
تجلی پیام غدیرخم،
 امروز تبعیت از والیت فقیه است

 در فرهنگ غدیر
 افراط و تفریط  هر دو باطلند

صفحه )4(صفحه )4(

فقیه  والیت  از  تبعیت  را  غدیرخم  پیام  امروز  تجلی  کشور  وزیر 
دانست و گفت: اگر کسی با تمام وجود والیت فقیه را قبول داشته 
در  شنبه  روز  وحیدی  احمد  است.  گفته  لبیک  غدیر  به  باشد، 
نشست صمیمی با کارکنان وزارت کشور به مناسبت فرا رسیدن 
عید سعید غدیرخم اظهار کرد: عید غدیرخم، عیداهلل اکبر است و 

در این روز دل ها و ذهن ها به یاد موالی متقیان...

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: در فرهنگ 
باطل  افراط و تفریط هر دو  ابی طالب )ع(،  ابن  غنی غدیر علی 
و  اصولگرایی  دوران  )ع(  امیرالمومنین  بلند  تمدن  در  و  هستند 
اصالح طلبی سر آمده است.  حجت االسالم احد آزادی خواه در 
نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز )شنبه( مجلس شورای 

اسالمی ضمن تبریک عید غدیر بیان کرد: این ...
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یکه تازی پیک هفتم کرونا
 در کهگیلویه و بویراحمد

کدام آلودگی هوا 
خطرناک تر است؛ 

داخل یا خارج از خانه؟

کمبود تجهیزات مقابله با 
آتش سوزی را مشکل  می کند

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیت  مدیرکل 
سال  سوزی  آتش  وقوع  به  اشاره  با  بویراحمد 
گفت:  خاییز  شده  حفاظت  منطقه  در  گذشته 
کمبود تجهیزات، مقابله با آتش سوزی را مشکل 
جلسه  در  شنبه  روز  نیکروز  علیرضا  کند.  می 
کهگیلویه  در  بحران  مدیریت  ستاد  فوق العاده 
اظهارداشت: باید برای مقابله با آتش سوزی یک 
تامین تجهیزات مورد  برای  نیاز سنجی مناسب 
به موقع  به حضور  اشاره  با  انجام شود. وی  نیاز 
دیگر  و  احمر  هالل   ، بسیج   ، مردمی  نیروهای 

نیروها در مهار آتش سوزی خاییز  بیان...

 نماینده مردم مسجد سلیمان گفت:آیت اهلل 
رییسی را از جنس صداقت و جهاد می دانیم 
و سلوک برادرانه مجلس یازدهم در همراهی 
ایشان و کابینه با هدف بهبود معیشت مردم 

تداوم خواهد داشت.
علنی  نشست  در  قندعلی  ورناصری  علیرضا 
شورای  مجلس  تیرماه-   ۲۵ روز-شنبه، 
بیان  با  خود  دستور  میان  نطق  در  اسالمی 
اینکه موکدات حضرت آقا در ضرورت کارکرد 
همه  العین  نصب  یازدهم،  مجلس  انقالبی 
نباید  نطق ها  و  نقدها  تواتر  ماست، گفت: در 
رسالت راستین مجلس در ارتقای رفاه مردم 

کمرنگ شود.
به  خطاب  سلیمان   مسجد  مردم  نماینده 
فرمایش  وفق  گفت:  کابینه  و  جمهور  رییس 
زمان  که  علی)ع(  امیرالمومنین  موالیمان 
اتحاد عزم ها و اهداف را موجب  سختی ها، 
سعادت و اقتدار درشکست دشمن می داند، 
کلیت اهتمام وکالی مردم در این مجلس نیز 
همسو با مصادیق سندتحول دولت سیزدهم، 
در  دولت  و  مجلس  انسجام  که  است  برآن 
قالب مجموعه ای هماهنگ، به دور از افراط و 
تفریط، منجر به تحقق عدالت سرزمینی شود.

ورناصری  با بیان اینکه ما رییسی را از جنس 
برادرانه  سلوک  و  دانیم  می  جهاد  و  صداقت 
کابینه  و  ایشان  همراهی  در  یازدهم  مجلس 
خواهد  تداوم  مردم  معیشت  بهبود  هدف  با 
است  ضروری  رو  این  از  کرد:  عنوان  داشت، 
با استناد به اصل ۱۳4 قانون اساسی با ترمیم 
بی  های  پیگیری  علیرغم  که  وزرایی  کابینه، 
وقفه من وهمکارانم، عملکرد جهادی متناسب 
کنار گذاشته  ندارند  مردم  با حجم مشکالت 
شوند، تالش های ما خادمین ملت برای رفع 
محرومیت ها همسو با دولت است اما گاهی 
مردم  مطالبات  که  ما  تذکرات  و  ها  پیگیری 
نمی  شنیده  شما  وزرای  برخی  توسط  است 
وعده  و  تحقق  بی  مصوبات  حد  در  یا  شود 
مورد  این  در  ماند،  می  باقی  عمل  بی  های 
باید شخص شما در راستای تداوم اهتمام بر 

خدمت خالصانه با محوریت ارتقای ...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن هشدار 
استان  در  کرونا  هفتم  پیک  شروع  خصوص  در 
آسیب  کاهش  جهت  بویراحمد،گفت:  و  کهگیلویه 
های ناشی از پیک جدید مردم استان هر چه سریع 
نمایند.  اقدام  خود  واکسیناسیون  تکمیل  جهت  تر 
بیمار   4۰ اکنون  هم  گفت:  نژاد  غالم  محمد  دکتر 
این  از  که  هستند  بستری  استان  بیمارستان های  در 
اشاره  با  وی  باشند.  می  قطعی  مبتالی  نفر   ۹ تعداد 
به آزمایش های انجام شده در استان طی ۲4 ساعت 
از  شده  دریافت  نمونه   ۱۰۳ از  کرد:  تصریح  گذشته 

آزمایشگاه های استان که شامل تست های ...

سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
هشدار داد؛

رشد ۶ درصدی مصرف برق
 در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

استانداری از بانوان 
سرمایه گذار و کارآفرین استان 

حمایت می کند

تداوم همراهی دولت و مجلس
 برای بهبود معیشت مردم 
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

پد بالگرد در بیمارستان های 
استان وجود ندارد 

3

عین  در  و  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  نگهبان  شورای  وظایف  و  ساختار 
حال حساس ترین نهادهای کشور، برای بسیاری قابل توجه و تامل است؛ 
شورایی که از یک سو با انگیزه حراست از قانون و از سوی دیگر حفاظت 
از حقوق مردم تشکیل شده است و با هر انتخاباتی نامش در صدر خبرها 

قرار می گیرد.
۲۶ تیرماه، سالروز تشکیل نهادی در جمهوری اسالمی است که پاسداری 
از اصول قانون اساسی و حقوق مردم دو رسالت و مسئولیت اصلی آن اعالم 
شد. شورای نگهبان وظیفه نخست را با نظارت بر پروسه تصویب و دومی 

را در نظارت بر فرایند انتخابات انجام می دهد.

چرا شورای نگهبان؟
شورایی برای نگهبانی، تطبیق و نظارت بر قانون اساسی، از همان روزهای 
مشروطه  سوی  از  مشروطه  عصر  در  ایران  مردم  قانون  خواهی  نخست 
خواهان، مورد توجه بود. اصل دوم از متمم قانون اساسی مشروطه صریحا 
از  مطلع  که  متدین  فقهایی  و  »مجتهدین  از  که  نهادی  چنین  وجود 
مقتضیات زمان هم باشند« را ضروری دانسته تا »موادی  که در مجلسین 
عنوان می شود به دقت مذاکره و غور بررسی نموده هریک از آن مواد معنونه 
که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و رد نمایند«. این نهاد 
اما در حکومت قاجار و پهلوی، به سبب ُمتاع بودن امر پادشاه! و چیرگی 
آن بر هر قانونی! چندان در عرصه اجرا به نتیجه نرسید. با پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، این نهاد سال ۵۸ و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسالمی و 

با نام شورای نگهبان قانون اساسی آغاز به کار کرد.
مهم ترین هدف امام خمینی )ره( از تاسیس این نهاد، نظارت بر قوانینی 
بود که در مجلس باید تصویب می شد و تایید شرع را به همراه داشت و 
ریشه این هدف هم در همان شعارهای انقالب اسالمی مستتر بود که مردم 
ایران جمهوری مبتنی بر قوانین اسالم را خواستار بودند و این شورا وظیفه 
داشت تا این شعار را به مرحله اجرا نزدیک کند. مرحوم آیت اهلل »محمدرضا 
مهدوی کنی« از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت اهلل »لطف اهلل 
تا خرداد ۱۳۶۷، مرحوم آیت اهلل »محمد  از آذر ۱۳۵۹  صافی گلپایگانی« 
محمدی گیالنی« از تیر ۱۳۶۷ تا مهر ۱۳۷۱ و آیت اهلل »احمد جنتی« از 

تیر ۱۳۷۱ تاکنون)۱4۰۱( دبیران شورای نگهبان بوده اند.

ساختار شورای نگهبان
شورای  ساختار  از  حقوقی  اما  ساده  توصیفی  دوگانه،  ترکیب  با  نهادی 
دوره  برای یک  فرآیندی  دارد که طی  این شورا ۱۲ عضو  است.  نگهبان 
دیگر  نیمی  و  فقیه  نفر(   ۶( اعضا  از  نیمی  می  شوند.  انتخاب  ساله  شش 
حقوقدان هستند. اصل ۹۱ قانون اساسی »عدالت«، »فقاهت« و آگاهی به 
مقتضیات زمان را از مهمترین شاخصه های ۶ عضو فقیه شورای نگهبان 
اعالم کرده است. این فقها براساس آن ویژگی ها و به تصریح قانون اساسی 
از سوی مقام رهبری انتخاب می شوند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم عزل، 
نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبری 

قرار داده است.
شرایط انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هم در اصل ۹۱ قانون اساسی 
واجد  حقوقدان  نفر(   ۶ از  )بیش  تعدادی  قضائیه  قوه  رئیس  است؛  آمده 
شرایط را به قوه مقننه معرفی می کند و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از میان آنها ۶ نفر را انتخاب و شورای نگهبان معرفی می کنند. بر اساس 
ماده هفت آیین نامه داخلی شورای نگهبان، اگر هریک از این فقها استعفا 
دهند، دبیر شورای نگهبان، به منظور معرفی گزینه جایگزین این استعفا را 

به روسای قوه قضائیه و مقننه اعالم می کند.

در حال حاضر: آیت اهلل احمد جنتی، آیت اهلل سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، 
احمد  سید  آیت اهلل  اعرافی،  علیرضا  آیت اهلل  شب زنده دار،  مهدی  آیت اهلل 
خاتمی، آیت اهلل سید احمد حسینی خراسانی اعضای فقیه شورای نگهبان 
اهلل  فضل  »سید  ره پیک«،  »سیامک  کدخدایی«،  »عباسعلی  و  هستند 
موسوی«، »محمد حسن صادقی مقدم«، »غالمرضا موالبیگی« و »هادی 

طحان نظیف« اعضای حقوقدانان شورای نگهبان در دوره کنونی هستند.

وظایف شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسالمی برای نهاد شورای نگهبان و اعضای فقیه 
و حقوقدان آن  وظایف و اختیارات مشخص کرده است. وظایف مشترک 

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان:
۱ -نظارت بر قانون گذاری از جهت عدم مغایرت آن با قانون اساسی: اصول 
۷۲ و ۸۵  قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف کرده است تا از قوانین 
و مصوبات قوه مقننه بر اساس شرع و قانون پاسداری کند. بر هین اساس 
مصوبات مجلس شورای اسالمی و اساسنامه های مصوب دولت، برای آنکه 
به قانون جاری در کشور تبدیل شوند ابتدا باید در شورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گیرند. اگر این طرح ها و لوایح مغایر موازین شرعی و مواد و 
تبصره های قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن ها را تصویب کرده و 
مصوبه این شورا قابل اجراست. چناچه اما مغایرتی در قوانین و مصوبات 
وجود داشته باشد، شورای نگهبان آن را به مجلس اعالم و ارجاع می کند 
و قوه مقننه مکلف است ایرادات و اشکاالت وارد شده به قانون و مصوبه را 
اصالح کرده و برای بررسی دوباره به شورای نگهبان تقدیم کند. این شورا 
از زمان تقدیم هریک از قوانین و مصوبات از سوی مجلس ۱۰ روز کاری 
فرصت دارد تا نظر خود را در آن زمینه اعالم کند و این فرصت به ۲۰ روز 

هم قابل تمدید است.
۲ -تفسیر قانون اساسی: موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی، 

رسمیت  به  را  ها  آن  وجود  قانون  این  اصل ۹۸  که  هایی هستند  کانون 
شناخته و تفسیر آن و بیان مراد مقّنن را بر عهده شورای نگهبان قرار داده 
این مهم، ضروری است که سه چهارم اعضای شورا یعنی ۹  برای  است. 
نفر از آن ها درباره مورد، بند، تبصره خاصی از قانون اساسی نظر مشترک 
داشته باشند تا آن دیدگاه تفسیری آن ها به عنوان مراد مقنن، اعالم و 

اعمال شود.
اعضای  اساسی  قانون   ۱۲۱ اصل  شوراها:  و  مراسم  برخی  در  -حضور   ۳
شورای نگهبان را موظف به حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور کرده 
است. بر اساس اصل ۹۷ قانون اساسی به منظور تسریع در روند تصویب 
یا  الیحه   دربارة   مذاکره   هنگام   نگهبان   می توانند  شورای   اعضای   قوانین 
طرح  قانونی  در مجلس  حاضر شوند. اما در مواقع تصویب فوری  طرح ها  
و لوایح  اعضای  شورای  نگهبان  باید در مجلس  حاضر شوند و نظر خود را 
غیرعلنی  در جلسات  توانند  این شورا می  اعضای  نمایند.همچنین  اظهار 
 ۱۷۷ اصل  باشند.  داشته  حضور  هم  امنیتی  مهم  مسائل  درباره  مجلس 
بازنگری  شورای  عضو  را  نگهبان  شورای  اعضای  همه  هم،  اساسی  قانون 

قانون اساسی اعالم می کند.
4 - نظارت بر انتخابات و همه پرسی: مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی 
قانون  اصل ۹۹  قانون گذار در  انگیزه  آرای مردم؛ مهمترین  از  و صیانت 
در  پرسی  همه  و  انتخابات  بر  نگهبان  شورای  دادن  قرار  ناظر  از  اساسی 
انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبری ، ریاست   بر  داخل کشور است.   نظارت  
جمهوری ، مجلس  شورای  اسالمی  و مراجعه  به  آراء عمومی  و همه   پرسی ، 
انتخاباتی است که شورای نگهبان وظیفه نظارتی خود را از طریق هیات 
مرکزی نظارت، هیات های نظارت استانی و سایر هیات های نظارت انجام 
می دهد. همچنین از مردم و گروه های مردم نهاد هم برای پیشرفت سریع 

تر و نظارت دقیق تر هم بهره می گیرد.
وظایف  از  بخش  این  جمهوری:  ریاست  داوطلبان  صالحیت  تایید   -  ۵

شورای نگهبان را می توان پرحاشیه ترین قسمت مسئولیت این شورا قلمداد 
ریاست  داوطلبان  صالحیت  بر  مستقیم  صورت  به  نگهبان  شورای  کرد. 
جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، نظارت می  کند. 
درباره انتخابات مجلس شورای اسالمی، مجری انتخابات )وزارت کشور( به 
صالحیت داوطلبان، رسیدگی می نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت 
تأیید  خصوص  در  اساسی  قانون   )۱۱۰( اصل   )۹( بند  در  کرد.  خواهد 
داوطلبان   »صالحیت   است:  آمده  جمهوری  ریاست  داوطلبان  صالحیت 
ریاست  جمهوری  از جهت  دارا بودن  شرایطی  که  در این  قانون  می آید، باید 
قبل  از انتخابات  به  تأیید شورای  نگهبان برسد«. در ماده ۳ قانون انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری و آیین نامه آن بررسی صالحیت داوطلبان مجلس 
خبرگان بدین شرح به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: »مرجع 
تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند«.

وظیفه فقهای شورای نگهبان؛
اساسی  قانون  اصل چهارم  اساس  بر  مقررات:  و  قوانین  بر  نظارت شرعی 
اداری،  اقتصادی،  مالی،  جزایی،  مدنی،  از  اعم  مقررات  و  قوانین  »کلیه 
فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر 
اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم 
است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاء شورای نگهبان است. نحوه اعمال 
اساسنامه های  و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  با  رابطه  در  اصل  این 
مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.

حضور در شورای موقّت رهبری: اصل ۱۱۱ قانون اساسی، برای برهه ای که 
مقام رهبری بر اثر بیماری  یا حادثه دیگری  موقتاً از انجام  وظایف  رهبری  
فوت، ناتوان  شود یا از سوی مجلس خبرگان عزل شده یا کناره گیری کند، 
یکی از فقهای شورای نگهبان را به همراه شورایی  مرکب  از رئیس  جمهور 
و  رئیس  قوه  قضاییه ، تا زمان معرفی رهبر جدید همه  وظایف  رهبری  را 
به  طور موقت  به  عهده  می گیرد. تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و 
شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آن ها نیز از وظایفی است که 

قانون گذار آن را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است.

متن قربانی حاشیه نخواهد شد
بسیاری از مردم عادی و حتی خبرگان عرصه سیاست، شورای نگهبان را 
بیشتر  زمان انتخابات و احراز صالحیت داوطلبان  به یاد می  آورند. یادآوری 
که در سایه برخی جوسازی ها و هجمه های رسانه ای گاهی حالت مناقشه 
و چالش هم به خود می گیرد و حاشیه ساز می شود. اما واقعیت آن است 
که نظارت استصوابی شورای نگهبان که مسئولیت قانونی این نهاد است، 
از دیدگاه عقالیی، موضوعی منطقی محسوب می شود که در شمار بسیاری 
از دموکراسی های جهان هم وجود داشته و موضوعی پذیرفته شده است. 
این گزاره که برای تصدی هر مسئولیت و پستی، فرد داوطلب باید دارای 
ویژگی ها و شرایط خاصی باشد، منطقی تر از آن است که کسی با آن مقابله 
احراز صالحیت  فرایند  و  نگهبان  نظارت شورای  اساس  که  منطقی  کند. 
داوطلبان است. انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هر انتخاباتی در کنار 
مجریان و عوامل آن باید دارای شرایط خاص و متناسب با مسئولیت خود 
باشند تا پس از احراز صالحیت و آغاز مسئولیت در مقام پاسخگویی هم 
قرار گیرند و این یکی از مهمترین راه های دفاع از حقوق مردم به عنوان 

صاحبان جمهوریت در جمهوری اسالمی ایران است.

