
مخالف عرضه خودرو در بورس 
با سازوکار فعلی هستیم

مسئله پیشرفت علمی و عبور از 
مرزهای دانش نباید فراموش شود
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما با عرضه خودرو 
سو  یک  از  زیرا  هستیم  مخالف  کنونی قطعا  شرایط  با  بورس  در 
تقاضا بسیار بوده و از سوی دیگر عرضه بسیار محدود و کم است. 
ملت  خانه  خبرنگار خبرگزاری  با  گفت وگو  طاهری در  مصطفی 
که  شده  موجب  عامل  چند  گفت:  خودرو،  بازار  وضعیت  درباره 

قیمت خودرو افزایش یابد در واقع یکی از این عوامل نحوه...

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اتحادیه انجمن های اسالمی 
از  عبور  و  علمی  پیشرفت  که  مساله  این  بر  اروپا  در  دانشجویان 
مرزهای دانش نباید فراموش شود، تاکید کردند.  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر روز )دوشنبه( در دیدار 
اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در 

اروپا، انجمن های اسالمی را یکی از ثروت های جمهوری...
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 ۱۱ هزار مسکن شهری و روستایی
 در استان در حال احداث است

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا؛

موج هشتم کرونا 
تا پایان سال ادامه دارد

 پس از دو سال تعطیلی؛
پروژه آهک هیدراته چرام 

فعالیت خود را آغاز کرد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه 
آهک  پروژه  های  فعالیت  شروع  از  بویراحمد  و 
داد.  خبر  تعطیلی  سال  دو  از  پس  چرام  هیدراته 
و  ایمیدرو  مسؤلین  با  دیدار  در  روزبهان  کریم 
ایران  معدنی  مواد  وتولید  تهیه  مدیرعامل شرکت 
مدیر  با  ای  فشرده  و  کاری  مهم  جلسات  گفت: 
عامل و مدیران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران همچنین مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری 
دو  از  پس  ایمیدرو  مختلف  بخش های  و  غدیر 
سال تعطیلی کامل طرح آهک هیدراته چرام، در 
بررسی  از  کرد: پس  اظهار  وی  برگزار شد.  تهران 

راهکارهای حل مشکالت طرح فسفات چرام،...

ما  به  ما  بزرگان  گفت:  جمهوری  رییس 
دینی  وظیفه  انجام  در  که  دادند  یاد  اینگونه 
از ترشرویی نهراسیم و همراه با عقالنیت آن 

نگاه انقالبی و انجام وظیفه را داشته باشیم.
سخنانش  ابتدای  در  رئیسی  سیدابراهیم 
بزرگداشت  بین المللی  کنگره  دومین  در 
آیت اهلل مصباح یزدی اظهار کرد: آنچه که در 
آن  گفت  می توان  واصل  عالم  این  شخصیت 
است که امروز جامعه ما با شناخت شخصیت 
جامع آیت اهلل مصباح می تواند به علم و عمل 
یک  وی  سلوک  و  سیره  به  نگاه  با  و  برسد 

الگوی خوبی پیش روی خود داشته باشد.
درباره  رهبری  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
الگوگیری از شخصیت آیت اهلل مصباح یزدی، 
را  ما عالمه مصباح  است  این  افزود: حقیقت 
هم در حوزه عقاید حقه صاحب نظر می دانیم 
و هم در حوزه اخالق یکی از استادان برجسته 
و اثرگذار بود. در حوزه عمل و احکام نیز یک 
فقیه  شد:  یادآور  رییسی  بود.  برجسته  فقیه 
به کسی می گوییم که فقه به معنای باورهای 
نشسته  او  جان  در  کریمه  اخالق  و  الهی 
را  الگوهای علمی کسی  باشد وگرنه دانستن 
اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  نمی کند.  فقیه 
در  فقه  نشستن  و  است  امری  فقه  دانستن 
سرشت کسی امر دیگر، ادامه داد: اگر سرشت 
کسی  اگر  و  است  فقیه  او  شد  فقهی  کسی 
فرمول ها را بلد باشد فقیه نیست، بلکه فقیه 
کسی است که فقه در طبع او نشسته باشد و 
همه اندیشه ها و گفتار او جلو فقه باشد. وی 
افزود: اگر کسی همه گفتار، کردار و تفکرش 
از  می گوییم.  فقیه  او  به  ما  بود  فقه  جلوه 
همینجاست که او هم محضرش، محضر علم 
است و هم گفتارش ما را به یاد خدا می اندازد 
و هم کردارش از جلوه های فقه است. رئیسی 
از  یزدی  مصباح  آیت اهلل  اینکه  بر  تاکید  با 
شد:  یادآور  بود،  پهلوی  حکومت  با  مبارزان 
مانده  جا  به  زمینه  این  در  بیانیه هایی  او  از 
بود  پهلوی  رژیم  که  منکرات  انکر  با  و  است 
مبارزه می کرد و بعد از انقالب هم با همه وزن 

وجودش از اعرف معروفات که ...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد گفت: ۱۱ هزار واحد مسکن شهری و روستایی 
در  استان  این  در  درصد   ۸۰ تا   ۵ پیشرفتی  درصد  با 
نشست  در  حاجی زاده  کیامرث  است.  ساخت  دست 
داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  مسکن  شورای 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  اول  سال  در  استان  سهمیه 
احداث۱۰ هزار واحد بوده که بیشتر از این تعهد عمل 
کردیم و تاکنون ساخت 7 هزار و 2۰۰ واحد شهری و 4 
هزار واحد روستایی با پیشرفت ۵ تا ۸۰ درصد در دست 
ساخت است. وی با تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی 

مسکن در استان، عنوان کرد: نواقصاتی...

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد؛
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مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت:

مصرف گاز در استان
 به بیش از ۴ میلیون متر 

مکعب رسید

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

 مردم از غذا دادن به 
حیات وحش بپرهیزند

همراه با عقالنیت
 نگاه انقالبی داشته باشیم 
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انحراف در تسهیالت روستایی و عشایر کهگیلویه و بویراحمد؛

4هزار طرح در استان 
بدون یک اشتغال

3

ویژگی های  سبب  به  سلیمانی”  “قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار   
منحصربه فردش، از محبوبیت خاصی بین گروه های مختلف مردم برخوردار 
است و به اعتقاد فعاالن اجتماعی و سیاسی، تاسی به خصوصیات این شهید 
باالخص والیتمداری او می تواند انقالب و ملت ایران را از بحران های سخت 

عبور دهد.
ویژگی های سردار حاج قاسم سلیمانی در ابعاد مختلف شخصیتی، اجتماعی، 
سیاسی و نظامی با شاخصه هایی چون “تقوا و اخالص، بسیجی و مردمی 
بودن، شجاعت، والیتمداری و مرد میدان بودن” به اندازه ای مهم و کارساز 
هستند که آحاد مختلف مردم، گروه های سیاسی و مدیران ادارات و نهادها 
از صدر تا ذیل می توانند با تاسی به یک یا چند مورد از آن ضمن ارتقای 
سطح بینش و بصیرت خود، در بزنگاه ها و بحران هایی که استکبار جهانی بر 

سر راه انقالب قرار می دهند، با تصمیم صحیح به راحتی عبور کنند.
والیتمداری، والیت پذیری یا اطاعت از رهبری از جمله ویژگی های شاخص 
که  و مسوولیت هایی  عرصه ها  در همه  آنرا  که  بود  بازر سردار سلیمانی  و 
داشت به نحو احسن و شایسته انجام می داد و همین ویژگی او در کنار سایر 
و گروه های  آحاد جامعه  بیشتر  قلوب  در  تا  ابعاد شخصیتی اش سبب شد 

سیاسی جای گیرد.
سردار سلیمانی که به سبب رشادت ها و شجاعت های خود در عرصه میدان 
با استکبار جهانی و وارد کردن زخم های بزرگ و عمیق به هیمنه  مقابله 
پوشالی آنها زبانزد مردم ایران اسالمی و منطقه خاورمیانه شده بود، مورد 
ترامپ  دونالد  و  جنایتکار  آمریکای  باالخص  اسالم  دشمنان  کینه  و  عناد 
ناجوانمردانه،  اقدامی  در  آنها  و  قرار گرفت  این کشور  رییس جمهور وقت 
صبحگاه جمعه ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ این سردار رشید سپاه اسالم را به همراه 
به  بغداد  فرودگاه  در  هلی کوپتری  حمله  در  همراهانش،  از  دیگر  برخی 

شهادت رساندند.
حوادث و اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته و با حمایت استکبار جهانی و 
نوکران منطقه ای آنها و جمعی از فریب خوردگان داخلی در برخی شهرهای 
ایران اسالمی رخ داد و در سایه منویات رهبر معظم انقالب و هوشیاری و 
بصیرت مردم و پیروی آنها از رهبری، بساط آن جمع شد، ضرورت نصب 
العین قراردادن فرمایشات پیامبر گونه رهبر انقالب و تقویت والیتمداری را 

در آحاد مختلف مردم بیش از پیش نمایان ساخت.

همزمانی ایام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حوادث 
و  والیتمداری  باالخص  او  ویژگی های شخصیتی  نیز  و  اخیر  اغتشاشات  و 
اطاعت از رهبری بیش از پیش نمود پیدا کرد و به همین جهت تعدادی 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  گلستان  استان  سیاسی  و  اجتماعی  فعاالن  از 
ایرنا، ضمن تسلیت ایام شهادت سردار دل ها، برلزوم نصب العین قراردادن 
ویژگی های این سردار شهید از سوی همه آحاد مردم و مسووالن برای عبور 

از بحران ها تاکید کردند.

شهید سلیمانی افتخار ایران و جهان اسالم
و  ایران  افتخار  و  آبرو  اینکه شهید سلیمانی  بابیان  گلستان  اهالی  از  یکی 
جهان اسالم است، گفت: این شهید بزرگوار خصوصیات بارز زیادی داشت 
که شجاعت یکی از مهمترین آنها بود و این ویژگی سردار زبانزد عام و خاص 

چه در داخل کشور و چه در کشورهای منطقه و جهان شده بود.
محسن فرامرزی افزود: شجاعت سردار سلیمانی لرزه بر اندام استکبار جهانی 
یعنی  آن  ساخته  دست  گروهک  و  آمریکا  باالخص  آنها  پوشالی  هیمنه  و 

داعش انداخته بود.
وی، والیتمداری را از دیگر ویژگی های بارز حاج قاسم سلیمانی ذکر کرد 
و بیان داشت: والیتمداری این سردار رشید سپاه اسالم در همه زمینه ها از 

جمله اطاعت از رهبری و پیاده سازی منویات معظم له و تبیین والیتمداری 
در اوج قرار داشت.

با  او  بود  سلیمانی  سردار  ویژگی های  دیگر  از  اخالص  داد:  ادامه  فرامرزی 
خدا پیمان بسته بود و همه چیز خود را در طبق اخالص گذاشته بود و از 

بارتعالی طلب شهادت می کرد.
و  دانست  مسووالن  و  مردم  جامعه،  امروز  نیازهای  از  را  والیتمداری  وی، 
از بحران ها و مشکالت عبور کرد  این ویژگی می توان  با  تصریح کرد: تنها 
ما باید همواره در مسیر والیت و رهبری حرکت کرده و ثابت قدم باشیم 
مسیری که حاج قاسم به ما آموخت و خود نیز در این مسیر حرکت می کرد.

یکی دیگر از اهالی گلستان هم در گفت و گو با ایرنا، مردمی بودن و اخالص، 
جهادی و خدایی بودن را از ویژگی های برتر سردار سلیمانی دانست و گفت: 
در شرایط امروز جامعه و توطئه های دشمنان همه ما بویژه مدیران باید این 

سردار بزرگ اسالم را در خدمت به مردم الگوی خود قرار دهند.
حسین رضایی افزود: اگر هر مسوولی به وظیفه مندی خود بدرستی عمل 
کند و کار مردم را به نحو احسن و شایسته انجام دهد، بسیاری از مشکالت 

جامعه رفع می شود.
ابعاد  تمام  در  سلیمانی  سردار  اینکه  بابیان  هم  گلستان  شهروند  دیگر 
شخصیتی )اجتماعی و سیاسی( در باالترین سطح و قله  قرار دارد، گفت: 
رشادت و شجاعت، عبادت و اخالص و مردمداری و ایثار از جمله ویژگی های 

بازر این سردار رشید اسالم است.

والیتمداری ویژگی شاخص سردار سلیمانی
احمدرضا کریمی، والیتمداری را ویژگی شاخص سردار سلیمانی دانست و 
افزود: این شهید بزرگوار در همه عرصه ها پشتیبان والیت و رهبری بود و 

در وصیت نامه خود نیز به مردم و مسووالن توصیه کرد حامی و پشتیبان 
والیت باشند.

وی بابیان اینکه سردار سلیمانی همواره سینه خود را در دفاع از رهبری، 
مقابل دشمنان سپر می کرد، گفت: به اعتقاد سردار دل ها، جمهوری اسالمی 
حرم است و باید از آن در مقابل فتنه های دشمنان چه در سوریه، عراق و 

لبنان و چه در هرجای عالم که باشد، صیانت کرد.
و  ایثارگری، بسیجی  به روحیه فداکاری،  نیاز  ما  ادامه داد: جامعه  کریمی 
مقابل  در  مردم  و  والیت  نظام،  حریم  از  تا  دارد  سلیمانی  سردار  جهادی 
استبکار جهانی  بر  و  باشد، دفاع کرده  هجمه های دشمنان هرجا که الزم 

پیروز شود.
یک شهروند دیگر گلستان هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ضمن تسلیت 
سالروز شهادت سردار سلیمانی گفت: برترین ویژگی سردار دل ها مردمی 
بودن او بود و همین ویژگی سبب شد تا مردم با بصیرت ایران نیز با حضور 
ایشان  برای  که  مراسم هایی  سایر  و  جنازه  تشییع  آیین  در  خود  حماسی 

برگزار می شود، قدردان زحمات وی باشند.
محمد نادعلی افزود: قدرشناسی مردم از سردار سلیمانی این پیام را برای 
سایر مدیران و مسووالن کشور دارد که اگر مردمی باشند و به مردم صادقانه 

خدمت کنند، بدون تردید مردم هم قدردان زحمات آنها خواهند بود.
را  سلیمانی  سردار  شخصیتی  ویژگی های  باید  مسووالن  کرد:  اضافه  وی 
الگوی خود قرار دهند و بیشتر برای مردم بویژه نسل جوان و رفع مشکالت 
آنها دل بسوزانند و این را هم بدانند که مردم ما قدرشناس زحمات آنها 

خواهند بود.

والیتمداری حاج قاسم، نیاز جامعه برای گذر از بحران ها

بارزترین  خصوص  در  هم  گلستان  سرسبز  خطه  اهالی  از  دیگر  یکی 
درباره  کردن  گفت: صحبت  ایرنا،  خبرنگار  به  سلیمانی  سردار  ویژگی های 
با این حال به  او بسیار سخت است  سردار دل ها و ویژگی های شخصیتی 
نظر من مهمترین ویژگی ایشان اطاعت از ولی فقیه و رهبری انقالب بود 
چه در دوران بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و جنگ 
هشت ساله و چه در دوان زعامت رهبر معظم انقالب، او همیشه مطیع امر 

رهبری بود.
حسین کریمی اول افزود: مطیع امر رهبر بودن سبب شد تا سردار سلیمانی 
همیشه سرباز وطن و والیت بماند و تا آخرین لحظه عمر خود که با نثار 

خونش همراه شد، از انقالب و جایگاه والیت دفاع و آنرا به اثبات برساند.
وی، شجاعت و نترسی را دومین ویژگی بارز سردار سلیمانی دانست و اضافه 
کرد: این فرمانده سپاه اسالم به معنای واقعی کلمه شجاع و نترس بود و 
همیشه در صحنه خطر خودش در میدان حضور می یافت و دیگران را هم 

تشویق به حضور می کرد.
کریمی اول ادامه داد: سردار سلیمانی از فرماندهانی نبود که خود در جایی 
بماند و دیگران را به حضور در میدان دعوت کند بلکه خودش اولین نفری 
بود که در صحنه خطر چه در ایران و چه در سوریه، عراق و لبنان برای دفاع 

از انقالب اسالمی و آرمان های آن حاضر می شد.

