینگی 

را تامین کنند که باید در این زمینه کمک شود.
فاطمی گفت: نکته دوم هم بحث مالیات بر ارزش 
افزوده مواد اولیه بود. زمانیکه این ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده بخشی از ارز 4۲۰۰ تومانی می شد، 
خیلی بزرگ نبود،   اما وقتی با ارز نیمایی محاسبه 
مالیات  این  که  می شد  بزرگی  بسیار  عدد  شد، 
خوشبختانه  بود.  سنگین  تولیدکنندگان  برای  هم 
به یک  دارویی  اولیه  مواد  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
درصد کاهش یافت که کمکی به صنعت داروسازی 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد حسين روان ستان
 از شهداي الي بيت المقدس

شهادت پدر با جاسوسي يک منافق اتفاق افتاد

پدر شهيدتان را چطور براي ما معرفي 
مي کنيد؟

پدرم حسين )محمدرضا(  روان ستان در يك 
خان��واده مذهبي به دنيا آمده بود. پدرش��ان 
مرحوم باقر روان س��تان و مادرشان مرحومه 
فاطمه روان س��تان ب��ود. با توجه ب��ه اينكه 
مادر ايش��ان از نعمت بينايي مح��روم بودند 
اما توانس��ت چهار پسر و س��ه دختر مؤمن و 
متعهد و انقالبي را تربيت كند. حس��ين، نام 
برادر كوچك خانواده بود كه قبل از پدرم و در 
كودكي از دنيا مي رود براي همين خانواده و 
ايشان نام همان برادر كه حسين بود را براي 

خود انتخاب مي كنند. 
را  پدرت�ان  چق�در  ش�ما  خ�ود 

مي شناختيد؟
در اين 35 سال  شايد هر چند وقت 
يك بار قس��متي از ابع��اد وجودي 
پدر براي ما مكشوف مي شود. اين 
هم به لطف دوس��تان، نزديكان و 
اطرافيان پدر اس��ت. پ��در در بازار 
تهران فرش ف��روش بود و همزمان 
با انقالب چون ديگر جوانان هم سن 
و سالش فعاليت انقالبي داشت و در 
جريان مبارزاتش بارها تحت تعقيب 
بود و چندين بار تا مرز دستگيري 
پيش رفت. فعاليت هاي پدر تا زمان 
پيروزي انقالب اسالمي و ورود امام 
به كشور ادامه داشت و اين افتخار 
نصيب ش��ان ش��د تا جزو كميته 
استقبال و انتظامات مراسم باشد. 
ايشان بس��يار اهل مطالعه بودند. 
خصوصاً كتب مرحوم ش��ريعتي و 

مباحث ش��هيد مطهري را دنبال مي كردند. 
پدر بعد از پيروزي انقالب اسالمي وارد سپاه 
پاسداران ش��د و در پادگان امام حسين)ع(  
كه امروز با نام دانشگاه امام حسين شناخته 
مي شود مشغول فعاليت ش��د. از آنجايي كه 
پدر دوره هاي نظامي الزم را پيش تر گذرانده 
بود، در معاونت آموزش لشكر 27 پادگان امام 
حسين)ع(  مش��غول خدمت شد و دوره هاي 

الزم توپ 106را به شكل تخصصي گذراند. 
در زمان ورودش�ان به جبهه متأهل 

بودند؟
بله متأهل بود. من فرزند ارشد ايشان و متولد 
1357 هستم و برادر كوچكم متولد 1359و 
خواه��رم كه س��ومين فرزند خانواده اس��ت 
متولد س��ال 1361. تولد خواه��رم بهانه اي 
ش��د تا از ورود و حضور ايشان در ميدان نبرد 
جلوگيري شود اما نيروهايي كه تحت تعليم 
پدر آموزش ديده بودند همگي راهي ميدان 
نبرد ش��دند و اين موضوع باعث نگراني پدر 
ش��ده بود چراكه خودش را از قافله دوستان 
و همرزمان��ش عقب مي دي��د. درنهايت پدر 
به مس��ئوالن مربوطه اعت��راض مي كند كه 
استعفا داده و راهي جبهه خواهد شد. ايشان 
مي گويد: من نيروهاي بسياري را تربيت كرده 
و آموزش داده ام كه مي توانند جايگزين خوب 

و شايس��ته اي براي من باش��ند. به هرحال با 
كلي بحث در 10 ارديبهشت 1361 همزمان 
با ش��روع عمليات بيت المق��دس وارد جبهه 
مي شود و فرماندهي گروهي از بچه هاي زبده 
اطالعات و شناس��ايي را بر عه��ده مي گيرد 
و ب��راي اجرايي كردن عملي��ات ايذايي وارد 
حوالي خرمشهر مي شوند. پدر من آن زمان 

29سال داشت. 
از عملكرد شهيد در الي بيت المقدس 

شنيده ايد؟
در اين عملي��ات پدر فرمانده��ي تعدادي از 
بچه هاي زبده اطالعات و شناسايي را بر عهده 
مي گيرد. در روند عمليات الي بيت المقدس 
وقتي به جاده اهواز - خرمشهر مي رسند مورد 
هجوم شديد ارتش بعثي ها قرار مي گيرند و 

نيروهاي پدر زمينگير مي شوند. همه نيروها 
روي زمين دراز كشيده بودند تا از هجوم تيرها 
و تركش هاي دشمنان در امان باشند اما پدر 
ناگهان روي جاده اهواز - خرمشهر مي ايستد و 
مي گويد تا اراده خدا نباشد تيري به من اصابت 
نمي كند، اصرار دوستانش هم فايده اي ندارد. 
نيروهاي پدر تا اين وضعيت را مي بينند از جا 

بلند مي شوند و از جاده عبور مي كنند. 
ايش�ان چط�ور رق�م   ش�هادت 

مي خورد؟ 
در تاريخ 20ارديبهشت 1361 پدر به همراه 
گروهش به منطق��ه مورد نظر مي رس��د اما 
متأس��فانه يكي از نيروهاي داخل گروه كه از 
منافقين بوده محل استقرار اين گروه 50 نفره 
را به اطالع دشمن مي رساند و عراقي ها با آتش 
توپخانه و هلي كوپتر به بچه ها حمله مي كنند. 
پدر و همرزمانش موفق مي شوند تا هلي كوپتر 
را س��اقط كنند اما بمب هاي خوشه اي كه از 
هواپيما شليك شده بود كار خودش را مي كند 
و  پنج نفر به شهادت مي رسند كه يكي از آنها 
پدر من بود. پيكر بي سر ايشان چون اربابش ابا 
عبداهلل الحسين)ع(  سه روز در منطقه مي ماند 
و زماني كه منطقه به دست نيرو هاي خودي 
مي افتد پيكر پنج شهيد اين عمليات به عقب 

بازگردانده و شناسايي مي شوند. 

  مبينا شانلو 
سالروز عمليات غرورآفرين بيت المقدس بهانه اي مي شود تا مروري به زندگي پاسداري 
داشته باشيم که در روند اجراي اين عمليات  به شهادت رسيد. شهيد حسين روان ستان 
يكي از شهداي فتح خرمشهر است. شايد شهيد حسين روان ستان چون ديگر شهداي 
اين عمليات به اولين نماز بعد از فتح خرمش�هر در مس�جد جامع اين شهر نرسيد اما 
در محرابي ديگر وضو س�اخت و در ص�ف کربالئيان ب�ه اقامه نماز با معش�وق خويش 
پرداخت. عليرضا روان س�تان، متولد 1357 فرزند ارش�د شهيد حس�ين روان ستان 
با ما همكالم مي ش�ود تا از زندگي و شهادت يكي از فاتحان خرمش�هر بيشتر بدانيم. 

 صغر ي خيل فرهنگ
ال�ي بيت المق�دس يك�ي از بزرگ تري�ن و 
اس�تراتژيک ترين عمليات ه�اي هش�ت 
س�ال دفاع مقدس بود که ط�ي چهار مرحله 
به اجرا درآم�د و نهايتًا منجر به آزادس�ازي 
خرمشهر شد. اين عمليات از 10 ارديبهشت 
61 آغاز شد و حدود 23 روز طول کشيد. الي 
بيت المقدس از لذت بخش ترين پيروزي هاي 
هشت س�ال جنگ تحميلي بود که با تقديم 
شهداي بسياري کسب شد. در سالروز آغاز 
اي�ن عملي�ات غرورآفرين در نظ�ر داريم به 
نقش لش�كر 27 محم�د رس�ول اهلل )ص( در 
روند ال�ي بيت المقدس بپردازي�م. به همين 
منظور س�ردار جعفر جهروت�ي زاده يكي از 
همرزم�ان حاج احمد متوس�ليان س�اعتي 
ب�ا م�ا هم�كالم ش�د ک�ه پي�ش رو داريد. 

س�ردار ابتدا کمي از خودت�ان برايمان 
بگوييد و از چگونگي ورودتان به جبهه 

و جنگ. 
17 سال بيشتر نداش��تم كه جهاد را از مناطق 
عملياتي كردستان و گنبد شروع كردم. آن زمان 
تازه انقالب به پيروزي رسيده بود كه شعارهاي 
جدايي طلبانه از نواحي مختلف مرزي ش��نيده 
مي ش��د. بالفاصله بعد از غائله كردستان هم كه 
جنگ شروع ش��د و به جبهه هاي دفاع مقدس 
رفتيم. بع��د از پذيرش قطعنام��ه و اتمام جنگ 
تحميلي هم مدتي در ش��مالغرب با گروه هاي 
معاند به مبارزه پرداختم. اين حضور ادامه داشت 
تا اينكه در اواسط سال 1370از منطقه برگشتم. 
جاويداالث�ر احم�د متوس�ليان اولين 
فرمانده لش�كر 27 بود، از چه زماني با 

ايشان آشنا شديد؟
اواسط س��ال 1358 بود كه در بانه كارمان را با 
حاج احمد متوسليان ش��روع كرديم. زماني كه 
به كرمانش��اه باز گش��تم حاج احمد متوسليان 
پيرو مأموري��ت جديدي كه به او محول ش��ده 
بود، راهي پاوه شد. بعد به اتفاق ايشان به سمت 
كامياران رفتيم و مدتي در آنجا بوديم. در كامياران 
مسئوليت هاي مختلفي را تجربه كردم تا اينكه 
برادر متوسليان از پاوه به مريوان رفت و فرماندهي 
سپاه مريوان را به عهده گرفت، بالفاصله ما هم به 
مريوان رفتيم و به جمع دوستان قديم مان اضافه 
ش��ديم. حاجي كه به جنوب آم��د و تيپ 27 را 

تشكيل داد، ما هم از نيروهاي اين تيپ شديم. 
پس، از ابتداي تش�كيل تيپ 27 در آن 

حضور داشتيد؟
بله اين تي��پ 17 بهم��ن 1360 ب��ه فرماندهي 
حاج احمد متوسليان تش��كيل شد. جنگ كه در 
جبهه هاي جنوب ش��دت گرفت، به حاج احمد و 
حاج همت و شهيدان همداني و شهبازي دستور 
دادن��د كه به جن��وب برون��د و تيپ را تش��كيل 
بدهند. با آمدن حاج احمد متوس��ليان به سمت 
جبهه هاي جنوب تيپ 27 محمد رسول اهلل )ص(  
را با بچه هايي كه تعدادش��ان شايد به40 نفر هم 
نمي رسيد، تشكيل داديم. در همان ابتدا فرماندهي 
يكي از گردان هاي تيپ را بر عهده داشتم. مدتي 

هم جانشين يكي از گردان هاي تيپ27 بودم. 
قبل از ال�ي بيت المقدس، تي�پ 27 در 

فتح المبين شرکت داشت؟
در واقع اولين عملياتي كه تي��پ 27 در آن وارد 
عمل ش��د، عمليات فتح المبين بود كه در سوم 
فروردين 1361 شروع شد و 17 روز بعد از آن با 
دست پيدا كردن به تمام اهداف بلكه فراتر از آنچه 
پيشتر توس��ط فرماندهان پيش بيني مي شد، با 
موفقيت صد درصدي به پيروزي رسيد. بالفاصله 

بعد از اين عمليات طرح عمليات فتح خرمشهر 
پيش روي فرماندهان و رزمندگان قرار گرفت. 