شورایی برای حراست از قانون و حقوق مردم
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استانداری از بانوان سرمایه گذار و 
کارآفرین استان حمایت می کند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار حمایت همه جانبه 
از بانوان سرمایه گذار و کارآفرین شد و گفت: قانون حجاب 
رعایت  مطلوب  نحو  به  دولتی  دستگاه های  در  عفاف  و 
بانوان  کارگروه  نشست  در  احمدزاده  سیدعلی  می شود. 
اختری  زینب  حضور  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  و خانواده 
امور زنان و خانواده وزارت کشور اظهار داشت:  مدیرکل 
بانوان متقاضی دریافت تسهیالت بانکی برای ایجاد طرح 
های تولیدی، اشتغال و کار آفرینی در بخش های مختلف 
مورد حمایت قرار می گیرند. وی با اشاره به اینکه افزون 
و  هستند  عفیف  و  محجبه  استان  بانوان  درصد   ۸۰ بر 
و  حجاب  قانون  کرد:  عنوان  نداریم،  بی حجاب  بانوی 
به نحو مطلوب رعایت می  عفاف در دستگاه های دولتی 
شود و متولی کار هم خود مدیران هستند.  احمدزاده با 
در  بانوان  فعالیت  برای  شرافتمندانه  محیط  اینکه،  بیان 
فضای اداری ایجاد شود تا بدون دغدغه به کار و فعالیت 
زمینه ای  هر  در  عده ای  است  ممکن  بپردازند،گفت: 
برخورد  افراد  این  با  قانون  طبق  که  کنند  هنجارشکنی 
می شود. وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور را 
بانوان و زنان تشکیل می دهند، ادامه داد: زنان در دوران 
انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس نقش مهمی بر عهده 
و  تربیت  و  تعلیم  مهم  عرصه  در  آنان  امروزه  و  داشتند 
اجازه دهیم  نباید  لذا  ایفا می کنند  نقش  سالمت جامعه 

این مسائل مهم مربوط به بانوان دچار حاشیه شود.
در  زنان  اینکه  بیان  با  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
در  مردان  از  بیشتر  اسالمی  انقالب  مختلف  برهه های 
میدان بودند، بیان کرد: از ظرفیت بانوان برای سازندگی و 
پیشرفت استان استقبال می کنیم و هر طرح و پروژه ای که 

در آن بانوان متولی هستند مورد حمایت قرار می گیرند.
به  بانوان  به جامعه  اینکه، خدمت  بر  تاکید  با  احمدزاده 
خصوص بانوان مناطق محروم و دور افتاده سرلوحه کار 
محرومیت های  دچار  دیشموک  کرد:  خاطرنشان  باشد، 
بحران  اما  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  است  فراوانی 
انسانی و اجتماعی ندارد و نباید با طرح این موارد به این 

منطقه ظلم کنیم.

سند تحول حوزه زنان و خانواده
 تدوین شد

وزارت  خانواده  و  زنان  امور  دفتر  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
کشور گفت: سند تحول در زمینه زنان و خانواده از سوی 
روز  اختری  زینب  است.   شده  تدوین  و  تهیه  دفتر  این 
و  کهگیلویه  خانواده  و  زنان  کارگروه  نشست  در  شنبه 
بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: ۳۷ اولویت مهم مربوط 
به حوزه زنان و خانواده در این سند مشخص شده است 
شامل  سند  این  در  شده  مطرح  اساسی  مبحث   ۲ که 
حمایت از خانواده و افزایش جمعیت و فرزندآوری است. 

وزارت  خانواده  و  زنان  امور  دفتر  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
کشور بیان کرد: نگاه دین مبین اسالم به زنان فراجنسیتی 
است و بنا به فرموده رهبر معظم انقالب نیز زنان پشتیبان 
و پیشران در کشور هستند.   اختری عنوان کرد: باید از 
و  مسائل، مشکالت  برای کاهش  زنان  ظرفیت چشمگیر 

دغدغه های متعدد جامعه استفاده بهینه تری شود.  
وی ابراز داشت: حضور زنان در جامعه نباید تنها فیزیکی 
باشد بلکه آنان می توانند کمک بسزایی به تغییر سبک 

زندگی کنند. 
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت 
کشور گفت: الزم است که توانمندی زنان در زمینه تغییر 
سبک زندگی و دیگر عرصه ها بیش از پیش به کار گرفته 

شود.  
اختری اظهار داشت: زنان عالوه بر حضور در خانواده باید 
در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز نقش 

آفرینی کنند. 
و  کشور  زنان  بیشتر  چه  هر  کردن  توانمند  لزوم  بر  وی 
این قشر  باید  افزود:  و  تأکید کرد  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تأثیرگذار بیش از پیش در عرصه های گوناگون از جمله 
آورده  به میدان  اقتصادی و سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی، 

شوند. 
وزارت  خانواده  و  زنان  امور  دفتر  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
و  کهگیلویه  و  کشور  اجرایی  مدیران  کرد:  بیان  کشور 
بویراحمد تسهیل گر مسائل،  مشکالت و دغدغه ها بوده 
زمینه  این  در  آنان  اجرایی  بازوان  توانند  نیز می  زنان  و 

باشند.  
وزارت  خانواده  و  زنان  امور  دفتر  کرد:  عنوان  اختری 
کشور برای حمایت های الزم از زنان کشور و کهگیلویه و 

بویراحمد در این زمینه آمادگی دارد.  
وی ابراز داشت: بر اساس قانون باید یک درصد اعتبارات 
فرهنگ  برای  استان  هر  اجرایی  های  ای دستگاه  هزینه 
سازی، اطالع رسانی و  آگاهی بخشی در زمینه مسائل 
افزایش  موضوع  جمله  از  خانواده  و  زنان  حوزه  مختلف 

جمعیت و فرزندآوری هزینه شود.  

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد

یکه تازی پیک هفتم کرونا
 در کهگیلویه و بویراحمد

در  هشدار  ضمن  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
و  کهگیلویه  استان  در  کرونا  هفتم  پیک  شروع  خصوص 
بویراحمد،گفت: جهت کاهش آسیب های ناشی از پیک جدید 
واکسیناسیون  تکمیل  جهت  تر  سریع  چه  هر  استان  مردم 

خود اقدام نمایند.
در  بیمار   4۰ اکنون  هم  گفت:  نژاد  غالم  محمد  دکتر 
بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۹ نفر 

مبتالی قطعی می باشند.
 ۲4 استان طی  در  انجام شده  آزمایش های  به  اشاره  با  وی 
از  شده  دریافت  نمونه   ۱۰۳ از  کرد:  تصریح  گذشته  ساعت 
آزمایشگاه های استان که شامل تست های پی سی آر و رپید 

تست است حدود ۲۰ درصد موارد مثبت بودند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: طی 
یک هفته اخیر روند ابتال به کووید ۱۹ در استان سیر صعودی 

داشته که نشان دهنده آغاز پیک هفتم است.
کووید ۱۹در  به  مبتالیان  از مجموع  کرد:  تصریح  نژاد  غالم 
کهگیلویه و بویراحمد ۹۶هزار ۷۲۳ نفر تاکنون بهبود یافته 

گزارش شده است.
وی ادامه داد: طی ۲4 ساعت گذشته در کهگیلویه وبویراحمد 
فوت ناشی از کرونا نداشتیم و همچنان آمار قربانیان کرونا در 

استان یک هزار و ۱۳۲ نفر است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن تاکید بر تسریع 
های  خانه  مراکز،  همه  در  داشت:  اظهار  واکسن،  تزریق  در 
بهداشت، پایگاه های سالمت استان واکسیناسیون کووید ۱۹ 
انجام می شود لذا از مردم شریف استان تقاضا داریم جهت 

تکمیل واکسیناسیون خود اقدام نمایند.
 غالم نژاد بیان کرد: افرادی که شش ماه از تزریق دوز سوم 
آنها گذشته باشد می توانند جهت دریافت دوز چهارم نیز به 

پایگاه ها و مراکز بهداشت مراجعه نمایند.
نقشه  مطابق  گفت:  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت هم اکنون چهار 

شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
قرمز و  افزود: هیچ شهرستانی در وضعیت  نژاد  محمد غالم 

نارنجی کرونایی در استان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: براساس اطالعات به دست آمده ومطابق نقشه 
ی آماری سامانه اطالع رسانی وزارت بهداشت هم اکنون پنج 

شهرستان استان در وضعیت آبی قرار دارند.
غالم نژاد تصریح کرد: لیست شهرستان های زرد به ترتیب 

بویراحمد، کهگیلویه، گچساران و چرام هستند.
وی ادامه داد: شهرستان های آبی باشت، دنا، بهمئی، لنده و 

مارگون هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هشدار داد

رشد ۶ درصدی مصرف برق
 در کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد، میزان مصرف برق در ساعات ساعات پیک بار این 
استان را 44۶ مگاوت عنوان کرد و گفت: این میزان مصرف 
نشان از افزایش ۶ درصدی مصرف برق در ساعات پیک بار 

می دهد.
پایش  مرکز  از  بازدید  حاشیه  در   “ زاده  معتمدی  جمال   “
شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: 
ساعات پیک بار در این استان از ساعت ۱۳ تا ۱۸ عصر و از 
ساعت ۲۰ تا ۲۳ شب است که متاسفانه هم در ساعات پیک 
بار روز و هم در ساعات پیک بار شب، شاهد افزایش مصرف 

برق از سوی مشترکین هستیم.
وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف برق در این ساعات، 
اظهارکرد: میزان مصرف برق در ساعات پیک بار شب استان 

کهگیلویه و بویراحمد از مرز 4۵۵ مگاوت هم گذشته است.
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مصرف  با  گچساران  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
مگاوات،   ۳۱ مصرف  با  ُچرام  شهرستان  و  مگاوات   ۱۶۲
بیشترین و کمترین سهم در مصرف برق این استان را بخود 
هفته  گرمترین  شروع  از  زاده  معتمدی  اند.  داده  اختصاص 
سال در روزهای آینده خبرداد و تصریح کرد: در هفته جاری 
شاهد گرم ترین روزهای سال خواهیم بود که صرفه جویی در 

حوزه برق بسیار ضروری است.
 وی بیان کرد: میزان مصرف برق کشور در ساعات پیک بار 
از مرز ۶۰ هزار و ۸۷۶ مگاوات گذشته که رشد حدود یک 

درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد

آتش سوزی 
منطقه حفاظت شده خائیز مهار شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: آتش سوزی منطقه حفاظت شده خائیز مهار شد.

ساعت  حدود  نیروها  تالش  با  افزود:  خرد”  جاودان  “اسالم 
منطقه  در  آتش   ۱4۰۱ ماه  تیر   ۲۵ شنبه  روز  صبح  چهار 
ذحفاظت شده خائیز مهار شد. وی اظهارکرد: سه اکیپ شامل 
دو اکیپ از یاسوج و یک اکیپ از گچساران جهت کمک به 
مهار آتش سوزی منطقه خائیز اعزام شد. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: 
دیگر دستگاهها آنطور که باید و شاید همکاری ندارند و انتظار 
داریم که دستگاهها، نیروهای مردمی و تشکل های مردم نهاد 
تصریح  خرد  جاودان  باشند.  داشته  همکاری  پیش  از  بیش 
کرد: آتش سوزی جمعه آغاز شده بود، میزان دقیق خسارات 
وارد هنوز مشخص نیست در حال ارزیابی و برآورد است اما 
آتش  این  پی  در  هکتار   ۱4 خسارت  از  حاکی  اولیه  برآورد 
سوزی دارد البته اتش سوزی تا کامل به اتمام نرسد نمی توان 
گفت چه میزان خسارت وارد شده است چراکه ممکن است 
۱۰ دقیقه دیگر شعله ور شود. وی ادامه داد: دلیل این آتش 
سوزی در حال بررسی است. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سالجاری  ابتدای  از  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
تاکنون سه چهار مورد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده 
و تحت پوشش محیط زیست استان رخ داده که میزان انها 
آتش  نخستین  خائیز  سوزی  آتش  این  اما   بود  کم  خیلی 

سوزی سطح وسیع است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با 
بیمارستان  از   این که در هیچ یک  بیان 
ندارد  وجود  هلیکوپتری  پد  استان   های 
برای  بالگرد  نشستن  برای  جایی  گفت: 
انتقال بیمار با بالگرد در بیمارستان های 
ودرد  رنج  مهم  این  و  ندارد  وجود  استان 

بیمار را دوچندان می کند. 
همچون   ) آهنین  هوایی)پرنده  اورژانس 
فرشته نجات، جان بیمار را در زمان کوتاه 
مسئوالن  گفته  به  اما  دهد  می  نجات 
بردن  بهره  برای  مناسب  زیرساخت  نبود 
بخش  نجات  پرنده  این  سریع  از خدمات 
و  کهگیلویه  استان  بیمارستانهای  در 
را دشوار  به هنگام  امدادرسانی  بویراحمد 

کرده است.
 خال ناشی از پیش بینی نشدن پد فرود 
بیمارستانی  مکانهای  در  بالگرد  برای 
جمله  از  بویراحمد  کهگیلویه   استان 
عواملی است که اورژانس هوایی استان را  
تنگنا  در  مأموریت هایش  موفق  انجام  در 

قرار داده است  .
ثانیه ها سپری می شد، بالگرد اورژانس در 
یک ماموریت اورژانسی می خواست پسر 
جلیل  شهید  بیمارستان  به  را  بیمار  بچه 
انتقال دهد،  بیمارستانی که تنها  یاسوج 
حدود چهار سال از ساخت آن می گذرد.

پسرک ۶ ساله یک هفته بود که از شدت 
تب و لرز، اسهال و عرق دیگر نایی نداشت 
تمام آب بدنش انگار رفته بود اما ماموران 
امیدوار  نجاتش  به  همچنان  اورژانس 

بودند.
جایی  اما  رسیدند  بیمارستان  حوالی  به 
برای نشستن بالگرد در بیمارستان تعبیه 
نشده بود و کودک درد می کشید و ثانیه 

ها از دست می رفت.
حوالی  در  توانست  بالگرد  نهایت،  در 
محوطه بیمارستان در میان انبوهی از خار 
و خاشاک به سالمت روی زمین بنشیند 
و یک آمبوالنس به زحمت روزنه ای برای 

رسیدن به بالگرد پیدا کرد.
بدن کودک سرد بود و دیگر نمی توانست 
اما  دهد  تکان  درد  شدت  از  را  دستانش 
هنوز ماموران اورژانس برای نجاتش ناامید 

نبودند.
های  داستان  از  شرحی  حکایت،  این 
عملیات نجات هر روز ماموران اورژانس و 
خدمات رسانی به مردم استان کهگیلویه و 

بویراحمد است.

هوایی  اورژانس  بخش  نجات  پروازهای 
یاسوج و گسترده شدن خدمات پزشکی و 
اورژانسی در مناطق مختلف و سخت گذر 
کهگیلویه و بویراحمد چند سالی است که 
را دل  امید  و  استان رسیده  به داد مردم 
آن ها زنده کرده ولی مشکالت زیرساختی 
این  از  استفاده  امکان  که  شده  موجب 
مکانهایی  در  و  مواقع  برخی  در  فرصت 

امکانپذیر نباشد.

توپوگرافی خاص
 کهگیلویه و بویراحمد 

راه  کیلومتر  هزار   ۶ حدود  مجموع  از   
از چهار هزار  این استان بیش  موجود در 
که  است  روستایی  های  راه  آن  کیلومتر 
و  از ۵۰ درصد آن همچنان خاکی  بیش 

شوسه است. 
خاص  توپوگرافی  وضعیت  به  توجه  با 
در  خیز  حادثه  نقاط  داشتن  قرار  استان، 
مناطق کوهستانی آن و صعب العبور بودن 
منطقه اورژانس هوایی یاسوج  در اسفند 
ماه ۱۳۹۵ راه اندازی شد و عالوه بر یاسوج 
سایر شهرستان ها  را هم پوشش می دهد.