تبدیل بحران  به فرصت از ویژگی های سردار دل ها بود
سردار  شهادت  سالگرد  سومین  تسلیت  با  هم  گلستان  دیگر  شهروند  یک 
حاج قاسم سلیمانی گفت: والیتمداری و تبدیل کردن تهدیدها و بحران ها 
به فرصت از ویژگی های سردار دل ها بود و جامعه ما امروز بشدت به این 2 

ویژگی نیاز دارد.
رمضانعلی خالقی افزود: اگر مدیران کشور این ویژگی ها و راهبردهای سردار 
سلیمانی را الگوی خود قرار دهند از حجم مشکالت جامعه کاسته شده و 
و شهیدان  انقالب  امامین  اسالمی،  نظام جمهوری  عالیه  اهداف  می توانیم 

واالمقام را بهتر به پیش ببریم.
یکی دیگر از اهالی گلستان هم معتقد است: باتوجه به حوادث و وقایع چند 
ماه اخیر کشور باید ویژگی ها، ابعاد شخصیتی و رشادت های سردار سلیمانی 
در عرصه های گوناگون را آحاد مختلف مردم بویژه نسل جوان بازگو و تبیین 

نمایم تا دشمنان نتوانند به انقالب اسالمی آسیب بزنند.
اسماعیل دلداده مهربان گفت: سردار سلیمانی مردمی و همیشه در میدان 
و  انجام داد  انقالب اسالمی  از  برای دفاع  نیز  بزرگی  بود و کارهای  حاضر 
دوستداران سردار هم باید همانند او در صحنه و میدان دفاع از انقالب و 

آرمان های آن در برابر توطئه های دشمنان حضور داشته باشند.
همچنین امام جمعه گنبدکاووس با گرامیداشت سالروز شهادت سردار حاج 
او اشاره کرد و گفت:  از ویژگی های شاخص  قاسم سلیمانی به چند مورد 
تواضع و ارادت نسبت به والیت فقیه و رهبری ، آمادگی مقابله با فتنه ها، 
داشتن نیت خدایی و سربازی والیت از برترین خصوصیات این سردار بزرگ 

سپاه اسالم است.
حجت االسالم محمود ترابی با اشاره به وقایع و حوادث اخیر در برخی نقاط 
کشور افزود: ملت ایران به لطف خداوند و الگوگیری از ویژگی های سردار 
و دست  باشند  میدان  پیروز  اخیر،  ماه  سه  حوادث  در  توانستند  سلیمانی 

منافقان و افراد خود فروخته را رو کنند.
 سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از محبوب ترین چهره های 
انقالب اسالمی و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته می شود 
که به گواه بسیاری از فعاالن اجتماعی و سیاسی این شهید واالمقام هرگز 
فکری جز حرکت برای عزت اسالم و مظلومان جهان در سر نداشت و زندگی 
خود را صرف مبارزه با ظالمان کرد و همواره نگاهش به افق نگاه مقام معظم 

والیتمداری حاج قاسم، نیاز جامعه برای گذر از بحران ها
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 پس از دو سال تعطیلی؛
پروژه آهک هیدراته چرام فعالیت 

خود را آغاز کرد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد 
از شروع فعالیت های پروژه آهک هیدراته چرام پس از دو 
سال تعطیلی خبر داد. کریم روزبهان در دیدار با مسؤلین 
ایمیدرو و مدیرعامل شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران 
گفت: جلسات مهم کاری و فشرده ای با مدیر عامل و مدیران 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران همچنین مدیرعامل 
هلدینگ سرمایه گذاری غدیر و بخش های مختلف ایمیدرو 
پس از دو سال تعطیلی کامل طرح آهک هیدراته چرام، در 
تهران برگزار شد. وی اظهار کرد: پس از بررسی راهکارهای 
طرح  و  هیدراته  آهک  چرام،  فسفات  طرح  مشکالت  حل 
تولید اسید فسفریک چرام، مقرر شد پیمانکار جدید چند 
روز آینده نیمه دوم دی ماه در محل طرح حاضر و نسبت 
به تجهیز کارگاه و شروع فعالیت های طرح آهک هیدراته 
پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت  ارتقای  عملیات  و  اقدام  چرام 

را متناسب با برنامه زمانبندی مربوطه آغاز و اجرایی کند.
روزبهان بیان کرد: طرح تولید آهک هیدراته چرام ظرفیت 
و  داشته  را  پودر آهک  تولید ساالنه ۳۰ هزار تن محصول 
گذاری  سرمایه  های  مجموعه  کامل  اندازی  راه  در صورت 
فسفات،  کنسانتره  تولید  کارخانه  الر،  کوه  فسفات  معادن 
فسفریک  اسید  تولید  طرح  هیدراته،  آهک  تولید  کارخانه 
فرصت های  ایجاد  ساز  زمینه  می تواند  مربوطه  مشتقات  و 
شغلی به استعداد ۱۰۰۰نفر در این شهرستان را فراهم کند.

محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:
 مردم از غذا دادن به حیات وحش 

بپرهیزند
زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرمانده 
کهگیلویه و بویراحمد از مردم خواست از غذا دهی به حیات 
وحش اجتناب کنند چرا که محیط بانان در زمان و مکان 
مناسب این کار را انجام می دهند. روح اهلل حقیقت افزود: با 
فرارسیدن فصل زمستان ، 72 کیلومتر دیواره سنگی و 42 
قله باالی چهار هزار متری دنا سفید پوش شده ، روان آب 
ها یخ زده و مراتع رخت سفید بر تن کرده است و همین 
شرایط حیاط وحش را مجبور کرده خانه و کاشانه خود را 
ترک کنند و به دامنه ها ارتفاعات، حاشیه مزارع و باغ های 
کشاورزی پناه بیاورند . وی ادامه داد : شرایط پیش آمده 
موجب شده سازمان حفاظت محیط زیست علوفه دهی به 
حیات وحش دنا را آغاز کند . حقیقت اظهار کرد : علوفه 
مورد نیاز به مقدار کافی خریداری و انبار شده و با تشخیص 
محیط بانان در زمان و مکان های مناسب توزیع می شود 
. وی تصریح کرد : علوفه در مکان هایی از طبیعت توزیع 
می شود که بصورت شبانه روزی در رصد محیط بانان باشد 
تا مبادا فرصتی برای سوءاستفاده احتمالی متخلفان فراهم 
شود. فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
کهگیلویه و بویراحمد از مردم طبیعت دوست استان تقاضا 
کرد از غذا دهی به حیات وحش اجتناب ورزند و درصورت 
سامانه  با  را  موضوع  دیده  آسیب  وحش  حیات  مشاهده 
استان  زیست  محیط  مسئوالن  اطالع  به   ۱۵4۰ رایگان 

برسانند تا اقدام الزم صورت گیرد .

سامانه بارشی از روز چهارشنبه وارد 
کهگیلویه و بویراحمد می شود

سامانه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  هواشناسی  کارشناس 
بارشی شدید از اواخر روز چهارشنبه ۱4 دی ماه وارد استان 

می شود و پایان هفته در منطقه بارانی و برفی است.
ظهر  از  بعد  از  شدید  بارشی  سامانه  گفت:  بهره مند  ولی 
چهارشنبه ۱4 دی ماه وارد استان می شود و اوج فعالیت 

آن از روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه خواهد بود.
اکثر مناطق  باران در  تا ۸۰ میلی متری  بارش ۵۰  از  وی 
کهگیلویه و بویراحمد در اثر این سامانه بارشی خبر داد و 
افزود: در مناطق کوهستانی و سردسیری بارش به صورت 
اداره کل  بینی  پیش  بینی می شود. سرپرست  پیش  برف 
با  کرد  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  هواشناسی 
توجه به پیش بینی میزان باالی بارش، برای استان هشدار 
هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است. آبگرفتگی معابر 
عمومی، اختالل در سفرهای بین شهری، اختالل در تردد 
های داخل شهری، اختالل در فعالیت های عمرانی، سیالبی 
آب  ناگهانی سطح  آمدن  باال  مسیل ها،  و  رودخانه ها  شدن 
لغو  و  تاخیر  احتمال  صاعقه،  برخورد  احتمال  ها،  رودخانه 
بخصوص  مواصالتی  محورهای  و  ها  جاده  انسداد  پروازها، 
راه های روستایی مناطق سردسیر، لغزندگی جاده ها و معابر 
عمومی، اختالل در انتقال حامل های انرژی سوخت و برق 
بهره  بارشی هستند.  سامانه  این  مخاطرات  از جمله  گاز  و 
مند تاکید کرد: دستگاه های اجرایی مسئول و دستگاه های 
با برف، یخبندان، مه و کوالک در  برای مقابله  امدادرسان 
جاده ها، پرهیز از رفت و آمدهای غیرضروری در سفرهای 
بین شهری، اجتناب از فعالیت های کوهنوردی و جابجایی 
عشایر کوچ رو، مدیریت حامل های انرژی، آمادگی ناوگان 
حمل و نقل و راهداری ها، توقف و تردد نکردن در حاشیه 
رودخانه ها و مسیل ها، پاکسازی آبروها و کانال های عبور 

آب درون شهریو ... آمادگی داشته باشند.

معاون اشتغال اداره کل تعاون استان: 

۶4 درصد تعهد اشتغال کهگیلویه و 
بویراحمد عملیاتی شد

 معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هشت هزار و 7۰۰ 
فرصت جدید شغلی معادل ۶4 درصد تعهدات اشتغال استان 

عملیاتی شده است.
امسال اشتغال دستگاه های  ساعد عنبری اظهار کرد: تعهد 
مختلف اجرایی استان ۱۳ هزار و ۵2۰ نفر است و تنها 2 ماه 

دیگر برای اجرای این مابقی تعهدات فرصت وجود دارد.
وی افزود: تاکنون دستگاه هایی همچون شرکت آب منطقه 
ای ، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نوسازی و تجهیز مدارس 
قدس  آستان  و  نفت  ملی  شرکت  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
سامانه  در  اشتغال  تعهدات  ثبت  خصوص  در  عملکردشان 

رصد صفر بوده است.
معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه 
و بویراحمد تصریح کرد: هر کدام از دستگاه های اجرایی به 
ترتیب فنی و حرفه ای ۱۱۰ درصد، بنیاد برکت ۹4 درصد، 
اتاق اصناف ۹۰ درصد، فرهنگ و ارشاد اسالمی ۸۰ درصد، 
درصد،   7۰ پزشکی  علوم  دانشگاه  درصد،   ۸۰ بهزیستی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ۶۹ درصد، اداره کل صنعت، 
)ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  درصد،   ۶۱ تجارت  و  معدن 
شرکت آب و فاضالب ۵2 درصد، سازمان زندان های استان 
۵۰ درصد، جهاد کشاورزی 4۹ درصد و راه و شهرسازی ۱۱ 

درصد تعهدشان را عملیاتی کرده اند.
مورد  شده  بررسی  های  طرح  صحت  داشت:  ابراز  عنبری 
نظارت تلفنی شرکت ناظر برای استان بر اساس پنج شاخص 
اطالعات هویتی، وضعیت طرح، وضعیت عنوان طرح، تاریخ 
شروع به کار و وضعیت خدمات دریافتی ۶۸ درصد بوده است.

مصرف گاز در کهگیلویه و بویراحمد
 به بیش از 4 میلیون متر مکعب رسید

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصرف گاز 
در این استان روند صعودی دارد و میزان مصرف گاز در روز 
به چهار  افزایش  متر مکعب  هزار  با ۳۰۰  /یکشنبه/  گذشته 

میلیون و ۳۵۱هزار و 7۳2 متر مکعب رسید.
مناطق  در  گاز  مصرف  افزود:  دوشنبه  روز  بهادر  ریحان 
به  توجه  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  گرمسیری  و  سردسیری 

روند افزایشی برودت هوا سیر صعودی داشته است.
افزود: در روز ۹ دی ماه ، چهار میلیون و ۱۶۹ هزار و  وی 
۹۹۰ متر مکعب گاز در استان مصرف شد و مصرف گاز در 
روز یکشنبه با افزایش ۳۰۰ هزار متر مکعبی به چهار میلیون 

و ۳۵۱هزار و 7۳2 متر مکعب رسید.
از  گاز  مصرف  در  جویی  صرفه  با  خواست  مردم  از  بهادر 
جلوگیری  صنعت  و  خانگی  های  بخش  در  گاز  شدن  قطع 
 ، بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز  شرکت  آمار  براساس  کنند. 
از جمله  استان  مناطق سردسیری  در  گاز  بیشترین مصرف 

شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:در 
تولید و مصرف میزان گاز ناترازی وجود دارد و برای استمرار 
و پایداری جریان گاز با اولویت مصرف خانگی و مسکونی و 
در مرحله بعدی مصرف گاز صنایع تمهیداتی اندیشیده شده 
که اگر اجرا نشود با محدودیت و احتمال قطعی گاز صنایع 

مواجه می شویم.
بهادر به مشترکان گاز توصیه کرد دمای اتاق را بین ۱۸ تا 2۱ 
درجه سانتی گراد تنظیم کنند ، دمای آبگرمکن های زمینی 
درجه   ۶۰ تا   ۵۵ بین  انرژی  اتالف  موارد  از  یکی  عنوان  به 
 ، شود  مسدود  کولر  های  کانال  شود،  نگهداری  سانتی گراد 
برای در و پنجره ها منجر از درزگیر استفاده شود تا از اتالف 
۱۰ تا ۱۵ درصد انرژی و کاهش هزینه های اقتصادی خانوارها 

جلوگیری گردد.
مشترکان  گاز  است  موظف  گاز  شرکت  که  کرد  تاکید  وی 
کامل  به طور  روزه  تا ۱4  اخطارهای۱۰  از  بعد  را  پرمصرف  
قطع کند، ضمن اینکه گاز ویالها، استخرها و مکان های باز 

تفریحی هم باید به طور کامل قطع شود.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه وبویراحمد در ادامه به برنامه 
قیمت گذاری مصرف گاز اشاره کرد و گفت: برای مصرف گاز 
در ایران ۵ اقلیم تعریف شده که استان کهگیلویه و بویراحمد 
در اقلیم یک و دو مناطق سردسیری قرار دارد و برای اقلیم 

استان ۱2 پله مصرفی در نظر گرفته شده است.

22 درصد مخزن سد کوثر خالی است/ 
پیش بینی آبگیری کامل در ۱40۱

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان 
اینکه تنها 22درصد مخزن سد کوثر خالی است، گفت: پیش 

بینی می کنیم این سد امسال به صورت کامل آبگیری شود.
آرش مصلح، اظهار داشت: سد کوثر هم اکنون 422 میلیون 
مترمکعب حجم دارد که در واقع حدود 7۸ درصد مخزن پر 
شده است. وی دبی ورودی را ۸ مترمکعب بر ثانیه عنوان کرد 
و افزود: پیش بینی امسال آبگیری کامل بوده و البته همواره 
باشد.  خالی  سیالب ها  کنترل  برای  مخزن  از  بخشی  باید 
سدکوثر بر روی رودخانه خیرآباد در تنگه پادوک کهگیلویه 
و بویراحمد احداث شده است و رودخانه خیرآباد از رودهای 
در  خیرآباد  رودخانه  می آید،  به وجود  دهدشت  و  بهرام  شاه 

شهر زیدون به رودخانه زهره می ریزد.
سد کوثر تنها سد بتنی در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده 
که در حال بهره برداری است، دو سد چم شیر و تنگ سرخ 

در این استان در حال ساخت هستند.
مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در زمینه سد 
و  اسفندماه  در  معموال  قاسم  شاه  سد  گفت:  نیز  قاسم  شاه 
فروردین آبگیری می شود و چون بارش کنونی در اطراف سد 

و ارتفاعات به صورت برف بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سد شاه قاسم هم اکنون زیر ۱ میلیون 
در  سد  کامل  آبگیری  بینی  پیش  و  دارد  حجم  مترمکعب 
 ۱۰ حدود  سد  نهایی  ظرفیت  و  بود  خواهد  آتی  ماه های 

میلیون مترمکعب است.
ذخیره سازی  توان  کوثر  سد  در  که  گفت  هم  را  این  مصلح 
حدود ۶۵ میلیون مترمکعب و در سد شاه قاسم حدود هفت 

میلیون مترمکعب وجود دارد و نگرانی از این بابت نداریم.

که  بود   ۱4۰۰ تا   ۹۶ سال  مردم//  امید 
دولت حسن روحانی برای ایجاد اشتغال و 
رفع بیکاری در مناطق روستایی و عشایری 
و به منظور بهبود فضای کسب و کار یک 
و نیم میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی 
های  ترین طرح  مهم  از  یکی  تا  برداشت 
و  روستایی  مناطق  در  را  خود  اقتصادی 
عشایری به اجرا بگذارد. استان کهگیلویه 
و بویراحمد با داشتن تعداد زیادی روستا 
و عشایرنشین از این طرح بی بهره نماند تا  
2.۵۵ درصد از این اعتبارات را برای ایجاد 
اختصاص  خود  به  اشتغالزایی  های  طرح 
راستا ۳۵۰  در همین  به طوری که  دهد 
و  روستایی  تسهیالت  تومان  میلیارد 
عشایری در کهگیلویه و بویراحمد به چهار 

هزار و ۱۵۸ طرح پرداخت شد.
حسن  بر  نظارت  و  تسهیالت  پرداخت 
اجرای طرح ها می توانست گامی بلند در 
راستای شکوفایی روستاها و عشایر بردارد 
و مانع از مهاجرت روستائیان و عشایر به 
از یک  حاشیه شهرها شود. مهاجرتی که 
را  عشایری  و  روستایی  مولد  نیروی  سو 
نشینی  حاشیه  دیگر  سوی  از  و  کاهش 
رواج  گذشته  از  بیش  را  گرایی  مصرف  و 
می داد اما اجرای طرح ها در سایه ضعف 
و  مستمر  نظارتی  نبود سیستم  و  نظارت 

قوی کم کم رنگ باخت و تسهیالتی که 
قرار بود در زمینه ایجاد طرح های اشتغال 
زایی مورد استفاده قرار گیرد سر از ناکجا 
آبادی در آورد که هنوز نیز به طور کامل 

مشخص نشده است. 
در  انحراف  و  ضعیف  نظارت  این  نتیجه 
می  نشان  بیشتر  را  خود  آنجا  تسهیالت 
برنامه  و  دهد که رئیس سازمان مدیربت 
سال  چند  طی  گوید:   می  استان  ریزی 
این  روستای  هزار   2 حدود  از  گذشته 
استان 4۰۰ روستا خالی از سکنه شده و 

به حاشیه شهرها روی آورده اند.
خالی از سکنه شدن 4۰۰ روستا در طی 
چند سال اخیر در حالی اتفاق افتاده است 
تومان  میلیارد   ۳۵۰ قبل  از  بود  قرار  که 
رفع  و  اشتغال  ایجاد  برای  که  تسهیالتی 
کسب  فضای  بهبود  منظور  به  و  بیکاری 
به شش هزار  نزدیک  پرداخت شد  کار  و 
که  آنچنان  اما  شود  ایجاد  اشتغال  نفر 
خبرگزاری رسمی دولت) ایرنا( ادعا کرده 
و  نیامد  وجود  به  اشتغالی  هیچ   « است 
بهره  کم  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۳۵۰

