
نیروهای مسلح 
متعلق به مردم و مدافع مردم هستند

طرح واگذاری زمین به مردم
 در حداقل ۹۰۰ شهر تدوین شود
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 امیر سرتیپ ولی وند تربیت فرماندهان آینده ارتش را محور فعالیت 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دانست و از برقراری تعامل علمی 
با ۸ کشور دنیا خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه  فرمانده  زمانی،  ولی وند  حسین  سرتیپ  امیر  ارتش، 
مهم ترین  کرد:  اظهار  گفت وگویی  در  ارتش  ستاد  و  فرماندهی 

وظیفه مراکز علمی و آموزشی، تربیت ...

در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تدوین 
طرحی جامع برای واگذاری زمین به مردم، اساتید دانشگاه ها و 
کارکنان دستگاه های اجرایی جهت ساخت مسکن تأکید و برنامه 
خوابگاه  واحد  هزار   ۲۰۰ اجرایی  عملیات  آغاز  برای  الزم  ریزی 
در  شنبه  روز  عصر  مخبر  محمد  شد.   انجام  دانشجویی  متاهلی 

جلسه ای که در خصوص مسکن برگزار شد، با اشاره به...
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پروژه های مصوب سفر رییس 
جمهور به استان اجرا می شوند

بیشتر بدانید؛

چگونه زندگی شاد 
داشته باشیم 

ضرب االجل یک ماهه
 برای ساماندهی

 کشتارهای غیرمجاز تنگاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه 
معیشت  مخالف  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
تنگاری  منطقه  کشتارهای  گفت:  نیستیم  مردم 
بویراحمد ساماندهی شود. کیامرث حاجی زاده در 
نشست ساماندهی کشتارگاه ها با بیان اینکه مردم 
شایسته بهترین خدمات هستند، افزود: به لحاظ 
اعتباری با توجه به تحریم ها مشکالتی وجود دارد 
اما مسائل  انتظار نداریم یک شبه معجزه شود  و 
اولویت بندی و با همان اعتبارات محدود مدیریت 

شود. وی با اشاره به اینکه ...

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  دو 
اسالمی، گفت و گو و تبادل نظر را بهترین ابزار 
برای برون رفت از شرایط فعلی کشور دانستند 
فرهنگ  از  دانشگاه  امروز  که  کردند  تاکید  و 
باید  نخبگانی فاصله گرفته است در حالی که 
بتواند با تحلیل درست شرایط برای آن راهکار 
ارایه دهد.  نشست پرسش و پاسخ تشکل های 
دانشجویی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با حضور احمد  در مورد وقایع اخیر در کشور 
نادری و محسن دهنوی نمایندگان مردم تهران 

روز شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
برای  ابزار  مهمترین  را  نظر  تبادل  و  گفت وگو 
گفت:  و  دانست  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون 
و  است  تعامل  و  نظر  تبادل  محل  دانشگاه 
حوزه  این  برای  را  نامطلوبی  فضای  خشونت 
نشست  این  ابتدای  در  دهنوی  می کند.  ایجاد 
گفت:  دانشگاه ها  اخیر  وضعیت  به  اشاره  با 
اتفاقات تلخ اخیر دانشگاه باعث شد که تبادل 
ترمیم  بانی  اما  شود،  سخت  فضا  این  در  نظر 
این فضا خود دانشجویان هستند که باید به آن 
بیان داشت:  تهران  نماینده مردم  توجه کنند. 
که  هستند  آن  دنبال  به  ایران  ملت  دشمنان 
دانشگاه را از فضای آموزش و دانشگاهی خارج 
کرده و به سمت خشونت و عدم گفتگو هدایت 
کنند که این باعث می شود دانشگاه از رسالت 
یکی  افزود:  دهنوی  بگیرد.  فاصله  خود  اصلی 
این  ایران  ملت  دشمنان  اخیر  خواسته های  از 
پر  جامعه  بین  را  اجتماعی  شکاف  که  است 
رنگ کنند و جامعه را به سمت دوقطبی ببرند؛ 
این  از  می تپد  ایران  برای  قلبش  که  کس  هر 
مسأله راضی نیست. وی گفت وگو و تبادل نظر 
وضعیت  از  رفت  برون  برای  ابزار  مهمترین  را 
فعلی دانست و گفت: دانشگاه محل تبادل نظر 
و تعامل است خشونت فضای نامطلوبی را برای 
این حوزه ایجاد می کند. دهنوی گفت: ۲۰ سال 
در دانشگاه و فعالیت دانشجویی حضور داشتم؛ 
امکان  که  نبود  گونه  این  وضعیت  گاه  هیچ 
گفت و گو و تبادل نظر کم شود. شاید در بیرون 

از دانشگاه فضا تند بود اما همیشه فضای ...

پروژه هایی  بویراحمد گفت: همه  و  کهگیلویه  استاندار 
قرار  جمهور  رییس  سفر  متمم  در  و  شده  مصوب  که 
گرفته اند، اجرا می شوند. سید علی احمدزاده عصر روز 
شنبه در نشست شورای راهبردی در خصوص وضعیت 
داشت:  اظهار  یاسوج،  در  استان  محورهای  و  جاده ها 
احداث  روند  در  تاخیر  دلیل  بزرگترین  اعتبار  نبود 
سفر  متمم  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی  است.  پروژه ها 
رییس جمهور یک هزار و ۶۰ میلیارد تومان بود، افزود: 
از مجموعه دولت قول سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
گرفته شد البته این مبلغ هنوز اختصاص داده نشده و 

پولی که وارد استان شده از محل سفر دولت...

استاندار عنوان کرد:
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رئیس شورای حل اختالف استان:

۳۶درصد پرونده های
 شورای حل اختالف استان

 منجر به سازش شد

آیت اهلل سید علی اصغر 
حسینی امام جمعه

 سابق یاسوج درگذشت

گفت و گو بهترین ابزار برای 
برون رفت از شرایط فعلی
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برای افتتاح  پل چهارم بشار یاسوج  ؛

وعده های 
بی سرانجام شهرداری 
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 طرح جهش تولید دیم زارها اتفاق بزرگی در بخش کشاورزی و امنیت 
به  طرح  این  اجرای  با  زیرا  است  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  غذایی 
کنار  در  کشاورزان  از  سیزدهم  دولت  مهم  حمایتی  طرح  یک  عنوان 
افزایش عملکرد تولید، اشتغال پایدار و افزایش درآمد برای کشاورزان 

را در پی خواهد داشت.
 امسال  با عنوان  “تولید، اشتغال آفرین و دانش بنیان” از سوی رهبر 
معظم انقالب نامگذاری شده است و طرح جهش تولید در دیم زارها به 

عنوان طرحی کامال دانش بنیان و اشتغال آفرین تدوین شده است.
کشت محصوالت کشاورزی این طرح با روش های نوین است و آموزش 

های الزم برای کشاورزان در زمینه کشت نوین برگزار می شود.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی چهارم مرداد در همایش 
آغازین سال زراعی )۱4۰۱ - ۱4۰۲( طرح جهش تولید در دیمزارهای 
کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام که با حضور محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شد، گفته بود:  با اجرای این طرح در سطح پنج 
میلیون هکتار از دیمزارهای کشور جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی 

و امنیت غذایی کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته سید علی معتمدی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد، این استان در اجرای طرح جهش تولید جزو استان های 

موفق بوده است.

استقبال کشاورزان کهگیلویه و بویراحمدی از  طرح جهش 
تولید دیم زارها

کهگیلویه و بویراحمد ۲۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که از این 
میزان ۱۶۰ هزار هکتار آن زراعی است.

یکی از کشاورزان برتر کهگیلویه ای که سال گذشته متقاضی این طرح 
و  داشته  ما کشاورزان  برای  عالی  بسیار  بازدهی  این طرح  بوده گفت: 

تقریبا محصول کشاورزی مان افزایش بیش از ۲ برابری داشته است.
مستقیم  کشت  یا  کارنده  های  دستگاه  داد:  ادامه  محمودی  حسین 

کارایی باالیی دارند و تاثیر چند برابری در زمین های کشاورزی اهالی 
کهگیلویه ایجاد شده است.

این کشاورز عنوان کرد: میزان اثر گذاری این طرح در مقایسه با کشت 
سنتی که در گذشته انجام می دادیم قابل مقایسه نیست.

وی تصریح کرد: کمیت و کیفیت محصوالت ما بسیار بهبود یافته است 
و امید است حمایت دولت ادامه داشته باشد تا همه کشاورزان از این 

دستگاه ها بهره مند شوند.
محمودی ادامه داد: عملیات خاک ورزی این دستگاه در کم بارشی ها و 

خشکسالی ها برای کشاورزان بسیار مهم است.
تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در راستای کمک به 

کشاورزان
در  بویراحمد گفت:  و  امام در کهگیلویه  فرمان  اجرایی  مدیرکل ستاد 
راستای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور، سال گذشته ۳۰ هزار 
هکتار از اراضی استان جزو این طرح بوده و امسال هم ۶۰ هزار هکتار 

جزو این طرح است.
شایان نادری افزود: ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تعهداتی در راستای 

کمک به کشاورزان داشته که این تعهدات در حال انجام است.
وی تاکید کرد: توزیع دستگاه های کارنده ها یا کشت مستقیم در میان 

کشاورزان از جمله این تعهدات است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
در این طرح ۳۰ فقره تسهیالت به کشاورزان اعطا شد که ۸۰ درصد 
هزینه این ماشین آالت از طریق تسهیالتی است که ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( به کشاورزان پرداخت است.
که ستاد  است،  الحسنه  قرض  و  ماهه  اقساط ۸4  کرد:  تصریح  نادری 
اجرایی این تسهیالت را در اختیار کشاورزان قرار داده است، ۲۰ درصد 

هزینه از سوی خود کشاورزان تأمین می شود.
و  نوین کشت  الگوهای  با  که  است  این  ما  هدف  تمام  کرد:  بیان  وی 
حوزه  به  و  شود  کمکی  کشاورزان  به  جدید  مکانیزاسیون  از  استفاده 

امنیت غذایی کشور کمکی شده باشد.
آالت  ماشین  و  ادوات  به  استان  که  نیازی  اساس  بر  کرد:  تاکید  وی 
نیاز داشت، سال گذشته ۳۰ فقره تسهیالت در حوزه های  کشاورزی 
مختلف از جمله کشت مستقیم، خاک ورزی و سایر ادوات مورد نیاز 
پرداخت شد که ۸۰ درصد هزینه ادوات کشاورزی به صورت تسهیالت 

قرض الحسنه ۸4 ماهه پرداخت می شد.
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
متقاضیان توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به ستاد اجرایی فرمان 

امام ره معرفی و پس از تشکیل پرونده ارائه خدمات انجام می شود.
وی اضافه کرد: سال گذشته تاکنون بیش از ۳۵ میلیارد ریال تسهیالت 

به کشاورزان در این طرح پرداخت شده است.
امسال نیز سهمیه ای برای استان مشخص شده که بر اساس آن برای 
قرار خواهد  ها  آن  اختیار  در  و  نیاز خریداری  مورد  وسایل  کشاورزان 

گرفت.
سال گذشته تنها ۱۵ استان کشور در طرح جهش تولید در دیمزارها 

بودندکه امسال به ۲۱ مورد افزایش یافته اند.