و  کهگیلویه  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
از  ناشی  فوتی های  گفت:  بویراحمد 
تصادفات در سه ماهه نخست امسال، ۶۷ 
مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
از  که  داشته  افزایش  درصد   ۱۱.۷ قبل، 
این تعداد 4۸ نفر مرد و ۱۹ نفر زن بوده 
و  بررسی  به  نیاز  آمار  افزایش  این  و  اند 

راهگشایی از سوی مسئوالن است.
ناشی  بیان کرد: مصدومان  امینی  کامروز 
از سوانح رانندگی، هزار و ۲۳۱ نفر در سه 
نسبت  که  بوده  جاری  سال  نخست  ماه 
درصد   ۳۲ گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

افزایش داشته است.
توجه  قابل  افزایش  این  کرد:  تاکید  وی 
اندیشی  چاره  امر  متولیان  باید  و  بوده 
بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس  کنند. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و مدیریت حوادث 
زمان  هوایی  اورژانس  کرد:  عنوان  یاسوج 
تا  از صحنه  بیماران  و  رسیدن مصدومان 
بیمارستان را ۳۰۰ درصد کاهش می دهد  
واز نظر متخصصان اورژانس کشور، استان 
کهگیلویه و بویراحمد جزء ضروری ترین 

مراکز نیازمند اورژانس هوایی است.
این  داشت:  ابراز  نژاد  وحدت  جهانبخش 
اورژانس بیش از یک هزار ماموریت انجام 

داده که حدود ۹۰ درصد این ماموریت ها 
برای بیماران و مصدومان با وضعیت وخیم 
بودند که به بخش آی سی یو انتقال داده 
شدند و یا تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

های  ماموریت  مجموع  از  کرد:  بیان  وی 
حدود  استان  این  در  هوایی  اورژانس 
4۰۰ مورد انتقال مادران باردار از مناطق 
محروم، سخت گذر و دور افتاده بوده که 
این مهم میزان مرگ و میر مادران باردار 
را در کهگیلویه و بویراحمد به صفر رسانده 

است.
معضل نبود پد در بیمارستان های 
یاسوج برای فرود بالگرد اورژانس 

فرشته  این  توسط  که  بدحالی  بیماران 
استان  های  بیمارستان  به  آهنین  های 
مرگ  تا  زندگی  فاصله  شوند  می  منتقل 

آن ها به اندازه یک نفس است.
هر ثانیه که بگذرد لحظه ای حیاتی برای 
بیمار از بین می رود و جانش در معرض 

خطر قرار می گیرد. 
بالگرد اورژانس ۱۱۵ استان در یک منطقه 
بتواند  تا  نشیند  می  خس  و  خار  از  پر 
بیماری که در شرایط بحرانی قرار دارد را 

به بیمارستان برساند.
های  بیمارستان  محوطه  در  فرود  امکان 
استان فعال وجود ندارد و بالگرد به سختی 
بیمارستان  از محوطه  بیرون  اطراف و  در 
سپس  و  دارد  فرود  امکان  شهر  های 
و  پیاده  را  بیمار  استان  اورژانس  ماموران 
به هر سختی که شده با آمبوالنس او را به 

طرف بیمارستان حرکت می دهند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  گفته سرپرست  به 
ویژه  به  و  استان  بیمارستان های  یاسوج، 
 ۱۰۰ حدود  استان  این  مرکز  یاسوج  در 
هیچ  در  و  بدهکار هستند  تومان  میلیارد 

بیمارستانی پد هلیکوپتری وجود ندارد.
برای  جایی  داد:  ادامه  نژاد  غالم  محمد 
بیمار  انتقال  برای  هلیکوپتر  نشستن 
استان  های  بیمارستان  در  بالگرد  با 
بیمار  ودرد  رنج  مهم  این  و  ندارد  وجود 
به  همچنین  کند.   می  دوچندان  را 
و  کهگیلویه   ۱۱۵ اورژانس  رئیس  گفته 
بویراحمد، پد و محل فرود بالگرد در نقشه 
ابتدا طراحی  از  ساخت بیمارستان ها باید 
های  بیمارستان  در  کار  این  که  شد  می 
در  یاسوج  جلیل  شهید  و  سجاد)ع(  امام 

نظر گرفته نشده است.
به  ۲کارشناس  داد:  ادامه  نژاد  وحدت 

بالگرد در  پد  ایجاد  امکان  بررسی  منظور 
دعوت  یاسوج  به  استان  های  بیمارستان 
و تا آخر هفته نتایج را اعالم خواهند کرد.

در  اینکه  امکان  کرد:  تصریح  وی 
پد  تعبیه  مکان  سجاد  امام  بیمارستان 

بالگرد تایید شود بیشتر است.
بالگرد  ایجاد  برای  بیان کرد:  نژاد  وحدت 
از  که  است  نیاز  استاندارهایی  سری  یک 

عهده ما خارج است.
پدی  شود  قرار  چنانچه  داشت:  ابراز  وی 
در بیمارستان های استان ایجاد شود باید 
پایان کار ساختمان های اطراف این محل، 
پد  هلی  فنی  استاندارهای  تایید  مورد 
باشد. وی ادامه داد: مکان پیشنهادی برای 
بیمارستان  در  بالگرد  فرود  مکان  ایجاد 
تایید  فنی  مسائل  دلیل  به  جلیل  شهید 
مهم  این  شود  می  تالش  و  است  نشده 

پیگیری و انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از معضالت موجود در 
بیمارستان های استان در نظر نگرفتن پد 
برای فرود بالگرد اورژانس در زمان ساخت 

این بیمارستان هاست.
وحدت نژاد تاکید کرد: هم اینک پیگیری 
فرود بالگرد در بیمارستان امام سجاد )ع( 
یاسوج در دستور کار است و پس از تایید 

کارشناسان عملی خواهد شد.  
بویراحمد  و  کهگیلویه  اورژانس  رئیس 
در  بالگرد  نشستن  امکان  کرد:  عنوان 
شهر  قلب  در  بهشتی  شهید  بیمارستان 
بیمارستان  نیز فراهم نیست و در  یاسوج 
تازه تاسیس شهید جلیل که در سال ۹۷ 
افتتاح شده نیز در محوطه بیمارستان این 

کار عملیاتی نشده است.
عالوه بر این ها آشیانه بالگرد اورژانس نیز 
به صورت امانی در فرودگاه یاسوج مستقر 
است که بیماران بدحال در ترافیک شهری 
و زیر دستگاه تنفس مصنوعی انتقال یابند 
ای  آشیانه  پزشکی  علوم  که  حالی  در 

مختص اورژانس در اختیار ندارد.
درد  متحمل  بیماران  هم  روی  این  از 
برای  را  زیادی  وقت  و  شوند  می  بیشتر 

نجات و احیا از دست می دهند.
لحاظ  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
دارد.  قرار  خاصی  شرایط  در  جغرافیایی 
روستاهای  بودن  پراکنده  و  گذر  سخت 
مناطق،  برخی  در  شده  باعث  استان  این 
با  درمانی  از جمله خدمات  ارائه خدمات 
دلیل  به  برخی  و  شود  مواجه  مشکالتی 
همین مشکالت جان خود را از دست می 
دلیل  به  فرزندانشان  که  مادرانی  و  دهند 

طوالنی بودن مسیر سقط می شود. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  گفته  به 
که  است  مقوله ای  سالمت  یاسوج 
مؤلفه های زیادی بر آن مؤثرند؛ رسانه ها، 
به  می تواند  که  هر  و  خیرین  سیاسیون، 
مردم  سالمت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
استان کمک کند. به امید روزی که به جای 
مردم  سالمت  حاشیه ها  به  پرداختن 

اولویت باشد.
سیاسی  نگاه  گونه  هر  از  فارغ  طلبد  می 
همه متولیان امر تالش کنند تا زمینه الزم 
برای ایجاد آشیانه و پایگاه هوایی در نقطه 
آالم  کاهش  برای  مطمئن  و  مناسب  ای 

بیماران در استان ایجاد شود.

 نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد 
فروشگاه های  از  یاسوج  جمعه  امام  و 
زنجیره ای به دلیل پرداخت نکردن مالیات 

در این استان به شدت انتقاد کرد.
خطبه  در  حسینی  نصیر  سید  اهلل  آیت 
های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج به 
موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: مالیات 
موضوعی بسیار مهم برای مدیریت کشور 
بوده و فقط نمی توانیم به درآمدهای نفتی 
تکیه کنیم همه دنیا و کشورها به وسیله 

مالیات کشور خود را مدیریت می کنند.
های  فروشگاه  از  انتقاد  با  ادامه  در  وی 
زنجیره ای در استان کهگیلویه و بویراحمد 
تاکید کرد که این فروشگاه ها در منطقه 
این  در  را  مالیاتی  اما  کنند  می  فعالیت 

استان پرداخت نمی کنند.
های  درآمد  آنها  گفت:  حسینی  اهلل  ایت 
آنچنانی در استان ما دارند که بازاریان نیز 
به این عملکرد فروشگاه های زنجیره ای 
اعتراض دارند به دلیل اینکه پول خود را 

از این استان کسب کرده و مالیات آن را 
نمی پردازند.

فروش  بازار  یاسوج  جمعه  امام  گفته  به 
استان  این  در  ای  زنجیره  های  فروشگاه 
پرداخت  اینجا  در  آنها  مالیات  اما  است 
نمی شود چه دلیلی دارد که پول این استان 
به تهران برود در حالی که شهرداری ها و 
استان ما برای رفع مشکالت به این مالیات 

نیاز دارند. 
دیگری  بخش  در  یاسوج  جمعه  امام 

فرا  تبریک  با  جمعه  نماز  های  خطبه  از 
را  غدیر  فلسفه  غدیر  سعید  عید  رسیدن 
تبیین کرد و آن را یک  نمازگزاران  برای 

نعمت بزرگ الهی برای شیعیان دانست.
نهاد  تاسیس  سالروز  تیرماه   ۲۶ به  وی 
کرد  اشاره  اساسی  قانون  نگهبان  شورای 
قانونمند  نهادی  نگهبان  شورای  گفت:  و 
است که جایگاه نظارتی دارد و قوانین را 
به مصلحت نظام و کشور مورد تایید قرار 
مصلحت  خالف  بر  که  قوانینی  می دهد، 
کشور و نظام نباشد توسط این شورا تایید 

می شود.
وی افزود: شورای نگهبان افرادی را برای 
انتخابات رییس جمهوری و مجلس تایید 
می کنند که التزام عملی به اسالم و انقالب 
مسیر  در  و  باشند  داشته  فقیه  والیت  و 

انقالب حرکت کنند .

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

پد بالگرد در بیمارستان های استان وجود ندارد 

انتقاد امام جمعه یاسوج از نحوه فعالیت فروشگاه های زنجیره ای در استان؛

بازار فروش در استان ، مالیات برای تهران 

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیت  مدیرکل 
سال  سوزی  آتش  وقوع  به  اشاره  با  بویراحمد 
گفت:  خاییز  شده  حفاظت  منطقه  در  گذشته 
کمبود تجهیزات، مقابله با آتش سوزی را مشکل 

می کند.
علیرضا نیکروز روز شنبه در جلسه فوق العاده ستاد 
باید  اظهارداشت:  کهگیلویه  در  بحران  مدیریت 
برای مقابله با آتش سوزی یک نیاز سنجی مناسب 

برای تامین تجهیزات مورد نیاز انجام شود.
وی با اشاره به حضور به موقع نیروهای مردمی ، 
آتش  مهار  در  نیروها  دیگر  و  احمر  ، هالل  بسیج 

مناسب،  لباس  نداشتن  کرد:  بیان  خاییز   سوزی 
شب  در  روشنایی  نبود  و  دمنده  دستگاه  کمبود 
بحران  مدیریت  مشکالت  از  بخشی  عنوان  به 

کهگیلویه است.
مواقع  در  مدیران  همه  میدانی  حضور  بر  نیکروز 
بحرانی بخصوص آتش سوزی تاکید کرد و افزود: 
با توجه به وجود علف های هرز و کوهستانی بودن 
منطقه حفاظت شده خاییز برای پایش صددرصدی 
منطقه هر دستگاه باید ۲ نیرو به مدت ۲4 ساعت 

معرفی کند.
بحران  جلسه  این  در  نیز  کهگیلویه  فرماندار 
این  گفت:  و  خواند  فرادستگاهی  موضوعی  را 
با  ها  اتش سوزی  با  مقابله  در  شهرستان همیشه 

کمبود تجهیزات مواجه است.
سید عبدالعزیز موسوی بر رفع مشکالت و تامین 

تجهیزات از سوی مدیریت بحران استانداری تاکید 
کرد و گفت: در بیشتر آتش سوزی ها بخش زیادی 
مناسب طعمه  تجهیزات  نبود  دلیل  به  از جنگلها 

حریق می شوند.
از  بیش  با  کهگیلویه  شهرستان  کرد:  اضافه  وی 
سوزی  آتش  مواقع  در  جنگل  هکتار  هزار   ۳4۵
بیسیم همراه برای کنترل و مدیریت بحران ندارد.

آتش سوزی یک شبانه روز گذشته منطقه حفاظت 
شده خاییز شهرستان کهگیلویه ۱4 هکتار از این 

منطقه را طعمه حریق کرد.
بلوط  خائیز  شده  حفاظت  منطقه  گیاهی  پوشش 
ارژن،  وحشی،  بادام  کلخنگ،  بنه،  غالب(  )گونه 
از  گونه هایی  و  دارویی  گیاهان  گون،  خوشک، 

خانواده گندمیان است.
بز،  و  کل  شامل  هم  منطقه  جانوری  گونه های 

پلنگ  کاراکال،  تشی،  روباه،  شغال،  کفتار،  گرگ، 
از جمله کبک، تیهو، بحری و دلیجه  و پرندگانی 

است.
این منطقه تپه ماهوری، کوهستانی و صخره ای با 
برخورداری از ریزش های جوی بین ۲۵۰ تا ۶۷۰ 
ارتفاع مطلوب از سطح دریا  میلی متر در سال و 
زمینه تولید مثل بسیاری از گونه های نادر حیات 

وحش را فراهم کرده است.
طبیعت  دارای  خائیز  شده  حفاظت  منطقه 
گرمسیری بوده و از مهم ترین زیستگاه های حیات 

وحش کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود.
و  زاد  جاری  سال  در  ۲مرحله ای  سرشماری  طی 
ولد گونه بز کوهی در منطقه حفاظت شده خاییز 

افزایش چشمگیری یافته است.

کمبود تجهیزات 
مقابله با آتش سوزی را مشکل  می کند
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ماه فروردین
به خاطر سالمتي و مسئولیتي که دارید مي توانید به شدت کار کنید. 
البته فکر نکنید دیگران باید شما را حمایت کنند زیرا آن ها نیز افکار و 

کارهاي خودشان را دارند.

ماه اردیبهشت
زهره به برج میزان می رود این قسمت از چارت شما به کارتان مربوط 
می شود .اگر خالق هستید سعی کنید در چند هفته آینده از آن استفاده 
دهد.فکر  می  خوبی  احساس  شما  به  کار  بدانید.این  را  قدرش  و  کنید 
می کنم زمانی که به خانه می روید حرف های زیادی برای گفتن به 

همسرتان دارید. به او هم اجازه بدهید حرف بزند.

ماه خرداد
اگر احتیاج به کمک یک فرد با تجربه دارید اکنون زماني است که باید 
بود  مشکل  برایتان  او  به  شدن  نزدیک    ً اخیرا که  کنید. شخصي  تقاضا 
اکنون به راحتي تجربه هایش را در اختیارتان مي گذارد. بعضي از ایده 

هایتان قدیمي هستند. 

ماه تیر
امروزه،زهره به برج میزان می رود. اگر در محل کارتان زیاد کار کرده 
اید اصاًل دوست ندارید در خانه بحثی پیش بیاید. زهره نشان می دهد 
خوبی  هفته  آخر  تعطیالت  تا  دارد  می  بر  را  موانع  همه  همسرتان  که 

داشته باشید.

ماه مرداد
در  است که  معني  آن  به  این  و  میزان شده  وارد عالمت  امروز  ونوس، 
مسائل  امروز  شد.  خواهید  مشغول  بسیار  شما  اجتماعي  هاي  زمینه 
داخلي به شما اجازه نمي دهد که مانند همیشه عالي بدرخشید، پس، 
فرصت خوبي است که وقتتان را با همسایگان و افراد نزدیک بگذرانید. 

ماه شهریور
امروز زهره به برج میزان می رود.پول تان را برای وسایل زیبا خرج کنید.

زیرا  باشید  مراقب  است  بهتر  کنید  انداز  پس  را  پولتان  است  قرار  اگر 
هر موقع که کسل و بی حوصله باشید دوست دارید پول خرج کنید تا 

سرحال شوید.

ماه مهر
سیاره حاکم شما ونوس امروز وارد عالمت خودتان یعنی میزان می شود 
و این به این معناست که شما هم چنین در صدر محبوبیت قرار دارید.

نگاه کرده و خواستار  اعتماد به جلو  با  آینده  توانید در چند هفته  می 
چیزهایی زیادی باشید نه تنها از دوستان و افراد فامیل بلکه از کسی که 

فکر نمی کنید شما باعث شده اید دوباره دنیایش زیبا شود.

ماه آبان
شما،روابط  چارت  قسمت  شود،مرموزترین  می  میزان  برج  وارد  ونوس 
حقیقت  به  را  رویا  گیرد.شاید  می  خود  به  مرموز  حالت  شما  دوستانه 
ترجیح دهید.سعی کنید با انجام یک کار خالق روح تان را تسکین دهید.

ماه آذر
امروز سیاره ونوس به خانه هوائي مهر وارد مي شود که به معناي این 
است که دیگر جاي نگراني نیست. مخالفت، با دیگران به جائي نخواهد 
رسید و شما از دیپلماسي براي این که دوستي دیگران را داشته باشید 
استفاده مي کنید. در ضمن امکان دارد که بطرف انجام کار خالقي روي 

آورید چون پر از الهام هستید.

ماه دی
باز هم  باشید،  را بیش تر دوست داشته  هر چه قدر امشب فرزندانتان 
شما را گیج مي کنند. قبل از این که بخواهید نظم را رعایت کنید به 
یاد داشته باشید که زماني خودتان هم جوان بودید. باید امشب دوري از 

آن ها را جبران کنید.

ماه بهمن
امروز ونوس به طرف مهر با عنصر هوا می رود که به قسمت مطالعه و 
مسافرت چارت شما مربوط می شود. بهترین زمان برای برنامه ریزی می 
باشد زیرا برنامه هایی که مطرح می کنید برای مدتی طوالنی سودمند 
خواهد بود.و اگرتصمیم دارید که از حاال تا اواسط نوامبر مسافرت کنید 

حتماً منتظر هیجان باشید.

 ماه اسفند
ذهنتان را در جریان حس ـ کار و خدمت حفظ کنیدـ مخصوصاً اگر در 
حال رانندگی هستید.یک رانش متمایل به سمت بیرون است . و شما 
پی می برید.تمرکزتان در حال فروش است اگر ذهنتان آماده نیست با 
اتوبوس بروید واال ممکن است بابت خسارت به ماشین تان با خودتان 

بپردازید.

3
فال روز 

ساالنه  جهانی،  بهداشت  سازمان  گزارش  اساس  بر 
حدود 4.۲ میلیون نفر به دلیل آلودگی هوای داخل 

خانه جان خود را از دست می دهند.
به نقل از  ویفروم، آلودگی هوای داخلی یک مشکل 
بزرگ در کشورهای در حال توسعه است، جایی که 
مردم اغلب سایر سوخت های جامد را در داخل خانه 
برای پخت وپز و گرمایش می سوزانند. سوزاندن این 
ذرات  جمله  از  مضر  آالینده های  انتشار  باعث  مواد 
هوا  در  مختلف  سموم  و  کربن  مونوکسید  ریز، 

می شود.
از  که  می دانند  چیزی  را  هوا  آلودگی  مردم  بیشتر 
می شود.  ناشی  موتوری  نقلیه  وسایل  یا  کارخانه ها 

خانه  داخل  هوای  که  می دانستید  آیا  حال،  این  با 
یا محل کار شما نیز می تواند آلوده باشد و در واقع، 
از  بیشتر  حتی  می تواند  خانه  داخل  هوای  آلودگی 

آلودگی هوای بیرون برای سالمتی شما مضر باشد.
البته  باشد  مضر  می تواند  شکلی  هر  به  آلودگی 
زیرا  است  خطرناک تر  خانه  داخل  هوای  آلودگی 
مردم اغلب برای مدت طوالنی در معرض آن هستند.