گويا عملي�ات فتح خرمش�هر در يک 
منطقه س�ختي به اج�را درآم�ده بود، 

خصوصاً مراحل اوليه آن؟
منطقه عمومي عمليات الي بيت المقدس در ميان 
چهار مانع طبيعي محصور است كه از شمال به 
رودخانه كرخه كور، از جنوب به رودخانه اروند، از 
شرق به رودخانه كارون و از غرب به هورالهويزه 
منتهي مي ش��ود. اين منطقه به جز جاده نسبتاً 
مرتفع اهواز – خرمشهر، فاقد هر گونه عارضه مهم 
براي پدافند است. همين امر موجب شد تا زمين 
منطقه به دليل مس��طح بودن براي مانور زرهي 
مناسب، و براي حركت نيروهاي پياده به دليل 
در ديد و تير قرار داش��تن نامناسب باشد. نقاط 
حساس و استراتژيك منطقه شامل بندر و شهر 
خرمشهر، پادگان حميد، جفير، جاده آسفالت 
اهواز –  خرمشهر، ش��هر هويزه و رودخانه هاي 

كارون، كرخه كور و اروند بود. 
در طراحي عملي��ات، تهاجم از طري��ق عبور از 
رودخانه كارون و پيشروي به سوي مرز بين المللي 
و سپس آزادسازي ش��هر خرمشهر مد نظر قرار 
گرفت و چنين استدالل مي شد حمله به جناح 
دشمن كه عمدتاً به سمت شمال آرايش گرفته 
بود، عامل موفقيت عمليات اس��ت. همچنين، 
شكستن خطوط اوليه دشمن و عبور از رودخانه 
و گرفتن سرپل در غرب كارون تا جاده آسفالته 
اهواز – خرمش��هر به عنوان اهداف مرحله اول و 
ادامه پيشروي به سمت مرز و تأمين خرمشهر به 
عنوان اهداف مرحله دوم تعيين شدند. مقدمات 
كار، بررسي و اجرايي ش��د و كار هاي شناسايي  
به خوبي به نتيجه رس��يد. در نهاي��ت در تاريخ 
10ارديبهشت 1361اين عمليات بزرگ كه يكي 
از بزرگ ترين عمليات هاي تاريخ دفاع مقدس بود 

به مرحله اجرا رسيد. 
محور گفت وگوي ما بيشتر به مرحله اول 
اين عمليات مي پردازد که گويا تيپ 27 
در همين مرحله روي منطقه خطرناك 
جاده آسفالته اهواز - خرمشهر مستقر 

مي شود. 
به جرأت مي ت��وان گفت اس��تعداد نيروي تيپ 
27 محم��د رس��ول اهلل )ص( در آن زمان در حد 
يك لشكر بود نه تيپ. تيپ 27 محمد رسول اهلل 
)ص(  در آزاد سازي خرمش��هر نقش به سزايي را 
ايفا كرد و يك نقطه حيات��ي و معبر مهمي را در 
زمين عمليات به منصه ظهور رساند. با توجه به 
نبوغي كه حاج احمد متوسليان در جنگ داشت 
و نظراتش براي بسياري از فرماندهان و مسئوالن 
مورد توجه و قابل احت��رام بود، چنين موفقيتي 
حاصل ش��د. با پيش��نهاد حاج احمد و موافقت 
فرمانده��ان مبن��ي برعب��ور از كارون و حركت 
به س��مت جاده آس��فالت اهواز بود كه در شب 
عمليات رزمندگان لش��كر 27 محمد رسول اهلل 
)ص(  نزديك به 20كيلومتر پي��اده روي كردند 
تا خودشان را به جاده آس��فالت برسانند و براي 
مدت چند روز در جاده آسفالت پدافند كرده و به 
حمالت دشمن با تمام قدرت پاسخ بدهند. دشمن 
هر چه تالش كرد جاده آسفالته اهواز - خرمشهر 
را از نيرو هاي ما بازپس بگيرد نتوانست و در نهايت 
مراحل بعدي عمليات الی بيت المقدس آغاز شد 
كه بچه هاي لش��كربه طور مستقيم به سمت دژ 
مارد رفت��ه و ضمن عبور از آن به جاده ش��لمچه 
رسيديم. در نهايت بعد از عبور از جاده شلمچه، در 
نزديكي نهر خين، خاكريزي را احداث كرديم كه با 
احداث آن خاكريز راه مواصالتي عراق به خرمشهر 
مس��دود ش��د. براي همين حدود 10تا 11هزار 

نيروي دشمن در خرمش��هر كاماًل در محاصره 
لشكريان اسالم قرار گرفتند و هيچ راهي براي فرار 
از محاصره نداشتند. لذا دشمن از سمت خرمشهر 
و از سمت پشت نهر خين بس��يار تالش كرد كه 
خرمش��هر را دوباره پس بگيرد كه با ايستادگي 
بچه ها موفق نشد. در مرحله دوم، تيپ  27 تا دژ 
كوت س��واري پيش رفت و پس از آن در مرحله 
س��وم عمليات، تيپ  27 با بستن راه فرار دشمن 
در محدوده »نهرخين« آنها را به محاصره در آورد. 
در آخرين مرحله نيز با مقاومت سرسختانه اي در 
مقابل پاتك هاي دشمن، آزادسازي خرمشهر را 
تثبيت كرد و نهايتاً شهر آزاد شد. در اين عمليات 
6هزار كيلومتر مربع از خاك كشور آزاد شد و 19 
هزار نفر از نيرو هاي دشمن به اسارت سپاه اسالم 
درآمدند و تعداد 16هزار نفر از نيرو های دشمن به 

هالكت رسيدند. 
بعد از فتح خرمشهر همواره اين سؤال 
مطرح مي ش�ود که چه لزومي به ادامه 

جنگ وجود داشت؟
همانطور كه مي دانيد كش��وری ك��ه ما در دفاع 
مقدس مان با آنها در نبرد بوديم صرفاً رژيم عراق 
نبود، كشورهاي زيادي با رژيم بعث همراه شدند، 
چه از لحاظ تأمي��ن نيرو، چه از لح��اظ تأمين 
تجهيزات؛ از هر روش��ي كه تص��ورش را بكنيد 
صدام را حمايت كردند، درواقع ما در اين جنگ 
با يك كش��ور رو به رو نبوديم، بلكه با چند كشور 
روبه رو ش��ده بوديم و مي جنگيديم. در حقيقت 
عمليات فتح المبين و الی بيت المقدس سه ماه 
طول كشيد، يعني سوم فروردين 1361شروع 

شد و سوم خرداد 1361، عمليات بيت المقدس 
و آزاد سازي خرمشهر تمام شد. در اين سه ماه ما 
بيش از 75 هزار نيروي دش��من را از بدنه ارتش 
جدا كرديم. 35هزار نفر از آنها به اسارت درآمدند 
و باقي كش��ته و زخمي ش��دند يعني به جرأت 
مي توان گفت ح��دود 7تا 8 لش��كر از نيرو هاي 
دشمن كاماًل از بدنه ارتش عراق جدا شد و ارتش 
عراق تضعيف شد از اين رو قدرت ادامه عمليات 
و دفاع را نداش��ت. در اين ميان آنها با سياس��ت 
فريبكارانه خود بحث آتش بس را مطرح كردند 
و در اذهان عموم��ي اينگونه ج��ا انداختند كه 
ما مي خواهيم جنگ تمام ش��ود، اما جمهوري 
اس��المي ايران طالب ادامه جن��گ و خونريزي 
اس��ت. اين درحالي بود كه كشور ما اصاًل طالب 
ادامه جنگ و خونريزي نبود. كارما دفاع بود. آنها 
در باتالق شرارت هاي خودشان فرورفته بودند، 
براي همين دست به هر حيله و فريبي مي زدند تا 
اينكه به نظام جمهوري اسالمي ضربه وارد كنند. 
اما بنيانگذار جمهوري اسالمي امام خميني )ره(، 
مسئوالن و فرماندهان جنگ در نيروهاي مسلح 
هوشيار تر از گذشته بودند، دشمن مي خواست 
از ما فرصتي را بگيرد ك��ه در اين فرصت مجدد 
خودش را تجهيز كند و امكان��ات از بين رفته را 
جايگزين كند. از آنجايي كه كشورهاي زيادي به 
صدام كمك مي كردند صدام قادر بود ظرف مدت 
يك ماه امكانات از دست رفته را جايگزين كند تا با 
حمايت استكبار جهاني سرزمين هايي كه وجب 
به وجبش با خون بچه هاي رزمنده ما به دس��ت 
آمده بود را از ما پس بگيرند اما همه هوشيار بودند 

و با درايت رهبر و مسئوالن وقت فريب دشمن را 
نخوردند، بعد از عمليات بيت المقدس، عمليات 
رمضان آغاز شد، هر چند با عدم موفقيت همراه 
بود.  ما حدود 1200 كيلومتر با عراق مرز داشتيم 
و از كل اين 1200كيلومتر تنها 120كيلومترش 
آزاد ش��ده بود و برخي مناط��ق آن همچنان در 
اختيار دشمن بود، مانند سومار و مناطق ديگر 
كه همچنان در دست دش��من بود. اگر قرار بود 
بعد از فتح خرمشهر صلحي اتفاق بيفتد، مرزهاي 
بين المللي بايد طبق توافق نامه 1975 بر مي گشت 
و بعد صحبت از صلح و پايان جنگ مي كردند اما 
آنها در سرزمين ما ماندند و بخش هاي زيادي از 
خاك ما در دست آنها بود. ابتداي جنگ دشمن 
حدود 24هزار كيلومتر مربع از خاك كش��ور ما 
را به تصرف درآورده بود ك��ه در اين دو عمليات 
فتح المبين و بيت المقدس حدود 8هزار كيلومتر 
از آن آزاد شد. در نتيجه اين سرزمين ها بايد ابتدا 
به مرزهاي بين المللي بر مي گشت بعد صحبت از 

آتش بس و صلح و... مي كردند. 
طي اين عمليات تيپ 27 شهداي زيادي 
را تقديم کرد. يادي کنيم از س�رداران 

شهيد اين عمليات. 
بله، من در عمليات بيت المقدس جانشين گردان 
مالك به فرماندهي شهيد احمد بابايي بودم كه 
ايشان ابتدا در جاده اهواز - خرمشهر مجروح و بعد 
هم شهيد شد. شهيد محمود شهبازي در كنار دژ 
مارد در آن لحظات كه به سمت دشمن در حال 
حركت بوديم به ش��هادت رسيد. شهيد حسين 
قجه اي در كنار جاده اهواز- خرمشهر به شهادت 
رسيد و حماسه بزرگي را خلق كرد، كه واقعاً بايد 
هميش��ه در تاريخ نام اين بزرگ مرد را زنده نگه 
داش��ت. ش��هيد وزوايي نيز در همان اولين روز 

عمليات به تاريخ دهم ارديبهشت شهيد شد. 
سخن پاياني؟ 

ما بايد به خوبي اين واقعيت را در ذهن مان حك 
كنيم كه فتح خرمش��هر فتح خاك نيست، فتح 
ارزش هاي اسالمي اس��ت. اميدوارم دوراني كه 
بچه هاي رزمنده ما با خونشان حماسه آفريدند و 
به شهادت رسيدند هيچ گاه از يادها نرود، چراكه 
فرهنگ ايثار و ش��هادت بايد همچن��ان پا برجا 
باشد. من خودم 15سال است كه در امر راهيان 
نور حضور دارم تا به نوبه خ��ود اجازه ندهم ياد و 
خاطره شهدا كه خدمت بزرگي به ملت ايران و از 

همه مهم تر جهان اسالم كردند از يادها برود. 