مشوق های طرح جهش تولید دیم زارها 
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: تعهد استان در سال گذشته برای طرح جهش تولید در دیمزارها 
پیدا کرده  افزایش  به ۶۰ هزار هکتار  امسال  بوده که  ۳۰ هزار هکتار 
است و این طرح در قالب تفاهم نامه میان ستاد اجرایی فرمان امام ره( 

و جهاد کشاورزی اجرا می شود.
داریوش حصار افزود: این طرح مشوق هایی از جمله توزیع کود بذرمال 
رایگان، توزیع کودهای سرک رایگان و تخفیفات بیمه ای و تسهیالت 

خرید ادوات با بهره کم است.
در  تولید  جهش  طرح  مجری  کشاورزی  جهاد  کرد:  تصریح  وی 
به  طرح  این  برای  کشت  زیر  اینکه سطح  به  توجه  با  و  دیمزارهاست 
۶۰ هزار هکتار افزایش یافته در این راستا ۶۰ نفر از کارشناسان جهاد 
کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی و عرصه های تولید مشاور ، همیار 

و همکار کشاورزان هستند.
 

مزیت های این طرح کدام است؟
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: از مزیت های این طرح افزایش ضریب مکانیزاسیون است که در 

استان اجرا می شود.
وی افزود: سال گذشته نزدیک به ۳۰ دستگاه اعم از خاک ورز مرکب و 
دستگاه های کارنده کشت مستقیم و بقیه مواد به ناوگان مکانیزاسیونی 

کشاورزی استان تزریق شد.
برش  ها  شهرستان  سهمیه  ادوات  این  خصوص  در  کرد:  بیان  حصار 
شهرستانی می شود وکارسناسان با فراخوان برای کشاورزان متناسب با 

نیاز هر شهرستان و دهستان متقاضیان شناسایی می شوند.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
با  و  معرفی  اجرایی  ستاد  به  پرونده  تشکیل  با  کشاورزان  کرد:  تاکید 
اختیار کشاورزان  در  ملی  بانک  از  تسهیالت 4 درصد  پرونده،  تکمیل 

قرار می گیرد.

وی ادامه داد: جهش تولید در دیمزارها افزایش بازدهی اراضی کم بازده 
دیم است که خوشبختانه در سال گذشته خوب جواب داد.

از اهداف جهاد کشاورزی  حصار بیان کرد: این طرح در راستای یکی 
تولید  افزایش  راستای  در  بزرگی  که کمک  است  غذایی  امنیت  یعنی 

است.
تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان در طرح جهش تولید دیم زارها

آموزش و ارتقای دانش کشاورزی از کاشت تا برداشت
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح 
جهش تولید در دیمزارها برای هشت محصول زراعی در استان در ۶۰ 

هزار هکتار اجرایی خواهد شد.
زهره حبیبی افزود: بخش آموزش و ارتقای دانش کشاورزی کشاورزان 
با مدیریت هماهنگ حوزه ترویج کشاورزی برنامه ریزی شده و در ۹ 
شهرستان استان برای کشاورزان استان از زمان کاشت تا برداشت انجام 

می شود.
وی ابراز داشت: با هماهنگی محققان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی 
جدیدترین دستاوردهای علمی که در این زمینه وجود دارد به سمع و 

نظر کشاورزان می رسانیم.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  ترویج  هماهنگی  مدیر 
کرد: هدف از طرح جهش تولید در دیمزارها این است در کنار افزایش 
کشاورزان  برای  درآمد  افزایش  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  تولید  عملکرد 

وجود داشته باشد.
حبیبی عنوان کرد: در این طرح از زمان قبل از کاشت همراه کشاورزان 
هستیم و سعی می کنیم آن ها از استفاده از بذرهای خود مصرفی منع 
و به سمت استفاده بذرهای ضد عفونی شده و اصالح شده بروند و این 
مهم باعث می شود بذرها در مقابل بیماری ها و آفات و خشکسالی های 
مداوم مقاوم باشند و درنهایت به افزایش تولید و درآمد بیشتر کشاورزان 

منتج خواهد شد.
وی تاکید کرد: طرح جهش تولید در دیمزارها کامال دانش بنیان است 

به دلیل اینکه شعار دانش بنیان بودن در کنار این طرح است.
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از 
ابتدای کار بذرهایی که به کشاورز معرفی می شود، کودها و مواد غذایی 
مورد نیاز خاک و دستگاه های کارنده همه و همه نشات گرفته از این 
هستند که یک کشت متناسب با دانش روز انجام گیرد.توجه به عمق 
کاشت، شیوه شخم و استفاده از کودهای مغزی هم می تواند به کشت 

مناسب منتهی شود.
اساس  بر  محصول  تولید  دیم زارها«  در  تولید  »جهش  طرح  اجرای    
انتظار می رود به عنوان یک دستاورد  اقلیمی کشور است که  شرایط 

ملی حمایت شود و همه متولیان پای کار بیایند.
چنانچه این طرح در سال های آینده توسعه پیدا کند و در تمام دیم 
زارهای استان های مختلف اجرایی شود،  شاهد رشد چند برابری در 

تولید محصوالت دیم خواهیم بود.
هم اینک کشت پاییزه محصوالت زراعی مانند گندم، کلزا و جو در بیش 

از۱۰۰ هزار هکتار از مزارع کهگیلویه وبویراحمد آغاز شده است .
محصول  تن  ۹۷۲هزار  سالیانه  بویراحمد  و  کهگیلویه  برداران  بهره 

کشاورزی تولید می کنند.

تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان در طرح جهش تولید دیم زارها 
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معاون امور مجلس، حقوقی و استان های
 وزارت میراث فرهنگی:

۳۰میلیارد ریال اعتبار به تجهیز موزه 
یاسوج اختصاص یافت

وزارت  استان های  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
گفت:  کشور  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
یاسوج  بزرگ  موزه  تجهیز  به  اعتبار  ریال  ۳۰میلیارد 
اختصاص یافته که این اعتبار به منظور بهره برداری کامل از 

موزه باستان شناسی یاسوج است.
جواد واحدی عصر شنبه در نشست بررسی موانع اجرایی 
موزه باستان شناسی یاسوج، اظهار داشت: این پروژه یکی از 

موزه های بزرگ منطقه ای در جنوب کشور است.
اکنون ۹۵درصد  یاسوج هم  موزه  پروژه  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: با تزریق این اعتبار تالش می 

شود به زودی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شود.
وزارت  استان های  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
تصریح  کشور  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
کرد: با توجه به امکانات زیرساختی که در این پروژه بزرگ 
تعریف شده است، موزه بزرگ یاسوج نقش بزرگی در توسعه 

صنعت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد خواهد داشت.
زده  زمین  به   ۱۳۸۶ سال  در  یاسوج  موزه  ساخت  کلنگ 
شد بعد از چند سال قرار شد بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اختیار  در  دیگری  زمین  و  گرفته  اختیار  در  را  زمین  این 
میراث فرهنگی برای ساخت موزه قرار دهد اما این معاوضه 
سرانجامی نداشت و ساخت موزه یاسوج در زمین کنونی در 

سال ۱۳۹۱ بطور رسمی آغاز شد.
کمبود اعتبار ساخت این مکان فرهنگی را چند بار با وقفه 
رو به رو کرد تا اینکه در سال ۹۶ با اختصاص ۱4میلیارد 
تومان اعتبار ملی، ساخت موزه به طور جدی پیگیری شد و 
مرحله اول آن در واپسین روزهای دولت قبلی آماده افتتاح 

شد.
۱4 سال طول کشید تا ساختمان موزه یاسوج ساخته شود 
و نیمه مرداد ماه سال ۱4۰۰ ،قیچی روبان رنگی را از دو 

سوی پاره کرد تا خبر از افتتاح موزه یاسوج دهد. 
موزه یاسوج  در زمینی با زیربنای ۲ هزار و ۷۵۰ متر مربع 
است.  شده  ساخته  مساحت  مربع  متر  هزار   ۱۱ و  زیربنا 
مساحت سالن نمایش موزه ۶۰۰ مترمربع است و سه هزار 
شی تاریخی و موزه ای کهگیلویه و بویراحمد در این سالن 
به نمایش گذاشته می شود. اکنون پیش از این ، ۳۱۰ شیء 
تاریخی از سه هزار و ۵۰۰ قطعه آثار تاریخی این استان در 

مکانی به مساحت ۱۵۰ متر مربع نگهداری می شود.
ظروف  انواع  شامل  فلزی  اشیای  یاسوج  کنونی  موزه  در 
خنجر،  مانند  جنگی  آالت  گلدان،ابزار  و  کاسه،جام  فلزی، 
شمشیر، پیکان و ابزار آالت تزئینی مانند مهره ها، گوشواره 
ها، حلقه ها و النگوها، همچنین سکه های دوران ساسانی 
ساسانی  دوره  از  مهره  چند  و  الیمایی  دوره  سکه های  و 

نگهداری می شود.

رئیس شورای حل اختالف استان:

۳۶درصد پرونده های شورای حل 
اختالف استان منجر به سازش شد

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  اختالف  حل  شورای  رئیس 
در  سازش  و  مصالحه  قابل  پرونده های  درصد   ۳۶ گفت: 
شورای حل اختالف کهگیلویه و بویراحمد منجر به سازش 

شدند.
روز شنبه ۲۱  ابراهیم ساجدی  حجت االسالم سید محمد 
افزود:بعضی  خبرنگاران  با  خبری  نشست  در   ۱4۰۱ آبان 
خانواده ها به خاطر نداشتن تمکن مالی و پرداخت مهریه، 
در زندان هستند و اختالفات روز به روز بیشتر می شود که 
در شوراهای حل اختالف به دنبال رفع اختالفات به صورت 

ریشه ای هستیم.
وی اظهار کرد: ۲۲هزار و ۶۷۲ پرونده از ابتدای سال جاری 
تاکنون به شورای حل اختالف وارد شده که از این تعداد 

۲۲ هزار و ۳۹۲ پرونده مختومه شده است.
معاون قضایی رئیس کل و رئیس توسعه حل اختالف استان 

کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: 
از مجموع پرونده های مختومه شده، ۱۵ هزار و ۱۳۸ فقره 
پرونده قابل مصالحه و سازش بودند که ۵4۵۹ فقره پرونده 

معادل ۳۶ درصد منجر به سازش شده است.
تاکنون چهار  ابتدای سال جاری  از  کرد:  تصریح  ساجدی 
شورایاری های  و  یاران  صلح  مساعدت  با  قصاص  پرونده 
استان منجر به بخشش شد که از این تعداد سه مورد قتل 

نفس و یک مورد قطع عضو بوده است.
ادامه  استان  خانوادگی  های  پرونده  آمار  به  اشاره  با  وی 
روابط  در  بسزایی  نقش  اقتصادی  و مشکالت  فشارها  داد: 
خانوادگی دارد و این مشکالت از جمله نفقه، مهریه و ...، 

گاها منجر به اختالفات خانوادگی می شوند.
معاون قضایی رئیس کل و رئیس توسعه حل اختالف استان 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: با تالش های انجام شده 
مالی  بدهی  اکثرا  که  استان  زندانی   ۳۲۷ و  آزادی  زمینه 
شکات  رضایت  جلب  و  دیه  ستاد  همکاری  با  را  داشتند 

فراهم کردیم.