زیاد  بسیار  ساختمان  داخل  هوای  آلودگی  دالیل 
راحتی  به  بوی خاص  دلیل  به  آنها  از  برخی  است؛ 
شناسایی  دیگر  بسیاری  اما  می شوند  شناسایی 
و  رایج ترین  از  یکی  پیپ  و  سیگار  دود  نمی شوند. 
خطرناک ترین آالینده های هوای داخل خانه هستند.

شیمیایی  ماده   ۷۰۰۰ از  بیش  حاوی  تنباکو  دود 
است که حداقل ۷۰ مورد آنها سرطان زا هستند و در 
صورت استنشاق، این مواد شیمیایی می توانند باعث 
بیماری مزمن انسدادی ریه و سایر بیماری های قلبی 
قلبی و سایر عواقب  به حمالت  و عروقی شوند که 

جدی منجر خواهد شد.
دود دست دوم تنباکو یکی دیگر از آالینده های اصلی 
هوای داخل خانه است. در واقع، ساالنه قرار گرفتن 
در معرض دود سیگار باعث مرگ ۷۳۰۰ سرطان ریه 
در بزرگساالن غیرسیگاری در ایاالت متحده می شود.

که  می دهند  نشان  گزارش ها  برخی  این،  بر  عالوه 
خودروهای  اگزوز  از  بیشتر  برابر   ۱۰ تنباکو  دود 
یکی  به  را  آن  و  می شود  هوا  آلودگی  باعث  دیزلی 
از مهم ترین منابع آلودگی هوای داخل خانه تبدیل 
باالی ذرات  می کند. قرار گرفتن در معرض سطوح 
انواع  با  داخلی  آشپزی  اجاق های  از  ناشی  معلق 
مشکالت سالمتی ازجمله عفونت های تنفسی، آسم، 
واقع،  در  دارد.  ارتباط  سرطان  و  قلبی  بیماری های 
آلودگی  بهداشت جهانی،  بر اساس گزارش سازمان 
هوای داخلی ناشی از اجاق های پخت وپز باعث مرگ 
بیشتر  که  در سال می شود  نفر  میلیون    4.۳ حدود 

آنان زنان و کودکان هستند.

محصوالت  از  بسیاری  در  موجود  شیمیایی  مواد 
پاک کننده نیز می توانند هوای داخل خانه را آلوده 
آزاد  سمی  بخارات  شیمیایی  محصوالت  این  کنند. 
مضر  می تواند  استنشاق  صورت  در  که  می کنند 
باشد. برخی از این مواد شیمیایی با انواع مشکالت 
سالمتی ازجمله عفونت های تنفسی، آسم و سرطان 

مرتبط هستند.
که  است  خانه  داخل  هوای  آالینده  یک  کپک 
می تواند باعث مشکالت سالمتی بی شماری ازجمله 
عفونت های تنفسی، آسم و آلرژی شود. کپک ها در 
در  می توانند  و  می کنند  رشد  مرطوب  محیط های 
مکان های مختلفی از خانه مانند دیوارها، کف، سقف 

و زیرزمین پیدا شوند.
عالوه بر این، برای کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی 
قرار  دارند،  آلرژی  یا  آسم  مانند  شرایطی  یا  دارند 
گرفتن در معرض کپک می تواند بیماری ها را تشدید 

کند و باعث عفونت های تنفسی جدی شود.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
 روايت هاي مادر شهيد محمدعلي حسيني قيداري 

از رؤيايي صادقه در گفت وگو با »جوان«
تنها 3 سال مادر 2 شهيد بودم!

 رهايي از گمنامي
اصالتاً اهل شمال هستم و دقيق يادم نيست 
چ��ه تاريخي با مرحوم اس��داهلل حس��يني 
قيداري كه اصالتي زنجاني داش��ت، ازدواج 
كردم. ما از زمان ازدواج در تهران بوديم و در 
همين محله خزانه فالح زندگي مي كرديم. 
من و همسرم از قوميت هاي متفاوتي بوديم، 
اما زندگ��ي خوب��ي را در كنار هم س��پري 
مي كرديم. خدا به ما دو پسر و دو دختر داد 
كه در يك مقطع سه ساله فكر مي كردم هر 
دو پسرم به شهادت رسيده اند و من مادر دو 
شهيد هس��تم اما مقدر بود يكي از فرزندان 
چند سال بعد از اس��ارت و مفقودي رهايي 

يابد و چشم و ديده ما را روشن كند. 
 رؤياي صادقه

ش��هيد محمدعلي حس��يني قيداري پسر 
بزرگ خانواده مان بود. عاش��ق خ��دا بود و 
نمي دانم اين عش��ق از كجا در دلش جوانه 
زد ك��ه ش��ب ها در نمازهاي ش��بش داغي 

عشق خود را درمان مي كرد. من و همسرم 
بچه هاي مان را با نان حالل بزرگ كرديم، كم 
بود اما بركت داشت. بركتش وقتي مشخص 
ش��د كه زمان جنگ هر دو پس��رم بارها به 

جبهه رفتند. 
در يك مقطعي هر دوي آنه��ا همزمان در 
جبهه بودن��د و با ه��م در عمليات كربالي 
يك و آزادس��ازي مهران ش��ركت كردند. 
عجيب اس��ت كه هر دو پسرم در يك شب 
يك خ��واب را عيناً مي بينند. خواب ش��ان 
اين بود كه پسر كوچكم از ناحيه پا مجروح 
و ناپديد مي شود. پس��ر بزرگم محمد علي 
هم به ش��هادت مي رس��د. روز بعد كه هر 
دو خواب يكسان ش��ان را براي هم تعريف 
مي كنند، تصمي��م مي گيرند براي اينكه از 
مفقودي پس��رم كوچكم جلوگيري كنند، 

لباس هاي شان را با هم عوض كنند. 
محمدعلي در جريان عمليات كربالي يك 
طبق خوابي كه ديده ب��ود تركش خمپاره 
به س��رش اصابت مي كند و به تاريخ پنجم 
تيرماه 1365 شهيد مي شود اما پسر كوچكم 
مي مان��د و ماجراي اين خ��واب را براي مان 

تعريف مي كند. 
 تحقق يک رؤيا

بعد از شهادت محمدعلي، برادر كوچك ترش 

باز به جبهه رف��ت تا اينكه او نيز س��ال 66 
مفقود ش��د. طبق تعاريفي كه م��ا از خواب 
اين دو برادر ش��نيده بوديم، تا اينجاي كار 
موض��وع مفق��ودي پس��ركوچك مان هم 
محقق ش��ده بود اال اينكه ما فكر مي كرديم 
دومين فرزندمان را نيز از دس��ت داده ايم و 
او هم به شهادت رسيد ه است. ما براي پسر 
كوچك مان مراسم گرفتيم و حتي روي يك 
قبر خالي برايش س��نگ گذاشتيم. تا مدت 
سه سال فكر مي كردم مادر دو شهيد هستم 
و هر دو پس��رم را از دس��ت داده ام، تا اينكه 
سال 69 اس��را آزاد شدند و در كمال تعجب 
ديديم نام پسر كوچك مان در ميان اسراي 

آزاد شده است. 
 پسري باغيرت

محمدعلي پس��ر ش��هيدم خيلي باغيرت و 
ش��جاع بود. دوست نداش��ت حتي نامحرم 
صداي خواهرانش را بشنود. از همان كودكي 
به اس��راف خيلي حس��اس بود، جبهه كه 

رفت اين خصوصيتش تقويت ش��د. وقتي 
مي ديد خرده نان ها را دور مي ريزيم، ناراحت 
مي شد و مي گفت ما در جبهه نان خشك ها 
را آب مي زنيم و ب��ا ولع مي خوريم، آن وقت 
ش��ما اس��راف مي كنيد و بركت خدا را دور 

مي ريزيد. 
من خاطرات زيبايي از نماز شب هايي دارم 
كه محمد علي با خلوص نيت مي خواند. او از 
كودكي قواعد شرعي را رعايت مي كرد و از ما 
كه پدر و مادرش بوديم در خصوص رعايت 
نماز و روضه و واجبات و مس��تحبات جلوتر 
بود. فرزندم در پنجم تيرماه 1365 به چيزي 
كه لياقتش را داشت، رسيد. او اهل اين دنيا 
نبود و نبايد با مرگي جز شهادت از اين دنيا 
مي رفت. پس از شهادت پيكر او را در قطعه 

53 بهشت زهرا)س( دفن كرديم. 
 فرازي از وصيتنامه شهيد 

اي ب��رادر عزيزم هرگز اس��لحه ام را به روي 
زمين نگذار و بعد از ش��هادتم راهم را ادامه 
بده.  اي خواهران عزيزم هميش��ه با عفت و 
پاكدامني و چادرتان مشت محكمي به دهان 
دشمن بزنيد.  اي پدر و مادر بزرگورم برايم 
سوگواري نكنيد، باشد كه با امام حسين)ع( 
و اهل بيتش محشور شويد. به مستمندان 

كمك كنيد... 

  فريده موسوي
وقتي ب�راي گفت وگو با م�ادر ش�هيد محمد علي حس�يني قيداري به منزل ش�ان در 
جنوب غرب تهران رفتيم، هدف مان اين بود که هرچه امكان دارد از زندگي او بيش�تر 
بدانيم. اما ذهن اين مادر 75 ساله ياري نمي کرد تا جزئيات زيادي را به خاطر آورد. در 
ترديد بوديم چه داش�ته اي از يک ش�هيد پيش روي خواننده قرار بدهيم که با روايت 
عجيب اين مادر ش�هيد در خصوص رؤياي صادقه دو فرزندش رو به رو ش�ديم. رؤيايي 
که عينًا ب�ه حقيقت مي پيون�دد و در زندگي هر دو ب�رادر تعبير مي ش�ود. روايت هاي 
فاطم�ه صبوري مادر ش�هيد س�يد محمدعلي حس�يني قي�داري را پي�ش رو داريد. 

  آرمان شريف
علي اکب�ر ش�يرودي از نام ه�اي ب�زرگ 
و مان�دگار تاري�خ دفاع مقدس اس�ت که ۸ 
ارديبهش�ت 1۳۶0 در جري�ان بازپس گيري 
ارتفاع�ات ب�ازي دراز به ش�هادت رس�يد. 
صاحب نظ�ران جنگ ه�اي هوايي ش�هيد 
ش�يرودي را » نامدارترين خلب�ان جهان« 
ناميده ان�د. ب�ه او الق�اب، »مال�ک اش�تر 
جبهه ه�ا«، »س�تاره درخش�ان جنگ هاي 
کردستان« و»ناجي غرب و فاتح گردنه ها و 
ارتفاعات« داده بودند. اين پهلوان ش�مالي 
با عشق وصف ناپذيرش به حضرت امام)ره( 
غيرممكن ها را ممكن س�اخت. س�رهنگ 
خلبان جانباز »ايرج ميرزايي« قبل از انقالب 
سابقه دوستي و آشنايي با شهيد شيرودي 
دارد و صحبت هاي�ش ابع�اد ش�خصيتي 
شهيد را بيشتر نمايان مي کند. ميرزايي در 
گفت وگو با »جوان« از رش�ادت و ش�جاعت 
ش�يرودي در دوران دفاع مقدس مي گويد.

 
آش�نايي ش�ما با 
شهيد ش�يرودي 
در چه س�الي و از 

کجا شروع شد؟
بنده سال 1355 با 
در پاي��گاه هوانيروز 
كرمانش��اه با شهيد 
شيرودي آش��نا ش��دم. هر دو همرزم و خلبان 
شكاري كبري بوديم. من و علي اكبر شيرودي از 
همان آغاز دوستي رابطه نزديكي با هم داشتيم 
و بيشتر مأموريت هاي ابتداي جنگ را يا با هم 
بوديم يا هم كابين مي شديم يا در يك تيم قرار 

مي گرفتيم. 
ش�هيد ش�يرودي پي�ش از پي�روزي 
انقالب در فعاليت هاي انقالبي شرکت 

داشتند؟
شهيد شيرودي از همان زمان براي انقالب خيلي 
زحمت كشيد ولي همانطور كه همسرشان هم 
گفته اند شيرودي همراه با انقالب متحول شد. 
هرچند در يك خانواده مذهبي بزرگ شده بود. 
پدرشان از كودكي براي او و خواهر و برادرهاي 
ديگر كالس آم��وزش قرآن مي گذاش��ت و به 
مسائل ديني بچه ها بس��يار اهميت مي داد. اما 
خود ش��يرودي همزمان با انقالب متحول شد. 
در بحبوحه انقالب با آيت اهلل اشرفي اصفهاني 
تماس داشتيم و برنامه تظاهرات و راهپيمايي ها 
را با ايشان هماهنگ مي كرديم. در شلوغي هاي 
آن روزها نگهباني شهر، شركت نفت و صداوسيما 
را بر عهده داشتيم و بايد امنيت اين مراكز مهم و 
حساس را تأمين مي كرديم. در كرمانشاه ارتباط 
تنگاتنگي با آيت اهلل اشرفي داشتيم. از همانجا 
آشنايي من با شهيد ش��يرودي قوت بيشتري 

گرفت تا اينكه بعد از انقالب جنگ شروع شد. 
پس ش�هيد ش�يرودي از همان زمان 
از روحيه مذهب�ي و انقالبي برخوردار 

بود؟
ايشان از همان اول روحيه انقالبي و مذهبي در 
وجودش بود. در آن س��ال ها رژيم ستم شاهي 
حاكم بود و ما نمي توانستيم در پايگاه ها فعاليت 
مذهبي داش��ته باش��يم. علي اكبر مثل خودم 
يك كارگرزاده ب��ود. بچه اي از ش��هر تنكابن و 
از خان��واده اي زحمتكش و مذهب��ي بود. مادر 
بزرگوارش��ان كه چندي پيش به رحمت خدا 
رفتن��د زحم��ت زيادي ب��راي رش��د و تربيت 
بچه هايش كش��يدند. ش��يرودي بچه نترس و 
شجاعي بود و هر جا مي رفتيم داوطلبانه نفر اول 

بود. يك روز ش��هيد فالحي براي ايشان درجه 
نوشت كه شهيد شيرودي اينگونه پاسخ داد كه 
ما براي درجه نمي جنگي��م بلكه ما براي حفظ 
اسالم، كشور و انقالب مي جنگيم. هيچ گاه درجه 
و حق مأموريت برايش اولويت نداش��ت و تنها 
هدفش اين بود مأموريت هاي محوله را به خوبي 
انجام دهد و هيچ گاه براي درجه و مقام نجنگيد و 

اين مسائل دنيوي ارزشي برايش نداشت. 
توانايي هاي نظامي و قدرت جنگاوري 
شهيد شيرودي را با توجه به نخستين 
روزه�اي جن�گ چط�ور ارزياب�ي 

مي کنيد؟
در آغاز جنگ ايش��ان به عنوان يكي از خلبانان 
فعال وارد جنگ ش��د. شهيد ش��يرودي قدرت 
فوق العاده و چشمان تيزي داش��ت و دشمن را 
خيلي زود تش��خيص مي داد. با ش��روع جنگ 
تحميل��ي در 31 ش��هريور 1359 ب��ه منطقه 
كرمانش��اه رفت و هنگامي كه ش��نيد بني صدر 
دستور داده پادگان تخليه و انبار مهمات منهدم 
شود از دستور سرپيچي كرد و به دو خلباني كه با 
او همفكر بودند گفت: ما مي مانيم و با همين دو 
هليكوپتري كه در اختيار داريم مهمات دشمن 
را مي كوبيم و مس��ئوليت تم��رد را مي پذيريم. 
در طول 12 س��اعت پرواز بي نهايت حس��اس و 
خطرناک، اين شهيد به عنوان تنها موشك انداز 
پيشاپيش دو خلبان ديگر به قلب دشمن يورش 
برد. شجاعت و ابتكار عمل اين شهيد نه تنها در 
سراسر كشور، بلكه در تمام خبرگزاري هاي مهم 
جهان منعكس شد. بني صدر براي حفظ ظاهر 
دو هفته بعد به او ارتقاي درج��ه داد، اما خلبان 
ش��يرودي درجه تش��ويقي را نپذيرف��ت و تنها 
خواسته اش اين بود كه كارشكني هاي بني صدر 
و بي تفاوتي برخي از فرماندهان را به عرض امام 
)ره( برس��اند. در همان ايام به دستور فرماندهي 
هوانيروز چند درجه تشويقي گرفت و از ستوانيار 
سوم خلبان به درجه سرواني ارتقا يافت، اما طي 
نامه اي به فرمانده هوانيروز كرمانش��اه در 9 مهر 
1359 چنين نوش��ت: اينجانب خلب��ان پايگاه 
هوانيروز كرمانشاه مي باشم و تاكنون براي احياي 
اسالم و حفظ مملكت اسالمي در كليه جنگ ها 
ش��ركت نموده ام، منظوري جز پيروزي اسالم 
نداشته ام و به دستور رهبر عزيزم به جنگ رفته ام. 
لذا تقاضا دارم درجه تش��ويقي ك��ه به اينجانب 
داده اند، پس گرفته و مرا به درجه ستوانيار سومي 
كه بوده ام، برگردانيد. خاطرم هس��ت يك شب 
كه هوا تاريك شده بود و از طرفي برف شديدي 
هم مي باريد، گفتم: اكبر بالگرد ما، سه تا گلوله 
خورده، برگرديم. او در پاسخ گفت: نه، ما تا آخرين 
لحظه بايد عملياتمان را ادامه بدهيم تا موقعي كه 
مطمئن شديم ديگر دشمنان نمي توانند مقابله 
كنند. او همچنان مقاوم و استوار به مبارزه ادامه 
داد تا اينكه نيروي كفر را شكست داديم و سپس 
برگشتيم. شهيد شيرودي ارادت خاصي به شهيد 
كشوري داشت. او عقيده داشت شهداي ارتش از 
قبيل كشوري، سرباز اس��الم بودند و فقط طبق 
فرمان امام مي جنگيدند. هر موقع به او مي گفتم 
تو خسته شده اي برگرد و مدتي استراحت كن، 
قبول نمي ك��رد و مي گفت: من براي ش��خص 
نمي جنگم و تا اسالم پيروز نشده من بايد بجنگم 
و هيچ وقت خسته نمي شوم. خاطرم است يك روز 
خانم شيرودي به او گفت: بچه مريض شده، الاقل 
امروز به جبهه نرو. او در جواب گفت: مريضي يك 
بچه در برابر جان اين همه عزي��زان كه در حال 

جنگ هستند هيچ ارزشي ندارد. 
در دوره اي ه�م ب�ا بني ص�در و برخي 

فرماندهان وقت مشكل داشتند.

