
 از آسیب های اقتصادی کشور
 غافل شدیم

منکرات در موضوعات مربوط
 به حجاب خالصه نمی شود
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یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که از 
آسیب های اقتصادی کشور غافل شدیم یا برایمان عادی شده است؛ 
آسیب هایی همچون تورم دو رقمی، بیکاری جوانان و ناهنجاری 
های اخالقی و فرهنگی برای ما به یک پدیده عادی تبدیل شده و 
نمی توانیم آن ها را مدیریت کنیم. حجت االسالم محمدحسین 

حسین زاده بحرینی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم...

موضوعات  در  منکرات  اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان  معاون 
مربوط به حجاب و عفاف خالصه نمی شود، گفت: یکی از مصادیق 
مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود 
دارد همه تالش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و 
از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است. غالمعباس ترکی در 

دیدار با رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ...
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ماموریت ها و مرخصی های 
کارکنان و مدیران دستگاه های 

اجرایی  لغو شد

هر سرماخوردگی
 مشکوک به 
کروناست 

جمع آوری بذرگیاهان کمیاب در استان:

فرصتی که به تهدید 
تبدیل می شود

گیاه دارویی و کمیاب آنغوزه که برای نخستین بار 
در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله بذر 
این  بذر  تامین  برای  دهی رسیده فرصت مغتنمی 
گیاه در طرح توسعه گیاهان دارویی در فصل پاییز 
برای جمع  اعتباری  بشمار می رود که محدودیت 
تهدید  به  را  آمده  بدست  فرصت  بذرها  این  آوری 
تبدیل کرده است. به گفته کارشناسان گیاه دارویی 
و مرتعی آنغوزه معموال پس از ۲۵سال آن هم برای 
بذر  مرحله  به  خودش  حیات  طول  در  مرتبه  یک 
دهی می رسد که این اتفاق نادر هم اینک در مراتع 
کارشناسان  است.  داده  رخ  بویراحمد  و  کهگیلویه 
می گویند که گیاهان مرتعی در زمان خشکسالی...

اولویت های  از  یکی  قوه قضائیه گفت:  رئیس 
که  است  آن  قضایی  دستگاه  در  من  کاری 
و  کشور  در  مصوب  قوانین  اجرای  به  نسبت 

قوانین مصوب مجلس، اهتمام داشته باشم.
سخنانی  طی  اژه ای،  محسنی  حجت االسالم 
در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی، این کمیسیون را کمیسیونی 
مرتبط  ویژه  طور  به  و  فراوان  کاری  تنوع  با 
مهم  وزارتخانه  سه  مأموریت های  حوزه  با 
»نیرو«  و  شهرسازی«  و  »راه  »کشور«، 
دانست و بر اهمیت تبیین مسئولیت های این 
کمیسیون برای مدیران سطوح مختلف تاکید 

کرد.
به  اشاره  با  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
و  مجلس  میان  ایجادشده  مطلوب  تعامل 
قوه قضائیه، گفت: ما در دستگاه قضایی این 
آمادگی صد درصدی را داریم که تعامل خود 
من  و  دهیم  افزایش  را  نمایندگان مجلس  با 
در همین راستا به تمامی مدیران قضایی در 
سراسر کشور دستور داده ام که حداکثر تعامل 
کاری  حوزه های  در  مجلس  نمایندگان  با  را 

مربوطه داشته باشند.
رئیس عدلیه بر اهمیت اجرای درست قوانین 
تصویب شده در مجلس تاکید و بیان کرد: یکی 
از اولویت های کاری من در دستگاه قضایی آن 
در  قوانین مصوب  اجرای  به  نسبت  است که 
کشور و قوانین مصوب مجلس اهتمام داشته 
باشم و در همین راستا دستوراتی را به سازمان 
بازرسی کل کشور صادر کرده ام و آن مجموعه 
مهم نظارتی را موظف و مکلف کرده ام نسبت 
به بررسی جامع نحوه و میزان اجرای قوانین 
مصوب کشور اقدام کند؛ این اعتقاد راسخ را 
اجرا  به مرحله  باید  قوانین مصوب  داریم که 
درآیند و چنانچه قانونی قابلیت اجرا را ندارد 

در راستای اصالح آن باید اقدام شود.
وی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی از اجرای 
قانون سرباز می زند و یا آیین نامه های اجرایی 
ناظر بر آن قانون را تدوین نمی کند، باید مورد 

بازخواست قرار گیرد و در صورت لزوم....

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
مرخصی های  و  ماموریت ها  لغو  مصوبه  از  بویراحمد 
با  همزمان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  و  کارکنان 

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.
علیرضا نیکروز گفت: با توجه به مصوبه ستاد بحران 
و  کارکنان  مرخصی های  و  ماموریت ها  تمامی  استان 
مدیران دستگاه های اجرایی استان لغو شد. وی اظهار 
رگبارهای  سامانه  فعالیت  پی  در  تصمیم  این  کرد: 

موسمی به استان از بعداز ظهر چهارشنبه ...

در پی صدور هشدار نارنجی؛
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معاون استاندار عنوان کرد
ثبت ۱۶۶واقعه ازدواج

 با اتباع خارجی 
در کهگیلویه و بویراحمد

مدیر کل زندان های کهگیلویه و بویراحمد:

۲۳۷ زندانی 
جرائم مالی غیر عمد 
در استان وجود دارد

قوانین باید گره گشای 
مشکالت کشور باشند
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کهگیلویه و بویراحمد؛

تنها استان بدون 
پارکینگ شبانه

3

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که امروزه همه ما شکل هم شدیم 
اما هیچ کدام شکل انقالب نیستیم، اظهارکرد: انقالبی با حرف های مفت 
و تند و به تعبیر رهبر انقالب با سوپرانقالبی ها، انقالبی نمی شود؛ امروز هر 

کسی کارآمدی دین را در جامعه به اثبات برساند، انقالبی است
محمدباقر قالیباف صبح روز )دوشنبه( در دهمین اجالس رایزنان فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه امروزه برخی تصور می کنند کار 
فرهنگی، کار رانتی است و دولت باید مرتباً بودجه بدهد تا این نوع اقدامات 
ادامه یابد، گفت: بنده البته خالف این نظر را دارم و معتقدم امروزه انجام 
فعالیت فرهنگی در کشور، از جهت اقتصادی جزو مجموعه هایی است که 
می توان روی آن سرمایه گذاری کرد مانند همه فعالیت های اقتصادی دیگر 

و حتی از آن انتفاع اقتصادی داشت.
از  را  نمی خواهم شما  من  که  این  بیان  با  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
مهاجر  و  مجاهد  یک  باید  شما  بلکه  کنم  نگاه  فرهنگی  دیپلماسی  زاویه 
نعمت  اسالمی  انقالب  گفت:  باشید،  طیار  از جعفر  نمادی  و  فی سبیل اهلل 
بزرگی به نام امام )ره( به ما داد و ما را با او آشنا کرد؛ در این میان ما با 
بزرگانی همچون شهید هاشمی نژاد و مجاهدان بزرگی همچون حضرت آقا 
آشنا شدیم و اگر امروز اندیشمندان خارجی متوجه شدند که فرهنگ مقوله 
مهمی است، باید اذعان کرد انقالب اسالمی فلسفه وجودی اش ذاتاً مبنی بر 

فرهنگ بوده و اصاًل انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی است.
وی در همین زمینه افزود: امروز گفته می شود اقتصاد اولویت است، اما باید 
نیازمند فرهنگ هستیم و اگر مشکالت  نیز  این حوزه  عنوان کرد که در 
فرهنگی  فهم  اقتصاد  در  که  است  دلیل  این  به  نمی شود  حل  اقتصادی 

نداریم.

شهید سلیمانی بحث امنیت و دفاع را با نگاه فرهنگی اداره کرد
رئیس قوه مقننه با اشاره به اظهارات یکی از رایزنان فرهنگی در خصوص 
اتفاقاً  گفت:  بود،  فرهنگ  او شهید جبهه  اینکه  بر  مبنی  سلیمانی  شهید 
شهید سلیمانی مرد میدان بود که می جنگید و در حقیقت رزمنده بود و 
کار امنیتی می کرد و با گلوله سروکار داشت و به حد ضرورت کار سیاسی 
اندیشه  از  برخاسته  اندیشه وی  که  اینجاست  مهم  نکته  اما  انجام می داد 
امامین انقالب بود و اعتقاد داشت اگر قرار باشد به مقوله کار نظامی خود با 
رویکرد امنیت محور نگاه کند، انقالب اسالمی پیش نخواهد رفت، بنابراین 
برای مقابله با جنگی که تحمیل شده و ظلمی که برای مسلمین و انسان ها 
رویکرد  و  کند  نگاه  مردم  به  تهدیدمحور،  رویکرد  جای  به  باید  داده  رخ 

جامعه محور داشته باشد.
درخواست  اسالمی  از جمهوری  واقع شهید سلیمانی  در  کرد:  تأکید  وی 
امام  فرموده  بود که طبق  به کسانی  نگاهش  زیرا وی  نکرد  و لشکر  تیپ 
)ره( تا آخر پای انقالب خواهند ایستاد و آن افراد کسانی جز مستضعفان و 

محرومان نبودند که طعم فقر را چشیده اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود: امروزه اگر در اطراف تهران 
سری به رزمندگان زینبیون و فاطمیون بزنید مشاهده می کنید که افرادی 
جبهه  در  اما  دارند  مشکالت  معیشتشان  برای  حتی  که  هستند  جانباز 
مقاومت حضور داشتند؛ در واقع بر اساس این مهم باید اذعان کرد شهید 
آمریکا  پای  اداره کرد و  نگاه فرهنگی  با  را  امنیت و دفاع  سلیمانی بحث 
را از منطقه برید و نیروهای داعش را از بین برد، بنابراین با نگاه فرهنگی 
این  با  باید  نیز  فرهنگی  کار  به  و  کرد  نگاه  نیز  اقتصاد  مقوله  به  می توان 

رویکرد توجه کرد.
قالیباف با بیان اینکه انقالب ما اساساً انقالبی فرهنگی است، گفت: انقالب 
ما  که  معناست  این  به  واقع  در  و  درونی، شجاعت  تحول  فرهنگ،  یعنی 
 ۱۳۵۹ سال  شهریور  در  هست  خاطرم  نداریم.  قبول  را  گذشته  ساختار 
و قبل از وقوع جنگ تحمیلی همه بچه های انقالب در بسیج متمرکز بر 
فعالیت های فرهنگی، آموزشی، تربیتی و کمک به معیشت و زندگی مردم 
دهند  انجام  اسالمی  انقالب  تراز  در  فرهنگی  اقدام  می خواستند  و  بودند 
به صورت  فراتر  عرصه های  تا  مساجد  فرهنگی  هسته های  از  روند  این  و 

سازماندهی شده صورت می گرفت.
اینکه وقتی روند مذکور شروع شد دشمنان قسم خورده  با اشاره به  وی 
یابد به سرعت صدور  ادامه  با نگاه فرهنگی  این روند  اگر  مشاهده کردند 

انقالب رخ خواهد داد، تصریح کرد: صدور انقالب نیازمند توپ و تانک نبود؛ 
و  توپ  و  و گفت وگو می کنیم  اندیشه هستیم  و  دارای منطق  ما  چرا که 

تفنگ هیچ نسبتی با ما نداشته است.
اسالمی  جمهوری  مقابل  در  دشمنان  اینکه  بیان  با  مقننه  قوه  رئیس 
استراتژی خود را تغییر داده و زمین بازی را عوض کردند، افزود: در واقع 
آنها مشاهده کردند امپریالیسم و کمونیسم در این زمینه نمی تواند حریف 
انقالب اسالمی شوند؛ بنابراین بالفاصله افراد ژئواستراتژیست آنها اقدام به 
ایده پردازی کرده و با تغییر زمین بازی، رویکرد خود را از حوزه فرهنگ به 
جنگ نظامی تغییر دادند و تهاجم جنگی رخ داد و در نتیجه اولویت همه 

ما به موضوع جنگ مرتبط شد که امری طبیعی بود.

عزل بنی صدر چطور روند جنگ را تغییر داد؟
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ تحمیلی 
بیان کرد: در یک سال اول جنگ که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، هیچ 
نمی شد،  داده  رزمندگان  به  آب  و  نان  و حتی  تسلیحات  از  اعم  امکاناتی 
برویم و می گفتند  به سمت خط مقدم  اهواز  از  ما  اجازه نمی دادند  حتی 

اینجا جای بچه ها نیست!
نداد  اجازه  انقالب  فرهنگ  که  است  حالی  در  مهم  این  کرد:  اضافه  وی 
که  بنی صدر  رفتن  کنار  از  بعد  ماه  و چند  تسلیم شوند  انقالبی  بچه های 
نتیجه تفکر انقالبی شهدای مظلومی مانند شهید بهشتی و مجاهدان بزرگی 
مانند حضرت آقا برای احیای تفکر ناب مبتنی بر اهل بیت بود دیدیم که 
چگونه عملیات های شکست حصر آبادان، بیت المقدس، فتح المبین و ...رقم 

خورد و پیروزی های بزرگی را در جبهه ها برای ملت ایران رقم زد.
قالیباف در این زمینه افزود: در آن زمان بر سر پول دعوا نبود بلکه بر سر 
جان ها دعوا بود زیرا به وعده الهی باور داشتیم و فضا معنوی بود؛ شهید 
سلیمانی عنوان می کرد اگر می خواهیم بگوییم که در بهشت چطور زندگی 
و  رفتار  مقدس  دفاع  دوران  در  که  همان طور  بگوییم  باید  کرد  خواهیم 

زندگی می کردیم زیرا در آن دوران افراد با یکدیگر صادق و برادر بودند.
وی گفت: نتیجه آن اقدامات موجب شد اسرائیل و آمریکا که می خواستند 
ما را ساقط کنند خواسته شان محقق نشد، همچنین آنها می خواستند ما 
را در مرزهای خود نگه دارند و در اطراف ما حضور داشته باشند که این 
موضوع هم رقم نخورد. امروزه عظمت انقالب اسالمی موجب شده از شبه 
قاره هند تا مدیترانه با قدرت در صحنه های امنیتی محکم ایستاده ایم و 

بیخ گوش رژیم صهیونیستی حضور داشته باشیم.
با اشاره به تغییر مجدد استراتژی آمریکایی ها در قبال  رئیس قوه مقننه 
ایران گفت: آنها پس از ناکام ماندن در عرصه نظامی و امنیتی اکنون به 
این نتیجه رسیده اند هیچ راه دیگری ندارند و باید از راه مبارزه فرهنگی 

باورها را تغییر دهند.

انقالبی و ضد انقالب چه کسی است؟
اما هیچ کدام شکل  ما شکل هم شدیم  امروزه همه  این که  بیان  با  وی 
انقالب نیستیم، اظهارکرد: انقالبی با حرف های مفت و تند و به تعبیر رهبر 
انقالب با سوپرانقالبی ها، انقالبی نمی شود؛ امروز هر کسی کارآمدی دین 
را در جامعه به اثبات برساند، انقالبی است؛ یعنی به جوان امروز که نشان 
دهد نظریه اسالم سیاسی امام می تواند زندگی مردم را هم در بعد معنوی 
و هم مادی اداره کند؛ چنین رفتاری بیانگر انقالبی بودن است و هرکسی 
غیر از این رفتار کند ضدانقالب بوده و در مسیر انقالب حرکت نکرده است.

همه  در  موفقیت  کسب  برای  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
عرصه ها باید به دو عنصر برجسته ایمان کامل به سنت های الهی و ایمان به 

مردم توجه داشته باشیم؛ موضوعی که در مدیریت 4۰ساله شهید سلیمانی 
نیز برجسته است. او مردم را قبول داشت و همواره کارش را با مردم پیش 
می برد و در حوزه نظامی نیز با رویکرد فرهنگی کارهایش را پیش می برد.

این که هرکسی می خواهد  بیان  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
فعالیت و کاری انجام دهد نیازمند پول و اختیار نیست گفت: همواره افراد 
درصدد به دست آوردن این دو هستند؛ در واقع وقتی به افراد مسئولیت 
تجربه  اما  اختیار می کند  دادن  و  مالی  ابتدا درخواست حمایت  می دهید 
4۰ساله نشان داده علیرغم بهره مندی از این موارد بازهم برخی افراد بهانه 
می آورند، بنابراین اعتقاد دارم اگر کسی می خواهد کار که به معنای هویت 
شروع  با  زیرا  نیست  اختیار  و  پول  نیازمند  دهد  انجام  انسان،  جوهره  و 

فعالیت این دو مقوله نیز تأمین می شود.
کشور  در  دالر  میلیارد   ۱۱۰ که  روزی  آن  افزود:  راستا،  این  در  قالیباف 
درآمد داشتیم و امروز که 4۵ میلیارد دالر درآمد داریم همواره تورم وجود 
داشته است، پس مشکل ما پول نیست بلکه مشکل این است که کارها را 

درست و مبتنی بر سنت های یاد شده انجام نمی دهیم.