استاندار: 

همه پروژه های مصوب سفر رییس 
جمهور به استان اجرا می شوند

که  پروژه هایی  همه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
مصوب شده و در متمم سفر رییس جمهور قرار گرفته اند، 
در  شنبه  روز  عصر  احمدزاده  علی  سید  می شوند.  اجرا 
جاده ها  وضعیت  خصوص  در  راهبردی  شورای  نشست 
اعتبار  نبود  داشت:  اظهار  یاسوج،  در  استان  محورهای  و 
وی  است.  پروژه ها  احداث  روند  در  تاخیر  دلیل  بزرگترین 
اینکه اعتبارات متمم سفر رییس جمهور یک هزار  با بیان 
و ۶۰ میلیارد تومان بود، افزود: از مجموعه دولت قول سه 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گرفته شد البته این مبلغ هنوز 
از محل  استان شده  وارد  پولی که  و  نشده  داده  اختصاص 
تا  است  قرار  کرد:  تاکید  احمدزاده  است.  بوده  دولت  سفر 
قبل از پایان سال یک هزار میلیارد تومان از متمم سفر و 
تابستان هم یک هزار میلیارد دیگر به استان داده شود البته 
و  لنده  در  وحدت  پل  جمله  از  اولویت دار  پروژه های  برای 
جاده طریق الطیب اعتبار اختصاص داده شده است. استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پروژه هایی که در سفر سال 
تا سه سال زمان  استان مصوب شدند ۲  به  گذشته دولت 
می برد که به نتیجه برسند. احمدزاده اظهار داشت: باید ۱۱ 
نقطه حادثه خیز استان تا عید نوروز ۱4۰۲ تکمیل شود که 
یکی از این محورها نقطه پل تنگ سریز است که تا پایان 
همین هفته به مناقصه گذاشته می شود. استاندار کهگیلویه 
در  و  شهری  برون  حادثه خیز  نقاط  داد:  ادامه  بویراحمد  و 
محدوده روستاهای استان شناسایی شده و تالش می شود 
که تصادفات کاهش پیدا کنند تا مردم دچار حادثه و ضرر 
در  جداکننده  و  نیوجرسی  نبود  کرد:  عنوان  وی  نشوند. 
کارشناسی  کار  با  و  است  استان خود یک خطر  جاده های 
با  احمدزاده  شود.  نصب  استاندارد  نیوجرسی های  فنی  و 
نیست  پیمانکاران چندان خوب  برخی  عملکرد  اینکه  بیان 
پروژه ها  واگذاری  از  پیش  افزود:  ندارند،  را  الزم  کیفیت  و 
کهگیلویه  استاندار  گیرد.  قرار  توجه  مورد  پیمانکار  اهلیت 
مورزرد  جاده  گفت:  بارش ها،  آغاز  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
زیالیی که محل عبور و مرور مردم است نباید امسال مسدود 

شود.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد

ضرب االجل یک ماهه برای ساماندهی 
کشتارهای غیرمجاز تنگاری

و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نیستیم  مردم  معیشت  مخالف  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
گفت: کشتارهای منطقه تنگاری بویراحمد ساماندهی شود.

کیامرث حاجی زاده در نشست ساماندهی کشتارگاه ها با بیان 
اینکه مردم شایسته بهترین خدمات هستند، افزود: به لحاظ 
اعتباری با توجه به تحریم ها مشکالتی وجود دارد و انتظار 
با  و  اولویت بندی  مسائل  اما  شود  معجزه  شبه  یک  نداریم 
همان اعتبارات محدود مدیریت شود. وی با اشاره به اینکه 
جمع آوری زباله ها، کنترل ترافیک و ساماندهی کشتارگاه ها 
سه اولویتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، اظهارکرد: 
و  نداریم  زیرگذر  و  روگذر  احداث  انتظار  شهرداری ها  از 
را  ترافیک  جمع آوری،  را  زباله ها  موقع  به  می خواهیم  تنها 
هماهنگی  معاون  کند.  ساماندهی  را  کشتارگاه ها  و  کنترل 
بر  تاکید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور 
در  شهرداری ها  کرد:  خاطرنشان  کشتارگاه ها  ساماندهی 
یک بازده زمانی سه ماهه فرصت دارند از اعتباراتی که به 
آنها می دهیم کشتارگاه ها را ساماندهی کنند اگر نمی توانند 
کنند.  استفاده  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  و  برون سپاری 
مکلف  کوچک  شهرهای  تمامی  کرد:  تصریح  زاده  حاجی 
هستند در کشتارگاه های صنعتی شهرهای همجوار کشتار 
خود را انجام دهند. وی با اشاره به کشتار غیرمجاز دام در  
باید  یا  منطقه  این  در  داد:  ادامه  بویراحمد  تنگاری  منطقه 
کشتارگاه احداث شود یا کشتارگاه ها در کشتارگاه صنعتی 

یاسوج انجام پذیرد، نباید از این دو حالت خارج شود.
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
نیستیم  مردم  معیشت  مخالف  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
کرد:  بیان  شود،  انجام  بهداشتی  صورت  به  باید  کشتار  اما 
ماهه  یک  زمانی  فرصت  یک  در  است  موظف  دامپزشکی 
اینکه جلسات  را ساماندهی کند، ضمن  تنگاری  کشتار در 
مشکالت  و  برگزار  ماه  هر  کشتارگاه ها  ساماندهی  کارگروه 

رفع شود.

۸۰۰ مادر زیر چتر حمایتی بنیاد 
علوی دیشموک قرار گرفتند

دیشموک  در  علوی  بنیاد  آبادانی  و  پیشرفت  نهاد  دبیر 
با سوءتغذیه  شهرستان کهگیلویه گفت: در راستای مبارزه 
کودکان ۸۰۰ مادر باردار در این بخش زیر چتر حمایتی این 
نهاد قرار گرفتند. اسفندیار مختاری اظهار داشت: حمایت از 
مادران باردار در راستای برنامه های مقام معظم رهبری و 

دولت انقالبی برای افزایش جمعیت است. 
میلیون  یک  بسته  هزار  راستا چهار  این  در  کرد:  بیان  وی 
به  سوءتغذیه  از  جلوگیری  برای  ۱۲ویتامینه  پک  تومانی 
مادران باردار دیشموک اهدا شد.  مختاری تصریح کرد: عالوه 
بر تامین بسته های پک ویتامینه شیر خشک مادرانی که 
از لحاظ شیردهی با مشکل مواجه شدند نیز تامین شد. وی 
تصریح کرد: در طی ۲سال اخیر نیز ۱۷هزار بسته معیشتی 
به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بخش 
خدمات  برای  کرد:   اضافه  مختاری  شد.   داده  دیشموک 
با توجه به نبود بیمارستان در بخش  رسانی بهتر به مردم 
خمینی  امام  بیمارستان  با  نامه  تفاهم  انعقاد  با  دیشموک 
نهادهای  پوشش  تحت  کنندگان  مراجعه  هزینه  دهدشت 
حمایتی تا سقف سه میلیون تومان پرداخت شد.  وی خرید 
و  تخت  تامین  و  بضاعت  بی  افراد  برای  عینک  و  سمعک 
ویلچر بصورت امانی را نیز از دیگر خدمات بنیاد علوی در 

حوزه سالمت  در بخش دیشموک اعالم کرد. 
مختاری افزود:  برای ارتقا سطح خدمات بهداشتی و درمانی 
ریال  ۲۵میلیارد  بر  بالغ  هزینه  با  آمبوالنس  دستگاه  یک 
دیشموک  درمان  و  بهداشت  مرکز  اختیار  در  و  خریداری 

قرار گرفت.

به   ۹4 سال  در  بشار  چهارم  پل  پروژه 
تنگنای  از  یاسوج  کردن  خارج  منظور 
ترافیک کلنگ زنی شد، در این سال ها 
چندین بار وعده تکمیل و افتتاح آن در 
رسانه ها درج شد اما هنوز افتتاح نشده 
است و مردم چشم انتظار بهره برداری 

از این پل هستند.
کاهش  برای  این طرح  اجرایی  عملیات 
جاده  وضعیت  بهبود  و  ترافیکی  بار 
)ع(  سجاد  امام  بیمارستان  دسترسی 
معاون  نوبخت  محمدباقر  حضور  با 
سازمان  رئیس  و  وقت  رئیس جمهور 
برنامه وبودجه کشور اردیبهشت ۹4 آغاز 

شد.
مردم  برای  اساسی  معضلی  به  ترافیک 
اوقات  اغلب  در  ویژه  به  یاسوج  شهر 
علت  به  و  است  شده  مبدل  روز  شبانه 
با  یاسوج  شهر  ها  ساخت  زیر  کمبود 
راهبندان دسته و پنجه نرم می کند و 
در بیشتر مواقع این شهر را به بن بست 

می کشاند.
دانش  تردد  دلیل  به  هم  روزها  این 
نبود  و  آنان  های  خانواده  و  آموزان 
ها  نقل عمومی خیابان  و  ناوگان حمل 
پر  و  و معابر اصلی و فرعی شهر شلوغ 

ازدحام است و شهر در صبح ، ظهر  و 
طور  به  مدارس  تعطیلی  هنگام  عصرها 

کلی قفل می شود.
افزایش ورود گردشگران به شهر یاسوج 
برخی  در  حتی  و  تابستان  و  بهار  در 
تا  ترافیکی  پایان هفته  تعطیل  روزهای 
بیش از ۲ کیلومتر در ورودی و خروجی 
بسیار  که  می کند  ایجاد  یاسوج  شهر 

مشکل زاست.
برای ورود و خروج از شهر یاسوج مرکز 
استان کهگیلویه وبویراحمد گریزی جز 
عبور از رودخانه بشار و گذر از پل های 

ساخته شده برروی آن نیست.
رودخانه بشار، شهر یاسوج را به ۲بخش 
تقسیم کرده  و ۲ پل برای وصل کردن 
گذشته  های  دهه  در  ها  بخش  این 
پل  مقاومت  دوره  و  بود  شده  ساخته 
های اول و دوم بشار سال ۹۵ به اتمام 
چهارم  و  های سوم  پل  و  است  رسیده 
ترافیکی  مشکالت  از  بخشی  تواند  می 

شهر گردشگری یاسوج را برطرف کند.
برای  مهم  پروژه  یک  بشار  چهارم  پل 
و   است  یاسوج  شهر  ترافیک  کاهش 
بشار  چهارم  پل  مهم  های  ویژگی  از 
امام  بیمارستان  به  آسان  دسترسی 

سجاد، جنوب شهر یاسوج و روان سازی 
ترافیک خواهد بود.

سه  در  و  است  دهانه  چهار  دارای  پل 
طول  به  متری   ۳۳ و   ۳۷  ،۳۰ دهانه 
بر  که  است  پلی  چهارمین  متر   ۱۵۰
در  احداث  یاسوج  بشار  رودخانه  روی 
اثر  ای   سازه  که  است  احداث  حال 
شهر  مسیر  چند  اتصال  برای  بخش 

یاسوج محسوب می شود.
شهردار یاسوج با اشاره به بحث پدافند 
غیرعامل می گوید: در مواقع اضطراری 
و قفل شدن شهر با افتتاح پل سوم و در 
آینده نزدیک پل چهارم یاسوج از تنگنا 

خارج خواهد شد.
نستهن مقدم افزود: طرح پل چهارم بشار 
از سال ۹4 کلنگ زنی شد اما به دلیل 
اجرایی  های  سیستم  و  مالی  مشکالت 

پیشرفت قابل مالحظه ای نداشت.
مقدم بیان کرد: طرح پل چهارم اکنون 
های  حمایت  و  شهرداری  تالش  با 
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
و پشتکار پیمانکار توانسته به پیشرفت 

فیزیکی باالی ۹۰ درصد برسد.
طبق وعده های شهردار، قرار بود مرداد 
ماه سال گذشته این پل به طور رسمی 

افتتاح بشود اما پس از گذشت چندین 
و  نیست  آن  افتتاح  از  هنوز خبری  ماه 

مردم همچنان چشم انتظارند.