گفت وگوي »جوان« با سردار جعفر جهروتي زاده به مناسبت 10 ارديبهشت سالروز آغاز عمليات الي بيت المقدس

بعد از 20 كيلومتر پياده روي تازه به زمين عمليات رسيديم
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حل جدول 3197

جزئیات بیشتر از
 ماجرای ربایش پدر علم ژنتیک

از  بیشتری  جزئیات  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رییس 
ایران  ژنتیک  علم  پدر  فرهود”  “پروفسور  ربایش  ماجرای 

ارائه کرد.
خود  کار  محل  در  آبان،  هشت  فرهود  داریوش  پروفسور 
حاضر نشد. در پی این موضوع خبری مبنی بر مفقودشدن 
پدر علم ژنتیک ایران منتشر شد و پیگیری ایسنا حکایت 
از آن داشت که هیچ  کدام از نهادهای امنیتی در روزهای 
اخیر چنین فردی را دستگیر نکردند و موضوع دستگیری 

ایشان صحت ندارد.
پروفسور فرهود پس از بازگشت به محل کار در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: روز یکشنبه، هشت آبان ماه ساعت 5:55، 
در حال خروج از خانه بودم. دو نفر که لباس مشکی بر تن 
با من سالم  و  بودند، بسیار گرم  داشتند و مانند ماموران 
علیک کردند و سوار خودروی من شدند. سپس من را به 

مکانی بردند و سوار خودرو دیگری کردند.
به  اشاره  با  پایتخت  پلیس  رییس  رحیمی  سردار  حال 
ماجرای این ربایش و با اشاره به جزئیات جدید این پرونده 
خبر  ایران  ژنتیک  علم  پدر  ربایش  عوامل  دستگیری  از 

داده است.
سرهنگ علی ولی پور گودرزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
که  افرادی  گفت:  فرهود  دکتر  ربایش  پرونده  جزئیات  به 
اقدام به ربودن پروفسور فرهود کردند، از قبل شناختی از 

وی داشتند و جلوی در منزل وی پروفسور را ربودند.
وی ادامه داد: ربایندگان پروفسور فرهود را ۲۶ ساعت نگه 
داشتند که این اقدام آنان به منزله حبس غیرقانونی است 
و این مورد برای این افراد ثبت شده است. همچنین آن ها 
وی هشت  از  و  کنند  اخاذی  پروفسور  از  تا  داشتند  قصد 
میلیارد تومان پول طلب کردند که سپس این مبلغ به چهار 

میلیارد تومان تقلیل یافت.
افراد  این  کرد:  تصریح  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رییس 
پیش  گذشته  شب  و  گرفتند  پروفسور  از  را  پول  تاییدیه 
از اینکه مبلغ را دریافت کنند دستگیر و به اقدامات خود 
معترف شدند. پروفسور فرهود اقدامات شایسته و خدمات 
زیادی برای کشور ارائه کرده و ما در پلیس آگاهی وظیفه 
داشتیم این موضوع را به سرعت پیگیری و سالمت و امنیت 

وی را تامین کنیم.

کشف انبار دپوی کاالی قاچاق 
در نعمت آباد

جانشین پلیس تهران بزرگ از کشف یک انبار دپوی کاالی 
آباد  نعمت  ریال در محدوده  ارزش ۷۰ میلیارد  به  قاچاق 

تهران خبر داد.
راستای  در  گفت:  هداوند  حمید  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
مقابله با قاچاق کاال و ارز و تمرکز بر کشف انبارهای دپو 
کاالی قاچاق، ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی تهران با 
بررسی داده ها و اطالعات یک انبار دپو کاالی قاچاق را در 

محدوده نعمت آباد تهران کشف کردند.
دقیق  محل  پلیسی  اقدامات  انجام  با  گفت:  ادامه  در  وی 
انبار کاال شناسایی شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی 
تیمی از ماموران پلیس امنیت اقتصادی به محل مورد نظر 
اعزام شدند و با انجام بازرسی ها، ۷4۰ کارتن و در مجموع 
۳۹۹ هزار و ۶۰۰ عدد لوازم آرایشی بهداشتی که مجوزهای 

گمرکی نداشتند کشف شد. 
جانشین پلیس تهران بزرگ با بیان ارزش کاالی مکشوفه 
اظهار کرد: ارزش کاالهای مکشوفه ۷۰ میلیارد ریال برآورد 
شد. در این زمینه یک نفر دستگیر شد و پس از تشکیل 

پرونده به دادسرا منتقل شد.

خبر

جدول 3198

براي ایجاد زندگي بهتر باید از تغییرات سطحي عبور کنیم و آن 
ها را در عمق شخصیت مان ایجاد کنیم. تا زماني که از اصول، 
نباشیم نمي  ارزش ها و هنجارهاي شخصي درستي برخوردار 
توانیم در مسیر زندگي مان قدم هاي موثر و سازنده اي برداریم .

برای تغییر کردن باید در شخصیت خود تغییر ایجاد 
کنید نه در رفتارتان

و رشد شخصی وجود  زندگی  تغییر  برای  راه  دو  بیان کلی  به 
رفتار  یک  برای  الزم  های  مهارت  به  پرداختن  راه  یک  دارد 
یا  ارتباطی  های  مهارت  مطالعه  با  یعنی  است  خاص  مطلوب 
فنون مدیریت زمان و راه دیگر از طریق کارکردن و عمیق تر 
تغییر  خواهید  می  واقعا  است.اگر  خودتان  شخصیت  بر  شدن 
کنید باید از درون به بیرون حرکت کنید.وقتی تغییر اساسی در 
خود ایجاد کردید می توانید تغییر جهان پیرامون تان را آغاز 
کنید. اگر می خواهید قابل اعتماد به نظر بیایید درست نیست 
که روی مهارت های ارتباطی کار کنید به جای آن باید بتوانید 

واقعا شخص قابل اعتمادی شوید.
کارکردن روی شخصیت شامل انطباق الگوهای شخصی 

با اصول عام می شود
اگر می خواهید بر عادت های دیرینه مثل تاخیر،خودمحوری 
بشناسید  را  اساسی  باید اصل  و بی صبری غلبه کنید نخست 
که این عادت را شکل می دهد. اگر می خواهید به تاثیرگذاری 
راستین دست یابید انطباق الگوهای شخصیتان با اصول عام و 
،راستی و درستی  انصاف  مانند  بزرگتر مفید است.ارزش هایی 
.سنجش همه رفتارهای بشری با این اصول عام ممکن است. هر 
چه بهتر بتوانیم رفتار خود را با آنها منطبق کنیم در ادغام خود 

در جهان پیرامونمان موفق تر خواهیم بود.
اگر می خواهی به اره کاری ادامه دهید ،اره را تیز کن

اگر کل روز اره می کنید و هرگز زمانی برای تیز کردن اره پیدا 
نمی کنید کارتان از اساس اشتباه است.اگر می خواهید منابع  
در اختیار شما در بلند مدت تاثیرگذار و کارآمد بمانند مراقبت 
شما  خود  کار  نیروی  منابع  این  دارد.  بسیاری  اهمیت  آنها  از 
هستند. برای حفظ تناسب جسمانی باید تمرینات مرتب انجام 
دهید.غذاهای سالم بخورید و از استرس غیرضروری بپرهیزید.

کتاب  است  ممکن  که  آنجا  تا  باید  ذهنی  برای حفظ سالمت 
شکلی  به  خودتان  نگارش  برای  بخوانید.  بسیاری  خوب  های 
مثل نامه یا روز نوشت وقت بگذارید و فعاالنه برای آینده تان 
بر اساس اهداف بلند مدت خود برنامه ریزی کنید. مراقبت از 
سالمت عاطفی و اجتماعی از طریق شکل دادن به روابط مثبت 
اهمیت  تان  اجتماعی  نیازهای  نکردن  غفلت  و  بیشتر  چه  هر 
دارد. سالمت معنوی نیز می تواند کمک بزرگی به تاثیرگذاری 

پایدار کند
کنشگر باشید و کنترل سرنوشت تان را در دست 

بگیرید
درون هر یک از ما یک نیاز انسانی به تالش برای تاثیرگذاری 
بر جهان پیرامون یا به عبارت دیگر کنشگر بودن وجود دارداین 
ویژگی است که ما را از حیوانات متمایز می کند .حیوان صرفا 
به شیوه ای که برنامه ریزی شده عمل می کند.محرک بیرونی 
را  خودشان  ها  انسان  مقابل  در  انگیزد  می  بر  خاص  واکنشی 
برنامه ریزی می کنند. ما قادریم در فاصله زمانی بین دریافت 
توان مشاهده خودمان و کنش  تامل کنیم.  محرک و واکنش، 
تصمیم  فعاالنه  دهد  می  اجازه  ما  به  بیرون  از  خودمان  های 
دهیم.در  نشان  واکنش  بیرونی  تاثیرات  به  چگونه  که  بگیریم 
مقابل افراد زیادی در زندگی کنش گر نیستند بلکه واکنش گر 
هستند.آنها به شرایط بیرونی واکنش نشان می دهند و رفتار و 
عواطف شان وابسته به اتفاقاتی است که پیرامونشان می گذرد.

از این رو برای مثال حال آنها وقتی خوب است که آب و هواهم 
هوای  و  آب  کنشگر  های  انسان  دیگر  سوی  در  باشد.  خوب 
درونی  های  ارزش  آنها  محرک  کنند.  می  تعیین  را  خودشان 
پذیرند.تصمیمات  می  را  شان  زندگی  مسئولیت  و  است  شان 
شخصی آنها رفتارشان را تعیین می کندو اجازه نمی دهند رفتار 
و عواطف شان تحت تاثیر شرایط بیرونی قرار گیرد. کسانی که 
واکنش گر هستند مسئولیت سرنوشت شان را بر گردن شرایط 
بیرونی می اندازند آنها حرف هایی می زنند از قبیل تقصیر من 

نبود .یا از دست من خارج بود .افراد کنشگر کنترل سرنوشت 
شان را به دست می گیرند . تصمیم های که دیروز گرفته اند 
از  گویند  می  جمالتی  .آنها  ساخته  هستند  امروز  که  را  آنچه 
قبیل اینکه تصمیم گرفته ام که...بیا راه حلی برای این مسئله 

پیدا کنیم .
هنگام آغاز کار پایانش را در ذهن داشته باشید

بسیاری از افراد به دنبال اهداف بی معنا می روند .آنها به جای 
تاثیرگذاری، نگران کارآمدی هستند.کارآمد بودن یعنی رسیدن 
زمان  مدت  ترین  کوتاه  در  شده  انجام  کار  میزان  حداکثر  به 
ممکن .کسی که از اهداف بلندمدت و بزرگش شناخت روشنی 
دارد قادر خواهد بود آنها را با هر کاری که می کند منطبق کند. 
بنابراین داشتن یک شرح ماموریت شخصی و روی کاغذ آوردن 
آن می تواند مفید باشد. در شرح ماموریت عقیده شخصی تان 
را می نویسید .ارزش ها و اصول اساسی که به آنها باور دارید و 
اهداف بزرگتری که می خواهید در زندگی تان به آنها برسید.