هم به انحراف رفت«. 
کل  اداره  اشتغال  معاون  که  چند  هر 
و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
بویراحمد از نظارت بر اجرای این طرح ها 

خبر می دهد و می گوید » در بازدیدهای 
تسهیالت  کنندگان  دریافت  به  ماه  سه 
را  تعهدات خود  داده می شود که  مهلت 
این صورت طبق  غیر  و در  اجرایی کنند 
برخورد  ها  آن  با  قانونی  و  بانکی  ضوابط 
خواهد شد«. اما  خبرگزاری رسمی دولت 
) ایرانا( معتقد است که » اخیرا در بازرسی 
های  دستگاه  توسط  شده  انجام  های 
مربوطه و به تبع آن بررسی های میدانی 
و  بویراحمد  شهرستان  در  ایرنا  خبرنگار 
شهرستان گچساران مشخص شده که در 
این شهرستان ها حتی یک شغل پایدار با 

این تسهیالت ایجاد نشده است. 
بسیاری از این طرح های اشتغالزایی باید 
کمتر  و  بیشتر  یا  و   ۳۰  ،4۰  ،۵۰ برای 
طرحی  عمال  اما  کردند  می  ایجاد  شغل 
داشت  وجود  هم  اگر  یا  و  نداشت  وجود 
گمارده  طرح  جلو  در  افغان  نگهبان  یک 
شده بود و سرمایه ها جای دیگری هزینه 

شده بود.
برای نمونه در شهرستان گچساران طرحی 
گردشگری با تعهد اشتغال ۵۰ نفر تعطیل 
حضور  محل  در  افغانی  کارگر  چهار  و 
یاسوج  در  بافی  گلیم  کارگاه  و  داشتند 
و  است  غیرفعال  نفر  اشتغال ۳۵  تعهد  با 
مزرعه شیالت هم در تنگ سرخ بویراحمد 

هم  جدیدا  و  نداشته  فعالیتی  گونه  هیچ 
و  میلیارد   2 تولید  موانع  رفع  کمیته  در 
۸۰۰ میلیون تومان برای آن تصویب شده 

است«. 
البته مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی 
کهگیلویه و بویراحمد که مدتها مورد انتقاد 
خودش  قول  به  و  داشت  قرار  ها  رسانه 
مورد » تهاجم« و » فرافکنی « قرار گرفته 
بود انحراف در این تسهیالت را  تایید می 
 « تسهیالت  این  که  است  معتقد  و  کند 
داشتن  بدون  محدود  ای  عده  اختیار  در 
حمید  است«.   گرفته  قرار  الزم  شرایط 
رفاه  و  تعاون  کار  کل  مدیر  واعظی  رضا 
اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد می گوید 
وضعیت  بررسی  جهت  بازرسی  از  تیمی 
این طرح ها متشکل از بازرسان اداره کل 
همچنین  و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار 
دستگاههای نظارتی تشکیل شد و اضافه 
می کند: » طرح های موجود درشهرستان 
بویراحمد و گچساران یک به یک برررسی 
شدند و انگشت شمار اشتغالی ایجاد شده 
سطح  در  اصال  شده  خلق  اشتغال  و  بود 
در  شده  تعریف  های  برنامه  و  انتظارات 

زمان پرداخت تسهیالت نبوده است«. 
تومان  میلیارد   ۳۵۰ نتیجه  که  حال 
فضای  بهبود  برای  بهره  کم  تسهیالت 
هزار  شش  اشتغال  ایجاد  و  کار  و  کسب 
رفته  انحراف  به  اینگونه  استان  در  نفری 
است بر متولیان امر و دستگاههای نظارتی 
فرض است که در راستای وظایف قانونی 
جوانان  از  دفاع  برای  همچنین  و  خود 
و  کهگیلویه  استان  بیکار  و  محروم  
بویراحمد بیش از گذشته همت گمارند و  
ضمن بررسی دقیق طرح ها و نحوه هزینه 
تا  باشند  مراقب  دریافتی،  تسهیالت  کرد 
به  که  تسهیالت سال جاری  پرداخت  در 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  گفته 
میلیارد   2۸۸ و  هزار  یک  استان،  ریزی 
اشتغال  تسهیالت  تومان  میلیون   ۶۰۰ و 
تبصره ۱۶ به استان ابالغ شد و این اعتبار 
انحراف  است،  سابقه  بی  استان  تاریخ  در 
صورت نگیرد و حقوق مردم استان در زیر 
سایه ضعف مدیریت و قانون گریزی های 
برخی از افراد قرار نگیرد و زمینه توسعه 

استان را فراهم نماید. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۱ هزار واحد مسکن 
شهری و روستایی با درصد پیشرفتی ۵ تا ۸۰ درصد در این استان در دست ساخت است. 
کیامرث حاجی زاده در نشست شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: سهمیه 
استان در سال اول طرح نهضت ملی مسکن احداث۱۰ هزار واحد بوده که بیشتر از این 
تعهد عمل کردیم و تاکنون ساخت 7 هزار و 2۰۰ واحد شهری و 4 هزار واحد روستایی 
با پیشرفت ۵ تا ۸۰ درصد در دست ساخت است. وی با تشریح آخرین وضعیت نهضت 
ملی مسکن در استان، عنوان کرد: نواقصاتی از جمله مشکل زمین در طرح نهضت ملی 
مسکن است که باید برطرف شود اما ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده 
اینکه تالش  با بیان  و نسبت به سایر استان ها در وضعیت بهتری هستیم. حاجی زاده 
کردیم در طرح نهضت ملی مسکن نگاه جزیره ای وجود نداشته باشد، ابراز کرد: هدف از 
احداث طرح نهضت ملی مسکن صاحب خانه شدن اقشار محروم جامعه است،بنابراین 
دستگاه های حوزه زیرساخت نهایت همکاری برای تسهیل در روند ساخت مسکن نهضت 
ملی را انجام دهند.  وی بر تشکیل شورای مسکن شهرستان ها به صورت ماهی یکبار 
تاکید کرد و افزود: کمیته ای برای شناسایی زمین های بالاستفاده در اطراف شهر یاسوج 
و الحاق آن به مرکز کهگیلویه و بویراحمد به ریاست معاون دفتر فنی استانداری تشکیل 
و با استفاده از ظرفیت راه و شهرسازی مسئله مشکل زمین مرکز استان حل شود. معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه طرح راه اندازی 
شهر و شهرک جدید برای ارائه به شورای عالی شهرسازی تهیه شود، ادامه داد: مشکل 
برق طرح نهضت ملی مسکن شهر دهدشت ظرف مدت 4۰ روز و شهر گچساران ظرف 

مدت دو هفته رفع شود.
وی با بیان اینکه کارکنان دولت جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، خاطرنشان کرد: 
سپاه فتح استان ساخت ۸4 واحد برای کارکنان خود را آغاز کرده است، لذا کارکنان 
گزارش  دستگاه ها  اینکه  ضمن  باشند،  مسکن  ملی  نهضت  طرح  اولویت  در  دستگاه ها 

عملکرد مسکن شهرستان ها را ماهانه به دفتر استاندار ارسال کنند.
حاجی زاده با بیان اینکه در طرح نهضت ملی جزء استان های خوب کشور هستیم، اما 
در شهر یاسوج مقداری عقب هستیم، در خصوص مسکن محرومین گفت: بهزیستی و 
کمیته امداد حضرت امام)ره( در خصوص مسکن محرومین و افراد تحت پوشش طبق 

قانون عمل کنند.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در طرح کشت قراردادی، 
کشاورز حق بیمه سهم بیمه گذار را در زمان انعقاد بیمه  نامه پرداخت نمی کند و پس از 

تحویل محصول )گندم( در سال آینده، از محل فروش محصولش پرداخت خواهد کرد.
سید علی معتمدی پور اظهار داشت: طرح کشت قراردادی از جمله برنامه های کلیدی 
دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان است که ضمن آن از مزایای 

مختلفی بهره مند می شوند.
وی افزود: مهمترین محصول راهبردی که در دستور کار دولت است، گندم بوده که در 

قالب طرح کشت قراردادی افزایش تولید آن در اولویت قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: گندم کاران آبی تحت 
پوشش طرح کشاورزی قراردادی، نیازی به پرداخت هزینه بیمه در زمان عقد قرارداد 

بیمه  نامه ندارند.
قراردادی،  کشاورزی  در طرح سراسری  استان  این  دوم  رتبه  به  اشاره  با  پور  معتمدی 
بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، بیمه محصول  عنوان کرد: 

گندم آبی نیز مشمول این طرح شده و تعرفه آن مشخص شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از همه کشاورزان گندم کار کهگیلویه 
از مزایای آن موجب  بر استفاده  این طرح، عالوه  از  با اطالع  تا  بویراحمدی خواست  و 

افزایش محصول استراتژیک گندم شوند.
معتمدی پور با اشاره به پیگیری های انجام شده برای اضافه شدن گندم آبی به این طرح 
بیمه ای، از همکاری هیئت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی کشور قدردانی کرد.

وی ادامه داد: طرح کشت قراردادی مورد حمایت دولت قرار دارد و بر اساس آن به ازای 
هر کیلوگرم گندم ۱۰۰ تومان بالعوض به کشاورزان استان داده می شود.

در کشت قراردادی بذر، کود، سم و بیمه محصوالت کشاورزی توسط طرف قرارداد تامین 
و پس از برداشت و تحویل محصول از مطالبات کشاورزان کم می شود.

کشاورزی قراردادی از سال گذشته توسط دولت بمنظور تامین و ترغیب کشاورزان برای 
کشت محصوالت استراتژیک از جمله شکر، جو، گندم و دانه های روغنی آغاز شد.

کشاورزی قراردادی سال گذشته با کشت گندم آغاز و اجرای این طرح در ۱۵ استان 
کشور توسط سازمان غله کشور و در بقیه استان ها با انعقاد قرارداد توسط تعاون روستایی 

اجرا شد.

انحراف در تسهیالت روستایی و عشایر کهگیلویه و بویراحمد؛

4هزار طرح در استان بدون یک اشتغال

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد؛
 ۱۱ هزار مسکن شهری و روستایی

 در کهگیلویه و بویراحمد در حال احداث است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد؛
هزینه بیمه محصول در کشت قراردادی

 در زمان برداشت پرداخت می شود

سپاه  زمینی  نیروی  منوره  مدینه  قرارگاه  فرمانده 
و  برجسته  ویژگی  گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
والیتمداری  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  ارزشمند 
وی بود که این ویژگی سلیمانی را از سایرین متمایز 
می کرد.سردار محمد مارانی روز دوشنبه در یادواره 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  و  مقاومت  “سرداران 
سلیمانی” در حسینیه ثاراهلل یاسوج به تشریح ویژگی 
های برجسته شهید سلیمانی پرداخت و افزود: حاج 
ای  ویژه  استعدادهای  و  نبوغ  دارای  سلیمانی  قاسم 
بود که از همان اوان جوانی در رفتارهای وی پدیدار 

می شد.

وی ادامه داد: شهید سلیمانی از جوانی والیتمدار بود 
دلیل  همین  به  دانست  می  والیت  مقلد  را  خود  و 
قبل از پیروزی انقالب در دفاع از حقوق عامه مردم 
تا درگیری با عوامل رژیم منحوس پهلوی پیش می 

رفت و نمی گذاشت به مردم تعرض شود.
آغاز  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  کرد:  اظهار  وی 
جنگ تحمیلی و ورود به سپاه پاسداران استعدادهای 
و شهید  می شد  یکی کشف  یکی  سلیمانی  شگرف 
مرهون  را  خود  شخصیتی  رشد  و  زندگی  سلیمانی 

هشت سال دفاع مقدس می دانست .
سردار مارانی گفت: زندگی حاج قاسم سلیمانی مملو 
از درس برای دوستداران وی است و یکی از درسهایی 
گرفتیم  سلیمانی  شهید  واالی  شخصیت  از  که 
دلسوزی برای مردم و کمک به آنان بدون توجه به 
رنگ چهره یا قوم و حتی نحوه فکر کردن آنان بود و 

در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نمی کرد.

وی اظهار کرد: شهید سلیمانی دارای چنان جاذبه ای 
بود که قابل توصیف نیست ،همگان اعتراف می کنند 
جاذبه سلیمانی باعث می شد که نیروهای وی بشدت 

به او وابسته شوند و اوامرش را بخوبی انجام دهند.
سپاه  زمینی  نیروی  منوره  مدینه  قرارگاه  فرمانده 
پذیری  کرد:اطاعت  بیان  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سلیمانی از والیت امر ،خاص وی بود چرا که از دل و 
جان از والیت و فرماندهی کل قوا اطاعت می کرد و 

این امر برایش حجت شرعی شده بود.
دیگر  از  را  موثر  نیروی  تربیت  و  ،کادرسازی  مارانی 
گفت:  و  کرد  ذکر  سلیمانی  برجسته  های  ویژگی 
شهید سلیمانی از زمان دفاع مقدس و تا حضور در 
غافل  نیرو  تربیت  از  هیچگاه  قدس  سپاه  فرماندهی 
نشد بطوری که در 4۰سال گذشته فرماندهان مجرب 
نیروهای  در  و  برده  بهره  وی  تجربیات  از  فراوانی 

نظامی مسئولیت گرفتند.

ریزی  برنامه  و  تدبیر  با  همراه  شجاعت  گفت:  وی 
دقیق شهید سلیمانی را از سایرین متمایز کرده بود 
و بارها دیده می شد شهید سلیمانی در خط مقدم 
در کنار رزمندگان نشسته است و از نزدیک جنگ را 

فرماندهی می کند.
،یکی  پاسداران  سپاه  منوره  مدینه  قرارگاه  فرمانده 
از کارهای برجسته قاسم سلیمانی را تشکیل محور 
تشکیل  کرد  تاکید  و  دانست  منطقه  در  مقاومت 
مهلکی  سلیمانی ضربه  توسط شهید  مقاومت  محور 
و  جهانی  استکبار  امنیتی  و  نظامی  راهبردهای  به 

متحدان منطقه ای آن وارد کرد.
،نظامی  سیاسی  امور  در  سلیمانی  گفت:  مارانی 
،فرهنگی و دیپلماسی یک فرمانده میدانی جامع بود 
و اشرافیت او بر امور سبب شد در عراق ، سوریه و 
لبنان معادالت نظامی را به نفع محور مقاومت تغییر 

دهد.

ویژگی برجسته شهید 
سلیمانی والیتمداری بود
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متولد فروردین :
 امروز مسیرهای زیادی پیش روی شما قرار دارد و شما نمی دانید اول 
کدام راه را باید بروید. این گفته به معنی این نیست که سرتان خیلی 
شلوغ است، بلکه بدین معنی است که واقعاً شما دوست دارید با انواع 

مختلف فعالیت خود را مشغول کنید. 
متولد اردیبهشت :

 تهیه کردن یک برنامه ریزی روزانه برای اینکه بدانید برای هفته های 
اگرچه  است.  عاقالنه ای  روش  دهید  انجام  باید  کارهایی  چه  آینده 
شما دلتان می خواهد وقت خالی زیادی داشته باشید تا به استراحت 
کردن بپردازید، ولی در حقیقت االن نباید از زیر بار مسئولیتها شانه 

خالی کنید.
متولد خرداد :

دارد،  وجود  شما  در  امروز  که  رخوتی  و  احساس سستی  وجود  با   
می توانید برای کارهای امروزتان خیلی خوب برنامه ریزی کرده و آنها 
را فهرست بندی کنید. اگرچه این کار محتماالً زمان زیادی را می طلبد 
که این زمان صرف تأمل کردن در چگونگی انجام این امور می شود، 
ولی این کارها شما را مشغول خواهد کرد و شما را با مسئولیتهایی 

مواجه خواهد کرد که یکی پس از دیگری از راه می رسند.
متولد تیر :

 محدودیتهایی که به طور طبیعی باعث می شوند یک دوست نزدیک 
با شما صمیمی تر شود اکنون دور شده اند. در ابتدا این مسأله بسیار 
واضح به نظر می رسد، اما بعد ارائه کردن یک تعریف مشخص برای آن 
کار مشکلی خواهد بود، به خصوص اگر شما به طور غیر منتظره ای با 
یک فرد خاص احساس نزدیکی کنید. تالش شما برای تشریح کردن 
روابطتان شاید به بن بست بخورد، بنابراین اصاًل نیازی نیست که شما 

این کار را انجام دهید. 
متولد مرداد : 

زندگی اجتماعی و حرفه ای شما با مشکالت زیادی مواجه شده است 
مشکالتی که حتی شما اصال فکر آنها را نمی کردید. شما برای این 
که جرات و اعتماد به نفس خود را زیاد کنید عادت کرده اید که در 
کارهایتان کمی مستبدانه عمل کنید اما بهتر است این کار را ترک 

کنید زیرا دوره مستبدانه بودن گذشته است .
متولد شهریور :

 اگر بگذارند شما به سر کار برگردید و با دیگران خوب رفتار کنید 
اگر  می رود.  بین  از  داشته اید  که  از شکستی  پس  شما  بد  احساس 

مراقب اوضاع باشید اصاًل کار سختی نیست. 
متولد مهر :

اگر  به خصوص  ندارید،  را  امروز حوصله ی منطق و مسائل جدی   
بخواهید  شاید  کند.  با شما صحبت  از شوخی  خارج  بخواهد  کسی 
بهای  می شوید  ناچار  که  بدانید  اگر  حتی  بشوید  وظایف  خیال  بی 

سنگینی برای این رفتار نسنجیده ی خود بپردازید.
متولد آبان :