تاکید معاون عمرانی استاندار بر 
تعیین تکلیف پل چهارم بشار

و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
بویراحمد در هفته گذشته ، با اشاره به 
روند طوالنی شدن بهره برداری از پروژه 
این  تکلیف  تعیین  بر  بشار  چهارم  پل 

پروژه تاکید کرد.
بار  چندین  افزود:  زاده  حاجی  کیامرث 
در محل پل چهارم یاسوج حضور یافتیم 
و وعده افتتاح پل توسط شهرداری داده 
اما  انعکاس دادند  شد و خبرنگاران هم 

افتتاح نشده است.
چهارم  پل  پیمانکار  داشت:  ابراز  وی 
این  و  کرده  دریافت  را  پول  بیشترین 
در حالیست که نبود پول بهانه طوالنی 
مطرح  پل  این  از  برداری  بهره  شدن 
شده است. حاجی زاده عنوان کرد: سال 
گذشته ۱۷ میلیارد تومان به پروژه پل 
چهارم بشار اختصاص یافت، امسال هم 
علی رغم اینکه یاسوج شهر نفتی نیست 
از محل اعتبارات نفت ۱۰ میلیارد تومان 

برای پروژه در نظر گرفته شد.
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
بویراحمد تصریح کرد: هنوز ادامه مسیر 
پل به سمت سروک هنوز انجام نشده و 
را می دهد  ماه دیگر  شهرداری وعده ۲ 
پل  افتتاح  برای  وعیدها  و  وعده  از  که 

چهارم بشار به ستوه آمده ایم.
کاهش  در  پل  این  کرد:  تاکید  وی 
است  موثر  بسیار  یاسوج  شهر  ترافیکی 
تعیین  زودتر  چه  هر  دارد  ضرورت  و 

تکلیف شود و به سامان برسد.
رودخانه بشار شاهرگ حیاتی است که 
یاسوج و صدها روستا و آبادی بزرگ و 
کوچک در کنار آن شکل گرفته است.

این رودخانه از تنگ سرخ و تنگ تیزاب 
در مرز استان فارس شروع شده و پس 
از گذر از یاسوج و دروهان با پیوستن به 
به کارون می ریزد. هسته  رود خرسان 
اصلی و شاکله شهر یاسوج در دو سوی 

این رودخانه ایجاد شده است.

حدود 2میلیون لیتر نفت سفید
 در روستاهای استان توزیع شد

رییس سازمان تعاون روستایی کهگیلویه 
سوخت  تامین  برای  گفت:  وبویراحمد 
مناطق سخت گذر استان در فصل سرما 
یک میلیون و ۹۶۰ هزار لیتر نفت سفید 
در مناطق سخت گذر و سردسیری این 

استان توزیع شده است.
این  داشت:  اظهار  شجاعی  بخش  علی 
قالب ۱۱۲  محموله  در  میزان سوخت 
بدون  به روستاها و مناطق سخت گذر 
شبکه گاز کهگیلویه و بویراحمد ارسال  
و در۶۵ مخزن ذخیره سازی شده است.

رییس سازمان تعاون روستایی کهگیلویه 
وبویراحمد تاکید کرد: با وجود گازرسانی 
اختصاص  میزان  امسال  اما  های جدید 
نفت سفید به مناطق سخت گذر استان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار 

درصد افزایش یافته است.
می  روستاییان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرپرست  بانکی  کارت  طریق  از  توانند 
شارژ  الکترونیکی  صورت  به  که  خانوار 
اختصاص  سفید  نفت  سهمیه   ، شده 
تهیه و ذخیره  به طور یک جا  را  یافته 
کمبود  نوع  هیچ  کرد:  تاکید  کنند 

سوخت در استان وجود ندارد.
سفید  نفت  توزیع  کرد:  عنوان  وی 
بر  افزون  استان  دوردست  مناطق  در 
و  گذر  سخت  مناطق  اهالی  حال  رفاه 
از  استفاده  کاهش  سبب  سردسیری 
چوب درختان جنگلی به منظور تامین 
تخریب  از  پیشگیری  و  غذا  گرما،پخت 

این سرمایه های خدادادی می شود.
رییس سازمان تعاون روستایی کهگیلویه 
وبویراحمد یادآور شد: با توجه به شرایط 
استان،  بودن  کوهستانی  و  جغرافیایی 
توزیع  و  سازی  تامین،  ذخیره  عملیات 
سوخت روستاییان استان برای مدت ۲ 

ماه انجام شده است.
برای تحقق حقوق  اضافه کرد:  شجاعی 
مطلوب  خدمات  ارائه  و  شهروندی 
سطح  در  نفت  توزیع  شهروندان،  به 
 روستاهای استان به صورت الکترونیکی 
سوز  سفید  خانوارهای  سهمیه  و  انجام 
روستایی در  کارت های بانکی آنان شارژ 

می شود.
۱۶۰ فروشندگی در مناطق بدون شبکه 
به  سفید  نفت  تحویل  برای  استان  گاز 

روستاییان فعالیت دارد.

قوم و خویش بازی در جذب نیرو 
در کارخانه های استان ممنوع است 
تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
کرد که جذب نیروی مورد نیاز کارخانه 
ها و مراکز صنعتی در استان تنها توسط 
انجام  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  اداره 
می گیرد و هر گونه قوم و خویش بازی 

در این زمینه ممنوع است.
از  پاسخ گویی  در  احمدزاده  علی  سید 
طریق سامانه سامد به تعدادی از مردم 
استان، افزود: برخی متقاضیان خواستار 
دریافت تسهیالت مشاغل خانگی بودند 
امام  امداد  کمیته  اینکه  به  توجه  با  که 
رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  و  )ره(  خمینی 

اختیار  در  را  تسهیالت  این  اجتماعی 
دارند می توانند به این دستگاه ها مراجعه 

کنند.
بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
در  سرمایه گذاری  خواهان  افرادی  کرد: 
هستند  اقتصادی  مختلف  حوزه های 
حمایت،  بر  عالوه  می خواهند  ما  از  و 
تسهیالت در اختیار آن ها قرار داده شود 
که این افراد می توانند به حوزه اقتصادی 
و معاون اقتصادی استانداری مراجعه و 

درخواست خود را ارائه دهند.
وی در پاسخ به درخواستی از روستای 
اینکه  بر  مبنی  یاسوج  شهر  دهنوی 
است،  گاز  و  برق  فاقد  روستا  مدرسه 
شرکت  مدیران  با  بالفاصله  شد:  یادآور 
توزیع نیروی برق و شرکت گاز تماس و 

موضوع در دستور کار قرار گیرد.
یکی  درخواست  به  پاسخ  در  احمدزاده 
از زیتون کاران در باشت مبنی بر اینکه 
در بارش های اخیر خسارت به محصول 
از  داد:  ادامه  است،  شده  وارد  خود 
شده  خواسته  روستایی  تعاون  شرکت 
کشاورز  این  از  زیتون  تضمینی  خرید 
تن  و ۱۵۰  داده  قرار  کار  دستور  در  را 

زیتون را خریداری کند.
احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
بصورت  هفته  هر  روزهای  از  یکی  در 
سامانه  طریق  از  یا  و  چهره  به  چهره 
سامد ،مشکالت شهروندان هم استانی را 
دریافت و برای حل آنها دستورات الزم 

را به مسئوالن ذیربط صادر می کند.

۹۸ کیلوگرم تریاک در گچساران 
کشف شد

 ۹۸ گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 
از  تریاک  شامل  مخدر  مواد  کیلوگرم 
این  در  پارس  پژو  خودروی  دستگاه   ۲
ارسالن  شد. سرهنگ  شهرستان کشف 
خادمیان  روز شنبه در جمع خبرنگاران 
دریافت خبری  پی  در  افزود:  گچساران 
انتقال محموله مواد مخدر در  بر  مبنی 
محورهای مواصالتی شهرستان، ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با 
همکاری پلیس مواد مخدر کهگیلویه و 
به شیراز  بویراحمد در محور گچساران 
تصریح  کردند.وی  دایر  وبازرسی  ایست 
و  ایست  انجام  هنگام  مأموران  کرد: 
پژو  خودروی  دستگاه   ۲ به  بازرسی 
پارس مشکوک و آنها را متوقف کردند.

در  مأموران  داشت:  اظهار  خادمیان 
کیلوگرم   ۹۸ خودروها   این  از  بازرسی 
طور   به  که  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد 
ماهرانه ای  جاسازی شده بود، کشف و 
ضبط کردند. فرمانده انتظامی گچساران 
قاچاقچی  نفر  سه  زمینه  این  در  گفت: 
مواد مخدر دستگیر و برای سیر مراحل 
و  معرفی  قضائی  مرجع  به  قانونی 
خودروهای آنها نیز به پارکینگ منتقل 
پلیس  مبارزه   ابراز کرد:  شد. خادمیان 
دستور  در  مخدر  مواد  قاچاقچیان  با  
و  بوده  شهرستان  انتظامی  فرمانده  کار 
اطالعات  و  اخبار  توانند  می  شهروندان 
به   ۱۱۰ ارتباطی  پل  طریق  از  را  خود 

پلیس اطالع دهند.

برای افتتاح  پل چهارم بشار یاسوج  ؛

وعده های بی سرانجام شهرداری 

سابق  امام جمعه  اصغر حسینی  علی  سید  اهلل  آیت 
آی(  آر  مرکزی)ام  بیمارستان  در  شنبه  روز  یاسوج 
ارتحال  را وداع گفت. دبیر ستاد  فانی  در شیراز دار 
آیت اهلل حسینی گفت:  مراسم تشییع و خاکسپاری 
آیت اهلل  حسینی روز دوشنبه  ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه 
شود  می  گزار  بر  یاسوج  شهر  تیر  هفتم  میدان  از 
حجت االسالم سید جواد خاضع با اعالم این مطلب 
از  روز ساعت ۱4  همان  داد:  ادامه  ایرنا  به خبرنگار 
میدان مرکزی شهر دهدشت نی  تشییع خواهند شد 
و در جوار جدشان آقامیر به خاک سپرده خواهد شد.

استان  علمای  از  اصغر حسینی  علی  اهلل سید  آیت   

کهگیلویه و بویراحمد و از استادان حوزه و دانشگاه 
که از چند روز پیش برای درمان بیماری کلیوی به 
یکی از مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز اعزام شده بود، متاسفانه تالش پزشکان و کادر 
درمان نتیجه نداد و دعوت حق را لبیک گفت. آیت 
اهلل سید علی اصغر حسینی در جایگاه سنگر خطیب 
طراز  جمعه  »ائمه  از  یکی  عنوان  به  یاسوج  جمعه 
خوب«  گذاری  سیاست  و  اخالق  بیان،  در  کشور 
محمد  المسلمین  و  که حجت االسالم  بود، همچنان 
محمدیان، معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم 
رهبری دی ماه سال ۱۳۹۸در مراسم تکریم و معارفه 
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و 
امام جمعه یاسوج بر این موضوع صحه گذاشت. 4۰ 
یاسوج،  و  شیراز  علمیه  حوزه های  در  تدریس  سال 
۲۶ سال امامت نماز جمعه شهر یاسوج، تدریس در 
و  قرآن  تفسیر  کالس های  برپایی  و  یاسوج  دانشگاه 

نهج البالغه در یاسوج از جمله سوابق علمی این فقیه 
در  حسینی  اصغر  علی  سید  اهلل  آیت  است.  مجاهد 
سال ۱۳۱۸ در روستای طولیان شهرستان کهگیلویه 
علم  و  به جهان گشود  مذهبی چشم  خانواده ای  در 
آموزی را از ۶ سالگی در مکتب زادگاهش آغاز کرد. 
ادامه  برای  مکتب  مقدماتی  دوره های  از  پس  وی 
بهبهان  ابراهیم  امامزاده  علمیه  حوزه  به  تحصیل 
حسن  محمد  شیخ  چون  اساتیدی،  نزد  در  و  رفت 
این  گذراند.  را  حوزوی  مقدمات  دروس  مجتهدی 
فقیه مردمی برای تکمیل دروس حوزوی به مدرسه 
انصاری و دارالعم سید علی بهبهانی در اهواز رفت و 
در این شهر در دروس شیخ ابوالحسن انصاری و سید 
علی بهبهانی تلمذ کرد. دوران جوانی آیت اهلل سید 
طلبگی  و  شیراز  به  مهاجرت  با  حسینی  اصغر  علی 
بابا خان و منصوریه شیراز آغاز شد،  آقا  در مدارس 
شیخ  چون  اساتیدی،  از  گیری  بهره  با  که  دورانی 

اللهی، شیخ  آیت  محمدباقر  سید  موحد،  محمدعلی 
و  اللهی  آیت  حسین  سید  زرقانی،  شریعت  محمود 
شیخ ابوالحسن حدایق ادامه یافت. امام جمعه سابق 
یاسوج در دروس خارج فقه و اصول شیخ بهاءالدین 
کرامت  سید  و  محالتی  مجددالدین  شیخ  محالتی، 
سید  اهلل  آیت  از  و  کرد  شرکت  حسینی  ملک  اهلل 
فاضل  محمد  اهلل  آیت  و  حسینی  ملک  اهلل  کرامت 
در  حسینی  اهلل  آیت  گرفت.  اجتهاد  اجازه  لنکرانی 
طلبه،  صدها  تربیت  و  حوزوی  دروس  تدریس  کنار 
فعالیت های مبارزات علیه نظام شاهنشاهی را در کنار 
محالتی  اهلل  آیت  و  حسینی  ملک  اهلل  آیت  اساتید 
دنبال کرد.این فقیه انقالبی از سال ۱۳۷۲ در سنگر 

امامت جمعه شهر یاسوج مشغول خدمت شد.
در دی ماه ۱۳۹۸ آیت اهلل سید علی اصغر حسینی 
به دلیل بیماری و کهولت سن از جایگاه امامت جمعه 

یاسوج استعفا داد.

