
آمریکایی ها مرد میدان جنگ نیستند 
و صحنه اصلی را باخته اند

حادثه تروریستی شاهچراغ موجب 
رسوایی آمریکایی های منافق شد

صفحه )4(صفحه )4(

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مقاومت را از 
اصول تاکید شده دین اسالم دانست و اظهار داشت: آمریکایی ها 
سردار  باخته اند.  را  اصلی  صحنه  و  نیستند  جنگ  میدان  مرد 
گرامیداشت  مراسم  نخستین  در  شنبه  سه  روز  قاآنی  اسماعیل 
شهادت حاج حسن ایرلو در مرکز همایش های صداو سیما از این 

شهید به عنوان مرد میدان مقاومت یاد کرد و افزود: ....

تروریستی  حادثه  گفت:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سیاه دل  و  منافق  آمریکایی های  رسوایی  موجب  شاهچراغ 
در  )سه شنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  شد. 
مطهر  حرم  تروریستی  حادثه  شهدای  خانواده های  دیدار 
شاهچراغ علیه السالم این حادثه تلخ را موجب داغدار شدن 
دل ها اما ماندنی در تاریخ ایران خواندند و با تأکید بر رسوا...
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 رسانه ها،  از مسئوالن 
مطالبه گری کنند

چگونه بر
 استرس امتحانات 

غلبه کنیم

خطیب جمعه شهرستان چرام مطرح کرد:

احداث سد آبریز راه برون رفت 
از بیکاری در چرام

راه های  از  یکی  امام جمعه شهرستان چرام گفت: 
چرام،  توسعه  و  بیکاری  مشکل  رفع  برای  اساسی 
احداث سد آبریز در این منطقه است. حجت االسالم 
استان  چرام  شهرستان  جمعه  امام  افشار  نوراهلل 
کهگیلویه و بویراحمد، افزود: کهگیلویه و بویراحمد 
بخش  و  است  کشور  آب خیز  استان های  از  یکی 
زیادی از آب کشور از این استان تأمین می شود. سد 
آبریز می تواند آب های سطحی زمین را جمع آوری 
سیالب های  بارها  استان  این  در  کند.  کنترل  و 
مخرب، خسارت های زیادی به بخش های کشاورزی 
و مسکونی وارد کرده است که با احداث این سد، 

عالوه بر اینکه کشاورزی رونق می گیرد...

مراسم  در  سیزدهم  دولت  جمهور  رئیس 
مقاومت  رادیو  کار  به  آغاز  سال  سومین 
شهید  نام  امروز  گفت:  تصویری  پیامی  در 
نماد  ایستادگی،  و  مقاومت  نماد  سلیمانی 

مبارزه با تروریسم در دنیاست.
مراسم آغاز به کار سومین سال رادیو مقاومت 
صبح روز سه شنبه ۲۹ آذر در استودیو شماره 
علی  حضور  با  رادیو  شهدای  ساختمان   ۱
رضا  ملی،  رسانه  صدای  معاون  بخشی زاده 
مقاومت،  رادیویی  شبکه  مدیر  کوچک زاده 
قاسم سلیمانی،  زینب سلیمانی دختر شهید 
جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه و تعدادی 

از خانواده معظم شهدا برگزار شد.
ابراهیم  سید  آیت  اهلل  مراسم،  این  ابتدای  در 
تصویری  پیامی  در  جمهور  رئیس  رئیسی، 
شبکه  این  افتتاح  سال  سومین  مناسبت  به 
شهید  بزرگوار،  شهید  یاد  گفت:  رادیویی 
می داریم.  گرامی  را  سلیمانی  آقای  مقامت 
حقیقتا  می فرستیم.  درود  بلندش  روح  به 
باید شناخته شود  شخصیت شهید سلیمانی 
عنوان یک  به  بلکه  عنوان یک شخص  به  نه 
یک شخصیت صاحب  عنوان  به  نه  و  مکتب 
یک  فرمانده  و  پاسدارن  سپاه  در  منصب 
لکن  دارد،  اهمیت  بسیار  هم  آن  که  سپاه 
نگاه،  سبک،  یک  دارای  که  کسی  عنوان  به 
مشی و جایگاهی است که نگاه به او می تواند 

جریان سازی کند در کشور و جهان اسالم.
رئیس جمهور تاکید کرد: اقدام بسیار مبارکی 
تاسیس  رقم می خورد.  دارد  امروز  که  است 
برای تبیین جریان مقاومت و  رادیو مقاومت 
ایجاد آمادگی  برای یک آگاهی بخشی و دوم 
جوانان  در  عزیزمان،  مردم  در  همگان،  در 
منطقه، ملت های تحت ستم در دنیا و اینکه 
وادادگی  و  تسلیم  راه  است،  مقاومت  راه 

نیست. این اقدام، اقدام مبارکی است.
آیت اهلل رئیسی گفت: من از دست اندرکاران 
به  و  می کنم  تشکر  صمیمانه  مقاومت  رادیو 
و  می کنم  نباشید عرض  عزیزان خسته  همه 
اینکه تاسیس و آغاز به کار  باورم این است؛ 

رادیو مقاومت در ایام متعلق به شهادت...

بویراحمد گفت: موضوع  فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و 
تعطیلی  استان،  در  گذاری  سرمایه  وضعیت  بیکاری، 
برخی کارخانه ها و سایر مشکالت را ریشه یابی کنند و 

از مسئوالن استان در این زمینه ها مطالبه گری شود.
در نشست گفت  روز سه شنبه   سردار حمید خرمدل 
بویراحمد در  و  با خبرنگاران کهگیلویه  تبیینی  و گوی 
یاسوج، اظهار داشت: این استان ظرفیت رسانه ای بسیار 
این ظرفیت مهم  از  نحو مطلوب  به  باید  و  دارد  باالیی 
استفاده کرد. وی افزود: استان دچار برخی چالش هاست 
که نقش خبرنگاران در این رابطه برای کمک به توسعه 

کهگیلویه و بویراحمد انکار نشدنی است....

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

۸۰ درصد واحدهای 
پرواربندی بره

 در استان غیرفعال شد

رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد:

لینکهای ناشناس را باز نکنید
کالهبرداریهای یلدایی با ارسال لینک

نام شهید سلیمانی نماد 
مبارزه با تروریسم در دنیاست
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دکتری معماری و شهرسازی عنوان کرد ؛

یاسوج،
 شهری بدون ِالمان

3

وزیر امورخارجه کشورمان به طرف های مقابل توصیه کرد 
با پرهیز از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و 
توافق  اعالم  برای  را  الزم  سیاسی  تصمیمات  واقع بینانه، 
جمهوری  خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  بگیرند. 
امان  در   ۲ بغداد  کنفرانس  حاشیه  در  ایران،  اسالمی 
پایتخت اردن، نشست مشترکی با جوزپ بورل، نماینده 
عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرد. 
ایران  در این نشست، مهمترین موضوعات در دستورکار 
وین،  مذاکرات  بر  حاکم  شرایط  بویژه  اروپا  اتحادیه  و 
مالقات  این  در  گرفت.  قرار  طرف  دو  نظر  تبادل  مورد 
اسالمی  جمهوری  آمادگی  اعالم  ضمن  امیرعبداللهیان، 
پیش  براساس  وین  مذاکرات  جمع بندی  برای  ایران 
مذاکرات سخت  ماه ها  نتیجه  که  مذاکراتی  بسته  نویس 
و فشرده است، به طرف های مقابل توصیه کرد با پرهیز 
از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و واقع بینانه، 
تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق بگیرند. وزیر 
خارجه کشورمان در این دیدار، رویکرد کشورهای غربی 
در حمایت از اغتشاشگران و وضع تحریم های غیرقانونی 
علیه جمهوری اسالمی ایران به بهانه های واهی حمایت 
از حقوق بشر مردم ایران را محکوم کرد. وی حمایت از 

انقالب اسالمی دانسته  حقوق بشر را جزو اصول پایه ای 
نقض  در  غربی  کشورهای  رویکرد  یادآوری  ضمن  و 
حقوق بشر ملت ایران از جمله در همراهی با تحریم های 
این  سوی  از  تمساح  اشک  ریختن  آمریکا،  غیرقانونی 
باورپذیر  را  ایران  مردم  حقوق  از  حمایت  در  کشورها 
رویکرد  و  موضع  تبیین  با  امیرعبداللهیان  ندانست. 
تمامیت  از  حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اصولی 
ارضی اوکراین و تاکید بر راه حلهای مسالمت آمیز برای 
جمهوری  آمادگی  اوکراین،  بحران  حل  و  جنگ  خاتمه 
ایران برای رفع هر سوتفاهم در تعامل مستقیم  اسالمی 
این  نیز اعالم کرد. جوزپ بورل در  اوکراینی را  با طرف 
مالقات، با تشریح مواضع و رویکردهای اتحادیه اروپا در 
قبال جمهوری اسالمی ایران طی ماه های اخیر، موضوع 
برجام و مذاکرات هسته ای را جدا از سایر موضوعات در 
دستورکار دو طرف دانست و بر عزم اتحادیه برای پیشبرد 

و به نتیجه رساندن مذاکرات وین تاکید کرد.
خارجه  امور  وزیر  معاون  باقری  علی  مالقات،  این  در 
وین  مذاکرات  کننده  هماهنگ  مورا  انریکه  و  کشورمان 

حضور داشتند.

مجلس   خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
صلح،  راستای  در  تهران  گفتگوی  داشت:مجمع   اظهار 
تعامل  داد  نشان  و  برگزار شد   سازی  اعتماد  و  دوستی 
است  اسالمی  اولویت جمهوری  مهمترین  با همسایگان  
و  ایران در هر شرایطی برای کمک به صلح و ثبات در 
منطقه پیشگام است. فداحسین مالکی در مورد برگزاری 
سیاست  داشت:  بیان  تهران  گفتگوی  مجمع  سومین 
دوستی  به  رهیافتی  ایران،  اسالمی  همسایگی جمهوری 
که  بود  امسال  مجمع  محور  مهم ترین  سازی  اعتماد  و 
نشان داد تعامل با همسایگان مهمترین اولویت جمهوری 
اسالمی است و ایران در هر شرایطی برای کمک به صلح 
و ثبات در منطقه پیشگام است. عضو کمیسیون امنیت 
و  آمریکا  اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
اسالمی  جمهوری  انزوای  مدعی  صهیونیستی  رژیم 
ادییات  این  با  سال ها  ایران  ملت  داشت:  اظهار  هستند 
آشنایی کامل دارند، این نظریه های نخ نما جایگاهی در 
بین همسایگان ایران ندارد، چون جمهوری اسالمی ایران 

روابط َحسنه ای با همسایگان خود داشته است.
استان کشورمان  تصریح کرد: ۱۶  زاهدان  مردم  نماینده 

برای  بزرگی  ظرفیت  این  هستند  همسایه  کشور،   ۱۵ با 
و  است  منطقه ای  مسائل  و حل  جانبه  دو  روابط  توسعه 
برگزاری مجمع گفتگوی تهران هم در این راستا تشکیل 

شد و می تواند به تقویت روابط کشورها منجر شود.
رژیم  و  آمریکایی ها  نگرانی  کرد:  نشان  خاطر  مالکی 
صهیونیستی در این است که ایران نسبت به حضور آنها 
این  پذیرای  نشان می دهد و هیچگاه  واکنش  در منطقه 
نبوده که رژیم صهیونیستی در مناطق غربی کشورمان و 
یا در جمهوری آذربایجان حضور داشته باشند چون این 
حضور به نفع منطقه نیست و می تواند منجر به مشکالتی 
در منطقه شود. وی با بیان اینکه استراتژی ایران نسبت به 
برگزاری  کشورهای همسایه کامال مشخص است، گفت: 
با همسایگان  تعامل  تهران نشان دادکه  مجمع گفتگوی 
در اولویت سیاست خارجی ایران است و دولت سیزدهم 
در  ای  سازنده  و  خوب  تعامل  گذشته  سال  یک  در  هم 
راستای تقویت و تعامل با کشورهای منطقه و دنیا داشته 
است و دیدار رییس جمهور با مقامات کشورهای همسایه 
این  ایران نشان داد که  و حضور هیاتهای عالی رتبه در 

سیاست عملیاتی شده است.

استانداري کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد 
الکترونیکي  از طریق سامانه تدارکات  را به صورت مزایده عمومي و صرفاً  سیزده دستگاه خودرو قابل شماره گذاري طبق مجوز شماره 4۹4۲/ ۱40۱/ ۱0 مورخ ۱3/ 0۹/ ۱40۱ 
دولت)ستاد( به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت اخذ اطالعات مورد نیاز شرکت در مزایده و بازدید خودروهاي مذکور، به استانداري کهگیلویه و بویراحمد واقع در یاسوج، 
میدان امام حسین)ع(، خیابان شهید میرزاي شیرازي مراجعه و پس از ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و رعایت شرایط 
ذیل، از روز دوشنبه مورخ 28/ 09/ 1401 تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 14/ 10/ 1401پاکت حاوي ضمانت نامه یا فیش واریزي سپرده شرکت در مزایده خودروهاي مورد نظر 
را پس از الک و مهر به دبیرخانه حراست این استانداري با اخذ رسید تحویل نمایند. ضمناً بر روي پاکت حتماً قید شود درخواست مربوط به آگهي مزایده خودروهاي استانداري مي باشد.  

شرایط مزایده:
۱ - ثبت فرم شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir(  مي باشد.

۲ - هزینه چاپ آگهي روزنامه بر عهده برنده مزایده مي باشد.                         3 - ضمانتنامه و یا سپرده شرکت در مزایده براي هر خودرو به صورت مجزا در یک پاکت قرار گیرد.
4 - وجوه واریزي حتماً به نام پیشنهاد دهنده باشد.

۵ - پاکت الک و مهر شده حاوي ضمانتنامه معتبر بانکي و وجوه سپرده بانکي بر اساس مصوبه شماره ۱۲340۲ مورخ ۲۲/ 0۹/ ۱3۹4 هیأت محترم وزیران و مطابق نمونه فرم پیوست 
)ضمانتنامه شرکت در فرایند انجام کار(و وجوه سپرده در وجه استانداري کهگیلویه و بویراحمد با مشخصات کامل و در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست استانداري کهگیلویه و بویراحمد 

تحویل گردد.
۶ - به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا ضمانتنامه کمتراز مبلغ اعالم شده، مبهم، ناخوانا، مشروط، خط خوردگي و یا ثبت شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و کنترل 

اصالت ضمانتنامه بانکي مزایده گران از طریق سامانه سپام بانک مرکزي ، از طرف اعضاء کمیسیون مزایده انجام مي پذیرد .
7 - اطالعات مورد نیاز در موعد مقرر ) زمان بازدید در جدول فوق ( با مراجعه متقاضیان به استانداري کهگیلویه وبویراحمد ارائه خواهد شد.

8 - استانداري در رد پیشنهادي که یکي از شرایط مزایده را نداشته باشد مختار است.
۹ - برنده مزایده ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز وجه بصورت یکجا به حسابي که ذیحسابي استانداري کتباً اعالم مي دارد اقدام نماید و 
در صورت عدم مراجعه برنده اول، ضمانتنامه وي به نفع خزانه دولت ضبط و نفر دوم در صورت داشتن شرایط احراز مزایده برنده اعالم خواهد شد و درصورت عدم مراجعه نفر دوم مزایده 

تجدید خواهد شد.
۱0 - برگزاري مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( مي باشد و تمامي مراحل فرآیند مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از طریق این سامانه امکان پذیر مي باشد.
۱۱ - مهلت دریافت اسناد تا 03/ ۱0/ ۱40۱ و زمان بازدید از ۲8/ 0۹/ ۱40۱ تا ۱3/ ۱0/ ۱40۱ در روزهای کاری و از ساعت  صبح۹ تا ۱3 می باشد.

**جدول مشخصات خودرو:

نوع ردیف
کاربري

تعداد رنگمدلتیپسیستم
سیلندر

مبلغ ضمانتنامه یا شماره شاسيظرفیتشماره موتور
سپرده به ریال

000/000/ 412486012479440407779150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري1

000/000/ 412486080496440420826150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري2

000/000/ 412486048917440416274150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري3

000/000/ 412486080792440420902150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري4

000/000/ 412486080820440800937150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري5

000/000/ 412486021547440410636150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري6

000/000/ 412486186815440449122150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري7

000/000/ 412486183870440447902150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري8

000/000/ 412486023202440411366150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري9

4KA24889031Y422309743250 /000/000سفید1383دي یکسپیکابوانت10

4KA24898021Y422309630250 /000/000سفید1383دي یکسپیکابوانت11

4KA24824551X4309996250 /000/000سفید1383دي یکسپیکابوانت12

4KA24887299X422106143250 /000/000سفید1382دي یکسپیکابوانت13

امیرعبداللهیان در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

با پرهیز از سیاسی کاری،
 تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق بگیرید

صلح، دوستی و اعتماد سازی مهمترین پیام مجمع گفتگوهای تهران بود

آگهي مزایده عمومي فروش خودرو استانداري کهگیلویه و بویراحمد

 شناسه  آگهی1428804
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
کهگیلویه و بویراحمد:

۸۰درصد واحدهای پرواربندی بره
 در کهگیلویه و بویراحمد غیرفعال شد

کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: 80 درصد واحد های پروار بندی 
بره این استان به دلیل خشکسالی، کمبود علوفه و افزایش 

قیمت نهاده های دامی غیرفعال شده است.
بره  پرواربندی  واحد   ۱4۱ از  بیش  افزود:  پور  بهنام  علی 
مناطق  در  راس  از 4۵هزارو 440  بیش  با ظرفیت  صنعتی 
مختلف این استان وجود دارد که تنها ۲0 درصد آنها فعال 

است.
از  را  دامداری  واحد  زنده درب  دام  قیمت  بودن  پایین  وی 
در  بره  بندی  پروار  واحدهای  بودن  فعال  غیر  دالیل  دیگر 
 ۵00 و  هزار   ۱3 از  بیش  کرد:  اظهار  و  کرد  اعالم  استان 
تن گوشت دام سبک و سنگین از ابتدای امسال تاکنون در 

استان تولید شده است.
وی تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون و 700 هزار واحد دامی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  دام سبک سنگین  از  اعم 

وجود دارد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
واحد   84 از  بیش  همچنین  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت چهار هزارو ۵۱0 راس در 

این استان فعال هستند که نیاز به حمایت دارند.
 40 گاوداری  واحدهای  تعداد  این  از  داد:  ادامه  پور  بهنام 
باشد و مابقی به دلیل خشکسالی، کمبود  درصد فعال می 

علوفه و افزایش قیمت نهاده های دامی غیر فعال است.
وی ظرفیت پروار بندی گوساله در این استان را ۱۱ هزارو 
۱۱۵ راس اعالم کرد و گفت: ۱0۵ واحد پروار بندی گوساله 

در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.
بهنام پور گفت: ساالنه بیش از ۱۱3 هزارو ۲۵7 تن شیر در 

این استان تولید و وارد بازار مصرف می شود.
وی ابراز کرد: ۵0 درصد گوشت تولید شده از دام سبک در 
استان صادر می  از  به خارج  مابقی  و  استان مصرف  داخل 
شود. بهنام پور بیان کرد: بیش از 40 درصد مردم این استان 
هکتار  هزار   ۲70 استان  این  دارند.  کار  سر  دام  پرورش  با 
محصول  تن  هزار   ۹7۲ سالیانه  که  دارد  کشاورزی  زمین 
بازارهای  روانه  و  تولید  بویراحمد  و  کشاورزی در کهگیلویه 

مصرف می شود.