بني صدر با ش��هيد ش��يرودي اختالف داشت 
و تا ديدند ما موفق ش��ديم عراقي ها را از س��ر 
پل ذهاب عقب برانيم دس��تور داد كه پادگان 
ابوذر را تخليه كنيم. من با ش��هيد شيرودي به 
سرهنگ اسماعيلي گفتيم به بني صدر بگوييد 
ما اين كار را نخواهيم كرد. بلند شديم اطراف را 
به رگبار بستيم و مجبورش��ان كرديم بمانند و 
در اين مدت زحمات زيادي كش��يدند. بعضي 
از فرمانده��ان رفتند و ما وارد پادگان س��رپل 
ذهاب شديم و اولين كس��ي كه داخل پادگان 
ابوذر شد ما بوديم. آنجا تمام نيروهاي عراقي تا 
نزديكي سرپل ذهاب آمده بودند. پادگان ابوذر 
در 30 كيلومتري شهر سرپل ذهاب قرار دارد و 
نيروهاي بعثي تا كناره هاي پادگان آمده بودند. 
يكسري بي  خانمان شده بودند و ما آنجا مانديم و 
پرواز هاي خيلي خوبي به همراه شهيد شيرودي 
انجام داديم و باعث ش��ديم نيروهاي دش��من 

منطقه را ترک كنند. 
به نظرتان کدام ويژگي شهيد شيرودي 
از ايشان شخصيتي ماندگار در تاريخ 

دفاع مقدس ساخت؟
ش��هيد ش��يرودي بچه با مرام و بامعرفتي بود. 
ورزشكار بود و در عين ش��وخ طبعي، در مواقع 
لزوم بسيار جدي بود. بچه نترسي بود. خلبانان 
در پرواز بايد يكس��ري قواعد و محدوديت ها را 
رعايت كنند، وقتي به يك خلب��ان مأموريتي 
محول مي ش��ود او مي تواند به ه��دف نزديك 
نشود ولي شهيد شيرودي هميشه اول از همه 
در مأموريت ها پيش��قدم بود. انس��ان نترس و 
تيزبيني بود. هدف را به موقع مي ديد و به موقع 
هم مي زد. رودرروي فرماندهان و رئيس جمهور 

هم مي ايس��تاد و مي گفت بايد اينجا را بزنيم. 
مجموع اين ويژگي ها تصويري خاص و ماندگار 
از ايشان ساخته بود. براي من بسيار جالب است 
كه شهيد كشوري و ش��يرودي هر دو خصلت 
مشتركي داش��تند كه اين خصائل دقيقاً شبيه 
حال و هوايي بود كه در كربالي امام حسين )ع( 

وجود داشت. 
چند سال پيش مادر شهيد شيرودي به 
رحمت خدا رفتند. آيا از برخورد شهيد 
شيرودي با مادرش�ان نظاره گر صحنه 

خاصي بوديد؟
شهيد شيرودي براي پدر و مادر احترام خاصي 
قائل بودند، گاه��ي اوقاط وق��ت اذان مغرب با 
ماشين من از كرمانشاه )س��رپل ذهاب( براي 
ديدار با خانواده اش به شمال مي آمد و صبح روز 
بعد به پايگاه برمي گشت. مادر شهيد شيرودي 
بعد از شهادت فرزندش ابراز خوشحالي مي كرد و 
مي گفت: پسرم زنده هست، چراكه با تمام وجود 
به كشورش خدمت كرده و خداوند هم اجرش را 
داده است. يادم مي آيد در روز سرد زمستاني قبل 
از انجام يك مأموريت، با ماش��ين من به همراه 
شهيد ش��يرودي با هم به تنكابن، منزل شهيد 
رفته بوديم و علي اكبر ب��راي اينكه دل مادرش 
را به دس��ت بياورد از مادرش عذرخواهي كرد 
و گفت: مادر منو ببخش��يد اگه نمي تونم خوب 
به شما برسم. مادر بزرگوار شهيد شيرودي در 
همين حال صحبتش را قطع كرد و با خوشحالي 
گفت: برو پسرم... جنگ واجب تره، برو به كشور 

برس، برو خدا به همراهت... 
فعاليت هاي هوانيروز در زمان جنگ را 

چطور ارزيابي مي کنيد؟

هوانيروز شهداي بزرگي همچون شهيد كشوري، 
شيرودي، سهيليان، جمشيدي، پيشوا، هاديان، 
حراف كه تمامي اين شهدا از نظر كار و انجام وظيفه 
نترس بودن��د را تقديم انقالب ك��رد. هوانيروز با 
تجهي��زات و امكاناتي كه در اختيار داش��ته، در 
تمامي عمليات هاي دفاع مقدس به نوعي حضور 
داشته است. هوانيروز در جنگ تحميلي در بيش 
از 100 عمليات نظامي شركت كرده، هوانيروز در 
دفاع مقدس حدود 250 ش��هيد، 8 جاويداالثر، 
84 آزاده س��رافراز و بيش از 600 جانباز ايثارگر 
تقديم كرده اس��ت. از مأموريت هاي هوانيروز در 
آن زمان انتقال نيروها، انتقال شهدا و مجروحان 
و همچنين مقابله با دشمن بوده است. هوانيروز 
يك يگان نوپا و جوان بود و بيشتر خلبانانش نيز 
جوان بودند و تجربه جنگي نداش��تند. عالوه بر 
رشادت هاي تيم پروازي، نبايد فعاليت هاي گروه 
فني و مهندسي، بچه هاي سوخت گيري و ديگر 
افراد حاضر را فراموش كنيم، اين افراد نيز با توجه 
به تحريم هاي آن زمان شبانه روز كار مي كردند تا 
هلي كوپترهاي ما آماده پرواز و عمليات باش��ند. 
هوانيروز فقط در عرصه جنگ نبوده و بعد از آن 
نيز در عرصه سازندگي و امدادرساني به مناطق 
صعب العبور و كمك در وقاي��ع طبيعي همانند 
سيل، زلزله و عمليات امدادي در صحنه حضور 

داشته است. 
در پايان، گفت وگو را با بيان خاطره اي از 

شهيد شيرودي به پايان برسانيد. 
او سرباز امام زمان)عج( بود. در مأموريت هايي 
كه داش��ت، هيچ وقت ترس در وجودش رخنه 
نكرد مگ��ر يك لحظ��ه و آن زماني ب��ود كه به 
فكر افتاد و گفت: »نكند م��ا از نظر خدا به دور 
باش��يم و مورد قبول خدا نباش��يم«. او قدرت 
رهبري فوق العاده اي داشت. در يكي از پروازها، 
هلي كوپترمان س��ه تير خورد و يك��ي از تيرها 
جلوي پاي شيرودي پايين آمد، او گفت: ببين، 
گلوله ها با من دوست هستند. هوا تاريك شده 
بود و من گفت��م كه برگرديم ام��ا او گفت: ما تا 
آخرين لحظ��ه بايد عمليات را ادام��ه دهيم. او 
همچنان مقاوم و استوار به مبارزه ايستاد و ما تير 
ديگري خورديم اما با وجود اصابت گلوله، نيروي 
كفر را به سختي شكست داديم و بعد برگشتيم. 
وي در پيروزي ه��اي جنگ به وي��ژه تپه هاي 
»ِميَمك«، »سر پُل َذهاب« و »بازي ِدراز« نقش 

ارزنده اي داشت. 

خلبان جانباز »ايرج ميرزايي« در گفت وگو با »جوان« از رشادت و شجاعت شهيد علي اکبر شيرودي در دوران دفاع مقدس مي گويد

مي گفت گلوله ها با من دوست هستند!
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حل جدول 3129

کالهبرداری با ترفند آگهی
 اجاره خانه و دریافت بیعانه

رئیس پلیس فتای شرق استان تهران از دستگیری فردی که 
با درج آگهی جعلی  اجاره منزل مسکونی در یکی از سایت های 
آگهی اینترنتی اقدام به کالهبرداری از یکی از شهروندان کرده 

بود،  خبر داد. 
سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی، در تشریح جزئیات این خبر 
گفت:  مدتی قبل و در پی  شکایت فردی مبنی بر کالهبرداری 
از وی با آگهی جعلی اجاره منزل مسکونی در یکی از سایت های 
دستورکار  در  موضوع  به  رسیدگی  اینترنتی  دهنده  آگهی 
در  که  گرفت  قرار  تهران  استان  شرق  فتای  پلیس  ماموران 
اظهارات  اخذ  و  انتظامی  مقر  در  شاکی  حضور  با  آن  جریان 
وی مشخص شد شاکی با مشاهده آگهی اجاره منزل مسکونی 
در سایت دیوار اقدام به برقراری ارتباط با درج کننده آگهی از 
فتای  پلیس  رئیس  است.  تلگرام کرده  اجتماعی  طریق شبکه 
شرق استان تهران ادامه داد: متهم پس از توافق با شاکی و به 
بهانه پاک کردن آگهی اقدام به اخذ بیعانه به مبلغ ۲۰۰ میلیون 
اقدام به پاک کردن آدرس  از آن  از شاکی  کرده و بعد  ریالی 
تلگرامی خود نیز کرده و دیگر پاسخگوی شاکی نبوده است.  بر 
اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس فتا، سلطان آبادی با بیان 
با انجام اقدامات فنی و پلیسی و  اینکه کارشناسان پلیس فتا 
کردند،  شناسایی  را  متهم  شده  جمع آوری  مستندات  بررسی 
گفت:  در ادامه با هماهنگی مرجع قضایی، این فرد در عملیاتی 
انتظامی منتقل شد که در جریان آن جرم  دستگیر و به مقر 
خود اعتراف کرد.  رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران با 
آگهی های  فریب  است شهروندان  الزم  گفت:  مردم  به  هشدار 
فعالیت  به  توجه  با  و  نخورده  را  مجازی  فضای  انگیز  وسوسه 
کاالی  رویت  از  قبل  آگهی  واسط  سایت های  در  کالهبرداران 
سفارشی یا بازدید از منزل مسکونی مطابق با مندرجات آگهی 

به هیچ عنوان اقدام به واریز بیعانه نکنند.

کالهبرداری سایبری با سوء استفاده از 
شبکه آموزشی شاد

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از کشف کالهبرداری سایبری به 
از شبکه آموزشی شاد  با سوء استفاده  ارزش ۲۰ میلیارد ریال 
خبر داد و گفت: تاکنون این پرونده بیش از ۱۰۰ شاکی داشته 

و تعداد شکات همچنان در حال افزایش است.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهار داشت : در پی مراجعه 
بر  مبنی  پایتخت  فتا  پلیس  به  شهروندان  از  نفر  چندین 
دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری آنها در شبکه اجتماعی 
تلگرام و کالهبرداری از مخاطبین آنها، موضوع به صورت ویژه 
داد:  ادامه  وی  گرفت.  قرار  پایتخت  فتا  پلیس  کار  دستور  در 
کارشناسان پلیس فتا اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و در 
تحقیقات اولیه مشخص شد، مجرمان با ایجاد چندین اکانت در 
شبکه شاد با نام اپراتور پشتیبان پیامی با عنوان حذف حساب 
کاربری برای کاربران ارسال کرده و افراد را ترغیب می کنند که 
برای تایید هویت خود کد پنج رقمی که از طریق پیامک برای 

آنها ارسال می شود را برای پشتیبان ارسال کنند.
گودرزی افزود: پس از ارسال کد برای سارقان توسط کاربران 
این  هستند،  نوجوان  قشر  عموما  که  شاد  آموزشی  شبکه 
شیادان با دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی تلگرام افراد با 
سوءاستفاده از شماره تلفن و هویت آنها اقدام به کالهبرداری از 

مخاطبین شکات می کردند.  
رئیس پلیس فتا پایتخت اضافه کرد: افسران سایبری پلیس فتا 
بکارگیری روش های  و  پرونده  بررسی همه جوانب  با  پایتخت 
فنی و علمی موفق شدند متهمان را در فضای مجازی شناسایی 
و پس از تشریفات قضایی هر دو مجرم را در محل اختفای خود 
در حاشیه تهران دستگیر کرده و همراه تجهیزات الکترونیک به 

پلیس فتا منتقل کردند.
وی خاطرنشان کرد: این مجرمان با سوءاستفاده از عدم آگاهی 
سنی  طیف  از  بیشتر  که  شاد  آموزشی  شبکه  کاربران  برخی 
برده و زندگی  را پیش  اقدامات مجرمانه خود  بودند  نوجوانان 
شهروندان زیادی را بازیچه اهداف شوم خود قرار داده بودند.  

گودرزی به شهروندان توصیه کرد هنگام فعالیت در شبکه های 
اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند.

خبر

جدول 3130

یک روانشناس با تاکید بر اینکه زوجین 
نیاز به صمیمیت دارند، نه ترس از کنار 
ویژه  به  زوجین  بعضا  گفت:  نبودن  هم 
در اوایل ازدواج تصور می کنند باید همه 
و هر کجا که  و حاضر شوند  دوتایی  جا 
در  این  باشند،  یکدیگر  کنار  در  می روند 
هم  با  عین  در  زوجین  که  است  حالی 

بودن، باید مستقل از هم رفتار کنند.
این تصور  انزانی، اظهار کرد:  گوهر یسنا 
با  باید  که زوجین هر جایی که می روند 
هم باشند، غلط است و ریشه آن به آنچه 
خود  زندگی  فرهنگ  و  خانواده  در  افراد 
قبل از ازدواج و بین روابط والدین شاهد 

بوده اند، باز می گردد.
مثال  برای  افزود:  مثالی  ذکر  با  وی 
مادر  با  همواره  مادرش  که  دختری 
پدرش  رفتار  و  بوده  چالش  دچار  شوهر 
با خانواده تحت تاثیر سخنان مادر شوهر 
وارد  فکری  زمینه  همین  با  است،  بوده 
زندگی مشترک می شود و تصور می کند 
همه  باید  مشترک  زندگی  حفظ  برای 
واقع  در  باشد.  خود  همسر  کنار  در  جا 
نوع   از  موضوع  این  در  افراد  نگرش  نوع 
داشته ،  وجود  والدین  بین  که  ارتباطی 

نشات می گیرد.
زوج  هر  که  است  معتقد  روانشناس  این 
باید اهداف خاص خودش را داشته باشد 
و برای اهداف فردی خود پس از ازدواج 

نیز تالش کند.
به گفته انزانی، زن و مرد همانند دو دایر 
قرار  ازدواج در کنار هم  با  ه هستند که 

از  بخش هایی  در  رو  این  از  و  می گیرند 
هم پوشانی  یکدیگر  با  مشترک  زندگی 
هم پوشانی  نیز  قسمت هایی  در  و  دارند 

ندارند. 
وی با اشاره به لزوم داشتن اهداف فردی 
ازدواج،  از  افراد پس  این  دنبال کردن  و 
اهداف  باید  فرد  هر  کرد:  نشان  خاطر 
مختلف  های  زمینه  در  را  خود  خاص 
و  جسمی  آموزشی،  تفریحی،  معنوی، 
روحی و... پس از ازدواج نیز دنبال کند. 
هم  باید  زوجین  ازدواج  از  پس  واقع  در 
اهداف فردی و هم اهداف مشترک زوجی 

داشته باشند و آنها را دنبال کنند.
این روانشناس بخشی از احساس مالکیت 
از ازدواج  زوجین نسبت به یکدیگر پس 
دانست  معطوف  درونی  ترس های  به  را 
و  وابستگی  احساس  این  کرد:  تصریح  و 
ترس از دست دادن همسر پس از ازدواج 
زندگی  اولیه  سال های  در  ویژه  به  و 
حالی  در  این  می شود  بیشتر  مشترک 
به  نیاز  خود  روابط  در  زوجین  که  است 

صمیمیت و نه ترس دارند.
روانشناختی،  تفریحی،  صمیمیت  انزانی 
انواع  جمله  از  را  جسمی  و  عقالنی 
صمیمیت عنوان کرد و ادامه داد: هرچه 
شود  بیشتر  زوجین  میان  صمیمیت 
ترس های درونی آنها کاهش می یابد. در 
زندگی  از  بخشی  زوجین می توانند  واقع 
مشترک  فعالیت های  صرف  را  مشترک 
کنند  یاد شده  راستای صمیمت های  در 
و بخشی دیگر را به صورت فردی مشغول 

خود  فردی  اهداف  و  فعالیت ها  انجام 
باشند.

به گفته وی، اگر زوجین نتوانند به اهداف 
فردی خود دست یابند نهایتا تمام زندگی 
از  و  معنا می کنند  با همسر  بودن  در  را 
این رو ترس از دست دادن همسر در آنها 

شدت می گیرد.
تاکید  حال  عین  در  روانشناس  این 
برای  را  خاصی  مرز  نمی توان  که  کرد 
در  فردی  و  مشترک  فعالیت های  انجام 
این  چراکه  کرد  تعیین  مشترک  زندگی 
امر به ویژگی های شخصیتی، محیطی و 

خانوادگی هر فرد بستگی دارد.
تاکید  با  خود  سخنان  ادامه  در  انزانی 
برای  ازدواج  از  پیش  مشاوره  اهمیت  بر 
افزایش  همسر،  و  خود  از  بهتر  شناخت 
بین  شوق  و  شور  و  تعهد  صمیمیت، 

رفع  برای  حل  راه  بهترین  را  زوجین 
ترس از کنار همسر نبودن دانست و این 
خواسته ها  باید  زوجین  که  گفت  هم  را 
درباره  بشناسند،  را  خود  انتظارات  و 
صحبت  یکدیگر  انتظارات  و  خواسته ها 
کنند و در عین حال بر روی اهداف فردی 

خود نیز تمرکز کنند.
خود،  سخنان  پایان  در  روانشاس  این 
محیطی  و  افراد  گذشته  خاطرات  افزود: 
که در آن پرورش پیدا کرده اند در دیدگاه 
و نگرش آنها نسبت به چگونگی فعالیت 
بسیار  ازدواج  از  پس  مشترک  و  فردی 
مهم است. بنابراین می توان برای شناخت 
پیش  مشاوره  از  آنها  رفع  و  مسائل  این 
زندگی  بتوان  تا  گرفت  کمک  ازدواج  از 

آگاهانه ای را شروع کرد.