آیت اهلل سید علی اصغر 
حسینی امام جمعه سابق 

یاسوج درگذشت
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متولد فروردین :
 شما حتی اگر در مسافرت باشید برایتان سخت است مسئولیتهایی 
را که بر عهده تان نهاده شده را قبل از تمام کردن به حال خود رها 
کنید. شما ترجیح می دهید اول کارتان را تمام کنید و بعد استراحت 
کنید. اما امروز شاید نتوانید این کار را بکنید. برای اینکه خانواده و 
انتظار دارند در گفتگوها و کارهای سطحی آنان  از شما  دوستانتان 

شرکت کنید. مقاومت کردن بی فایده است.
متولد اردیبهشت : 

ممکن است شما در طی چند روز گذشته شروع به کار کردن بر روی 
یک پروژه کرده باشید و اگر این کار را انجام دادید، حاال زمان این 
است که بر آنچه تا کنون خلق شده است پایداری و ثبات اضافه شود. 
با زور و سرعت بیش از حد کارها را به جلو بردن مثل این می ماند که 
در یک ساختمان قبل از اینکه پایه های آن پی ریزی شود طبقه های 

زیادی در ارتفاعات باالی آن ساخته شود. 
متولد خرداد : 

امروز اگر فردی درمحل کار از شما فاصله بگیرد، ممکن است ناراحت 
شوید، اما باید بدانید که این عمل واقعاً مربوط به شخص شما نیست. 
این شخص ممکن است خجالتی و یا آسیب پذیر باشد و نیاز دارد که 
از نظر احساسی در محیط امنی قرار بگیرد. افرادی که را که تمایل 
ندارد با دیگران ارتباط متقابل داشته باشند را تحت فشار قرار ندهید. 

متولد تیر : 
شما امروز با خودتان درگیرید و این درگیری بین برنامه ریزی دقیق و 
بی اختیار بودن شماست . شما مهارتهای مدیریتی بسیار خوبی دارید 
و می توانید اطالعات مختلفی را سازماندهی کرده و باعث شوید که 
دیگران شما را در محور قرار بدهند. شاید کسی به شما تلفن نزند تا 
از شما بخواهد که گروه مورد عالقه خود را آغاز کنید اما حداقل برای 

دعوت غیر منتظره ای خود را آماده کنید.
متولد مرداد : 

اگر شدت احساسات عاطفی شما نسبت به قبل بیشتر شود، بیشتر 
می توانید با دیگران روبرو شوید. حتی اگر شما به تنهایی سعی کنید 
که رابطه ای شیرین تر برقرار کنید، افراد دیگر شاید از این کار هراس 
حل  راه  تنها  کامل  طور  به  احساسات  کردن  پنهان  باشند.  داشته 
نیست، اما اگر اکنون این احساسات را به آرامی آشکار سازید بهتر از 

این است که مکنونات قلبی تان را بدون مانع محسوسی افشا کنید.
متولد شهریور : 

دیگر زمان استراحت و غیر فعال بودن سر آمده است بهتر است کار 
و فعالیت تازه ای را آغاز کنید زیرا االن شما در بهترین موقعیت قرار 
دارید و می توانید بهترین بازده کاری را از خود در برابر مشکالت یا 
مسائل زندگی بروز دهید. شما در این روزها مسئله ای را از اعضای 
را  مسائل  این  آنان  به  است  بهتر  داشته اید  نگه  مخفی  خانواده تان 

انتقال دهید.
متولد مهر : 

شما برای این که باور کنید که وجود خارجی دارید، حتما به تایید 
یا تمجید اشخاص دیگر احتیاج دارید، شما به اشخاص دیگر بیش از 
حد وابسته هستید. سعی کنید این احساس مخرب را کنار بگذارید 
زیرا به شدت دید شما را نسبت به زندگی منفی کرده است. شما به 
جای این کار می توانید از تجربه های دیگران استفاده کنید نه اینکه 
تنها وجودتان، زندگی تان در شخص دیگری خالصه شده باشد. از 

زندگی تان لذت ببرید.
متولد آبان :

شما  است.  کرده  غلبه  شما  بر  شدیدی  استرس  روزها  این  در   
تالش های زیادی را در جهت کنترل این استرس انجام می دهید اما 
متاسفانه نمی توانید از دل نگرانی تان کم کنید پس بهتر است دیگر 

به این موضوعات فکر نکنید.
متولد آذر : 

با وجود اینکه امروز از احساسات تان خوشتان نمی آید، اما می دانید 
که باید آنها را ابراز کنید. ولی هنر شما در این است ک طوری آن را 
بیان کنید که کسی بدش نیاید. البته اگر از این کار خجالت بکشید، 
پس  می شود.  مشکل  برایتان  کردن  حرکت  و  مشکالت  کردن  حل 
مطرح  دارید  اطمینان  بهش  که  کسی  با  را  خود  درونی  احساسات 

کنید، اما در قبال رفتاری که دارید مسئولیت پذیر باشید.
متولد دی : 

از رفتار دوستان تان و یا کارهایی را که در این اواخر خودتان انجام 
داده اید گیج و دچار سر در گمی شده اید زیرا به نطرتان این کارها 
و یا رفتارهای چیزهای نیستند که شما الیق و سزاوار آنها باشید، زیرا 

شما تالش های و رفتارهای دیگری را پیش بینی می کردید. 
متولد بهمن : 

حتی  می شد  مقدر  امروز  سرنوشت  اگر  کنید  احساس  است  ممکن 
اگر شما قبال برنامه های دیگری داشتید اکنون می خواهید تغییرات 
عمده ای در زندگی تان ایجاد کنید؛ اما می توانید فشاری را که بر 
تان  از قلب  باید سرانجام  بدانید که  و  روی شماست احساس کنید 

پیروی کنید.
به  است  تصمیم گیری خیلی سخت  کار  در محل   : متولد اسفند 
خاطر اینکه شما دو جنبه از مسائل را می بینید و به آن توجه دارید. 
اما فقط به خاطر اینکه شما نظرات چندگانه ای در رابطه با موضوع 
و  به سبک  هستند.  آنها خوب  همه  که  نیست  معنی  این  به  دارید 
سنگین کردن و فکر کردن در باره این انتخاب ها ادامه دهید اما جواب 

نهایی خود را به بعد از ظهر موکول کنید.

۳
فال روز 

شهردار تهران با اشاره به اینکه تهران مخاطرات 
و  سیالب  طوفان،  زلزله،  گفت:  دارد،  متعددی 
فرونشست زمین چهار مخاطره اصلی شهر تهران 

هستند.
از  برداری  بهره  آیین  در  زاکانی  علیرضا 
دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران گفت: امروز بسته ای ارائه شد که هم 
برای پیشگیری بحران ها موثر است و هم در مورد 
فهم به موقع و اقدام به هنگام بحران های موثر 

در ابتدای هر بحرانی انجام می شود.
وی افزود: در این بسته پس از بحران، جنبه های 

التیام بخش را در بر می گیرد به این ترتیب این 
بسته در ابتدا، حین و پس از بحران را در بر می 

گیرد و مدنظر قرار می دهد.
ویژگی های  از  یکی  کرد:  اضافه  تهران  شهردار 
مدیریت شهری در دوره ششم پیگیری مدیریت 
توانستیم  طریق  این  از  که  بوده  مشارکتی 
ظرفیت ها را به اشتراک بگذاریم و اقدامات مهمی 
را انجام دهیم. مردمی سازی در این دوره پیگیری 
شده و خواهد شد تا به سمت مردم موضوعات را 
سوق دهیم و در حقیقت مردم محور همه تالش ها 

قرار گرفتند.
بهره  و  علم  و  دانش  این که  بر  تاکید  با  زاکانی 
همه  در  کشور  دانشی  ظرفیت های  از  مندی 
حوزه ها در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: 
اصل  برای خود یک  را  دانش  بر حوزه های  تکیه 
می دانیم و با نور علم و دانش گام های خود را بر 

می داریم. تهران مخاطرات متعددی دارد اما زلزله، 
طوفان، سیالب و فرو نشست چهار مخاطره جدی 
شهروندان  به  را  چالش هایی  یک  هر  که  هستند 
ناپایدار که ۱۲ هکتار  بافت های  تحمیل می کند. 
هستند نیز مخاطره دیگری است که ما به عنوان 
این  از  و  کنیم  استفاده  آن  از  باید  فرصت  یک 
طریق مشکالت بزرگ شهر را حل و فصل کنیم. 
امروز گره ترافیکی روح و روان شهروندان را دچار 
اشکال کرده و معضالتی همچون آلودگی هوا و بد 
مسکنی هم باید از دل فرصت های موجود حل و 

فصل شود.
آماده  افتتاح  برای  امروز  بسته ای  داد:  ادامه  وی 
مسجد  دوام  گروه های  آن  درون  در  که  شده 
تا  قلمداد می شود  به عنوان کارگسترده ای  محور 
از طریق مساجد خانه به خانه جوانان ما آموزش 
ببینند و این آموزش به جامعه تسری داده شود 

تا بدین ترتیب شبکه ای داشته باشیم که آموزش 
و  ما هم حمایت  و  بدانند  را وظیفه خود  جامعه 

پشتیبانی این گروه ها را انجام دهیم.
شهرداری تهران تاکید کرد: تیم های ارزیابی شامل 
۲۲ تیم برای ایمنی کالبدی شهر به همراهی پنج 
دستگاه از درون شهرداری و چهار دستگاه خارج 
ساختمان های  ایمنی  بررسی  برای  شهرداری،  از 
برای  ایمنی  تهیه شناسنامه  و  باالی شش طبقه 
برای  تنها  ارزیابی ها  این  کرد.  اقدام خواهند  آنها 
ایمنی حریق نخواهد بود و سایر حوزه های ایمنی 
شهر و ساختمان ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. 
بلندمرتبه  اولویت ساختمان های  با  این کار  البته 
به مردم  نداریم  آغاز خواهد شد. ما قصد  و مهم 
اضطرابی وارد کنیم ولی ایمنی و آرامش را برای 

شهروندان به ارمغان خواهیم آورد.