هر  که  تثبیت شده  استاندارد  ماموریت شخص شماست  شرح 
چیز دیگری با آن سنجیده و ارزش گذاری می شود . داشتن 
امنیت می  چنین قطب نمایی به شما حس در مسیر بودن و 

دهد.
،باید  از انجام دادن هر عملی  برای رسیدن به اهدافتان ،پیش 

نتیجه آن را به روشن ترین حد ممکن تصور کنید.
همه اعمال در واقع دوبار انجام می شوند.نخست وقتی که عمل 
را به صورت تصویری ذهنی تصور کنیم و دوم زمانی که آن را 
به صورت عملی انجام دهیم.تصویر ذهنی از عمل هر چه دقیق 
تر و واقع بینانه تر باشد آن عمل بهتر انجام می شود و از این 
رو نتایج بهتری به بار می آورد.در نتیجه مهم است همیشه دو 
اهداف  از  باید  همواره  نخست   . باشیم  داشته  نظر  در  را  چیز 
بلندمدت،ارزش ها و هنجارهای خود آگاه باشیم تا بتوانیم همه 
اعمالمان را با آنها منطبق کنیم. همیشه باید بدانیم دقیقا کدام 
هدف را را نشانه گرفته ایم.دوم اینکه باید تصویری از کاري که 
می خواهیم انجام دهیم بسازیم. تصویری که دقیقا مشخص می 

کنید به چه چیزی باید برسیم.
اگر می خواهید واقعا تاثیر گذار باشید همیشه کارهای 

اولویت دار را اول انجام دهید.
اگر می خواهید کنش گرانه بر موقیعت زندگی تان اثر بگذارید 
این اصل کوچک  نیز در ذهن دارید کافیست  و هدف روشنی 
را بخاطر داشته باشید که ابتدا کارهای اولویت دار را پیگیري 
 . اولویت بندی سفت و سخت  انجام دهید. این جمله یعنی  و 
کارهای مهم را در نظر می گیرید و کارهای کم اهمیت تر را 
انجام  بعدا  یا  شوند  محول  دیگری  به کس  گذاریدتا  می  کنار 
کارهای  است.  مهم  کاری  چه  بگوییم  توانیم  می  شود.چطور 
مهم آنهایی هستند که ما را به اهداف نهایی نزدیکتر می کنند 
هنجارهایمان  و  ارزشها  با  و  ما  ماموریت  با شرح  که  آنهایی  و 
وظائف  این  وقف  را  خود  بتوانید  اینکه  برای  هستند.  سازگار 
چه  و  آری  بگویید  زمانی  چه  که  بیاموزید  باید  کنید  حیاتی 
زمانی بگویید نه .حتی اگر اشتیاقی سوزان به بله گفتن دارید 
پیشبرد  به  کمکی  هیچ  و  شده  خواسته  ما  از  کاری  که  وقتی 
اهداف بلندمدت مان نمی کند باید بتوانیم بگوییم نه و از انجام 

دادن آن ها خودداری کنیم.

به برد فکر کنید و هم زمان روابطی پایدار بسازید
خمیره بیشتر مردم با الگوی برد باخت شکل گرفته است.آنها 
به هر موقعیتی به چشم رقابت و به دیگران به چشم رقبای یک 
نبرد برای گرفتن بزرگترین سهم از کیک می نگرند.با این حال 
وقتی  باشد  رقابت  زندگی  های  موقعیت  اکثریت  نیست  نیازی 
همه طرفین در راستای راهبرد برد برد عمل کنند بسیار بهتر 
افزون بر این شکل گیری یک رابطه مثبت بین کسانی  است. 
که در رقابت دائم با هم به سر می برند ناممکن است در مقابل 
مزایای  از  یکی  گوناگون  افراد  با  مثبت  روابط  برقراری  توانایی 
طرز فکر برد برد است. این بدان معناست که مذاکره و ارتباط تا 
رسیدن به راهکاری که برای همه طرفین مطلوب باشد ضروری 
است . البته این کار ساده نیست و به صبر و حساسیت نیاز است.

ایجاد یک رابطه پایدار با دیگران به معنای سرمایه 
گذاری در حساب های بانکی عاطفی است

هر رابطه ای چیزی شبیه یک حساب بانکی عاطفی است که 
گذاری  سرمایه  چقدر  آن  در  فرد  هر  کند  می  مشخص  دقیقا 
کرده است. برای رسیدن به این هدف باید پرداخت های منظم 
داشته باشید و تنها به ندرت از حساب پول بردارید. برای مثال 
پرداخت ممکن است یافتن یک راهکار برد برد ،تعهد به قولی 
در  باشد  مقابل  طرف  به  همدالنه  دادن  گوش  یا  اید  داده  که 
مقابل برداشت می تواند یافتن یک راهکار برد باخت ،شکستن 
یک قول ،بی حوصله گوش دادن به فرد دیگر باشد . وقتی به 
نیازها  بکوشید  باید  برسید  موازنه ممکن در حسابتان  حداکثر 
نیز  اینها  در  و  بفهمید  را  دیگر  های شخص  ماموریت  و شرح 

سرمایه گذاری کنید.
به همین دلیل است که در زندگی روزمره همواره عمل کردن 
وفادار  حال  عین  در  و  بودن  حساس  و  ،مودب  ها  وعده  به 
ماندن حتی در مسائل کوچک اهمیتی حیاتی دارد. اگر با یک 
اتفاقی برداشتی از حساب انجام دهید باید صادقانه عذرخواهی 
کنید. مردم از بخشیدن یک گنهکار پشیمان و عذرخواه بسیار 
خود  اشتباه  پذیرش  شهامت  .بنابراین  شوند  می  خوشحال 

همواره ارزشمند است.
اگر می خواهید قادر به تاثیرگذاری بر دیگران باشید 

نخست سعی کنید بفهمید بعد فهمیده شوید.
اگر می خواهید با دیگران رابطه خوبی داشته باشید و با شما 
به عنوان یک شنونده و یک توصیه گر برخورد شود باید مهارت 
گوش دادن همدالنه را در خود بپرورانید این امر به خودی خود 
تغییر الگو را ضروری می کند نباید بگویید من گوش می دهم 
تا  دهم  می  گوش  من  بگویید  باید  بلکه  دهم  جواب  بتوانم  تا 
واقعا بتوانم شخص مقابل خود را بفهمم. گوش دادن همدالنه 
به معنای گوش دادن فعاالنه است تکرار آنچه شخص مقابل تان 
گفته به زبان و واژه های خودتان. و بازتاب عواطف آنها و کمک 
کردن به آنها برای ساختار دادن به فرایندهای فکریشان .مهارت 
یابی در این کار همانا تالش زیادی می برد اما دستاوردهای آن 
بی شمار می باشد.اگر یاد بگیرید واقعا به شیوه همدالنه گوش 
بدهید متوجه خواهید شد که بسیاری از مردم کامال آماده اند 
سفره دلشان را باز کنند و نظرات و توصیه های شما را در نظر 
تا  دارند  نیاز  مشوق  و  خوب  ای  شنونده  به  فقط  .آنها  بگیرند 

بتوانند چنان کاری بکنند.

گام های موثر در ایجاد زندگی بهتر

کمبود 3 شربت  سرماخوردگی 
برای کودکان



دیواره های تحریم در ماه های آینده 
شکسته خواهد شد

 اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی 
مطالبه جدی رئیس جمهور است

صفحه )4(صفحه )4(

با بیان اینکه دیواره های تحریم در  معاون اقتصادی رئیس جمهور 
ماه های آینده شکسته خواهد شد، گفت: ما در یک جنگ اقتصادی 
ایران  که  شده اند  خطر  این  متوجه  دشمنان  و  می بریم  سر  به 
می خواهد به سرعت پیشرفت کند. محسن رضایی روز پنجشنبه 
استان  مردم  اینکه  بیان  با  بوشهر  شهدای  فرودگاه  در  آبان   ۱۲
بوشهر که همیشه در همه صحنه های دفاع از انقالب، ایران و اسالم 

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه اجرای کامل مصوبات 
سفرهای استانی مطالبه جدی رئیس جمهور است، گفت: رئیس 
استانی  به سفرهای  ویژه ای  توجه  اعضای هیات دولت  و  جمهور 
دارند و بخش عمده ای از گره های مردم در جریان این سفرها باز 
شده است. محسن منصوری که به تازگی به عنوان معاون اجرایی 

رییس جمهور منصوب شده است، در گفت و گو با خبرنگار....
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دشمن با دروغ پردازی قصد آسیب 
رساندن به انقالب اسالمی را دارد 

گام های موثر 
در ایجاد 

زندگی بهتر

مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور:

رعایت نکردن اصول مهندسی
 سبب بی قوارگی شهرها می شود

و  نقل  و  حمل  عمرانی،  امور  فنی  دفتر  مدیرکل 
نکردن ضوابط  رعایت  وزارت کشور گفت:  ترافیک 
و شهروندان  با حقوق شهر  شهرسازی که منطبق 
در  قوارگی  بی  سبب  نباشد  ترافیکی  مدیریت  و 
اظهار  قربانی  وحید  شد.  خواهد  کشور  شهرهای 
داشت: جامعه مهندسی کشور می تواند به عنوان 
سازندگان کیفی ساختمان در فضای تخصصی کار 
چه  هر  و  دهند  انجام  را  اجرا  و  نظارت  و  طراحی 
اهداف دولت  به  انجام گیرد  کار  این  تر  با کیفیت 
ملی  طرح  به  اشاره  با  وی  شویم.  می  تر  نزدیک 

نهضت مسکن، افزود: زیرا گروه های هدفی...

نقش  آمریکا  این که  بیان  با  رئیس جمهور   
و  دارد  خونریزی ها  و  جنگ ها  در  را  اول 
برای تأمین منافع خود منافع ملت ها را نابود 
می کند، به اظهارات جو بایدن در حمایت از 
آشوب ها واکنش نشان داد و گفت: ایران 4۳ 
اسارت  به  است  و مصمم  آزاد شد  قبل  سال 
شما در نیاید و هرگز گاو شیرده نخواهد شد.

جمعه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
در مراسم روز دانش آموز و روز ملی مبارزه 
جاسوسی  النه  مقابل  در  جهانی  استکبار  با 
دانش  روز  امروز،  داشت:  اظهار  آمریکا  سابق 
استکبار  با  مبارزه  روز  و  دانشجو  روز  آموز، 
تمام  و  تام  معنای  استکبار  است؛  جهانی 

خودبزرگ بینی و خودخواهی است.
وی افزود: در فرهنگ دینی ما بر خودسازی 
تأکید شده است و این که انسان خدا را بر خود 
حاکم کند و خداخواه شود به جای خودخواهی 

و خدابین شود به جای خودبزرگ بینی.
انسان  این که  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
خودبزرگ بین که در یک محله، شهر، کشور 
از سیئه  تفرعن شده،  و منطقه دچار روحیه 
بزرگ اخالقی برخوردار شده است، افزود: این 
به منافع خود  ببیند و  فرد فقط خود را می 
می اندیشد؛ حتی اگر انسان های بسیاری نابود 

شوند و منافع ملتی از بین برود. 
وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن و تمام 
دادند  هشدار  انسان ها  همه  به  دین  بزرگان 
مراقب باشید دچار خودبزرگ بینی و استکبار 
نشوید که خطری است که نه فقط به زندگی 
را  بلکه زندگی همه  خود فرد آسیب می زد 
به خطر می اندازد و باعث سقوط یک جامعه 
و  نماد  امروز  گفت:  رئیس جمهور  شود.  می 
نمود استکبار نظام سلطه حاکم بر آمریکاست 
است  بزرگ  شیطان  راحل  امام  تعبیر  به  که 
است  حاضر  خود  منافع  به  رسیدن  برای  و 
دنیا  نقاط  اقصی  در  مردم  از  بسیاری  منافع 
نابود شود. آیت اهلل رئیسی با اشاره به فتنه ها 
و توطئه های آمریکا در 4۳ سال اخیر گفت: 
روشن شود؛  و  تبیین  باید  فتنه ها  ابعاد همه 

چرا که آنها با فتنه گری می خواهند ...