فرهنگ و ارتباطات اسالمی باید یک قرارگاه باشد نه یک سازمان
در  »سازمان«  واژه  معتقدم  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ندارد،  انقالب  با  نسبتی  اسالمی هیچ  ارتباطات  و  فرهنگ  عنوان سازمان 
سازمان های  و  سازمانی  انسان های  مولفه  دو  با  سازمان  یک  کرد:  اظهار 
انسانی مواجه است؛ بنابراین اگر یک سازمان انسانی باشد حتما یک نهاد 
محسوب می شود لذا فرهنگ و ارتباطات اسالمی یک »قرارگاه« است که 

خصلت سازمانی به معنای نظام بروکراتیک در آن وجود ندارد.
قالیباف در این راستا با اشاره به برخی ضوابط که مانع از اقدامات کارامد 
فرهنگ  بخواهد  قرارگاهی که  ایجاد چنین  برای  اگر  اظهار کرد:  می شود 
قرانی و انقالبی صادر کند شما به عنوان مجاهد الی اهلل پای کار باشید ما 

هم در مجلس تالش می کنیم این ضوابط بی ربط را اصالح کنیم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: اگر غیر از رویه مذکور فعالیتی انجام دهیم 
عمر خود را تلف کرده و مدیون شهدا و امام راحل می شویم؛ خدا هم با 
هیچ کدام از ما عقد اخوت نبسته است و اگر این قوم دین خدا را یاری 

نکند، خدا قوم دیگری را انتخاب می کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این زمینه، تصریح کرد: اگر بنا شد عنصر 
جهان  در  و  شود  تشکیل  ارتباطات  و  فرهنگی  قرارگاه  و  باشیم  فرهنگی 
اسالم امور را دنبال کنیم باید مخاطب خود را بشناسیم و بدانیم چه کسی 
مستضعف است. در این عرصه فقرا و مستضعفان که باید از حیث فرهنگی 
به  نسبت  آگاهی شان  و  اطالعات  که  هستند  کسانی  برویم،  سراغشان  به 
حقایق کم بوده یا اطالعاتی ندارند لذا باید متمرکز شویم و آگاهی آن ها 

را باال ببریم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه امروزه قرارگاه فرهنگی در عرصه صدور 
انقالب فرصتی بزرگ محسوب می شود، تصریح کرد: باید اذعان کرد هرجا 
که باورهای انقالب را از دست داده ایم با مشکالت جدی مواجه شدیم و 
در هر حوزه ای که انقالبی عمل کرده ایم آورده مادی و معنوی به دست 
به  از جهت مادی و معنوی  این رفتار کرده ایم  از  آورده ایم و هرکجا غیر 

زمین خورده ایم.
قالیباف ادامه داد: در واقع این قرارگاه نیازمند کشف انسان هایی است که 
داوطلبانه در عرصه حضور پیدا می کنند مانند کسانی که از 4۳سال پیش 
که کفش مبارزه را پا کرده اند هنوز آن را به پا دارند و مجاهدان گمنامی 

هستند که کسی هم آن ها را نمی شناسد.

رئیس مجلس عنوان کرد: 

هر کسی کارآمدی دین را در جامعه 
به اثبات برساند انقالبی است 
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مدیر کل زندان های کهگیلویه و بویراحمد:

2۳۷ زندانی جرائم مالی غیر عمد 
در استان وجود دارد

 ۲۳۷ گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  های  زندان  کل  مدیر 
زندانی جرائم مالی غیر عمد در استان به کمک خیر خواهانه 

و مدد هموطنان نیازمند هستند.
منصور بیژنی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
از ابتدای سال جاری تا کنون 4۱ زندانی جرایم غیر عمد با 

جمع بدهی ۱۹۰ میلیارد ریال از زندان آزاد شدند.
وی بیان داشت: ۱۵۲ میلیارد ریال نیز برای این زندانیان با 
رضایت شاکیان تخفیف گرفته شد و با کمک ستاد دیه مبلغ 
۳۰ میلیارد نیز به صورت تسهیالت بانکی و کمک بالعوض 

زمینه آزادی آنان را فراهم کرد.
بیژنی با بیان اینکه مبلغ بدهی زندانیان نیز اکنون بیش از 
۷۰ میلیارد ریال است که با کمک کمیته های صلح و سازش 
بدهی،  این  از  ریال  میلیارد   ۵۰ اختالف،  حل  شوراهای  و 
از طریق  این محکومین  بدهی  معادل ۷۲ درصد کل مبلغ 
مالی  استطاعت  که  کسانی  گفت:  است،  شده  اخذ  رضایت 
دارند می توانند با کمک به این افراد، آنها را به آغوش خانواده 
بازگردانده و از بسیاری از مشکالتی که برای خانواده های آنها 

ایجاد می شود، جلوگیری کنند.

۱۴۵ میلیارد ریال برای ساخت
 2 شهرک گلخانه ای درگچساران هزینه شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
ساخت شهرک های گلخانه ای یکی از سیاست های  وزارت 
و  آبی  منابع  از  بهتر  استفاده  راستای  در  کشاورزی  جهاد 
افزایش تولید در واحد سطح  است. سید علی معتمدی پور 
افزود: شهرک گلخانه ای ماهور باشت در زمینی به مساحت 
۲۸ هکتار در دست ساخت است که زیر سازی ۱۸ هکتار 
آن  در قالب ۱4 واحد گلخانه ای در حال انجام می باشد و 

بزودی به متقاضیان واگذار خواهد شد. 
کارهای  ها  مجتمع  این  در  تاکنون  داشت:  اظهار  وی 
زیرساختی از جمله تأمین شبکه گاز و داخلی برق،  آب و 
فنس کشی مجتمع، احداث ساختمان نگهبانی و زیرسازی  
و  تسطیح  عملیات  گفت:   پور  معتمدی  است.  شده  انجام 
شبکه  اجرای  همچنین  و  تولیدی   واحدهای  خاکبرداری 
داخلی آب نیز در این شهرک گلخانه ای در حال انجام است. 
از  یکی  باشت  ماهور  گلخانه ای  شهرک  کرد:  ابراز  وی 
طرح های اقتصاد مقاومتی در حال ساخت در گچساران است  
که امیدواریم در نیمه دوم سال شرایط واگذاری واحدهای 
سرمایه گذاری  متقاضیان  به  اقتصادی  طرح  این  تولیدی  
واحدها  این  واگذاری  افزود:   پور  معتمدی  شود.  فراهم 
با افراد فارغ التحصیالن بخش کشاورزی و  تولیدی اولویت 

افراد بومی ساکن در منطقه می باشد.

۷۰ درصد آرایشگاههای گچساران
 اقدام به خدمات غیرمجاز زیبایی می کنند

سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: ۷۰ درصد 
از آرایشگاههای این شهرستان به صورت غیر مجاز اقدام به 

ارایه خدمات زیبایی مرتبط با پزشکی می کنند.
با  مقابله  سید طاهر حسینی روز دوشنبه در نشست ستاد 
منظور  به  آرایشگاه ها  از  برخی  افزود:  گچساران  در  کرونا 
جذب مشتری اقدام به اعمال زیبایی می کنند که این کار 
تخلف است و کارهای مرتبط با پوست و مو، فقط از سوی 
پزشک مجاز است و مردم باید به این موضوع آگاهی داشته 
بدون  زنانه  آرایشگرهای  از  شماری  کرد:  بیان  وی  باشند. 
به خرید  اقدام  زمینه  این  در  علمی  دانش  کسب هیچگونه 
دستگاه های مرتبط به زیبایی و انجام اعمال مرتبط با پوست 
و مو در محل فعالیت خود می کنند  که در صورت مشاهده 

سالن های زیبایی و آرایشی آنها پلمب خواهند شد.
حسینی اظهار داشت: در برخی از عطاری ها و  واحد های 
و  قرص های الغری  فروش  به  اقدام  این شهرستان  صنفی 
پودرهای نیروزا بدون مجوز  می کنند که این اقدام  عوارض 
جانبی خطرناکی برای بدن دارد و با آنها به صورت قانونی 
شهروندان  اینکه  بیان  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد  برخورد 
گفت:  کنند  استفاده  ماسک  از  تجمعات  و  بسته  فضای  در 
هم اکنون ۹ بیمار کرونایی در مراکز درمانی این شهرستان 
می  خانگی  قرنطینه  در  نیز  شهروند  و ۵۱  هستند  بستری 
برای  از آغاز طرح واکسیناسیون  باشند. وی اظهار داشت:  
مقابله با کرونا تاکنون ۲۰۱ هزار و ۵۲۱ ُدز واکسن به گروه 

های هدف این شهرستان تزریق شده است.
کرد:  تصریح  گچساران  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
بیش از ۷۵ درصد شهروندان گچسارانی  ُدز نخست و ۶۹ 

درصد ُدز دوم واکسن کرونا را تاکنون دریافت کرده اند.
گچسارانی  شهروندان  از  درصد   ۳۱ تاکنون  گفت:  حسینی 
معادل ۳۷ هزار و ۱۳۸ نفر  ُدز سوم واکسن کرونا را دریافت 
واکسن  تزریق  کار  روستایی  و  مرکز شهری  و۵۱  اند  کرده 

کرونا را  در این شهرستان انجام می دهند.
فرماندار گچساران گفت: دستگاه های اجرایی این شهرستان 
رعایت  پیش  از  بیش  را  بهداشتی  های  العمل  دستور  باید 

کنند. 

در پی صدور هشدار سطح نارنجی انجام شد؛

ماموریت ها و مرخصی های کارکنان و 
مدیران دستگاه های اجرایی  لغو شد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
لغو ماموریت ها و مرخصی های کارکنان و مدیران  از مصوبه 
نارنجی  با صدور هشدار سطح  اجرایی همزمان  دستگاه های 

هواشناسی خبر داد.
با توجه به مصوبه ستاد بحران استان  علیرضا نیکروز گفت: 
مدیران  و  کارکنان  مرخصی های  و  ماموریت ها  تمامی 

دستگاه های اجرایی استان لغو شد.
وی اظهار کرد: این تصمیم در پی فعالیت سامانه رگبارهای 
موسمی به استان از بعداز ظهر چهارشنبه گرفته شده است.

 نیکروز با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در 
پی ورود این سامانه بارشی بیان کرد: تمامی دستگاه ها از روز 

چهارشنبه ۵ مرداد در آمادگی کامل باشند.

معاون استاندار عنوان کرد

ثبت ۱۶۶واقعه ازدواج با اتباع خارجی 
در کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
بویراحمد گفت: ۱۶۶ واقعه ازدواج با اتباع خارجی در سطح 
صادر  شان  فرزندان  برای  شناسنامه   ۱۰۵ که  داریم  استان 

شده است.
ثبت  هماهنگی  شورای  نشست  در  مهر  هاشمی  جواد  سید 
ادارات  از  یکی  احوال  ثبت  اینکه،  بیان  با  استان  احوال 
حاکمیتی و تاثیر گذار در برنامه ریزی های کالن کشور است، 
افزود: مجموعه تالش هایی که عزیزان در ثبت احوال استان، 

شهرستان ها و بخش ها انجام می دهد قابل تقدیر است.
با  بروز  و  دقیق  آمار  از  برخورداری  برای  اینکه  بیان  با  وی 
ثبت احوال همکاری شود،اظهارکرد: کاماًل شاهد هستیم ثبت 
احوال خدمات خوبی به مردم ارائه می دهد که وظایف اصلی 
والدت،  حیاتی  چهارگانه  وقایع  ثبت  احوال،  ثبت  سازمان 

وفات، ازدواج و طالق است و این آمارها باید بروز باشد.
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
اشاره به اینکه، ثبت احوال یک پایگاه بسیار مهم و اثر گذار 
جمعیتی در سطح کشور است، خاطرنشان کرد: داشتن آمار 
مدیران  برای  مهم  بسیار  های  ظرفیت  از  یکی  اطالعات  و 
دستگاه های اجرایی در موضوع برنامه ریزی ها است و چنین 
بروزرسانی  نوین  با پیشرفت اطالعات  احوال  آماری در ثبت 

شده است.
هاشمی مهر، همکاری هرچه بیشتر شهرداری، دانشگاه علوم 
پزشکی و دهیاری ها را  در بروزرسانی اطالعات برای ثبت 
در  اجرایی  های  دستگاه  کرد:  تصریح  و  دانست  مهم  احوال 
اعالم و ثبت به موقع و وقایع حیاتی در راستای برنامه ریزی 
اجرایی و راهبردی ثبت احوال استان همکاری و هماهنگی 

بیشتری داشته باشند.
داد:  ادامه  و  اشاره کرد  آماری هم  اختالفات  به موضوع  وی 
اعالم  و  استان  در  متولی  دستگاه های  همراهی  و  همکاری 
آمار بروز و دقیق توسط دهیاری ها و صدور مجوز دفن در 

آرامستان ها توسط  شهرداری بیشتر مورد توجه باشد.
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
واقعه   ۱۶۶ کرد:  بیان  خارجی  اتباع  ازدواج  ثبت  به  اشاره 
 ۱۰۵ که  داریم  استان  سطح  در  خارجی  اتباع  با  ازدواج 

شناسنامه برای فرزندان شان صادر شده است.

پنجمین اهدای عضو امسال 
در کهگیلویه و بویراحمد

از  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست 
ایثار ماندگار کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری  پنجمین 
ایثار  پنجمین  با  ارتباط  در  شهامت  محمود  دکتر  داد.  خبر 
ساله   ۲۶ تیموری  میالد  مرحوم  گفت:  استان  در  ماندگار 
سانحه  بدنبال  سمیرم  شهرستان  گرموک”  روستای”  ساکن 
تصادف در تاریخ ۲۸ مرداد ماه سال جاری دچار ضربه مغزی 
های  فوریت  مرکز  در  همکارانمان  باتالش  بالفاصله  که  شد 
و  منتقل  یاسوج  جلیل  دکتر  شهید  بیمارستان  به  پزشکی 
تحت مراقبت های درمانی قرار گرفت. وی افزود: متاسفانه بر 
اثر شدت جراحات وارده دچار مرگ مغزی شد و این مسئله 
رسید. سرپرست  نیز  دانشگاه  مغزی   مرگ  کمیته  تایید  به 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: 
با اعالم رضایت خانواده محترم و نوع دوست آن زنده یاد نسبت 
اقدام شد.  سینا سعیدی،  قابل پیوند وی  اهدای اعضای  به 
درمان  معاونت  پیوندی  اعضای  آوری  فرآهم  واحد  مسئول 
با  گفت:  زمینه  این  در  نیز  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه 
استقرار تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اتاق عمل 
با همکاری تیم پیوند اعضا  بیمارستان شهید دکتر جلیل و 
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، کبد و دو کلیه آن مرحوم برای 
و جهت  برداشت  دریافت عضو  به  نیازمند  بیماران  به  پیوند 
پیوند به بیماران نیازمند به مرکز فوق تخصصی پیون اعضاء 

ابوعلی سینای شیراز منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه:

سارقین حرفه ای کابل مخابرات در 
شهرستان کهگیلویه دستگیر شدند

کابل  سارقین  گفت:  کهگیلویه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
های مخابرات در دیشموک با سه فقره سرقت دستگیر شدند.

سرهنگ سید محمد موسوی اظهار داشت: در پی وقوع چند 
دیشموک،  منطقه  در  مخابرات  کابل  و  سیم  سرقت  فقره 
فرماندهی  مأموران  سوی  از  الزم  بررسی های  و  تحقیقات 
انتظامی بخش دیشموک برای شناسایی و دستگیری سارق یا 
سارقان آغاز شد. وی افزود: در نتیجه تحقیقات میدانی انجام 
شده سه سارق حرفه ای با سوابق متعدد کیفری شناسایی و 
پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر شدند. موسوی ابراز 
کیلوگرم   ۳۰ مقدار  دستگیری  حین  در  متهمین  از  داشت: 
سیم های  استخراج  و  سوزاندن  از  حاصل  رشته ای  مس 
مخابرات کشف شد. موسوی گفت: سارقین در بازجویی های 
انجام شده و در مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از سوی 
اعتراف  به سه فقره سرقت کابل مخابرات  تاکنون  مأمورین، 

نموده اند.

استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
استانی  تنها  بویراحمد گفت:  و  کهگیلویه 
پارکینگ  ما  شهرهای  در  که  هستیم 
پارکینگ  حتی  و  نداریم  شبانه  عمومی 
داریم  اکنون  هم  که  عمومی  های 

استاندارد نیستند.
با  نشستی  در  پیوست  جابر  سرهنگ 
خبرنگاران افزود: در زمینه سیستم پایش 
تصویری و ثبت تخلف در سطح شهرهای 
استان کهگیلویه و بویراحمد فقیر هستیم.

پیگیری های  وجود  با  اظهارکرد:  وی 
از  یک  هیچ  در  هنوز  گرفته  صورت 
و  ایجاد  تصویری  پایش  استان  شهرهای 

راه اندازی نشده است.
استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استان  معرفی  برای  زیادی  تبلیغات 
“چهارفصل” کهگیلویه و بویراحمد، جهت 
زیاد  حجم  اما  کرده ایم  گردشگر  جذب 
مسافر و گردشگر حتی یک متر هم عرض 
پیدا  افزایش  استان  خیابان های شهرهای 
جوابگوی  خیابان های  این  و  است  نکرده 

مسافران و گردشگران نیست.
پیوست تصریح کرد: تنها استانی هستیم 
که در شهرهای ما پارکینگ عمومی شبانه 
نداریم و حتی پارکینگ های عمومی که 

هم اکنون داریم استاندارد نیستند.
بشار،  سوم  پل  نقطه  سه  داد:  ادامه  وی 
میدان مقاومت و میدان آریوبرزن منطقه 

مرکز  یاسوج،  شهر  سطح  در  اکبرآباد 
عنوان  دارند،  را  ترافیک  بیشترین  استان 
از  پس  بشار  چهارم  و  سوم  پل  دو  کرد: 
هنوز  اجرایی ها  عملیات  آغاز  سال  چند 
تکمیل و افتتاح نشده اند، میدان مقاومت 
یاسوج بدلیل اینکه به آرامستان این شهر 
ترافیک ترین  پر  از  یکی  شود  می  منتهی 
نقاط این شهر است و برای مشکل ترافیک 
میدان آریوبرزن باید پروژه پل سوم زودتر 
بطور کامل اجرا شود تا این مشکالت رفع 

شود.
استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
از  کرد:  عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مورد   ۱4 تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
تصادف که نقص راه و قصور سازمان ها در 
آنها نقش داشته در سطح شهرهای استان 
کهگیلویه و بویراحمد رخ داده که بیشتر 

این موارد در سطح شهر یاسوج بوده اند.