7| روزنامه جوان |  شماره 4771 پنج شنبه 20 اس��فند 1394 | 30 جمادي االول 1437 |

88498481پايداري

جدول

وادي كتاب

معرفي كتاب »قاب شيشه اي« 

از ويتنام تا آبادان
 عليرضا محمدي

كت�اب »ق�اب شيش�ه اي« آن ط�ور ك�ه 
از نام�ش مي ت�وان دريافت، سرگذش�ت 
نامه كاري »حس�ن آذري موف�ق« يكي از 
فيلمبرداران خبري صدا و س�يما را پيش 
روي مخاطب قرار مي ده�د. فيلمبرداري 
كه متولد سال 1322 است و چندين سال 
قبل از پيروزي انقالب كار حرفه اي خود را 
آغاز  و »جنگ« را پيش از دفاع مقدس در 
كش�ورهاي لبنان و ويتنام تجربه مي كند. 
اين كتاب برگرفته از دستنوشته ها و خاطرات 
آذري موفق است كه توسط خود او در اختيار 
انتشارات س��وره مهر قرار داده شده و سپس 
طي مصاحبه هايي كه محسن مطلق با آذري 
موفق انجام مي  دهد،  ماحصل كار تحت عنوان 
»نگاه شيش��ه اي« در اختي��ار خواننده قرار 

مي گيرد. 
س��بك نوش��تاري نيز روايي اس��ت. به اين 
ترتيب كه خود حس��ن آذري موف��ق راوي 
خاطراتش مي شود. اما ش��يوه ارائه خاطرات 
او به گونه اي اس��ت كه خواننده بيشتر به ياد 
نريشن فيلم هاي مستند مي افتد. جمالت تا 
حدي خشك، شس��ته و رفته و تداعي كننده 
گزارش  هاي خبري اس��ت.»باران،  آبادان را 
شسته و شهر را از دود باروت و سياهي انفجار 
پاك كرده بود. در آنجا همه جمع بودند. انگار 

فقط جاي من بين بچه ها خالي بود.«
از نكات ب��ارزي ك��ه باعث جذابي��ت »نگاه 
شيشه اي« مي شود، حضور رواي در درگيري 

ماروني هاي لبن��ان با آوارگان فلس��طيني و 
همچنين جنگ طوالني م��دت امريكايي ها 
با ويت كنگ ها اس��ت. آذري موفق، پيش از 
انقالب و در كس��وت يك فيلمبردار خبري، 
در اولين مأموريت به لبنان مي رود تا ش��اهد 
ظلمي باش��د كه ماروني هاي اين كش��ور به 
آوارگان فلسطيني روا مي كردند. سپس او در 
يك موقعيت خاص و منحصر به فرد، شانس 
حضور در ويتنام و ديدن صحنه هايي از جنگ 
ويت كنگ ها با امريكايي ها را مي يابد. »در راه 
جنازه چند ويت كنگ را ديديم، امريكايي ها 
اگر موفق مي ش��دند ويت كنگي را بكشند، 
جنازه او را با طناب به درختي مي بس��تند تا 
در سر راه بماند و باعث عبرت ديگران شود... 
امريكايي ها به توان نظامي پايين،  اما به روحيه 
باال و مبارزه مس��تمر وي��ت كنگ ها اعتراف 

مي كردند...«
براي دوستداران انقالب و دفاع مقدس شايد، 
فصل دوم كتاب به بعد جذاب تر باشد. چراكه از 
اين فصل به بعد، راوي به وقايع انقالب و دفاع 
مقدس مي پردازد و چ��ون فيلمبردار صدا و 
سيما نيز بوده، شانس ديدار با مسئوالن و ثبت 
لحظه هايي را مي يابد كه عموم مردم عادي از 
آن بي بهره بودند. چنانچه او در هنگام آمدن 

حضرت امام به تاريخ 12 بهمن ماه در فرودگاه 
حاضر مي شود و همچنين از نزديك به ثبت 
وقايع انقالب در كف خيابان ها مي پردازد. اما 
يكي از مواردي ك��ه آذري موفق نه به عنوان 
يك فيلمب��ردار بلكه به عن��وان يك انقالبي 
درك مي كند،  ديدن لحظه كش��تار مردم در 
فاجعه 17 شهريور ميدان شهدا است و اينكه 
»بعدازظهر جمعه بود و من هنوز اصلي ترين 
صحنه آن روز را نديده بودم. . . لودر شروع به 
جمع آوري وسايل و جنازه هايي كرد كه كف 
خيابان ريخته بود. لودر با بيل بزرگ خود چند 
جنازه را يكجا برمي داشت و داخل كاميون ها 
مي ريخت. در ميان جنازه ها چند مجروح هم 

ديده مي شد كه هنوز زنده بودند...«
بعد از شروع جنگ تحميلي، ارزش خاطرات 
حس��ن آذري موفق به عنوان يك فيلمبردار 
خبري نمود بيشتري مي  يابد. او در اولين اعزام 
به مناطق عملياتي،  همراه بني صدر مي شود و 
نكاتي را از حضور او در مناطق عملياتي ضبط 
مي كند. سپس در اعزام دوم كه قرار مي شود 
به آبادان تحت محاص��ره برود، با مقام معظم 
رهبري نيز در ستاد جنگ هاي نامنظم مالقات 

كرده و با ايشان نيز مصاحبه مي كند. 
ن��گاه ريزبينان��ه آذري موفق ب��ه عنوان يك 
فيلمبردار از ارزش هاي كتاب به شمار مي رود. 
در اين كس��وت او به نكاتي توجه مي كند كه 
ش��ايد مردم عادي كمتر ب��ه آن توجه كنند. 
راوي كتاب در آبادان چهره هايي چون شهيد 
سيد مجتبي هاشمي)فرمانده گروه  نامنظم 

فدائيان اس��الم(، س��رهنگ كهتري)ناجي 
آب��ادان( و حس��ن ش��اهرخ )به نظ��ر همان 
شهيد شاهرخ ضرغام باشد( را مالقات كرده 
و با آنه��ا مصاحبه مي كند ك��ه از حيث ثبت 
يادگاري هايي بكر از دفاع مقدس در نوع خود 

كم نظير است. 
به دليل حضور نس��بتاً مس��تمر راوي »نگاه 
شيشه اي« در جبهه هاي دفاع مقدس، خواندن 
اين كتاب مي تواند شمايي كلي از جبهه هاي 
جنگ تحميلي را در اختيار خواننده قرار بدهد. 
هرچند البه الي وقايع او به كشورهايي چون 
الجزاير نيز مي رود تا رئيس جمهور وقت )مقام 
معظم رهب��ري( را به عنوان ي��ك فيلمبردار 
خبري همراهي كند. در پايان بخشي از كتاب 

را تقديم حضورتان مي كنيم. 
او )يكي از رزمندگان( از افسران اسير عراقي 
پرس��يد نماز صبح چند ركعت اس��ت. اولي 
گفت: اربع )چهار( دومي و سومي و چهارمي 
نيز همين را گفتند. تا اينكه نوبت به سربازان 
رسيد. آنها هم نمي دانستند نماز صبح چند 
ركعت اس��ت! بعد رو به دوربين كرد و گفت: 
مي بينيد، انسان عرب باشد و تعداد ركعت هاي 
نماز صبح را نداند. صدام هم كه اين قدر دم از 

خلق عرب مي زند، خود اينگونه است.

 براي مرور زندگي شهيد سفر به سال هاي 
دور كنيم و نخست كمي از دوران كودكي 

و تحصيل شهيد بگوييد؟ 
محمدرضا زمان تحصيل در محل��ه  خودمان به 
مدرسه آسمي مي رفت ولي خب زياد درس نخواند. 
آن زمان تا كالس ششم بيشتر درس نخواند و بعد 
از آن به سركار رفت. مشغول كار دندان سازي شده 
بود و آنجا كار مي كرد. آنجا مشغول بود كه ديگر 
انقالب شد و كارش را رها كرد و دنبال فعاليت هاي 

انقالبي اش رفت. 
موقع انقالب چند سالشان بود؟

16 ساله بود كه انقالب پيروز شد. قبل از انقالب 
هم همه  اش مسجد بود و از آنجا به سركار مي رفت. 
زمان انقالب اعالميه ه��اي حضرت امام را پخش 

مي كردند. 
شما مخالفت نكرديد؟

هرشب گريه مي كرد كه برود جبهه ولي من امضا 
نمي كردم بعد مامانش گفت گناه دارد بگذار برود. 

امضا كرديم و رفت. 
حاج آقا شهيد ازدواج كرده بودند؟

خير. 19-18 س��اله بود كه به جبهه رفت و ديگر 
فرصتي براي ازدواجش پيش نيامد. 

شهيد بچه چندمتان بود؟
من شش فرزند دارم و محمدرضا فرزند چهارمم 
ب��ود. آن زم��ان جوان��ان زود ازدواج مي كردند و 
بچه دار مي ش��دند. من وقتي بچه دار ش��دم 20 

ساله بودم. 
رفتار شهيد با برادر و خواهرهايش چطور 

بود؟ 
در خانه بچه ها  شيطاني مي كردند و گاهي شيشه ها 
را مي شكس��تند. حاج خانم خدابيامرز عصباني 
مي ش��د و به من مي گفت كه بچه ها را دعوا كنم. 
محمدرضا با يك��ي از خواهرهايش ب��ه نام مريم 
خيلي خوب بود. خدا را شكر بچه هايم همه خوب 
بودند ول��ي محمدرضا در بينش��ان چيز ديگري 
بود. محمدرضا از همان س��ن پايين روي مسائل 
ش��رعي خيلي معتقد بود. خيل��ي از نظر رعايت 
حجاب حساس بود و به خواهرهايش دائم توصيه 
مي كرد كه حجاب داشته باشند يا بهشان مي گفت 
نمازهايشان را بخوانند و تشويق شان مي كرد كه 
به مسجد بروند. اگر يكي از برادر و خواهرهايش 
در خواندن نماز سس��تي مي كردند به آنها تأكيد 
مي كرد كه نمازش��ان را بخوانند. حتي برادرهاي 
بزرگ ت��رش را هم نصيحت مي ك��رد. االن اگر از 
قديمي هاي مسجد امام حسين بپرسيد برايتان 
تعريف مي كنند كه محمدرضا دائم در مسجد بود و 
محرم ها كارهاي ديگري انجام مي داد و براي ناهار 
و شام گوشت خرد مي كرد. بچه هايم همه  خوب 

بودند اما محمدرضا چيز ديگري بود. 
مادر شهيد فوت كرده اند؟ 

بله، ايش��ان چهار س��ال از من كوچك تر بود. ما 
در تمام اين س��ال ها با هم بوديم ت��ا اينكه حاج 
خانم به رحمت خدا رفت. حاج خانم قند داش��ت 
و همين خيلي اذيتش كرد. خدا ش��اهد اس��ت 

خانمم يك ركعت از نمازش قضا نمي شد. تا زماني 
هم كه مريض ب��ود نم��ازش را مي خوند. خيلي 
زن خوبي بود. همه همس��ايه هايمان هميشه از 
خوبي اش مي گفتند. اوايل ازدواج من در نانوايي 
كار مي كردم. از اول صبح ب��ه نانوايي مي رفتم تا 

ساعت 11- 10 شب مشغول كار بودم. 
پس تربيت بچه ها با حاج خانم بود؟

بله، من تمام روز سركار بودم و كارهاي بچه ها را 
حاج خانم انجام مي داد. رتق و فتق شش بچه براي 
خانم جوان مشكل بود ولي ايشان به خوبي از عهده 

تمام كارهايشان برمي آمد. 
شما و حاج خانم براي تربيت شهيد چه 
كارهاي�ي انجام دادي�د و چقدر كمكش 
كردي�د كه مس�يرش را پي�دا و انتخاب 