امام جمعه یاسوج گفت: قصد دشمنان، آسیب رساندن 
و  جعلی  خبرهای  و  ها  رسانه  با  اسالمی  انقالب  به 
از  خوبی  به  ایران  عقالیی  نظام  اما  است  دروغ پردازی 
این شرایط عبور می کند. آیت اهلل سید نصیر حسینی در 
مردم  افزود: حضور  یاسوج  نماز جمعه شهر  خطبه های 
استان در موقعیت های حساس تحسین برانگیز است و 

باید به این بصیرت و و وقت شناسی درود فرستاد.
وی با اشاره به تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی 
در  داشت:  اظهار  شیراز  چراغ  شاه  امامزاده  بارگاه  در 
بدرقه  برای  نفر  هزار   ۳۰ از  بیش  بهمئی  شهرستان 

شهدای ترور به میدان آمدند اما هیچ تصویری از...

امام جمعه یاسوج تاکید کرد:

2

2

2 4

مدیر کل میراث  فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

ظرفیت های گردشگری 
شهرستان دنا

 توسعه خواهدیافت

محموله بزرگ مواد مخدر 
در جاده یاسوج - اصفهان 

کشف شد

ایران هرگز گاو شیرده 
نخواهد شد 

2

2
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حماسه حضور 
در استان 

3

حضور  با  مردم  کرد:  تاکید  تهران  موقت  جمعه  امام 
انسجام ملی  بار دیگر وحدت و  میلیونی در خیابان ها 
را به نمایش گذاشته و پاسخی کوبنده به حرکت ها و 

جنایات دشمن دادند.
کاظم  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
هفته  این  نمازجمعه  سیاسی  خطبه  در  صدیقی 
اظهار  الهی  تقوای  به  نمازگزاران  دعوت  ضمن  تهران 
پرهیز  واجبات،  به  التزام  الهی،  تقوای  به  توجه  کرد: 
از محرمات و بودن در محضر خداوند مایه سرافرازی 
ملت است. یاد خدا منشاء همه خوبی هاست و غفلت از 

خداوند مایه همه بدبختی هاست.
محضر  در  را  خود  همواره  باید  انسان  داد:  ادامه  وی 
الهی را به  باید شکر نعمت های  خداوند ببیند، سپس 
جا آورد. انسان باید بداند که همه چیز از آن خداست. 
و  آشوب  فتنه،  جنگ،  بگذاریم.  کم  نباید  خدا  برای 
اما کالس عبرت،  تلخی دارد،  اگر چه ظاهر  اغتشاش 
فرصت  به  را  تهدیدها  باید  است.  بیدارباش  و  هشدار 
تبدیل کرد. در خطبه سیاسی این هفته چندین پیام 

تسلیت دارم که باید به آن بپردازم.
کاظمی اظهار کرد: اولین تسلیت برای وفات یا شهادت 
آینه تمام قد صدیقه کبری حضرت فاطمه معصومه )س( 
است که به تمام مسلمانان در سرتاسر جهان تسلیت 
مظلومانه  شهادت  دنبال  به  تسلیت  دومین  می گویم. 
سربازان امنیت، جان برکفان برای حفظ آرامش مردم 
که در خط مقدم برخورد با اشرار و خود فروخته ها و 
شهادت  به خصوص  است.  دارند  قرار  خورده ها  فریب 
زائرین سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت یعنی 
زائران حرم احمد بن موسی در شیراز است. امام جمعه 
موقت تهران در ادامه تصریح کرد: در جوار شاهچراغ 
شاهد بودیم که عده ای از زائران به مقام شهادت نائل 
دیگر  بار  که  شد  تداعی  همه  برای  منظره ای  شدند. 
نه  عقل،  نه  که  و همه حرامیانی  یزید، سنان، حرمله 
دین و نه وجدان دارند در ذهن ها متصور شد. کسانی 
که نه به کودک رحم کرده و نه حرمتی برای زن قائل 
به خدا  امن شده و مردمی که  وارد محیطی  هستند. 
دل داده و برای نماز آمدند را به تیر بستند. این افراد نه 
با کسی سر جنگ داشتند و نه دشمنی که بی رحمانه 
آنها را به گلوله بستند. این کار از حیوان درنده نیز بر 
نمی آید، چرا که حیوان درنده فقط طعمه خود را شکار 
می کند؛ اینها بدتر از حیوان درنده هستند این مصیبت 
عظما را به همه تسلیت می گویم. این تعرض به پایگاه 
دینی همانند تعرض به قرآن کریم و تعرض به مسجد 
است. صدیقی گفت: همچنین درگذشت طلبه فاضل و 
متدین و انقالبی عزیز آرمان علی وردی را که مظلومانه 
زیر ضربات بی رحمانه بدون هیچ جرمی کشتند و بعد 

هم بدن خونی آن را در خیابان انداختند، خدمت همه 
تسلیت می گویم. این پسر سرباز امام زمان )عج( و افسر 
جرمی  هیچ  و  بود  جامعه  دلسوز  بود.  فساد  با  مبارزه 
نداشت. همچنین درگذشت یکی از علمای صالح و اهل 
حضور  همواره  امامت  سنگر  در  که  را  انقالبی  و  قلم 
را  اختری  عباسعلی  شیخ  حجت االسالم  یعنی  داشت 
تسلیت می گویم. خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
بیان کرد: امروز سیزدهم آبان  ماه و روز ملی مبارزه با 
اتفاق  است، روزی که در آن حادثه عظیمی  استکبار 
اولی  عبرت  است.  عبرت آموز  نکته  سه  دارای  و  افتاد 
آموزان  دانش  و  جوانان  باید  آبان ماه  سیزدهم  از  که 
به آن توجه داشته باشند این بود که جمعی از دانش 
از  با حمایت  پهلوی  رژیم  دژخیمان  به دست  آموزان 
این که  دوم  حادثه  شدند.  کشته  آمریکا  سفاک  رژیم 
نظام  بنیان گذار  تبعید  داشت  توجه  آن  به  باید 
یعنی  بزرگمرد مجاهد دوران  ایران  جمهوری اسالمی 
امام خمینی )ره( بود که به دنبال جهاد تبیین حضرت 
امام در برابر ذلت پذیری نظام منحوس رخ داد. قانون 
مصونیت آمریکایی های حاضر در ایران که بیش از ۷۰ 
هزار نفر بودند و آموزش و پرورش و همه ارگان های 
ما را در دست داشتند، خون امام ما را به جوش آورد.

را  ایرانی  ارتشبد  آمریکایی  آشپز  یک  اگر  افزود:  وی 
زیر می گرفت یا به یک مقام عالی ایرانی سیلی می زد، 
امام  نداشت.  را  آن  به  رسیدگی  حق  ایران  دادگاه 
قانون در فشار  این  با  )ره( فرمودند قلب من  خمینی 
امام  نافذ  سخنرانی  فروخته اند.  را  ایران  ملت  و  است 
خمینی )ره( در این زمینه هم آبروی آمریکا را برد و 
هم ملت را بیدار کرد. دستگاه سلطنت نیز امام خمینی 
)ره( را تحمل نکرد و نسبت به تبعید وی اقدام کرد. 
امام خمینی )ره( سیزده سال در تبعید بود و حاصل 
را  انقالب  دیگر  مجاهدت های  کنار  در  مجاهدت  این 
به پیروزی رساند. وی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی 
آموزان  دانش  از  جمعی  روزی  چنین  در  نیز  انقالب 
آمریکا  سفارت  زمان  آن  که  را  جاسوسی  النه  والیی 
عنوان  به  تسخیر  این  از  ما  امام  کردند.  تسخیر  بود 
انقالبی دیگر یاد کردند. بعد تسخیر و بررسی اسناد و 
مدارک موجود در این سفارتخانه مشخص شد که آنجا 
آمریکا  برای  جاسوس خانه ای  بلکه  نبوده  سفارتخانه 
ایران  ملت  علیه  را  نقشه هایی  و  توطئه ها  چه  و  بوده 
را  زیادی  توطئه های  آمریکایی ها  بودند.  دیده  تدارک 
علیه ملت ایران به کار بستند چرا مردم ایران اینقدر 
از آمریکایی ها نفرت دارند؟ چرا در فرهنگ و گفتمان 

عمومی مردم ایران »مرگ بر آمریکا«  گفته می شود.
القاء  ایام  این  در  آمریکایی ها  کرد:  اضافه  صدیقی 
می کنند که علت مخالفت آمریکا با ایران برای تسخیر 

النه جاسوسی است اما این دروغ بزرگی است. همانگونه 
که رهبر فرزانه ما تاکید کردند تضاد آمریکا با ایران در 
به  این که  بر  عالوه  آمریکایی ها  است.  مشخص  تاریخ 
دوم  جهانی  جنگ  در  کرده اند  خیانت  جهانی  جامعه 
در  کودتا   ۶۰ از  بیش  کردند.  استفاده  اتمی  از سالح 
کارنامه ننگین آمریکا ثبت شده است. آمریکا غارتگر، 
متجاوز و خون خوار است و از همه مهم تر حقوق ملت ها 
را زیرپا می گذارد، اما در خصوص ملت ایران می تواند 
به کودتای ۲۸ مرداد اشاره کرد. با این که نخست وزیر 
وقت نه حجت االسالم بود و نه داعیه اسالم را داشت 
به خاطر این که نفت را از چنگ آمریکا در آورد دولت 
قانونی را کنار زدند و فردی را که مطیع کامل آنها باشد 
را روی کار آوردند. وی تصریح کرد: در ابتدا نیز تالش 
پیروزی  به  اسالمی  انقالب  تا  بستند  کار  به  را  خود 
نرسد، اما بعد از آنکه موفق نشدند و انقالب پیروز شد 
اولین کاری که کردند به اختالف قومیت ها دمیدند و 
قصد داشتند تا جنگ داخلی به راه بیندازند اما ملت و 
نظام در برابر آنها ایستاد. سپس به سراغ تحمیل جنگ 
هشت ساله به ایران رفتند و در حمایت از صدام کم 
نگذاشتند. حتی به این اکتفا نکرده و سکوهای نفتی را 
به آتش کشیدند سپس به هواپیمای مسافری ما حمله 
کردند و ۳۰۰ سرنشین را از بین بردند. آنچه شرم آور 
است به فرمانده آن پایگاه نیز جایزه دادند اما در جنگ 
نیز خدا آنها را رسوا کرد و پیروزی را نصیب ملت ایران 
فتنه ها  خوردند  شکست  جنگ  در  آنکه  از  پس  کرد. 
یکی پس از دیگری به ملت ایران تحمیل کردند. فتنه 
۷۸، فتنه ۸۸ و فتنه ۹۶ از بارزترین آنهاست. در کنار 
آن تحریم هایی را از اول انقالب علیه ملت ایران وضع 
کردند. خطیب نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد: 
امروز کشوری که حتی در زمینه دارو به ملت ایران رحم 
نکرد و حتی به بیماران خاص ما رحم نکرد داعیه دار 
آنها می گویم که شما  به  بنده  است.  ایران شده  ملت 
دروغگوی عالم و بی رحم ترین جریانی هستید که تاریخ 
به خود دیده است. شما حتی به بیماران صعب العالج 
ما رحم نکردید. در تمامی آشوب ها برای ایجاد جنگ 
فتنه  به  برنامه دهنده  بودید.  اصلی  عامل  شما  داخلی 
و  آمده  میدان  به  بی پرده  فتنه  با شروع  شما هستید. 