باند جعل اسناد 
در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

و  شناسایی  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  انتظامی  فرمانده 
باند  این  و گفت:  داد  اسناد خبر  باند جعل  یک  دستگیری 

در یکی از استان های همجوار در دام پلیس گرفتار شدند.
سردار کیقباد مصطفایی اظهار داشت: یک باند جعل اسناد 
شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در یکی از استان های 
همجوار دستگیر شدند. وی اضافه کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
تعداد زیادی مدرک تحصیلی جعلی کارشناسی و  باند  این 
کارشناسی ارشد و مدارک دیگر کشف شد. مصطفایی ابراز 
شهرستان  در  مغازه ها  و  منازل  از  سرقت  افزایش  با  کرد: 
سارقان  شناسایی  برای  فنی  و  تخصصی  اقدامات  بویراحمد 
در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.  وی افزود: به همین 
منظور یکی از سارقان سابقه دار تحت کنترل و نظارت قرار 

گرفت و در یک عملیات منسجم و پیچیده دستگیر شد.
 مصطفایی بیان کرد: در مخفیگاه این سارق وسایل کشف 
شده منزل و مغازه به ارزش ۶0 میلیارد ریال کشف و ضبط 
شد این در حالی است که بخش عمده ای از وسایل مسروقه 
در سایت دیوار به فروش رفته بود. وی اضافه کرد: این سارق 
در بازجویی ها به 3۶ فقره سرقت شامل ۲۱ فقره سرقت از 
منازل و ۱۵ فقره سرقت از مغازه ها اعتراف کرد. مصطفایی 
همچنین به وصول گزارشات سرقت احشام در استان اشاره 
کرد و گفت: در این زمینه دو باند سارق ۶ نفره احشام و 4 
نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون به 38 فقره 

سرقت اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد:

لینکهای ناشناس را باز نکنید/
کالهبرداریهای یلدایی با ارسال لینک

 رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت: توصیه ما به 
کاربران فضای مجازی این است که از باز کردن هر نوع لینک 
ناشناس خودداری کنند.  مهدی عمران فر عصر سه شنبه 
فرا رسیدن شب  به  توجه  با  افزود:  با خبرنگاران  در گفتگو 
یلدا مجرمان سایبری پیام هایی حاوی لینک های ناشناس با 
عناوین مختلف همچون تبریک شب یلدا، تخفیف های ویژه 
کاربران  برای  یلدا  ویژه شب  اینترنتی  بسته ای  و  یلدا  شب 
از کاربران  پیام ها  این  بیان داشت: در  ارسال می کنند. وی 
را  پیام  مذکور،  لینک  روی  بر  کلیک  با  می شود  خواسته 
مشاهده کنند و برخی از این پیام ها شامل تصاویر متحرک 
آلوده  ایجاد لینک های  با  اما ممکن است سودجویان  است، 
به بد افزار، تلفن همراه یا رایانه را آلوده کنند و به تمامی 
اطالعات محرمانه و خصوصی شهروندان دسترسی پیدا کنند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

 رسانه ها
 از مسئوالن مطالبه گری کنند

موضوع  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده 
برخی  تعطیلی  استان،  در  گذاری  سرمایه  وضعیت  بیکاری، 
کارخانه ها و سایر مشکالت را ریشه یابی کنند و از مسئوالن 

استان در این زمینه ها مطالبه گری شود.
 سردار حمید خرمدل روز سه شنبه در نشست گفت و گوی 
تبیینی با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، اظهار 
داشت: این استان ظرفیت رسانه ای بسیار باالیی دارد و باید 

به نحو مطلوب از این ظرفیت مهم استفاده کرد.
نقش  که  هاست  چالش  برخی  دچار  استان  افزود:  وی 
و  توسعه کهگیلویه  به  برای کمک  رابطه  این  در  خبرنگاران 

بویراحمد انکار نشدنی است.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: رسانه 
ها باید صدای مردم باشند و باید برای مردم کار کنند به گونه 

ای که روابط قومی و قبیله ها در عملکردشان رسوخ نکند.
بدیل  بی  های  ظرفیت  استان  داشت:  ابراز  خرمدل  سردار 
نفت، گاز، آب، خاک و کشاورزی بسیاری دارد که می طلبد 

مسئوالن این ظرفیت ها را به فعلیت برسانند.
در  اکنون  کرد:  تصریح  اخیر،  های  ناآرامی  به  اشاره  با  وی 
جنگ تمام عیار با دشمن هستیم و نقش رسانه ها در این 
از اطالع  نباید در وقوع بحران ها  دوران بسیار مهم است و 

رسانی به موقع و صحیح غافل شد.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم استان 
علی رغم برخی کمبود ها و مشکالت معیشتی با بصیرت در 

این ایام پیش رفتند.
سردار خرمدل تصریح کرد: یکی از مشکالت اساسی این است 
که جوانان از گذشته کشور اطالع درستی ندارند و نمی دانند 
که بیشترین جنایت را آمریکا و انگلیس نسبت به ایران روا 

داشته اند.
وی بیان کرد: این کشورها نمی توانند مامنی برای ما باشند 
و در طول تاریخ این مساله را ثابت کرده اند و دشمنی شان 

عیان است.
را  شان  وظیفه  روزها،  این  در  مردم  گفت:  خرمدل  سردار 
با بصیرت رفتار کردند و اکنون  اند و  به درستی انجام داده 
باید مسئوالن به درستی به مردم خدمت کنند و قانون مد 

نظرشان باشد.

خطیب جمعه شهرستان چرام مطرح کرد:

احداث سد آبریز
 راه برون رفت از بیکاری در چرام

امام جمعه شهرستان چرام گفت: یکی از راه های اساسی برای 
رفع مشکل بیکاری و توسعه چرام، احداث سد آبریز در این 

منطقه است.
حجت االسالم نوراهلل افشار امام جمعه شهرستان چرام استان 
از  بویراحمد یکی  و  افزود: کهگیلویه  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
استان های آب خیز کشور است و بخش زیادی از آب کشور 
آب های  می تواند  آبریز  سد  شود.  می  تأمین  استان  این  از 
استان  این  در  کند.  کنترل  و  جمع آوری  را  زمین  سطحی 
بخش های  به  زیادی  مخرب، خسارت های  بارها سیالب های 
کشاورزی و مسکونی وارد کرده است که با احداث این سد، 
بروز سیالب های  از  اینکه کشاورزی رونق می گیرد  بر  عالوه 

مخرب نیز جلوگیری می شود.
وی اظهارکرد: سد آبریز می تواند با ذخیره آب و انتقال آن به 
سطح اراضی شهر چرام و سوق و روستاهای بسیاری که در 
مسیر هستند به کشاورزی رونق بدهد. همچنین چندین هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم نیز با احداث این سد در سطح 
شهرستان ایجاد می شود و دیگر مشکل بیکاری در کهکیلویه، 

دهدشت و چرام نیز نخواهیم داشت.
این  اجرای  بارز  نمونه  کرد:  خاطرنشان  چرام  جمعه  امام 
چنین پروژه ای، احداث سد کوثر است که آب آن به سمت 
در  اقتصادی  رونق  آن چنان  اقدام،  این  با  و  بهبهان می رود 
برای  و چرام  است که مردم کهکیلویه  بهبهان شکل گرفته 
درآمد خوبی  و  می روند  بهبهان  به  کشاورزی  کارهای  انجام 
رونق  آبریز می توان  احداث سد  با  نیز کسب می کنند. حال 
کشاورزی و کسب و کار را در این شهرستان نیز شکل داد و 
برای بانوان و مردان این منطقه اشتغالزایی کرد. با اشتغالزایی 
و رونق درآمد؛ به تدریج زمینه توسعه سایر بخش ها نیز فراهم 

می شود.
که  کاری  تنها  کرد:  تصریح  چرام  شهرستان  جمعه  خطیب 
انجام داد این است که سد  می توان برای کهکیلویه و چرام 
توسعه  و  اشتغال  به  کمک  بر  عالوه  تا  شود  احداث  آبریز 
نیز  جوانان  و  خانواده ها  زندگی  به  را  امید  و  رونق  منطقه، 
رساند. با احداث سد آبریز، ۲8 هزار مگا وات برق برای دولت 
ایجاد می شود که عالوه بر اینکه به نفع دولت است برای مردم 

منطقه نیز سودآوری دارد.
سد  این  احداث  عدم  دالیل  به  چرام  شهرستان  جمعه  امام 
تاکنون، اشاره کرد و گفت: بحث های زیادی برای عدم اجداث 
سد آبریز در چرام مطرح شده است اما موضوعی که حساسیت 
استان خوزستان  است که مسئوالن  این  ایجاد کرده  زیادی 
گمان می کنند اگر سد آبریز احداث شود برای آب هایی که به 
سمت خوزستان و به ویژه سد مارون می رود، ضرر می رساند. 
اما این در حالی است که در صورت عدم احداث سد آبریز، 
آب های سطحی به رودخانه می ریزد و سپس به سمت دریا 

می رود و در نهایت هدر می شود.
است که  این  دیگر  عنوان کرد: موضوع  افشار  حجت االسالم 
نباشند در  واقف  این سد  احداث  اهمیت  به  شاید مسئولین 
صورتی که به اهمیت، مزایا، شرایط استفاده و... این سد پی 
انجام  سد  این  اجرای  در  را  بیشتری  تالش های  قطعاً  ببرند 
خواهند داد. هر چند نمایندگان قبلی و فعلی نیز تالش های 
اما  داشته اند  چرام  در  آبریز  سد  احداث  برای  را  بسیاری 
متأسفانه تاکنون این تالش ها هیچ گونه ثمره مفید و مطلوبی 

نداشته است.
 خطیب جمعه شهرستان چرام در پایان بیان کرد: الزم است 
تا مسئوالن کشوری که به اهمیت احداث این گونه سدها و 
واقف  بیشتر  دارند،  مردم  زندگی  و  منطقه  برای  که  برکاتی 
هستند اهتمام و تدابیر ویژه ای را در دستور کار قرار دهند تا 
گره ای از مشکالت بیکاری و عدم توسعه این چنین شهرهای 

با ظرفیت و پتانسیل کشاورزی باز شود.

عضو سابق شورای شهر یاسوج و دکترای 
معماری و شهرسازی گفت: اِِِلمان شهری 
با مجسمه سازی فرق دارد و المان؛ یعنی 
کنش  فرهنگ،  مدنیت،  تاریخ،  از  بخشی 
در  که  اجتماعی  اقتصادی-  واکنش  و 
معماری انعکاس یابد اما حتی یک اِلمان 

در شهر یاسوج یافت نمی شود.
فضای  افزود:  روز  تاجی  نگین  فرشاد 
موجب  بیشتر  تردد  واسطه  به  گشایش 
فروش بیشتر و به صورت کلی باعث بهتر 
یاسوج  و  می شود  اقتصاد  وضعیت  شدن 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد که به 
پایتخت طبیعت ایران معروف هست نیز از 

این قاعده مستثنی نیست .
با  شهری  اِِِلمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
یعنی  المان؛  و  دارد  فرق  سازی  مجسمه 
کنش  فرهنگ،  مدنیت،  تاریخ،  از  بخشی 
در  که  اجتماعی  اقتصادی-  واکنش  و 
معماری انعکاس یابد اما حتی یک اِلمان 

در شهر یاسوج یافت نمی شود.
تصریح  یاسوج  شهر  شورای  سابق  عضو 
کرد: خیابان ها و میدان ها هویت اجتماعی 
مجموعه  و  نمی دهد  نشان  را  فرهنگی 

شهرسازی یاسوج رو به قهقرا است.
از  متاثر  اقتصاد  کرد:  بیان  تاجی  نگین 
شهرسازی  از  بخشی  که  بوده  شهرسازی 
مبلمان شهری  با  و  است  مبلمان شهری 
باعث  که  می شود  ایجاد  فضاهایی 

سرزندگی و تردد بیشتر می شود.
وی ادامه داد: وقتی شهر زیبا باشد زبانزد 
و  شهرها  بر  بیشتری  تاثیر  و  می شود 
استان های همجوار می گذارد. تردد بیشتر 
مقصد  که  می شود  باعث  یاسوج  شهر  در 

رونق  باعث  همین  و  شود  گردشگری 
اقتصاد خواهد شد.

دکترای معماری و شهرسازی تاکید کرد: 
خیابان های فاخر، با عرض باال و نورپردازی 
شهری  مبلمان  بر  زیادی  تاثیر  مناسب 
دارد و خود به خود یاسوج به عنوان شهر 
گردش  و  می شود  زبانزد  زیبا  کوهپایه ای 

پذیر خواهد شد.
اقامتگاه های  اگر  کرد:  بیان  تاجی  نگین 
چند  جای  به  باشد  داشته  وجود  خوب 
ساعت هر مسافر می تواند چند روز اقامت 
لحاظ  به  و  شود  رشد  به  رو  شهر  و  کند 

شهرسازی قوی شود.
سرمایه گذار  نتیجه  در  کرد:  عنوان  وی 
برای  بیشتری  امنیت  احساس 
خواهد  پیدا  شهر  این  در  سرمایه گذاری 
به  خود  نیز  زیرساختی  حوزه  این  و  کرد 

خود تقویت می شود .
تصریح  یاسوج  شهر  شورای  سابق  عضو 
کرد: طبق قانون ارزش افزوده باید صرف 
حجم  اما  شود  صرف  عمرانی  کارهای 
در  که  شده  موجب  انسانی  نیروی  باالی 
شهرداری پول های تزریقی صرف همین 
تقویت  و  بشود  مازاد  و  ای  فله  نیروهای 
جمعیت  رشد  با  متناسب  ها  زیرساخت 

شهری مغفول واقع شود.
نگین تاجی ابراز داشت: هر بودجه باید در 
جابه جایی  و حق  ردیف خود صرف شود 
اسالمی  جمهوری  قوانین  لحاظ  به  ندارد 
خدماتی  نیروهای  اما  است  تخلف  این 
بدنه  که  است  زیاد  آنقدر  شهرداری  در 

شهرداری فربه شده است.
با  نیرو  جذب  میزان  کرد:  اضافه  وی 

شهرداری  انگار  ندارد.  همخوانی  خدمات 
فقط  که  است  شده  تبدیل  بنگاهی  به 
نیرو استخدام می کند و حقوق پرداخت 
می کند و خدمات مفیدی انجام نمی دهد 
نه در حوزه پسماند نه در خدمات فرهنگی 

و فنی.
کارشناس و دکترای معماری و شهرسازی 
گفت: وقتی نیروی مازاد داریم و خروجی 
نداریم شهرداری دچار روزمرگی می شود 
چنانچه فقط اگر حقوق نیروها را پرداخت 

کند کار بزرگی انجام داده است.
نگین تاجی بیان کرد: مدیریت شهری یک 
مدیریت مشارکتی است و شهروند باید در 
کنار مدیریت قرار گیرند متأسفانه در شهر 

یاسوج این قانون وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما مردم باید هوشیار باشند 
دقت کنند هم در انتخاب شورای شهری 
و هم خودشان از طرح های مبلمان شهری 

استقبال کنند.
ابراز  یاسوج  شهر  شورای  سابق  عضو 
بوده  کمرنگ  مشارکتی  مدیریت  داشت: 
و حاال کمرنگ تر هم شده است و شاید 
یاسوج  است  مردم  اعتمادی  بی  علتش 
این  از  به شدت  ولی  دارد  زیادی  قابلیت 
زیبایی ها و پتانسیل ها فاصله گرفته است.

مبلمان شهری یاسوج چه تاثیری می تواند 
پذیری  مسافر  و  گردشگری  اقتصاد،  بر 

داشته باشد؟
شهردار یاسوج نیز در این رابطه می گوید: 
مبلمان شهری دامنه وسیعی دارد که در 
وهله نخست به شهرها زیبایی می دهد و 
آن زیبایی برگشت سفر را تکرار می کند 

یعنی سفرهای بعدی را ایجاد می کند.