با امضای رئیس جمهور؛

مصوبه تغییرات کنکور 
از سال آینده برای اجرا 

ابالغ شد
از  موادی  اصالح  و  “تکمیل  واحده  ماده 
و  سنجش  ساماندهی  ضوابط  و  سیاست ها 
پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی )پس 
عالی  شورای  سوی  از  که  متوسطه(  پایان  از 
توسط  بود،  شده  تصویب  فرهنگی  انقالب 

رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شد.
شورای  رییس  رئیسی،  سیدابراهیم  اهلل  آیت 
“تکمیل  واحده  ماده  فرهنگی  انقالب  عالی 
ضوابط  و  سیاست ها  از  موادی  اصالح  و 
متقاضیان  پذیرش  و  سنجش  ساماندهی 
ورود به آموزش عالی)پس از پایان متوسطه( 
جلسات  در  که  را   ۱4۰۰ تیرماه   ۱۵ مصوب 
۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ پنجم بهمن ماه ۱4۰۰ و 
هفدهم خردادماه ۱4۰۱ شورای عالی انقالب 
اجرا  برای  است؛  رسیده  تصویب  به  فرهنگی 

ابالغ کرد.
انقالب  عالی  شورای  خبر  مرکز  گزارش  به 
فرهنگی، ماده واحده “تکمیل و اصالح موادی 
و  ساماندهی سنجش  و ضوابط  از سیاست ها 
پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی )پس 
از پایان متوسطه(” مصوب ۱۵ تیر ۱4۰۰  به 

شرح ذیل است:

از  موادی  اصالح  و  تکمیل  واحده  “ماده 
و  سنجش  ساماندهی  ضوابط  و  سیاست ها 
پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی )پس 
از پایان متوسطه( مصوب ۱4۰۰/۰4/۱۵” که 
در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰۵ 
و ۱4۰۱/۰۳/۱۷ شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای  ذیل  شرح  به  است،  رسیده  تصویب  به 

اجرا ابالغ می شود:
مصوبه  از  بندهایی  و  مواد   - واحده  ماده 
و  سنجش  ساماندهی  ضوابط  و  سیاست ها 
پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی )پس 
 ۱4۰۰/۰4/۱۵ مصوب  متوسطه(  پایان  از 
ذیل  شرح  به  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای 

تکمیل و اصالح می شود:
 ۱ ماده   ۱ بند  از  آخر«  »سال  عبارت   -  ۱

)تعریف سابقه تحصیلی(، حذف می شود.
اصالح  زیر  شرح  به   ۲ ماده   ۱ تبصره   -  ۲

می شود:
و  سازمان  توسط  ترتیب  به  »...که  عبارت 
می شود،  پیشنهاد  پرورش  و  آموزش  وزارت 
دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  توسط 
خواهد  بازنگری  قابل  سال  سه  هر  و  تعیین 
بود و تا قبل از شروع سال تحصیلی مربوطه 
شود…«  اطالع رسانی  شهریور(،  )پایان 
جایگزین عبارت »...توسط شورای سنجش و 
قابل  سال  سه  هر  و  تعیین  دانشجو  پذیرش 
قبل  سال  دو  حداقل  و  بود  خواهد  بازنگری 
 »... شود  عمومی  اطالع رسانی  باید  اجرا  از 

می شود.

۳ - تبصره ۳ و 4 به ذیل ماده ۲ به شرح زیر 
اضافه می شود:

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   :۳ تبصره 
تفکیک  آیین نامه  شش ماه  مدت  ظرف 
سنجش از پذیرش را تدوین و جهت تصویب 
علمی  جامع  نقشه  اجرای  راهبری  ستاد  به 

کشور ارائه می نماید.
»تبصره4: دانشگاه آزاد اسالمی کما فی السابق 
)به استثنای 4 رشته؛ پزشکی، دندانپزشکی، 
شورای  هماهنگی  با  دامپزشکی(  داروسازی، 
سنجش و پذیرش دانشجو، نسبت به پذیرش 

دانشجو برای این دانشگاه اقدام می نماید.«
اصالح  زیر  صورت  به   ۳ ماده   ۳ بند   -  4

می شود:
سنجش  برای  تحصیلی  سابقه  نمره  »سهم 
عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان  پذیرش  و  
تحصیلی  سال  در  پرمتقاضی  رشته های  در 
میزان  به  دوازدهم  پایه  فقط   ۱4۰۳ ۱4۰۲-
4۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی 
میزان  به  دوازدهم  پایه  فقط   ۱4۰۳-۱4۰4
۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی 
۱4۰4 - ۱4۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم 
به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال 
تحصیلی ۱4۰۵ - ۱4۰۶ و بعد از آن پایه های 
دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد 
با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.«

۵ - ماده 4 به صورت زیر اصالح می شود:
است  موظف  پرورش  و  آموزش  »وزارت 

نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی دانش آموزان 
سنجش  برای  که  گونه ای  به  نماید،  اقدام 
عالی  آموزش  به  ورود  متقاضیان  پذیرش  و  
بعد  به  و   ۱4۰۳  ۱4۰۲- تحصیلی  سال  از 
تحصیلی  سوابق  دارای  فارغ التحصیالن  همه 

باشند.«
۶ - تبصره ماده 4 حذف می شود.

۷ - عبارت زیر به عنوان ماده ۹ جدید اضافه 
می شود:

شرایط  سایر  و  اجرایی  »ضوابط   -  ۹ ماده 
مربوط به این مصوبه مانند مفاد ایجاد سوابق 
تحصیلی و تعداد تکرار آن و تاثیر آن و نحوه 
برای  تحصیلی  سوابق  تاثیر  میزان  اعمال 
آموزشی  نظام  در  تحصیلی  مختلف  پایه های 
نظام  در  پیش دانشگاهی  و  دیپلم  و   ۶-۳-۳
و  فنی  شاخه  از  متقاضیان  و  قبلی  آموزشی 
حرفه ای و کار دانش و گروه های آزمایشی هنر 
سنجش  شورای  در  تصویب  از  پس  زبان،  و 
با رعایت تبصره یک ماده  و پذیرش دانشجو 
عدالت  تحقق  راستای  در  و  مصوبه  این   ۲
آموزشی به اطالع ستاد راهبری اجرای نقشه 

جامع علمی کشور می رسد.«
۸ - بند ذیل جایگزین ماده ۹ قبلی می شود:

ماده   ۱۰ بر  مشتمل  مصوبه  »این   ۱۰- ماده 
مورخ   ۸۶۳ و   ۸۵۵ جلسات  در  تبصره   ۲ و 
شورای   ۱4۰۱/۳/۱۷ و   ۱4۰۰/۱۱/۰۵
از  و  رسید  تصویب  به  فرهنگی  انقالب  عالی 
دستگاه ها  و  سازمان ها  برای  تصویب،  تاریخ 

الزم االجرا خواهد بود.«

زوجین همه جا باید »دوتایی« حاضر شوند؟

کدام آلودگی هوا خطرناک تر 
است؛ داخل یا خارج از خانه؟



تجلی پیام غدیرخم،
 امروز تبعیت از والیت فقیه است

 در فرهنگ غدیر
 افراط و تفریط  هر دو باطلند

صفحه )4(صفحه )4(

فقیه  والیت  از  تبعیت  را  غدیرخم  پیام  امروز  تجلی  کشور  وزیر 
دانست و گفت: اگر کسی با تمام وجود والیت فقیه را قبول داشته 
در  شنبه  روز  وحیدی  احمد  است.  گفته  لبیک  غدیر  به  باشد، 
نشست صمیمی با کارکنان وزارت کشور به مناسبت فرا رسیدن 
عید سعید غدیرخم اظهار کرد: عید غدیرخم، عیداهلل اکبر است و 

در این روز دل ها و ذهن ها به یاد موالی متقیان...

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: در فرهنگ 
باطل  افراط و تفریط هر دو  ابی طالب )ع(،  ابن  غنی غدیر علی 
و  اصولگرایی  دوران  )ع(  امیرالمومنین  بلند  تمدن  در  و  هستند 
اصالح طلبی سر آمده است.  حجت االسالم احد آزادی خواه در 
نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز )شنبه( مجلس شورای 

اسالمی ضمن تبریک عید غدیر بیان کرد: این ...
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یکه تازی پیک هفتم کرونا
 در کهگیلویه و بویراحمد

کدام آلودگی هوا 
خطرناک تر است؛ 

داخل یا خارج از خانه؟

کمبود تجهیزات مقابله با 
آتش سوزی را مشکل  می کند

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیت  مدیرکل 
سال  سوزی  آتش  وقوع  به  اشاره  با  بویراحمد 
گفت:  خاییز  شده  حفاظت  منطقه  در  گذشته 
کمبود تجهیزات، مقابله با آتش سوزی را مشکل 
جلسه  در  شنبه  روز  نیکروز  علیرضا  کند.  می 
کهگیلویه  در  بحران  مدیریت  ستاد  فوق العاده 
اظهارداشت: باید برای مقابله با آتش سوزی یک 
تامین تجهیزات مورد  برای  نیاز سنجی مناسب 
به موقع  به حضور  اشاره  با  انجام شود. وی  نیاز 
دیگر  و  احمر  هالل   ، بسیج   ، مردمی  نیروهای 

نیروها در مهار آتش سوزی خاییز  بیان...

 نماینده مردم مسجد سلیمان گفت:آیت اهلل 
رییسی را از جنس صداقت و جهاد می دانیم 
و سلوک برادرانه مجلس یازدهم در همراهی 
ایشان و کابینه با هدف بهبود معیشت مردم 

تداوم خواهد داشت.
علنی  نشست  در  قندعلی  ورناصری  علیرضا 
شورای  مجلس  تیرماه-   ۲۵ روز-شنبه، 
بیان  با  خود  دستور  میان  نطق  در  اسالمی 
اینکه موکدات حضرت آقا در ضرورت کارکرد 
همه  العین  نصب  یازدهم،  مجلس  انقالبی 
نباید  نطق ها  و  نقدها  تواتر  ماست، گفت: در 
رسالت راستین مجلس در ارتقای رفاه مردم 

کمرنگ شود.
به  خطاب  سلیمان   مسجد  مردم  نماینده 
فرمایش  وفق  گفت:  کابینه  و  جمهور  رییس 
زمان  که  علی)ع(  امیرالمومنین  موالیمان 
اتحاد عزم ها و اهداف را موجب  سختی ها، 
سعادت و اقتدار درشکست دشمن می داند، 
کلیت اهتمام وکالی مردم در این مجلس نیز 
همسو با مصادیق سندتحول دولت سیزدهم، 
در  دولت  و  مجلس  انسجام  که  است  برآن 
قالب مجموعه ای هماهنگ، به دور از افراط و 
تفریط، منجر به تحقق عدالت سرزمینی شود.
ورناصری  با بیان اینکه ما رییسی را از جنس 
برادرانه  سلوک  و  دانیم  می  جهاد  و  صداقت 
کابینه  و  ایشان  همراهی  در  یازدهم  مجلس 
خواهد  تداوم  مردم  معیشت  بهبود  هدف  با 
است  ضروری  رو  این  از  کرد:  عنوان  داشت، 
با استناد به اصل ۱۳4 قانون اساسی با ترمیم 
بی  های  پیگیری  علیرغم  که  وزرایی  کابینه، 
وقفه من وهمکارانم، عملکرد جهادی متناسب 
کنار گذاشته  ندارند  مردم  با حجم مشکالت 
شوند، تالش های ما خادمین ملت برای رفع 
محرومیت ها همسو با دولت است اما گاهی 
مردم  مطالبات  که  ما  تذکرات  و  ها  پیگیری 
نمی  شنیده  شما  وزرای  برخی  توسط  است 
وعده  و  تحقق  بی  مصوبات  حد  در  یا  شود 
مورد  این  در  ماند،  می  باقی  عمل  بی  های 
باید شخص شما در راستای تداوم اهتمام بر 

خدمت خالصانه با محوریت ارتقای ...

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن هشدار 
استان  در  کرونا  هفتم  پیک  شروع  خصوص  در 
آسیب  کاهش  جهت  بویراحمد،گفت:  و  کهگیلویه 
های ناشی از پیک جدید مردم استان هر چه سریع 
نمایند.  اقدام  خود  واکسیناسیون  تکمیل  جهت  تر 
بیمار   4۰ اکنون  هم  گفت:  نژاد  غالم  محمد  دکتر 
این  از  که  هستند  بستری  استان  بیمارستان های  در 
اشاره  با  وی  باشند.  می  قطعی  مبتالی  نفر   ۹ تعداد 
به آزمایش های انجام شده در استان طی ۲4 ساعت 
از  شده  دریافت  نمونه   ۱۰۳ از  کرد:  تصریح  گذشته 

آزمایشگاه های استان که شامل تست های ...

سرپرست دانشگاه  علوم پزشکی یاسوج هشدار داد؛

2

2

2 4

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
هشدار داد؛

رشد ۶ درصدی مصرف برق
 در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: 

استانداری از بانوان 
سرمایه گذار و کارآفرین استان 

حمایت می کند

تداوم همراهی دولت و مجلس
 برای بهبود معیشت مردم 

2

2

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

پد بالگرد در بیمارستان های 
استان وجود ندارد 

3

عین  در  و  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  نگهبان  شورای  وظایف  و  ساختار 
حال حساس ترین نهادهای کشور، برای بسیاری قابل توجه و تامل است؛ 
شورایی که از یک سو با انگیزه حراست از قانون و از سوی دیگر حفاظت 
از حقوق مردم تشکیل شده است و با هر انتخاباتی نامش در صدر خبرها 

قرار می گیرد.
۲۶ تیرماه، سالروز تشکیل نهادی در جمهوری اسالمی است که پاسداری 
از اصول قانون اساسی و حقوق مردم دو رسالت و مسئولیت اصلی آن اعالم 
شد. شورای نگهبان وظیفه نخست را با نظارت بر پروسه تصویب و دومی 

را در نظارت بر فرایند انتخابات انجام می دهد.

چرا شورای نگهبان؟
شورایی برای نگهبانی، تطبیق و نظارت بر قانون اساسی، از همان روزهای 
مشروطه  سوی  از  مشروطه  عصر  در  ایران  مردم  قانون  خواهی  نخست 
خواهان، مورد توجه بود. اصل دوم از متمم قانون اساسی مشروطه صریحا 
از  مطلع  که  متدین  فقهایی  و  »مجتهدین  از  که  نهادی  چنین  وجود 
مقتضیات زمان هم باشند« را ضروری دانسته تا »موادی  که در مجلسین 
عنوان می شود به دقت مذاکره و غور بررسی نموده هریک از آن مواد معنونه 
که مخالفت با قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و رد نمایند«. این نهاد 
اما در حکومت قاجار و پهلوی، به سبب ُمتاع بودن امر پادشاه! و چیرگی 
آن بر هر قانونی! چندان در عرصه اجرا به نتیجه نرسید. با پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، این نهاد سال ۵۸ و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسالمی و 

با نام شورای نگهبان قانون اساسی آغاز به کار کرد.
مهم ترین هدف امام خمینی )ره( از تاسیس این نهاد، نظارت بر قوانینی 
بود که در مجلس باید تصویب می شد و تایید شرع را به همراه داشت و 
ریشه این هدف هم در همان شعارهای انقالب اسالمی مستتر بود که مردم 
ایران جمهوری مبتنی بر قوانین اسالم را خواستار بودند و این شورا وظیفه 
داشت تا این شعار را به مرحله اجرا نزدیک کند. مرحوم آیت اهلل »محمدرضا 
مهدوی کنی« از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت اهلل »لطف اهلل 
تا خرداد ۱۳۶۷، مرحوم آیت اهلل »محمد  از آذر ۱۳۵۹  صافی گلپایگانی« 
محمدی گیالنی« از تیر ۱۳۶۷ تا مهر ۱۳۷۱ و آیت اهلل »احمد جنتی« از 

تیر ۱۳۷۱ تاکنون)۱4۰۱( دبیران شورای نگهبان بوده اند.

ساختار شورای نگهبان
شورای  ساختار  از  حقوقی  اما  ساده  توصیفی  دوگانه،  ترکیب  با  نهادی 
دوره  برای یک  فرآیندی  دارد که طی  این شورا ۱۲ عضو  است.  نگهبان 
دیگر  نیمی  و  فقیه  نفر(   ۶( اعضا  از  نیمی  می  شوند.  انتخاب  ساله  شش 
حقوقدان هستند. اصل ۹۱ قانون اساسی »عدالت«، »فقاهت« و آگاهی به 
مقتضیات زمان را از مهمترین شاخصه های ۶ عضو فقیه شورای نگهبان 
اعالم کرده است. این فقها براساس آن ویژگی ها و به تصریح قانون اساسی 
از سوی مقام رهبری انتخاب می شوند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم عزل، 
نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبری 

قرار داده است.
شرایط انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هم در اصل ۹۱ قانون اساسی 
واجد  حقوقدان  نفر(   ۶ از  )بیش  تعدادی  قضائیه  قوه  رئیس  است؛  آمده 
شرایط را به قوه مقننه معرفی می کند و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
از میان آنها ۶ نفر را انتخاب و شورای نگهبان معرفی می کنند. بر اساس 
ماده هفت آیین نامه داخلی شورای نگهبان، اگر هریک از این فقها استعفا 
دهند، دبیر شورای نگهبان، به منظور معرفی گزینه جایگزین این استعفا را 

به روسای قوه قضائیه و مقننه اعالم می کند.

در حال حاضر: آیت اهلل احمد جنتی، آیت اهلل سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، 
احمد  سید  آیت اهلل  اعرافی،  علیرضا  آیت اهلل  شب زنده دار،  مهدی  آیت اهلل 
خاتمی، آیت اهلل سید احمد حسینی خراسانی اعضای فقیه شورای نگهبان 
اهلل  فضل  »سید  ره پیک«،  »سیامک  کدخدایی«،  »عباسعلی  و  هستند 
موسوی«، »محمد حسن صادقی مقدم«، »غالمرضا موالبیگی« و »هادی 

طحان نظیف« اعضای حقوقدانان شورای نگهبان در دوره کنونی هستند.