روشنایی معابر و چراغ ها و عالئم 
راهنمایی یاسوج با مشکل مواجهند

کلیه  نصب  کرد:  تاکید  پیوست 
عهده  به  رانندگی  و  راهنمایی  تجهیزات 
ای  وظیفه  تنها  پلیس  و  شهرداری هاست 
به  را  الزم  موارد  همه  تاکنون  که  دارد 
روشنایی  است.  کرده  ابالغ  شهرداری ها 
کشی  خط  راهنمایی،  چراغ های  معابر، 
در  راهنمایی  عالئم  و  تابلوها  خیابان ها، 
سطح شهر یاسوج با مشکل جدی مواجه 

هستند و چراغ های راهنمایی نصب شده 
در سطح این شهر ایراد و مشکل اساسی 

دارند.
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
تاکسی های سطح شهر یاسوج دقت کافی 
در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را 
ندارد و در هر جایی پارک می کنند، بیان 
همه  و  متخلف  رانندگان  با  پلیس  کرد: 
دولتی  و  خصوصی  عمومی،  خودروهای 
برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد و هیچ 

خودرویی برای پلیس فرق ندارد.
استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
با هماهنگی  کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
ساعت  از  روز  هر  استان،  مرکز  دادستان 
۲4 شب تا 4 صبح در معابر شهر یاسوج 
با خودروهای فاقد پالک، پالک مخدوش، 
که  خودروهایی  هنجارشکن،  پالکی،  یک 
حرکات  انجام  و  کردن  دور  دور  به  اقدام 
شود  می  برخورد  کنند،  می  آکروباتیک 
و  عوارض  همه  تسویه  تا  آنها  خودرو  و 
خواهد  پارکینگ  در  دولتی  های  جریمه 
چنین  رانندگان  برای  همچنین  بود 
حقوق  کردن  ضایع  جرم  به  خودروهایی 
عمومی و شهروندی ضمن تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی معرفی می شوند.
پیوست افزود: اعمال قانون نسبت به سد 
و  فروش  دست  های  خودرو  توسط  معبر 
جمع  اما  است  پلیس  وظیفه  گرد  دوره 
شهرداری  وظیفه  خودروها  این  آوری 

است.
جاری  سال  ابتدای  از  اظهارکرد:  وی 
تاکنون تصادفات فوتی در سطح شهرهای 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  استان 

کاهش ۱4 درصدی داشته است.

بیشترین تصادفات شهرهای استان 
مربوط به پل سوم بشار یاسوج

استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  داشته  کاهش  تصادفات  همچنین 
درصدی   ۸ افزایش  با  خسارتی  تصادفات 

مواجه بودند.
تصادفات  بیشترین  کرد:  عنوان  پیوست 
رخ داده طی سالجاری در شهرهای استان 
کهگیلویه و بویراحمد مربوط به پل سوم 

بشار یاسوج بوده است.
اینکه  بر  عالوه  پل  این  کرد:  تصریح  وی 
روشنایی، خط  فاقد  رها شده،  کاره  نیمه 
بار  با  رانندگی  و  راهنمایی  عالیم  کشی، 
دوربرگردان  دارای  و  سنگین  ترافیکی 
داریم  انتظار  که  است  غیراستاندارد 
و  اتمام  در  تسریع  به  نسبت  امر  متولیان 
بهره برداری از این پل اقدام کنند و توجه 

داشته باشند.

وجود 4۳ نقطه حادثه خیز
 در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد

استان  رانندگی  و  راهنمایی  رئیس 
 4۳ داد:  ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نقطه حادثه خیز درسطح شهرهای استان 
کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است 
که پیگیر هستیم تا شهرداری ها نسبت به 

رفع آنها اقدام کنند.
پیوست تاکید کرد: هیچ کدام از شهرداران 
زمینه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
پلیس  با  ترافیکی  مشکالت  و  مسائل 

همکاری و تعامل مطلوبی ندارد.
وی اظهارکرد: ۹ تیم نامحسوس در سطح 
استان کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند 
که چهار تیم از این تعداد در سطح شهر 
اعمال  حال  در  روزانه  و  هستند  یاسوج 
متخلف  خودروهای  به  نسبت  قانون 
هستند. رئیس راهنمایی و رانندگی استان 
استفاده  بیان کرد:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  درصد   ۱۰ همراه  تلفن  از  ضرور  غیر 
اعمال قانون شده توسط پلیس در سطح 
را  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  شهرهای 

به خود اختصاص داده است.

برای  که  آنغوزه  کمیاب  و  دارویی  گیاه 
کهگیلویه  استان  مراتع  در  بار  نخستین 
رسیده  دهی  بذر  مرحله  به  بویراحمد  و 
این  بذر  تامین  برای  مغتنمی  فرصت 
در  دارویی  گیاهان  توسعه  طرح  در  گیاه 
فصل پاییز بشمار می رود که محدودیت 
بذرها  این  آوری  جمع  برای  اعتباری 
تبدیل  تهدید  به  را  آمده  بدست  فرصت 

کرده است.
به گفته کارشناسان گیاه دارویی و مرتعی 
هم  آن  ۲۵سال  از  پس  معموال  آنغوزه 
خودش  حیات  طول  در  مرتبه  یک  برای 
این  که  رسد  می  دهی  بذر  مرحله  به 
کهگیلویه  مراتع  در  اینک  هم  نادر  اتفاق 

و بویراحمد رخ داده است.
کارشناسان می گویند که گیاهان مرتعی 
احساس  آبی  کم  و  خشکسالی  زمان  در 
به  شروع  خود  بقای  برای  و  کرده  خطر 
بذردهی می کنند این امر به خودی خود 
باعث ریختن بذر در مراتع، پراکنده شدن 
آن در طبیعت و بقای این گیاهان کمیاب 

می شود.
در  آنغوزه  گیاه  ها  سال  از  پس  امسال 
چنین  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  مراتع 
شرایطی قرار گرفته و بذر دهی کرده اند 
حداکثر  ظرفیت  این  از  تا  است  نیاز  که 

جای  به  و  گیرد  صورت  برداری  بهره 
سرمایه گذاری برای خرید بذر،این اعتبار 
دستمزد  پرداخت  و  اشتغال  ایجاد  برای 

جمع آوری بذر به کارگران هزینه شود.
طبیعی  منابع  کارشناسان  که  طور  آن 
دارند؛  اعتقاد  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  محلی  جوامع  بردن  سود  صورت  در 
در  ها  دام  رهاسازی  از  آنان  بذر  برداشت 
این  به  و  کنند  می  خودداری  مراتع  این 
ترتیب مقداری از بذرها در مراتع باقی می 
می  طبیعت  که  طور  آن  گیاهان  و  ماند 

خواهد بقایش را حفظ می کند.
این کارشناسان بر این باورند که می توان 
با یک برنامه ریزی حساب شده بخشی از 
بذرها را برای توسعه این گیاهان در فصل 
پاییز جمع آوری و ذخیره کرد و بقیه را 
برای سبز شدن در عرصه های طبیعی رها 

کرد.

پیشگیری از تکرار تجربیات گذشته 
در انقراض گیاهان مرتعی

آنغوزه  کوهی  گیاه  بر  عالوه  که  آنجا  از 
مرتعی  گیاهان  دیگر  شاخص  گونه  سه 
جاشیر  شامل  بویراحمد  و  کهگیلویه 
خوراکی، بن سرخ و کرفس کوهی به علت 
قرار  انقراض  خطر  در  رویه  بی  برداشت 

ارزشمند  های  گونه  بذردهی  اند  گرفته 
برای  مغتنم  فرصتی  مرتعی  گیاهان  این 
تکرار  و  ارزشمند  های  گونه  دیگر  حفظ 

تجربیات تلخ گذشته است.
گویند:  می  طبیعی  منابع  نظران  صاحب 
مرتعی  گیاهان  تراکم  میزان  که  هنگامی 
در خطر  گیاه  آن  به  برسد  کم  میزان  به 

انقراض اطالق می شود.
منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد 
گیاهان  آنغوزه  با  همزمان  که  می گوید 
دارویی دیگر نظیر باریجه، آنغوزه و جاشیر 
امسال پس از سال ها به مرحله بذردهی 
بستری  تواند  می  امر  این  که  اند  رسیده 
برای حفظ این گونه های ارزشمند باشد.

سلیمان محمدی اظهار داشت: هم اکنون 
هفت ذخیره گاه گیاهان دارویی کهگیلویه 
سیاه  کوه  مانند  مناطقی  در  بویراحمد  و 
،  کوه دمه در شهرستان چرام،  و سفید 
به  بویراحمد  شهرستان  در  سرخ  تنگ 

مرحله بذردهی رسیده است. 
کارگران  دستمزد  هزینه  کرد:  بیان  وی 
در  دارویی  گیاهان  بذر  آوری  برای جمع 
مناطقی مانند کوه دمه چرام با مسوولیت 
پذیری کارکنان منابع طبیعی تامین شده 
از  اعتبار  تامین  با  تا  دارند  انتظار  آنان  و 

پرداخت  مطالباتشان  امر  متولیان  سوی 
شود.

منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی 
نیازمند  اداره  این  داشت:  ابراز  بویراحمد 
برای  اعتبار  ریال  میلیارد  سه  حداقل 
دارویی  گیاهان  آوری  تامین هزینه جمع 

در مراتع استان است. 
محمدی با اشاره به اینکه برای تامین بذر 
گیاهان دارویی در پاییز امسال باید دست 
عنوان  شود  هزینه  تومان  ۲میلیارد  کم 
کرد: با تزریق این اعتبار ضمن تامین بذر 
با کیفیت باقیمت کمتر زمینه بهره وری 
از این ظرفیت طبیعی برای اشتغال موقت 

کارگران نیز فراهم می شود. 
وجود  با  دامداران  برخی  کرد:  تاکید  وی 
اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی دام 
کرده  ها  عرصه  این  وارد  را  خود  های 
نابودی  باعث  می تواند  اقدام  این  که  اند 

گیاهان مذکور شود. 
کل  اداره  هرچند  کرد:  عنوان  محمدی 
منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برای 
متخلف  دامداران  این  با  قانونی  برخورد 
پرونده تشکیل داده اما باید طوری برنامه 
های  عرصه  محلی  جوامع  تا  شود  ریزی 

طبیعی را سرمایه خود بدانند.

دارویی  گیاهان  توسعه  طرح  اجرای 
افزون  بویراحمد  و  کهگیلویه  مراتع  در 
فعالیتی  مراتع  حفظ  در  آن  اهمیت  بر 
البته  سودآور برای بهره برداران است که 
اقدام  این  محدود  صورت  به  اکنون  هم 

انجام می شود.

رئیس راهنمایی و رانندگی استان  عنوان کرد :

تنها استان بدون پارکینگ شبانه

جمع آوری بذرگیاهان کمیاب در استان:

فرصتی که به تهدید تبدیل می شود

۶۰هیات  گفت:  باشت  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
مذهبی فعال و منسجم به منظور برگزاری آیین های 
از  باشت وجود دارد که  ویژه فرهنگی و مذهبی در 

این تعداد ۲۰ مورد در سطح شهر است.
در  دوشنبه  روز  فر  معتمد  محمد  حجت االسالم 
نشست  هیات های مذهبی شهرستان باشت افزود: 
و  تاسوعا  و  محرم  ظرفیت  از  مذهبی  های  هیات 
عاشورای امسال برای فرهنگ سازی استفاده کنند .

وی بیان کرد: مسووالن مذهبی  باید از این فرصت  
برای مکتب تاسوعا و عاشورا استفاده کنند و در ذهن 

جوانان جرقه ای ایجاد کنند.
معتمد فر اظهار داشت: دستورالعمل های بهداشتی 

و  ابالغ شده  به هیات مذهبی شهرستان  ایام محرم 
باید به صورت جدی رعایت شود.

امسال  گفت:   نشست  این  در  باشت  فرماندار 
رعایت  با  شهرستان  این  در  محرم  ماه  عزاداری های 
از  بهداشتی پرشورتر و گسترده تر  پروتکل های  تمام 

سال های گذشته برگزار می شود.
کاهش  و  امنیت  ارتقای  برای  تالش  گرامی  نادر 
دانست   همگانی  وظیفه ای  را  اجتماعی  آسیب های 
های  شب  در  مبلغین  ظرفیت  از  استفاده  گفت:  

عزاداری در اولویت برنامه های فرهنگی قرار گیرد.
لزوم  بر  تاکید  با  آئین  این  نیز در  باشت  امام جمعه 
برگزاری هرچه باشکوه آئین های عزاداری ماه محرم 
با  را  محرم  ماه  تا  فراهم شده  فرصتی  امسال  گفت: 
عظمت و شکوه هر چه تمام و پرشورتر از سال های 

قبل برگزار کنیم.
حجت االسالم امید گنجه ای ابراز کرد:  ماه محرم و 

عزاداری امام حسین )ع( بهترین فرصت برای تقویت 
باورهای دینی و اعتقادی در بین آحاد مختلف جامعه 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  سطح  افزایش  و 

است.
که  شود  ریزی  برنامه  طوری  باید  کرد:  تصریح  وی 
برای  محرم  ماه  اول  شب  در  مذهبی  های  هیات 
یاران  و  الحسین)ع(  اباعبداهلل  حضرت  عزاداری 

باوفایش برنامه داشته باشند.
پایه  بر  باید  اشعار مداحی   افزود: محتوای  ای  گنجه 
تشکل های  و  هیات ها  عوامل  مدنظر  موثق  مدارک 

دینی در برنامه های فرهنگی باشد.
 ساماندهی مداحان ، همکاری نیروی انتظامی باهیات 
مذهبی بویژه هیات بانوان جهت تامین نظم وامنیت، 
از  استفاده  حسینی،  شیرخوارگان  مراسم  برگزاری 
از  استفاده  عزاداری،  های  شب  در  مبلغین  ظرفیت 
تداعی  و  تجسمی  های  برنامه  و  ها  هیات  ظرفیت 

واقعه عاشورا، برخورد با هنجارشکنی در ماه محرم، 
کودک  هیات  اندازی  راه  اربعین.  روی  پیاده  برپایی 
این  مصوبات  مهمترین  از  محرم  درایام  ونوجوان  و 

نشست بود.

۶۰ هیات مذهبی آماده برگزاری 
مراسم محرم امسال در باشت است
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متولد فروردین :
 امروز مسیرهای زیادی پیش روی شما قرار دارد و شما نمی دانید اول 
کدام راه را باید بروید. این گفته به معنی این نیست که سرتان خیلی 
شلوغ است، بلکه بدین معنی است که واقعاً شما دوست دارید با انواع 

مختلف فعالیت خود را مشغول کنید. 
متولد اردیبهشت :

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

خالی کنید.
متولد خرداد :

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

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

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

این کار را انجام دهید. 
متولد مرداد : 

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

کنید زیرا دوره مستبدانه بودن گذشته است .
متولد شهریور :

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

مراقب اوضاع باشید اصاًل کار سختی نیست. 
متولد مهر :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صبر و مداوت داشته باشید.
متولد اسفند :

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

دیگری باز شروع می شود.

۳
فال روز 

در  کرونا  بیماری  به شرایط  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
را  سرماخوردگی  گونه  هر  اینکه  بیان  با  و  کشور 
مشکوک به کرونا بدانید، تاکید کرد: اکنون وضعیت 
احتیاط  باید  شرایط  این  در  و  کرده  تغییر  کشور 
عمومی  نقلیه  وسایل  تجمعات،  در  بنابراین  کنیم؛ 
و محیط های عمومی ماسک زده و رعایت بیشتری 
وضعیت  درباره  عین اللهی  بهرام  دکتر  دهیم.  انجام 
اعالم  در صحبت هایم  بارها  گفت:  کشور،  در  کرونا 
بیماری است که حاال  بیماری کرونا یک  کردم که 
حاالها در دنیا هست و به این زودی از بین نمی رود. 
کند،  پیدا  و ضعف  مقاطعی شدت  در  است  ممکن 
ویروسی  آنفلوآنزا،  ویروس  مانند  ویروس  این  اما 

تا مدت ها در دنیا خواهد ماند. فقط همه  است که 
دانشمندان به دنبال این هستند که ویروس از حالت 
همه گیری یا پاندمی به حالت تک گیری یا آندمیک 
بدل شود. با این حال علت اینکه این اتفاق در دنیا 
نمی افتد، این است که یک نابرابری در واکسیناسیون 
و در مقابله با ویروس وجود دارد. طبق نرم سازمان 
جوامع  در  درصد   ۶۰ باالی  باید  بهداشت  جهانی 
این در حالی  انجام شود.  واکسیناسیون علیه کرونا 
هفت  تا  شش  آفریقایی  کشورهای  آمار  که  است 

درصد واکسیناسیون است.
انتشار سریع اُمیکرون

جدید  وضعیت  ما  کشور  در  داد:  ادامه  عین اللهی 
اُمیکرون که سوش BA۵ است، وارد کشورمان شده 
بسیار  انتشارش  که  است  این  آن  خصوصیات  از  و 
بیشتر  انتشار  سرعت  برابر   ۱۸ حدود  است.  سریع 
دارد و می تواند افراد را گرفتار کند. افرادی که گرفتار 
بیماری های  و  ایمنی  توان  به سن،  بسته  می شوند، 

زمینه ای شان می توانند در برابر بیماری عکس العمل 
نشان دهند. به ویژه افراد سالمند و کسانیکه ضعف 
 ... و  عروقی  و  قلبی  بیماری های  و  دیابت  یا  ایمنی 
دارند، مهم است و کرونا در آنها طبیعتا مهمتر است.

ساده انگاری؛ ازدالیل انتشار کرونا
وی با بیان اینکه یکی از مشکالتی که امروز نه  تنها 
بلکه در جامعه جهانی دیده می شود،  ما،  در کشور 
دیگر  کشورهای  در  وقتی  گفت:  است،  ساده انگاری 
اعم از عراق، سوریه، کشورهای اروپایی، آمریکا و ... 
می روید، ساده انگاری در برابر بیماری وجود دارد و 
احساسم این است که مردم مقداری خسته شدند از 
ماسک زدن زیاد و ... همین موضوع یکی از دالیلی 
است که باعث انتشار بیماری می شود. از طرف دیگر 
این را به عنوان یک فرهنگ و مطلب مهم  باید  ما 
در نظر بگیریم که اگر کسی به کرونا مبتال می شود، 
باید بداند که این بیماری فقط برای خودش نیست، 

بلکه می تواند دیگران را هم مبتال کند.