شهری  مبلمان  افزود:  مقدم  نستهن 
اینکه طبیعت  یاسوج مرکز استان بخاطر 
همین  با  متناسب  باید  دارد  زیبایی  سبز 

طبیعت و مواهب طبیعی و الهی باشد.
ما  شهرهای  چنانچه  کرد:  تاکید  وی 
باشند  داشته  زیبا  های  المان  و  مبلمان 
استان  برای  یعنی  زاست  سرمایه  قطعا 
درآمد زاست و توقف سفر را بیشتر خواهد 

کرد.
و  ها  زیبایی  کرد:  عنوان  یاسوج  شهردار 
المان ها در شب و روز باید از هم تفکیک 
ضعف  سری  یک  یاسوج  در  البته  شوند 
شهری  مبلمان  های  زیرساخت  در  هایی 

وجود دارد.
مبلمان  این  از  بخشی  داد:  ادامه  مقدم 
ساخت و سازها و زیبایی نمای ساختمان 
ها می توانند به مبلمان شهر ما کمک کند 
برای  جدیدی  کار  مبلمان  بحث  در  لذا 
استفاده  که  است  پیش  در   ۱40۲ نوروز 

از بهترین مبلمان است.
وی تاکید کرد: قصدی وجود ندارد که از 
کارهای بی کیفیت استفاده شود و سعی 
مبلمان  تجهیزات  از کسانی که  می شود 

شهری را تولید می کنند دعوت شود.
یک  اخیرا  کرد:  بیان  یاسوج  شهردار 
شده  انتخاب  بوده  شهر  نیاز  که  مبلمانی 
که با ایجاد نقدینگی چهره شهر دگرگون 

خواهد شد.
هایی  المان  برخی  داشت:  ابراز  مقدم 
اند  شده  نصب  گذشته  های  سال  در  که 
حتی نمی توانند پیامی به مخاطب بدهند 
عمومی  فراخوان  به  ها  المان  چنانچه 
گذاشته شود همه ایده ها طبق آن چیزی 
که شهرداری می خواهد به دست می آید.

گذشته  سال  گفت:  یاسوج  شهردار 
ملی  سمپوزیوم  و  نگاری  دیوار  بحث 
و  شد  برگزار  المان   فلزی  مجسمه های 
فراخوان به صورت ملی بود و کسانی هم 
که شرکت کردند برند بین المللی داشتند.

مبلمان شهری یاسوج چه تاثیری می تواند 
پذیری  مسافر  و  گردشگری  اقتصاد،  بر 
داشته باشد؟ شهردار یاسوج ادامه داد: هم 
اینک ۱4 المان آماده است و فونداسیون 

ها در حال تکمیل است.
المان  همه  نیست  قرار  کرد:  تاکید  مقدم 
شهر  همان  فرهنگ  و  هویت  شهر  های 
شهری  یاسوج  که  زیرا  باشد  منطقه  و 
گردشگر پذیر است و ظرفیت آن هم در 
گردشگری است پس از همه جای کشور 
به این شهر می آیند بنابراین زائیده فکری 
المان  نقاط کشور در  اقصی  از  هنرمندان 
ها دیده شد. وی عنوان کرد: حق شهروند 
بینند  می  را  المانی  که  است  گردشگر  و 
ایجاد کند قطعا  برایشان  یک پیام ذهنی 

ما اجازه نداریم سلیقه ای کار کنیم.

کهگیلویه و بویراحمد اقلیم متنوعی دارد و 
کشاورزان مناطق سردسیری و گرمسیری 
هستند  مواجه  گوناگونی  مشکالت  با  آن 
و  تحقیقات  مرکز  رییس  اعتقاد  به  که 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، 
تعادل بخشی و پایداری کشاورزی در همه 
مناطق آن با اجرای طرح »الگوی کشت« 

رقم خواهد خورد.
کشاورزی،  محصوالت  کشت  الگوی  سند 
توسط دولت سیزدهم ابالغ شد تا ۲ هدف 
عمده افزایش بهره وری و کاهش مصرف 

آب را تحقق ببخشد.
سال  که  است  طرحی  کشت  الگوی 
بسیاری  و  پیشرفته  جوامع  در  هاست 
تا  شود  می  استفاده  جهان  کشورهای  از 
مشکالت  از  بسیاری  روش  این  کمک  به 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی رفع شود 
چرا که استفاده از الگوهای کشت صحیح 
آیندگان  برای  تولید  منابع  حفظ  سبب 
می گردد و میزان مصرف انرژی و آب را 
این  در  ایرنا  خبرنگار  و  دهد  می  کاهش 
زمینه با رییس مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت و 
گویی انجام داده است.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
گفت: بدون شک  استان  طبیعی  منابع  و 
اصلی  منبع  قدیم  از  کشاورزی  بخش 
درآمد مردم استان کهگیلویه و بویراحمد 
بوده و طبیعتاً بهره وری در این بخش به 
طرز چشمگیری به پیشرفت اقتصاد خانوار 
کشاورزان استان کمک خواهد کرد. برای 
اینکه تولید در این استان پایدار و با ثبات 
تامین  آن  جامعه  غذایی  امنیت  و  گردد 
تغییر  فعلی  وضعیت  بایست  می  شود، 
برطرف  موجود  های  نابسامانی  و  یافته 

شوند. 
این  کرد:در  تصریح  حیدرپور  اهلل  نصرت 
چه  که  باشد  مشخص  بایست  می  طرح 
محصولی تولید کنیم؟ چقدر تولید کنیم؟ 
)زمان(  کی  تا  کنیم؟  تولید  )مکان(  کجا 
تولید کنیم؟ نیاز کشور و یا نیاز استان چه 
تولید چگونه  مقدار است؟ وضعیت منابع 

است؟ پتانسیل تولید چقدر است؟
استان  در  شرایط  این  داد:  ادامه  وی 

آموزش  و  تحقیقات  مرکز  محوریت  با 
کشاورزی استان در حال شروع مقدماتی 
در  که  مختلفی  عوامل  آن  طی  و  است 
از دشت های  تولید  در  بهره وری  نتیجه 
مورد  هستند  موثر  استان،  حاصلخیز 
از جمله  تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. 
آبی  نیاز  مطالعات  می توان  عوامل  این 
محصوالت کشاورزی، منابع آب )سطحی و 
زیرزمینی(، عوامل خاک شناسی )تناسب 
حاصلخیزی(،  اراضی،  قابلیت  اراضی، 
زیست  شناسی،  گیاه  اکولوژی،  زراعت، 
مسائل  ها،  بیماری  و  آفات  محیطی، 
اقلیم  اقتصادی، هواشناسی و  اجتماعی و 

را نام برد.
حیدرپور تأکید کرد: این عوامل در بحث 
کهگیلویه  استان  در  الگوی کشت  تدوین 
گرفت  خواهند  قرار  نظر  مد  بویراحمد  و 
دارد  متنوعی  اقلیم  ما  استان  همچنین 
مشکالت  با  مختلف  مناطق  کشاورزان  و 
متعددی مواجه هستند که تعادل بخشی 
و پایداری کشاورزی این مناطق با اجرای 

طرح “ الگوی کشت” رقم خواهد خورد.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
یک  کرد:  اعالم  استان  طبیعی  منابع  و 
درصد از مساحت اراضی کشور را دارد و 
حدود ۹0هزار بهره بردار بصورت مستقیم 

در بخش کشاورزی )در همه زمینه ها از 
پرورش ماهی تا باغ و..( فعال است.

استان  زراعی  اراضی  کل  افزود:  حیدرپور 
۲7۲ هزار هکتار است و در هر سال سطح 
زیر کشت ما حدود ۱۱0 هزار هکتار دیم و 
47 هزار هکتار، کشت آبی و مابقی آن هم 
آیش است و سطح اراضی باغی ما حدود 
34 هزار و ۹۶0 هزار هکتار آبی و 4 هزار 
هکتار به صورت کشت دیم است که کل 
تولیدات محصوالت استان در همه زمینه 
ها، حدود یک میلیون تن در سال برآورد 

می شود.
بهره  تعداد  ما  استان  در  شد  یادآور  وی 
زیرکشت  سطح  به  نسبت  برداران 
مناطق  در  به خصوص  زراعی  محصوالت 
به  روز  اراضی  و  بوده  زیاد  سردسیری 
توانیم  نمی  ما  و  شوند  می  کوچکتر  روز 
و  اجتماعی  عوامل  و  توپوگرافی  به سبب 

محلی، مزارع یکپارچه را داشته باشیم.
بر  الگو  یک  باید   : دارد  اعتقاد  حیدرپور 
بخصوص  استان  موجود  وضعیت  اساس 
ارائه  و  تدوین  استان  سردسیری  مناطق 
سردسیری  مناطق  در  که  چرا  شود 
در  بردار،  بهره  به  زمین  نسبت  وضعیت 
بحرانی  استان،  گرمسیری  مناطق  مقابل 

تر است.

دکتری معماری و شهرسازی عنوان کرد ؛

یاسوج، شهری بدون ِالمان

اجرای »الگوی کشت« 
نجات بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
مهمترین چالش  شرکت های نوآور و فناور استان به 
و  زمین  کمبود  همچنان  بویراحمد  شهرستان  ویژه 
فضا است که در این رابطه رایزنی هایی با اداره کل 
منابع طبیعی استان به منظور اختصاص زمین به این 

شرکت ها صورت خواهد گرفت.
سید احسان عسکری اظهار داشت: در اجرای برخی 
طرح  های دولت بخصوص در زمینه پروژه های راه 
و شهرسازی، شهرستان بویراحمد در تنگنای کمبود 
زمین است با این وجود به دلیل اهمیت شرکت های 
دانش بنیان، پیگیری هایی به منظور تخصیص زمین 
اداره کل منابع طبیعی  از طریق  فناور  به واحدهای 

استان در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در شعار امسال، شرکت های دانش بنیان استان مورد 
حمایت قرار می گیرند و نگاه ها به سوی این شرکت 

ها ویژه خواهد بود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان و فناور استان 
مشکل  با  نیازشان  مورد  تسهیالت  دریافت  لحاظ  از 
تا  کنند  بیشتری  پیگیری  باید  و  هستند  مواجه 

کارشان به سرانجام برسد.
اقتصاد  اعتبارات ستاد  از محل  عسکری عنوان کرد: 
دانش  فناوران  فعالیت  ایجاد  برای  بنیان  دانش 
شرکت  برای  تومان  میلیارد  هفت  استان،  در  بنیان 
برای  تومان  میلیارد  هشت  و  صنعتی  شهرک های 

جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است.
سازمان  معاون  رحیمی  رضا  اخیر  سفر  در  البته 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به استان 
کهگیلویه و بویراحمد اعالم شده بود که شرکت های 
دانش بنیانی که دارای رتبه دانش بنیانی از معاونت 
علمی و فناوری رییس جمهور باشند در گرفتن زمین 
و تقسیط طوالنی مدت پول هایی که باید برای زمین 

بدهند در اولویت هستند.
امسال بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به نام دانش 
همه  طلبد  می  بنابراین  است  شده  نامگذاری  بنیان 
مسئوالن به سمت دانش بنیان کردن تولیدات پیش 
روند زیرا بهره وری بدون دانش بنیان کردن امکان 
پذیر نیست. در حال حاضر ۵۲ واحد فناور در مراکز 
رشد بویراحمد، گچساران و کهگیلویه فعالیت دارند.

۱۶ شرکت در پارک استان، ۱8 واحد فناور در مرکز 
مرکز  در  فناور  واحد   ۱۶ و  یاسوج  شهر  جامع  رشد 
استقرار  با  تاکنون  و  هستند  مستقر  گچساران  رشد 
۲ واحد فناور در مرکز رشد کهگیلویه موافقت شده 

است. واحدهای فناورانه و شرکت های دانش بنیان 
استان تاکنون حدود ۵00 فرصت شغلی ایجاد کرده 

اند.

مشکل کمبود زمین گریبانگیر 
شرکت های دانش بنیان استان است
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متولد فروردین : 
امروز که ماه به ستاره پلوتو در پنجمین خانه شما ملحق شده است، 
نثار  دیگران  به  بین محبتی که شما مجبورید  بزرگی  تفاوت خیلی 
کنید و عشقی که به راحتی آنها به شما می دهند وجود دارد. اگرچه 
این موضوع برای شما بسیار واضح است، ولی شما تحریک می شوید 

که آن را برای دیگران شرح بدهید. 
متولد اردیبهشت :

را  او  که  نکنید  سعی  دارید  خود  کنترل  تحت  را  کسی  شما  اگر   
متقاعد کنید، برای اینکه موفق نمی شوید. از طرف دیگر، این موضوع 
اضطراب  اینکه  بدون  فقط  نیست.  شدن  نگران  برای  مهمی  مسأله 
داشته باشید در مورد توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش نشان 

بدهید.
متولد خرداد :

مسئولیت  هستید  کردن  تفریح  حال  در  که  زمانی  باشید  مواظب   
های  دلبستگی  که  است  زیرکانه ای  فکر  نکنید.  فراموش  را  هایتان 
همیشگی را به عملکردی مثبت تبدیل کنید. هر تغییری را که در 
نظر دارید انجام دهید زیرا که ژوپیتر در حال حاضر بر موفقیت های 

زمینی اشاره دارد.
متولد تیر :

 سیاره حاکم شما عطارد امروز فاصله زیادی با ژوپیتر ایجاد می کند، 
به شما این امکان را می دهد که استعداد و هوش خود را بکار گرفته 
و راه خود را از گوشه تاریکی شروع کنید. در یک نگاه ممکن است 
بیندازد.  به دام  را  نگران شوید که دارید در راهی می روید که شما 
را  این موقعیت  بررسی های دقیق، می فهمید که می توان  از  بعد  اما 
دیگران  به  را  تان  اندیشی  مثبت  قدرت  که  کرد  تبدیل  فرصتی  به 

اثبات کند.
متولد مرداد : 

تان  ناخودآگاه ذهن  نیمه  العاده در  امروز یک تغییر جادویی خارق 
در  شما  درونی  تغییر  این  نتیجه  دارند  دوست  همه  و  می دهد  رخ 
بگیرید  به هر حال ممکن است تصمیم  ببینند.  آینده  طی روزهای 
اینکه فکر  به خاطر  دارید  نگاه  را پیش خودتان  بزرگ  تغییرات  که 

می کنید دنیای درون شما به دیگران ربطی ندارد. 
متولد شهریور : 

برای چنین گرفتگی از ماه مقتدر عجیب است که تغییر قابل توجهی 
ممکن  گرفتگی  ماه  یک  اثرات  چه  اگر  نیاید.  پدید  زندگی شما  در 
است ماه ها قبل یا بعد از رخ دادن آن ظاهر شوند اما این یکی در 
برای  شما  که  چیزی  است.  گرفته  قرار  شما  “اسرار”  از  خانه  اولین 
مدت زمان نسبتا طوالنی پنهان کرده بودید ممکن است این روزها 

ناگهان آشکار شود. 
متولد مهر : 

خاطراینکه  به  کنید،  پریشانی  گیجی  احساس  امروز  است  ممکن 
کارهای  است.  شده  ناپدید  امروز  شما  خالقیت  قدرت  فکرمی کنید 
می شوند  باعث  و  است،   شده  معکوس  امروز  شما  روتین  و  تکراری 
که نتوانید براحتی روی دنبال کردن رویاهایتان تمرکز کنید. بخاطر 
اینکه نمی توانید کارهای معجزه بخش انجام دهید خود را سرزنش 

نکنید. 
دارد  امکان  که  جایی  تا  می کنید  سعی  امروز  شما   : آبان  متولد 
برایتان  شما  نیازهای  اما  برسید،  خود  مقصود  به  دیگران  کمک  با 
دردسرساز نیز خواهند بود؛ چراکه اگر آنهایی که بهتان کمک کرده اند 
می شوید  مجبور  شما  داشتند  شما  از  هم  دلیلی  بدون  خواسته  هر 
اینکه خودتان  از  قبل  باید  نباشید؛ شما  نگران  بهشان کمک کنید. 

را در اختیار دیگران قرار بدهید، مرزهایی برای خود تعیین کنید.
متولد آذر : اگر شما در طول هفته بیشتر از آن حدی که خودتان 
می خواسته اید کار کرده باشید، در آخر هفته به دنبال فرصتی برای 
بخشهای  همه  شما  وظایف  متأسفانه  می گردید.  کردن  استراحت 
به  که  مجبورید  شما  می دهند.  قرار  پوشش  تحت  را  شما  زندگی 
ونوس  حالیکه  در  خوشبختانه  اما  کنید،  عمل  داده اید  که  قولهایی 
وارد نهمین خانه شما می شود شما قادر خواهید شد وقت خالی برای 

تفریح کردن پیدا کنید. 
: حاال که بهرام و خورشید در دهمین خانه شما یعنی  متولد دی 
خانه شغلی تان قرار دارند، شما درمحل کار خیلی تحت فشار واقع 
توانایی تان  از  باشد بیشتر  باید حواستان جمع  می شوید. شما فقط 
مسئولیت قبول نکنید. شما زمانی به باالترین درجه موفقیت می رسید 
تعهداتی که  بین  دارد  امکان  که  تا جایی  کامل  با دقت  بتوانید  که 

می دهید و کارآیی خود توازن برقرار کنید.
افشا کردن درد  نیازها و  از مطرح کردن  امروز  : شما  متولد بهمن 
دلهایتان با یک دوست و یا همکار خیلی صمیمی خجالت نمی کشید. 
شما می توانید کاماًل رک حرفهایتان را بزنید و این موضوع اطرافیانتان 
را شگفت زده خواهد کرد، اما وقتی با لحن صمیمی  و خودمانی با 
به حرفهای شما گوش  با کمال میل  نیز  آنها  آنها صحبت می کنید 

می دهند.
عادات  تمام  که  باشید  باور  این  بر  است  ممکن   : اسفند  متولد 
در  باشید که  مایل  اگر شما  تغییر هستند مخصوصا  قابل  احساسی 
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. 
و  شوید  دوستی  پول  آدم  به  تبدیل  است  ممکن  درآینده  متاسفانه 
اگر کسی راه شما را برای رسیدن به منافع مالی سد کرد عصبی و 

پریشان می شوید.