وظایف شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسالمی برای نهاد شورای نگهبان و اعضای فقیه 
و حقوقدان آن  وظایف و اختیارات مشخص کرده است. وظایف مشترک 

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان:
۱ -نظارت بر قانون گذاری از جهت عدم مغایرت آن با قانون اساسی: اصول 
۷۲ و ۸۵  قانون اساسی، شورای نگهبان را موظف کرده است تا از قوانین 
و مصوبات قوه مقننه بر اساس شرع و قانون پاسداری کند. بر هین اساس 
مصوبات مجلس شورای اسالمی و اساسنامه های مصوب دولت، برای آنکه 
به قانون جاری در کشور تبدیل شوند ابتدا باید در شورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گیرند. اگر این طرح ها و لوایح مغایر موازین شرعی و مواد و 
تبصره های قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن ها را تصویب کرده و 
مصوبه این شورا قابل اجراست. چناچه اما مغایرتی در قوانین و مصوبات 
وجود داشته باشد، شورای نگهبان آن را به مجلس اعالم و ارجاع می کند 
و قوه مقننه مکلف است ایرادات و اشکاالت وارد شده به قانون و مصوبه را 
اصالح کرده و برای بررسی دوباره به شورای نگهبان تقدیم کند. این شورا 
از زمان تقدیم هریک از قوانین و مصوبات از سوی مجلس ۱۰ روز کاری 
فرصت دارد تا نظر خود را در آن زمینه اعالم کند و این فرصت به ۲۰ روز 

هم قابل تمدید است.
۲ -تفسیر قانون اساسی: موارد سکوت، ابهام یا اجمال اصول قانون اساسی، 

رسمیت  به  را  ها  آن  وجود  قانون  این  اصل ۹۸  که  هایی هستند  کانون 
شناخته و تفسیر آن و بیان مراد مقّنن را بر عهده شورای نگهبان قرار داده 
این مهم، ضروری است که سه چهارم اعضای شورا یعنی ۹  برای  است. 
نفر از آن ها درباره مورد، بند، تبصره خاصی از قانون اساسی نظر مشترک 
داشته باشند تا آن دیدگاه تفسیری آن ها به عنوان مراد مقنن، اعالم و 

اعمال شود.
اعضای  اساسی  قانون   ۱۲۱ اصل  شوراها:  و  مراسم  برخی  در  -حضور   ۳
شورای نگهبان را موظف به حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور کرده 
است. بر اساس اصل ۹۷ قانون اساسی به منظور تسریع در روند تصویب 
یا  الیحه   دربارة   مذاکره   هنگام   نگهبان   می توانند  شورای   اعضای   قوانین 
طرح  قانونی  در مجلس  حاضر شوند. اما در مواقع تصویب فوری  طرح ها  
و لوایح  اعضای  شورای  نگهبان  باید در مجلس  حاضر شوند و نظر خود را 
غیرعلنی  در جلسات  توانند  این شورا می  اعضای  نمایند.همچنین  اظهار 
 ۱۷۷ اصل  باشند.  داشته  حضور  هم  امنیتی  مهم  مسائل  درباره  مجلس 
بازنگری  شورای  عضو  را  نگهبان  شورای  اعضای  همه  هم،  اساسی  قانون 

قانون اساسی اعالم می کند.
4 - نظارت بر انتخابات و همه پرسی: مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی 
قانون  قانون گذار در اصل ۹۹  انگیزه  آرای مردم؛ مهمترین  از  و صیانت 
در  پرسی  همه  و  انتخابات  بر  نگهبان  شورای  دادن  قرار  ناظر  از  اساسی 
انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبری ، ریاست   بر  داخل کشور است.   نظارت  
جمهوری ، مجلس  شورای  اسالمی  و مراجعه  به  آراء عمومی  و همه   پرسی ، 
انتخاباتی است که شورای نگهبان وظیفه نظارتی خود را از طریق هیات 
مرکزی نظارت، هیات های نظارت استانی و سایر هیات های نظارت انجام 
می دهد. همچنین از مردم و گروه های مردم نهاد هم برای پیشرفت سریع 

تر و نظارت دقیق تر هم بهره می گیرد.
وظایف  از  بخش  این  جمهوری:  ریاست  داوطلبان  صالحیت  تایید   -  ۵

شورای نگهبان را می توان پرحاشیه ترین قسمت مسئولیت این شورا قلمداد 
ریاست  داوطلبان  صالحیت  بر  مستقیم  صورت  به  نگهبان  شورای  کرد. 
جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، نظارت می  کند. 
درباره انتخابات مجلس شورای اسالمی، مجری انتخابات )وزارت کشور( به 
صالحیت داوطلبان، رسیدگی می نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت 
تأیید  خصوص  در  اساسی  قانون   )۱۱۰( اصل   )۹( بند  در  کرد.  خواهد 
داوطلبان   »صالحیت   است:  آمده  جمهوری  ریاست  داوطلبان  صالحیت 
ریاست  جمهوری  از جهت  دارا بودن  شرایطی  که  در این  قانون  می آید، باید 
قبل  از انتخابات  به  تأیید شورای  نگهبان برسد«. در ماده ۳ قانون انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری و آیین نامه آن بررسی صالحیت داوطلبان مجلس 
خبرگان بدین شرح به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: »مرجع 
تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند«.

وظیفه فقهای شورای نگهبان؛
اساسی  قانون  اصل چهارم  اساس  بر  مقررات:  و  قوانین  بر  نظارت شرعی 
اداری،  اقتصادی،  مالی،  جزایی،  مدنی،  از  اعم  مقررات  و  قوانین  »کلیه 
فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر 
اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم 
است و تشخیص این امر بر عهدة فقهاء شورای نگهبان است. نحوه اعمال 
اساسنامه های  و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  با  رابطه  در  اصل  این 
مصوب دولت در اصول ۷۲، ۸۵ و ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی بیان شده است.
حضور در شورای موقّت رهبری: اصل ۱۱۱ قانون اساسی، برای برهه ای که 
مقام رهبری بر اثر بیماری  یا حادثه دیگری  موقتاً از انجام  وظایف  رهبری  
فوت، ناتوان  شود یا از سوی مجلس خبرگان عزل شده یا کناره گیری کند، 
یکی از فقهای شورای نگهبان را به همراه شورایی  مرکب  از رئیس  جمهور 
و  رئیس  قوه  قضاییه ، تا زمان معرفی رهبر جدید همه  وظایف  رهبری  را 
به  طور موقت  به  عهده  می گیرد. تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و 
شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آن ها نیز از وظایفی است که 

قانون گذار آن را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است.

متن قربانی حاشیه نخواهد شد
بسیاری از مردم عادی و حتی خبرگان عرصه سیاست، شورای نگهبان را 
بیشتر  زمان انتخابات و احراز صالحیت داوطلبان  به یاد می  آورند. یادآوری 
که در سایه برخی جوسازی ها و هجمه های رسانه ای گاهی حالت مناقشه 
و چالش هم به خود می گیرد و حاشیه ساز می شود. اما واقعیت آن است 
که نظارت استصوابی شورای نگهبان که مسئولیت قانونی این نهاد است، 
از دیدگاه عقالیی، موضوعی منطقی محسوب می شود که در شمار بسیاری 
از دموکراسی های جهان هم وجود داشته و موضوعی پذیرفته شده است. 
این گزاره که برای تصدی هر مسئولیت و پستی، فرد داوطلب باید دارای 
ویژگی ها و شرایط خاصی باشد، منطقی تر از آن است که کسی با آن مقابله 
احراز صالحیت  فرایند  و  نگهبان  نظارت شورای  اساس  که  منطقی  کند. 
داوطلبان است. انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هر انتخاباتی در کنار 
مجریان و عوامل آن باید دارای شرایط خاص و متناسب با مسئولیت خود 
باشند تا پس از احراز صالحیت و آغاز مسئولیت در مقام پاسخگویی هم 
قرار گیرند و این یکی از مهمترین راه های دفاع از حقوق مردم به عنوان 

صاحبان جمهوریت در جمهوری اسالمی ایران است.

شورایی برای حراست از قانون و حقوق مردم

امام کاظم علیه السالم
مؤمن با چیزی برتر از مواسات نسبت به مؤمن ، به خداوند عز 
و جل نزدیك نشده است ، و این ، همان سخن خدای متعال 
است که : »هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید ، تا این که از 

آنچه دوست دارید ، انفاق کنید« . 
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محققان پی بردند؛

روزه گرفتن از شدت بیماری کووید ۱۹ 
می کاهد

یک مطالعه جدید نشان می دهد که روزه داری 
بستری  از  جلوگیری  برای  راهی  است  ممکن 

شدن در بیمارستان به خاطر کووید ۱۹ باشد.
یوتا  اینترمانتین  سالمت  مرکز  در  محققان 
دریافتند افرادی که چندین دهه روزه فقط با آب 
داشته اند، کمتر احتمال دارد که عوارض شدید 

ناشی از عفونت کووید را تجربه کنند.
مقاله،  این  اصلی  نویسنده  هورن«،  »بنجامین 
گفت: »قبال مشخص شده است که روزه متناوب 
التهاب را کاهش می دهد و سالمت قلب و عروق 
مزایای  ما  مطالعه،  این  در  بخشد.  می  بهبود  را 
بیشتری را برای مبارزه با عفونت کووید ۱۹ در 
پیروی  سبک  این  از  هاست  دهه  که  بیمارانی 

می کنند، یافتیم.«
بین  را شناسایی کردند که  بیمار  محققان ۲۰۵ 
مارس ۲۰۲۰ و فوریه -۲۰۲۱ قبل از در دسترس 
بود.  مثبت  کوویدشان  آزمایش  واکسن–  بودن 
ماه  در  بار  یک  حداقل  آنها  از  نفر  سه  و  هفتاد 
روزه می گرفتند. تقریباً ۶۲درصد از ساکنان یوتا 
هستند  قدیسان  مسیح  عیسی  کلیسای  اعضای 
که روزه گرفتن در اولین یکشنبه ماه برای آنها 

معمول است.
محققان بستری شدن و یا مرگ ناشی از ابتال به 
کووید را در ۱۱ درصد از روزه داران در مقایسه 

با ۲۹ درصد از غیر روزه داران گزارش کردند.
روزه  چرا  که  نیست  مشخص  دقیقاً  گفتند  آنها 
داری متناوب با عوارض بهتر کووید مرتبط است 
و تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. اما آنها این 
نظریه را مطرح کردند که روزه می تواند التهاب را 
کاهش دهد، در حالی که التهاب بیش از حد با 

تشخیص بد کووید مرتبط است.
ساعت   ۱۲ از  پس  همچنین  محققان،  گفته  به 
گرسنگی، بدن نحوه فرآوری قند خون را تغییر 
اسید  جمله  از  کتون  به  گلوکز  از  و  می دهد 

لینولئیک تغییر وضعیت می دهد.
روی  پاکت  »یک  می گوید:  باره  این  در  هورن 
سطح کروناویروس وجود دارد که اسید لینولئیک 
در آن قرار می گیرد و می تواند ویروس را کمتر به 

سلول های دیگر متصل کند.«
وی در ادامه افزود: »روزه داری متناوب همچنین 
به یک فرآیند طبیعی بدن به نام اتوفاژی کمک 
بازیافتی است که  اتوفاژی یک سیستم  می کند؛ 
به بدن کمک می کند سلول های آسیب دیده و 

آلوده را از بین برده و بازیافت کند.«
هورن اضافه کرد: »روزه نباید به عنوان جایگزینی 
بلکه  شود،  تلقی   ۱۹ کووید  واکسیناسیون  برای 
و  واکسن ها  برای  مکمل  رویکرد  یک  شاید 
درمان های ضدویروسی برای کاهش شدت کووید 

۱۹ باشد.«
محققان می گویند؛

شبکه های اجتماعی
 بر افزایش نرخ مصرف سیگار تاثیر دارند

به گفته محققان، تأثیر قوی رسانه های اجتماعی 
ممکن است شامل مصرف دخانیات هم باشد.

شده  منتشر  مطالعه   ۲۹ تحلیل  و  تجزیه  با 
رسانه های  که  افرادی  دریافتند  محققان  قبلی، 
را  دخانیات  و  تنباکو  محتوای  حاوی  اجتماعی 
مشاهده می کنند، در مقایسه با افرادی که هرگز 
آن را مشاهده نکرده اند، بیش از دو برابر بیشتر 

احتمال دارد که از دخانیات استفاده کنند.
افرادی که در معرض این محتوا قرار می گرفتند، 
حتی  بودند،  نکرده  استفاده  تنباکو  از  قباًل  اگر 

بیشتر مستعد مصرف دخانیات در آینده بودند.
این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل نظرسنجی از 
مطالعات  در  کننده  شرکت  هزار   ۱۳۹ از  بیش 
مختلف بود. »اسکات دونالدسون«، محقق ارشد 
کالیفرنیای جنوبی، گفت: »ما شبکه  از دانشگاه 
و  تنباکو  با  مرتبط  گسترده ای حاوی محتواهای 
بین  رابطه  و  کردیم  ایجاد  اجتماعی  رسانه های 
و  اجتماعی  رسانه های  معرض  در  گرفتن  قرار 

مصرف دخانیات را بررسی کردیم.«
دونالدسون در ادامه افزود: »آنچه ما دریافتیم این 
پیامدهای  و  این شبکه ها قوی هستند  است که 

بهداشت عمومی در سطح جمعیت دارند.«
رسانه های  »گسترش  داد:  توضیح  دونالدسون 
راه های  دخانیات  شرکت های  به  اجتماعی 
جدیدی برای تبلیغ محصوالت خود، به ویژه برای 

نوجوانان و جوانان ارائه کرده است.«
این  وجود  با  کردیم  مشاهده  »ما  وی:  گفته  به 
تبلیغات، افرادی که قباًل هرگز از دخانیات استفاده 
این  بودند.  استفاده  مستعد  بیشتر  بودند،  نکرده 
نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض محتوای 
مرتبط با دخانیات می تواند عالقه را برانگیزد و به 
به سمت  را  افراد غیر مصرف کننده  بالقوه  طور 

استفاده از دخانیات سوق دهد.«
ایاالت  سراسر  از  افرادی  شامل  مطالعه  این 
بین  افراد  بود.  اندونزی  و  استرالیا  هند،  متحده، 
۱۰ تا ۱۹ سال ۷۲ درصد از شرکت کنندگان را 
تشکیل می دادند، در حالی که بزرگساالن جوان 
و بزرگساالن به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۳ درصد را 

تشکیل می دادند.

وزیر کشور

تجلی پیام غدیرخم،
 امروز تبعیت از والیت فقیه است

وزیر کشور تجلی امروز پیام غدیرخم را تبعیت از والیت فقیه 
را قبول  با تمام وجود والیت فقیه  اگر کسی  دانست و گفت: 

داشته باشد، به غدیر لبیک گفته است.
احمد وحیدی روز شنبه در نشست صمیمی با کارکنان وزارت 
کشور به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیرخم اظهار کرد: 
عید غدیرخم، عیداهلل اکبر است و در این روز دل ها و ذهن ها 
به یاد موالی متقیان امیرالمومنین علی علیه السالم قرار دارد.

و  دانست  نعمت  دومین  خلقت،  از  پس  را  ایمان  کشور،  وزیر 
یادآور شد: ایمان به والیت هم، مهم ترین رکن است.

سرچشمه  السالم  علیه  بیت  اهل  محبت  داد:  ادامه  وحیدی 
باید از این نعمت، بهره الزم را  ایمان و فیض معنوی است و 

داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه جبهه استکبار همواره در تالش برای بی 
اهمیت نشان دادن مناسبت های بزرگ دینی در کشور است، 
شدنی  فراموش  گاه  هیچ  بیت)ع(  اهل  یاد  و  نام  کرد:  اضافه 

نیست و با هیچ امری هم قابل جایگزینی نیست.
تاریخی  و  بزرگ  واقعه  اصلی  پیام  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
غدیرخم، والیت پذیری است؛ گفت: نبی مکرم اسالم )ص( با 
فرمان الهی، امیرالمومنین)ع( را به عنوان انسان کامل، جانشین 

خود در بین امت اسالم معرفی کرد.
را  غدیر  پیام  نمود  و  تجلی  سخنان،  این  ادامه  در  وحیدی   
در زمان کنونی، اطاعت از والیت فقیه دانست و گفت: خدای 
ناکرده به هر میزان که از اصل والیت فقیه جدا باشیم به همان 

نسبت از امیرالمومنین)ع( و پیام غدیر جدا افتاده ایم.
وی بر ضرورت تعاون، مشارکت و همیاری در جامعه اسالمی 
باید  فقیه،  والیت  اصل  از  تبعیت  از  بعد  افزود:  و  کرد  تاکید 
فرهنگ و روحیه کمک رسانی در جامعه برای حل مشکالت 

هم تقویت شود.
وزیر کشور با بیان اینکه باید نسبت به این امر واقف باشیم که 
در حکومت متصف به امام زمان)عج( در حال خدمت رسانی 
هستیم؛ تصریح کرد: از این فرصت برای خدمت گذاری بیشتر 

به مردم به عنوان ولی نعمتان انقالب استفاده کنیم.
وحیدی  اشاره  مورد  محورهای  دیگر  از  اسالمی  دولت  تحقق 
و  اساسی  نقشی  کشور  وزارت  گفت:  و  بود  امروز  نشست  در 
باید به  راهبردی در تحقق دولت اسالمی دارد و برای همین 
ادامه مسیر پر  عنوان کارگزار دولت اسالمی، سهمی موثر در 
اسالمی  تمدن  تحقق  آن،  مقصد  که  اسالمی  انقالب  افتخار 

است؛ داشته باشیم.
آزادی خواه:

 در فرهنگ غدیر افراط و تفریط
 هر دو باطلند

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: در فرهنگ 
غنی غدیر علی ابن ابی طالب )ع(، افراط و تفریط هر دو باطل 
هستند و در تمدن بلند امیرالمومنین )ع( دوران اصولگرایی و 
اصالح طلبی سر آمده است.  حجت االسالم احد آزادی خواه 
در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز )شنبه( مجلس 
عید  این  کرد:  بیان  غدیر  عید  تبریک  ضمن  اسالمی  شورای 
فرخنده روز اکمال دین، اتمام نعمت و روز رضایت الهی است 
و بسیاری از اندیشمندان بزرگ از همه فرق و مذاهب اسالمی 
واقعه غیر قابل انکار غدیر را بیان کرده و بر آن اذعان داشته  اند. 
وی با تاکید بر اینکه غدیر محور اخوت و وحدت جامعه اسالمی 
است، خاطرنشان کرد: کما اینکه علی ابن ابی طالب )ع( نیز 
محور وحدت بوده و اکمال و اتمام دین مرهون حضرت علی 
)ع( است. نماینده مردم مالیر در مجلس با اشاره به روایات و 
اینکه غدیر و صاحب غدیر، تنظیم گر و هدایت کننده است، 
افزود: در فرهنگ غنی غدیر علی ابن ابی طالب، افراط و تفریط 
هردو باطل هستند و در تمدن بلند امیرالمومنین )ع(  دوران 
آزادی خواه گفت:  است.  آمده  و اصالح طلبی سر  اصولگرایی 
این همان نگاه انقالبی است که ولی جامع الشرایط فقیه زمان 
همگان را به آن طریق توصیه کرد. فریاد از افراط و تفریط! هوار 
از دست تندروی و کندروی که اسالم هرچه کشید یا از افراط 
بود یا از تفریط. وی در ادامه با اشاره به چند نکته در رابطه 
با مالیر شهر جهانی انگور، مبل و منبت و شهر دالوران ایثار 
به وزیر صمت تصریح کرد: موضوع شرکت   و شهادت خطاب 
کردم  عرض  شما  خدمت  حضورا  را  بافتسان  و  بافتینه  های 
سال  دو  در  را  کشور  بلون  ملت  و  باند  اسپان  درصد   ۹۰ که 
کرونایی تهیه کردند، لذا انتظار است کماکان جزء گروه کاالیی 
4 و مشمول ممنوعیت واردات کاالی مشابه قرار دهید که این 
موضوع همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب است. نماینده 
مردم مالیر در رابطه با وضعیت راه های مواصالتی، کشاورزی 
و صنعت مبلمان حوزه انتخابیه اش به وزرای راه و شهرسازی، 
جهاد کشاورزی و صمت و میراث فرهنگی تذکراتی داد و گفت: 
صنعت مبلمان که صنعت بومی و هنر دستی هنرمندان کشور 
بوده و ۸ درصد اقتصاد یا اشتغال کشور را به خود اختصاص 
داده با باال رفتن لحظه به لحظه قیمت مواد اولیه مثل چوب، 
انتظار  چسب و پارچه با مشکالت عدیده مواجه شده است و 

است سریعا اقدام فرمایید.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری! 