هر نوع سرماخوردگی را مشکوک به کرونا 
بدانید

وزیر بهداشت افزود: در اینجا یک خودقرنطینگی الزم 
است و هر فردی از نظر اخالقی باید بداند که ممکن 
است خودش دچار مشکل نشود، اما اگر وارد جامعه 
زیادی  تعداد  می تواند  ... شود،  و  اتوبوس  و  مترو  و 
سرماخوردگی  نوع  هر  امروز  کند.  مبتال  را  افراد  از 
ممکن  حال  بدانیم.  اُمیکرون  به  مشکوک  باید  را 
است که امکان تست دادن برای همه وجود نداشته 
باشد، اما از آنجایی که در شرایط همه گیری هستیم، 
باید بدانیم که اگر جشن یا مهمانی های خانوادگی 
داریم، اگر کسی احساس سرماخوردگی دارد، این را 
وظیفه خود بداند که شرکت نکند. گاهی اوقات در 
بستری های بیمارستان می بینیم که تعداد زیادی از 
افراد یک خانواده باهم مبتال شده اند. در این شرایط 

باید پروتکل ها را رعایت کنند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

يكي خون مي دهد و ديگري سوت مي زند

همسر شهيد مسلم خيزاب:
ديواري کوتاه تر از مدافعان حرم نيافتيد؟!

   عليرضا محمدي
از اول انقالب همين طور بود. يك نفر خون 
م��ي داد، يكي مي نشس��ت و ديگ��ري هم 
استفاده اش را مي برد. آن وقت ها خون شهدا 
را بزكي براي چهره هايش��ان قرار مي دادند 
و اكنون هتك همين خون ها را مايه سوت 
و كف حضار قرار مي دهن��د. البته كه قصه 
همان است برادر! فقط نقش سخيف شان را 
تغيير داده اند، زمانه انگار آنگونه عوض شده 
كه ايثار را مايه تأسف قرار مي دهند آنها كه 
در صف عقل زودتر از ما ايس��تادند و هر چه 

خرد بود با خود بردند. 
بگذار )به زعم خودش��ان( عقل و خرد براي 
آنها باشد و ش��رافت و مردانگي براي شهدا. 
بگذار س��وت و كف براي آنها باشد و تكبير 
و صلوات براي ما. ايس��تادن در مس��ير باد، 
تكان هاي جگرخراشي هم دارد. حرف هاي 
مفتي ك��ه زهرش��ان ص��اف در قلب ها فرو 

مي رود. 
يك زن جوان را مي شناس��م كه سرتاس��ر 
خان��ه اش را يادگاري هاي همس��ر ش��هيد 
مدافع حرمش قرار داده و يك فرصت طلب 
را مي شناس��م كه آنقدر فك��ر و خيال خام 
كرده كه حاال اگ��ر خودش هم نخواهد بوي 
ناخوشايندي از حنجره اش خارج مي شود. 

مي گفت: »با گفت وگو بايد جنگ در سوريه، 
يمن و لبن��ان را حل كرد و با تروريس��ت ها 

وارد مذاكره ش��د.« تو يا معني تروريسم را 
نمي داني يا وداع پدري با جگرگوشه اش را 
نديده اي. البته كه ما هم »دلمان مي سوزد 
جوان هايمان شهيد مي ش��وند و هيچ كس 
هم جوانش را از لب جوي نياورده« اما تو كه 
پرونده سياسي ات با قاب بندي و رانت بسته 
ش��د، تو چرا دايه مهربان تر از مادر شده اي. 
البد ت��و داغ مادري كه ي��ك فرزندش را در 
دفاع مقدس از دست داد و ديگري را در دفاع 

از حرم، بهتر از خود او درك مي كني. 
اگر قصه قصه يك مش��ت رأي اس��ت، خب 
بي انصاف ها چرا ب��ا خون ش��هداي مدافع 
حرم ب��ازي مي كنيد؟! بچس��بيد به همان 
اثرات ناپيداي برجام و دعا كنيد مگر تا قيام 
منجي رابطه بانك هاي جهاني با بانك هاي 
داخلي عادي ش��ود. ش��ما كه خبر نداريد 
ايستادن خون مي خواهد، عزت با دل كندن 
عجين ش��ده و امنيت با حرف هاي مفت به 
دس��ت نمي آيد؛ ُغصه خ��وردن را به همان 
پدران و مادراني بس��پاريد ك��ه انقالب را با 
مشت هايشان به پيروزي رساندند، با خون 
فرزندانش��ان آبياري كردند و حاال نوه هاي 
دهه هفتاديش��ان را در زمين شام به خون 

مي بينند. 
س��رود جبهه استضعاف و اس��تكبار عجب 
ملودي غريبي دارد، يك نفر خون مي دهد 

و ديگري سوت مي زند!

همس�ر ش�هيد مس�لم خي�زاب در 
گفت و گ�و با »جوان« در مورد س�خنان 
کرباس�چي در خص�وص مدافعان حرم 
ک�ه در اصفهان اي�راد ش�د، مي گويد: 
معلوم نيس�ت چرا هرکسي مي خواهد 
هر کاري کند اولين س�نگ خ�ود را به  
س�وي مدافعان حرم برم�ي دارد؟ مگر 
ديواري کوتاه تر از دي�وار آنها نيافتيد؟

اعظم رنجبر، همسر شهيد مدافع حرم مسلم 
خيزاب، با اش��اره به  اينكه هركس��ي در هر 
جايگاهي كه هس��ت بايد جهاد انجام دهد 
و فرقي نمي كند كه رئيس جمهور، خانه دار 
يا نظامي باشد، بيان مي دارد: براي پيشرفت 
و اقتدار نظام جمهوري اس��المي ايران بايد 
به خوبي جهاد كرد، كساني هستند كه امروز 
در مرزها مظلومانه از كيان و بوم كش��ور در 
حال پاسداري و دفاع هستند. بايد قدردان 
آنها باش��يم نه اينكه خونش��ان را دستاويز 

متامع سياسي قرار دهيم. 
رنجبر با اظهار اينكه ش��هداي مدافع حرم، 
غريبان��ه زمي��ن مي خورند كه م��ا باعزت 
بايس��تيم، تصريح كرد: بايد ق��دردان آنها 
باش��يم، اگر صحبت نابجاي��ي در مورد آنها 
شود در حق آنها جفا ش��ده است. مدافعان 
حرم از حريم واليت دفاع كردند، آنها در برابر 
داعشي هايي كه مزدور امريكايي ها بوده و به 

دنبال بدنام كردن اسالم ناب و از بين بردن 
حرم حضرت رقيه و زينب )س( هس��تند، 

ايستادگي كردند. 
همسر ش��هيد مدافع حرم مسلم خيزاب با 
بيان اينك��ه مدافعان ح��رم از لذت زندگي 
ش��يرين خود براي دفاع از ح��رم اهل بيت 
گذش��تند، گفت: ما نبايد بگذاريم اس��لحه 
آنها بر زمين بماند، داعش در ادعاهاي خود 
گفته است هدف اصلي شان ايران است، اگر 
مدافعان حرم جلوي آنه��ا را نگرفته بودند 

جنايت ها بيش از اين بود. 
رنجبر جلوگي��ري از توهين و بي حرمتي به 
مقدسات اس��الم، بدنام شدن اسالم توسط 
آنها، بي رحمي و شقاوت عليه زنان و كودكان 
مظلوم و بي دفاع مسلمان را ازجمله داليل 
حضور مدافعان ح��رم در جبه��ه مقاومت 

عنوان كرد. 
وي با اظهار اينكه معلوم نيست چرا عده اي 
معلوم الحال عافيت طل��ب براي جذب رأي 
اينگونه رفتاره��ا را انج��ام مي دهند گفت: 
آنهايي كه نفس هايش��ان از جاي گرم بلند 
مي ش��ود كه خود لياقت ش��هادت و حتي 
صحبت ك��ردن در مورد ش��هدا را ندارند و 
فقط بر صندلي و ميزهايش��ان تكيه زده اند 
اين را بدانند كه ش��هدا خود را نديده و خدا 

را ديده اند. 

   احمد محمدتبريزي
يك�ي از معروف تري�ن عكس ه�اي فض�اي 
مج�ازي مرب�وط ب�ه کارت آزم�ون يك�ي از 
شهداي مدافع حرم است که به خاطر شرکت 
در آزموني بزرگ تر و دش�وارتر هيچ گاه سر 
جلس�ه کنكور حاضر نش�د. قرار بود محمد 
ابراهي�م توفيقي�ان در آزمون کار شناس�ي 
ارشد ناپيوس�ته س�ال 95از حوزه امتحاني 
بجنورد و در رشته مجموعه علوم جغرافيايي 
شرکت کند ولي او پيش از حضور بر سر جلسه 
کنكور نم�ره قبولي اش را گرفت�ه بود. محمد 
ابراهيم با آن چهره معصومانه ب�ر اثر اصابت 
گلوله تروريس�ت ها به چش�م چپ�ش در 13 
بهمن ماه سال 94 به ش�هادت رسيد و نامش 
براي هميش�ه در تاريخ ايران ماندگار ش�د. 
خواهر ش�هيد طاهره توفيقيان در گفت وگو 
با »جوان« از ب�رادري مي  گويد که س�تون و 
تكيه گاه خانواده شان بود و حاال با رفتنش گرد 
و غبار  غم تمام ش�هر و محل را گرفته است. 

دوران کودک�ي ش�هيد توفيقي�ان در 
چه حال و هوايي س�پري ش�د و فضاي 
خانوادگي تان چه نقشي در رشد ايشان 

داشت؟
محمد 62/9/8 ب��ه دنيا آمد ولي براي مدرس��ه 
رفتن تاريخ 62/6/31 در شناس��نامه اش خورد. 
ما چهار خواهر بزرگ تر از محمد هستيم و خدا 
بعد از ما چهار خواهر، محم��د را به خانواده مان 
داد. از همان زمان كودكي در خانه حساس��يت 
و توجه خاصي نس��بت به محمد وجود داشت. 
خانواده ما خيلي متدين و مذهبي هس��تند و ما 
و برادرهايم در چنين خانواده اي بزرگ ش��ديم. 
عموهايم هر س��ه پاس��دار و رزمنده اند و وقتي 
ما زمان جنگ و همان س��ال هايي كه محمد به 
دنيا آمده بود به خانه هايش��ان مي  رفتيم حال و 
هواي جبهه را در خانه هايشان حس مي  كرديم. 
همچنين مادربزرگمان معلم قرآن بود و محمد 
مونس و دمخورش بود و ب��راي يادگيري قرآن 
پيش مادربزرگ��م مي رف��ت. مادربزرگم توجه 
خاصي به محمد داش��ت و مي  گف��ت من آينده 
بزرگي را در پيش��اني اين بچه مي بينم. به پدر و 
مادرم تأكيد مي كرد هواي محمد را داشته باشند 
و مي  گفت اقبال پس��رتان بلند است. زماني كه 
محمد كنارش حضور داشت و رفتار و كارهايش 
را ك��ه مي ديد، مي گفت اين پس��ر دقت و توجه 
زيادي به مسائل دارد و خيلي دقيق به هر چيزي 
توجه مي كند. راجع به خلقت و مسائل اعتقادي 
از مادربزرگم سؤال مي پرسيد و مادربزرگم وقتي 
اين كنجكاوي و دقت محمد را مي ديد از همان 
كودكي فهمي��ده بود با همس��االنش فرق دارد. 
كم كم كه محمد بزرگ شد در رفتار و كردارش 
مي ديديم با بقي��ه بچه ها ف��رق دارد. در همان 
سنين كودكي كه بچه ها بچگي مي كنند و شور و 
شر هستند محمد چنين رفتاري نداشت و خيلي 
آرام و مودب بود و طور خاصي مي خواست با بقيه 

ارتباط برقرار كند. 
اين روحيه و اخالق را در بزرگسالي هم 

حفظ يا تقويت کرد؟
بله، اين ويژگي هاي اخالقي اش در بزرگس��الي 
خيلي بيشتر شد. يكي از معلمان زمان تحصيلش 
بعد از شهادتش تعريف مي كرد يك روز همين 
طور كه در كالس مشغول درس دادن بودم، روي 
شانه محمد زدم و گفتم تو خيلي خوبي و هواي 
خودت را داشته باش و قدر خودت را بدان. زماني 
كه اين بچه به سن مدرسه رسيد فهميديم چه 
ويژگي هاي اخالقي مثبت و خاصي دارد كه او را از 

بقيه متمايز مي كند. خيلي به بقيه توجه مي كرد و 
مهربان بود. خصلت كمك به ديگران در وجودش 

بسيار پررنگ بود. 
به نظرت�ان داش�تن اي�ن ويژگي هاي 
اخالقي چقدر به ايشان براي پيدا کردن 

راهش کمک کرد؟ 
يكي از داليلي كه محمد را به س��وريه كش��اند 
همين خصلت مهرباني و كمك كردن به ديگران 
بود. مادرم تعري��ف مي كند كالس س��وم براي 
محمد كيف نو خري��ده بود. ي��ك روز برادرم به 
مادرم مي  گويد اگر اجازه بدهي من ديگر كيفم 
را با خودم به مدرس��ه نبرم. وقتي مادرم پيگير 
مي ش��ود تا دليل اين حرف محم��د را بفهمد، 
متوجه مي ش��ود يكي از همكالسي هاي محمد 
كه وضع مالي مناسبي نداشته به طور عجيبي به 
كيف او نگاه مي  كرده و انگار حسرت داشتن آن 
را مي خورده است. محمد به مادرم مي گويد من 
يا اين كيف را نمي برم يا يك كيف براي دوستم 
بخريد. مادرم خيلي از حرف محمد متأثر مي شود 
و براي همكالس��ي اش كيف مي خ��رد. برادرم 

تا كيف را سركالس نمي  برد 
دوس��تش جل��وي بقيه 
همكالس��ي ها خجالت 
نكشد بلكه كيف را به در 
خانه دوستش مي  برد و 
به دوستش مي  گويد 
چون م��ا دوس��تان 
صميم��ي  هس��تيم 

خواس��تم كيف هايمان شبيه 
هم باش��د و با اين عنوان هديه را به دوس��تش 
مي  دهد تا او احساس خجالت نكند.  ماه رمضان 
يك سال قبل از شهادت برادرم، دخترم از مسجد 
آمد و گفت مامان! دختر خانمي  به مسجد آمده 
و مي گويد مادرش فلج است و نمي تواند راه برود 
و اگر مي شود كمكشان كنيم. ما گفتيم اين خانم 
چه كسي است كه ما او را نمي شناسيم. كمي  بعد 
متوجه مي شوند مادر با دو بچه دچار ام اس شده و 
پدر خانواده تركشان كرده و آنها در يك زيرزمين 
نمور در همس��ايگي مادرمان زندگي مي كردند. 
محمد وقتي اين موضوع را فهميد خيلي ناراحت 
شد و َگر گرفت. سرسفره افطار نشسته بوديم كه 
محمد غذا را داخل قابلمه خالي كرد و با يك دبه 
روغن، يك گوني برنج و مقداري پول به خانه آن 
خانم رفت و مرتب به اين خانواده كمك مي كرد. 
بعد از شهادتش وقتي همرزمانش برگشتند به ما 
گفتند مادر مهال چه كسي است؟ وقتي پرسيديم 
ش��ما مادر مهال را از كجا مي  شناس��يد؟ گفتند 
محمد گفته اگر در سوريه اتفاقي برايم افتاد مادر 
مهال را فراموش نكنيد )گريه مي كند(. همرزمان 
برادرم هم گوش��ت هاي قرباني كه جلو پايشان 
قرباني كرده بودند را براي اي��ن خانواده آوردند. 
تابستان سال قبل از شهادتش تلويزيون جنگ 
زده هاي سوري را نش��ان مي داد. خانمي  با زبان 
عربي فرياد مي زد چرا كسي به ما كمك نمي كند 
و به فريادمان نمي رسد. محمد همان لحظه بلند 
شد و گفت ما هنوز در هيئت ها حسين حسين 
مي كنيم ولي صداي »هل م��ن ناصر ينصرني« 
را نمي شنويم. همين خلقيات و خصلت رفتاري 
و اخالقي اش او را به س��مت مدافع حرم ش��دن 

سوق داد. 
اينطور که پيداس�ت اميد به زندگي در 
وجود ش�هيد توفيقيان باال بوده است. 
هم فرزندي چند ماهه داشته و هم قصد 
شرکت در کنكور ارشد را داشت. عكس 
کارت آزمون ايشان در فضاي مجازي هم 
بسيار منتشر شد. چه چيزي سبب شد 

محمد از اين 
دلبستگي هاي 
دل  دنياي�ي 
بكن�د و قدم در 
راهي بگذارد که 
احتمال هر اتفاقي 
وج�ود  آن  در 

داشت؟ 
محمد براي جنگيدن و كمك به شيعيان مظلوم 
رفت و براي شهادت نرفت. بار زيادي روي دوشش 
بود. خودش مي خواست جغرافياي سياسي بخواند 
تا با توجه به شغلش به درد كشور وكارش بخورد. 
از بچه هايي كه از خراسان شمالي به سوريه رفتند 
محمد تنها كسي بود كه شهيد شد. خيلي پاك 
بود و نمي دانم چه معامله اي با خدا كرد كه شهادت 
نصيبش ش��د. محمد خيلي با ايمان بود. ما نماز 
خواندن محمد را هيچ وقت فراموش نمي كنيم. 
صداي قرآن قبل از نماز كه پخش مي  ش��د براي 
نماز خواندن آماده مي شد. فرزند برادرم هنوز سه 
ماهه نشده بود كه او همه ما را گذاشت و رفت. به 
ما هم چيزي نگفته بود كه به كجا مي رود. با من 
رابطه اش صميمي  بود ول��ي هيچ وقت نگفت به 
كجا مي خواهد ب��رود. وقتي به او گفت��م اين بار 
خيلي مأموريت مي روي و اين مأموريت هايت با 
بقيه فرق دارد مي گفت به كرمانش��اه و كمي  آن 
طرف تر مي روم و خيل��ي زود برمي گردم. محمد 
در پاس��پورتش آدرس خانه دوستش را داده بود 
تا كسي متوجه رفتنش نش��ود. آنجا دوستانش 