3
فال روز 

علمی  هیئت  عضو  و  کبد  و  گوارش  تخصص  فوق 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص مسمومیت 

کبدی با مصرف زیاد داروهای ُمسکن، هشدار داد.
سالمت  شبکه  ضربان  برنامه  در  نمازی،  ابوالفضل   
همان  زردی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سیما، 
نشانه  یرقان،  یا  زردی  گفت:  است،  هپاتیت 
اختصاصی هپاتیت نیست، بلکه زردی، عالمت غیر 
یک  زردی  است.  بیماری ها  از  بسیاری  اختصاصی 

سرنخ است که باید علت آن را یافت.
وی افزود: حساس ترین عضو در مقابل افزایش بیلی 
از  روبین خون، سفیدی چشم )صلبیه( است، پس 

چشم، پوست و مخاط زرد می شوند.

دارند،  تیره  پوست  که  افرادی  در  داد:  ادامه  نمازی 
تشخیص زردی سخت تر صورت می گیرد.

شکست  و  تجزیه  از  روبین  بیلی  شد:  یادآور  وی 
گلبول  عمر  قرمز حاصل می شود، طول  گلبول های 
قرمز ۱۲0 روز است، اگر این تعادل به هم بخورد، 
اختالل مواجه  با  آن  یا دفع  و  باال رود  تولید  یعنی 
و در  باال می رود  روبین در خون  بیلی  میزان  شود، 

مخاط ها و پوست رسوب پیدا می کند.
ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
و  قبل کبدی، کبدی  به سه دسته  را،  کبد  التهاب 
بعد کبدی، تقسیم بندی کرد و افزود: بیماری های 
را  هموگلوبین  تجزیه  که  هستند،  متعددی  خونی 
می شوند.  زردی  باعث  و  می برند  باال  حد  از  بیش 
قرار  تأثیر  تحت  را  کبد  سلول های  که  بیماری  هر 
هپاتیت خود  و   A،B،C،D،E هپاتیت  مانند:  دهد، 
گیاهی،  و  شیمیایی  داروهای  اقسام  و  انواع  ایمنی، 
همچنین طیف وسیعی از سرطان ها )سرطان کبد، 

و…(،  عشر  اثنی  لوزالمعده،  صفراوی،  مجاری 
مجرای  و  کبدی  خون  مسیر  در  انسداد  باعث  که 
صفراوی شوند، ایجاد زردی می کنند. وی یادآور شد: 
انجام آزمایشات و  با  بیمار، همراه  شرح حال دقیق 
اصلی  بیماری  تشخیص  مختلف،  تصویربرداری های 
این سوال  به  پاسخ  در  نمازی  می گرداند.  میسر  را، 
که آیا مسکن ها می توانند باعث ایجاد زردی شوند، 
آن،  زیاد  مصرف  که  مسکنی  شایع ترین  بله،  گفت: 
باعث مسمومیت کبدی می گردد، استامینوفن است.

وی یادآور شد: در مسمومیت های دارویی، زردی به 
یکباره اتفاق می افتد که گاهی منجر به پیوند کبد 

اورژانسی می شود.
نمازی در پاسخ به این سوال که سرطان ها چه زمانی 
خود را با بروز زردی نشان می دهند، گفت: این زمان، 
بستگی به محل سرطان دارد، اگر سرطان در ابتدای 
خروجی  مجاور  چون  باشد،  داشته  قرار  لوزالمعده 
سرطان  یا  و  می افتد  اتفاق  زودتر  زردی  صفراست، 

مجاری صفراوی که سریعاً باعث بروز زردی می شود.
این فوق تخصص گوارش و کبد یادآور شد: بعضی از 
غذاها که حاوی رنگدانه ای به نام کاروتن هستند، 
)کاروتن در سبزیجاتی مانند هویج، نارنگی، پرتقال، 
افزایش زردی در پوست  باعث  و…(،  کدو حلوایی 
باال  را  خون  روبین  بیلی  میزان  چون  اما  می شوند، 

نمی برند، موجب نگرانی نیست.
به  که  گیاهی  داروهای  از  بعضی  شد:  متذکر  وی 
باالیی  خلوص  و  می شوند  خریداری  فله  صورت 
ندارند، ممکن است با اختالالت عملکرد کبد همراه 
به  از حد چای سبز که  بیش  مانند مصرف  باشند، 
در  زردی  ایجاد  باعث  نباشد  خالص  اگر  خصوص 

پوست می شود.
گیاهی  عرقیات  و  داروها  مصرف  داد:  ادامه  نمازی 
سنتی  طب  متخصص  پزشکان  نظر  تحت  تنها  را، 

مصرف کنید.
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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 عليرضا سجاديفر از رزمندگان و بسيجيان پيشكسوت 

شهدا از نفس افتادند تا ما از نفس نيفتيم

آقاي سجاديفر براي ش�روع از خودتان 
بگويي�د،  چطور مس�ير زندگي ت�ان به 

رزمندگي افتاد؟
من عليرضا سجاديفر فرزند ارشد خانواده هستم. 
در زمان انقالب كم سن و سال بودم به همين دليل 
فعاليت خاصي نداشتم. اما از آنجايي كه در محله اي 
مذهبي و واليي و در ركاب روحاني مبارزي به نام 
حجت االس��الم قائمي كه پدر دو شهيد هم بود، 
رشد يافتم و همراه شدم، توانستم با آرمان هاي امام 
خميني و نظام مقدس جمهوري اسالمي بيشتر 
آشنا شوم. واقعاً بايد به اين نكته اذعان نمود كه در 
آن روزها مسجد سنگر بود و روحانيت نقش زيادي 

در تربيت فرزندان ملت ايران بر عهده داشت. 
چند سال داشتيد که به جبهه رفتيد؟

من از همان آغازين روزهاي جنگ و جهاد منتظر 
بودم به سن 15 - 14 سالگي برسم تا بتوانم به جبهه 
اعزام شوم. قبل از اعزام هم در تمامي برنامه هاي 
بسيج ش��ركت  و خود را مهياي رفتن مي كردم. 
البته خانواده دغدغه درس خواندن و ادامه تحصيل 
من را داشتند، به همين دليل به خانواده تضمين 
مي دادم كه از درس و مشق غافل نمي شوم. بيم از 
دست دادن فرصت براي حضور در ميدان جنگ و 
اميد رسيدن به شهادت، لحظات زيبا و پرشكوهي 
را براي ما رقم مي زد. لحظات خيلي زيبايي بود. از 
يک طرف آنچنان درس مي خوانديم كه گويي شب 
امتحان است، از طرف ديگر سعي مي كرديم از قافله 
رزمندگان عقب نمانيم و خود را به همه برنامه هاي 

بسيج، اعزام و... برسانيم. 
حضورتان در نوجواني در جبهه ها بيشتر 

شور بود يا شعور؟

در حقيقت بايد بگويم احساس تكليف و پيروي از 
واليت فقيه بود كه ما را به جبهه مي كشاند. به اين 
نتيجه رسيده بوديم كه اكنون زماني است كه بايد 
درس و مش��ق را رها كرد و به جبهه رفت. شايد تا 
زماني كه جبهه نرفته بوديم هدفمان اين بود كه 
فقط خودمان را به جبهه برس��انيم. اما در جبهه 
به ش��ناخت كاملي از راه و هدفمان مي رسيديم 
كه همان دفاع از كشور، دين اسالم و پاسداري از 
خون شهدا بود. اين شناخت چون كامل و همراه با 
بصيرت بود، باعث ثبات قدممان مي شد و اگر خدا 
بخواهد هنوز هم در اين راه ثابت قدم هستيم، واقعاً 

جبهه دانشگاه بود. 
کمي از دوران جبهه تان بگوييد،  در چه 

عملياتي حضور داشتيد؟ 
به لطف خدا همراه با يكي از دوستانم به نام حسين 
سالديده كه دو سالي از من بزرگ تر بود عازم جبهه 
شدم. او تيربارچي بود و من هم كمكش. من مدت 
هش��ت ماه در جبهه ها حضور داش��تم. مدتي در 
كردس��تان و جبهه هاي غرب ب��ودم. در عمليات 
بيت المقدس 7 در شلمچه حضور يافتم و همچنين 
در جزاير مجنون در كنار ديگر رزمندگان بودم. در 
اينجا مي خواهم از همرزمان و رزمندگاني كه به 
سعادت شهادت دست يافتند يادي كنم. شهيد 
سبحان حاجي زاده يكي از صميمي ترين دوستانم 
بود كه يادش را هميشه گرامي مي دارم. او تيربارچي 

بود و در عمليات نصر 8 به شهادت رسيد. 
امروز که موسم دفاع از حرم جريان دارد، 
نگاه مردم به ش�هداي جبه�ه مقاومت 
اسالمي را چطور مي بينيد و اگر به حضور 
شما که از رزمندگان دفاع مقدس هستيد 

نياز باشد، راهي مي شويد؟
خدا را شاكرم كه مردم ما به اين درجه از شناخت 
رس��يده اند كه ما اين امنيت و اين آزادي و عزت 
را مديون ش��هدا و جانبازان و رزمندگان هستيم. 
استقبال و شركت مردم در تشييع جنازه مدافعان 
حرم نشانه اين است كه مردم قدر شهدا را مي دانند 
و با وجود درک مي كنند كه شهداي دفاع مقدس 
ما رفتند تا از كيان و مرزهاي سرزمين اسالمي مان 
دفاع كنند و مدافعان حرم هم ش��هيد مي شوند 
تا هم از مرزه��اي مملكت ما دفاع كنن��د و هم از 
مرزهاي اعتقادي مان. به جرئت مي توان گفت اگر 
امنيتي در كشور ما حاكم است آن را مديون 
شهيداني هستيم كه از نفس افتادند تا ما 
از نفس نيفتي��م.  اميدوارم روزي برس��د 
همه به راهي كه مدافع��ان حرم مي روند 
و به ارزش كار آنها پ��ي ببرند كه اگر آنان 
نباش��ند ما بايد در داخل خ��اک خودمان 
با عناصر استكبار كه با نام داعش شناخته 
مي ش��وند، مي  جنگيديم. اينجاست كه به 
ضرورت حضور فرزندان مملكت در بيرون 
از مرزها پي مي بريم. اسالم حد و 
مرز جغرافيايي نمي شناسد. 
مطمئناً اگر نياز به حضور 
ما در سوريه يا هر جاي 
ديگر از كره زمين براي 
دادخواهي مسلماني 
باشد، ذره اي ترديد به 
خود راه نمي دهيم 
و خ��ود را به آنجا 

مي رسانيم. 

  صغري خيل فرهنگ
اکنون که نزديک به س�ه دهه از پايان دفاع مق�دس مي گذرد، نوجوان�ان رزمنده  نيز 
گرد گ�ذر ايام را برچهره هايش�ان احس�اس مي کنند و حاال که به س�نين ميانس�الي 
رس�يده اند، با حس�رت از خاطرات آن دوران طالي�ي ياد مي کنند. بس�يجي رزمنده 
عليرضا س�جاديفر از رزمندگان دفاع مقدس اس�ت ک�ه در گفت وگو با م�ا از دلتنگي 
براي روزهاي جهاد و همچنين اشتياقش براي حضور در ميان مدافعان حرم مي گويد.

چند روزي مانده به عيد امس��ال از طرف بس��يج 
ناحي��ه ولي عصر)ع��ج( از مقاب��ل مس��جد امام 
موس��ي بن جعفر)ع( در خيابان كبكانيان سوار بر 
اتوبوس عازم سفر شديم. همسفر با يكي از همان 
كاروان هاي راهيان نور مي شوم كه به فرموده رهبر 
معظم انقالب »حافظ افتخارات و نقطه هاي عطف 
و س��ربلندي و عزت ملت« هستند. سومين سال 

متوالي است كه اين سعادت نصيبم مي شود. 
 چهار بار نام امام

نيمه هاي شب وارد پادگان دوكوهه شديم. دوكوهه 
قدمگاه شهيدان، محل عروجشان و محل وداعشان   
است. فضا همان فضاي س��ال هاي دفاع مقدس 
است، اما ديگر مثل آن سال ها كسي با صداي پر مهر 
و محبت خود به ما خوشامد نمي گويد. آن روزها 
وقتي از اتوبوس پياده مي شدي همه به استقبالت 
مي آمدند و آنچنان از تو پذيرايي مي كردند كه گويي 

از سفر برگشته اي، در حالي كه به سفر رفته اي. 
سحرگاه آخرين جمعه س��ال را با قرائت دلنشين 
دع��اي ندبه آغ��از كرديم. حس��ينيه حاج همت 
دوكوهه در اين روز پذيراي جمعيتي نزديک به 5 
هزار نفر بود كه همگي پاي سخنان حجت االسالم 
پناهيان نشسته بودند و منتظر شروع دعاي ندبه 
توسط حاج سعيد حداديان بودند. حجت االسالم 
پناهيان خاطراتي از رزمندگان در اين خصوص نقل 

و به آمار جالبي از وصيتنامه شهدا اشاره كرد. 
وي گفت:»آماري كه از وصيتنامه ش��هدا گرفته 
ش��ده، به طور ميانگين در هر وصيتنامه چهار بار 
از امام حس��ين)ع(، عاش��ورا و تبعيت از واليت و 
رهبري سخن گفته شده اس��ت.« با توجه به اين 
مطلب و با مرور زندگي و س��يره شهدا درمي يابم 
كه ش��هيدان به وظيفه خود عم��ل كردند، چون 
آنان مرد ميدان هاي عمل بودن��د. اما پس از آنها 
چه كرده ايم؟ وصيت آنها چه ب��ود؟ چه انتظاري 
از ما داشتند؟ مگر غير از اطاعت محض از واليت 
فقيه، امر به نماز و قرآن و حفظ حجاب چيز ديگري 

از ما مي خواس��تند. واليت پذيري، واليتمداري و 
واليت محوري را ش��هيدان به ما آموختند. آنها با 
ايثار جان خود براي عزت و افتخار و اقتدار كشور 
و براي فقي��ه زمان خود از جان مايه گذاش��تند و 
گرماي سخت و طاقت فرساي جبهه هاي جنوب 
و يخبندان كردس��تان و جبهه هاي غرب كشور 
روي عقيده و وفاداري شان نسبت به واليت و نظام 

تأثيري نداشت. 

 بخشدار 13 ساله
برنامه هاي بازديد در 28 اسفند با ديدار از منطقه 
عملياتي محرم و شرهاني شروع شد. شرهاني در 
كيلومتر 45 جاده دهلران- انديمشک در منتها اليه 
جاده عين خوش- چم سري)جاده شهيد خرازي( 
و در نزديكي ج��اده چم س��ري، منطقه عملياتي 
محرم قرار دارد. در كن��ار كانال بجيله راوي فتح از 
حماسه سازان عمليات محرم گفت و آزادي شهر 
زبيدات عراق كه شهيد عزيزاللهي نوجوان 13 ساله 
اصفهاني به عنوان اولين بخشدار نظامي اين شهر 
پس از آزادي از سوي رزمندگان انتخاب شد. شهيد 
عزيزاللهي فقط نمونه اي از آن درياي بيكران ايثار 
و شهادت بود يا ش��هيد بهنام محمدي كه هنگام 
شهادت 13 سال داشته است، در وصيتنامه اش كه 
تنها يک جمله است، نوشته: »جسمم را به خاک، 
روحم را به خدا و راهم را به آيندگان تقديم مي كنم. 
« اين نشان دهنده بصيرت و ش��ناخت راه توسط 
شهيدان بود كه از سنين نوجواني براي پاسداري از 
انقالب و ميراث خميني كبير به جبهه ها مي شتافتند 

و امثال شهيد فهميده و عزيزاللهي كم نبودند. 