 اگر چه شما شاید امروز بیش از اندازه جدی باشید، شما می توانید 
به حد کافی روی توانایی هایتان متمرکز شوید و در مقابل کسانی که 
سعی می کنند در شما نفوذ کنند ایستادگی کنید. امروز روزی نیست 
نهایت  و در  باشید  نگران  بدهید  انجام  باید  از کارهایی که  که شما 

نگرش های درونی شما بسیار قوی و سازنده خواهند بود. 
متولد آذر :

 شما تالش های بسیاری را انجام می دهید که زندگی تان را از مرزی 
روزها  این  در  شما  کنید.  دور  است  گرفته  قرار  آن  در  امروز  که 
با مسائل مختلف خواهید  از همه جا و در رابطه  خبرهای خوبی را 
مسیر  تان  زندگی  آل های  ایده  به  رسیدن  برای  کنید  سعی  شنید. 
مستقیم را بپیمایید، اینقدر راه خود را دور نکنید. شما در این روزها 
مثبت بین شده اید و با نگاهی تازه به اطراف تان می نگرید، این کار 

اثری فوق العاده مثبت در زندگی شما دارد.
متولد دی :

 شما در مقام و مرتبه اجتماعی تان دارای رتبه خوبی می باشید که 
افراد بسیاری در حسرت این مرتبه هستند و آرزو دارند که ای کاش 
آنها نیز در چنین مرتبه ای بودند. پس قدر شغل و یا مقام اجتماعی 
از  تان را بدانید، به راحتی و به خاطر دالیل بی مورد شغل تان را 
دست ندهید. کمی بیشتر مراقب رفتارتان باشید زیرا شما با رفتار و 
گفتارتان باعث شده اید که افراد زیادی از شما برنجند با این که شما 

با قصد قبلی یا به عمد این کار را انجام نداده اید.
متولد بهمن :

 شخص یا موضوعی شدیدا ذهن شما را به خود مشغول کرده است، 
این  به  از حد  بیش  زیرا  بگیرید  تصمیم درستی  باید چه  نمی دانید 
موضوع فکر می کنید به همین علت قدرت انتخاب و تصمیم گیری از 
شما سلب شده است. می توان گفت حتی تا حدودی دچار نا امیدی 
شده اید. اما امید خود را از دست ندهید، خداوند در روزهای آینده 
بتوانید  تا  می دهد  قرار  شما  پای  پیش  را  تازه ای  راه های  و  امیدها 
راحت تر تصمیم نهایی خود را بگیرید البته در این مسیر باید تنها 

صبر و مداوت داشته باشید.
متولد اسفند :

 شما مدام در پی تحقق تمایالت و عالیق تان هستید بهتر است این 
فکر را از ذهن تان بیرون کنید زیرا شما باید به فکر پیشرفت هایتان 
تمایالت شما  زیرا  باشید.  تمایالت  دنبال  به  فقط  که  این  نه  باشید 
تمایل  می یابد  پایان  تمایل  یک  هنگامی که  نیستند،  پذیر  خاتمه 

دیگری باز شروع می شود.

3
فال روز 

بیمارستان  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
مسیح دانشوری گفت: نباید زمان طالیی پیشگیری 

از ایجاد پیک های جدید را از دست داد.
 علیرضا ناجی اظهار کرد: تنوع در سویه های کرونا 
بسیار زیاد است اما در این بین دو سویه BQ,۱ و 

XBB شایع تر است.
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بهشتی با اشاره به اینکه در هر دوی این زیرشاخه ها 
تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده است، خاطرنشان 
باال  بسیار  ایمن گریزی  و  سرایت پذیری  کرد: 

توسط  یا  و  گونه ها  سایر  با  عفونت  واسطه  به  )چه 
مهم ترین  از  واکسن(  از  ناشی  آنتی بادی های 

مشخصه های سویه های جدید است.
ناجی با تاکید بر اینکه باید بدانیم خیزش موج های 
نیست،  مرتبط  جدید  واریانت های  با  لزوماً  کرونا 
ایمنی  کاهش  با  موج های جدید  معموالً  اظهارکرد: 

بدن نسبت به کووید ۱۹ رخ می دهد.
زیرشاخه های  دنیا  نقاط  اکثر  در  اینکه  بیان  با  وی 
با   XBB و  بیشتر  شیوع  با   BQ,۱.۱، BQ,۱
شیوع کمتر در حال گردش است، توضیح داد: این 
سویه های جدید سرایت پذیری بسیار باالیی دارند و 
بی اثر  را  مونوکلونال  آنتی بادی های  می رسد  نظر  به 
می کنند )این آنتی بادی ها در کمک به محافظت از 
افراد دارای سیستم ضعیف در برابر کرونا مهم است(.

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
بهشتی با بیان اینکه زیرشاخه هایی که از اومیکرون 
پدید می آیند قابلیت تبدیل شدن به گونه جدیدی 

را دارند، گفت: این موضوع به این معنی است که اگر 
آنتی  باشد،  کرده  برخورد  قبلی  گونه های  با  فردی 
معموالً  می آید  وجود  به  آن  اثر  بر  که  بادی هایی 

قابلیت مقابله با جهش های پیش رو را ندارند.
این ویروس شناس، مقاومت گونه های جدید کووید 
در برابر درمان های متداول و مناسب برای بیماران 
با ایمنی محدودتر را از جمله چالش های پیش روی 

درمان مبتالیان به سویه های جدید عنوان کرد.
چندین  جدید  سویه های  که  را  موضوع  این  ناجی 
باال  را  ریوی  عفونت های  افزایش  احتمال  برابر 

می برند، بی پایه و اساس دانست.
جدید  سویه های  تمام  واقع  در  کرد:  عنوان  وی 
نکته  اما  نمی کنند  ایجاد  شدیدتری  بیماری زایی 
به  کرونا  ویروس  برابر  در  مقاومت  که  اینجاست 
زمینه ای  بیماری های  به  ابتالء  و  فرد  بدن  ایمنی 

)قلبی، ریوی و کلیوی( می تواند متفاوت باشد.
واکسن های  تزریق  دانشگاه،  علمی  هیئت  عضو 

را  خطر  معرض  در  گروه های  برای  خصوصاً  یادآور 
سویه های  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  شد  خواستار 
جدید در برابر آنتی بادی های گذشته مقاوم هستند، 
این موضوع که چه واکسنی می تواند از بیماری زایی 
بازه زمانی پیشگیری کند، اهمیت  بیشتر و در چه 

دارد.
ناجی با بیان اینکه طبق مطالعات کارایی واکسن ها 
درصد   ۳۶ به  دلتا  و  اومیکرون  سویه های  برابر  در 
را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  است،  رسیده 

خواستار شد.
واکسن های  که  موضوع  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
باشد،  داشته  کارایی  میزان می تواند  به چه  قدیمی 

نیازمند انجام مطالعات دقیق تر است.
دانشگاه،  شناسی  ویروس  تحقیقات  مرکز  رئیس 
تولید  مسیر  در  واکسن سازی  شرکت های  حرکت 
واکسن های مؤثرتر و فرمول های جدید تر را راهکار 

مناسبی برای مقابله با کرونا عنوان کرد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

خوشا به حال آقا که سربازاني چون شما دارد
   ع. م

ماجراي دفاع از ح��رم و رزمندگان جبهه 
مقاومت اس��المي، حکایت عجیبي دارد. 
چش��م ما را به مس��ائل مختلفي باز کرد 
و معادالت بس��یاري را برهم زد. شاید تا 
همین چند وقت پیش بس��یاري مان فکر 
مي کردیم جوانان نس��ل س��وم و چهارم 
انق��الب، آن قدر ب��ا ارزش ه��اي انقالب 
و دفاع مق��دس فاصله گرفته ان��د که در 
هماوردي هایي چ��ون جنگ و نبرد، قادر 
به دف��اع شایس��ته از داش��ته هاي  خود 
نیستند. اما این جوانان دهه هفتادي که 
در جبهه مقاومت اسالمي دیدیم، تمامي 
تصورات مان را برهم زدند و در میدان عمل 
نش��ان دادند که هیچ چیز از اخالف خود 
یعني مبارزان دوران انقالب و رزمندگان 

دفاع مقدس کم ندارند. 
این روزها که خبر ش��هادت تع��دادي از 
تکاوران ارتش به گوش رسید و ما هم در 
صفحه پایداري روزنامه »جوان« با خانواده 
دو تن از این عزیزان )ش��هیدان محسن 
قوطاس��لو و حس��ین همت��ي( گفت وگو 
کردیم، به نکات بارزي در زندگي این دو 
عزیز برخوردیم که از جهات مختلفي حائز 
اهمیت است. به شخصه وقتي با روحیات 
و خلقیات ش��هید قوطاس��لو 26 ساله و 
متولد 1369 آشنا ش��دم، ناخودآگاه فکر 
مي کردم زمان به عقب برگشته و با یکي از 
رزمنده دوران دفاع مقدس روبه رو شده ام! 

همان روحیات، همان اخ��الص و همان 
زیبایي ها؛ از انسش با قرآن و مسجد گرفته 
تا اش��تیاقش به دفاع از حرم اهل بیت و 
حرف هاي درگوش��ي با فرمان��ده اش که 
درست در روز اعزام گفته بود: »سربلندت 

مي کنم.«
محسن دوماه پس از اعزام در تابوتي سبز 
و سرخ و سفید برگش��ت و با شهادتش نه 
تنها فرمانده خود که همه ما را س��ربلند 
کرد. او به جهانیان نشان داد که این کشور 
جاي چه ش��یرمردان و جوان��ان غیوري 
است و اگر الزم باشد، هزاران هزار محسن 
در این کش��ور وجود دارند که حاضرند با 
اشاره رهبر خود، مسلمانان جهان اسالم 

را سربلند سازند. 
به راس��تي باید گفت غیرت این جوانان 
غرورآفرین است. قدرت و توان شان، مایه 
دلگرمي جامعه است و والیتمداري شان 
آینده درخشاني را براي نظام اسالمي رقم 
خواهد زد. اعتماد ب��ه نفس این جوانان و 
رجز های��ي که براي دش��من مي خوانند، 
نوی��د امنیتي پایدار را به مردم کش��وري 
مي دهد که گرگ هاي گرس��نه س��لفي- 
صهیونیس��تي، مدت هاس��ت گرداگ��رد 

مرزهاي ش��ان زوزه کش��ان ب��ه انتظ��ار 
نشس��ته اند تا مگر نقطه ضعفي ببینند و 
خیال خام خود ب��راي تعرض به ام القراي 

جهان تشیع را عملي سازند. 
شهید حسین همتي که در همین صفحه 
پایداري امروز شمه اي از زندگي  اش را از 
زبان خانواده اش پیش رو دارید، با صالبت 
خاصي به برادرش گفته بود: »ثابت مي کنم 
هر تکاور کاله س��بز تیپ 65 نوهد برابر با 
50 داعشي است«. همتي همان شهیدي 
اس��ت که روزگاري نه چندان دور،  اشک 
رهبرش، بغض او را ترکاند و خود نیز پیش 
از اعزام گفته بود: به امر آقا، به خواست او و 
براي شادي قلب مهربانش از همه هستي 

خود مي گذرد. 
اعتماد به نفس و رجزخواني هاي ش��هید 
همتي ریشه در همان شعار ما مي توانیم 
و اعتماد و اتکا به خویش��تن امام خمیني 
دارد که انقالب کرد تا روحیه خودباوري 
و ایمان را به جوانان ایراني و جهان اسالم 
منتقل س��ازد و حاال امثال حسین  نمونه 
عملي و به بار نشس��ته همی��ن اعتماد به 

خویشتن هستند. 
غالب��اً در ارزیابي  دش��مناني ک��ه خیال 
براندازي نظام اس��المي را در ذهن خود 
مي پرورانن��د، س��پاه انق��الب اس��المي 
مهم ترین عامل و سد در برابر آنها معرفي 
مي شود. اما با غیرت،  ش��جاعت، ایمان و 
والیتمداري که این جوانان تکاور ارتشي 

در جبهه مقاومت اس��المي از خود نشان 
دادند، پربي راه نیست اگر بگوییم دشمنان 
باید از هر دو بازوي توانمند ایران اسالمي 
یعني سپاه و ارتش جمهوري اسالمي ایران 
به یک اندازه وحشت و هراس داشته باشند 
و بدون تردید افسران و سربازان والیتمدار 
ارتشي، بزرگ ترین سد در برابر دشمنان 

والیت و ایران اسالمي خواهند شد. 
به یاد دیالوگي از فیلم »چ« ساخته ابراهیم 
حاتمي کیا مي افتم که در آن شهید چمران 
به شهید اصغر وصالي مي گفت »خوشا به 
حال خمیني)ره( که س��ربازاني چون تو 
دارد.« حاال باید همی��ن جمله را به مقام 
معظم رهبري بگوییم »خوش��ا به حالت 
آقاج��ان که چنی��ن س��ربازان مخلصي 

داري«. 
ش��هیدان محس��ن قوطاس��لو و حسین 
همتي ه��ر دو متولد س��ال 69 بودند. )با 
کم��ي تخفیف( دو جوان ده��ه هفتادي. 
اینها شور و ش��عف اوایل انقالب و دوران 
جنگ را درك نکردند، اما در شبیه سازي 
کربالیي دیگر آن هم کیلومترها دورتر از 
سرزمین و وطن شان،  عجب شور و حالي 

داشتند. 

پدر شهيد
از  هس�تيد،  کجاي�ي  آق�ا  ح�اج 

پسرشهيدتان بگوييد. 
 اصلیت ما از روستاهاي میانه است. بعدها همراه 
همس��رم به اطراف تهران و کرج آمدیم. مدتي 
حومه کرج بودیم و االن چند سالي مي شود که 
در صفادشت شهریار زندگي مي کنیم. تا مدتي 
من و همسرم بچه دار نمي شدیم. 15 سال انتظار 
کشیدیم تا اینکه خدا حسین را به ما داد. بعد از 
او هم دختر و سپس پسر دیگرمان مهدي دنیا 
آمدند. حسین براي ما خیلي عزیز بود، نه فقط 
براي اینکه اولین فرزندمان بعد از 15 سال انتظار 
بود، بلکه به خاطر احترام خاصي که براي من و 
مادرش قائل بود. به خاطر حرف گوش کني و سر 
به زیري اش، به خاطر خوبي ها و محبت هایش. 
حسین حتي وقتي براي دوره آموزشي به شیراز 
رفته بود، با مادرش تماس مي گرفت و مي پرسید 
فالن چیز را بخرم؟ مادرش مي گفت خب حقوق 
خودت اس��ت چرا از من اج��ازه مي گیري. اما 
حسین مي گفت من تا زنده ام فرزند شما هستم 
و همه چیزم متعلق به شماست. من حتي وقتي 
خبر ش��هادتش را در محل کارم شنیدم خدا را 
شکر کردم، منتها دلم براي از دست دادن چنین 

فرزندي مي سوزد. 
شغل تان چيست؟ حاال که اشاره به خبر 
شهادتش کرديد، لحظه اي که اين خبر 

را شنيديد چه واکنشي داشتيد؟
من چندین س��ال در یک کارخانه ریسندگي 
کار مي کردم اما چند سالي اس��ت که به دلیل 
کمردرد دیگر نمي توانم کار کنم و گاهي به یک 
بنگاه مي آیم و کمک دست اینها هستم. همین 
چند روز پیش، اول اردیبهشت هم بنگاه بودم که 
پسرم مهدي خبر شهادت برادرش حسین را به 
من اطالع داد. ناخودآگاه روي دو زانویم نشستم 
و دستانم را به طرف آس��مان بلند کردم و خدا 
را به خاطر شهادتش ش��کر کردم. منتها گفتم 
خدایا من دلم براي این مي سوزد که بچه چشم 
گویي )حرف گوش کني( مثل حسین را از دست 
داده ام. این بچه واقعاً سربه زیر و حرف گوش کن 

بود. اما راضي هستیم به رضاي خدا. 
چطور شد حس�ين آقا تصميم گرفت 
ارتشي شود، نگاهش به شغلش چطور 

بود؟
حس��ین از کودکي به جبهه، رزمنده ها و شهدا 
عالقه داش��ت. وقتي تلویزیون فیلم هاي زمان 
جنگ را نشان مي داد، با عالقه مي نشست و نگاه 
مي کرد. وقتي پیش دانش��گاهي اش را گرفت، 
مادرش گفت َدرَس��ت را در رشته حقوق ادامه 
بده تا ان شاءاهلل قاضي بشوي. اما حسین گفت 
این شغل کار هر کسي نیست. خداي نکرده اگر 
قضاوت نادرستي کني، قیامت باید جوابگو باشي. 
چنین روحیه اي داشت. از طرف دیگر عشق به 
نظام داشت و دوست داشت نظامي شود. نهایتاً 

گفت ارتش را انتخاب ک��رده ام. من هم گفتم 
خودت هر طور صالح مي داني، رفت و استخدام 
شد. کارهاي عملیاتي را دوست داشت و شرایط 
هم طوري رقم خورد که نیروي تیپ 65 نوهد 
شود. لباس فرمش را خیلي دوست داشت. گویي 

برایش مقدس بود. 
از صحبت هاي تان اين طور برداش�ت 
مي کنيم که ش�هيد روحي�ات خاصي 

داشت.
بله، بچه غیرت��ي و باحرمتي بود. من چندباري 
دیدم ک��ه همراه مادرش جمعه ها ب��ه امامزاده 
حم��زه صفادش��ت مي روند. قبرس��تان محله 
ما ه��م کنار امامزاده اس��ت. به حس��ین گفتم 
همه پنج شنبه سر مزار مي روند شماها جمعه 
مي روید. گفت پنج ش��نبه ها م��ردم زیادي به 
امامزاده و سر مزار عزیزان شان مي آیند و خیلي 
شلوغ مي ش��ود. امکان دارد چشمم به نامحرم 
بیفتد. من امامزاده مي روم تا زیارتي کنم و ثوابي 
به دست بیاورم، نه اینکه چشم هایم آلوده گناه 
شوند. این عین حرف هاي حسین بود که عرض 
کردم. وقتي هم که به او گفتیم آستین باال بزن 
تا برایت همسري انتخاب کنیم، حساس بود که 
همسر آینده اش حتماً از نظر حجاب و حیا نمونه 
باشد. مي گفت من حتي براي روز عروسي هم 
دوست دارم همس��ر آینده ام مراعات خیلي از 

