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رئیــس جمهــور در ســفر به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمــد در جمع گروهی از 
عشــایر بویراحمدی در تنگه گرگو حضور 
یافت و گفت: عشایر نقش موثری در رونق و 

تقویت اقتصادی کشور دارد . 
به گزارش ایرنا، ســید ابراهیم رئیســی 
دیــروز بــه منطقه اســتقرار عشــایری 
تنگه گرگــو و بــه صــورت رو در رو با آنها 
 گفت وگو کرد و در جریان مشــکالت آنها 

قرار گرفت.
رئیس جمهــوری همچنیــن در جمع 
معتمدیــن و بزرگان عشــایر بویراحمدی 
حضــور یافــت و دربــاره مشــکالت و 
درخواســت های آنان و راهکارهای حل و 
فصل مشکالت مطرح شده با بزرگان عشایر 

به گفتگو پرداخت.
وی  بــا بیان اینکه عشــایر همــواره در 
عرصه هــای دفــاع و حمایــت از انقالب، 
نظام اســالمی و آرمان ها و ارزش ها خوش 
درخشیده اند، گفت: عشایر همواره با جان، 
مال و هستی خود از انقالب اسالمی حمایت 
کرده اند و امروز نیز حرکت عظیم اقتصادی 
آنان نقش موثری در تحقق رونق اقتصادی 

کشور دارد.
رئیسی افزود: عشــایر کشور اعم از پیر و 
جوان و زن و مرد در حرکت عظیم اقتصادی 
و تولیدی فعــال و نقش آفرین هســتند و 
 می توان آنهــا را الگویــی از هم افزایی در 

تولید نام برد.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
درخواســت های مطرح شــده از ســوی 
معتمدین و سران عشایر در این دیدار گفت: 
به طور جدی پیگیر حل مشــکالت شما در 
زمینه کم آبی هستیم و از سوی دیگر تالش 
خواهیم کرد نقش واســطه ها و دالالن در 
فروش صنایع دســتی و محصوالت غذایی 
عشایر حذف شود تا ســود اصلی زحمات و 
تالش های زنان و مردان کوچ نشین نصیب 

خودشان شود.

دستور پیگیری مشکالت عشایر بویراحمد
رئیس جمهوری به اســتاندار کهگیلویه  
و بویراحمــد دســتور داد در کوتاه تریــن 
زمان ممکن و در روزهای آینده جلســات 
و نشست هایی با عشــایر برگزار و مشکالت 

بررسی کند.
 جهاد سازندگی در کشور احیا می شود

 رئیس جمهوری گفت: جهاد سازندگی 
باید احیا شــود و ایجاد دوباره آن برای آباد 
کردن روســتاها و مناطق محروم کشــور 

الزم است. 
رئیســی دیروز در نشســت با نخبگان، 
علما، خانواده شــهدا و ایثارگران و اقشــار 
مردم کهگیلویــه  و بویراحمد در یاســوج 
اظهار داشــت: بخش جهادی وزارت جهاد 
کشاورزی باید به طور جداگانه در روستاها 

 و مناطق محروم فعال شود.

وی افــزود: هــم اینک احیــای جهاد 
سازندگی در دســتور کار دولت سیزدهم 

قرار گرفته است.
رئیس جمهــوری ابراز داشــت: توجه 
به روســتاها و فعال کردن اقتصــاد آن ها 
بســیار مهم اســت زیرا که با فعال نمودن 
 آن دیگر شاهد حاشیه نشــینی در شهرها 

نخواهیم بود.
وی ادامه داد: تحول بر مبنای نظریه های 
علمی ضرورتی انکارناپذیر برای کشور است 
و جایگاه این مهم دانشگاه بوده و باید ارتباط 

جدی با دانشگاه تقویت شود.
رئیس جمهــوری گفــت: کهگیلویه و 

بویراحمد اســتانی زرخیز اما محروم، غنی 
اما غیربرخوردار اســت که ناشی از استفاده 
نکردن  از ظرفیت های آن اســت. تقســیم 
ظرفیت ها در این اســتان باید بر اســاس 