وزیر اطالعات  تاکید کرد :

حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه بود
وزیر اطالعات از حذف ارز ترجیحی از سوی 
ستودنی  و  شجاعانه  اقدامی  عنوان  به  دولت 
یاد کرد و گفت: اقدامات وزارت اطالعات در 
کنترل بازار ارز رضایت مسئولین کشوری را 

به همراه داشته است.
وزیر  خطیب  والمسلمین  االسالم  حجت 
اطالعات در همایش مدیران امنیت اقتصادی 
و مبارزه با فساد وزرات اطالعات گفت: دولت 
را  خود  غم  و  هم  تمام  انقالبی  و  مردمی 
گذاشته که با اقدامات مؤثر اقتصادی، رضایت 
اجرای  و  کند  تأمین  را  ملّی  منافع  و  مردم 
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها به 
همین منظور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب توسط 
مقام معظم رهبری تاکید کرد: باید یک نگاه 
دستور  در  جهشی  اقدامات  و  گرایانه  تحول 
کار قرار گیرد و راهبرد کالن وزارت اطالعات 
حرکت  این  و  است  فساد  ریشه  خشکاندن 
انقالبی، جهادی و شجاعانه  اقدامات  نیازمند 
گلوگاه های  با  هوشمندانه  مبارزه  که  است؛ 
فساد از تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس 
جمهور مردمی دولت انقالبی می باشد که در 

دستور کار این وزرات خانه قراردارد.
وزارت  اقدامات  به  اشاره  با  اطالعات  وزیر 
گفت:  ارز  بازار  کنترل  درخصوص  اطالعات 

ارز  بازار  کنترل  در  اطالعات  وزارت  اقدامات 
رضایت مسئولین کشوری را به همراه داشته 

و بر استمرار این اقدامات تأکید کردند.
تحریم های  به  اشاره  با  همچنین  خطیب 
ظالمانه استکبار جهانی علیه ملّت ایران افزود: 
با هماهنگی های  و  مردمی  دولت  اقدامات  با 
بعمل آمده با دیگر قوای کشور، اثرات تحریم 
بر کشور کاهش یافته و موفقیت های خوبی را 

بدست آورده ایم.
اقتصاد  سیاست های  اجرای  بر  تأکید  با  وی 
مقاومتی گفت: با حضور فعال رئیس جمهور 
اول  معاون  مستمر  پیگیری های  و  محترم 
خود  تالش  تمام  دولت  جمهور،  رئیس 
ارز  مسئله  همیشه  برای  تا  بکارگرفته  را 
ترجیحی را حل کند و با استفاده از سامانه ها 
مؤثری  اقدامات  هوشمندانه  شفاف سازی  و 
با  انجام دهد. وزیر اطالعات گفت: مبارزه  را 
فساد باید مقّوم تولید و اشتغال در کشور باشد 
و نباید هیچ واحد تولیدی به سمت تعطیلی 
پیش رود و با استفاده از همه ظرفیت ها باید 
پایدار حرکت کرد و  ایجاد اشتغال  به دنبال 
وزارت اطالعات از کلیه طرح ها و اموری که 
به معیشت مردم کمک کند، حمایت می کند 
و کمک به تولید و ایجاد اشتغال از مهمترین 

برنامه های دولت مردمی است.

 نماینده مردم مسجد سلیمان گفت:آیت اهلل 
رییسی را از جنس صداقت و جهاد می دانیم 
و سلوک برادرانه مجلس یازدهم در همراهی 
ایشان و کابینه با هدف بهبود معیشت مردم 

تداوم خواهد داشت.
علنی  نشست  در  قندعلی  ورناصری  علیرضا 
شورای  مجلس  تیرماه-   ۲۵ روز-شنبه، 
بیان  با  خود  دستور  میان  نطق  در  اسالمی 
اینکه موکدات حضرت آقا در ضرورت کارکرد 
همه  العین  نصب  یازدهم،  مجلس  انقالبی 
نباید  تواتر نقدها و نطق ها  ماست، گفت: در 
رسالت راستین مجلس در ارتقای رفاه مردم 

کمرنگ شود.
به  خطاب  سلیمان   مسجد  مردم  نماینده 
فرمایش  وفق  کابینه گفت:  و  رییس جمهور 
زمان  که  علی)ع(  امیرالمومنین  موالیمان 
سختی ها، اتحاد عزم ها و اهداف را موجب 
سعادت و اقتدار درشکست دشمن می داند، 
کلیت اهتمام وکالی مردم در این مجلس نیز 
همسو با مصادیق سندتحول دولت سیزدهم، 
در  دولت  و  مجلس  انسجام  که  است  برآن 
قالب مجموعه ای هماهنگ، به دور از افراط و 
تفریط، منجر به تحقق عدالت سرزمینی شود.

ورناصری  با بیان اینکه ما رییسی را از جنس 
برادرانه  و سلوک  دانیم  و جهاد می  صداقت 

کابینه  و  ایشان  همراهی  در  یازدهم  مجلس 
خواهد  تداوم  مردم  معیشت  بهبود  هدف  با 
است  رو ضروری  این  از  کرد:  عنوان  داشت، 
با استناد به اصل ۱۳4 قانون اساسی با ترمیم 
کابینه، وزرایی که علیرغم پیگیری های بی 
وقفه من وهمکارانم، عملکرد جهادی متناسب 
ندارند کنار گذاشته  با حجم مشکالت مردم 
شوند، تالش های ما خادمین ملت برای رفع 
محرومیت ها همسو با دولت است اما گاهی 
مردم  مطالبات  ما که  تذکرات  و  ها  پیگیری 
نمی  شنیده  شما  وزرای  برخی  توسط  است 
وعده  و  تحقق  بی  مصوبات  حد  در  یا  شود 
مورد  این  در  ماند،  می  باقی  عمل  بی  های 
باید شخص شما در راستای تداوم اهتمام بر 
عملکرد  ارتقای  محوریت  با  خالصانه  خدمت 

مردم محور، رسیدگی کنید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم 
دولت جهت  تصمیم  روند  در  نظارت  توسعه 
تحت  از  جلوگیری  جهت  یارانه ها  بازتوزیع 
انحصارگران  سوی  از  مردم  دادن  قرار  فشار 
چرخه  طی  ترجیحی،  ارز  حذف  فرایند  در 
اظهار  تورم،  ایجاد  با  اساسی،  کاالی  تأمین 
دیپلماسی  از  بهره  نهایت  تحقق  برای  کرد: 
با  ملت  اعتماد  به  کریمانه  پاسخ  و  اقتصادی 
کاهش بیکاری، توجه به حقوق بازنشستگان، 

پرهیز از فشار مالیاتی به اصناف، تنوع بخشی 
اجرای  معیشتی-حمایتی،  های  بسته  به 
مشکالت  معلمان،  رتبه  بندی  قانون  سریع 
افسار گسیخته  قیمت  افزایش  دارو،  مسکن، 
سایر  و  خودرو  قیمت  و  کیفیت  کنترل  ها، 

مشکالت ملت نجیب ایران تاکید داریم
وی افزود: از سفرهای استانی رییس جمهور 
تشکر می کنم اما نظارت بر تحقق مصوبات 
مناطق  در  ویژه  به  جمهور  رییس  استانی 
کمتربرخوردار باید با جدیت بیشتری پیگیری 
شود و وزرایی که به همراه رییس جمهور به 
استان ها سفرمی کنند باید پاسخگوی تعلل 
در اجرای مصوبات سفر رییس جمهور باشند.

ورناصری همچنین با بیان اینکه مردم شریف 
درک  دلیل  به  انتخابیه  حوزه  و  خوزستان 
شکیبایی،  با  کشور  حساس  شرایط  بصیرانه 
حجم عظیمی ازمعضالت ناشی از سوءتدابیر 
عنوان  به  گفت:  اند،  آورده  تاب  را  پیشین 
کمتربرخوردار  شهرستان  چهار  نماینده 
انتخابیه  استان و حوزه  ازطرف مردم شریف 
به  تر  توجه جدی  از شما می خواهم که  ام 
خوزستان  استراتژیک  استان  کالن  مدیریت 

داشته باشید.
داد:  ادامه  سلیمان  مسجد  مردم  نماینده 
خارج  و  داخل  در  الزم  تدابیر  اتخاذ  با  باید 
 ۵۵۰ طرح  تحقق  ریزگردها،  معضل  کشور، 
آبی،  هزارهکتاری مقام معظم رهبری، تنش 
بیکاری  معضل  بهداشتی-درمانی،  مشکالت 
جوانان، ممانعت از انتصاب غیربومی ها، اتمام 
پروژه های نیمه تمام، احداث پتروپاالیش و 

توسعه راه ها و زیرساخت های مواصالتی را 
جلب  و  مردم  مطالبات  مهمترین  عنوان  به 

رضایت عمومی مورد توجه قرار دهید.
استان  مردم  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
برنامه  در  دارند  توقع  کمتربرخوردار  های 
های توسعه ای کالن، مورد توجه ویژه واقع 
یابند،  رهایی  محرومیت  ها  دهه  از  و  شوند 
فرآیند  در  است  الزم  رو  این  از  شد:  یادآور 
توسعه، عالوه  برنامه هفتم  تدوین  و  طراحی 
قابل  کّمی،  اهداف  دارای  بودن،  تکلیفی  بر 
و  ابالغی  های  سیاست  با  منطبق  و  اجرا 
اسناد باالدستی باشد و با لحاظ شاخص های 
آمایش سرزمینی، ظرفیت های بالقوه ایی که 
در استان های ثروتمند اما توسعه نیافته در 
برنامه های پیشین توسعه لحاظ نشده، احصاء 
و بهره برداری شود در غیر اینصورت مجددأ 
توسعه  های  برنامه  فقط ۳۰ درصدی  تحقق 
ای کالن، به جز اتالف وقت مجلس و منابع 

کشور هیچ برآیندی نخواهد داشت.
ورناصری در ادامه خطاب به نمایندگان گفت: 
رییس جمهور آمریکا در سفر به خاورمیانه، در 
چشم انداز همکاری مشترک با رژیم کودک 
به  عربی  کشورهای  بعضی  و  اسرائیل  کش 
تشکیل و رهبری ائتالف های خیال پردازانه 
در منطقه پرداخته از این رو باید با عملکرد 
انقالبی، توازن واقع بینی وآینده نگری، ایران 
و  بنیان  دانش  تحول  در خودباوری،  را  قوی 
محقق  عزتمندانه  دیپلماتیک  روابط  توسعه 

سازیم.

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکا 
برای  که  نیست  جایگاهی  و  موقعیت  در 
همکاری دو جانبه بین ایران و روسیه تعیین 

تکلیف کند.
در  آمریکا  نگرانی  درباره  عمویی  ابوالفضل 
و  ایران  فناوری  و  نظامی  همکاری  موضوع 
گفت:  پهبادی  موضوع  در  جمله  از  روسیه 
که  نیست  جایگاهی  و  موقعیت  در  آمریکا 
و روسیه  ایران  بین  برای همکاری دو جانبه 
تعیین تکلیف کند. اما واقعیت این است که 
جمهوری اسالمی ایران و روسیه سابق بر این 
همکاری  در مسائل نظامی و فناوری داشتند 
و تحوالت اخیر هم خللی در این همکاری ها 

ایجاد نکرده است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی مجلس افزود: البته موضع جمهوری 
اسالمی ایران در قبال جنگ اوکراین روشن 
است و هر دو کشور را به گفت و گو دعوت 
می کنیم. چرا که راهکار حل مسائل از طریق 
اعمال زور و جنگ نیست. هرچند که دلیل 
این جنگ هم به توسعه طلبی ناتو و اهداف 

آمریکا در منطقه مربوط است.

ایران و روسیه عالوه بر همکاری نظامی 
به دنبال توسعه ارتباط اقتصادی هستند

سفر  درباره  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
به  روسیه  جمهور  رییس  پوتین  والدیمیر 

شرایط  در  گفت:  آینده  روزهای  در  ایران 
ایران  به  روسیه  جمهور  رییس  سفر  فعلی 
بسیار مهم است. از این جهت که پیش از این 
ایران  و  روسیه  بین  ارتباطی  زیرساخت های 
در حوزه دفاعی و امنیتی شکل گرفته بود و 
در مقطع فعلی در حال توسعه ارتباطات در 

حوزه اقتصادی با روسیه هستیم.
وسیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
خارجی مجلس مبنای سفر روسای جمهوری 
روسیه و ترکیه به ایران را حضور در اجالس 
گفت:  و  کرد  ارزیابی  تهران  در  آستانه 
ترانزیت،  در  روسیه  و  ایران  همکاری های 
بازارهای جهانی،  و فرصت های  انرژی  انتقال 
گفت  محورهای  جمله  از  کشاورزی  و  غالت 
با  ترکیه  و  روسیه  جمهور  روسای  وگوی 

رییس جمهوری ایران است.
تاثر  درباره  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
رفت و آمدهای روسای کشورهای مختلف به 
ایران در بی اثر کردن تحریم ها اظهار داشت: 
الملل است  بین  اقدام خالف  موضوع تحریم 
و  می شود  اعمال  آمریکا  دولت  جانب  از  که 
تالش دارد تحریم های یکجانبه خود را علیه 

کشورهای مختلف اعمال کند.

شمشیر تحریمی آمریکا ُکند شده است
وی ادامه داد: واقعیت این است که شمشیر 
استفاده  دلیل  به  آمریکا  و  غرب  تحریم های 
آمار  طبق  و  است  شده  کند  آن  از  زیاد 
ذیل  کشور   ۳۰ آمریکا،  داری  خزانه  رسمی 
تحریم های ایاالت متحده هستند و به صورت 
کشورهای  از  بلوکی  آمریکایی ها  ناخواسته 

تحریم شده را شکل دادند.
کشورهای  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  عمویی 
دنیا در اندیشه جایگزین کردن ارزهای محلی 
به جای دالر در تبادالت تجاری و اقتصادی 
موضوع  این  مصداق  گفت:  هستند،  خود 
همکاری بین بانک های روسیه و ایران است 

مرکزی  بانک های  روسای  این  از  پیش  که 
ایران و روسیه با سفر به کشورهای یکدیگر، 
نشان  و  کردند  اتخاذ  را  رویکردی  چنین 
دهنده رسیدن به مکانیزم ها مالی جدید برای 

تجارت به جای دالر است.

حضور نیروهای خارجی درمنطقه سبب 
ناامنی می شود

جوبایدن  سفر  درباره  مجلس  نماینده  این 
و  منطقه  به  آمریکا  جمهور  رییس 
کشورعربستان گفت: چند موضوع محرک در 
این سفر بوده است. نخست نیاز آمریکایی ها 
صادر  منطقه  این  از  که  است  انرژی  به 
می شود. چرا که آمریکا باالترین نرخ تورم در 
انرژی  به واردات  را دارد و  4۰ ساله گذشته 
رژیم  طرفی  از  دارد.  نیاز  آسیا  غرب  منطقه 
صهیونیستی محرک حضور بایدن در منطقه 
اهداف  پیشبرد  برای  فرصت  این  از  تا  است 

شوم خود استفاده کند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
اینکه  رغم  به  شد:  یادآور  مجلس  خارجی 
تحرکات  چنین  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
منطقه  مردم  ولی  است  ناخشنود  شومی 
صهیونیستی  رژیم  با  روابط  سازی  عادی 
از  بسیاری  دیدگاه  از  بلکه  نمی تابند.  بر  را 
سبب  خارجی  نیروهای  حضور  کارشناسان 

ایجاد مشکالت در منطقه شده است.
گفت  را  منطقه  مشکالت  حل  راهکار  وی 
وگو بین ساکنان آن عنوان وخاطرنشان کرد: 
کشورهای غرب آسیا می توانند با گفت و گو 
با یکدیگر مشکالتی که در بخش های مختلف 
وجود دارد، حل کنند. به همین دلیل حضور 
ایجاد  جای  به  منطقه  در  خارجی  نیروهای 

امنیت، بیشتر سبب ناامنی خواهد شد.

 همراهی مجلس با دولت 
با هدف بهبود معیشت مردم تدوام خواهد داشت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آمریکا در موقعیتی نیست که برای همکاری 
ایران و روسیه تعیین تکلیف کند