مسائل را بکند. این طور روحیاتي داشت. 
قاعدت�اً چني�ن ج�وان غي�ر ت�ي هم 
نمي توانس�ت غربت اهل بيت و تعرض 
س�لفي ها به حرم خانم زين�ب)س( را 
تحم�ل کند. ک�ي تصمي�م ب�ه رفتن 

گرفت؟
دقیقاً به ما نگفت که به کجا و براي چه مي رود. 
فقط سربس��ته گفت ب��راي آم��وزش و زیارت 
مي رود. مطمئنم حسین با همه احترام و محبتی 
که نس��بت به من و مادرش داشت، مي ترسید 
دقیقاً مس��یر و هدف مأموریت ش��ان را بگوید 
مبادا مادرش اس��ترس بگیرد و اتفاقي برایش 
بیفتد. همس��رم روي حس��ین خیلي حساس 
بود. آن روزها که مي خواست برود، خیلي ذوق 
و شوق داشت. پسرم بچه مذهبي بود. عشق امام 
حسین و اهل بیت ایش��ان را از کودکي در دل 
داشت. وقتي اخبار تعرض سلفي ها به حریم اهل 
بیت یا ظلم شان به مسلمانان را مي دید، خونش 
به جوش مي آم��د. این بچه تکاور و ورزش��کار 
بود. مي گفت خودم مي روم و تک تک ش��ان را 
مي کشم. او چند ماه قبل داوطلب رفتن شده بود 
اما ما خبر نداشتیم، ماه هاي آخر عرق و عشقش 
به لباس نظامي  خیلي بیشتر ش��ده بود. چون 
مي دانست که در این کسوت مي تواند راحت تر 
خودش را به جبهه برساند و با دشمنان بجنگد. 
مي گفت اگر دو میلیارد هم به من بدهند، حاضر 

نیستم از این لباس جدا شوم. 
چه زماني رفت و کي به شهادت رسيد، 

مادر شهيد مي تواند صحبت کند؟ 

پس��رم 17 فروردین ماه 95 رفت و 14 روز بعد 
31 فروردین به شهادت رس��ید. خبرش را اول 
اردیبهشت به ما دادند و بعد از آمدن پیکرش، 
چهارم بود که او را دفن کردیم. االن که با شما 
حرف مي زنی��م تنها یک هفته از خاکس��پاري 
جگرگوش��ه مان مي گذرد و همس��رم قادر به 
صحبت نیست. مادر اس��ت و داغ فرزند سخت. 
تنها چیزي که او را راض��ي مي کند، نوع رفتن 
فرزندمان اس��ت. مادرش به خانم زینب)س( 
 مي گوید »حتماً فرزندم لیاقت مهماني ش��ما 
را نداشت که تنها 14 روز آنجا بود و خیلي زود 
برگش��ت!« ما آذري زبان ها درد دل هاي خاص 
خودمان را با اهل بیت داریم. همه جان ما فداي 

اهل بیت و خانم زینب... 

برادر  شهيد
با شهيد چند سال فاصله سني داريد؟ 
به عنوان برادر بزرگ ترتان چه چيزي از 

حسين ياد گرفتيد؟
من متولد 1373 هستم و حسین چهار 
سال از من بزرگ تر بود. یک مسئله اي 
که در زندگي حسین خیلي پررنگ بود، ارزش و 
احترامي بود که براي خودش و دیگران قائل بود. 
من ش��غلم مکانیکي است. حس��ین مي گفت 
همیشه با مردم طوري محترمانه رفتار کن که 
دوست داري با خودت همان رفتار شود. فکر نکن 
چون مکانیک��ي و کارگري مي کن��ي، احتیاج 
نیست خیلي از مسائل را رعایت کني. فکر کن 

یک مهندس تحصیلکرده هستي و همان طور با 
مردم حشر و نشر داش��ته باش. انصافاً خودش 
طوري با مردم رفتار کرده بود که موقع شهادتش 
هر کسي او را مي شناخت اشک مي ریخت و از 

شهادت چنین جواني متأسف شده بود. 
شده بود حس�ين آقا از شهادت حرفي 

بزند؟
به ما ن��ه، اما دوس��تانش مي گفتند حس��ین 
از اینک��ه نیروي تی��پ 65 نوهد ش��ده خیلي 
خوش��حال بود و مي گفت به نوه��د آمده ام تا 
چترباز شوم و شهید ش��وم. دوست داشت در 
لباس نظامي اش به شهادت برس��د. این را به 
من هم گفته بود. حس��ین عاشق شغلش بود. 
مي گفت من با هفت تی��رم ازدواج کرده ام، هر 
وقت او اجازه بدهد ازدواج مي کنم. منظورش 
این بود وقتي ازدواج مي کند که خدشه اي به 
شغل و وظایفش وارد نشود. حسین خودش را 
عاشق و سرباز آقا و کشورش مي دانست. چند 
وقت قبل از رفتنش که طي یک مصاحبه از او 
خواس��ته بودند از انگیزه هاي رفتنش بگوید، 
گفته بود سرباز والیت است و به فرمان او حاضر 
است در هر جاي دنیا وارد عمل شود. از این هم 
گفته بود که براي کمک به مس��لمانان و دفاع 

از حرم مي رود. 
نظر شهيد در مورد واليت فقيه چه بود؟

آقا را خیلي دوس��ت داش��ت. یادم است وقتي 
که فتن��ه 88 ص��ورت گرف��ت و حض��رت آقا 
یک بار س��خنراني خاصي داش��تند و گویا طي 
آن س��خنراني گریه هم کردند، حسین بغض 

کرده بود و اگر غرورش اجازه مي داد مي زد زیر 
گریه. در فیلمي که به ما نشان دادند، مي گفت 
به عشق رهبر و به فرمان ایشان حاضر است هر 

جانفشاني اي بکند. 
از انگيزه هاي رفتنش به خود شما چيزي 

نگفته بود؟
حسین پیگیر مسائل سوریه و عراق بود و اتفاقاً 
چند وقت پیش بین مان بحثي صورت گرفت. من 
گفتم سپاه عملیات برون مرزي دارد و قاعدتاً آنها 
باید بروند. حس��ین اما گفت این وظیفه همه ما 
است که از کشورمان دفاع کنیم. حاال تکفیري ها 
در سوریه و عراق هس��تند، اگر ما جلوي آنها را 
در آنجا نگیریم، پس فردا ب��ه مرزهاي خودمان 
مي آیند و باید در اهواز با دش��من بجنگیم. من 
گفتم شما عضو ارتش ایران هستند و هر وقت به 
ایران حمله شد باید با دشمن بجنگید، اما حسین 
گفت من این لباس را پوش��یده ام تا از کشور و 
اسالم دفاع کنم. حاال این دفاع مي تواند چندین 
کیلومتر دورتر از خاك کشور خودمان باشد. اگر 

امکانش مهیا شود باید بروم. 
به ش�ما هم مس�تقيم نگفته بود کجا 

مي رود؟
نه،  سربسته چیزهایي مي گفت. اواخر رفتنش 
حرف های��ي از مأموری��ت زد که من اس��ترس 
گرفتم. منتها او گفت براي آم��وزش مي رود و 
اگر اعزام ش��وند به عنوان نیروي مستش��اري 
مي روند. حس��ین با اعتماد به نفس خاصي در 
مورد رویارویي تکاوران ارتش با دش��من حرف 

مي زد. این حرف هایش قوت قلبي بود. 
مگر چه حرف هايي مي زد؟

مي گفت ما ثابت مي کنیم تی��پ 65 نوهد آن 
قدر قوي است که هر تکاورش 50 داعشي را به 

تنهایي حریف است. 
سخن پاياني؟ 

برادرم الیق ش��هادت بود. مي گفتند در آنجا 
تک تیرانداز بوده و آموزش مي داده است. البته 
در مورد نحوه شهادتش س��خن خاصي به ما 
نگفته اند. اما حتم دارم خوب جنگیده که خوب 
هم از میان ما رفت و ش��هادت را براي خودش 
خرید. تشییع پیکر حس��ین واقعاً باشکوه بود. 
امیر پوردس��تان هم آمده بود تا ب��ا نیرویش 
خداحافظي کن��د. حاال حس��ین را در همان 
امامزاده حمزه دفن کرده ایم که محل زیارت 

و راز و نیازش بود. 

گفت وگوي »جوان« با خانواده تكاور شهيد تيپ 65 نوهد سروان حسين همتي

يك كاله سبز ارتش حريف 50 داعشي است
  عليرضا محمدي

با خانواده س�روان ش�هيد حس�ين همتي که تماس گرفتيم، تنه�ا يک هفت�ه از دفن فرزند 
شهيدشان گذشته بود. پدر حسين با لهجه شيرين آذري اش، بسيار محترمانه و مهربانانه با ما 
همكالم شد. گويي ادب و احترام در اين خانواده موروثي است که حرف هايش را از ادب و متانت 
حسين آغاز کرد. ش�هيد همتي اولين فرزند خانواده و متولد 22 تيرماه 1369 بود. خدا بعد از 
15 س�ال او را به خانواده اش هديه  داد و بعد از 26 سال امانتي اش را پس گرفت. سروان شهيد 
حسين همتي، هديه اي الهي بود نه تنها براي خانواده اش بلكه براي همه ما ايراني ها که چنين 
رزمندگان مخلصي نيروهاي نظامي کشورمان را تشكيل مي دهند. شايد اگر با زندگي  شهيد 
همتي بيشتر آشنا شويم،  قدر اين س�تارگان زميني س�رزمين زخم خورده مان را بهتر درك 
خواهيم کرد. گفت و گوي ما با سبط علي همتي پدر و مهدي همتي برادر شهيد را پيش رو داريد. 
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حل جدول 3235

وزارت اطالعات: 
عناصر اصلی شبکه  تأمین مالی گروهک 

تروریستی منافقین بازداشت شدند
تأمین  شبکه   بزرگترین  شناسایی  از  اطالعات  وزارت 
مالی و تجهیزاِت تیم های عملیاتی گروهک تروریستی 
و  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  توسط  منافقین، 

دستگیری عناصر اصلی شبکه خبر داد.
وزارت اطالعات روز دوشنبه با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: بزرگترین شبکه  تأمین مالی و تجهیزاِت تیم های 
عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، توسط سربازان 
گمنام امام زمان )عج( شناسایی و عناصر اصلی شبکه 

بازداشت شدند.
متن کامل اطالعیه به شرح ذیل است:

بزرگترین  می رساند:  ایران  شریف  ملّت  استحضار  به 
عملیاتی  تیم های  تجهیزاِت  و  مالی  تأمین  شبکه  
گمنام  سربازان  توسط  منافقین،  تروریستی  گروهک 
اصلی  عناصر  از  نفر   ۶ و  شناسایی  )عج(  زمان  امام 
شبکه در سلسله عملیاتی همزمان و در چند استان 
از  دیگر  تعدادی  و  احضار  نفر   ۱۰ بازداشت،  کشور، 

مرتبطین شبکه تحت تعقیب می باشند.
با  خارج  از  پول  انتقال  وظیفه   گسترده،  شبکه   این 
شیوه های پیچیده  پولشویی و تأمین تجهیزات مختلف 
را  منافقین  تروریستی   - عملیاتی  تیم های  برای 
عهده دار بود. سرکرده  شبکه ی مزبور به نام علی محمد 
دولتی فرزند غالمحسین از عناصر مهم منافقین است 
و  امارات  کشورهای  در  مؤسساتی  و  دفاتر  دارای  و 
هلند می باشد. نام برده در تعامل مثلث آلبانی، امارات 
تأمین  برای  و هلند، خطوط عملیاتی و پوشش الزم 

مالی و لجستیک تروریست ها را فراهم می کرد.
مرتبطین  و  مؤسسات  دفاتر،  نیز  کشور  داخل  در 
روند  منافقین،  گروهک  وابستگان  توسط  متعددی 
تحویل پول و امکانات از سرپل های مستقر در خارج 
و انجام فرآیندهای چندالیه  پولشویی با هدف امحای 
ردها و آثار منافقین را اجرا کرده و نهایتاً پول، اسلحه، 
مواد منفجره و ابزارهای فنی و مخابراتی را به تیم های 
و  اراذل  استخدام  به  و حتی  داده  تحویل  تروریستی 
اوباش برای صحنه های اغتشاشات اخیر می پرداختند.

اعضای  از  یکی  پدر  شده،  دستگیر  عناصر  جمله  از 
 ۳ به  نزدیک  که  است  تروریستی  تیم های  عملیاتی 
یک  به  انتسابش  به دلیل  و  شد  بازداشت  پیش  سال 
وسیع  تهاجم  موجب  کشور،  مهّم  صنعتی  دانشگاه 
قضایی  و  امنیتی  دستگاه های  علیه  معاند  رسانه های 

کشور شد.
وابستگی  سابقه   نیز  فرد  این  که  است  ذکر  شایان 
به  زندان  محکومیت  و  منافقین  گروهک  به  قدیمی 

همین جرم را دارا می باشد.
تحقیقات پیرامون شبکه  پیش گفته و مرتبطین آن ها 
ادامه داشته و عناصِر مقیم خارج از کشور نیز از طریق 
مالی  »تأمین  جرم  به  و  )اینترپل(  بین الملل  پلیس 
پی گرد  تحت  سازمان یافته«  »پولشویی  و  تروریسم« 

قرار خواهند گرفت.
من جمله  منافقین  میزبان  کشورهای  به  همچنین 
به دلیل  که  می گردد  یادآور  امارات  و  هلند  آلبانی، 
این گروهک،  پیشه ی  و جنایت  بحران زیست  ماهیت 
حضور آن ها در هر کشوری جز دامن زدن به اقدامات 
غیرقانونی و تروریستی در آن کشورها، ثمری نداشته 

و نخواهد داشت.

خبر

جدول 3236

بینی  پیش  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
می شود موج هشتم کرونا در کشور تا روزهای پایانی 

سال ادامه یابد.
جلسه  هشتادمین  حاشیه  در  جماعتی  حمیدرضا 
افزایش  داشت:  اظهار  کرونا،  کشوری  علمی  کمیته 
میزان ابتالء و مرگ و میر کرونا در یکی دو هفته اخیر 
اسپانیا،  آلمان،  ژاپن،  چین،  ویژه  به  کشور  چند  در 

هلند و اندونزی مشاهده شده است.
وی افزود: برخی کشورها به رغم افزایش موارد ابتالء 
و مرگ و میر کرونا، متأسفانه گزارشی از این افزایش 
موارد و همچنین نوع سویه های غالب، ارائه نمی کنند 
آن  که  شده  مشخص  دیگر  کشورهای  در  اگرچه 
کشورهایی که گزارش نمی کنند، میزان ابتالء و مرگ 
اندونزی  و  ژاپن  اند. در چین،  افزایشی داشته  میر  و 
در بین کشورهای آسیایی و همچنین آمریکا، میزان 
هفته  چند  در  بیمارستانها  در  بستری  میر،  و  مرگ 

اخیر، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
جماعتی ادامه داد: در آمریکا طبق اطالعات ارائه شده، 
مرگ و میر حدود دو هزار نفری در طول یک هفته 
ثبت شده که این آمار نسبت به هفته های قبل از آن، 
به سایر کشورها،  ما نسبت  افزایشی است. در کشور 
وضعیت کرونا نسبتاً بهتر است البته به نظر می رسد 
از چند هفته پیش، زیرسویه های جدید اومیکرون به 
ایران وارد شده که برخی از این زیرسویه ها از جمله 
افزایش  به  رو  چراکه  باشد  مهم  می تواند   XBB۱.۵

بوده است.
در  اینکه  بیان  با  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
بر  گفت:  است،  غالب   BA.۵ زیرسویه  هنوز  ایران 
زیرسویه  درصد   ۸۸ حدود  گزارش ها،  آخرین  اساس 
اگرچه  بوده   BA.۵ به  مربوط  ایران  در  غالب  های 
و  شده  مشاهده  ایران  در  نیز   BA.2.7۵ زیرسویه 
حدود 4.4 درصد از زیرسویه های شناسایی شده را 
به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر BA.4 که 
در برخی کشورها غالب است در کشور ما حدود ۱.۵ 

درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از زیرسویه هایی که در حال 

 CH.۱.۱ ،افزایش است و نگرانی هایی را ایجاد کرده
کشورها  برخی  در  آن  افزایشی  روند  شاید  و  است 
کشورهای  در  شود.  کشورها  سایر  نگرانی  موجب 
اطراف چین نیز زیرسویه غالب، BQ.۱.۱ بوده که در 
حال افزایش است و شاید زیرسویه غالب در چین نیز 

همین باشد.
و  پرخطر  افراد  واکسیناسیون  عدم  از  جماعتی 
عنوان  به  واکسن  گروه های ضد  فعالیت  و  سالمندان 
چین  در  میر  و  مرگ  موارد  افزایش  برای  عواملی 
میزان  که  شده  باعث  عوامل  این  گفت:  و  کرد  یاد 
چندانی  رشد  یادآور،  نوبت های  در  واکسیناسیون 
نداشته باشند البته زیرسویه های جدید، مرگ و میر 
این عوامل، زمینه ساز مرگ و میر  اما  ندارند  باالیی 

باال در چین شده است.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تصریح کرد: با توجه 
برخی  در  بستری  افزایش  از  پراکنده  گزارش های  به 
بیمارستان های کشور و بخش های مراقبت های ویژه، 
روند  شاهد  آینده،  هفته های  در  که  می رسد  نظر  به 
در  بیماری  این  میر  و  مرگ  و  کرونا  یابنده  افزایش 

ایران باشیم.
وی گفت: به نظر می رسد که وارد موج هشتم کرونا 
نظر  از  آینده،  هفته  دو  یکی  شاید طی  اما  ایم  شده 
شاهد  بیماران  بستری  و  میر  و  مرگ  موارد  افزایش 
رشد چشمگیری باشیم و به نظر می رسد موج هشتم 
تا روزهای پایانی سال ادامه داشته باشد و پس از آن، 

روند کاهشی را داشته باشیم.
برای  علمی  کمیته  توصیه های  به  اشاره  با  جماعتی 
و  مجامع  در  مردم  شد:  یادآور  کرونا،  هشتم  موج 
کنند  استفاده  ماسک  از  حتماً  سربسته  فضاهای 
مناسب،  تهویه  ویژه  به  بهداشتی  نامه های  شیوه  و 
فیزیکی و شستشو و ضدعفونی کردن  فاصله  رعایت 
قرار گیرد. در مورد  باید مورد توجه  دست ها، دوباره 
استفاده از ماسک در فضاهای باز، تاکید زیادی نداریم 
ویژه  به  عمومی  نقلیه  وسایل  در  آن  از  استفاده  اما 
مترو، اتوبوس، هواپیما، فروشگاه های بزرگ، سالن ها، 

مدارس و دانشگاه ها، مورد تاکید و توصیه است.