 يک پرسش خاص
در اين سفر با نوجوانان و جوانان بي شماري مواجه 
مي ش��ديم كه براي قدرداني و الگوگيري از شهدا 
با ترک خانه و كاش��انه خود هنگام س��ال نو زائر 
كاروان راهيان نور ش��ده بودند. حي��ن حركت از 
منطقه شرهاني به سمت شوش و منطقه عملياتي 
فتح المبين كه فتح الفتوح رزمندگان بود، به عنوان 
يک رزمنده موضوع��ي را كه هميش��ه از آن رنج 
مي برم، از رزمنده دالوري كه سابقه اش در جبهه ها 
از من بيشتر بود، در ميان  گذارم. از طرف يک جوان 
امروزي كه شايد اين ش��بهه برايش مطرح شود، 
درباره علت روي مي��ن رفتن رزمندگان در برخي 
عمليات ها پرس��يدم. او گفت: »ش��رايطي پيش 
مي آمد كه معبر لو مي رفت و عراقي ها معبر را ترميم 
مي كردند. عمليات را نمي شد معطل گذاشت. بايد 
كاري مي كرديم. معموالً عمليات يک محور نبود 
كه چند تا محور بود. اگر يک محور عمل نمي كرد، 
دو محور ديگر آسيب مي ديد، يعني پهلوها خالي 

مي شد و دشمن از همانجا نفوذ مي كرد.« 
 30  پرستوي مهاجر

صبح روز دوم پ��س از اقامه نماز صبح به س��مت 
معراج الشهداي اهواز رفتيم كه ميزبان 30 شهيد 
تازه تفحص ش��ده بود و تا اقامه نماز ظهر در كنار 
شهدا بوديم و پس از صرف ناهار به سمت طالئيه 

حركت كرديم.
 در مسير  طالئيه  به اين فكر مي كنم، حاال كه اقشار 
گوناگون ب��ه اين مناطق پ��ا مي گذارند تا حقايق 
دفاع مقدس به فراموش��ي س��پرده نشود، خوب 
است راويان زبده اي همراه و در دسترس كاروان ها 
باش��ند تا جوانان و نوجوانان عالقه مندي كه آن 
س��ال ها را درک نكرده اند با حقايق دفاع مقدس 
و حتي اصطالحات اولي��ه مورد اس��تفاده در آن 
سال ها آشنا بشوند. با اينكه مي دانم و مي بينم كه 
در جاي جاي يادمان ها راويان نوري هس��تند كه 
بعضاً خودشان در عمليات ها حضور داشته اند و به 
همين دليل اثربخشي و تأثيرگذاري قابل توجهي 
در مخاطبان خود دارند، اما با خيلي از نوجوانان كه 
روبه رو مي شديم برداشت درستي از معبر و سنگر 
كمين و غيره نداشتند. شايد مسئوالن مربوط در 
قالب كاروان هاي دانش آموزي يا دانشجويي به اين 
دغدغه نويسنده اين سطور توضيحاتي ارائه بكنند، 
اما الزم است براي اينكه نوجوانان مملكت بهتر و 
بيش��تر با مناطق عملياتي و رزمندگان و شهداي 
ما مأنوس بش��وند، به صورت ملموس در جريان 
ماوقع قرار گيرند. عالوه بر اينكه الزم است زائران 
را با حقايق دفاع مقدس آشنا كرد بايد مراقب بود 
كه آن حقايق تحريف هم نش��وند. سه سال پيش 
در منطقه طالئيه با گوش خود ش��نيدم كه راوي 
محترمي مي گفت جزيره مجنون تا پايان جنگ 
دست ما بود و پس از قبول قطعنامه تحويل عراق 
داديم، در صورتي كه جزيره مجنون در چهارم تير 
67 يعني 23 روز پيش از قبول قطعنامه سقوط كرد. 
همچنين الزم است كساني كه دلبسته به فرهنگ 
ش��هدا هس��تند به ميدان پا بگذارند و از حقيقت 
دفاع مقدس دفاع كنند و اين بر عهده رزمندگان و 

بازماندگان دفاع مقدس است. 
 شلمچه سرزمين کربالي5

صبح روز بعد به سمت ش��لمچه حركت كرديم. 
شلمچه يادآور رزمندگان كرباليي ايران در عمليات 
كربالي 5 اس��ت. اين عمليات در ج��وار كربالي 
امام حسين)ع( به وقوع پيوس��ت و به قول رهبر 
معظم انقالب اسالمي شلمچه قطعه اي از بهشت 
است. البته شلمچه براي من يادآور عمليات بيت 
المقدس 7 در ش��امگاه 23 خرداد 67 و شهادت 
شهيدان حسين محمدنژاد و عباس محمدعلي نژاد 
از رزمندگان دالور لشكر قدس گيالن است كه در 

اين عمليات به شهادت رسيدند. 
اجتماع اقشار گوناگون در لحظه تحويل سال نو اين 
نويد را مي دهد كه مردم قدردان زحمات كساني 
هستند كه در كربالي 5 در سال سرنوشت جنگ 
جنگيدند و دنيا به قدرت فرزندان اين ملت در سال 
1365 ايمان آورد و امروز اين ملت دست آناني را 
مي بوسد كه از نفس افتادند تا ما از نفس نيفتيم. پس 
از مراسم مربوط به سال تحويل و درددلي با شهداي 

شلمچه حوالي ظهر به سمت خرمشهر و مسجد 
جامع حركت كرديم. مسير بسيار شلوغ و پرترافيک 
است. اين حجم از ترافيک كسي را كالفه نمي كند، 
چون سال نو به ديدار آناني آمده اند كه سختي ها را 
براي اينكه ما در رفاه باشيم به جان خريدند و براي 

ما آزادي، امنيت و عزت به ارمغان آوردند. 
 خرمشهر سند زنده يک جنايت

يک ساعت مانده به نماز ظهر به خرمشهر مي رسيم. 
فرصتي يک ساعته مهياست براي ديد و بازديد از 
خرمشهر. در اين سير و سياحت در شهر خرمشهر 
از نزديک با مردم خونگرم اين شهر آشنا شديم و با 
برخي از مردم از لحظات سخت سقوط خرمشهر و 
سپس آزادي اين شهر پرسيديم. اگرچه هدف ما 
گردشگري نبود و دوست نداشتم اين سفر معنوي 
را كه معطر به حضور ش��هيدان است در حد يک 
گردشگري ساده كه معموال براي گذراندن اوقات 
فراغت به جاهاي ديدني و مفرح س��فر مي كنند 
تقليل بدهم، اما برخي شهرها مثل خرمشهر يک 
استثناست. در مورد خرمش��هر يا ساير شهرهاي 
جنگ زده ما در هش��ت س��ال دفاع مقدس بايد 
گفت كه در كوچه پس كوچه ها و خيابان هاي اين 
شهرها هنوز هم خانه هايي هستند كه سند زنده 
جنايت هاي ارتش بعثي صدام بر در و ديوارش��ان 
وجود دارد. قطعاً هر گردش��گري كه اين خانه ها 
را ببيند با روحيه جنگ طلب صدام بهتر آش��نا  و 
حقانيت مردم اي��ران برايش زنده تر مي ش��ود. از 
طرف ديگر اين خانه ها نمادي از هشت سال دفاع 
مقدس زنان و مردان ايراني اس��ت كه با پوس��ت، 
گوشت و اس��تخوان خود تا آخرين قطره خون از 
سرزمين اسالمي ش��ان دفاع كردند.   حتي خوب 
است كه گردشگران خارجي هم بيايند و از نزديک 
خرمشهر و ساير شهرهاي جنگ زده را ببينند. در 
آن صورت اين خودش يک تبليغ بزرگ براي روحيه 
تسليم ناپذير  ايرانيان نزد هر گردشگري است. از 
طرف ديگر حاال كه اين امكان ب��راي مردم ايران 
فراهم است كه در قالب راهيان نور به سرزمين هاي 
نور مي روند و از شهرهاي همجوار بازديد مي كنند، 
اگر از گردشگران خارجي هم در قالب گردشگري 
جنگ دعوت بشود تا س��ري به اين شهرها بزنند، 

قطعاً باعث رونق بيشتر اين شهرها مي شود. 
 نبردي به نام والفجر8

در هر حال پس از اقامه نماز ظهر در مسجد جامع 
خرمش��هر كه از نمادهاي خوزستان در سال هاي 
دفاع مقدس است، به س��مت اروندكنار و منطقه 
عملياتي والفجر 8 حركت مي كنيم. ساعت حوالي 4 
بعداز ظهر به اروندكنار رسيديم. وقتي به اروندكنار 
مي رسيد، حس عجيبي به شما دست مي دهد. در 
سمت چپت نخل هاي بي سر را كه يادآور مظلوميت 
رزمندگان اسالم در سال هاي دفاع مقدس است، 
مي بيني و حس غربت به شما دست مي دهد و در 
سمت راستت اروند خروشان و شهر فاو را مي بيني و 
به خود مي بالي كه ديرزماني رزمندگاني در اين پهن 
دشت كشور بودند كه ناممكن ها را ممكن ساختند 
تا اكنون شعار ما مي توانيم را جامه عمل بپوشيم. 
اروند در دوران دفاع مقدس شاهد عمليات والفجر 
8 يكي از بزرگ ترين نبردهاي دوران جنگ بود. اين 
عمليات در روز 20 بهمن سال 64 با رمز يا زهرا آغاز 

شد و شهر فاو به تصرف رزمندگان اسالم درآمد. 
اكنون 28 س��ال از دفاع مقدس مي گ��ذرد. پس از 
گذشت اين همه س��ال، هنوز فكه، طالئيه، چزابه، 
اروندكنار و شلمچه و ش��رهاني مانده است. اكنون 
جاي شهدايي كه در اين پهن دشت جنگيدند خالي 
است. آنها كه اين مناطق را از اسارت صدام و صداميان 
متجاوز رهاندند، رفته اند. اكنون وقتي در س��كوت 
اين دشت در گوشه اي پناه مي گيري و چشم بر هم 
مي گذاري و دل به اط��راف مي دهي با گوش جان 
مي شنوي صداي گوشخراش و مهيب شني تانک ها 
را، صداي انفجار پياپي خمپاره ها را، صداي غرش 
گلوله كاتيوشا را و صداي شهادتين وداع ياران را. دلت 
تنگ مي شود براي دوراني كه جبهه بود. براي صفا و 
صميميت همرزمان و براي بوي باروت و گرد و خاک 
انفجار خمپاره ها و براي جاي خالي شهدا. دلت تنگ 
مي شود براي گريه هاي نيمه شب رزمندگان، براي 

عكس هاي يادگاري، براي راز و نيازهاي جبهه. 

راهيان نور 
از چشم رزمنده دفاع مقدس

  عليرضا طول التي
نوروز که از راه مي رسد جاده ها شلوغ تر مي شود. خودروها سنگين از بار 
و بنه سفر به گوشه و کنار کشور سرك مي کشند و همه جا پر مي شود از 
چادرهاي رنگارنگ سفر. سرسبزي طبيعت و آب زالل درياي شمال عده 
زيادي را به سوي خود مي کشد و استان هايي همچون فارس، اصفهان 
و خراس�ان با اندوخته هاي تاريخي و معنوي خود جمع بس�ياري را به 
ديدار خود مي خوانند. هر کس کوله باري مي بندد و فارغ از دغدغه هاي 
روزمره چند روزي را در گذر از جاده ها در گوش�ه اي با خاطري خوش 
سپري مي کند. اما در اين ميان مردماني هم هستند که سفر به غرب و 

جنوب کشور را نه تنها براي ديدار از طبيعت يا تاريخ بلكه براي گذر از 
هياهوي زميني و لحظه اي دل سپردن به آسمان انتخاب مي کنند. آنان 
همراه با کاروان راهيان نور که کاروان س�فر به سرزمين ستاره هاست، 
پا به سرزمين هاي نور مي گذارند و دروازه هايي را که اندك زماني قبل 
عده اي با عبور از آنها به بهشت سفر کردند، به تماشا مي نشينند. نوروز 
فرصت سفر است و مقصدها هم بسيارند اما حاال که خبر از افزايش 19 
درصدي سفر به مناطق عملياتي است و من هم جزو آن 19درصدم، بهتر 
است اين مقصد نوروزي را همچون ديگر مقصدها کمي بيشتر بشناسيم. 
ش�ايد ش�ما هم نوروز س�ال بعد را در دروازه هاي بهش�ت بگذرانيد. 

در حقيقت بايد بگويم احساس 
تكليف و پي�روي از واليت فقيه 
بود که ما را به جبهه مي کشاند. 
به اين نتيجه رس�يده بوديم که 
اکنون زماني است که بايد درس 
و مشق را رها کرد و به جبهه رفت

اي�ن حج�م از ترافيک کس�ي را 
کالف�ه نمي کند، چون س�ال نو به 
ديدار آناني آمده اند که سختي ها 
را براي اينكه ما در رفاه باش�يم به 
جان خريدن�د و براي م�ا آزادي، 
امنيت و عزت به ارمغ�ان آوردند
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هشدار رئیس پلیس راهور کشور 
درباره افزایش قربانیان تصادفات

افزایش  به  نسبت  فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
تلفات تصادفات رانندگی در کشور هشدار داد و با اعالم خطر 
آمار یک دهه  به  افزایشی  این روند  با  به آن گفت که  نسبت 

قبل برمیگردیم.
صبح  که  خبری  نشست  در  هادیانفر  سیدکمال  سردار   
روزگذشته در شهرک آزمایش برگزار شد، پلیس راهور با ۲8 
هزار نیرو در ۲۹7 هزار کیلومتر راه و ۱440 شهر کشور حضور 
دارد و ماموران آن نسبت به مدیریت ترافیک و ارائه خدمات 

ترافیکی می پردازند.
وی ادامه داد: پلیس راهور باید با مشارکت 3۲ دستگاه اقداماتی 
را در حوزه ترافیک و حمل و نقل انجام دهد که از این تعداد 
هشت دستگاه شامل جمعیت هالل احمر، راهداری، اورژانس و 

... دارای مسئولیت بیشتری هستند.
گفت:  حادثه خیز،  نقاط  به  اشاره  با  فراجا  راهور  پلیس  رئیس 
امیدواریم در بحث ایمن سازی نقاط حادثه خیز اقدامات خوبی 

انجام شود.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه انضباط ترافیکی 
این  به  نیز  هفتم  توسعه  برنامه  در  گفت:  است،  مهمی  بحث 
از شاخص های  موضوع توجه ویژه خواهد شد. تصادفات یکی 

مهم سنجش توسعه یافتگی در جهان است.
اینکه ۲۶3 هزار و ۱۶۹ کیلومتر راه اصلی و  با بیان  هادیانفر 
هزار  داریم، گفت:حدود ۲۵  در کشور   ... و  روستایی  و  فرعی 
کیلومتر معادل ۹ درصد راه های کشور ما راه اصلی است که 
تقریبا 34 درصد تصادفات در راه های اصلی رخ داده است، اما 

7۵ درصد کشته شدگان ما در همین راه ها هستند.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه ۵۱ میلیون و 344 هزار 
نفر در کشور گواهینامه دارند، گفت: تا دیروز 38 میلیون ۵3۵ 

هزار وسیله نقلیه در کشور شماره گذاری شده است.
وی به موضوع روند استقاط خودروهای فرسوده نیز اشاره کرد 
و گفت: خودروی فرسوده آلودگی بیشتری هم تولید می کند و 

طبیعی است که ایمنی کمتری هم دارد. 
هادیانفر افزود: در موضوع صدور گواهینامه در هشت ماهه دو 
هم  جمعیت  و  خودرو  تعداد  درصد.  سه  موتور  تعداد  درصد، 
به  نسبت  ترددهای  همچنین حجم  است.  کرده  پیدا  افزایش 
مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش داریم. 3۲ درصد ترددها 

هم مربوط به خودروهای سواری هست. 
از  پیشگیری  مسئول  راهور  پلیس  اینکه  بیان  با  هادیانفر 
تاکید شده،  قانون  در  که  آنچه  گفت: طبق  نیست،  تصادفات 
پلیس  و  است  تصادفات  از  پیشگیری  مسئول  محترم  دولت 

راهور مسئول رسیدگی است.
شش  دم،  در  تصادفات  فوتی های  درصد   ۵۱ داد:  ادامه  وی 
درصد در حین انتقال و مابقی پس از انتقال به بیمارستان جان 

خود را از دست می دهند. 
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: متاسفانه ما به جز چند شهر 
در بیمارستان ها بخش تروما نداریم و متاسفانه وزارت بهداشت 
در این حوزه به خوبی عمل نکرده است. باید پیشگیری درست 

از مرگ سرنشینان در بیمارستان انجام شود.
وی با اشاره به آمار هفت ماهه پزشکی قانونی از جانباختگان 
حوادث رانندگی در کشور گفت: سال گذشته ۱0 هزار و ۲۵۶ 
نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند که متاسفانه این 
آمار امسال به ۱۱ هزار و 734 نفر رسید که این یک اعالم خطر 
است. در هفت ماهه امسال حدود ۱4 درصد افزایش فوتی و 
۲۱ درصد افزایش مجروح داشتیم. تنها در این هفت ماه ۲88 
هزار نفر در تصادفات مجروح شدند که متاسفانه روند خوبی 
نیست. این روند قابل قبول نیست و چنین افزایشی حداقل در 
۱۲ سال گذشته گزارش نشده است. به نظرم دولت توجهی که 

باید در این زمینه بکند را نمی کند.
 وی ادامه داد: تقریبا هشت درصد تولید ناخالص ملی کشور و 
بین ۹ تا ۱۱ درصد بودجه دولت خرج تصادفات می شود. من 
قباًل هم گفتم که 8.3 میلیارد به ازای هر نفر کشته تصادفات 

خسارت مستقیم و غیرمستقیم به کشور وارد می شود.
مردمی  دولتی  که  سیزدهم  دولت  ان شاءاهلل  کرد:  اضافه  وی 
آمار  این  بتواند  و  باشد  داشته  ویژه  توجه  موارد  این  به  است 

را کاهش دهد.

خبر
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امتحانات قرار داریم و همه دانش آموزان  در فصل 
و دانشجویان، از کوچک گرفته تا بزرگ در آستانه 

آماده شدن برای امتحانات نهایی خود هستند.
 البته مقاطع پایین تر در حال امتحان دادن هستند. 
شرایط  این  از  تا  کنیم  کمک  شما  به  اینکه  برای 
دشوار عبور کنید لطفا مطلب زیر را با دقت مطالعه 

کنید.
 دکتر برودو نکاتی آموزنده را در این مقاله به ما می 
عبور  امتحانات  فصل  از  تر  راحت  بتوانیم  تا  آموزد 

کنیم. 

یک شب قبل از امتحان آرامش بگیرید
که  است  زمانی  دقیقا  امتحان  از  قبل  شب  یک   
حسابی نگرانی و استرس به سراغتان می آید، اما این 
ضروری  بسیار  آرامش  حفظ  که  است  زمانی  دقیقا 
است. نیم ساعت قبل از اینکه به رخت خواب بروید، 
نگرانی  و  تا استرس  بگذارید  را کنار  درس خواندن 
تان کاهش پیدا کند. از دست گرفتن گوشی همراه 
یا تماشای تلویزیون خودداری کنید. چون نور آبی 
این وسائل می تواند بیدار نگهتان دارد. وقتی خوب 
استراحت کرده باشید، صبح روز بعد می توانید بهتر 

تمرکز کنید و آرامش داشته باشید.