مي گفتند چرا ب��ه خان��واده ات نمي گويي كه به 
سوريه آمده اي كه پاس��خ مي داد نگران همسر و 
خانواده ام هس��تم، اگر آنها بفهمند خيلي نگران 
مي شوند. بسيار به او وابسته بوديم و مي دانست 
اگر بفهميم به سوريه رفته خيلي اذيت مي شويم 
و به همين خاطر به ما چي��زي نمي گفت. وقتي 
شهيد شد تازه متوجه شديم محمدمان به كجا 
رفته است. وقتي خبر شهادتش را آوردند گفتيم 
مگر محمد كجا بوده اس��ت. هنوز ه��م باورمان 
نمي شود كه محمد بينمان نيست. همسرش به 
قدري شوكه است كه مي گويد محمد برمي گردد. 
محمد س��تون خانه بود و االن س��تون خانه مان 
ريخته اس��ت. تكيه گاهمان محمد ب��ود. خانه 
محمد بجنورد بود و تا زماني كه به خانه برسد ما 
10 بار به او زنگ مي زديم كه مواظب باشد. حاال 
ببينيد چه خلئي در زندگي م��ان به وجود آمده 
است. گوشي پدرم را نگاه مي كردم مي ديدم هنوز 
پيام هاي محمد را پاك نكرده. نگاه مي كردم هر 
دو س��اعت يك بار محمد به پدرم پيام مي داده و 
حالش را مي پرسيده. هنوز پدر و مادرم چشم به در 

دوخته اند تا محمد برگردد. )گريه مي كند(
آيا  درباره شهادت صحبت کرده بود؟

وقتي اسم شهيد و شهادت مي  آمد محمد ناراحت 
مي شد. ماشين خريده بود و عكس شهداي هويزه 
را جلوي ماشينش چسبانده بود و مي گفت اين 
عكس را گذاشته ام تا فراموش نكنم جا پاي چه 
كساني مي خواهم بگذارم. اسم شهدا كه مي  آمد 
خيلي منقلب مي شد. مي گفت شهادت را به اين 
راحتي به كسي نمي دهند و شهيد شدن لياقت 
مي خواهد. به شهيد همت و شهداي هويزه عالقه 
خاصي داشت و زندگينامه بيشتر شهدا را خيلي 

خوب مي دانست. 
شهيد توفيقيان چند بار اعزام شد؟

در اولي��ن اعزام در آزادس��ازي نب��ل و الزهرا به 
ش��هادت رس��يد. در مجموع 23 روز آنجا بود. 
19 دي رف��ت و 10 دقيقه به هش��ت صبح 13 
بهمن شهيد ش��د. در مدتي كه محمد آنجا بود 
كتاب هاي��ش را با خ��ودش برد تا ب��راي كنكور 
ارشد آماده شود. ساعت هاي بيكاري فقط درس 
مي خواند. در گردان تكاور تيربارچي بود و شب 
قبل از شهادتش آماده باش مي خورد و بعد از نماز 
صبح به كانال كميل اعزام مي شود. در آنجا  تك 
تيرانداز داعشي چشم چپ محمد را مي زند و او را 

به شهادت مي رساند. 
ش�هيد توفيقي�ان تنها ش�هيد مدافع 
حرم اسفراين است. شهادت ايشان چه 

تأثيري بين مردم داشته است؟
من در دانشگاه سبزوار تدريس مي كنم و شهادت 
محمد آنقدر روي دانش��جويانم تأثير گذاش��ته 
كه بيشتر دانشجويانم در سالگرد برادرم عكس 
پروفايلش��ان را عكس محمد گذاش��ته بودند. 
در س��الگردش تمام مس��اجد و مدارس برايش 
ي��ادواره گرفتند و خيلي ها مي گويند از ش��هيد 
حاجت گرفته ايم. اسمش براي هميشه ماندگار 
ش��ده و در كنار تمام س��ختي هايي ك��ه بر ما 
مي گذرد خوشحاليم كه امروز تمام ايران برادرم 
را مي شناس��ند. حيف بود محم��د مي ماند و در 
بستر بيماري يا به مرگ طبيعي از دنيا مي رفت. 
هر مرگي غير از ش��هادت براي او حيف بود. اگر 
محمد مي ماند يكي از سرداران بزرگ مي  شد و 
خيلي به درد كشورش مي خورد. كسي كه امين 
و گرهگشاي مردم مي ش��د. محمد رفت، براي 
خودش خوب ش��د ولي نبودنش براي ما خيلي 

سخت است. 
من هر چه از اخالق خوبش بگويم كم گفته ام. 
اگر به محل��ه  ما بيايي��د انگار گ��رد و غبار غم 
ريخته اند. هم محله اي هايمان مي گويند بعد از 
رفتن محمد دنيا برايمان تيره و تار شده است. از 
بس با همه خوب بود. محمد خيلي بزرگ بود و 
هر چه از بزرگي اش بگويم كم گفته ام. فقط دلم 
از اين مي س��وزد كه براي پسرش پدري نكرد. 
پوريا االن يك سال و پنج ماه دارد. وقتي محمد 
رفت او دو ماهه بود و همان مدت هم محمد در 
مأموريت بود. حالت خنده و راه رفتنش خيلي 
شبيه پدرش است و خيلي زود بود پوريا بي  پدر 
شود. دلمان به همين خوش است كه پسرش 
و تنها يادگارش اس��ت. پوريا كه ب��ه دنيا آمد 
گفتيم اولين پس��ر برادرمان است و محمد چه 
اسمي  مي خواهي برايش انتخاب كني؟ محمد 
به همس��رش نگاهي كرد، لبخندي زد و گفت 
مادرش بايد اسمش را انتخاب كند. او براي به 
دنيا آوردنش زحمت كشيده و هر چه او بگويد 
من قبول مي  كنم. اين حق را به مادرش داد تا 
او نام فرزندش را انتخ��اب كند و نامش را پوريا 
بگذارد كه بعد از شهادت محمد همسرش گفت 

پسرم را محمدپوريا صدا كنيم. 

خواهر محمدابراهيم توفيقيان، تنها شهيد مدافع حرم شهرستان اسفراين در گفت وگو با »جوان«:

مي خواست پا جاي پاي شهداي هويزه بگذارد
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حل جدول 3134

مخدوشی پالک وسایل نقلیه جرم است/ 
توقیف موتورسیکلت های پالک مخدوش

طرح تشدید برخورد با تخلفات پنهان و مخدوش کردن 
پالک در سطح معابر پایتخت در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
سرهنگ علی همه خانی از شروع طرح تشدید برخورد با 
تخلفات پوشش ، مخدوشی و فقدان پالک موتورسواران 
تهران  راهور  پلیس  تیم های   همانند خودروها توسط 

بزرگ مستقر در سطح معابر شهر تهران خبر داد.
تشدید  طرح  اجرای  درباره  همه خانی  علی  سرهنگ 
برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشی پالک در سطح 
معابر،  تیم های مستقر  در سطح  پایتخت گفت:  معابر 
تشدید  طرح  بزرگ  تهران  شهر  میادین  و  تقاطع ها 
پالک  فقدان  و  مخدوشی  پوشش،  تخلفات  با  برخورد 

موتورسواران را اجرا خواهند کرد.
وی ادامه داد:بر همین اساس و درطرح تشدید برخورد 
پرونده  موتورسیکلت،  توقیف  ضمن  پالک،  تخلفات  با 
پلیس  و  می شود  معرفی  دادسرا  به  و  تشکیل  قضایی 
معابر،  استقرار در  با  دارد  مأموریت  بزرگ  تهران  راهور 
همانند  پالک(  )مخدوشی  متخلفین  شناسایی  ضمن 
مراجع  به  معرفی  و   قانون  اعمال  به  نسبت  خودروها 

قضایی اقدام کند.
وی گفت: به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسالمی 
نقلیه  وسیله  پالک  مشخصات  و  ارقام  در  که  هرکس 
به  را  یا پالک وسیله دیگری  و  ایجاد  تغییری  موتوری 
آن الصاق کند به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم 

خواهد شد.
تهران  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش   معاون 
یا  پالک  پوشش  به  اقدام  که  راکبینی  افزود:  بزرگ  
مخدوشی  پالک کرده و موتورسیکلت آنها فاقد پالک 
وسایل  گذاشتن  یا  پوشاندن  طریق  از  یا خود  و  بوده  
به  اقدام  پالک  ارقام  روی  بر  ماسک  مانند  مختلف 
پوشش پالک موتورسیکلت می کنند در صورت مشاهده 
طرح  این  در  آن ها  تردد  از  جلوگیری  ضمن  مأمورین 
توقیف و روانه پارکینگ شده و درباره مخدوشی پالک 

پرونده آن ها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
توجه  موتورسیکلت  راکبین  گفت:  همه خانی  سرهنگ 
همواره  باید  آنها  نقلیه   وسیله  پالک  که  باشند  داشته 
بدون  اند  گرفته  تحویل  را  پالک  که  اولی  روز  همانند 
هیچگونه مخدوشی و دستکاری در عقب موتورسیکلت 

جهت رویت بصورت خوانا نصب شده  باشد.
نقلیه  نقلیه هویت وسیله  وی اظهار کرد: پالک وسیله 
محسوب می شود و از دید قانون گذار آنقدر اهمیت دارد 
نامه راهنمایی و رانندگی  در ماده دو به  که در آیین 
موضوع شماره گذاری اختصاص داده شده و همه وسایل 
نقلیه موتوری  و غیر موتوری و یدک های متصل به آن 
که در راهها حرکت می کنند و وسایل نقلیه صنعتی  و 
عمرانی و کشاورزمی باید دارای پالک و شماره باشند .

تهران  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  آموزش   معاون 
بزرگ افزود: هر راننده ای که به هر نحوی پالک خود 
را بپوشاند، زمینه ساز هرگونه تخلف و جرمی می تواند 
و  پوشش  که  کسی  یعنی  شود.  مرتکب  را  جرمی  هر 
مخدوشی پالک را انجام  می دهد هر تخلفی را ممکن 
است انجام دهد. ممکن است با سرعت غیرمجاز حرکت 
کند و از چراغ قرمز رد شود و یا در برخی موارد کیفش 
کسی  هر  شود.  دزیده  موتورسوار  کیف قاپ های  توسط 
انجام  را  پالک  مخدوشی  یا  و  پالک  پوشش  بحث  که 

دهد ممکن است هر نوع تخلفی  را انجام دهد .

خبر

جدول 3136

حال  در  گفت:  جمهور  رئیس  معاون 
حاضر دشمن در جنگ شناختی به شدت 
این  با  جدید  خانواده های  تبیین  مشغول 
معنا که در خانواده حتماً نباید زن و مرد 
به  که  هست  باشند،  هم  کنار  فرزندی  و 

شدت آسیب زاست.
 انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده 
نشست  در  امروز  صبح  جمهوری  رئیس 
دستگاه های  و  وزرا  مشاوران  اندیشی  هم 
روز  و  خانواده  روز  تبریک  ضمن  اجرایی 
مباهله با بیان چند آیه قرآن و تبیین آن 
در جهت تشکیل و تحکیم خانواده علوی 
گفت: آن چیزی که ما در سند مهندسی 
و  تحکیم  تشکیل،  تبیین،  داریم  فرهنگی 
ما  است که  ایمن سازی خانواده  و  تعالی 
تا  باشیم  داشته  هم  با  را  اینها  همه  باید 
انقالب  تراز  و  الگو  خانواده  یک  بتوانیم 

اسالمی را ارائه دهیم.
دشمن  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
مشغول  شدت  به  شناختی  جنگ  در 
تبیین  است.  جدید  خانواده های  تبیین 
شکل  جامعه  در  اگر  که  خانواده هایی 
ما  جدید  نسل  و  جوانان  برای  بگیرند 
را  این  بتواند  دشمن  اگر  است.  آسیب زا 
در دل جامعه رسوخ دهد که خانواده این 
نیست که حتماً زن و مرد و فرزندی کنار 
راحتی  به  نمی توانیم  ما  دیگر  باشند،  هم 
تشکیل  و  کنیم  حفظ  را  خانواده هایمان 
خانواده داشته باشیم و ترغیب به تشکیل 

خانواده نیز داشته باشیم.
به  البته  گفت:  جمهور  رئیس  معاون 
شدت این مسئله به جوان های کشورهای 
شاید  و  می کند  وارد  صدمه  اسالمی 
بیشترین صدمه را خانم ها متحمل شوند. 
دلیل این مسئله هم شرایط و ویژگی های 
خاصی است که این قشر دارند و همچنین 
نوعی  خانواده ها  اینگونه  اینکه  دلیل  به 
بین  از  را  زنان  پشتیبانی  و  سرپرستی 
از نیازهای عاطفی زن  می برند و بسیاری 
از جمله داشتن فرزند و حمایت همسر و 

فرزند را از آنان می گیرد.
خانواده  مسئله  در  تبیین  داد:  ادامه  وی 
روی  باید  که  است  مهم  مسائل  از  یکی 
آن سرمایه گذاری جدی شود و در رسانه 
جایگاه  آن  برای  مردمی  حرکت های  و 
ویژه ای باز شود. تشکیل و ایجاد خانواده از 
مسائلی است که بخشی از آن با مشکالت 
آن  تشکیل  مانع  که  شده  آمیخته  مادی 
و  ادامه  برای  آن  از  بخشی  و  می شود 
پایداری، مسائل مادی، اجتماعی، اخالقی 
پا  خانواده ای  تا  دارد  هم  با  را  فرهنگی  و 
این  بکند.  پیدا  ادامه  خوبی  به  و  بگیرد 

یعنی تحکیم در مرحله بعدی.
افزود:  ریاست جمهوری  زنان  امور  معاون 
برای تشکیل خانواده حرکت هایی را دولت 
بسیاری  حرکت های  و  است  داده  انجام 
بین  در  و  فرهنگی  نظر  از  مردم  باید  را 
دهند.  شکل  مردمی  و  جهادی  گروه های 
نهایتاً  بدهد.  وام  می تواند  نهایتاً  دولت 
نظر  در  مسکن  برای  تسهیالتی  می تواند 
برای  کمک هایی  می تواند  نهایتاً  بگیرد. 
جهیزیه و امثال این را داشته باشد. اما ما 
نیاز داریم که مسائل فرهنگی در تشکیل 

خانواده نقش خود را خوب ایفا کند.

از هر سه ازدواج،
 یک ازدواج به طالق منجر می شود

نشدن  متزلزل  و  تحکیم  گفت:  خزعلی 
اصلی سال های  از مشکالت  یکی  خانواده 
اخیر است که موجب می شود گاهی اوقات 
طالق  به  ازدواج  یک  ازدواج،  سه  هر  از 
خانواده  و  زنان  امور  معاون  شود.  منجر 
ریاست جمهوری افزود: در مسئله تحکیم 
خانواده سبک زندگی و نوع فرهنگ و نوع 
نیازهای  به  توجه کردن  تاب آوری،  رفتار، 
خانواده  در  که  فداکاری  و  ایثار  یکدیگر، 
هستیم  شاهد  را  این  ما  فاطمی  و  علوی 
که حتی نسبت به غیر هم انجام می گیرد 
و  گذشت  و  خانواده  درون  در  برسد  چه 
همراهی در درون خانواده که در اوج و قله 

خود قرار دارد. وی تصریح کرد: باال رفتن، 
تعالی و رشد و شکوفایی خانواده همچنین 
از  یک  هر  اینکه  برای  خانواده  تالش 
یابی  مهارت  برسند،  خود  رشد  به  اعضا 
و مهارت آموزی خانواده هر یک از زن و 
مرد و فرزندان به صورت جداگانه مطلبی 
است که در سند تحول به آن اشاره شده 
برای  را  آموزش هایی  باید  که حتماً  است 
نظر  در  آقایان  برای  بخصوص  خانواده ها 
حال  در  شاید  داد:  ادامه  خزعلی  بگیریم. 
برای  آموزش ها  تمرکز  بیشترین  حاضر 
تحول  سند  در  ولی  است  بوده  خانم ها 
تاکید می شود که باید دوره های آموزشی 
و مهارت آموزی برای آقایان در نظر گرفته 
شود و خانواده از آسیب هایی از این قبیل 

ایمن باشد.
از  امور زنان و خانواده گفت: یکی  معاون 
خانواده  موضوع  در  ایمنی  ایجاد  عوامل 
که  است  عفاف  و  حجاب  حفظ  مسئله 
شود  پاسداری  خوبی  به  جامعه  در  اگر 
از  بسیاری  و  می شوند  حفظ  خانواده ها 
نیازهای زوجین در خانواده و نه در جامعه 

برطرف می شود.

عدم نگهداری حدود بین زن و مرد، 
موجب خشونت علیه زنان می شود

مواردی  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
است  مطرح  طالق ها  عوامل  درباره  که 
حفظ  و  حفاظت ها  عدم  و  خیانت ها 
حریم ها است که یکی از دالیل آن مسئله 
حجاب است. مسئله نگهداری حدود بین 
زن و مرد و نگهداری حدود دین و شرع 
در  و  خانواده  اساس  بر  اینها  که  است 
مرحله بعد به خود خانم ها صدمه می زند 
و موجب خشونت های عدیده ای برای زنان 
می شود. خزعلی افزود: مسئله ای که امروز 
تحت عنوان خشونت زنان مطرح می کنند 
پیش  سال   ۱4۰۰ خداوند  که  است  این 
فرموده که یکی از دژهای محکمی که زن 
را از خشونت حفظ می کند همین حجاب 
اینکه  و  او  امنیت  حفظ  و  او  نگهداری  و 
مورد هرگونه آزاری از جمله آزار کالمی و 
جنسی قرار نگیرد است. ان شاءاهلل بتوانیم 
این مواردی که در سند نقشه جامع ذکر 
برنامه ریزی  با  و  خانواده ها  در  را  شده 
و  اداری  خانواده های  در  که  مناسبی 
تشکیالتی موجود است پیاده سازی کنیم.

خزعلی گفت: معاونت زنان برای تابستان 
این آمادگی را دارد که برای سازمان های 
مختلف دوره هایی را تعریف کند. از جمله 
مهارت  دوره های  و  مشاوره  دوره های 
تحکیم  برای  و  تاب آوری  برای  آموزی 

بنیان ازدواج و مشاوره هایی برای ازدواج.
داد:  ادامه  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
 N.G.O با  را  برنامه هایی  ما  شاءاهلل  ان 
و  مختلف  نهاد(  مردم  )سازمان های 

تا  داریم  نظر  در  نهاد  مردم  گروه های 
بتوانیم به صورت وسیع برای خانواده های 
ایام  در  آنها  بچه های  که  دستگاه هایی 
خانواده های  یا  می برند  سر  به  تعطیل 
دارند  تابستان  در  را  بهتری  فرصت  که 
کودکان  آموزی  مهارت  برای  دوره هایی 
از دبستان تا دانشگاه با هماهنگی معاونت 
ایرانی-  زندگی  سبک  برای  ریزی  برنامه 

اسالمی پایه ریزی کنیم.
وی گفت: کارهایی که در این زمینه و در 
بحث خانواده انجام گرفته بحمداهلل منشور 
و  است  تهیه  دست  در  که  است  مشاوره 
نقشه  سند  در  معاونت  وظایف  از  یکی 
جامع این است که باید منشور مشاوره را 

تهیه کند.