وی با بیان اینکه تزریق یک نوبت یادآور واکسن کرونا 
برای افراد پرخطر و سالمندان، حتماً باید انجام شود، 
را  بیماری  و خفیف  مختصر  عالئم  که  افرادی  گفت: 
دارند که در زیرسویه های جدید ممکن است عالئم 
گوارشی بیشتر مشاهده شود، توصیه بر این است که 
حداقل ۵ روز در منزل، قرنطینه شود و در صورت از 
مراجعه  خود  کار  محل  به  بالینی،  عالئم  رفتن  بین 
کنند. در مورد عالئم شدیدتر، قرنطینه به مدت یک 
هفته تا ده روز توصیه می شود و در صورتی که نیاز به 
بستری شدن فرد در بیمارستان باشد، بر اساس تجویز 

و نظر پزشک متخصص، این کار انجام می شود.
بازنگری  از  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
در  کرونا  درمان  و  پیشگیرانه  کشوری  دستورالعمل 
موج هشتم خبر داد و افزود: بازنگری و به روز رسانی 
کمیته  درمانی  کارگروه  در  دستورالعمل  اطالعات 
اساس  بر  اما  قرار گرفته  علمی کرونا، در دستور کار 
زیرسویه  برای  که  درمانی  اقدامات  همان  گزارش ها، 
قابل  نیز  کنونی  شرایط  در  می شد،  انجام  اومیکرون 
انجام است. اگر بیماری نیاز به بستری داشته باشد، 
تجویز  از جمله  درمانی  اقدامات  و  بستری  بر  توصیه 

استرویید و رمدسیویر است.
وی تاکید کرد: در اکثر دستورالعمل های کرونا هنوز 
هم اعتقاد بر اثربخشی داروی رمدسیویر برای برخی 
با توجه به شرایط بیماری شأن، وجود دارد  بیماران 
رمدسیویر  خوراکی  داروی  جدید،  مقاالت  در  حتی 
بیماران  برای  بیماری  به  ابتالء  اول  روز  چند  در  نیز 
متوسط تا شدید، می تواند مؤثر باشد و موجب کاهش 

درگیری و مرگ و میر شود.
بر ضرورت رصد مسافران برخی کشورهای  جماعتی 
پرخطر به ویژه در فرودگاه های بین المللی، تاکید کرد 
زیرسویه  به  ابتالء  که  کشورهایی  مسافران  گفت:  و 
اگر  های جدید اومیکرون در آنها بیشتر است، حتماً 
عالئمی داشته باشند باید جداسازی و حداقل ۵ روز 
در منزل، قرنطینه شوند و بر اساس سیستم پیگیری 
در صورت بهبود حال عمومی، به جامعه برگردند. در 
مواردی که مسافری نیاز به بررسی بیشتر دارد، بهتر 
غیر  در  شود  انجام  آنها  برای  سریع  تست  که  است 
عمل  می توان  بالینی،  عالئم  اساس  بر  صورت،  این 
کرد گرچه این اقدامات ممکن است نتواند اثربخشی 
جدید  های  زیرسویه  چراکه  باشد  داشته  چندانی 
اومیکرون از چند هفته پیش به کشور وارد شده و در 

حال چرخش است.
آر  سی  پی  تست  داشتن  همراه  به  شد:  یادآور  وی 
منفی از سوی مسافران خارجی، مهم و مورد توصیه 
مورد  در  باشد،  نشده  انجام  کار  این  اگر  البته  است 
کشورهای پرخطر و با میزان باالی ابتالء به زیرسویه 
های جدید اومیکرون، نیاز است که تست سریع کرونا 
برای آنها انجام شود و افراد دارای عالئم، حداقل ۵ روز 

در منزل قرنطینه شوند.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا؛

موج هشتم کرونا تا پایان سال ادامه دارد

زیرسویه های جدید 
اومیکرون چقدر خطرناک 

هستند



مخالف عرضه خودرو در بورس 
با سازوکار فعلی هستیم

مسئله پیشرفت علمی و عبور از 
مرزهای دانش نباید فراموش شود

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما با عرضه خودرو 
سو  یک  از  زیرا  هستیم  مخالف  کنونی قطعا  شرایط  با  بورس  در 
تقاضا بسیار بوده و از سوی دیگر عرضه بسیار محدود و کم است. 
ملت  خانه  خبرنگار خبرگزاری  با  گفت وگو  طاهری در  مصطفی 
که  شده  موجب  عامل  چند  گفت:  خودرو،  بازار  وضعیت  درباره 

قیمت خودرو افزایش یابد در واقع یکی از این عوامل نحوه...

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اتحادیه انجمن های اسالمی 
از  عبور  و  علمی  پیشرفت  که  مساله  این  بر  اروپا  در  دانشجویان 
مرزهای دانش نباید فراموش شود، تاکید کردند.  حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر روز )دوشنبه( در دیدار 
اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در 

اروپا، انجمن های اسالمی را یکی از ثروت های جمهوری...
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 ۱۱ هزار مسکن شهری و روستایی
 در استان در حال احداث است

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا؛

موج هشتم کرونا 
تا پایان سال ادامه دارد

 پس از دو سال تعطیلی؛
پروژه آهک هیدراته چرام 

فعالیت خود را آغاز کرد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه 
آهک  پروژه  های  فعالیت  شروع  از  بویراحمد  و 
داد.  خبر  تعطیلی  سال  دو  از  پس  چرام  هیدراته 
و  ایمیدرو  مسؤلین  با  دیدار  در  روزبهان  کریم 
ایران  معدنی  مواد  وتولید  تهیه  مدیرعامل شرکت 
مدیر  با  ای  فشرده  و  کاری  مهم  جلسات  گفت: 
عامل و مدیران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران همچنین مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری 
دو  از  پس  ایمیدرو  مختلف  بخش های  و  غدیر 
سال تعطیلی کامل طرح آهک هیدراته چرام، در 
بررسی  از  کرد: پس  اظهار  وی  برگزار شد.  تهران 

راهکارهای حل مشکالت طرح فسفات چرام،...

ما  به  ما  بزرگان  گفت:  جمهوری  رییس 
دینی  وظیفه  انجام  در  که  دادند  یاد  اینگونه 
از ترشرویی نهراسیم و همراه با عقالنیت آن 

نگاه انقالبی و انجام وظیفه را داشته باشیم.
سخنانش  ابتدای  در  رئیسی  سیدابراهیم 
بزرگداشت  بین المللی  کنگره  دومین  در 
آیت اهلل مصباح یزدی اظهار کرد: آنچه که در 
آن  گفت  می توان  واصل  عالم  این  شخصیت 
است که امروز جامعه ما با شناخت شخصیت 
جامع آیت اهلل مصباح می تواند به علم و عمل 
یک  وی  سلوک  و  سیره  به  نگاه  با  و  برسد 

الگوی خوبی پیش روی خود داشته باشد.
درباره  رهبری  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
الگوگیری از شخصیت آیت اهلل مصباح یزدی، 
را  ما عالمه مصباح  است  این  افزود: حقیقت 
هم در حوزه عقاید حقه صاحب نظر می دانیم 
و هم در حوزه اخالق یکی از استادان برجسته 
و اثرگذار بود. در حوزه عمل و احکام نیز یک 
فقیه  شد:  یادآور  رییسی  بود.  برجسته  فقیه 
به کسی می گوییم که فقه به معنای باورهای 
نشسته  او  جان  در  کریمه  اخالق  و  الهی 
را  الگوهای علمی کسی  باشد وگرنه دانستن 
اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  نمی کند.  فقیه 
در  فقه  نشستن  و  است  امری  فقه  دانستن 
سرشت کسی امر دیگر، ادامه داد: اگر سرشت 
کسی  اگر  و  است  فقیه  او  شد  فقهی  کسی 
فرمول ها را بلد باشد فقیه نیست، بلکه فقیه 
کسی است که فقه در طبع او نشسته باشد و 
همه اندیشه ها و گفتار او جلو فقه باشد. وی 
افزود: اگر کسی همه گفتار، کردار و تفکرش 
از  می گوییم.  فقیه  او  به  ما  بود  فقه  جلوه 
همینجاست که او هم محضرش، محضر علم 
است و هم گفتارش ما را به یاد خدا می اندازد 
و هم کردارش از جلوه های فقه است. رئیسی 
از  یزدی  مصباح  آیت اهلل  اینکه  بر  تاکید  با 
شد:  یادآور  بود،  پهلوی  حکومت  با  مبارزان 
مانده  جا  به  زمینه  این  در  بیانیه هایی  او  از 
بود  پهلوی  رژیم  که  منکرات  انکر  با  و  است 
مبارزه می کرد و بعد از انقالب هم با همه وزن 

وجودش از اعرف معروفات که ...

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد گفت: ۱۱ هزار واحد مسکن شهری و روستایی 
در  استان  این  در  درصد   ۸۰ تا   ۵ پیشرفتی  درصد  با 
نشست  در  حاجی زاده  کیامرث  است.  ساخت  دست 
داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  مسکن  شورای 
مسکن  ملی  نهضت  طرح  اول  سال  در  استان  سهمیه 
احداث۱۰ هزار واحد بوده که بیشتر از این تعهد عمل 
کردیم و تاکنون ساخت 7 هزار و 2۰۰ واحد شهری و 4 
هزار واحد روستایی با پیشرفت ۵ تا ۸۰ درصد در دست 
ساخت است. وی با تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی 

مسکن در استان، عنوان کرد: نواقصاتی...

معاون عمرانی استاندار عنوان کرد؛
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مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت:

مصرف گاز در استان
 به بیش از ۴ میلیون متر 

مکعب رسید

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

 مردم از غذا دادن به 
حیات وحش بپرهیزند

همراه با عقالنیت
 نگاه انقالبی داشته باشیم 
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2

انحراف در تسهیالت روستایی و عشایر کهگیلویه و بویراحمد؛

4هزار طرح در استان 
بدون یک اشتغال

3

ویژگی های  سبب  به  سلیمانی”  “قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار   
منحصربه فردش، از محبوبیت خاصی بین گروه های مختلف مردم برخوردار 
است و به اعتقاد فعاالن اجتماعی و سیاسی، تاسی به خصوصیات این شهید 
باالخص والیتمداری او می تواند انقالب و ملت ایران را از بحران های سخت 

عبور دهد.
ویژگی های سردار حاج قاسم سلیمانی در ابعاد مختلف شخصیتی، اجتماعی، 
سیاسی و نظامی با شاخصه هایی چون “تقوا و اخالص، بسیجی و مردمی 
بودن، شجاعت، والیتمداری و مرد میدان بودن” به اندازه ای مهم و کارساز 
هستند که آحاد مختلف مردم، گروه های سیاسی و مدیران ادارات و نهادها 
از صدر تا ذیل می توانند با تاسی به یک یا چند مورد از آن ضمن ارتقای 
سطح بینش و بصیرت خود، در بزنگاه ها و بحران هایی که استکبار جهانی بر 

سر راه انقالب قرار می دهند، با تصمیم صحیح به راحتی عبور کنند.
والیتمداری، والیت پذیری یا اطاعت از رهبری از جمله ویژگی های شاخص 
که  و مسوولیت هایی  عرصه ها  در همه  آنرا  که  بود  بازر سردار سلیمانی  و 
داشت به نحو احسن و شایسته انجام می داد و همین ویژگی او در کنار سایر 
و گروه های  آحاد جامعه  بیشتر  قلوب  در  تا  ابعاد شخصیتی اش سبب شد 

سیاسی جای گیرد.
سردار سلیمانی که به سبب رشادت ها و شجاعت های خود در عرصه میدان 
با استکبار جهانی و وارد کردن زخم های بزرگ و عمیق به هیمنه  مقابله 
پوشالی آنها زبانزد مردم ایران اسالمی و منطقه خاورمیانه شده بود، مورد 
ترامپ  دونالد  و  جنایتکار  آمریکای  باالخص  اسالم  دشمنان  کینه  و  عناد 
ناجوانمردانه،  اقدامی  آنها در  و  قرار گرفت  این کشور  رییس جمهور وقت 
صبحگاه جمعه ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ این سردار رشید سپاه اسالم را به همراه 
به  بغداد  فرودگاه  در  هلی کوپتری  حمله  در  همراهانش،  از  دیگر  برخی 

شهادت رساندند.
حوادث و اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته و با حمایت استکبار جهانی و 
نوکران منطقه ای آنها و جمعی از فریب خوردگان داخلی در برخی شهرهای 
ایران اسالمی رخ داد و در سایه منویات رهبر معظم انقالب و هوشیاری و 
بصیرت مردم و پیروی آنها از رهبری، بساط آن جمع شد، ضرورت نصب 
العین قراردادن فرمایشات پیامبر گونه رهبر انقالب و تقویت والیتمداری را 

در آحاد مختلف مردم بیش از پیش نمایان ساخت.

همزمانی ایام شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حوادث 
و  والیتمداری  باالخص  او  ویژگی های شخصیتی  نیز  و  اخیر  اغتشاشات  و 
اطاعت از رهبری بیش از پیش نمود پیدا کرد و به همین جهت تعدادی 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  گلستان  استان  سیاسی  و  اجتماعی  فعاالن  از 
ایرنا، ضمن تسلیت ایام شهادت سردار دل ها، برلزوم نصب العین قراردادن 
ویژگی های این سردار شهید از سوی همه آحاد مردم و مسووالن برای عبور 

از بحران ها تاکید کردند.

شهید سلیمانی افتخار ایران و جهان اسالم
و  ایران  افتخار  و  آبرو  اینکه شهید سلیمانی  بابیان  گلستان  اهالی  از  یکی 
جهان اسالم است، گفت: این شهید بزرگوار خصوصیات بارز زیادی داشت 
که شجاعت یکی از مهمترین آنها بود و این ویژگی سردار زبانزد عام و خاص 

چه در داخل کشور و چه در کشورهای منطقه و جهان شده بود.
محسن فرامرزی افزود: شجاعت سردار سلیمانی لرزه بر اندام استکبار جهانی 
یعنی  آن  ساخته  دست  گروهک  و  آمریکا  باالخص  آنها  پوشالی  هیمنه  و 

داعش انداخته بود.
وی، والیتمداری را از دیگر ویژگی های بارز حاج قاسم سلیمانی ذکر کرد 
و بیان داشت: والیتمداری این سردار رشید سپاه اسالم در همه زمینه ها از 

جمله اطاعت از رهبری و پیاده سازی منویات معظم له و تبیین والیتمداری 
در اوج قرار داشت.

با  او  بود  سلیمانی  سردار  ویژگی های  دیگر  از  اخالص  داد:  ادامه  فرامرزی 
خدا پیمان بسته بود و همه چیز خود را در طبق اخالص گذاشته بود و از 

بارتعالی طلب شهادت می کرد.
و  دانست  مسووالن  و  مردم  جامعه،  امروز  نیازهای  از  را  والیتمداری  وی، 
از بحران ها و مشکالت عبور کرد  این ویژگی می توان  با  تصریح کرد: تنها 
ما باید همواره در مسیر والیت و رهبری حرکت کرده و ثابت قدم باشیم 
مسیری که حاج قاسم به ما آموخت و خود نیز در این مسیر حرکت می کرد.
یکی دیگر از اهالی گلستان هم در گفت و گو با ایرنا، مردمی بودن و اخالص، 
جهادی و خدایی بودن را از ویژگی های برتر سردار سلیمانی دانست و گفت: 
در شرایط امروز جامعه و توطئه های دشمنان همه ما بویژه مدیران باید این 

سردار بزرگ اسالم را در خدمت به مردم الگوی خود قرار دهند.
حسین رضایی افزود: اگر هر مسوولی به وظیفه مندی خود بدرستی عمل 
کند و کار مردم را به نحو احسن و شایسته انجام دهد، بسیاری از مشکالت 

جامعه رفع می شود.
ابعاد  تمام  در  سلیمانی  سردار  اینکه  بابیان  هم  گلستان  شهروند  دیگر 
شخصیتی )اجتماعی و سیاسی( در باالترین سطح و قله  قرار دارد، گفت: 
رشادت و شجاعت، عبادت و اخالص و مردمداری و ایثار از جمله ویژگی های 

بازر این سردار رشید اسالم است.