 نفس کشیدن را به خاطر بسپارید
 یکی از بهترین روش ها برای اینکه به خود آرامش 
دهید تمرین تنفس است که می توانید شِب قبل از 
امتحان انجامش دهید تا به خوابیدنتان کمک کند 
و یا قبل از نشستن سر جلسه امتحان آرامتان کند. 
یک  است.  عالی  کار  این  برای  عمیق  نفس  تمرین 
دست را روی معده خود قرار دهید، از طریق بینی 
نفس را به داخل بکشید و معده را حس کنید که باز 
می شود. چندین بار اینگونه نفس کشیدن را امتحان 

کنید تا احساس آرامش کنید. 
از  را  نیستید که تمرین نفس کشیدن  اگر مطمئن 
کجا شروع کنید، برنامه هایی هستند که می توانند 

کمکتان کنند. 

از قبل برنامه ریزی کنید
 برای کاهش سریع بخشی از استرس در روز امتحان، 
خود را تا جای ممکن با مهیا کردن وسایل ضروری 

آماده کنید. 
کنید  تهیه  لیست  یک  دارید  نیاز  که  چیزهایی  از 
مانند بطری آب، خودکار، خط کش، ماشین حساب 
امتحان  اتاق  است  ژاکت! چون ممکن  و حتی یک 
سرد باشد. همیشه بیش از نیاز با خود داشتن بهتر 
خودکار  گرفتن  قرض  استرس  دیگر  چون  است، 

وسط امتحان را ندارید. 

سر موقع به جلسه امتحان برسید
امتحان  روز  در  خواهید  می  که  چیزی  آخرین   
این  چون  نرسید  دیر  که  است  این  شوید  نگرانش 

مورد فوق العاده استرس آور است. 
مطمئن شوید آنقدر برای خودتان زمان می گذارید 
که  هایی  یادداشت  به  بار  آخرین  برای  بتوانید  که 
جلسه  وارد  آرامش  با  و  بیندازید  نگاهی  داشتید 
همچنان  و  بنشینید  صندلی  روی  شوید.  امتحان 
مسلط باشید. با این حال خیلی زود رسیدن نیز، یک 
اشتباه دیگر است چون می تواند استرس آور باشد، 
بنابراین طوری برنامه ریزی کنید که ۱۵ دقیقه قبل 

از امتحان آنجا حاضر باشید. 

مدیتیشن انجام دهید
 نمی گویم که قبل از امتحان روی زمین بنشینید 
و مانند بودایی ها مدیتیشن انجام دهید، اما برخی 
تکنیک های ساده مدیتیشن کمکتان می کند قبل 

از امتحان اعصاب خود را آرام کنید.
 اگر روی صندلی که برای امتحان به شما اختصاص 
داده شده بود نشستید و از استرس احساس ناتوانی 

می کردید آرامش مترقی را امتحان کنید. 
گروه  کردن  رها  و  کردن  منقبض  شامل  روش  این 

روش  این  بدن می شود.  در  های عضالنی مختلف 
از آمدنشان روی صحنه  بازیگران قبل  حتی توسط 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین برای آرامش 

گرفتن، آن را تکرار کنید. 

صبحانه را جا نیندازید
 با اینکه شاید به خاطر احساس نگرانی زیاد میلی 
انداختن صبحانه  باشید، جا  نداشته  به غذا خوردن 
در صبح روز امتحان اصال ایده مناسبی نیست. اگر 
خواهد  کم  تان  انرژی  بدهید،  دست  از  را  صبحانه 
شد و به خاطر صداهای شکمتان نمی توانید تمرکز 

کنید.
 بعالوه تحقیقات بسیاری تا به حال نشان داده اند 
افرادی که صبحانه می خورند بیش از دیگران مولد 
و خالق هستند و در مواجهه با مشکالت بهتر عمل 
می کنند، جواب دادن به سواالت نیز یکی از همین 

موارد است. 

بیش از حد کافئین نگیرید
 مطمئنا یک فنجان قهوه یا چای می تواند هنگام 
صبح حسابی حالتان را سر جایش بیاورد. اما زیاده 

روی نکنید. 
سرشار  های  نوشیدنی  دیگر  یا  قهوه  زیادی  مقدار 
در  کافئین  زیادی  مقدار  نکنید.  مصرف  کافئین  از 
سیستم بدن می تواند باعث افزایش سطح آدرنالین 

شود. 
بی  احساس  شود  باعث  تواند  می  آدرنالین  افزایش 
قراری کنید و نتوانید تمرکز داشته باشید، در نتیجه 

دچار استرس می شوید. 

با عجله کار نکنید 
امتحان  اینکه  از  دانشجویان  و  آموزان  دانش  همه 
دارند باخبر هستند و برنامه امتحانی را نیز دریافت 
آماده شدن  برای  بنابراین زمان مناسبی  می کنند. 
در دست دارند. اینکه یک شب قبل از امتحان، خود 

را برای آن آماده کنید اصال ایده مناسبی نیست.
به  نتوانید  شود  می  باعث  خواندن  درس  عجله  با   
خوبی اطالعات را به خاطر بسپارید. چون زمان کافی 
بلند  حافظه  به  مدت  کوتاه  حافظه  از  انتقال  برای 

مدت ندارید. 

فراموش  را  همراهتان  گوشی  کردن  خاموش 
تحویل  و  همراه  گوشی  داشتن  نگه  روشن  نکنید 

ندادنش قبل از امتحان، بیشتر دردسر است. 
همراه  گوشی  از  استفاده  حق  امتحان،  جلسه  سر 
می  نیز  خاموشش  که  شوید  مطمئن  اما  ندارید  را 
کنید، حتی روی حالت بی صدا هم نگذارید. حتی 
پیام  دریافت  دهنده  نشان  که  گوشی  چراغ  دیدن 
است نیز می تواند باعث حواس پرتی تان شود. شما 
نمی توانید حتی به گوشی نگاه کنید، چون تخلف 
حساب می شود. بنابراین تا پایان امتحان یک عامل 

حواس پرتی دائم در ذهنتان است.

چگونه بر استرس امتحانات غلبه کنیم 

مراقب مسمومیت کبدی
 با استامینوفن باشید



آمریکایی ها مرد میدان جنگ نیستند 
و صحنه اصلی را باخته اند

حادثه تروریستی شاهچراغ موجب 
رسوایی آمریکایی های منافق شد

صفحه )4(صفحه )4(

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مقاومت را از 
اصول تاکید شده دین اسالم دانست و اظهار داشت: آمریکایی ها 
سردار  باخته اند.  را  اصلی  صحنه  و  نیستند  جنگ  میدان  مرد 
گرامیداشت  مراسم  نخستین  در  شنبه  سه  روز  قاآنی  اسماعیل 
شهادت حاج حسن ایرلو در مرکز همایش های صداو سیما از این 

شهید به عنوان مرد میدان مقاومت یاد کرد و افزود: ....

تروریستی  حادثه  گفت:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
سیاه دل  و  منافق  آمریکایی های  رسوایی  موجب  شاهچراغ 
در  )سه شنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  شد. 
مطهر  حرم  تروریستی  حادثه  شهدای  خانواده های  دیدار 
شاهچراغ علیه السالم این حادثه تلخ را موجب داغدار شدن 
دل ها اما ماندنی در تاریخ ایران خواندند و با تأکید بر رسوا...

سال شانزدهم * شماره 3227 * 4 صفحه *1000 تومانچهار شنبه 30 آذر 1401 * 21  دسامبر 2022 * 26  جمادی االولی 1444

 رسانه ها،  از مسئوالن 
مطالبه گری کنند

چگونه بر
 استرس امتحانات 

غلبه کنیم

خطیب جمعه شهرستان چرام مطرح کرد:

احداث سد آبریز راه برون رفت 
از بیکاری در چرام

راه های  از  یکی  امام جمعه شهرستان چرام گفت: 
چرام،  توسعه  و  بیکاری  مشکل  رفع  برای  اساسی 
احداث سد آبریز در این منطقه است. حجت االسالم 
استان  چرام  شهرستان  جمعه  امام  افشار  نوراهلل 
کهگیلویه و بویراحمد، افزود: کهگیلویه و بویراحمد 
بخش  و  است  کشور  آب خیز  استان های  از  یکی 
زیادی از آب کشور از این استان تأمین می شود. سد 
آبریز می تواند آب های سطحی زمین را جمع آوری 
سیالب های  بارها  استان  این  در  کند.  کنترل  و 
مخرب، خسارت های زیادی به بخش های کشاورزی 
و مسکونی وارد کرده است که با احداث این سد، 

عالوه بر اینکه کشاورزی رونق می گیرد...

مراسم  در  سیزدهم  دولت  جمهور  رئیس 
مقاومت  رادیو  کار  به  آغاز  سال  سومین 
شهید  نام  امروز  گفت:  تصویری  پیامی  در 
نماد  ایستادگی،  و  مقاومت  نماد  سلیمانی 

مبارزه با تروریسم در دنیاست.
مراسم آغاز به کار سومین سال رادیو مقاومت 
صبح روز سه شنبه ۲۹ آذر در استودیو شماره 
علی  حضور  با  رادیو  شهدای  ساختمان   ۱
رضا  ملی،  رسانه  صدای  معاون  بخشی زاده 
مقاومت،  رادیویی  شبکه  مدیر  کوچک زاده 
قاسم سلیمانی،  زینب سلیمانی دختر شهید 
جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه و تعدادی 

از خانواده معظم شهدا برگزار شد.
ابراهیم  سید  آیت  اهلل  مراسم،  این  ابتدای  در 
تصویری  پیامی  در  جمهور  رئیس  رئیسی، 
شبکه  این  افتتاح  سال  سومین  مناسبت  به 
شهید  بزرگوار،  شهید  یاد  گفت:  رادیویی 
می داریم.  گرامی  را  سلیمانی  آقای  مقامت 
حقیقتا  می فرستیم.  درود  بلندش  روح  به 
باید شناخته شود  شخصیت شهید سلیمانی 
عنوان یک  به  بلکه  عنوان یک شخص  به  نه 
یک شخصیت صاحب  عنوان  به  نه  و  مکتب 
یک  فرمانده  و  پاسدارن  سپاه  در  منصب 
لکن  دارد،  اهمیت  بسیار  هم  آن  که  سپاه 
نگاه،  سبک،  یک  دارای  که  کسی  عنوان  به 
مشی و جایگاهی است که نگاه به او می تواند 

جریان سازی کند در کشور و جهان اسالم.
رئیس جمهور تاکید کرد: اقدام بسیار مبارکی 
تاسیس  رقم می خورد.  دارد  امروز  که  است 
برای تبیین جریان مقاومت و  رادیو مقاومت 
ایجاد آمادگی  برای یک آگاهی بخشی و دوم 
جوانان  در  عزیزمان،  مردم  در  همگان،  در 
منطقه، ملت های تحت ستم در دنیا و اینکه 
وادادگی  و  تسلیم  راه  است،  مقاومت  راه 

نیست. این اقدام، اقدام مبارکی است.
آیت اهلل رئیسی گفت: من از دست اندرکاران 
به  و  می کنم  تشکر  صمیمانه  مقاومت  رادیو 
و  می کنم  نباشید عرض  عزیزان خسته  همه 
اینکه تاسیس و آغاز به کار  باورم این است؛ 

رادیو مقاومت در ایام متعلق به شهادت...

بویراحمد گفت: موضوع  فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و 
تعطیلی  استان،  در  گذاری  سرمایه  وضعیت  بیکاری، 
برخی کارخانه ها و سایر مشکالت را ریشه یابی کنند و 

از مسئوالن استان در این زمینه ها مطالبه گری شود.
در نشست گفت  روز سه شنبه   سردار حمید خرمدل 
بویراحمد در  و  با خبرنگاران کهگیلویه  تبیینی  و گوی 
یاسوج، اظهار داشت: این استان ظرفیت رسانه ای بسیار 
این ظرفیت مهم  از  نحو مطلوب  به  باید  و  دارد  باالیی 
استفاده کرد. وی افزود: استان دچار برخی چالش هاست 
که نقش خبرنگاران در این رابطه برای کمک به توسعه 

کهگیلویه و بویراحمد انکار نشدنی است....

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

۸۰ درصد واحدهای 
پرواربندی بره

 در استان غیرفعال شد

رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد:

لینکهای ناشناس را باز نکنید
کالهبرداریهای یلدایی با ارسال لینک

نام شهید سلیمانی نماد 
مبارزه با تروریسم در دنیاست

2

2

دکتری معماری و شهرسازی عنوان کرد ؛

یاسوج،
 شهری بدون ِالمان

3

وزیر امورخارجه کشورمان به طرف های مقابل توصیه کرد 
با پرهیز از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و 
توافق  اعالم  برای  را  الزم  سیاسی  تصمیمات  واقع بینانه، 
جمهوری  خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  بگیرند. 
امان  در   ۲ بغداد  کنفرانس  حاشیه  در  ایران،  اسالمی 
پایتخت اردن، نشست مشترکی با جوزپ بورل، نماینده 
عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرد. 
ایران  در این نشست، مهمترین موضوعات در دستورکار 
وین،  مذاکرات  بر  حاکم  شرایط  بویژه  اروپا  اتحادیه  و 
مالقات  این  در  گرفت.  قرار  طرف  دو  نظر  تبادل  مورد 
اسالمی  جمهوری  آمادگی  اعالم  ضمن  امیرعبداللهیان، 
پیش  براساس  وین  مذاکرات  جمع بندی  برای  ایران 
مذاکرات سخت  ماه ها  نتیجه  که  مذاکراتی  بسته  نویس 
و فشرده است، به طرف های مقابل توصیه کرد با پرهیز 
از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکردی سازنده و واقع بینانه، 
تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق بگیرند. وزیر 
خارجه کشورمان در این دیدار، رویکرد کشورهای غربی 
در حمایت از اغتشاشگران و وضع تحریم های غیرقانونی 
علیه جمهوری اسالمی ایران به بهانه های واهی حمایت 
از حقوق بشر مردم ایران را محکوم کرد. وی حمایت از 

انقالب اسالمی دانسته  حقوق بشر را جزو اصول پایه ای 
نقض  در  غربی  کشورهای  رویکرد  یادآوری  ضمن  و 
حقوق بشر ملت ایران از جمله در همراهی با تحریم های 
این  سوی  از  تمساح  اشک  ریختن  آمریکا،  غیرقانونی 
باورپذیر  را  ایران  مردم  حقوق  از  حمایت  در  کشورها 
رویکرد  و  موضع  تبیین  با  امیرعبداللهیان  ندانست. 
تمامیت  از  حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اصولی 
ارضی اوکراین و تاکید بر راه حلهای مسالمت آمیز برای 
جمهوری  آمادگی  اوکراین،  بحران  حل  و  جنگ  خاتمه 
ایران برای رفع هر سوتفاهم در تعامل مستقیم  اسالمی 
این  نیز اعالم کرد. جوزپ بورل در  اوکراینی را  با طرف 
مالقات، با تشریح مواضع و رویکردهای اتحادیه اروپا در 
قبال جمهوری اسالمی ایران طی ماه های اخیر، موضوع 
برجام و مذاکرات هسته ای را جدا از سایر موضوعات در 
دستورکار دو طرف دانست و بر عزم اتحادیه برای پیشبرد 

و به نتیجه رساندن مذاکرات وین تاکید کرد.
خارجه  امور  وزیر  معاون  باقری  علی  مالقات،  این  در 
وین  مذاکرات  کننده  هماهنگ  مورا  انریکه  و  کشورمان 

حضور داشتند.

مجلس   خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
صلح،  راستای  در  تهران  گفتگوی  داشت:مجمع   اظهار 
تعامل  داد  نشان  و  برگزار شد   سازی  اعتماد  و  دوستی 
است  اسالمی  اولویت جمهوری  مهمترین  با همسایگان  
و  ایران در هر شرایطی برای کمک به صلح و ثبات در 
منطقه پیشگام است. فداحسین مالکی در مورد برگزاری 
سیاست  داشت:  بیان  تهران  گفتگوی  مجمع  سومین 
دوستی  به  رهیافتی  ایران،  اسالمی  همسایگی جمهوری 
که  بود  امسال  مجمع  محور  مهم ترین  سازی  اعتماد  و 
نشان داد تعامل با همسایگان مهمترین اولویت جمهوری 
اسالمی است و ایران در هر شرایطی برای کمک به صلح 
و ثبات در منطقه پیشگام است. عضو کمیسیون امنیت 
و  آمریکا  اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
اسالمی  جمهوری  انزوای  مدعی  صهیونیستی  رژیم 
ادییات  این  با  سال ها  ایران  ملت  داشت:  اظهار  هستند 
آشنایی کامل دارند، این نظریه های نخ نما جایگاهی در 
بین همسایگان ایران ندارد، چون جمهوری اسالمی ایران 

روابط َحسنه ای با همسایگان خود داشته است.
استان کشورمان  تصریح کرد: ۱۶  زاهدان  مردم  نماینده 

برای  بزرگی  ظرفیت  این  هستند  همسایه  کشور،   ۱۵ با 
و  است  منطقه ای  مسائل  و حل  جانبه  دو  روابط  توسعه 
برگزاری مجمع گفتگوی تهران هم در این راستا تشکیل 

شد و می تواند به تقویت روابط کشورها منجر شود.
رژیم  و  آمریکایی ها  نگرانی  کرد:  نشان  خاطر  مالکی 
صهیونیستی در این است که ایران نسبت به حضور آنها 
این  پذیرای  نشان می دهد و هیچگاه  واکنش  در منطقه 
نبوده که رژیم صهیونیستی در مناطق غربی کشورمان و 
یا در جمهوری آذربایجان حضور داشته باشند چون این 
حضور به نفع منطقه نیست و می تواند منجر به مشکالتی 
در منطقه شود. وی با بیان اینکه استراتژی ایران نسبت به 
برگزاری  کشورهای همسایه کامال مشخص است، گفت: 
با همسایگان  تعامل  تهران نشان دادکه  مجمع گفتگوی 
در اولویت سیاست خارجی ایران است و دولت سیزدهم 
در  ای  سازنده  و  خوب  تعامل  گذشته  سال  یک  در  هم 
راستای تقویت و تعامل با کشورهای منطقه و دنیا داشته 
است و دیدار رییس جمهور با مقامات کشورهای همسایه 
این  ایران نشان داد که  و حضور هیاتهای عالی رتبه در 

سیاست عملیاتی شده است.