استقالل و اقتدار ما را نمی توانید تحمل کنید.
وی افزود: رژیم استکباری آمریکا بی رحم ترین رژیمی 
است که تاریخ به خود دیده است. از سوی دیگر آمریکا 
نفر  هزار   ۳۶ سال  طول  در  است.  کشور  ناامن ترین 
از  بیش  و  می شوند  کشته  آمریکا  در  گلوله  ضرب  به 
۲۰۰ هزار تجاوز جنسی در این کشور اتفاق می افتد. 
کشتن سیاه پوستان در دست پلیس نیز مثال دیگری 

از بی احترامی به حقوق بشر در آمریکاست. 

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد؛ 

پاسخ مردم ایران به توطئه های آمریکا »نه« است

شناسه آگهی ؛  1404146       روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره  20/ 401

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

موضوع مناقصه: احداث )تامین تجهیزات ، مصالح و اجرای( 1200فقره انشعاب پلی اتیلن  در سطح شهرستان بویراحمد 
و مارگون بخش کبگیان و بخش لوداب روستاهای تازه گازدارآبگرمک،گوزنان،آب مورد،دم لوداب،ابلمی گوزنان،اسالم 

PCآباد گریان،گردنگاه،من لوا،.لیر سوخته و هود به روش
میزان ونوع تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: ۲/۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰ )دو میلیارد و نه میلیون ریال(که مي بایست 
مطابق مصوبه شماره ۱۲۳4۰۲/ت5۰۶5۹ ه مورخ ۲۷/ ۰۹/ ۱۳۹4 هیاًت محترم وزیران و ضمائم مربوطه تهیه شود و در 

صورت نقدي به حساب شماره 4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸55بانک مرکزی واریزگردد.
 زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه از طریق سامانه:  14/ 08/ 1401 لغایت 18/ 08/ 1401

   www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس 
 مبلغ خرید اسناد: واریز مبلغ ۰۰۰/ 5۰۰ )پانصد هزار(ریال به حساب        4۱۰۱۱۱۹۷44۱۱۱۸55 نزد بانک مرکزی 

درسامانه ستاد 
 زمان،مهلت و محل تسلیم اسناد و پیشنهاد شرکت درمناقصه: ساعت۱۶مورخه ۲۸/ ۰۸/ ۱4۰۱ از طریق سامانه 

ستاد
 محل وزمان گشایش پیشنهادها:ساختمان شماره ۲شرکت گاز استان، دفتر امورپیمانها، راس ساعت ۱۰ صبح مورخه 

۱4۰۱ /۰۸/۲۹
 مبلغ برآوردشده معامله: 40/168/084/916ریال)چهل میلیارد و یکصد و شصت و هشت میلیون و هشتاد و 

چهار هزار و نهصد و شانزده ریال(
- سایر موارد الزم :

- مدارک ثبتي شرکت حاوي تصاویر برابربا اصل )اساسنامه، آگهي آخرین تغییرات شرکت ، آگهي تاسیس شرکت در روزنامه 
رسمي و ... (

- ارائه مستنداتی دال بر اجرای کارهای مشابه و سوابق کاری مرتبط.
- دارا بودن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم )نفت وگاز( وتوانایی فنی ومالی انجام کار مطابق استانداردهای صنعت نفت 

)شرکت ملی گاز ایران(
- داشتن حداقل رتبه 5 تأسیسات و تجهیزات ویا نفت وگاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

- گواهینامه صالحیت ایمنی کار ازاداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- تکمیل پرسشنامه های اطالعاتی

- ازمناقصه گران جهت حضوردرجلسه گشایش پیشنهادها دعوت به عمل مي  آید.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

nigc-kb.ir ضمناً آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتي شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد -
 و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات   iets.mporg.ir قابل مشاهده مي باشد. 

تلفکس واحد امورپیمانها :  33336277 - 074                   

   نوبت  اول
شرکت ملی گاز اریان  شرکت ملی گاز اریان 

امام علی علیه السالم
َك إذا حاَربتَُه ؛ َفإنََّك إن َظِفرَت بِه لَم ُتحَمد التَستَصِغَرنَّ أمَر َعُدوِّ

 َوإن َظِفَر بَِك لَم ُتعَذر
کاِر دشمن را به هنگامی که با او نبرد می کنی، کوچك مشمار؛ چرا که اگر 
پیروز شدی، ستایش نشوی و اگر او بر تو پیروز گشت، معذورت ندارند.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 
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یافته های مطالعه نشان می دهد؛
عالئم کووید 1۹ تسکین یافته

 و مجددًا باز می گردند
عالئم  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
در  هم  و  دارو  مصرف  صورت  در  هم  کووید۱۹ 
سپس  و  بازگشته  دارو،  مصرف  عدم  صورت 
»دیوی  دکتر  کند.  می  بهترشدن  احساس  فرد 
عفونی  بیماری های  بخش  سرپرست  اسمیت«، 
ما  »مطالعه  می گوید:  کالیفرنیا،  دانشگاه  در 
بیشتر  یا  روز  از دو  افراد پس  نشان می دهد که 
را  از کووید ۱۹، عالئم و ویروس  بهبودی کامل 
مجدداً تجربه می کنند.« اسمیت افزود: »در واقع، 
که  طوری  به  است،  رایج  بسیار  عالئم  بازگشت 
بیش از یک سوم از افراد بازگشت عالئم را حتی 
سال  در  می کنند.«  گزارش  درمانی  هیچ  بدون 
صرف  را  ماه  یک  همکارانش  و  اسمیت   ،۲۰۲۰
ردیابی ۱5۸ بیمار کووید ۱۹ بین سنین ۳4 تا 
55 کردند. در طول دوره ردیابی چهار هفته ای، 
5 درصد در نهایت در بیمارستان بستری شدند، 
این  طول  در  نکردند.  فوت  کدام  هیچ  اگرچه 
کلیدی  عالمت   ۱۳ وجود  نظر  از  همه  مدت، 
سردرد،  خستگی،  سرفه،  جمله  از   ،۱۹ کووید 
تنگی  عضالت،  و  بدن  درد  پُر،  بینی  گلودرد، 
نفس، تب، تهوع، اسهال، استفراغ و لرز تحت نظر 
درمانی  هیچ  بیماران  از  یک  هیچ  گرفتند.  قرار 
برای کووید ۱۹ دریافت نکردند. با این حال، در 
رفتن  بین  از  به ۷۰درصد  نزدیک  مطالعه،  طول 
کامل عالئم را گزارش کردند که به عنوان شرایط 
بدون عالمت برای حداقل 4۸ ساعت تعریف شد. 
 44 که  دریافتند  محققان  ردیابی،  طول  در  اما 
درصد از کسانی که تسکین کامل عالئم را تجربه 
در   ۱۹ کووید  عالمت  یک  حداقل  بودند،  کرده 
سردرد  و  سرفه، خستگی  کرد.  ًعود  مجدداً  آنها 

شایع ترین عالئم عود کننده بودند.
خبر خوب: حدود ۸5 درصد از کسانی که برخی 
عالئم  این  که  گفتند  کردند،  تجربه  را  عالئم  از 
خفیف بودند. اسمیت تأکید کرد که موضوع مورد 
بحث را نباید با عالئم طوالنی کووید ۱۹ اشتباه 
گرفت، زیرا آنها »فقط ۲۹ روز پس از ابتالی فرد 
کووید  سندرم  و  کردند،  بررسی  را  او  کووید  به 

طوالنی فراتر از این مدت است«.

یافته محققان بریتانیایی؛
شناسایی 10 هزار گونه ژنتیکی

 مرتبط با قد
را  ژنتیکی  گونه   ۱۲۰۰۰ از  بیش  محققان 
می  تأثیر  افراد  قد  بر  که  اند  کرده  شناسایی 
گذارد.  این مطالعه، بزرگترین مطالعه ارتباط 
از DNA بیش از 5 میلیون  ژنومی است که 

نفر از ۲۸۱ مطالعه استفاده می کند.
از  بخش هایی  اطراف  در  که  گونه،   ۱۲۱۱۱
ژنوم مرتبط با رشد اسکلتی جمع شده اند، یک 
پیش بینی کننده ژنتیکی قدرتمند برای قد ارائه 
درصد   4۰ شده  شناسایی  گونه های  می کنند. 
نسب  و  اصل  با  افراد  برای  را  قد  تغییرات  از 
اروپایی و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد را برای افراد 
بزرگساالن  قد  می دهد.  توضیح  اروپایی  غیر 
 DNA با اطالعات رمزگذاری شده در عمدتاً 
تعیین می شود، کودکان دارای والدین قدبلند 
معموالً قد بلندتر هستند و دارای والدین کوتاه 
کامل  برآوردها  این  اما  هستند،  کوتاه تر  قد 
نیستند. پیش از این، بزرگترین مطالعه ارتباط 
ژنومی که به بررسی قد می پرداخت، از حجم 
نمونه تا ۷۰۰,۰۰۰ نفر استفاده می کرد، نمونه 
فعلی حدود هفت برابر بیشتر از مطالعات قبلی 
سطوح  تحقیق  این  بی سابقه  مقیاس  است. 
را  بیولوژیکی  بینش  و  جزئیات  از  جدیدی 
کوتاه قد  یا  بلند  قد  افراد  چرا  اینکه  مورد  در 
مختلف  مناطق  به  وراثت پذیری  با  هستند، 
می کند.  ارائه  است،  مرتبط  خاص  ژنومی 
ژنتیکی  گونه های  که  می دهد  نشان  یافته ها 
که  شده اند  متمرکز  مناطقی  در  قد  با  مرتبط 
بیش از ۲۰ درصد از ژنوم را پوشش می دهند. 
پزشکان  به  می تواند  مطالعه  این  یافته های 
رسیدن  به  قادر  که  را  افرادی  تا  کند  کمک 
نیستند،  خود  پیش بینی شده  ژنتیکی  قد  به 
تحقیق همچنین طرحی  این  شناسایی کنند. 
از  می توان  چگونه  اینکه  مورد  در  ارزشمند 
برای شناسایی زیست  ژنوم  مطالعات گسترده 
آن  ارثی  اجزای  متعاقباً  و  بیماری  شناسی 
»ایرینی  دکتر  می دهد.  ارائه  کرد،  استفاده 
مارولی«، نویسنده اول این مطالعه از دانشگاه 
ژنومی  »مطالعات  گفت:  لندن،  مری  کوئین 
کلید  است  ممکن  و  هستند  بزرگ  انقالبی 
حل بسیاری از چالش های بهداشت جهانی را 
داشته باشند. پتانسیل آنها فوق العاده هیجان 
انگیز است. اگر بتوانیم تصویر واضحی از یک 
ویژگی مانند قد در سطح ژنومی بدست آوریم، 
داشته  شدن  بهتر  برای  مدلی  است  ممکن 
باشیم. برای مثال، بیماری های تحت تأثیر ژن 
مانند بیماری قلبی یا اسکیزوفرنی را تشخیص 

داده و درمان کنیم.«

منصوری:

 اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی 
مطالبه جدی رئیس جمهور است

کامل  اجرای  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
است،  جمهور  رئیس  مطالبه جدی  استانی  سفرهای  مصوبات 
به  ویژه ای  توجه  دولت  هیات  اعضای  و  جمهور  رئیس  گفت: 
از گره های مردم در  و بخش عمده ای  دارند  استانی  سفرهای 

جریان این سفرها باز شده است.
محسن منصوری که به تازگی به عنوان معاون اجرایی رییس 
حوزه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  است،  شده  منصوب  جمهور 
به  مسئولیت  این  در  خود  برنامه  نخستین  درباره  ایرنا  دولت 
عنوان بازوی اصلی رئیس جمهور در پیگیری مصوبات سفرهای 
استانی و دستورات ویژه وی گفت: رئیس جمهور و هیات دولت 
از  عمده ای  بخش  و  دارند  استانی  سفرهای  به  ویژه ای  توجه 