كند؟ 
محمد آدمي باخدا و باقرآن بود. نمازش را مرتب 
مي خواند و هيچ گاه نمازهايش قضا نمي شد. خيلي 
روي مسائل شرعي حساس بود. مثاًل دخترهاي 
يكي از بستگان بي حجاب بودند و محمدرضا پا به 
خانه شان نمي گذاشت و مي گفت اينها بي حجابند 
و به من محرم نيس��تند. واقعاً انسان عجيبي بود. 
وقتي كه انقالب شد در كالس هاي قرآن شركت 
مي كرد و بيشتر زمانش را در مس��جد بود. روز و 
شب در مسجد بود و نمازهايش را آنجا مي خواند. 
بعضي اوقات ه��م همراه ديگر دوس��تانش براي 
گشت و ايس��ت بازرس��ي مي رفت و ماشين ها را 
وارس��ي مي كرد. مرتب به جمكران مي رفت. اگر 
مسجد نمي برد خودش تنهايي مي رفت. جمعه ها 
كه سر كار نمي رفت شب ها به جمكران مي رفت. 
يك موتور گرفته بود كه با آن به سركار مي رفت و 
مي آمد. يك روز به محمدرضا گفتم در راه برگشت 
برايم شربت بخرد. وقتي از سركار برگشت فراموش 
كرده بود شربت بخرد. با اينكه تازه خسته و كوفته 
از سركار برگشته بود دوباره سوار موتور شد تا برود 
ش��ربت را بخرد. به نظرم ش��هدا همه شان خوب 

هستند كه در اين راه  قرار مي گيرند. 
شهيد بعد از انقالب در كجا كار مي كرد؟ 

عينك سازي ياد گرفته بود و در يك عينك فروشي 
كار مي كرد. بعضي اوقات كه عينكم مي شكست با 
خودش مي برد و درستش مي كرد. در عينك سازي 

بود كه كارش را رها كرد و به جبهه رفت. 
از رفتن�ش به جبهه بگويي�د. خاطرتان 
هس�ت هنگام رفتن چ�ه حرف هايي به 

شما گفت؟
محمدرضا با حاج خانم و خواهرهايش خيلي خوب 
بود و بيش��تر حرف هايش را به آنها مي گفت. من 
بيشتر دنبال كار و زندگي  بودم و كمتر فرصت پيش 
مي آمد با هم صحبت كنيم. شبي كه مي خواست 
اعزام شود چند روز از كارش مرخصي گرفته بود. 
به خانه آمد و از من مي خواست كه رضايتنامه اش 
را امض��ا كنم. خيلي اص��رار مي ك��رد و من امضا 
نمي كردم به جبهه ب��رود. از بس اصرار و التماس 
كرد مادرش گفت گناه دارد، رضايتنامه اش را امضا 
كن كه به جبهه برود. م��ن رضايتنامه اش را امضا 

كردم و محمدرضا هم شب وسايلش را جمع كرد، 
روبوسي كرد، رفت و ديگر ما او را نديديم. 

حاج خان�م مخالفتي با رفتن ش�هيد به 
جبهه نداشت؟

ايشان هم وقتي عالقه محمدرضا را ديد و فهميد 
راهي كه مي خواهد در آن قدم بردارد راه درستي 
است دلش به رفتن پسرش راضي شد. با شهادت 
محمدرضا هم كنار آمد و خدا را شكر مي كرد. برادر 
ديگر محمدرضا هم در ارتش ب��ود و در عمليات 
بيت المقدس حضور داشت. محمدرضا به عنوان 
رزمنده بسيجي به جبهه رفت و شهيد شد. شهادت 
را خيلي دوست داشت. نامه  مي نوشت كه بعد از 
شهادت لباس هاي من را چه كار كنيد و به مادرش 

مي گفت راضي نيستم بعد از شهادتم گريه كني. 
 محمدرضا در كدام عمليات به شهادت 

رسيد؟ 
بعد از آزادس��ازي خرمش��هر در عمليات رمضان 
كه ش��هيد هم زي��اد داد محمدرضا به ش��هادت 
رسيد. ش��لمچه در آن عمليات خيلي شهيد داد. 
محمدرضا هم در اين عمليات تركش به س��رش 
خورده بود. از نوع ش��هادتش اينطور معلوم است 
كه در حال كمك به مجروحان براي انتقال آنها به 
عقب بوده كه شهيد مي شود. خدابيامرز برادرم كه 
پيكرش را ديده بود مي گفت انگار در حال انتقال 
مجروحان و ش��هيدان به عقب بوده كه دش��من 
شروع به زدن خمپاره مي كند. همين كه خمپاره 

مي زنند او ه��م به صورت دمر دراز مي كش��د كه 
تركش به پشت سرش مي خورد. برادرم مي گفت 
پشت سرش خالي شده بود و چشم هايش معلوم 
نب��ود. خدابيامرز از اينكه پيك��ر محمدرضا را در 
س��ردخانه ديده پشيمان ش��ده و همين طور كه 

مشغول تعريف بود حالش بد شد و غش كرد. 
خبر شهادت را چه كسي به شما داد؟

از پايگاه بس��يج به خانه مان زن��گ زدند كه براي 
شناسايي برويم. پيكرش تو ماشين بود كه همان 
لحظه تا ديدمش مطمئن ش��دم كه محمدرضا 

است. 
گويا دومين شهيد محل هم بود؟

بله، محلمان قيامت ش��ده بود. وقتي پيكرش را 
به مسجد امام  حس��ين در خيابان گرگان آوردند 
قيامت شده بود. تابوتش را در كوچه  و خيابان ها 
مي گرداندند و بعد به بهشت زهرا بردند. مردم روي 
تابوتش گل مي انداختند و در خيابان ش��يريني 
و خرما پخش مي كردند. واقعاً تش��ييعش حال و 
هواي محل را عوض كرده و شور و حال عجيبي به 
همه داده بود. گريه و زاري در كوچه بلند شده بود 
و جلوي در خانه مان بلندگو و حجله گذاشته بودند. 
آن زمان خانه ها يك طبقه بود. دو ديگ در حياط 

خانه گذاشته بوديم و براي مردم غذا مي پختيم. 
ش�هيد وصيتنامه ش�ان را هم نوش�ته 

بودند؟ 
بيشترين توصيه شهيد درباره تشويق رفتن مسجد 
و نماز خواندن بود. من هم تا جايي كه در توانم بود 
سعي كردم توصيه هاي ش��هيد را در زندگي ام به 
كار ببندم. شهيد در بخش هايي از وصيتنامه اش 
نوشته بود: »از شما مي خواهم كه پس از شهادتم 
گريه و شيون نكنيد بلكه خوشحال باشيد زيرا كه 
من پيروز شدم و به آرزوى خود رسيدم اميدوارم 
برادران و دوستانم بعد از من با پايدارى خود مرز 
و بوم اين كشور اسالمى را از دست دشمنان پليد 
و كافر پاك گردانند. من از لح��اظ مادى چيزى 
ندارم كه بخواهم براى آنها تكليف معين كنم ولى 
آنچه به عنوان سفارش به نظرم مى رسد 1-اينكه 
من دوست دارم در بهشت زهرا نزديك به آرامگاه 
شهيد مظلوم دكتر بهش��تى خاك شوم و باالى 
قبرم عكس آن شهيد عزيز زده شود 2- بار ديگر 
خواهش مي كنم كه پس از شهادتم گريه و زارى 
نكنيد و براى من مجلس نگيريد و 3- از طرف من 
از همه دوستان و آشنايان طلب بخشش كنيد و 
حالليت بطلبيد از همه شما التماس دعا دارم كه 

سخت محتاج به دعا هستم.«

گفت وگوي منتشر نشده »جوان« با مرحوم ابوالفضل اميدبيگي پدر شهيد محمدرضا اميدبيگي 

وصيت كرد كنار مزار شهيد بهشتي خاكش كنند
  احمد محمدتبريزي

سال گذش�ته بود كه پاي صحبت هاي ابوالفضل اميدبيگي پدر ش�هيد محمدرضا اميدبيگي 
نشس�تيم تا روايتگر بخش هايي از خاطرات و دوران زندگي پس�ر ش�هيدش باشد. اما امروز 
وقتي ك�ه حرف هاي پدر ش�هيد در گوش�مان نج�وا مي كند و كلماتش در س�طر س�طر اين 
گفت وگو نقش مي بندد، مدتي از درگذش�ت ايش�ان گذش�ته و ما با بغض و اش�ك، امانتدار 
و انتق�ال دهنده  صحبت هايش�ان هس�تيم. چند س�ال پيش هم مادر ش�هيد به دي�ار باقي 
ش�تافته بود و اكن�ون دايره راويان زندگي ش�هيد اميدبيگي محدود ش�ده اس�ت. ش�هيد 
محمدرض�ا اميدبيگ�ي متول�د 1341/12/16 بود و با اعالم درخواس�ت س�ريع ني�رو جهت 
ش�ركت در عمليات ال�ي بيت المق�دس در تاري�خ 61/2/11 مش�تاقانه اين دع�وت را لبيك 
گفت و با كس�ب موافقت والدينش به جبهه رفت. اين ش�هيد پس از فتح خرمشهر در تاريخ 

61/4/23 در كربالي شلمچه و طي عمليات رمضان به لقاء اهلل پيوست.   

نامه شهید

نامه شهيد محمدرضا اميدبيگي 
با نام خداوند بزرگ و شكر و سپاس بي حد كه لطفش هميشه شامل حال ماست. 

پدر و مادر عزيزم وقتي اين نامه را مي نويسم 61/3/3 در مسجد جامع خرمشهر رفتيم و آنجا 
نماز خوانديم و خرمشهر تا چند ساعت پيش يعني تا ساعت 12 دست عراقي ها بود و االن كه 

ساعت2/5 است خرمشهر سقوط كرده و شما نمي دانيد كه اينجا چه خبر بود. 
دود و گوگرد فضاي شهر را فرا گرفته بود و بچه ها از خوشحالي توي پوست خود نمي گنجند 
و تيرهاي هوايي مي زنند من با اينكه دو روز قبل يعني 61/3/1 نامه برايتان نوشتم با اين حال 
امروز هم نامه نوشتم تا خبر سالمتي ام را به شما بدهم ضمناً اينجا از ما عكس و فيلم زيادي 
گرفتند شايد در روزنامه يا تلويزيون پخش كنند.  ديگر مزاحم وقت عزيزتان نمي شوم و از 

طرف من همه را سالم برسانيد و مامان و آقا را خيلي خيلي سالم برسانيد. 
خداحافظ 

ضمناً چون ما در خرمشهر هستيم و تا اهواز 115 كيلومتر فاصله هست نمي شود تلفن كرد 
پس منتظر تلفن نباشيد. به اميد فتح كربال

محمدرضا اميدبيگي 61/3/3

به دليل حضور نسبتاً مستمر راوي 
»ن�گاه شيش�ه اي« در جبهه هاي 
دفاع مقدس، خوان�دن اين كتاب 
مي تواند شمايي كلي از جبهه هاي 
جنگ تحميلي را در اختيار خواننده 
قرار بدهد. هرچند البه الي وقايع او 
به كش�ورهايي چ�ون الجزاير نيز 
مي رود تا رئيس جمهور وقت )مقام 
معظم رهب�ري( را به عن�وان يك 
فيلمب�ردار خب�ري همراهي كند
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حل جدول 3202

کشف انبار مخفی لوازم صوتی قاچاق 
در مرکز تهران/توقیف محموله

 ۶۰ میلیاردی پارچه
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۵۰ میلیارد 
ریال لوازم صوتی و تصویری و ۶۰ میلیارد ریال پارچه قاچاق 

در جریان انجام دو عملیات پلیسی خبر داد.
پلیس  اخیر  پرونده  دو  به  اشاره  با  بهرامی  هدایت  سرهنگ   
امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: چندی پیش ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی متوجه شدند که در خیابان جمهوری حوالی 
خیابان فلسطین افرادی به  وسیله خودرو و موتورسیکلت اقدام 
به انتقال مقادیری کاالی از جمله کاالهای صوتی و تصویری به 
مقابل یک فروشگاه کرده و از آنجا این اقالم توسط چند کارگر 
فروشگاه  انباری در پشت  به  فروشگاه  و کارمندان  افغانستانی 