استانداري کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد 
الکترونیکي  از طریق سامانه تدارکات  را به صورت مزایده عمومي و صرفاً  سیزده دستگاه خودرو قابل شماره گذاري طبق مجوز شماره 4۹4۲/ ۱40۱/ ۱0 مورخ ۱3/ 0۹/ ۱40۱ 
دولت)ستاد( به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت اخذ اطالعات مورد نیاز شرکت در مزایده و بازدید خودروهاي مذکور، به استانداري کهگیلویه و بویراحمد واقع در یاسوج، 
میدان امام حسین)ع(، خیابان شهید میرزاي شیرازي مراجعه و پس از ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و رعایت شرایط 
ذیل، از روز دوشنبه مورخ 28/ 09/ 1401 تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 14/ 10/ 1401پاکت حاوي ضمانت نامه یا فیش واریزي سپرده شرکت در مزایده خودروهاي مورد نظر 
را پس از الک و مهر به دبیرخانه حراست این استانداري با اخذ رسید تحویل نمایند. ضمناً بر روي پاکت حتماً قید شود درخواست مربوط به آگهي مزایده خودروهاي استانداري مي باشد.  

شرایط مزایده:
۱ - ثبت فرم شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir(  مي باشد.

۲ - هزینه چاپ آگهي روزنامه بر عهده برنده مزایده مي باشد.                         3 - ضمانتنامه و یا سپرده شرکت در مزایده براي هر خودرو به صورت مجزا در یک پاکت قرار گیرد.
4 - وجوه واریزي حتماً به نام پیشنهاد دهنده باشد.

۵ - پاکت الک و مهر شده حاوي ضمانتنامه معتبر بانکي و وجوه سپرده بانکي بر اساس مصوبه شماره ۱۲340۲ مورخ ۲۲/ 0۹/ ۱3۹4 هیأت محترم وزیران و مطابق نمونه فرم پیوست 
)ضمانتنامه شرکت در فرایند انجام کار(و وجوه سپرده در وجه استانداري کهگیلویه و بویراحمد با مشخصات کامل و در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست استانداري کهگیلویه و بویراحمد 

تحویل گردد.
۶ - به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا ضمانتنامه کمتراز مبلغ اعالم شده، مبهم، ناخوانا، مشروط، خط خوردگي و یا ثبت شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و کنترل 

اصالت ضمانتنامه بانکي مزایده گران از طریق سامانه سپام بانک مرکزي ، از طرف اعضاء کمیسیون مزایده انجام مي پذیرد .
7 - اطالعات مورد نیاز در موعد مقرر ) زمان بازدید در جدول فوق ( با مراجعه متقاضیان به استانداري کهگیلویه وبویراحمد ارائه خواهد شد.

8 - استانداري در رد پیشنهادي که یکي از شرایط مزایده را نداشته باشد مختار است.
۹ - برنده مزایده ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز وجه بصورت یکجا به حسابي که ذیحسابي استانداري کتباً اعالم مي دارد اقدام نماید و 
در صورت عدم مراجعه برنده اول، ضمانتنامه وي به نفع خزانه دولت ضبط و نفر دوم در صورت داشتن شرایط احراز مزایده برنده اعالم خواهد شد و درصورت عدم مراجعه نفر دوم مزایده 

تجدید خواهد شد.
۱0 - برگزاري مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( مي باشد و تمامي مراحل فرآیند مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از طریق این سامانه امکان پذیر مي باشد.
۱۱ - مهلت دریافت اسناد تا 03/ ۱0/ ۱40۱ و زمان بازدید از ۲8/ 0۹/ ۱40۱ تا ۱3/ ۱0/ ۱40۱ در روزهای کاری و از ساعت  صبح۹ تا ۱3 می باشد.

**جدول مشخصات خودرو:

نوع ردیف
کاربري

تعداد رنگمدلتیپسیستم
سیلندر

مبلغ ضمانتنامه یا شماره شاسيظرفیتشماره موتور
سپرده به ریال

000/000/ 412486012479440407779150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري1

000/000/ 412486080496440420826150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري2

000/000/ 412486048917440416274150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري3

000/000/ 412486080792440420902150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري4

000/000/ 412486080820440800937150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري5

000/000/ 412486021547440410636150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري6

000/000/ 412486186815440449122150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري7

000/000/ 412486183870440447902150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري8

000/000/ 412486023202440411366150نقره ايj1386  1.8پژو 405سواري9

4KA24889031Y422309743250 /000/000سفید1383دي یکسپیکابوانت10

4KA24898021Y422309630250 /000/000سفید1383دي یکسپیکابوانت11

4KA24824551X4309996250 /000/000سفید1383دي یکسپیکابوانت12

4KA24887299X422106143250 /000/000سفید1382دي یکسپیکابوانت13

امیرعبداللهیان در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

با پرهیز از سیاسی کاری،
 تصمیمات سیاسی الزم را برای اعالم توافق بگیرید

صلح، دوستی و اعتماد سازی مهمترین پیام مجمع گفتگوهای تهران بود

آگهي مزایده عمومي فروش خودرو استانداري کهگیلویه و بویراحمد

 شناسه  آگهی1428804

امام سجاد علیه السالم
اللُّهمَّ أصلِح لي دیني ؛ َفِإنَُّه ِعصَمُة أمري، وأصلِح لي آِخَرتي؛ 

َفِإنَّها داُر َمَقّري وإلَیها ِمن ُمجاَوَرِة اللِّئاِم َمَفّري.
بار خدایا! دینم را برایم درست گردان ؛ چرا كه آن ، نگهبان امور من است ، و آخرتم را برایم 
درست گردان ؛ چرا كه آن ، سرای ماندن من و گریزگاه من از همسایگی با فرومایگان است .

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان 
عنوان کرد؛

بهترین راه پیشگیری از 
مسمومیت با مونوکسید کربن

رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم، 
وجود جریان کافی هوا را بهترین راه پیشگیری از 

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن برشمرد.
شاهین شادنیا، با اشاره به مخاطرات مسمومیت 
با مونوکسید کربن، گفت: مونوکسیدکربن گازی 
است.  تحریکی  اثرات  فاقد  و  بو  بی  رنگ،  بی 
شود  تولید  محیطی  در  که  صورتی  در  بنابراین 

به هیچ عنوان متوجه وجود این گاز نمی شویم.
به  کربن  مونوکسید  از  افراد  بسیاری  افزود:  وی 
اثر  هیچ  زیرا  می کنند  یاد  خاموش  قاتل  عنوان 
ظاهری از حضورش در محیط مشخص نمی شود.

که  وسایلی  تمام  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
پدیده احتراق در آنها رخ می دهد در صورت عدم 
گاز  تولید  باعث  می توانند  کافی  اکسیژن  وجود 

مونوکسید کربن شوند.
بروز  از  پیشگیری  راهکار  بهترین  شادنیا، 
با این گاز را وجود جریان کافی هوا  مسمومیت 
محیطی  در  اگر  افزود:  و  کرد  عنوان  محیط  در 
باید  استفاده می کنیم حتماً  از وسیله گرمایشی 
جریان هوای کافی در آن فضا وجود داشته باشد.

باعث  کافی  هوای  جریان  کرد:  خاطرنشان  وی 
می شود.  محیط  از  سمی  گازهای  کردن  خارج 
اکسیژن  مناسب  میزان  وجود  سبب  همچنین 
در محیط و در نتیجه مانع تولید گاز مونوکسید 

کربن می شود.
وسایل  در  نیکی  پیک  گاز  روشن کردن  شادنیا، 
و  کاره  نیمه  ساختمان های  در  یا  سنگین  نقلیه 
استفاده از بخاری های بدون دودکش در فضاهای 
برشمرد  مواردی  جمله  از  را  کوچک  بسیار 
گاز  با  مسمومیت  بروز  به  منجر  می توانند  که 

مونوکسید کربن شود.
وی با اشاره به اینکه میل ترکیبی گاز مونوکسید 
از  بیشتر  برابر   ۲00 خون  هموگلوبین  با  کربن 
اکسیژن است، گفت: گاز مونوکسید کربن وقتی 
از طریق تنفس وارد ریه ها و سپس جریان خون 
هموگلوبین  به  اتصال  برای  اکسیژن  با  می شود 

رقابت می کند.
به  اتصال  از  پس  گاز  این  شادنیا،  گفته  به 
مختل  را  بدن  در  اکسیژن  انتقال  هموگلوبین، 
دچار  سلول ها  به  رسانی  اکسیژن  و  می کند 

اختالل می شود.
نیاز  که  قلب  و  مغز  نظیر  بافت هایی  افزود:  وی 
با  مسمومیت  در  دارند  اکسیژن  به  بیشتری 
می بینند.  را  آسیب  بیشترین  کربن  مونوکسید 
کربن  مونوکسید  با  مسمومیت  در  بنابراین 
مشاهده  ارگان  دو  این  در  را  آسیب  بیشترین 

می کنیم.
این  با  مسمومیت  نشانه های  به  اشاره  با  شادنیا 
گاز گفت: معموالً تظاهرات بالینی در فرد مصدوم 
و  تهوع  نظیر  غیراختصاصی  عالئم  یکسری  با 
خواب  دچار  بیمار  و  می شود  شروع  استفراغ 

آلودگی یا بی قراری می شود.
ضعف  و  درد  دچار  مسموم  فرد  وی،  گفته  به 
عضالنی می شود و در صورت تداوم تماس با گاز 
مذکور دچار کاهش سطح هوشیاری، کما، تشنج، 

ایست قلبی و درنهایت مرگ می شود.
لقمان،  بیمارستان  مسمومین  بخش  رئیس 
از  یکی  را  آنفلوانزا  شبیه  عالئمی  مشاهده 
آن  مشاهده  با  باید  که  کرد  عنوان  نشانه هایی 
شویم  مشکوک  کربن  مونوکسید  گاز  وجود  به 
وارد  که  زمانی  می گویند  افراد  بسیاری  گفت:  و 
نظیر  عالئمی  می شوند  خود  کار  محل  یا  منزل 
آنفلوانزا شامل بدن درد، کوفتگی و درد عضالنی 
را تجربه می کنند و زمانی که از آن محیط خارج 

می شوند این عالئم رفع می شود.
به گفته وی، وقتی چنین شرح حالی را می شنویم 
به وجود گاز مونوکسید کربن در آن  باید  حتماً 

محیط مشکوک شویم.
هنگام  در  راهکار  بهترین  دانشگاه  استاد  این 
کردن  خارج  را  کربن  مونوکسید  با  مسمومیت 
مصدوم از محیط حادثه برشمرد و افزود: بالفاصله 
باید بیمار را در هوای آزاد و در معرض اکسیژن 
قرار دهیم و سریعاً فرد مصدوم را به اولین مرکز 

درمانی رساند.
شادنیا همچنین بر ضرورت باز کردن پنجره ها در 
محل حادثه تاکید کرد تا جریان هوا برقرار شده 

و از مسمومیت سایر افراد جلوگیری شود.
رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان با اشاره 
اکسیژن  تجویز  گفت:  مسمومان  این  درمان  به 
بنابراین  است.  بیماران  این  در  درمان  مهمترین 
اولین  در  آزاد  بیمار در هوای  دادن  قرار  از  پس 
فرصت باید با اورژانس تماس گرفته و بیمار را به 

نزدیک ترین مرکز درمانی رساند.
اکسیژن رسانی هیچ  به جز  وی خاطرنشان کرد: 
با  مسمومیت  درمان  برای  اختصاصی  داروی 
بیمارستان  در  ندارد.  وجود  کربن  مونوکسید 
که  است  اقدامی  مهمترین  اکسیژن رسانی  نیز 
برای این افراد انجام می شود. شادنیا در پایان از 
هموطنان خواست در صورت مشاهده مسمومیت 
با مونوکسید کربن، زمان را تلف نکرده و بالفاصله 
مصدوم را از محیط خارج کرده و به مرکز درمانی 

منتقل کنند.

رهبر انقالب:

 حادثه تروریستی شاهچراغ موجب 
رسوایی آمریکایی های منافق و 

سیاه دل شد
تروریستی  حادثه  گفت:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
شاهچراغ موجب رسوایی آمریکایی های منافق و سیاه دل 

شد.
در  )سه شنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
دیدار خانواده های شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر 
داغدار  موجب  را  تلخ  حادثه  این  علیه السالم  شاهچراغ 
با  و  خواندند  ایران  تاریخ  در  ماندنی  اما  دل ها  شدن 
خباثت  این  پرده  پشت  دستهای  شدن  رسوا  بر  تأکید 
داعش،  آورنده  بوجود  و  توز  کینه  امریکایی های  یعنی 
خاطرنشان کردند: دستگاه های فرهنگی و هنری باید این 
حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا و سایر مسائل 
تاریخی مورد توجه قرار دهند و به آیندگان منتقل کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ترور زائران را متفاوت از سایر 
دشمن  مضاعف  رسوایی  موجب  و  تروریستی  حوادث 
خیانتکار،  و  جانی  عامالن  بر  عالوه  گفتند:  و  دانستند 
این  در  نیز  داعش  آورندگان  بوجود  و  اصلی  پشتیبانان 
سیاه دل،  دروغگو،  آن قدر  آنها  هستند.  شریک  جنایت 
رسوا و منافق هستند که در حرف، پرچم حقوق بشر را 
باال می برند اما در عمل، گروه های خطرناک تروریستی را 

بوجود می آورند.
تولیدات  به  را  رسانه ای  و  فرهنگی  دستگاه های  ایشان 
تاریخی  قضایای  سایر  و  حادثه  این  خصوص  در  هنری 
توصیه کردند و افزودند: ما در مسائل مربوط به حوادث 
نظر  از  دشمنان  جنایت های  و  اسالمی  انقالب  تاریخ  و 
کار رسانه ای و تبلیغی، کوتاهی داریم به گونه ای که نسل 
جمله  از  گذشته  حوادث  از  زیادی  اطالعات  ما  جوان 

جنایات منافقین ندارد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: تبیین این واقعیت ها 
جزو وظایف فعاالن بخش های هنری، تبلیغی و نگارشی و 

همه دستگاه های فرهنگی است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور:

آیین نامه برگزاری تجمعات قانونی، 
با اولویت در دستور کار است

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تالش می کنیم که 
تا به پشتوانه کار کارشناسی و نظرات نخبگان، آیین نامه 

برگزاری تجمعات قانونی را نهایی کنیم.
آیین  به  مراحل رسیدگی  آخرین  درباره  مرادی،  عبداهلل 
نشستی  در  کرد:  اظهار  قانونی،  تجمعات  برگزاری  نامه 
احزاب  خانه  که  شد  مقرر  داشتیم،  احزاب  خانه  با  که 
کمیته ای تخصصی تعیین و به وزارت کشور معرفی کند 
تا در قالب یک کار مشترک، آیین نامه تجمعات قانونی 

جمع بندی و نهایی شود.
و  ها  دستورالعمل  قبال  زمینه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
مقرراتی برای تامین امنیت تجمعات وجود داشته است، 
توجه   ، نامه  آیین  این  تهیه  در  ما  تمرکز  کرد:  تصریح 
تامین  نیز  و  تجمعات  بر چگونگی صدور مجوز  هم زمان 
امنیت تجمع کنندگان بوده است. تشکل های سیاسی، 
صنفی و اجتماعی در قبال دریافت مجوز برپایی تجمع به 
عنوان یک حق پذیرفته شده در قانون اساسی، الزاماتی 
را نیز باید رعایت کنند. همچنانکه دستگاه دولتی متولی 
صدور مجوز یعنی وزارت کشور نیز ، موظف است الزامات 
روی  هم  ما  اکنون  کند.  فراهم  را  امر  این  مقدمات  و 
کار  تجمع  امنیت  برقراری  هم  و  مجوز  صدور  چگونگی 
کرده ایم که در واقع همزمان حقوق و تکالیف نهادهای 
و سیاسی  مدنی  های  تشکل  و هم  امنیتی  و  حاکمیتی 

دیده شده است.
مرادی درباره نهادهای صادرکننده مجوز تجمعات قانونی 
بستگی  تجمع  درخواست  سطح  به  موضوع  این  گفت: 
ملی  گستره  سطح  در  ملی  احزاب  اگر  داشت.  خواهد 
وزارت  در  درخواست  این  باشند،  داشته  تجمع  تقاضای 
کشور و کمیسیون ماده ۱0 احزاب بررسی می شود. بقیه 
موارد در فرمانداری ها و استانداری ها بررسی می شود. 
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی طرحی 
مشابه در مجلس شورای اسالمی، خاطر نشان کرد: تالش 
ما این است که این آیین نامه را بسرعت در وزارت کشور 

نهایی و ابالغ کنیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

آقای فرخ نژاد کاش نان و نمک برایت حرمت داشت 

رئیس جمهور عنوان کرد:

نام شهید سلیمانی نماد مبارزه با ترریسم در دنیاست
مراسم  در  سیزدهم  دولت  جمهور  رئیس 
مقاومت  رادیو  کار  به  آغاز  سال  سومین 
شهید  نام  امروز  گفت:  تصویری  پیامی  در 
نماد  ایستادگی،  و  مقاومت  نماد  سلیمانی 