والیتمداری ویژگی شاخص سردار سلیمانی
احمدرضا کریمی، والیتمداری را ویژگی شاخص سردار سلیمانی دانست و 
افزود: این شهید بزرگوار در همه عرصه ها پشتیبان والیت و رهبری بود و 

در وصیت نامه خود نیز به مردم و مسووالن توصیه کرد حامی و پشتیبان 
والیت باشند.

وی بابیان اینکه سردار سلیمانی همواره سینه خود را در دفاع از رهبری، 
مقابل دشمنان سپر می کرد، گفت: به اعتقاد سردار دل ها، جمهوری اسالمی 
حرم است و باید از آن در مقابل فتنه های دشمنان چه در سوریه، عراق و 

لبنان و چه در هرجای عالم که باشد، صیانت کرد.
و  ایثارگری، بسیجی  به روحیه فداکاری،  نیاز  ما  ادامه داد: جامعه  کریمی 
مقابل  در  مردم  و  والیت  نظام،  حریم  از  تا  دارد  سلیمانی  سردار  جهادی 
استبکار جهانی  بر  و  باشد، دفاع کرده  هجمه های دشمنان هرجا که الزم 

پیروز شود.
یک شهروند دیگر گلستان هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ضمن تسلیت 
سالروز شهادت سردار سلیمانی گفت: برترین ویژگی سردار دل ها مردمی 
بودن او بود و همین ویژگی سبب شد تا مردم با بصیرت ایران نیز با حضور 
ایشان  برای  که  مراسم هایی  سایر  و  جنازه  تشییع  آیین  در  خود  حماسی 

برگزار می شود، قدردان زحمات وی باشند.
محمد نادعلی افزود: قدرشناسی مردم از سردار سلیمانی این پیام را برای 
سایر مدیران و مسووالن کشور دارد که اگر مردمی باشند و به مردم صادقانه 

خدمت کنند، بدون تردید مردم هم قدردان زحمات آنها خواهند بود.
را  سلیمانی  سردار  شخصیتی  ویژگی های  باید  مسووالن  کرد:  اضافه  وی 
الگوی خود قرار دهند و بیشتر برای مردم بویژه نسل جوان و رفع مشکالت 
آنها دل بسوزانند و این را هم بدانند که مردم ما قدرشناس زحمات آنها 

خواهند بود.

والیتمداری حاج قاسم، نیاز جامعه برای گذر از بحران ها

بارزترین  خصوص  در  هم  گلستان  سرسبز  خطه  اهالی  از  دیگر  یکی 
درباره  کردن  گفت: صحبت  ایرنا،  خبرنگار  به  سلیمانی  سردار  ویژگی های 
با این حال به  او بسیار سخت است  سردار دل ها و ویژگی های شخصیتی 
نظر من مهمترین ویژگی ایشان اطاعت از ولی فقیه و رهبری انقالب بود 
چه در دوران بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و جنگ 
هشت ساله و چه در دوان زعامت رهبر معظم انقالب، او همیشه مطیع امر 

رهبری بود.
حسین کریمی اول افزود: مطیع امر رهبر بودن سبب شد تا سردار سلیمانی 
همیشه سرباز وطن و والیت بماند و تا آخرین لحظه عمر خود که با نثار 

خونش همراه شد، از انقالب و جایگاه والیت دفاع و آنرا به اثبات برساند.
وی، شجاعت و نترسی را دومین ویژگی بارز سردار سلیمانی دانست و اضافه 
کرد: این فرمانده سپاه اسالم به معنای واقعی کلمه شجاع و نترس بود و 
همیشه در صحنه خطر خودش در میدان حضور می یافت و دیگران را هم 

تشویق به حضور می کرد.
کریمی اول ادامه داد: سردار سلیمانی از فرماندهانی نبود که خود در جایی 
بماند و دیگران را به حضور در میدان دعوت کند بلکه خودش اولین نفری 
بود که در صحنه خطر چه در ایران و چه در سوریه، عراق و لبنان برای دفاع 

از انقالب اسالمی و آرمان های آن حاضر می شد.

تبدیل بحران  به فرصت از ویژگی های سردار دل ها بود
سردار  شهادت  سالگرد  سومین  تسلیت  با  هم  گلستان  دیگر  شهروند  یک 
حاج قاسم سلیمانی گفت: والیتمداری و تبدیل کردن تهدیدها و بحران ها 
به فرصت از ویژگی های سردار دل ها بود و جامعه ما امروز بشدت به این 2 

ویژگی نیاز دارد.
رمضانعلی خالقی افزود: اگر مدیران کشور این ویژگی ها و راهبردهای سردار 
سلیمانی را الگوی خود قرار دهند از حجم مشکالت جامعه کاسته شده و 
و شهیدان  انقالب  امامین  اسالمی،  نظام جمهوری  عالیه  اهداف  می توانیم 

واالمقام را بهتر به پیش ببریم.
یکی دیگر از اهالی گلستان هم معتقد است: باتوجه به حوادث و وقایع چند 
ماه اخیر کشور باید ویژگی ها، ابعاد شخصیتی و رشادت های سردار سلیمانی 
در عرصه های گوناگون را آحاد مختلف مردم بویژه نسل جوان بازگو و تبیین 

نمایم تا دشمنان نتوانند به انقالب اسالمی آسیب بزنند.
اسماعیل دلداده مهربان گفت: سردار سلیمانی مردمی و همیشه در میدان 
و  انجام داد  انقالب اسالمی  از  برای دفاع  نیز  بزرگی  بود و کارهای  حاضر 
دوستداران سردار هم باید همانند او در صحنه و میدان دفاع از انقالب و 

آرمان های آن در برابر توطئه های دشمنان حضور داشته باشند.
همچنین امام جمعه گنبدکاووس با گرامیداشت سالروز شهادت سردار حاج 
او اشاره کرد و گفت:  از ویژگی های شاخص  قاسم سلیمانی به چند مورد 
تواضع و ارادت نسبت به والیت فقیه و رهبری ، آمادگی مقابله با فتنه ها، 
داشتن نیت خدایی و سربازی والیت از برترین خصوصیات این سردار بزرگ 

سپاه اسالم است.
حجت االسالم محمود ترابی با اشاره به وقایع و حوادث اخیر در برخی نقاط 
کشور افزود: ملت ایران به لطف خداوند و الگوگیری از ویژگی های سردار 
و دست  باشند  میدان  پیروز  اخیر،  ماه  سه  حوادث  در  توانستند  سلیمانی 

منافقان و افراد خود فروخته را رو کنند.
 سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از محبوب ترین چهره های 
انقالب اسالمی و نماد مبارزه با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته می شود 
که به گواه بسیاری از فعاالن اجتماعی و سیاسی این شهید واالمقام هرگز 
فکری جز حرکت برای عزت اسالم و مظلومان جهان در سر نداشت و زندگی 
خود را صرف مبارزه با ظالمان کرد و همواره نگاهش به افق نگاه مقام معظم 

والیتمداری حاج قاسم، نیاز جامعه برای گذر از بحران ها

امام صادق علیه السالم
هرگاه قائم برخیزد، به دادگری حكم راند و ستم در روزگار او به سر آید 

و راه ها امن شود و زمین برکت های خود را بیرون ریزد و هر حقی به 
صاحبش داده شود . 
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محققان ایرلندی هشدار می دهند؛
استرس می تواند موجب سکته مغزی شود

استرس  که  دهد  می  هشدار  جدید  تحقیقات 
را  مغزی  سکته  خطر  توجهی  قابل  طور  به 
داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  دهد.  می  افزایش 
و  کار  محل  یا  خانه  در  استرس  افزایش  که 
رویدادهای استرس زای اخیر زندگی مانند طالق 
خطر  افزایش  با  هم  خانوادگی،  درگیری های  یا 
به  که  خون،  شدن  لخته  دلیل  به  مغزی  سکته 
عنوان سکته مغزی ایسکمیک شناخته می شود، 
و هم با سکته مغزی ناشی از خونریزی در مغز، 

موسوم به سکته هموراژیک، مرتبط است.
برای کاهش این خطر چه باید کرد؟

از  مطالعه  این  نویسنده  ردین«،  »کاتریونا  دکتر 
»رویکردهای  می گوید:  ایرلند،  گالوی  دانشگاه 
استرس  از  پیشگیری  و  مدیریت  برای  بهینه 
مطالعات  است.  نامشخص  اجتماعی  روانی 
رفتاری،  شناختی  درمان  مانند  مداخالتی  قبلی 
استرس،  مدیریت  آرام سازی،  تکنیک های 
رژیم های ورزشی و مدیریت خشم را مورد بررسی 

قرار داده اند.«
وی در ادامه می افزاید: »موثرترین رویکرد ممکن 
است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. این مهم 
است که هر کسی یک استراتژی داشته باشد که 

برایش تأثیر داشته باشد.«
با  جهان  سراسر  در  را  استرس  تحقیق،  تیم 
استفاده از داده های بیش از 2۶۰۰۰ نفر در ۳2 
کشور در آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا، آسیا، 
اروپا، استرالیا و خاورمیانه مورد مطالعه قرار داد.

محققان دریافتند افرادی که استرس کاری شدید 
که  افرادی  از  بیشتر  برابر  دو  از  بیش  داشتند 
مغزی  معرض سکته  در  نداشتند  کاری  استرس 
ایسکمیک بودند. آنها بیش از پنج برابر بیشتر در 

معرض سکته مغزی هموراژیک بودند.
در  یا  خانه  محل  در  استرس  که  کسانی  برای 
محل کار داشتند، افرادی که احساس می کردند 
کنند،  کنترل  را  زندگی شان  اتفاقات  می توانند 
نسبت به کسانی که احساس می کردند کنترلی 

بر این اتفاقات ندارند، خطر سکته کمتر بود.
ردین گفت: »یافته ها ممکن است اهداف مهمی 
برای کاهش اثرات نامطلوب قلبی عروقی استرس 
بر استرس، سایر  باشند.« عالوه  روانی اجتماعی 
از فشار خون  عوامل خطر سکته مغزی عبارتند 
باال، عدم تحرک فیزیکی، رژیم غذایی نامناسب، 
مانند  قلبی  مشکالت  و  دیابت  کشیدن،  سیگار 

فیبریالسیون دهلیزی.
فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد؛

آنچه باید از کبد چرب بدانیم
 از عالئم بیماری تا درمان

هیئت  و عضو  کبد  و  گوارش  تخصص  فوق  یک 
در خصوص  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 

کبد چرب، توضیحاتی ارائه داد.
سالمت  شبکه  ضربان  برنامه  در  طاهر،  محمد 
 2۰ حدود  در  که  مطلب  این  عنوان  با  سیما، 
کلینیک های  به  مراجعه کنندگان  از  درصد 
گفت:  هستند،  چرب  کبد  به  مبتالیان  گوارش، 
با اینکه شناسایی کبد چرب در سال های گذشته 
به راحتی امکان پذیر نبوده است، اما تغییر سبک 
زندگی که شامل تحرک کمتر و تغییر در رژیم 
غذایی است، مهم ترین عامل افزایش میزان کبد 

چرب در زندگی امروز است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا گیاهخواران نیز 
به کبد چرب مبتال می شوند، گفت: گیاهخواران 
نیز اگر تحرک الزم را در زندگی نداشته باشند، 
به کبد چرب مبتال خواهند شد. طاهر تاکید کرد: 
یا  و  نشوید  مبتال  کبد چرب  به  می خواهید  اگر 
تنها  و  تنها  شود،  کمتر  شما  چرب  کبد  میزان 
کبد  و  گوارش  تخصص  فوق  این  کنید.  ورزش 
به  نیز  الغر  افراد  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
کبد چرب مبتال می شوند، گفت: از بین بیماران 
مراجعه کننده به درمانگاه ها، تنها ۵ درصد افراد 
الغر مبتال به کبد چرب هستند، البته پیش آگهی 
تنها  و  است  مشکل تر  بسیار  افراد  این  درمان 

ورزش و تحرک کافی درمانگر آنها خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: آزمایش 
دهد،  تشخیص  را  چرب  کبد  بتواند  که  خونی 
وجود ندارد، تنها راه تشخیص کبد چرب، انجام 
سونوگرافی است. از جواب آزمایش خون، تنها به 
بریم، در مبتالیان به  شواهد کبد چرب پی می 
سندرم متابولیک )افزایش قند، کلسترول و تری 
گلیسیرید(، به رسوب چربی در کبد فرد مشکوک 
از  سونوگرافی  انجام  ما  بعدی  قدم  که  می شویم 
کبد است. طاهر در پاسخ به این سوال که آیا سی 
تی اسکن برای شناسایی کبد چرب الزم است، 
گفت: برای تشخیص کبد چرب تنها سونوگرافی 
انجام می شود و انجام سی تی اسکن هیچ گونه 
ضرورتی ندارد. وی در پاسخ به این سوال که چه 
نوع ورزشی در بهبود کبد چرب مؤثر است، گفت: 
همچنین  و  قدرتی  کششی،  ورزش های  انجام 
کاهش  را  چرب  کبد  میزان  هوازی،  ورزش های 
کبد  در  فیبروز  و  التهاب  کاهش  اما  می دهند، 
چرب پیشرفته، بیشتر با ورزش های هوازی امکان 
دوچرخه  دویدن،  روی،  پیاده  مانند  است،  پذیر 
سواری و شنا، زیرا در این نوع ورزش ها، ضربان 

قلب بیش از 2۰ درصد پایه باال می رود.

رهبر انقالب: 

مسئله پیشرفت علمی و عبور از 
مرزهای دانش نباید فراموش شود

انجمن های  اتحادیه  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اسالمی دانشجویان در اروپا بر این مساله که پیشرفت علمی و 

عبور از مرزهای دانش نباید فراموش شود، تاکید کردند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر روز 
)دوشنبه( در دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های 
از  یکی  را  اسالمی  انجمن های  اروپا،  در  دانشجویان  اسالمی 
منحصر  مأموریت هایی  دارای  و  اسالمی  جمهوری  ثروت های 
اثرگذاری  قدم،  ثبات  استمرار  کردند:  تأکید  و  خواندند  بفرد 
از  اسالمی  جمهوری  نوی  حرف  تبیین  و  پیرامونی  محیط  بر 

کارهای الزم انجمن های اسالمی است.
مرحوم حجت االسالم  یاد  گرامیداشت  با  دیدار  این  در  ایشان 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  بنیانگذاران  از  اژه ای  دکتر 
از  برخوردار  و  دانشجو  جوانان  فعالیت  اروپا،  در  دانشجویان 
نگاههای نو و تحولی را مغتنم دانستند و افزودند: انجمن های 
خود  اعتقادی  و  فکری  پایه های  تقویت  هدف  دو  با  اسالمی 
اعضاء و همچنین اثرگذاری بر محیط پیرامونی شکل گرفت اما 
انجمن های اسالمی در خارج از کشور یک مأموریت دیگر نیز 
دارند که معرفی تفکر بنیادی و مرکزی جمهوری اسالمی است.

ایشان تبیین اصول جمهوری اسالمی از جمله پیوند و ارتباط 
جمهوریت و اسالمیت را کلیدی برشمردند و گفتند: حرف نوی 
حکومت،  یک  تشکیل  در  که  است  همین  اسالمی  جمهوری 
عالوه بر اثرگذاری مردم، اصول دینی و ایمانی نیز اثرگذار است.

رهبر انقالب، به روز رسانی انجمن های اسالمی با حفظ اصول و 
مبانی را الزام دیگری برای شرایط امروز دانستند و خاطرنشان 
کردند: برخی اصول و مفاهیم ثابت و ماندگار هستند همچون 
کهنه  و  داشته  وجود  قبل  سال  هزاران  از  که  عدالت  اصل 
نوآوری  و  تغییر  امکان  عدالت  اجرای  شکل  در  اما  نمی شود 
گفتمان  را  علمی  پیشرفت  و  علم  مسئله  ایشان  دارد.  وجود 
برگزاری  از  تقدیر  با  و  خواندند  اخیر  سالهای  در  کشور  رایج 
اسالمی  انجمن های  کنونی  همایش  در  علمی  گردهمایی 
از  عبور  و  علمی  پیشرفت  مسئله  گفتند:  اروپا  در  دانشجویان 
توجه  اینگونه تصور شود که  و  فراموش،  نباید  مرزهای دانش 
پیشرفت های  از  غفلت  موجب  انقالبی  و  دینی  های  جنبه  به 

علمی است.