گره های مردم در جریان این سفرها باز شده است.
عنوان  به  این  از  پیش  افزود:  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
استاندار تهران در خدمت مردم بودم و انصافا گره های چند ۱۰ 
ساله در این سفرها باز شده است؛ برای حل مشکالت مردم کار 
میدانی و قبل از آن کار کارشناسی دقیقی صورت می گیرد و 
مسیرهایی که ممکن است چندین سال در یک فرایند طوالنی 
تصمیم  آنها  درباره  میدانی  صورت  به  شود،  طی  بروکراتیک 

گیری و گره گشایی می شود.
منصوری، سفرهای استانی رئیس جمهور را میانبری در فرایند 
رئیس  تاکید  گفت:  و  کرد  توصیف  مردم  به  خدمت رسانی 
جمهور بر این است که پیگیری مصوبات سفرهای استانی در 

صدر برنامه های کاری معاونت اجرایی قرار گیرد.
مختلف  اجرایی  نکات  و  مسائل  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
دیگری هم در نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی وجود 
سفرهای  مصوبات  کامل  اجرای  که  می رسد  نظر  به  اما  دارد 
دولت  هیات  و  رئیس جمهور  مطالبه جدی  عنوان  به  استانی 

باید دنبال شود.
دوم  دور  شدن  مشخص  درباره  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
سفر  با  دوم  دور  کرد:  اظهار  جمهور  رئیس  استانی  سفرهای 
اما جزئیات  آغاز شد  به شکل رسمی  زنجان  به  رئیس جمهور 

سفرهای آینده در اسرع وقت اعالم می شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

دیواره های تحریم در ماه های آینده 
شکسته خواهد شد

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه دیواره های تحریم 
در ماه های آینده شکسته خواهد شد، گفت: ما در یک جنگ 
اقتصادی به سر می بریم و دشمنان متوجه این خطر شده اند که 

ایران می خواهد به سرعت پیشرفت کند.
شهدای  فرودگاه  در  آبان   ۱۲ پنجشنبه  روز  رضایی  محسن 
در همه  بوشهر که همیشه  استان  مردم  اینکه  بیان  با  بوشهر 
صحنه های دفاع از انقالب، ایران و اسالم پیشگام بوده اند، اظهار 
کرد: در استان بوشهر، منابع عظیم نفت و گاز معادن کشاورزی 

و مهم تر از همه ساحل طوالنی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه ما در این دولت تالش داریم که دیواره های 
تحریم را یکی پس از دیگری بشکانیم و راه پیشرفت کشور را 
سرعت دهیم، اضافه کرد: مبارزه و مسابقه ای جدی بین ما و 
مخالفان ایران در خارج و منطقه وجود دارد و در این مبارزه 

تالش داریم که بتوانیم پیشرفت کشور را سرعت دهیم.
در  سرعت  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
امکان پذیر  اقتصاد  در  مردم  گسترده  حضور  بدون  پیشرفت 
نیست، تصریح کرد: ما در یک جنگ اقتصادی به سر می بریم و 
دشمنان متوجه این خطر شده اند که ایران می خواهد به سرعت 

پیشرفت کند.
روز  به  روز  را  کشور  اقتصادی  وضعیت  اینکه  بیان  با  رضایی 
دیواره های  آینده  ماه های  در  کرد:  عنوان  می بخشیم،  بهبود 
تحریم شکسته خواهد شد. حتی ما تحریم های داخلی یعنی 
دیوانساالری که در کشور وجود دارد، را به طور جدی در نظر 
داریم. تصمیم های کوچکی که اقدامات بزرگ را معطل کرده  

از سر راه پیشرفت کشور برخواهیم داشت.
در  کرد:  بیان  خارگ،  جزیره  از  خود  بازدید  به  اشاره  با  وی 
ثروت  به  که می تواند  دارد  وجود  فراوانی  استعدادهای  خارگ 

ملی تبدیل شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
از  عظیمی  منابع  کرد:  بیان  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
گازهای همراه نفت، ۶۰ - ۷۰ سال است که در خارگ در حال 
سوختن است، این منابع هم محیط زیست را آلوده می کند و 
هم سبب می شود نتوانیم از این ثروت عظیم استفاده درست 

کنیم.
رضایی با اشاره به پروژه ال ان جی خارگ بیان کرد: استاندار 
شیرین  آب  صنعتی،  تجهیزات  توسط  می کند  تالش  بوشهر 

تامین شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
اکنون یک پاالیشگاه در حال ساخت است تا به زودی گازهایی 
که سوخته می شود را به محصوالتی ارزشمند تبدیل کند که 

هم قابل صادرات است و هم در اختیار مردم قرار می گیرد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

 دست درازی تروریست ها در سایه ی اغتشاش 

پاسخ رئیسی به بایدن:

 ایران هرگز گاو شیرده نخواهد شد

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد؛

جمهوری اسالمی ایران محور اقتدار و امنیت در منطقه است

نقش  آمریکا  این که  بیان  با  رئیس جمهور   
و  دارد  خونریزی ها  و  جنگ ها  در  را  اول 
برای تأمین منافع خود منافع ملت ها را نابود 
می کند، به اظهارات جو بایدن در حمایت از 
آشوب ها واکنش نشان داد و گفت: ایران 4۳ 
به اسارت  آزاد شد و مصمم است  سال قبل 
شما در نیاید و هرگز گاو شیرده نخواهد شد.

جمعه  روز  رئیسی«  ابراهیم  »سید  آیت اهلل 
در مراسم روز دانش آموز و روز ملی مبارزه 
جاسوسی  النه  مقابل  در  جهانی  استکبار  با 
دانش  روز  امروز،  اظهار داشت:  آمریکا  سابق 
استکبار  با  مبارزه  روز  و  دانشجو  روز  آموز، 
تمام  و  تام  معنای  استکبار  است؛  جهانی 

خودبزرگ بینی و خودخواهی است.
وی افزود: در فرهنگ دینی ما بر خودسازی 
تأکید شده است و این که انسان خدا را بر خود 
حاکم کند و خداخواه شود به جای خودخواهی 

و خدابین شود به جای خودبزرگ بینی.
انسان  این که  بیان  با  رئیسی  آیت اهلل 
خودبزرگ بین که در یک محله، شهر، کشور 
و منطقه دچار روحیه تفرعن شده، از سیئه 
بزرگ اخالقی برخوردار شده است، افزود: این 
فرد فقط خود را می ببیند و به منافع خود 
بسیاری  انسان های  اگر  حتی  اندیشد؛  می 

نابود شوند و منافع ملتی از بین برود. 
وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن و تمام 
دادند  هشدار  انسان ها  همه  به  دین  بزرگان 
مراقب باشید دچار خودبزرگ بینی و استکبار 
نشوید که خطری است که نه فقط به زندگی 
خود فرد آسیب می زد بلکه زندگی همه را 
به خطر می اندازد و باعث سقوط یک جامعه 

می شود.
رئیس جمهور گفت: امروز نماد و نمود استکبار 

نظام سلطه حاکم بر آمریکاست که به تعبیر 
امام راحل شیطان بزرگ است و برای رسیدن 
از  به منافع خود حاضر است منافع بسیاری 

مردم در اقصی نقاط دنیا نابود شود.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به فتنه ها و توطئه های 
همه  ابعاد  گفت:  اخیر  سال   4۳ در  آمریکا 
فتنه ها باید تبیین و روشن شود؛ چرا که آنها 
با فتنه گری می خواهند به هر نحو ممکن به 

سلطه خود ادامه دهند.
بزرگ  حرکت  اگر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
 5۸ آبان   ۱۳ روز  در  امام  خط  دانشجویان 
مبارزه  جریان  نبود،  استکبار  با  مبارزه  برای 

با استعمار ناقص می ماند.
رئیس جمهور با بیان این که چند ساعت قبل 
جمله ای  آمریکا  رئیس جمهور  شدم  ُمطلّع 
گفته که شاید از حواس پرتی اش بوده باشد 
داریم،  ایران  کردن  آزاد  به  بنا  ما  گفته  که 
سال   4۳ ایران  گفت:  بایدن  جو  به  خطاب 
قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در 

نیاید و هرگز گاو شیرده نخواهد شد.
و  تهدیدها  با  ما  مگر  افزود:  رئیسی  آیت اهلل 
تحریم های شما متوقف می شویم؟ شما دنبال 
ایران هستید و  ُکند کردن شتاب توسعه در 
آمریکا می داند ایران در حال پیشرفت است 
ایران  که  هستند  این  دنبال  همین  برای  و 
علیه  نقشه ها  تمام  در  اما  کنند  منزوی  را 

کشورمان شکست خورده اند.
وی با بیان این که آنها داعش را ایجاد کردند 
انداختند،  منطقه  دفاع  بی  مردم  جان  به  و 
منطقه  حفظ  برای  اسالمی  ایران  داد:  ادامه 
حرکت  منطقه  در  آمریکا  دست نشاندگان  از 
کرد و با تالش ها و شهادت مظلومانه سردار 
دشمنان  و  آمریکا  نقشه های  تمام  سلیمانی 

ایران اسالمی نقش بر آب و حاج قاسم نماد 
باز  آنها  اما  شد  عالم  در  تروریسم  با  مبارزه 
کردند  فکر  و  هستند  فتنه گری  دنبال  هم 
شیطنت ها  و  توطئه ها  این  با  کشور  حرکت 

ُکند می شود اما این گونه نیست.
امروز  این که  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
و  پیشرفت  و  ما  انسجام  و  وحدت  دشمن 
را  اسالمی  ایران  در  اقتدار  و  آرامش  و  امید 
متذکر شد: هر کسی  است،  داده  قرار  هدف 
و  تولید  امنیت،  آرامش،  ایجاد  در جهت  که 
پیشرفت، کسب علم و دانش، رونق تحصیل 
و علم آموزی و علم افزایی در مراکز علمی و 
فرهنگی  در کشور گام بردارد و هر کسی در 
جهت شتاب بخشی به قطار پرشتاب پیشرفت 
کشور کمک کند، بداند که در جهت راهبرد 
جمهوری انقالب اسالمی حرکت کرده است.

آیت اهلل رئیسی ادامه داد: امروز دوگانه ما این 
است که هر کسی در جهت اغتشاش و ناامن 
کردن کشور گام بردارد و حتی کوچک ترین 
عنصر در این مسیر باشد، بداند که در جهت 
خواست دشمنان انقالب اسالمی گام برداشته 

است.
گفتند  انقالب  معظم  رهبر  کرد:  تأکید  وی 
داشته های  خواهد  می  دشمن  باشید  مراقب 
بسیار ما و از همه مهم تر اعتماد به نفس ما 
را بگیرد؛ چون ما گفتیم زندگی مردم را به 
لبخند و اخم دیگران بند نمی کنیم و این را 
بصیرت  با  و  هوشیار  باید  بنابراین  برنتافتند. 