مبارزه با تروریسم در دنیاست.
مراسم آغاز به کار سومین سال رادیو مقاومت 
صبح روز سه شنبه ۲۹ آذر در استودیو شماره 
علی  حضور  با  رادیو  شهدای  ساختمان   ۱
رضا  ملی،  رسانه  صدای  معاون  بخشی زاده 
مقاومت،  رادیویی  شبکه  مدیر  کوچک زاده 
زینب سلیمانی دختر شهید قاسم سلیمانی، 
جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه و تعدادی 

از خانواده معظم شهدا برگزار شد.
ابراهیم  سید  آیت  اهلل  مراسم،  این  ابتدای  در 
تصویری  پیامی  در  جمهور  رئیس  رئیسی، 
شبکه  این  افتتاح  سال  سومین  مناسبت  به 
شهید  بزرگوار،  شهید  یاد  گفت:  رادیویی 
می داریم.  گرامی  را  سلیمانی  آقای  مقامت 
حقیقتا  می فرستیم.  درود  بلندش  روح  به 
باید شناخته شود  شخصیت شهید سلیمانی 
به عنوان یک  بلکه  به عنوان یک شخص  نه 
عنوان یک شخصیت صاحب  به  نه  و  مکتب 
یک  فرمانده  و  پاسدارن  سپاه  در  منصب 
لکن  دارد،  اهمیت  بسیار  هم  آن  که  سپاه 
نگاه،  سبک،  یک  دارای  که  کسی  عنوان  به 
مشی و جایگاهی است که نگاه به او می تواند 

جریان سازی کند در کشور و جهان اسالم.
رئیس جمهور تاکید کرد: اقدام بسیار مبارکی 
تاسیس  امروز دارد رقم می خورد.  است که 
رادیو مقاومت برای تبیین جریان مقاومت و 
برای یک آگاهی بخشی و دوم ایجاد آمادگی 
جوانان  در  عزیزمان،  مردم  در  همگان،  در 
منطقه، ملت های تحت ستم در دنیا و اینکه 
وادادگی  و  تسلیم  راه  است،  مقاومت  راه 

نیست. این اقدام، اقدام مبارکی است.
آیت اهلل رئیسی گفت: من از دست اندرکاران 
به  و  می کنم  تشکر  صمیمانه  مقاومت  رادیو 
و  نباشید عرض می کنم  همه عزیزان خسته 
باورم این است؛ اینکه تاسیس و آغاز به کار 
رادیو مقاومت در ایام متعلق به شهادت شهید 
می گیرد  شکل  دارد  سلیمانی  آقای  مقاومت 
قطعا بدانیم امروز نماد مقاومت و ایستادگی، 
شهید  نام  دنیا،  در  تروریسم  با  مبارزه  نماد 
سلیمانی است و چهره او، زندگی او، مقاومت 
او، توجه به خدا در زندگی او مردم داری او، 
او، دوست  او، دشمن ستیزی  دشمن شناسی 
داشتن مردم، دوست داشتن خانواده، شهدا و 
برای جامعه هم  تبیینش  او می تواند  سلوک 
امیدبخش باشد، هم آگاهی بخش باشد، هم 

ایجاد آمادگی کند برای مقاومت بیشتر.

باشد.  پررهرو  او  راه  افزود:  جمهور  رئیس 
ما  به  که  انشاهلل  خداوند  باد.  شاد  روحش 
توفیق دهد در همین مسیر که امتداد جریان 

عاشوراست حرکت کنیم. 

سردار سلیمانی 
شهید تمدن سازی نوین اسالمی است

بسیج  سازمان  کننده  هماهنگ  معاون 
تنها  نیز گفت: شهید سلیمانی  مستضعفین  
شهید مدافع حرم نیست، بلکه شهید تمدن 

سازی نوین جهان اسالم است.
 سردار حسین معروفی روز سه شنبه در جمع 
روسای کمیته ها و ستادهای سومین سالگرد 
افزود:  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید 
و  شیعه  بین  وحدت  درباره  سلیمانی  شهید 
سنی و تغییر نگاه اهل سنت به جهان شیعی 

کار بزرگی انجام داد.
وی تصریح کرد: ترویج مکتب شهید سلیمانی 
مصونیت کشور و انقالب را به همراه دارد و 
مورد تایید نائب امام زمان )عج( هم هست؛ 
نگاه ما به مکتب شهید سلیمانی و ترویج آن 

اعتقادی و آرمانی است.
اظهارداشت:  بسیج  هماهنگ کننده  معاون 
خداوند مردم کرمان را به واسطه شهید حاج 
قاسم سلیمانی خیلی دوست دارد چ، در دنیا 
عزیز هستند و هر جا برویم حامل پیام شهید 

سلیمانی هستیم.
سالگرد  سومین  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  وی 

شهید قاسم سلیمانی بیان کرد: طی ۲ سال 
گذشته اقدامات کرمان الگوی عملگرایی بوده 
حفظ  را  سرچشمه  و  قله  این  باید  و  است 

کنیم.
قاسم  حاج  شهید  داد:  ادامه  معروفی  سردار 
و  اسالمی  انقالب  معجزه  و  نماد  سلیمانی 
والیت است، او خود را روی پا و کفش پدر و 
مادر شهیدان می انداخت و چادر مادر شهید 

را می بوسید.
وی با اشاره به اینکه امسال در بحث سالگرد 
پیش  جدید  گفتمان  با  قاسم  حاج  شهادت 
افزود: در سطح ملی ترویج مکتب  می رویم 
اندیشه  هیات  اندازی  راه  و  سلیمانی  شهید 
ورز را برای جاری و ساری کردن این مکتب 
انجام  کرمان  تجربه  از  استفاده  با  کشور  در 

داده ایم.
معاون هماهنگ کننده بسیج بیان گرد: برای 
سلیمانی  شهید  سالگرد  سومین  برگزاری 
استان  تجربه  از  استفاده  با  ها  هماهنگی 
تولیدات  و  انجام  اخیر  سال   ۲ طی  کرمان 

مختلف پیش بینی شده است.
دنبال  کار  انجام  برای  ما  اینکه  بیان  با  وی 
آرم و نشان نیستیم، تاکید کرد: خود شهید 
سلیمانی آرم  و شناسنامه ماست و ما به دنبال 
از  هستیم؛  عزیز  شهید  این  مکتب  و  آرمان 
منیت ها و انحصار طلبی در رابطه با شهید 
شهید  زیرا  کنیم  می  جلوگیری  سلیمانی 
سلیمانی مربوط به همه اقوام و مذاهب است.

دانشگاه  مدارس،  در  گفت:  معروفی  سردار 
سالگرد  های  برنامه  علمیه  های  حوزه  و  ها 
کشور  شهرستان   ۵۵0 در  و  است  مردمی 
با  قاسم  حاج  پسران  و  دختران  تجمع 
شهید  و  آموزی  دانش  شهدای  محوریت 

سلیمانی برگزار می شود.
اینکه شهید سلیمانی شهید  به  اشاره  با  وی 
برگزاری  کرد:  بیان  است،  مذاهب  تقریب 
همایش تقریب مذاهب، نخبگان، یاران حاج 
سالگرد  ایام  در  را  غیره  و  اجالسیه  قاسم، 

شهادت سردار داریم.
داد:  ادامه  بسیج مستضعفین  معاون سازمان 
ما نباید مغلوب فضای مجازی بشویم، فضای 

حقیقی چیز دیگری است.
وی بیان کرد: ۱3۶ استاد- مربی برای ترویج 
مکتب شهید سلیمانی در کشور آموزش دیده 
اند که در شبکه مجازی ترویج مکتب مشغول 

خواهند شد.
ثاراهلل  سردار محمدعلی نظری فرمانده سپاه 
استان کرمان نیز در این نشست گفت: امسال 
قطعا برای سومین سالگرد شهادت حاج قاسم 
باید  به کرمان می آیند که  زائران بیشماری 
برنامه های کیفی، محتوایی و تبیینی درخور 

حاج قاسم داشته باشیم.
سردار  شهادت  سالگرد  سومین  های  برنامه 
حاج قاسم سلیمانی از دیماه امسال در کشور 

و دیگر نقاط کشور شروع خواهد شد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، مقاومت را از اصول تاکید شده دین 
آمریکایی ها  داشت:  اظهار  و  دانست  اسالم 
مرد میدان جنگ نیستند و صحنه اصلی را 

باخته اند.
در  شنبه  سه  روز  قاآنی  اسماعیل  سردار 
حاج  شهادت  گرامیداشت  مراسم  نخستین 
صداو  های  همایش  مرکز  در  ایرلو  حسن 
میدان  مرد  عنوان  به  شهید  این  از  سیما 
در  ایرلو  شهید  افزود:  و  کرد  یاد  مقاومت 
میدان های مختلف اعم از دوره دفاع مقدس، 
و  مقاومت  عرصه  نیروهای  دادن  پرورش 
مقاومت  در صحنه های  مستقیم  حضور  نیز 
و  داشت  حضور  مظلومان  از  پشتیبانی  و 

سربلند بود.
داشت:  اظهار  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
خصلت مردانگی و مقاومتی که در وجود این 
شهید عالی مقام بود، همه جا او را برجسته 
می کرد لذا بهترین واژه برای این مرد بزرگ، 
در  اگر  که  طوری  به  است  مقاومت  مرد 
مظلومان  از  پشتیبانی  مقدس،  دفاع  صحنه 
و حتی در سفارت نیز این مقاومت دیده می 
شود و در میدان مقاومت کار دیپلماتیک و 

سیاسی را دنبال می کند.
این فرمانده عالی رتبه سپاه با تاکید براینکه 
واژه مقاومت ساخته و پرداخته ما نیست و 
به تبعیت از وجود مبارک حضرت زهرا)س( 
که الگو و اسوه ما مسلمانان هستند، مقاومت 
را سرلوحه خود قرار داریم، به آیه ای از قرآن 
گفت:  و  کرد  اشاره  رابطه  این  در  کریم 
مکرم  نبی  پیروان  جزو  که  مفتخریم  ما 
داده  دستور  ما  به  که  هستیم  اسالم)ص( 

شده است، اهل مقاومت باشیم.
سردار قاآنی مقاومت را جزئی از مکتب امام 
خمینی )ره( و رهبر انقالب اسالمی برشمرد 
برای  ارزشمند  و  بلند  واژه ای  را  مقاومت  و 
پیروان اهل بیت )ع( دانست که روی اصول 
میدان  راه  وقتی  و  کنند  می  مقاومت  خود 
که  دهند  می  نشان  شود،  می  باز  برایشان 
مکرم  نوه  واقعی  پیروان  افتخار  با  چگونه 

اسالم و اهل مقاومت هستند.
وی با بیان اینکه مقاومت محدودیت و مرز 
که  موضوعی  هر  در  داشت:   اظهار  ندارد، 

امروز به برکت راهنمایی های امامین انقالب 
و فضایی که برای نظام اسالمی ماه باز شده 
است اثبات شد که واژه مقاومت عجب واژه 
در  هرکس  و  است  پرمحتوایی  و  مقدس 
دستش  اگر  حتی  ایستاد  مقاومت  میدان 
خالی باشد هم موفق و پیروز از میدان بیرون 

آمده است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی خاطر نشان کرد: این واژه مقاومت 
دشمنان  امروز  که  داشته  کارایی  قدری  به 
ما دشمنان اسالم و دشمنان انقالب اسالمی 
توجه  آن  به  هم  اسالمی  ایران  دشمنان  و 

کرده اند.
دو  در  ها  آمریکایی  رفتار  به  قاآنی  سردار 
دهه گذشته و تالش این کشور برای ایجاد 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  قطبی  تک  جهان 
آمریکای جنایتکار سگ دست پرورده خون 
از  برخی  و  رژیم صهیونیستی  مانند  آشامی 
تفاله های خودش مانند تفاله های عربستان 
سعودی را به جان مردم مسلمان انداخت و 
دست آنها را باز گذاشت و هفت هزار میلیارد 
دالر در منطقه غرب آسیا همه جانبه هزینه 

کرد.
وی جمهوری اسالمی ایران را کانون مقاومت 
افزود:  و  در منطقه غرب آسیا توصیف کرد 
وارد  ها  آمریکایی  که  کجا  هر  دیدند  همه 
شکست  و  خورد  سنگ  به  سرشان  شدند، 

خورده از آن میدان بیرون آمدند.
داد:  ادامه  سپاه  رتبه  عالی  فرمانده  این 
افتادند که چگونه  این فکر  به  آمریکایی ها 
به  و  می کنیم  هزینه  همه  این  ما  که  است 
همه دنیا درس دادیم که هر چه سالح، پول 
این  اما  است  برنده  باشد،  بیشتر  قدرت  و 
فرزندان معنوی رسول اهلل و ساالر شهیدان 

با  ایم  شده  وارد  که  هایی  صحنه  همه  در 
اندک امکانات که در حقیقت می توان گفت 
با دست خالی، روبروی ما ایستادند و اینطور 

به دهن ما کوبیدند.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اعم  مقاومت  منطقه  کل  در  گفت:  اسالمی 
از فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن 
و  مظلومیان  چطور  که  بینید  می  مظلوم 
خالی  دست  با  اهلل  رسول  معنوی  فرزندان 
مسلح  دندان  بن  تا  قدرت های  مقابل  در 
همه  در  الهی  قوه  و  حول  به  و  ایستاده اند 
بیرون  میدان  از  موفق  سربلند  صحنه ها 
آمده اند؛ اینها کسانی هستند که در مکتب 
اعزام امام و رهبر انقالب و در مکتب انقالب 
اسالمی راه با عزت زندگی کردن را در مسیر 
نورانی مقاومت آموختند، ایستادند، مقاومت 

کردند و پیروز شدند.
در  می خواهیم  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  قاآنی 
آمریکای جنایتکار  و  استکبار جهانی  مقابل 
اهل  باید  بایستیم  و  بگیریم  باال  را  سرمان 
مقاومت باشیم، اظهار داشت: امروز بحمداهلل 
است  شده  زرین  تابلوی  یک  اسالمی  ایران 
دفاع  در  مقاومت  مختلف  های  زمینه  در  و 
سیاسی  مختلف  های  حجم  در  که  نظامی 
ایران  بر  که  تحریمی  اقتصادی  امنیتی 
می کردند  اعمال  کجا  هر  در  بود  اسالمی 
کسی  شکست  می  را  بزرگ  دولت های 
نگهداشته  سربلند  و  سرافراز  ملت  این  که 
سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  است.  مقاومت 
مقاومت را میدان اصلی رویارویی با دشمنان 
هم  اصلی  دشمنان  داشت:  اظهار  و  دانست 
صهیونیستی  رژیم  و  جنایتکار  های  دشمن 
هستند و بقیه مانند عربستان تفاله هستند 

و ارزش دشمنی ندارند و کمترین هستند.

وی مقاومت را کانون تولید قدرست دانست 
و اظهار داشت:  در ۲0 سال گذشته به برکت 
و  سلیمانی  شهید  همچون  مردانی  وجود 
شهید  مانند  همکاران  و  دوستان  و  برادران 
مقاومت،  شهدای  از  دیگر  بسیاری  و  ایرلو 
رژیم  و  آمریکا  مقابل  در  مقاومت  محور 
با  ها  آمریکایی  و  بوده  پیروز  صهیونیستی 
وجود هفت هزار میلیارد دالر هزینه و چند 
و  اعتباری  بی  جز  چیزی  کشته،  هزار  ده 

بدبختی به دست نیاوردند.
و  آمریکایی  اینکه  بیان  با  قاآنی  سردار 
مرد  نامردی  روحیه  دلیل  به  ها  اروپایی 
میدان جنگ نیستند و صحنه اصلی را باخته 
اصلی  میدان  در  آمریکا  داشت:   اظهار  اند، 
و  شکست می خورند  دائماً  و  ندارند  عرضه 

این شعار نیست.
جنایتکار  جمهور  رئیس  اینکه  بیان  با  وی 
شهید  را  سلیمانی  شهید  ناتوانی  از  آمریکا 
خرمشهر  شما  که  روزی  شد:  یادآور  کرد، 
را آزاد می کردید صهیونیست ها سرشان را 
پایین انداختند و از جنوب لبنان وارد شدند 
هفته  یک  از  کمتر  در  و  رفتند  بیروت  تا 

حدود 4 هزار انسان را کشتند.
امروز  داد:  ادامه  نیروی قدس سپاه  فرمانده 
که شما اینجا نشسته اید در هفته حدود 40 
تا ۵0 عملیات فقط در کرانه باختری انجام 
برابر  باختری ۲  می شود در حالی که کرانه 

شهر تهران وسعت دارد.
با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بیچاره  وی 
به  اگر  فکر می کنند  آنها  افزود:  است،  شده 
از مسیر پرصالبتی  نظام  بیاورند  نظام فشار 
می کند،  حرکت  مختلف  زمینه های  در  که 

کوتاه می آید اما اشتباه می کنند.
که  می گویم  صراحت  با  داد:  ادامه  قاآنی 
فشار  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  هرچه 

بیاورد بر آنها فشار مضاعف خواهد شد.
آنها  کرد:  خاطرنشان  سپاه  فرمانده  این 
کار  به  را  و جهان  رسانه ای خود  توان  همه 
بفهمند  جهان  مردم  نگذارند  که  می گیرند 
چه خبر است. در شهادت حاج قاسم گفتیم 
زیرا  بفروشید  را  خانه هایتان  نشده  دیر  تا 
اما  ارزان می شود  اشغالی خانه  در سرزمین 

گوش نکردند.

سردار قاآنی:

آمریکایی ها مرد میدان جنگ 
نیستند و صحنه را باخته اند