مخالف عرضه خودرو در بورس
 با سازوکار فعلی هستیم

با عرضه  ما  گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
خودرو در بورس با شرایط کنونی قطعا مخالف هستیم زیرا از 
یک سو تقاضا بسیار بوده و از سوی دیگر عرضه بسیار محدود 
و کم است. مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
عامل  چند  گفت:  خودرو،  بازار  وضعیت  درباره  ملت  خانه 
از  یکی  واقع  در  یابد  افزایش  خودرو  قیمت  که  شده  موجب 
اکنون  که  است  خودرو   به  مردم  نگرش  عوامل نحوه  این 
خودرو به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده است به این معنا که 
همان گونه که برای حفظ ارزش پول، به بازار دالر بیش از نیاز 
شده  فشار  این  متحمل  نیز  خودرو  بازار  می شود،  وارد  فشار 
یعنی میزان تقاضا در بازار خودرو به دلیل تیراژ تولید کم طی 

سال های گذشته و جهش ارز افزایش یافته است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی افزود: 
راهکار رفع این مشکل در بلندمدت مباحث اقتصادی، مدیریتی 
توجه  نکته  این  به  باید  اما  است  داخل  تولید  تیراژ  افزایش  و 
کنیم که اگر به دنبال کاهش تب بازار خودرو ظرف چند هفته 
هستیم، باید میزان عرضه خودرو به بازار متناسب با عطش و 
واردات  برای  اثر روشی که دولت  تقاضا شود. وی اضافه کرد: 
واردات 4  اینکه  به  توجه  با  کارگرفته،  به  خودروهای خارجی 
سال گذشته متوقف بوده حداقل یک سال بعد خود را نشان 
می دهد، زیرا باید فرآیند سفارش، تولید خودرو و حمل آن طی 
شود؛ حتی ممکن است ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که برای 

واردات پیش بینی شده زودتر از ۶ ماه نیز وارد نشود.
راهکار الزم  به  اشاره  با  یازدهم  نماینده مردم در مجلس  این 
برای ایجاد تناسب در عرضه و تقاضا، توضیح داد: راهکار رفع 
این مشکل آن است که بتوان طی ۱ تا 2 هفته از خودروهای 
تا ۵ سال  آزاد و خودروهای دست دوم ۳  مناطق  موجود در 

کارکرده حدود ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار دستگاه وارد کنیم.
بهای  دهم  یک  خودروها  این  از  برخی  قیمت  گفت:  طاهری 
خودروی نو همان مدل است در واقع اگر این خودروها در کنار 
تولید داخل وارد بازار شوند در وهله نخست سقف خودروهای 
نیز  بازار  به  دیگر عرضه  از سوی  و  گرانقیمت کاهش می یابد 
این  به کارگیری  بلندمدت  بیشتر می شود؛ البته توصیه ما در 
راهکار نیست اما با توجه به عطشی موجود به نظر می رسد با 

شروع این اقدام پس از چند هفته عطش از بین رود.
وی همچنین درباره عرضه خودرو در بورس کاال، تصریح کرد: 
مخالف  کنونی قطعا  شرایط  با  بورس  در  خودرو  با عرضه  ما 
هستیم زیرا از یک سو تقاضا بسیار بوده و از سوی دیگر عرضه 
توسط  موضوع  این  مدیریت  با  و  است  کم  و  محدود  بسیار 
جیب  به  آن  از  ناشی  سود  تولیدکننده(،  )یعنی  عرضه کننده 

تولیدکننده می رود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

موج هشتم کرونا آغاز شد! 

فرمانده کل ارتش  تاکید کرد:

به تهدیدات احتمالی چند برابر پاسخ می دهیم

ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده   
گفت: نیروهای مسلح در صورتی که تهدیدی 
از رژیم صهیونیستی متوجه هر یک از نقاط 
جمهوری اسالمی ایران شود، به طور قاطعانه 

و چند برابر پاسخ خواهند داد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی روز   
ذوالفقار  مشترک  رزمایش  پایان  در  دوشنبه 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ارتش   ۱4۰۱
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱4۰۱ که با حضور 
اسالمی  جمهوری  ارتش  چهارگانه  نیروهای 
جنوب  در  هوایی  پدافند  قرارگاه  و  ایران 
و  شرق کشور، سواحل مکران، دریای عمان 
اقیانوس هند در وسعت سه میلیون کیلومتر 
در  و  پسابندر  تا  هرمز  تنگه  شرق  از  مربع 
عمق تا مدار ۱۰ درجه شمالی انجام شد، با 

موفقیت به پایان رسید.
مختلف  ابعاد  به  اشاره  با  ارتش  کل  فرمانده 
کرد:  بیان  ارتش   ۱4۰۱ ذوالفقار  رزمایش 
نیروی زمینی ما در شرایط آب و هوایی بسیار 
باران  بارش  که  حالی  در  نامساعد  و  متنوع 
شدید را داشتند و منطقه از نظر جوی منطقه 
نبود،  برنامه ها  همه  اجرای  برای  مناسبی 
موفق شدند تا برنامه های از پیش تعیین شده 

خودشان را به خوبی انجام دهند.
با  ارتش  هوایی  پدافند  داد:  ادامه  وی 
اهدافی  شد  موفق  خود  موشکی  سامانه های 
که برای او تعیین شده بود را با سطح مقطع 
یک  و  دهد  قرار  اصابت  مورد  پایین  راداری 
قرارگاه  و  نیرو  این  برای  را  بزرگ  موفقیت 

مشترک پدافند هوایی کسب کند.
به نقش  اشاره  با  سرلشکر موسوی همچنین 
ذوالفقار  رزمایش  در  ارتش  هوایی  نیروی 
۱4۰۱ ارتش، گفت: نیروی هوایی با شکاری ها 

و جنگنده بمب افکن های خود موفق شد تمام 
برای  رزمایش  فرانمای  در  که  ماموریت هایی 
او تعیین شده بود را با بهترین نتیجه و نمره 

ممتاز به سرانجام برساند.
از  دیگری  بخش  در  ارتش  کل  فرمانده 
دریایی  نیروی  نقش  به  اشاره  با  سخنانش 
تصریح   ۱4۰۱ ذوالفقار  رزمایش  در  ارتش 
کرد: محوریت این رزمایش با نیروی دریایی 
بود  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  راهبردی 
رو  پیش  تهدیدات  با  متناسب  توانست  که 
به  را  هوا  و  ساحل  دریا،  در  خود  رزم  توان 

نمایش بگذارد.
دریایی  نیروی  کار  برجسته ترین  افزود:  وی 
از   2 آرش  پهپاد  پرواز  پهپادی،  بخش  در 
به  اقیانوس  عمق  از  سهند  ناوشکن  عرشه 
بود  ساحل  در  شده  تعیین  هدف های  سوی 
این  که  کرد  اصابت  به هدف  موفقیت  با  که 
کار بسیار بزرگ و ارزنده بود و جای مژده به 
امسال  این،  بر  ایران دارد. عالوه  بزرگ  ملت 
در این رزمایش، دو ناوگروه نیروی دریایی که 
در شرق و غرب عالم مشغول انجام ماموریت 
و  کردند  شرکت  رزمایش  در  هم  هستند 

ماموریت هایی را انجام دادند.
امیر سرلشکر موسوی بیان کرد: بیش از 2۰۰ 
ماموریت در این رزمایش پیش بینی شده بود 
که بخشی از این ماموریت ها به این دو ناوگروه 
واگذار شد. یک ناوگروه، ماموریت خود را در 
فاصله بیش از 2۵ هزار کیلومتری از نقطه ای 
که ما ایستاده ایم، انجام داد و ناوگروه دیگر در 
باب المندب توانست با موفقیت ماموریت خود 

را به سرانجام رساند.
فرمانده کل ارتش گفت: خداوند را سپاسگزارم 
که نیروهای مسلح ما و کشور ما به این درجه 

بر  تکیه  با  که  رسیده اند  توانایی  و  اقتدار  از 
توانایی های  بر  تکیه  با  و  خود  های  توانایی 
جوانان دانشمند خود و همچنین با تکیه بر 
تمام تجهیزات و دستاوردهای بومی توانستند 
کاملی  هماهنگی  یک  با  را  بزرگ  کار  این 
پدافند  قرارگاه  و  نیروهای چهارگانه  بین  که 
ذوالفقار  قرارگاه  سرفرماندهی  تحت  هوایی 
به  شد  انجام  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 

سرانجام برسانند.
اهداف  به  اشاره  با  موسوی  سرلشکر 
کارآمدی،  میزان  کرد:  تاکید  رزمایش ها، 
متناسب  تاکتیک ها  و  تجهیزات  آموزش ها، 
تهدیدات در عرصه  و  فناوری  به روزشدن  با 

رزمایش سنجش می شوند.
حاوی  معموالً  رزمایش ها  اینکه  بیان  با  وی 
پیام صلح و دوستی برای ملت های منطقه و 
کشورهای دوست و هم سو است، افزود: پیام 
بدخواهان  و  دشمنان  برای  رزمایش ها  دیگر 
ایران  اسالمی  جمهوری  بدخواهان  است. 
بدانند نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
برای دفاع از ارزش ها، آرمان ها و حدود و ثغور 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و  کشور  و 
در  عزیز  کشور  این  ارضی  تمامیت  و  ایران 
ماموریت خود جدی هستند و پاسخ هرگونه 

تهدید را با قاطعیت خواهند داد.
رژیم  اینکه  بیان  با  ارتش  کل  فرمانده 
در  وضعیت  بدترین  در  اکنون  صهیونیستی 
تاریخ حیات بی ریشه خود قرار دارد، تصریح 
رژیم  آن  وزیر  نخست  دلیل،  همین  به  کرد: 
ائتالف  افراد  افراطی ترین  با  تا  شده  مجبور 
انجام دهد تا بتواند کابینه به هم ریخته خود 

را سر و سامان بدهد.
از  را  یاوه گویی هایی  گاهی  داد:  ادامه  وی 

آن ها  مسئوالن  بعضی  و  صهیونیستی  رژیم 
می شنویم، از اینجا به آن ها پاسخ می دهیم 
ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  که 
در صورتی که تهدیدی از رژیم صهیونیستی 
اسالمی  جمهوری  نقاط  از  یک  هر  متوجه 
چند  پاسخ  با  و  قاطعانه  طور  به  شود  ایران 

برابری آن را جواب خواهند داد.
سرلشکر موسوی بیان کرد: رزمایش ها معموال 
و  هستند  امنیت  ایجاد  و  بازدارندگی  برای 
برای این اجرا می شوند که کشورهای متجاوز 
و کسانی که خوی تجاوزگری و تمامیت طلبی 
به  می توانند  که  کنند  احساس  اگر  دارند 
کشور دیگری دست تجاوز دراز کنند، ممکن 

است در محاسبات خود اشتباه کنند.
ایران در  ارتش جمهوری اسالمی  افزود:  وی 
چند روز گذشته بخشی از توانایی های دفاع 
به  پاسخگویی  توانایی های  و  کشور  این  از 
دشمن را نشان داد. ما به دنیا نشان دادیم که 
می توانیم پاسخگوی هرگونه تهدید به بهترین 

شکل باشیم.
به  کرد:  خاطرنشان  ارتش،  کل  فرمانده 
قول می دهیم که سربازان  ایران  بزرگ  ملت 
ایران در کنار سایر  ارتش جمهوری اسالمی 
و  حدود  از  مسلح  نیروهای  در  خود  برادران 
و  عزیز  ایران  بلند  نام  از  و  کشور  این  ثغور 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  خوشرنگ  پرچم 
تحت  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
آخرین  تا  قوا  کل  معظم  فرماندهی  رهبری 
قطره خون خود دفاع خواهند کرد. وی ادامه 
با  اینکه دشمنی  تاکید کنم دوران  باید  داد: 
هر قدرتی با هر تفکری بخواهد به آب و خاک 
ایران عزیز کوچک ترین نظر متجاوزانه داشته 
باشد گذشته است، ایران سربلند مانده است 
در  موسوی  سرلشکر  ماند.  خواهد  سربلند  و 
پاسخ به سوالی درباره مهم ترین دستاوردهای 
کرد:  تصریح  ارتش   ۱4۰۱ ذوالفقار  رزمایش 
توانایی پهپادی و موشکی و اینکه یک قرارگاه 
عملیات  یک  می تواند  فرماندهی  و  کنترل 
به  محدوده ای  در  را  نیرویی  چهار  مشترک 
و  کند  هدایت  کیلومتر  میلیون   ۳ وسعت 
در  عملیات  عناصر  از  بعضی  که  را  عملیاتی 
فاصله بیش از 2۵ هزار کیلومتر از آنجا قرار 
دارد، هدایت کرده و به سرانجام و به نتیجه 
این  دستاورد  بزرگ ترین  برساند  مطلوب 
رزمایش بود. وی افزود: ما در این میدان نتایج 
کار تفکر دانشمندان جوان را دیدیم و نباید 
فراموش کرد که در این میدان توانایی جوانان 
خود را در اداره عملیات شاهد بودیم و از این 

بابت خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم.
از تمام مردم عزیز  ارتش گفت:  فرمانده کل 
در  عزیزمان  هموطنان  همه  منطقه؛  این 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان 
خاطر  به  جاسک  عزیز  مردم  خصوص  به 
همراهی و همدلی که با سربازان جان برکف 
این  طول  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 

رزمایش داشتند، تشکر می کنم.

فرمانده نیروی قدس سپاه با تأکید بر اینکه 
دشمنان از سایه حاج قاسم هم می ترسیدند، 
اول  گفت: شاگردان مکتب شهید سلیمانی 
استخوان آمریکایی ها را خرد و سپس آن ها 

را از منطقه اخراج می کنند.
سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
میان  از  را  مقاومت  پرچم  سلیمانی  شهید 
امروز  داشت:  اظهار  کرد،  بلند  قرآن  آیات 
ادامه راه حاج قاسم و حرکت در مسیر حاج 
انتقام  است؛  قاسم  حاج  خون  انتقام  قاسم، 
به  و  آغاز شده  اول  لحظه  از  از جنایتکاران 
دشمن  به  رسید.  خواهد  نیز  پایانی  نقطه 
می گوئیم که شکست شما و انتقام از آمریکا 
شروع شده و شما درون خانه های خودتان 

هم دیگر آرامش ندارید.
ساالر  سلیمانی  سردار  افزود:  قاآنی  سردار 
شهیدان جبهه مقاومت است. علمدار محور 
میان  از  دوباره  را  مقاومت  پرچم  مقاومت 
مقاومت  به  را  مسلمانان  و  بلند  قرآن  آیات 

دعوت کرده است.

سلیمانی  شهید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شهید  داد:  ادامه  می کرد،  عمل  حکیمانه 
سلیمانی مکتب مقاومت را یادآوری کرده و 
این گونه نبوده که شهید سلیمانی این مکتب 
شهید  وقتی  دیگر  عبارت  به  کند.  ایجاد  را 
سلیمانی در مبارزه بود، دل همه رزمندگانی 
شاد  بودند،  آمده  اسالم  از  دفاع  برای  که 
بود. آن ها می دیدند یک فرمانده که دین را 
می فهمد و بر مبنای دین عمل می کند، بین 
عمل  حکیمانه  او  است.  یافته  حضور  آن ها 
مبنای  بر  اول  دشمنش  با  حتی  و  می کرد 

منطق وارد می شد.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اضافه کرد: شهید سلیمانی حتی در 
اوج جنگ نیز کوچک ترین ظلمی به کسی 

نکرد؛ این ویژگی ها بود که شهید سلیمانی 
را برجسته کرد؛ البته همه باید بدانیم تعریف 
تعریف  نظامی  بُعد  از  شهید سلیمانی صرفاً 
میدان  در  قهرمان  واقعاً  او  نیست.  کاملی 
نظامی بود، اما توانایی هایش فقط در میدان 

رزم با دشمن خالصه نمی شد.
هر  وارد  او  کرد:  تصریح  قاآنی  سردار 
با  می کرد  سخنرانی  و  می شد  که  اجالسی 
استدالل های محکم و منطق عمیق، همه را 
این نشان می دهد که حاج  متحیر می کرد؛ 
بصیرتی  نافذ  نگاه  و  فکری  عمق  از  قاسم 

برخوردار بود و در کارها یک تصمیم پخته و 
عقبه دار می گرفت.

قهرمانی  سلیمانی  شهید  کرد:  اضافه  وی 
نگاه  تیزهوشی،  فکر،  منطق،  در  که  است 
و  عبودیت  و  بصیرت  عمق  راهبردی، 
بر  چون  او  بود.  قهرمان  خداوند  بندگِی 
خودش مسلط شده بود، توانست بر دیگران 
کسانی  همه  دلیل  همین  به  شود.  مسلط 
درون  از  کردند  کار  سلیمانی  شهید  با  که 
روستاهای کرمان تا سرتاسر ایران و منطقه، 
هر کدام شان یک اثرپذیری تربیتی جدی از 

را  مقاومت  میدان  علمداری  او  داشتند.  او 
مبتنی بر اصول اسالمی عهده دار شده بود.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در ادامه عنوان کرد: از سوی دیگر، 
حاج قاسم در کنار تمام برجستگی هایی که 
داشت، هم محور کردن ویژگی هایش با محور 
عبارت  به  بود.  وی  بزرگ تر  ویژگی  والیت 
دیگر، بزرگی شهید سلیمانی این بود که او 
کاری جز طریق والیت انجام نمی داد. با افراد 
مختلف با کمال احترام برخورد می کرد، اما 

با وجود این در عمل بر محور والیت بود.
با  قاسم  حاج  گفت:  همچنین  قاآنی  سردار 
خلوص و شجاعت در مسیر حق و برای دفاع 
دشمنان  و  کرد  جهاد  مظلومان  و  اسالم  از 
از سایه او هم می ترسیدند. شهید سلیمانی 
بر  فشاری  عراق،  مردم  خوِد  توسط  زمانی 
آمریکایی ها آورد که افسران آمریکایی درون 

تانک های خود ایزی الیف می پوشیدند.
وی تصریح کرد: بعد از ترور او، آمریکایی ها 
اول  روز  از  دادند  انجام  که  به دلیل جنایتی 
تحت فشار قرار گرفتند. به همین جهت به 
شهید  مکتب  شاگردان  الهی،  قوه  و  حول 
سلیمانی اول استخوان آمریکایی ها را خرد و 
بعد آن ها را از منطقه اخراج می کنند. بر این 
اساس به دشمن می گوئیم که شکست شما 
آمریکا شروع شده و شما درون  از  انتقام  و 
ندارید  آرامش  دیگر  هم  خودتان  خانه های 
انتقام  از شما  و بعید نیست که درون خانه 
بگیریم. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی تاکید کرد: نکته مهم اینکه 
عالقه مندی  قاسم،  حاج  شهادت  از  بعد 
است.  شده  زیاد  او  پیرامون  نوشتن  برای 
می خواهد  کس  هر  که  باشید  داشته  توجه 
مطلبی برای شهید سلیمانی بنویسد، باید او 
تعریف کند؛ زیرا شهید سلیمانی  را درست 

نیازی به اغراق ندارد.

سردار قاآنی:

شاگردان مکتب سلیمانی 
استخوان آمریکایی ها را خرد می کنند