باشیم.
بدانند  باید  همه  امروز  گفت:  رئیس جمهور 
نظام اسالمی پیشرفت های بسیاری داشته که 
به برکت خون شهدا، ایثار و ازخودگذشتگی 
جانبازان و ناله ها و دعاهای نیمه شب مادران، 

پدران، همسران و فرزندان شهدا و خون دل 
کشور  این  در  انقالبیون  بسیار  خوردن های 
و  مجلس  هیچ  در  شاید  که  است  کسانی  و 
شود؛  نمی  ذکر  آنها  از  نشانی  و  نام  محفلی 
کسانی که گمنام هستند اما نفس آنها و کار 
و تالششان در حفظ این انقالب اسالمی تأثیر 

بسیار داشته است.
به  مقتدریم  ما  امروز  افزود:  رئیسی  آیت اهلل 
و  رهنمودها  شهدا،  پاک  خون  که  اقتداری 
رهبری  و  راحل  امام  حکیمانه  های  رهبری 
معظم انقالب ایجاد کرده و مردم بابصیرت ما 
انقالب  مختلف  صحنه های  در  حضورشان  با 

قدرت آفریده است.
وی با تأکید بر این که قدرت ما به موشک و 
صنایع دفاعی هست اما فقط در قدرت نظامی 
ما  قدرت  کرد:  تصریح  شود،  نمی  خالصه 
حضور میلیونی مردم در مراسم ملی ۱۳ آبان 

در سراسر کشور اسالمی است.
رئیس جمهور با طرح این سوال از دولتمردان 
و  ایران  خواهند  می  بار  چند  که  آمریکایی 
تجربه های  از  چرا  و  کنند  تجربه  را  ایرانیان 
ادامه  گیرند،  نمی  درس  شکست خورده شان 
مثل  نسخه ای  کردند  تصور  آمریکایی ها  داد: 
آنچه در کشورهایی همچون سوریه، لیبی و 
کردند،  اجرا  دیگر  مناطق  و  کشورها  برخی 
می توانند در ایران هم اجرا کنند؛ زهی خیال 

باطل.
آیت اهلل رئیسی افزود: آنچه به اسم آزادی بر 
منطقه  و  عراق  افغانستان، سوریه،  مردم  سر 
و  دنیا آورده اید، پیش رو و مقابل دیدگان ما 
قرار دارد و ما شرایط این کشورها را می بینیم 
تروریسم  با  مبارزه  و  آزادی  اسم  به  که شما 
اما  درآوردید  اسارت  به  را  ملت ها  چگونه 
امام  رهبری  به  ایران  بزرگ  ملت  که  بدانید 
آموز  با خون شهدای دانش  و  بزرگوار  راحل 
و  حرم  و  حریم  مدافع  شهدای  و  دانشجو  و 
خون شهدای امنیت آزاد شده است و هرگز 
به اسارت در نخواهد آمد و در مقابل شما سر 

فرود نخواهد آورد. 
وی با بیان این که امروز ایران در منطقه نفوذ 
دارد و هیچ معادله ای بدون نظر موافق ایران 
این  آمریکا هم  و  در منطقه رقم نمی خورد 
موفقیت ها  به  داند،  می  را خوب  ایران  نقش 
عرصه های  در  ایرانی  جوانان  دستاوردهای  و 
جوانان  امروز  کرد:  تصریح  و  اشاره  مختلف 
ایران در صنعت فضایی و صنایع دیگر و در 
حوزه سایبری در منطقه و جهان حرف برتر 
را می زند و تهدیدها و تحریم ها نمی تواند ما 
را متوقف و قطار پیشرفت کشور را ُکند می 
شود و زنان و مردان ما اجازه نمی دهند امیال 

پلید دشمنان در این کشور پیاده شود.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
دارد  دشمنی  اسالمی  جمهوری  با  استکبار 
زیرا جمهوری اسالمی ایران دژی مستحکم و 
محور اقتدار و امنیت در منطقه است و ضربه 
اسالمی  ایران  کردن  و ساقط  به کشور  زدن 
دشمنان  ذهن  در  که  است  باطلی  خیال 
پیش  سخنرانی  در  نیکزاد  علی  دارد.  وجود 
راهپیمایی  از  پس  جمعه  نماز  خطبه های  از 
روز ۱۳ آبان در قزوین ضمن تشکر از حضور 
اظهار  راهپیمایی  مراسم  در  مردم  پرشور 
نماد  انقالب اسالمی  تاریخ  آبان ماه در  کرد: 
است؛  مبارزه  و  مقاومت  استکبارستیزی، 
امام  تاریخی  سخنرانی  سالروز  آبان  چهارم 
)ره( علیه کاپیتوالسیون، ۱۳ آبان روز دانش 
آموز در راستای محکوم کردن کشتار دانش 
نام گذاری  تهران  دانشگاه  مقابل  در  آموزان 
شده است، ضمن اینکه سالروز تبعید حضرت 
امام به ترکیه و سالروز تسخیر النه جاسوسی 
دشمنان  گفت:  ادامه  در  وی  آمریکاست. 
کنند  تعقل  مناسبت ها  همین  روی  اگر  ما 
بگیرند،  عبرت  موضوعات  این  از  می تواند 
مقدس  نظام  با  استکبار جهانی  تمام مشکل 
مناسبت هاست  همین  در  اسالمی  جمهوری 
که نفع نظام سلطه را به خطر انداخته است. 
)ره(  خمینی  امام  کرد:  بیان  مسئول  این 
حکومتی را بنا نهاد که نه سلطه گر است نه 
استکبار  که  دارد  ویژگی هایی  و  پذیر  سلطه 
جهانی نمی خواهد قبول کند که ما حکومت 
تازه ای را در دنیا بنا نهادیم، ویژگی هایی که 
اسالمی  ایران  مردم  اراده  و  عزم  آن  نمونه 
برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و تسلیم 

نشدن در مقابل استکبار جهانی است.
مردم  بدانند  آمریکایی ها  کرد:  تأکید  وی 
آمریکا  برابر  در  مردم  نیستند،  تسلیم پذیر 

ایستادند، آمریکایی که در کودتای ۲۸ مرداد 
را  )ره(  امام  پهلوی  محمدرضا  داد  دستور 
تبعید کند و مردم را تحقیر کرد، اما  مردم 
امام )ره(  تصمیم گرفتند به رهبری حضرت 
مقابل آن ها بایستند و در نهایت در ۱۳ آبان 
۱۳5۸ آمریکا را از ایران اخراج کردند، مردم 
تصمیم گرفتند به سلطه استکبار پایان دهند 
و آن ها را تا ابد و برای همیشه از ایران اخراج 

کنند.
استکبار همیشه خطای محاسباتی دارد

در  استکبار  اشکال  کرد:  خاطرنشان  نیکزاد 
این است که همیشه خطای محاسباتی دارد و 
مزدوران و سرویس های جاسوسی و اطالعاتی 
تحلیل های غلط به آمریکا و ایادی آن ها می 
پوشالی اش  هیمنه  همه  با  استکبار  و  دهند 
محاسباتی  اشتباه  دچار  و  می خورد  فریب 
فریب  که  است  این  آمریکا  مشکل  می شود، 
و  پیرمردان  سطحی  اطالعات  و  دروغ ها 

پیرزنان منافق در آلبانی را می خورد.
وی تصریح کرد: آمریکا و مزدوران همراهش 
کشور  از  را  فراری  اغتشاشگر  چند  فریب 
آن ها  از  رسانه هایشان  در  که  می خورند 
حمایت می کنند و با فروش دروغ به استکبار 

روزگار می گذرانند.
با  استکبار  کرد:  عنوان  مجلس  نماینده  این 
جمهوری اسالمی دشمنی دارد زیرا جمهوری 
اسالمی ایران دژی مستحکم و محور اقتدار و 
امنیت در منطقه است و ضربه زدن به کشور 
باطلی  خیال  اسالمی  ایران  کردن  ساقط  و 

است که در ذهن دشمنان وجود دارد.
با  دشمنان  اخیر  حوادث  در  داد:  ادامه  وی 
اسالمی  نظام  مقابل  در  تجهیزاتشان  همه 
و  نبوده  فتنه ساده ای  اخیر  فتنه  ایستاده اند. 
نیست اما ایران اسالمی طوفان های زیادی را 

این طوفان هم عبور  از  و  پشت سر گذاشته 
خواهد کرد.

نفوذی های  حضور  به  اشاره  با  مسئول  این 
گفت:  اخیر  اغتشاشات  در  دشمن  مخفی 
نگه  روشن  برای  اخیر  اتفاقات  در  دشمنان 
تروریست ها  تمامی  اغتشاشات  تنور  داشتن 
سلطنت  منافقین،  و  خلق  مجاهدین  از 
طلب ها و ساواکی های رانده شده از کشور را 
به میدان آوردند و جنگ رسانه ای بزرگی را 
در  که  انداختند  راه  اسالمی  جمهوری  علیه 
طول تاریخ و در هیچ دنیای چنین سابقه ای 
تمام  دشمنان  کرد:  بیان  وی  ندارد.  وجود 
جمهوری  علیه  را  رسانه ای  امپراطوری های 
اسالمی به خط کرده اند و در فضای مجازی 
اسالمی  نشان می دهند که جمهوری  طوری 
تمام  در  و  است  کرده  سقوط  نکرده  خدای 
موضوع  این  اما  است  جاری  اغتشاش  کشور 
غلط است و این موضوعات فقط حاشیه سازی 
جمهوری  علیه  دشمن  رسانه ای  امپراطوری 

اسالمی است.
مردم روح پلید دشمنان را شناخته اند

نیکزاد خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند مردم 
ما با بصیرت هستند و روح پلید دشمنان را 
شناخته اند و به رسانه ای که صورت حساب آن 
انگلیس  را رژیم سعودی و خاندان سلطنتی 

پرداخت می کند اعتماد نخواهند کرد.
مقدس  نظام  دشمنان  کرد:  تأکید  وی 
و   ۲ و  یک  درجه  ایران  اسالمی  جمهوری 
سه هستند، دشمنان درجه یک ما آمریکا و 
انگلیس هستند که رسوایی آنان بر همه عالم 

مشخص شده است.
درجه  دشمن  افزود:  مجلس  نماینده  این 
سعودی   رژیم   ایران  اسالمی  جمهوری   ۲
نقش  که  سه  درجه  دشمن  و  کودک کش 

تروریست های  می کنند  بازی  را  اپوزیسیون 
شناسنامه دار هستند.

با  تروریست ها  دشمنی  نشان  داد:  ادامه  وی 
ترور  شهید  هزار   ۱۷ آمار  اسالمی  جمهوری 
سازمان  توسط  ترورها  درصد   ۷۰ که  است 
منافقین انجام شده و اکثر شهدایی که ترور 
شده اند مردم عادی بوده اند؛ اما می بینیم که 
به  دستش  که  رجبی  مریم  اتفاقات  این  در 
خون مردم بی گناه ایران آغشته است منادی 
مجلس  رئیس  نایب  می دهد.  سر  آزادی 
اپوزیسیون  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
دستشان  که  هستند  طلب ها  سلطنت  دیگر 
به خون مردم آلوده است اما شعار آزادی سر 
می دهند. در تاریخ هفتم ژانویه ۱۹۷۹ اعالم 
شد خاندان سلطنتی پهلوی مبلغی حدود ۲ 
به آمریکا منتقل کرده  تا چهار میلیارد دالر 
چه  بیت المال  پول  این  اینجاست  سؤال  اما 
زمانی وارد خاندان پهلوی شده بود. وی ادامه 
داد: در سال ۱۳۹۱ روزنامه فایننشال تایمز به 
مناسبت بیداری اسالمی در کشورهای عربی 
اعالم کرد محمدرضا پهلوی ۳5 میلیارد دالر 
دارایی از ایران خارج کرده و مشخص نیست 
با  انقالب  قبل  اسالمی  ثرورت های جمهوری 

چه حقی از ایران خارج شده است.
خواب تجزیه طلب ها تعبیر نمی شود

تجزیه  بعدی  گروه های  کرد:  اظهار  نیکزاد 
می گویند  صراحت  به  که  هستند  طلب ها 
در  ایران  خاک  کردن  تکه تکه  دنبال  به 
بلوچستان، کردستان، آذربایجان و خوزستان 
هستند اما بدانند که خواب آنان هرگز تعبیر 
کسانی  همان  طلب ها  تجزیه  شد.  نخواهد 
سال  مسلح  نیروهای  رژه  در  که  هستند 
به  را  بی گناه  مردم  از  نفر   ۲5 تعداد   ۱۳۹۷

گلوله بستند.