اجرای پایلوت برنامه پیشگیری از 
طالق در ۵ استان کشور

برنامه  تدوین  داشت:  اظهار  خزعلی 
انجام گرفته و ان  پیشگیری از طالق نیز 
صورت  به  استان   ۵ در  امیدواریم  شاءاهلل 
تسهیالتی  بگیرد.  قرار  اجرا  مورد  پایلوت 
در  ازدواج  برای  همسرگزینی،  برای  که 
مراحلی  شده  گرفته  نظر  در  خدا  طرح 
که  دارد  انجام  مسیر  در  دانشگاه ها  در  را 
حمایت خیرین در جهت تشکیل تحکیم 
خانواده بهتر پیش برود. وی افزود: ما در 
قوانین  تدوین  و  سیاستگذاری  معاونت، 
برنامه یزی  دیگری  بخش  در  همچنین  و 
دستگاه های  کردن  فعال  و  هماهنگی  و 
اجرایی را داریم که در بخش آخر نظارت و 
ارزیابی و چگونگی اجرای قانون نیز داریم.

معاون امور زنان و خانواده گفت: در بخش 
برنامه  از جمله  نداریم.  کم  برنامه  ما  اول 
طالق  از  پیشگیری  پایدار،  کار  و  کسب 
همانطور  اما  مشاوره  منشور  همچنین  و 
کسری  و  کم  قوانین  در  ما  می دانید  که 
پشتیبان خوبی  می تواند  قوانین  و  نداریم 
سعی  باید  و  است  اجرا  در  مشکل  باشد؛ 
کنیم دستاوردها را فعال کنیم. لذا تسهیل 
برنامه ازدواج مجردان دهه ۶۰ که در سال 
موافقت  با  داشتیم  روستاها  در   ۱4۰۰
برای  شاءاهلل  ان  جمهور  محترم  ریاست 

شهر و روستاها داریم.
مسکن  تسهیالت  مقدمات  از  گفت:  وی 
برای خانواده ها، دادن زمین برای 4 قلوها 
از  مختلف  ماده های  پیگیری  همچنین  و 
جمله ماده ۲۷ و ۱۷ و ماده های پیگیری 
بحث دورکاری زنان است به عنوان کاری 
انجام  بود  آن  ضربتی  انجام  امکان  که 
دادیم. در بحث دورکاری زنان یک سری 
البته  و  نداشتند  را  الزم  همکاری  اداره ها 
دو استان تهران به دلیل وسعت بیشترین 
مدیر  اعتقاد  دلیل  به  فارس  و  دورکاری 
باید  کارمندان  از  بخشی  اینکه  به  استان 

دورکار باشند رسیدیم.

هشدار در خصوص 
تبیین خانواده های جدید و آسیب زا توسط دشمن

هر سرماخوردگی
 مشکوک به کروناست 



 از آسیب های اقتصادی کشور
 غافل شدیم

منکرات در موضوعات مربوط
 به حجاب خالصه نمی شود

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که از 
آسیب های اقتصادی کشور غافل شدیم یا برایمان عادی شده است؛ 
آسیب هایی همچون تورم دو رقمی، بیکاری جوانان و ناهنجاری 
های اخالقی و فرهنگی برای ما به یک پدیده عادی تبدیل شده و 
نمی توانیم آن ها را مدیریت کنیم. حجت االسالم محمدحسین 

حسین زاده بحرینی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم...

موضوعات  در  منکرات  اینکه  بیان  با  کشور  کل  دادستان  معاون 
مربوط به حجاب و عفاف خالصه نمی شود، گفت: یکی از مصادیق 
مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود 
دارد همه تالش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و 
از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است. غالمعباس ترکی در 

دیدار با رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، ...
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ماموریت ها و مرخصی های 
کارکنان و مدیران دستگاه های 

اجرایی  لغو شد

هر سرماخوردگی
 مشکوک به 
کروناست 

جمع آوری بذرگیاهان کمیاب در استان:

فرصتی که به تهدید 
تبدیل می شود

گیاه دارویی و کمیاب آنغوزه که برای نخستین بار 
در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله بذر 
این  بذر  تامین  برای  دهی رسیده فرصت مغتنمی 
گیاه در طرح توسعه گیاهان دارویی در فصل پاییز 
برای جمع  اعتباری  بشمار می رود که محدودیت 
تهدید  به  را  آمده  بدست  فرصت  بذرها  این  آوری 
تبدیل کرده است. به گفته کارشناسان گیاه دارویی 
و مرتعی آنغوزه معموال پس از ۲۵سال آن هم برای 
بذر  مرحله  به  خودش  حیات  طول  در  مرتبه  یک 
دهی می رسد که این اتفاق نادر هم اینک در مراتع 
کارشناسان  است.  داده  رخ  بویراحمد  و  کهگیلویه 
می گویند که گیاهان مرتعی در زمان خشکسالی...

اولویت های  از  یکی  قوه قضائیه گفت:  رئیس 
که  است  آن  قضایی  دستگاه  در  من  کاری 
و  کشور  در  مصوب  قوانین  اجرای  به  نسبت 

قوانین مصوب مجلس، اهتمام داشته باشم.
سخنانی  طی  اژه ای،  محسنی  حجت االسالم 
در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی، این کمیسیون را کمیسیونی 
مرتبط  ویژه  طور  به  و  فراوان  کاری  تنوع  با 
مهم  وزارتخانه  سه  مأموریت های  حوزه  با 
»نیرو«  و  شهرسازی«  و  »راه  »کشور«، 
دانست و بر اهمیت تبیین مسئولیت های این 
کمیسیون برای مدیران سطوح مختلف تاکید 

کرد.
به  اشاره  با  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
و  مجلس  میان  ایجادشده  مطلوب  تعامل 
قوه قضائیه، گفت: ما در دستگاه قضایی این 
آمادگی صد درصدی را داریم که تعامل خود 
من  و  دهیم  افزایش  را  نمایندگان مجلس  با 
در همین راستا به تمامی مدیران قضایی در 
سراسر کشور دستور داده ام که حداکثر تعامل 
کاری  حوزه های  در  مجلس  نمایندگان  با  را 

مربوطه داشته باشند.
رئیس عدلیه بر اهمیت اجرای درست قوانین 
تصویب شده در مجلس تاکید و بیان کرد: یکی 
از اولویت های کاری من در دستگاه قضایی آن 
در  قوانین مصوب  اجرای  به  نسبت  است که 
کشور و قوانین مصوب مجلس اهتمام داشته 
باشم و در همین راستا دستوراتی را به سازمان 
بازرسی کل کشور صادر کرده ام و آن مجموعه 
مهم نظارتی را موظف و مکلف کرده ام نسبت 
به بررسی جامع نحوه و میزان اجرای قوانین 
مصوب کشور اقدام کند؛ این اعتقاد راسخ را 
اجرا  به مرحله  باید  قوانین مصوب  داریم که 
درآیند و چنانچه قانونی قابلیت اجرا را ندارد 

در راستای اصالح آن باید اقدام شود.
وی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی از اجرای 
قانون سرباز می زند و یا آیین نامه های اجرایی 
ناظر بر آن قانون را تدوین نمی کند، باید مورد 

بازخواست قرار گیرد و در صورت لزوم....

و  کهگیلویه  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
مرخصی های  و  ماموریت ها  لغو  مصوبه  از  بویراحمد 
با  همزمان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  و  کارکنان 

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.
علیرضا نیکروز گفت: با توجه به مصوبه ستاد بحران 
و  کارکنان  مرخصی های  و  ماموریت ها  تمامی  استان 
مدیران دستگاه های اجرایی استان لغو شد. وی اظهار 
رگبارهای  سامانه  فعالیت  پی  در  تصمیم  این  کرد: 

موسمی به استان از بعداز ظهر چهارشنبه ...

در پی صدور هشدار نارنجی؛
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معاون استاندار عنوان کرد
ثبت ۱۶۶واقعه ازدواج

 با اتباع خارجی 
در کهگیلویه و بویراحمد

مدیر کل زندان های کهگیلویه و بویراحمد:

۲۳۷ زندانی 
جرائم مالی غیر عمد 
در استان وجود دارد

قوانین باید گره گشای 
مشکالت کشور باشند
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کهگیلویه و بویراحمد؛

تنها استان بدون 
پارکینگ شبانه

3

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که امروزه همه ما شکل هم شدیم 
اما هیچ کدام شکل انقالب نیستیم، اظهارکرد: انقالبی با حرف های مفت 
و تند و به تعبیر رهبر انقالب با سوپرانقالبی ها، انقالبی نمی شود؛ امروز هر 

کسی کارآمدی دین را در جامعه به اثبات برساند، انقالبی است
محمدباقر قالیباف صبح روز )دوشنبه( در دهمین اجالس رایزنان فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه امروزه برخی تصور می کنند کار 
فرهنگی، کار رانتی است و دولت باید مرتباً بودجه بدهد تا این نوع اقدامات 
ادامه یابد، گفت: بنده البته خالف این نظر را دارم و معتقدم امروزه انجام 
فعالیت فرهنگی در کشور، از جهت اقتصادی جزو مجموعه هایی است که 
می توان روی آن سرمایه گذاری کرد مانند همه فعالیت های اقتصادی دیگر 

و حتی از آن انتفاع اقتصادی داشت.
از  را  نمی خواهم شما  من  که  این  بیان  با  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
مهاجر  و  مجاهد  یک  باید  شما  بلکه  کنم  نگاه  فرهنگی  دیپلماسی  زاویه 
نعمت  اسالمی  انقالب  گفت:  باشید،  طیار  از جعفر  نمادی  و  فی سبیل اهلل 
بزرگی به نام امام )ره( به ما داد و ما را با او آشنا کرد؛ در این میان ما با 
بزرگانی همچون شهید هاشمی نژاد و مجاهدان بزرگی همچون حضرت آقا 
آشنا شدیم و اگر امروز اندیشمندان خارجی متوجه شدند که فرهنگ مقوله 
مهمی است، باید اذعان کرد انقالب اسالمی فلسفه وجودی اش ذاتاً مبنی بر 

فرهنگ بوده و اصاًل انقالب اسالمی یک انقالب فرهنگی است.
وی در همین زمینه افزود: امروز گفته می شود اقتصاد اولویت است، اما باید 
نیازمند فرهنگ هستیم و اگر مشکالت  نیز  این حوزه  عنوان کرد که در 
فرهنگی  فهم  اقتصاد  در  که  است  دلیل  این  به  نمی شود  حل  اقتصادی 

نداریم.

شهید سلیمانی بحث امنیت و دفاع را با نگاه فرهنگی اداره کرد
رئیس قوه مقننه با اشاره به اظهارات یکی از رایزنان فرهنگی در خصوص 
اتفاقاً  گفت:  بود،  فرهنگ  او شهید جبهه  اینکه  بر  مبنی  سلیمانی  شهید 
شهید سلیمانی مرد میدان بود که می جنگید و در حقیقت رزمنده بود و 
کار امنیتی می کرد و با گلوله سروکار داشت و به حد ضرورت کار سیاسی 
اندیشه  از  برخاسته  اندیشه وی  که  اینجاست  مهم  نکته  اما  انجام می داد 
امامین انقالب بود و اعتقاد داشت اگر قرار باشد به مقوله کار نظامی خود با 
رویکرد امنیت محور نگاه کند، انقالب اسالمی پیش نخواهد رفت، بنابراین 
برای مقابله با جنگی که تحمیل شده و ظلمی که برای مسلمین و انسان ها 
رویکرد  و  کند  نگاه  مردم  به  تهدیدمحور،  رویکرد  جای  به  باید  داده  رخ 

جامعه محور داشته باشد.
درخواست  اسالمی  از جمهوری  واقع شهید سلیمانی  در  کرد:  تأکید  وی 
امام  فرموده  بود که طبق  به کسانی  نگاهش  زیرا وی  نکرد  و لشکر  تیپ 
)ره( تا آخر پای انقالب خواهند ایستاد و آن افراد کسانی جز مستضعفان و 

محرومان نبودند که طعم فقر را چشیده اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود: امروزه اگر در اطراف تهران 
سری به رزمندگان زینبیون و فاطمیون بزنید مشاهده می کنید که افرادی 
جبهه  در  اما  دارند  مشکالت  معیشتشان  برای  حتی  که  هستند  جانباز 
مقاومت حضور داشتند؛ در واقع بر اساس این مهم باید اذعان کرد شهید 
آمریکا  پای  اداره کرد و  نگاه فرهنگی  با  را  امنیت و دفاع  سلیمانی بحث 
را از منطقه برید و نیروهای داعش را از بین برد، بنابراین با نگاه فرهنگی 
این  با  باید  نیز  فرهنگی  کار  به  و  کرد  نگاه  نیز  اقتصاد  مقوله  به  می توان 

رویکرد توجه کرد.
قالیباف با بیان اینکه انقالب ما اساساً انقالبی فرهنگی است، گفت: انقالب 
ما  که  معناست  این  به  واقع  در  و  درونی، شجاعت  تحول  فرهنگ،  یعنی 
 ۱۳۵۹ سال  شهریور  در  هست  خاطرم  نداریم.  قبول  را  گذشته  ساختار 
و قبل از وقوع جنگ تحمیلی همه بچه های انقالب در بسیج متمرکز بر 
فعالیت های فرهنگی، آموزشی، تربیتی و کمک به معیشت و زندگی مردم 
دهند  انجام  اسالمی  انقالب  تراز  در  فرهنگی  اقدام  می خواستند  و  بودند 
به صورت  فراتر  عرصه های  تا  مساجد  فرهنگی  هسته های  از  روند  این  و 

سازماندهی شده صورت می گرفت.
اینکه وقتی روند مذکور شروع شد دشمنان قسم خورده  با اشاره به  وی 
یابد به سرعت صدور  ادامه  با نگاه فرهنگی  این روند  اگر  مشاهده کردند 

انقالب رخ خواهد داد، تصریح کرد: صدور انقالب نیازمند توپ و تانک نبود؛ 
و  توپ  و  و گفت وگو می کنیم  اندیشه هستیم  و  دارای منطق  ما  چرا که 

تفنگ هیچ نسبتی با ما نداشته است.
اسالمی  جمهوری  مقابل  در  دشمنان  اینکه  بیان  با  مقننه  قوه  رئیس 
استراتژی خود را تغییر داده و زمین بازی را عوض کردند، افزود: در واقع 
آنها مشاهده کردند امپریالیسم و کمونیسم در این زمینه نمی تواند حریف 
انقالب اسالمی شوند؛ بنابراین بالفاصله افراد ژئواستراتژیست آنها اقدام به 
ایده پردازی کرده و با تغییر زمین بازی، رویکرد خود را از حوزه فرهنگ به 
جنگ نظامی تغییر دادند و تهاجم جنگی رخ داد و در نتیجه اولویت همه 

ما به موضوع جنگ مرتبط شد که امری طبیعی بود.

عزل بنی صدر چطور روند جنگ را تغییر داد؟
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ تحمیلی 
بیان کرد: در یک سال اول جنگ که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، هیچ 
نمی شد،  داده  رزمندگان  به  آب  و  نان  و حتی  تسلیحات  از  اعم  امکاناتی 
برویم و می گفتند  به سمت خط مقدم  اهواز  از  ما  اجازه نمی دادند  حتی 

اینجا جای بچه ها نیست!
نداد  اجازه  انقالب  فرهنگ  که  است  حالی  در  مهم  این  کرد:  اضافه  وی 
که  بنی صدر  رفتن  کنار  از  بعد  ماه  و چند  تسلیم شوند  انقالبی  بچه های 
نتیجه تفکر انقالبی شهدای مظلومی مانند شهید بهشتی و مجاهدان بزرگی 
مانند حضرت آقا برای احیای تفکر ناب مبتنی بر اهل بیت بود دیدیم که 
چگونه عملیات های شکست حصر آبادان، بیت المقدس، فتح المبین و ...رقم 

خورد و پیروزی های بزرگی را در جبهه ها برای ملت ایران رقم زد.
قالیباف در این زمینه افزود: در آن زمان بر سر پول دعوا نبود بلکه بر سر 
جان ها دعوا بود زیرا به وعده الهی باور داشتیم و فضا معنوی بود؛ شهید 
سلیمانی عنوان می کرد اگر می خواهیم بگوییم که در بهشت چطور زندگی 
و  رفتار  مقدس  دفاع  دوران  در  که  همان طور  بگوییم  باید  کرد  خواهیم 

زندگی می کردیم زیرا در آن دوران افراد با یکدیگر صادق و برادر بودند.
وی گفت: نتیجه آن اقدامات موجب شد اسرائیل و آمریکا که می خواستند 
ما را ساقط کنند خواسته شان محقق نشد، همچنین آنها می خواستند ما 
را در مرزهای خود نگه دارند و در اطراف ما حضور داشته باشند که این 
موضوع هم رقم نخورد. امروزه عظمت انقالب اسالمی موجب شده از شبه 
قاره هند تا مدیترانه با قدرت در صحنه های امنیتی محکم ایستاده ایم و 

بیخ گوش رژیم صهیونیستی حضور داشته باشیم.
با اشاره به تغییر مجدد استراتژی آمریکایی ها در قبال  رئیس قوه مقننه 
ایران گفت: آنها پس از ناکام ماندن در عرصه نظامی و امنیتی اکنون به 
این نتیجه رسیده اند هیچ راه دیگری ندارند و باید از راه مبارزه فرهنگی 

باورها را تغییر دهند.