آمایش سرزمینی باشد.
رئیس جمهوری با بیان این که حرکت در 
دولت سیزدهم مبتنی بر آمایش سرزمینی 
و عدالت محوری است، به مشکل تولید در 
کهگیلویه و بویراحمد اشــاره کرد وگفت: 
سخن گفتن از تولید بدون رفع موانع تولید 
امکان پذیر نیست و از سویی سرمایه گذاری 
برای ســرمایه گذار باید تســهیل شود تا 

احساس کند از او حمایت می شود.
رئیسی ابراز داشت: مســئله پروژه های 
نیمه تمام از اولویت های دولت است و برای 
نمونه تا آخر ۱۴۰۱ ســد هایی که امروز در 

این استان بازدید شد، تکمیل خواهند شد.
رئیس جمهــوری گفت: بخــش قابل 
توجهی از حوزه صنعت در استان غیرفعال و 

تعطیل شده که باید فعال شوند.
آیت اهلل رئیسی  در ســفر به کهگیلویه 
و بویراحمد از ســوی وزیران کشور، جهاد 
کشاورزی ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، 
بهداشــت، صنعــت، معــدن و تجــارت، 
معاون ســازمان برنامه و بودجــه، رئیس 
دفتر رئیس جمهــوری و معــاون اجرایی 

رئیس جمهوری همراهی می شود.
در این سفر بررســی مسائل و مشکالت 
کهگیلویــه و بویراحمد و نتیجــه ارزیابی 
وزیران پیرامــون آخرین مســائل و تهیه 
گزارش های کارشناسی و رفع آن ها که در 
این استان حضور یافته اند در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
بازدید از شــهر زلزله زده ســی سخت، 
بازدید از چنــد طرح عمرانی، نشســت با 
خانواده های شــهدا و ایثارگران، گفت و گو 
با نخبگان و حضــور در شــورای اداری از 
برنامه هــای رئیس جمهوری در ســفر به 

استان کهگیلویه و بویراحمد است.
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ایران در مناطق مرزی شمال غرب و بیخ گوش باکو دوباره رزمایش برگزار کرد؛

تشدید تنش عملیاتی 
و لفظی با آذربایجان

در روزهای گذشــته اختالفــات میان 
تهران و باکو به نقطه اوج نزدیک و نزدیک تر 
شــده اســت، نخســتین گام البته از سوی 
طرف مقابل برداشــته شــد و الهام علی اف، 
رئیس   جمهوری آذربایجان با ابراز نارضایتی از 
ورود غیرقانونی کامیون های ایرانی به منطقه 
قره باغ، گفت این کامیون ها برای اســتفاده 
از خاک آذربایجان باید مالیــات بدهند. در 
مقابل ســخنگوی وزارت خارجه ایران طی 
واکنشی به این اظهارات علی اف شکل بیان 
آن را »مایه تعجب« خواند و تاکید کرد روابط 
میان طرفین در باالترین سطح وجود دارد؛ 

به عبارت ساده تر علی اف می توانست بدون 
راه انداختن شوی تبلیغاتی خواسته خود را 

به اطالع تهران برساند.
اما زیاده خواهی مقامات باکو به اینجا ختم 
نشد، ارتش این کشور که برخالف توافق نامه 
آتش بس بارها تحرکات و پیشروی هایی در 
مناطق مورد مناقشه داشته؛ در آخرین اقدام 
وارد جاده ترانزیتی سوق الجیشی گوریس به 
قاپان شده و با ایجاد مزاحمت برای کامیون ها 
و اتوبوس های عبوری ایران، در ابتدا راه را بر 
آن ها بســت و پس از آنکه راه طی مذاکراتی 

بازگشایی شد در گام بعدی...

الپید در بحرین، سفارت اسرائیل را افتتاح و طرح دوکشوری را بایکوت کرد؛

پیامی از منامه به فلسطینیان!
جهان 5