انقالبی و ضد انقالب چه کسی است؟
اما هیچ کدام شکل  ما شکل هم شدیم  امروزه همه  این که  بیان  با  وی 
انقالب نیستیم، اظهارکرد: انقالبی با حرف های مفت و تند و به تعبیر رهبر 
انقالب با سوپرانقالبی ها، انقالبی نمی شود؛ امروز هر کسی کارآمدی دین 
را در جامعه به اثبات برساند، انقالبی است؛ یعنی به جوان امروز که نشان 
دهد نظریه اسالم سیاسی امام می تواند زندگی مردم را هم در بعد معنوی 
و هم مادی اداره کند؛ چنین رفتاری بیانگر انقالبی بودن است و هرکسی 
غیر از این رفتار کند ضدانقالب بوده و در مسیر انقالب حرکت نکرده است.
همه  در  موفقیت  کسب  برای  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
عرصه ها باید به دو عنصر برجسته ایمان کامل به سنت های الهی و ایمان به 

مردم توجه داشته باشیم؛ موضوعی که در مدیریت 4۰ساله شهید سلیمانی 
نیز برجسته است. او مردم را قبول داشت و همواره کارش را با مردم پیش 
می برد و در حوزه نظامی نیز با رویکرد فرهنگی کارهایش را پیش می برد.

این که هرکسی می خواهد  بیان  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
فعالیت و کاری انجام دهد نیازمند پول و اختیار نیست گفت: همواره افراد 
درصدد به دست آوردن این دو هستند؛ در واقع وقتی به افراد مسئولیت 
تجربه  اما  اختیار می کند  دادن  و  مالی  ابتدا درخواست حمایت  می دهید 
4۰ساله نشان داده علیرغم بهره مندی از این موارد بازهم برخی افراد بهانه 
می آورند، بنابراین اعتقاد دارم اگر کسی می خواهد کار که به معنای هویت 
شروع  با  زیرا  نیست  اختیار  و  پول  نیازمند  دهد  انجام  انسان،  جوهره  و 

فعالیت این دو مقوله نیز تأمین می شود.
کشور  در  دالر  میلیارد   ۱۱۰ که  روزی  آن  افزود:  راستا،  این  در  قالیباف 
درآمد داشتیم و امروز که 4۵ میلیارد دالر درآمد داریم همواره تورم وجود 
داشته است، پس مشکل ما پول نیست بلکه مشکل این است که کارها را 

درست و مبتنی بر سنت های یاد شده انجام نمی دهیم.

فرهنگ و ارتباطات اسالمی باید یک قرارگاه باشد نه یک سازمان
در  »سازمان«  واژه  معتقدم  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
ندارد،  انقالب  با  نسبتی  اسالمی هیچ  ارتباطات  و  فرهنگ  عنوان سازمان 
سازمان های  و  سازمانی  انسان های  مولفه  دو  با  سازمان  یک  کرد:  اظهار 
انسانی مواجه است؛ بنابراین اگر یک سازمان انسانی باشد حتما یک نهاد 
محسوب می شود لذا فرهنگ و ارتباطات اسالمی یک »قرارگاه« است که 

خصلت سازمانی به معنای نظام بروکراتیک در آن وجود ندارد.
قالیباف در این راستا با اشاره به برخی ضوابط که مانع از اقدامات کارامد 
فرهنگ  بخواهد  قرارگاهی که  ایجاد چنین  برای  اگر  اظهار کرد:  می شود 
قرانی و انقالبی صادر کند شما به عنوان مجاهد الی اهلل پای کار باشید ما 

هم در مجلس تالش می کنیم این ضوابط بی ربط را اصالح کنیم.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: اگر غیر از رویه مذکور فعالیتی انجام دهیم 
عمر خود را تلف کرده و مدیون شهدا و امام راحل می شویم؛ خدا هم با 
هیچ کدام از ما عقد اخوت نبسته است و اگر این قوم دین خدا را یاری 

نکند، خدا قوم دیگری را انتخاب می کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این زمینه، تصریح کرد: اگر بنا شد عنصر 
جهان  در  و  شود  تشکیل  ارتباطات  و  فرهنگی  قرارگاه  و  باشیم  فرهنگی 
اسالم امور را دنبال کنیم باید مخاطب خود را بشناسیم و بدانیم چه کسی 
مستضعف است. در این عرصه فقرا و مستضعفان که باید از حیث فرهنگی 
به  نسبت  آگاهی شان  و  اطالعات  که  هستند  کسانی  برویم،  سراغشان  به 
حقایق کم بوده یا اطالعاتی ندارند لذا باید متمرکز شویم و آگاهی آن ها 

را باال ببریم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه امروزه قرارگاه فرهنگی در عرصه صدور 
انقالب فرصتی بزرگ محسوب می شود، تصریح کرد: باید اذعان کرد هرجا 
که باورهای انقالب را از دست داده ایم با مشکالت جدی مواجه شدیم و 
در هر حوزه ای که انقالبی عمل کرده ایم آورده مادی و معنوی به دست 
به  از جهت مادی و معنوی  این رفتار کرده ایم  از  آورده ایم و هرکجا غیر 

زمین خورده ایم.
قالیباف ادامه داد: در واقع این قرارگاه نیازمند کشف انسان هایی است که 
داوطلبانه در عرصه حضور پیدا می کنند مانند کسانی که از 4۳سال پیش 
که کفش مبارزه را پا کرده اند هنوز آن را به پا دارند و مجاهدان گمنامی 

هستند که کسی هم آن ها را نمی شناسد.

رئیس مجلس عنوان کرد: 

هر کسی کارآمدی دین را در جامعه 
به اثبات برساند انقالبی است 

پیامبر اکرم )ص(
َمن أدَخَل َعلی أهِل بَیتِِه ُسرورا ، 
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هر کس خانواده اش را شاد سازد ، خداوند ، از آن شادی ، 

مخلوقی می آفریند که تا روز قیامت ، برایش طلب آمرزش می کند. 
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فیزیوتراپی به بهبود عوارض کرونا
 کمک می کند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت 
درمان  در  توانبخشی  نقش  خصوص  در  اجتماعی، 
عوارض  بهبود  به  فیزیوتراپی  گفت:  کرونا،  عوارض 

کرونا کمک می کند.
 نورالدین کریمی افزود: هرچند که بیماران کرونایی 
به خدمات توانبخشی نیاز دارند، اما به علت اجتناب 
مراکز  در  حضور  عمومی،  مکان های  در  تردد  از 
تعویق  به  را  خدمات  این  از  استفاده  و  توانبخشی 
می اندازند که این موضوع، درست نیست. در کرونا 
به  را  توانبخشی  فعالیت های  و  بدنی  تحرک  نباید 
پروتکل های  حفظ  با  باید  بلکه  انداخت،  تعویق 

بهداشتی، توانبخشی را نیز جدی بگیریم.
وی تاکید کرد: فعالیت های بدنی و فیزیکی، تحرک 
درست و کافی همیشه در حفظ سالمتی و ارتقای 
سطح تنفس و کارکرد سیستم قلبی و عروقی مؤثر 
بوده و باید افراد با حفظ پروتکل های بهداشتی، به 
توسعه فعالیت های هوازی در فضای باز یا منزل و 
یا در محیط هایی که دارای مجوز انجام فعالیت های 
تا شاهد عوارض کمتری  بپردازند  ورزشی هستند، 

باشند.
نیز  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کریمی  دکتر 
اول  در سطح  فیزیوتراپی  جایگاه  به  توجه  لزوم  به 
ارتقای  گفت:  و  کرد  اشاره  سالمت  نظام  خدمات 
حرفه ای،  دکترای  تا  حوزه  این  آموزشی  سطح 
التحصیالن،  فارغ  تخصصی تر  بکارگیری  موجب 
التحصیالن  فارغ  توسط  پیشگیری  خدمات  توسعه 
و  متعدد  نیازهای  به  پاسخگویی  نتیجه،  در  و 
آمار  برای  بیماری ها  و  اختالالت  از  گوناگونی  ابعاد 
باالیی از هموطنان و مراجعان از کشورهای منطقه 

می شود.
وی با اشاره به آمار جمعیت سالمندان کشور، آمار 
هزار   ۱۷ وجود  و  عضالنی،  و  اسکلتی  اختالالت 
به  توجه  با  افزود:  کشور،  در  توانخواه  و  مددجو 
آن  برتری  و  ایران  در  فیزیوتراپی  حوزه  توانمندی 
تعداد  افزایش   “ باید  منطقه،  کشورهای  میان  در 
توسعه  آموزش،  ارتقای سطح  دانشجویان خارجی، 
مهارت های فارغ التحصیالن، توریسم درمانی و … 

“ را در برنامه ها داشته باشیم.

مراقب سکته گرمایی باشید
 خطرناک ترین نوع گرمازدگی تا حد مرگ

گرم شدن هوا با عارضه های زیادی همراه است 
که از جمله آنها، “سکته گرمایی” است.

گرمازدگی را می توان شایع ترین عارضه روزهای 
روزهای گرم سال،  اما،  کرد.  تلقی  تابستان  گرم 
جمله  از  که  دارد  هم  خطرناک تری  عارضه های 

آنها، سکته گرمایی است.
اما، سوالی که مطرح می شود، این است که اساساً 

سکته گرمایی چیست و چه عالئمی دارد.
سکته گرمایی، خطرناک ترین عارضه گرمازدگی 
لذا،  شود.  هم  مرگ  به  منجر  می تواند  که  است 
نیاز به  افرادی که دچار سکته گرمایی می شود، 
درمان  روند  اگر  زیرا،  دارد.  اورژانسی  اقدامات 
او  مرگ  خطر  بیافتد،  تأخیر  به  افراد  قبیل  این 

را تهدید می کند.
رفتن دمای  باال  از  عبارت  عالئم سکته گرمایی، 
و قوی،  تند  و داغی پوست، نبض  بدن، خشکی 
در  اختالل  و  سرگیجه، سستی  و  شدید  سردرد 
کالم، تغییرات فشارخون و تشنج و از دست دادن 

هشیاری، است.
حاال اگر با چنین افرادی مواجه شدیم که دچار 

سکته گرمایی شده بودند، چه باید کرد.
فردی که دچار سکته گرمایی شده است، سریعاً 
تماس  اورژانس  با  و  منتقل  به مکان خنک  باید 

گرفته شود.
و غیر ضروری  تنگ  لباس های  آوردن سریع  در 
روی  سرد  آب  دوش  گرفتن  االمکان  حتی  فرد، 
فرد که البته نباید یخ باید و در نهایت، استفاده از 
کمپرس یخ روی سر و گردن، زیر بغل و کشاله 

ران، از جمله اقدامات فوریتی

کرونا هر روز ما را غافلگیر می کند
انتقال در تماس های کوتاه مدت

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن 
وزارت بهداشت گفت: زیرسویه جدید اومیکرون 
سبب  تواند  می  نیز  کوتاه  های  تماس  در  حتی 

انتقال بیماری شود.
تلویزیونی صبح  برنامه  در  زهرایی،   سیدمحسن 
بخیر ایران، افزود: کرونا هر روز چهره تازه ای از 
خودش نشان می دهد که باعث غافلگیری مردم، 

پزشکان و محققان شده است.
آمد،  کرونا  که  پیش  سال  دو  داد:  ادامه  وی 
بیماری  شدت  تابستان  در  شاید  می کردیم  فکر 
پاتک های  شاهد  گذشت،  چه  هر  اما،  شود.  کم 
داخل  در  حتی  بودیم.  ویروس  این  از  بیشتری 
جدیدی  سویه  است  ممکن  زیرگونه ها،  همین 
گریزی  واکسن  به  اشاره  با  زهرایی  شود.  ایجاد 
با سویه  متأسفانه  اومیکرون، گفت:  سویه جدید 
قابلیت  شده  ثابت  که  هستیم  مواجه  جدیدی 

انتشار آن خیلی زیاد است.
وی با توجه به مسری بودن سویه جدید، افزود: 
کوتاه  تماس های  در  اومیکرون،  جدید  زیرسویه 

مدت هم می تواند سبب انتقال بیماری شود.

معاون دادستان کل کشور:

منکرات در موضوعات مربوط
 به حجاب خالصه نمی شود

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه منکرات در موضوعات 
از  یکی  گفت:  نمی شود،  خالصه  عفاف  و  حجاب  به  مربوط 
در  انحرافی  اگر  که  است  این  منکر  از  نهی  در  مهم  مصادیق 
جامعه وجود دارد همه تالش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و 

برطرف شود و از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است.
غالمعباس ترکی در دیدار با رئیس ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر ، با تشریح اهمیت حفظ و صیانت از حقوق عامه در تمام 
زمینه ها از جمله صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش های دینی، 
بیان کرد: براساس فصل یازدهم قانونی اساسی، دستگاه قضایی 
پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به 
عدالت است و طبق اصل ۱۵۶ این قانون، احیای حقوق عامه و 
گسترش عدل و آزادی های مشروع و اقدام در جهت پیشگیری 
از وقوع جرم از وظایف قوه  قضاییه است که معاونت حقوق عامه 
و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور متولی این امر 

بوده و در راستای تحقق این اهداف قدم برمی دارد.
غالم عباس ترکی افزود: به لحاظ مصادیق و معانی حقوق عامه 
و اینکه حقوق عامه شامل چه مواردی می شود دارای خالءهای 
قانونی هستیم و لیکن برای آحاد ملت، حقوقی پیش بینی شده 
که بیش از ۷۰ مورد آن در قانون اساسی ذکر شده و عالوه بر 
آن در برخی قوانین عادی اشاره شده و این حقوق صرفاً مربوط 
به اموال عمومی و انفال و امثال آن نیست بلکه مسائل فرهنگی 
و اجتماعی هم زیر چتر حقوق عامه قرار می گیرند و طبیعتاً 
حفظ شأن و کرامت و ارزش های انسانی یکی از مصادیق حقوق 

عامه است.
و  فردی  حقوق  مانند  هم  حقوق  این  کرد:  تصریح  ترکی 
اجتماعی همچون حق سالمتی و بهداشت روانی، امنیت روانی 
باید محترم شمرده شده و مردم باید از یک زندگی سالم ایرانی 
و اسالمی برخوردار باشند و بالطبع نقض مصادیق حقوق عامه 

در جامعه ما از اهم منکرات است.
معظم  مقام  تأکیدات  به  اشاره  با  کشور  کل  دادستان  معاون 
این حقوق  از حقوق عامه، بر رعایت  رهبری مبنی بر صیانت 
از  را یکی  امنیت روانی جامعه و مردم  تأمین  و  تأکید داشته 

مصادیق حقوق عامه عنوان کرد.
به  مربوط  موضوعات  در  منکرات  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
حجاب و عفاف خالصه نمی شود، گفت: یکی از مصادیق مهم 
در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد 
همه تالش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و از 
جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است که به تعبیر مقام 
مبارزه  با آن ها  باید  معظم رهبری مثلث شیطانی هستند که 
شود. معاون دادستان کل کشور ادامه داد: باید ترویج فرهنگ 
و سبک زندگی ایرانی، اسالمی تقویت شود و امر به معروف و 
نهی از منکر یکی از مصادیق حقوق عامه شمرده شده و این 
نهادینه شود. وی صرف برخورد کیفری و  باید در جامعه  امر 
تعیین مجازات را برای از بین بردن انحراف ها و منکرات کافی 
ندانست و گفت: الزمه از بین بردن منکرات و انحرافات اقدامات 
پیشگیرانه است تا انشاءاهلل بتوانیم در امر صیانت از حقوق عامه 

و توسعه و ترویج خوبی ها موفق باشیم.
حسین زاده بحرینی:

 از آسیب های اقتصادی کشور
 غافل شدیم

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت که 
عادی  برایمان  یا  شدیم  غافل  کشور  اقتصادی  های  آسیب  از 
شده است؛ آسیب هایی همچون تورم دو رقمی، بیکاری جوانان 
و ناهنجاری های اخالقی و فرهنگی برای ما به یک پدیده عادی 

تبدیل شده و نمی توانیم آن ها را مدیریت کنیم.
حجت االسالم محمدحسین حسین زاده بحرینی در همایش 
ریل  تغییر  ضرورت  انقالب؛  دوم  گام  برنامه  اولین  ملی 
همت  به  که  توسعه  هفتم  برنامه  در  کشور  سیاست گذاری 
مرکز پژوهش ها برگزار شد، اظهار کرد: در تدوین برنامه ششم 
توسعه تصویر درستی از پایان برنامه وجود داشت و انگار تهیه 
برنامه،  این  اجرای  پایان  سال  در  دانستند  می  آن  کنندگان 
مهمترین  وی  گفته  به  داشت.  خواهد  وضعیتی  چه  کشور 
پیش  تعیین  توسعه  های  برنامه  اهداف  تحقق  برای  موضوع 
نیازهایش است که از آن غفلت کرده ایم؛ وقتی یک قدم برای 
ایم  برنداشته  مالیاتی  نظام  بانکی کشور و اصالح  نظام  اصالح 
چه طور توقع رسیدن به اهداف را داریم. حسین زاده بحرینی 
در  بررسی  زمان  در  بودجه  در الیحه  تغییر سقف  از  انتقاد  با 
مجلس گفت: تهیه و تصویب بودجه نیز مبانی را الزم دارد که 
عدم توجه به آن باعث وضعیت فعلی در تحقق اهداف بودجه 
شده است. وی با تاکید بر لزوم اصالح نظام پرداخت و جبران 
خدمات گفت: دعوایی بین دولت و بخش خصوصی و همچنین 
زمانی  تا  دارد.  وجود  ها  استخدام  انواع  برای  دولت  داخل  در 
باشد  نداشته  اتکا وجود  قابل  و  نظام پرداخت همگن  که یک 
پرداخت  تفاوت  اینکه  کما  ندارند  را  الزم  انگیزه  هم  کارکنان 
باعث کم شدن  و خصوصی  دولتی  بانک های  بین  در  حقوق 
انگیزه در کارمندان بانک های دولتی و افزایش تمایل آن ها 

برای  استخدام در بانک های خصوصی شده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور 

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:

قوانین باید گره  گشای مشکالت کشور باشد
اولویت های  از  رئیس قوه قضائیه گفت: یکی 
که  است  آن  قضایی  دستگاه  در  من  کاری 
و  کشور  در  مصوب  قوانین  اجرای  به  نسبت 

قوانین مصوب مجلس، اهتمام داشته باشم.
سخنانی  طی  اژه ای،  محسنی  حجت االسالم 
در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی، این کمیسیون را کمیسیونی 
مرتبط  ویژه  طور  به  و  فراوان  کاری  تنوع  با 
مهم  وزارتخانه  سه  مأموریت های  حوزه  با 
»نیرو«  و  شهرسازی«  و  »راه  »کشور«، 
مسئولیت های  تبیین  اهمیت  بر  و  دانست 
مختلف  مدیران سطوح  برای  کمیسیون  این 

تاکید کرد.
به  اشاره  با  ادامه  در  قضا  دستگاه  رئیس 
و  مجلس  میان  ایجادشده  مطلوب  تعامل 
قوه قضائیه، گفت: ما در دستگاه قضایی این 
آمادگی صد درصدی را داریم که تعامل خود 
افزایش دهیم و من  را  نمایندگان مجلس  با 
در همین راستا به تمامی مدیران قضایی در 
سراسر کشور دستور داده ام که حداکثر تعامل 
کاری  حوزه های  در  مجلس  نمایندگان  با  را 

مربوطه داشته باشند.
رئیس عدلیه بر اهمیت اجرای درست قوانین 
کرد:  بیان  و  تاکید  مجلس  در  شده  تصویب 
دستگاه  در  من  کاری  اولویت های  از  یکی 
قضایی آن است که نسبت به اجرای قوانین 
مجلس  مصوب  قوانین  و  کشور  در  مصوب 
راستا  همین  در  و  باشم  داشته  اهتمام 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  به  را  دستوراتی 
را  نظارتی  مهم  آن مجموعه  و  صادر کرده ام 
بررسی  به  نسبت  کرده ام  مکلف  و  موظف 
مصوب  قوانین  اجرای  میزان  و  نحوه  جامع 
داریم  را  راسخ  اعتقاد  این  کند؛  اقدام  کشور 
که قوانین مصوب باید به مرحله اجرا درآیند 
در  ندارد  را  اجرا  قابلیت  قانونی  چنانچه  و 

راستای اصالح آن باید اقدام شود.
وی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی از اجرای 
قانون سرباز می زند و یا آیین نامه های اجرایی 
ناظر بر آن قانون را تدوین نمی کند، باید مورد 
بازخواست قرار گیرد و در صورت لزوم مراتب 

ناظر بر آن، رسانه ای شود.
گزارش  ارائه  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه  قانون  عملکرد 
که  قوانینی  گفت:  محاسبات،  دیوان  توسط 
و  مشکالت  گره گشای  باید  می شوند  وضع 
معضالت کشور باشند و در عین حال قابلیت 
این  باید  باشند؛  داشته  نیز  را  شدن  اجرایی 
احکام  از  میزان  را مطرح کرد که چه  سؤال 
برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات 
از  قانون بالتکلیف است و چه میزان  مدنظر 
درنیامده  اجرا  مرحله  به  مزبور  برنامه  احکام 
از  کمتر  که  بگیریم  فرض  اگر  حتی  است؟ 
۵۰ درصد این برنامه اجرایی نشده است، این 
باید  که  دارد  اشکال  یک  از  حکایت  موضوع 
با همفکری و تشریک مساعی در صدد رفع 

آن برآییم.
گیرندگان  تصمیم  و  مسئوالن  افزود:  وی 
هستیم  مردم  نمایندگان  شما  و  ما  کشور، 
که در این قبیل جلسات گرد هم می آییم و 
نمی خواهیم در این جلسات درد و دل کنیم 
بلکه می خواهیم از میزان مشکالت بکاهیم و 
آنها را مرتفع کنیم؛ باید مشخص شود چقدر 
ایم؛  بوده  موفق  مصوب  قوانین  اجرای  در 
و موانعی وجود  بررسی شود چه دالیل  باید 
اجرا  به مرحله  قوانین  از  دارد که یک سری 

درنمی آیند.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش یکی دیگر 

اولویت های کاری خود در منصب ریاست  از 
پیگیری  دادن  قرار  را، در صدر  قضا  دستگاه 
ناحیه  از  یافته  ارتکاب  جرائم  و  تخلفات 
و  دانست  حاکمیتی  مأموران  و  دستگاه ها 
گفت: از نظر من به عنوان رئیس قوه قضاییه، 
از  ارتکابی  جرم  و  تخلف  بررسی  و  پیگیری 
به  نسبت  حکومتی  مأمور  و  دستگاه  ناحیه 
شده  واقع  جرم  و  تخلف  بررسی  و  پیگیری 
در  حقیقی  شخص  و  عادی  فرد  ناحیه  از 
اولویت است و بر همین مبنا وقتی در قضیه 
و  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  به  تصرفات 
حریم رودخانه ها و سواحل ورود پیدا کردیم، 
در ابتدای امر دستگاه های حکومتی از جمله 
قوه قضائیه و وزارت نیرو را موظف به اجرای 
غیرقانونی  مستحدثات  قمع  و  قلع  و  قانون 

کردیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت 
انسداد گلوگاه ها و بسترهای فسادزا، به تبیین 
و تشریح چرخه های معیوبی پرداخت که در 
حوزه های مختلف از جمله واردات و صادرات، 
مولد فساد و تضییع بیت المال هستند و تاکید 
کرد: اقدامات ما در انسداد بسترهای فسادزا 
در حوزه های مختلف از جمله مقوالت ناظر بر 
اموال  و  و حوزه گمرکات  و صادرات  واردات 
تملیکی و همچنین مقوله تعدی و تعرض به 
بر  متمرکز  باید  منابع طبیعی  و  ملی  اراضی 
این نقطه کانونی باشد که این بسترها کاماًل 
این  ناحیه  از  فسادی  دیگر  و  شوند  مسدود 
هزینه  دیگر  سوی  از  و  ندهد  رخ  گلوگاه ها 

فساد کردن برای شخص مفسد باال رود.
اقدامات  و  همکاری  به  قضا  دستگاه  رئیس 
امر  در  دولت  و  قضائیه  قوه  که  مجدانه ای 
آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها و سواحل 
صورت داده اند، اشاره کرد و از جمله آنها به 
رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  البرز  استان  در 
همچنین  و  کشور  گردشگری  جاذبه های 
زد  گریزی  خزر،  دریای  سواحل  آزادسازی 
آن  قضیه  این  در  اولی  و  مهم  امر  گفت:  و 
قانون شکنی ها  با  مقابله  قبیل  این  است که 
و دیگر کسی  یابد  استمرار  قانون گریزی ها  و 
را  غیرقانونی  سازهای  و  ساخت  این  جرأت 
به  که  مجرمان  و  متخلفان  و  باشد  نداشته 
تجاوز  و  تعدی  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی 

می کنند نقره داغ شوند.
وی با اشاره مجدد به سهم باالی دستگاه های 
حکومتی در تعدی به حریم و بستر رودخانه ها 
و سواحل، تصریح کرد: مراجعی نظیر دیوان 

جدی  ورود  موضوع  این  به  باید  محاسبات 
چرا  دستگاه  یک  مسئول  و  رئیس  که  کنند 
حریم  در  تفرجگاه  یا  ویال  یک  ساخت  برای 
می کند؟  هزینه  ساحل،  یا  رودخانه  بستر  و 
سرمنشاء این قبیل مقوله های مغایر با قانون 
و  مشخص  باید  بیت المال  و  مردم  حقوق  و 

مسدود شود.
رضایی  قضائیه،  قوه  رئیس  سخنان  از  پیش 
مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  کوچی 
شورای اسالمی طی سخنانی ضمن قدردانی 
از رویکرد جهادی و روحیه انقالبی رئیس قوه 
در  امیدواری  ایجاد حس  موجب  که  قضائیه 
میان مردم شده است،  گفت: حضور رئیس 
کشور  مختلف  استان های  در  قضا  دستگاه 
و  ضعیف  اقشار  از  وی  حمایتی  رویکرد  و 
در  عدالت  اجرای  برای  تالش  و  آسیب پذیر 

کشور، ستودنی است.
به  اشاره  با  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
یک  در  مسکن”  تولید  جهش  “قانون  ابالغ 
قانون  این  کامل  اجرای  عدم  از  پیش،  سال 
مانند  اجرایی  دستگاه های  برخی  توسط 
دستگاه  ورود  خواستار  و  کرد  انتقاد  بانک ها 

قضایی به این موضوع شد.
هزار   ۶۰ وجود  به  اشاره   با  کوچی  رضایی 
پروژه نیمه تمام در مناطق  مختلف کشور که 
منجر به هدررفت سرمایه های ملی می شوند، 
اظهار کرد: در شرایط کنونی راهی بجز انتقال 
این پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی 

وجود ندارد.
زمینه مساعدت  در  رضایی کوچی همچنین 
و  تجهیز  جهت  مجلس،  عمران  کمیسیون 
قوه  قدیمی  ساختمان های  و  ابنیه  ترمیم 
آمادگی  اعالم  کشور  نقاط  اقصی  در  قضائیه 

کرد.
کشور  کل  دادستان  منتظری  حجت االسالم 
نیز در سخنانی با اشاره به تخلفات گسترده و 
فراوان ساختمانی در سراسر کشور، خواستار 
کمیسیون  سوی  از  مقوله  این  ساماندهی 

عمران مجلس شد.
به  اشاره  با  ادامه  در  کشور  کل  دادستان 
دریافت یک گزارش پیرامون تخلفات صورت 
گرفته در اراضی جنگلی کالرآباد عنوان کرد: 
محلی  کالرآباد،  جنگلی  اراضی  در  بود  قرار 
برای سیاحت مردم ساخته شود اما آنچه در 
مقام عمل رخ داد، ایجاد ۶۲ ویالی الکچری و 
چند میلیاردی و از بین رفتن کل جنگل های 

این ناحیه بود.
کمیسیون  ویژه  به  مجلس  از  ادامه  در  وی 

موارد،  اینگونه  برای  که  خواست  عمران 
مجازات های جدی و بازدارنده تعیین کند.

امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس  بابایی، 
طریق  از  اینکه  بیان  با  سخنانی  طی  نیز 
کارشناسی شده  قوانین  وضع  و  پیش بینی 
می توانیم شاهد رفع بسیاری از مشکالت در 
از  بسیاری  کرد:  اظهار  باشیم،  عمرانی  حوزه 
قوانین در حوزه عمرانی از جمله قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی، نیازمند بروزرسانی و اصالح 

هستند.
این  در  نیز  شاهرود  مردم  نماینده  خانی، 
جلسه با بیان اینکه مراکز و مجامع قضایی در 
اقصی نقاط کشور باید متناسب با رویکردهای 
ریاست دستگاه قضا حرکتی رو به جلو داشته 
باشند، گفت: الزم است که اقدامات جهادی، 
زمینه  در  عدلیه  رئیس  برنامه   با  و  انقالبی 
اجرای سند تحول قضایی، به بدنه قوه قضائیه 

نیز سرایت پیدا کند.
طی  نیز  بندرعباس  مردم  نماینده  آرامی 
محسنی  حجت االسالم  اقدامات  سخنانی، 
اژه ای ظرف یک سال گذشته را منشأ تحول 
در  امیدواری  ایجاد حس  و  قضا  دستگاه  در 
مردم نسبت به عدلیه دانست و ابراز امیدواری 
کرد که قوه قضائیه این مسیر و فرآیند را با 

قدرت و جدیت ادامه دهد.
در  نیز  بندرانزلی  مردم  نماینده  دنیامالی 
مقتضی  اقدامات  انجام  خواستار  سخنانی 
کامل  اجرای  زمینه  در  قضائیه  قوه  سوی  از 

قانون جهش تولید مسکن شد.
آذری نماینده مردم قوچان نیز در این جلسه 
به  نسبت  مردم  امید  افزایش  به  اشاره  با 
عدالت محوری دستگاه قضا، به بیان مشکالت 
مربوط به ورشکستگی یک واحد تولیدی در 

حوزه انتخابیه خود پرداخت.
طی  نیز  تهران  مردم  نماینده  شاکری  اقبال 
الزم  آموزش های  ارائه  ضرورت  بر  سخنانی 
تاکید  دادرسی  فرآیند  آغاز  از  قبل  مردم  به 
ورود  نحوه  پیرامون  مطالبی  بیان  به  و  کرد 
سازمان بازرسی به بررسی پروژه های عمرانی 

در اقصی نقاط کشور پرداخت.
این  در  نیز  اردبیل  مردم  نماینده  بدری 
میدانی  بازدیدهای  از  قدردانی  ضمن  جلسه 
و مراجع قضایی  مراکز  از  قوه قضائیه  رئیس 
با  گفت وگو  و  مردم  میان  در  وی  حضور  و 
دادگستری  موثر  اقدامات  از  مختلف،  اقشار 
استان اردبیل در راستای حمایت از تولید و 

صنعتگران قدردانی کرد.

مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی در نشست 
تخصصی مبنا گفت: نباید از تهدیدها ترسید 
برای همین مقام معظم رهبری فرمودند دوره 

بزن در رو تمام شده است.
نشست تخصصی  در   محمد جواد الریجانی 
نظم  تغییر  در  ایران  »نقش  موضوع  با  مبنا 
اخیر  دیدارهای  به  نگاهی  با  جهان  جدید 
نباید  گفت:  اسالمی«  انقالب  معظم  رهبر 
معظم  مقام  همین  برای  ترسید  تهدیدها  از 
تمام شده  رو  در  بزن  دوره  فرمودند  رهبری 

است.
کنشگر  یک  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
منطقه ای  فرا  و  منطقه ای  مسائل  در  فعال 
معظم  مقام  نقش  آن  دیگر  محور  و  است 
رهبری در این پروسه است. ایشان در چالش 
های عظیم جمهوری اسالمی را بر مدار قانون 
های  چالش  در  و  کردند  رهبری  اساسی 
علمی  پیشرفت  یا  و   ۸۸ فتنه  مثل  مختلف 

کشور و... باموفقیت بیرون آمدیم.
دفتر  همت  به  که  نشست  این  در  وی 

نمایندگی حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در مشهد برگزار شد، گفت: اولین 
نظم  تغییر  در  ایران  نقش  در خصوص  نکته 
از وضعیت شرایط  فهم درست  جدید جهان 
از  بردای  پرده  برای  و  است  المللی  بین 
وضعیت های حقیقی برای بررسی وضعیت و 

جایگاه ایران باید به سابقه آن بپردازیم.
شورای  مجلس  های  پژوهش  مرکز  موسس 
اسالمی گفت:بعد از اتمام حادثه جنگ جهانی 
دوم دول غربی به فکر ایجاد کلوب جهانی و 
جهانگشایی افتادند و این پروژه همان اوایل با 
ظهور امپراطوری شوروی آغاز شد که جلوی 

رهبری امریکا را گرفت.
امپراطوری  پاشیدن  هم  از  داد:  ادامه  وی 
شوروی آثار بسیار زیادی داشت؛ اولین تئوری 
غربی ها این بود که غنائم این جنگ سرد که 
رهبری بر جهان است به آمریکا و برخی دول 
ادعای  شد  معلوم  کم  می رسد.کم  اروپایی 
جهانگشایی کلوب غربی به رهبری امریکا به 
مختلفی  های  شکست  و  نیست  راحتی  این 

پیدا شد، مثل شکست در عراق یا ورود ناتو به 
افغانستان . شکستی که آمریکا در افغانستان 
خورد از شکست جماهیر شوروی کمتر نبود. 
به سرعت سعی  پوتین  در خود شوروی هم 
کرد روسیه را به مدار کشور های مهم وارد 
ادعای رهبری بزرگ دنیا  این جریان  کند و 
روسیه  یکی  داشت  دنبال  به  را  چالش  دو 
شد  معلوم  که  بود  مقاومت  بحث  دیگری  و 

رهبری دنیا به همین راحتی هم نیست.
اشاره  با  بنیادی  دانش های  پژوهشگاه  مدیر 
جهان  مختلف  نقاط  در  مقاومت  مفاهیم  با 
گفت: اما مقاومت جمهوری اسالمی خطرناک 
رهبری  مدعی  برابر  در  مقاومت  نوع  ترین 
مدعی  که  کسی  بود.  آمریکا  یعنی  جهان، 
های  چالش  با  خود  است  جهان  رهبری 
به  آمریکا  سربازان  مثال  است  روبرو  بزرگی 
هر کجا رفتند، توفیقی نداشتند چالش های 
سیاسی اجتماعی، شیوع عجیب خشونت در 
کشورشان و...  از جمله چالش های این کشور 
است و باید تصوری واقع بینانه از کسانی که 

مدعی رهبری جهان هستند، داشته باشیم.
گفت:  امروز  متفاوت  شرایط  به  اشاره  با  وی 
امروز مدعیان رهبری جهان خود درگیر شده 
اند و در این شرایط جمهوری اسالمی بنای 
یک نظم سیاسی اجتماعی مدرن برگرفته از 

زندگی اهل بیت)ع( را نهاده است.

وی با اشاره به موضوع دموکراسی خاطرنشان 
بحث  و  است  مکانیزم  یک  دموکراسی  کرد: 
و  است  دادن  رای  ار  فراتر  دموکراسی  امروز 
مشارکت  ما  کشور  در  و  است  مشارکت  آن 
ظهور  ابتدای  در  و  است  شرعی  وظیفه  یک 
این  گفتند  می  ای  عده  اسالمی  جمهوری 
امکان پذیر نیست اصال اسالم دین کهنه ای 
ضعیف  کشور  یک  به  مدتی  از  بعد  و  است 
نیفتاد و نظام  اتفاق  این  اما  تبدیل می شود 
اسالم شکل گرفت  در جهان  قوی  حکومتی 
و از نظر قوت و استحکام کشور و امنیت نه 
تنها کشورهای غربی را شگفت زده کرد، بلکه 

خشمگین هم شدند.
الریجانی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری 
در  مثال  گفت:  بینانه  واقع  تصاویر  القای  در 
استراتژی  تحریم که یک تجاوز آشکار است 
ها  تحریم  که  است  این  رهبری  معظم  مقام 
از  برادری  پرده  در  ایشان  و  کنیم  اثر  بی  را 
وضعیت و شرایط روز بسیار تاثیرگزار هستند.

وی با اشاره به فهم ما از شرایط امروز گفت: 
با  را  جهانی  رهبری  های  تئوری  که  کسانی 
آب و تاب تعریف می کردند خودشان مجبور 
اشتباه  ما  بگویند  و  بنویسد  کتاب  شدند 

کردیم و شرایط پیچیده تر از این ها بود. 

محمد جواد الریجانی:

نباید از تهدیدها ترسید