منتقل و دپو شده است.
سازمان  کارشناسان  همراه  به  پلیس  این  ماموران  افزود:  وی 
صمت استان تهران به منظور بررسی موضوع در محل حاضر 
شده و از راه مخفی پشت فروشگاه کاالهای دپو شده را بررسی 
کردند؛ در این بررسی ها مشخص شد کاالها فاقد شناسه و ثبت 
محسوب  قاچاق  عبارتی  به  و  بوده  گارانتی  فاقد  و  سامانه  در 
با هماهنگی مقام قضایی محل  می شوند. در همین راستا نیز 
کارت  زیادی  تعداد  آن  جریان  در  و  گرفت  قرار  بازدید  مورد 

گارانتی و برچسب جعلی و فاقد اعتبار در محل کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: در این 
محل  4۸ دستگاه تلویزیون سونی ساخت مالزی و ۶۹ دستگاه 
که  نیز   ... و  کشورچین  ساخت  سونی  مولتی  اسپیکر  و  باند 

همگی قاچاق بودند، کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه فروشندگان این فروشگاه عالوه بر ارتکاب فعل 
قاچاق موجب اغفال مشتریان نیز شده بودند، گفت:  متصدی 
اولیه  تحقیقات  در  مکشوفه  کاالهای  مالک  و  فروشگاه  اصلی 
اعالم کرد هیچ گونه مدارک قانونی و گمرکی مرتبط با کاالها 
فاقد  نیز  ها  برچسب  و  لیبل  و  گارانتی  در خصوص  و  ندارند 
صورت  به  کاالها  کردند  اعالم  صراحتاً  و  بوده  قانونی  مجوز 

غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.
به همراه کاالهای کشف  فروشگاه  داد: متصدی  ادامه  بهرامی 
شده به مقر پلیس منتقل شده و پس از تشکیل پرونده برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ درباره ارزش ریالی 
ریالی کاالهای  ارزش  نیز گفت: کارشناسان  اقالم کشف شده 

مذکور را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
کشف ۶۰ میلیارد پارچه خارجی در محدوده فشافویه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در ادامه به عملیات 
میلیارد   ۶۰ کشف  برای  پلیس  این  ماموران  سوی  از  دیگری 
ریال پارچه قاچاق نیز اشاره کرد و گفت:  عوامل گشت پایگاه 
حوزه  در  زنی  در حین گشت  اقتصادی  امنیت  پلیس  جنوب 
استحفاظی حسن آباد فشافویه به یک دستگاه پژو پارس سفید 
که در مسیر مخالف به سمت تهران در حرکت بود مشکوک 
قرار  دستورکار خود  در  را  موضوع  به  رسیدگی  ها  آن  شدند. 
که  نامحسوس مشخص شد  مراقبت  و  تعقیب  از  و پس  داده 
دنبال خودروی شخصی  به  تریلر ۱۸ چرخ کمپرسی  دستگاه 

در حرکت است.
وی ادامه داد: پلیس با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و 
با استفاده از عالئم هشدار دهنده، کامیون را متوقف کرد. در 
بازرسی از خودرو مشخص شد کامیون حامل ذرت دامی بوده و 
از مبدا استان خوزستان، شهرستان اندیمشک به مقصد تهران 

در حرکت بوده است.
چادر  زیر  و  بار  قسمت  از  بازرسی  از  پس  داد:   ادامه  بهرامی 
که  شد  مشخص  و  کشف  خارجی  پارچه  از  مقادیری  خودرو 
کاالها مربوط به فردی با هویت معلوم است که از خوزستان 
بارگیری شده و با اسکورت صاحب کاال که همان خودروی پژو 
پارس بود به سمت تهران حرکت کرده و قرار بوده که این بار 

در کهریزک تحویل داده شود.
وی با بیان اینکه راننده اسناد و مدارک گمرکی نداشت گفت: 
انجام  با  و  منتقل شد  پلیس  مقر  به  راننده  به همراه  کامیون 
بررسی های الزم ارزش ریالی کاالهای کشف شده که هزار رول 

پارچه ساخت کشور چین بود، ۶۰ میلیارد ریال برآورد شد.

خبر

جدول 3203

در حقیقت همیشه داشتن زندگی شاد و خوب و بدون 
هر گونه دغدغه ای آرزوی هر انسانی بوده است اما تنها 
توانیم  نمی  گذاشتن  دست  روی  دست  و  کردن  آرزو  با 
زندگی خوبی داشته باشیم و باید برای زندگی خود تالش 
سرمایه  داشتن  و  کردن  کار  هم  تالش  از  منظور  کنیم؛ 
و  خوب  روحیه  داشته  برای  تالش  هم  باشد  می  مالی 
می  یکدیگر  با  فاکتور  دو  هر  داشتن  زیرا  است  شاداب 

توانند زندگی شادی را برای ما ایجاد کنند.
در واقع برای این که بتوانیم زندگی شاد رقم بزنیم و این 
زندگی وفق مراد ما باشد، باید به نکات و توصیه هایی که 
بسیاری از مشاوران و روان شناسان تاکید می کنند توجه 
کنیم و از آن ها پیروی کنیم که این نکات به شرح زیر 

می باشند :
1 . در زمان حال زندگی کنید :

همان گونه که همه می دانیم دلیل اصلی بسیاری از افراد 
برای شاد نبودنشان و افسردگی های غالب افراد این می 
باشد که در زمان حال زندگی نمی کنند! بدین معنا است 
که دائماً در حال افسوس خوردن و ناراحتی برای مسائلی 
اند که در گذشته آن ها را انجام داده یا انجام نداده اند 
می باشند، یا همیشه خودشان را از اتفاقاتی که در آینده 
ممکن است بیفتد می ترسانند؛ از نظر شما، آیا این دسته 
از افراد با این خصوصیات، اصاًل می توانند زندگی شادی 

را تجربه کنند؟
این که  برای  این سوال منفی است؛  پاسخ  به طور قطع 
بتوانیم زندگی شاد داشته باشیم، یکی از تاثیر گذار ترین 
و مهم ترین کارهایی که به قطع باید انجام دهیم این می 
باشد که در زمان حال زندگی کنیم معنی این جمله این 
است که همان طور که ذکر کردیم همیشه به فکر دیروز 
و فردایمان نباشیم و فقط سعی خود را کنیم که بهترین 
از زمان حال  ها را در لحظه برای خودمان رقم بزنیم و 
مان لذت ببریم؛ در واقع منظور این جمله این نیست که 
به هیچ وجه  و  فراموش کنیم  به طور کل  را  آینده مان 
برای آن برنامه ای نداشته باشیم؛ اما هدف این می باشد 
که مانند افرادی که دائما می گویند  ” وای فردا قراره چه 
با این شرایط مگر می شود زندگی کرد؟  اتفاقی بیفتد؟ 
به  نباشید!  کنم؟”  کاری  چه  باید  نیفتد  اتفاق  فالن  اگه 

همین سادگی!

2 . ارتباط بهتری با دیگران داشته باشید :
اجتماع  با  که  باشد  می  موجودی  کلی  طور  به  انسان 
برقراری  گونه  هیچ  بدون  نمی تواند  هرگز  و  دارد  ارتباط 

ارتباط  کردن  برقرار  کند؛  زندگی  دیگر  افراد  با  ارتباط 
بسیار نزدیک تنها این گونه امکان پذیر است که تکنیک 
های ارتباط موثر را بدانیم! در صورتی که این تکنیک ها 
شاد  بسیار  زندگی  توانیم  می  قطعا  بدانیم،  خوبی  به  را 
ارتباط  داشتن  چون  کنیم؛  تجربه  یکدیگر  کنار  را  تری 
با دیگران همه انسان ها را سرحال تر، شادتر، اجتماعی 
همه  های  لب  بر  را  لبخند  تواند  می  و  می کند   .. و  تر 
جاری کند؛ پیشنهاد روانشاناسان این است که قطعا مقاله 
های مربوط به تکنیک های ارتباط موثر را مطالعه کنیم 
موفقی  بسیار  فرد  ها،  تکنیک  این  گرفتن همه  یاد  با  تا 
افراد دیگر شویم و در ضمن  با  ارتباط گرفتن  در زمینه 

بتوانیم اوضاع زندگی خودمان را بهتر کنیم.

3 . به خدا نزدیک تر شوید :
أاَل بِِذکِر اهلَلِهّ تَطَمِئُنّ الُقُلوُب ) آگاه باشید که دل ها تنها با 

یاد خدا آرام می گیرد.( سوره رعد- آیه ۲۸
به احتمال زیاد این آیه را بسیار شنیده اید؛ همه انسان ها 
کاماًل به این آیه باور دارند چون تأثیر آن را چندین مرتبه 
در زندگی خود دیده اند؛ آیا تا به حال دقت کرده اید که 
اکثر ما هنگامی که گرفتاری و مشکالتمان بیشتر است، 
آرامش  بتوانیم  تا  می رویم  خود  خدای  سوی  به  بیشتر 
بسیار بیشتری را کسب کنیم ؟ این گونه در ذهن ما حک 
شده که حتی در بدترین شرایط هم، خدا بهترین یار و 
داشتن  راز  باشد؛ پس سومین  می  ما  همه  کننده  یاری 
زندگی شاد همین مسئله می باشد که تا می توانیم باید 

یاد خدا را در زندگی خود پررنگ کنیم.

4 . استفاده از جمالت انگیزشی :
از جمله راه های موثر و تکنیک های مهم برای داشتن 
زندگی شاد، این می باشد که از جمالت انگیزشی استفاده 
زمانی  هر  ما  تا  می شوند  موجب  ها  جمله  این  نماییم؛ 
انرژی بسیار باالیی داشته باشیم و در شادترین وضعیت 
از جمالت  از مقاله به چند مورد  این قسمت  باشیم؛ در 

انگیزشی اشاره خواهیم کرد:
زندگی  سر  و  خوشحالی  احساس  دارید  که  چیزهایی  با 
داشته باشید و برای چیزی که می خواهید هیجان زده 

شوید.
 هنگامی که برای مسئله ای یک دقیقه عصبانی هستید، 
والدو  )رالف  دهید.  می  دست  از  را  شادی  ثانیه  شصت 

امرسون(
نمی خندیم به این دلیل که شاد و خوشحال هستیم بلکه 

شاد و سرزنده هستیم به این دلیل که می خندیم.
عذاب  را  باف  منفی  افراد  قطعا  موضوع  این  باشید،  شاد 

می دهد!
 هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید، دو گزینه برای 
انتخاب دارید که یا خوشحال باشید یا ناراحت باید و تنها 

انتخاب کنید که خوشحال باشید.
آن  در  که  زمانی  که  باشد  می  ای  آینه  همانند  زندگی 
لبخند بزنیم، بهترین نتیجه ها را به دست خواهیم آورد.

باقی مانده و وجود  به هر گونه زیبایی که در اطراف ما 
دارند فکر کنید و خوشحال باشید.

5 . صبح زود بیدار شوید :
سحر خیز بودن و صبح زود از خواب بیدار شدن مزیت 
شادی  و  بخشی  فرح  موجب  و  دارد  زیادی  بسیار  های 
شامل  خیزی  سحر  بودن  مفید  دالیل  شود؛  می  انسان 

موارد زیر می باشد :
 صبحی که زود بیدار می شویم  مشخص می شود که ما 
بدین معناست  نه!  یا  روز خوب و شادی خواهیم داشت 
باشیم  بیدار شویم و سحرخیز  بتوانیم صبح زود  اگر  که 
و در ضمن کارهایی انجام دهیم که مانند ورزش کردن، 
عالقه  مورد  کارهای  دادن  انجام  کامل،  صبحانه  خوردن 
تجربه خواهیم  را  روز خوب و شادی  است، مسلماً  و… 

کرد.
زمان  ترین  انگیزشی  شویم  می  بیدار  زود  که  صبحی 
ممکن برای ما می باشد؛ در صورتی که دقت کرده اید که 
هنگامی که صبح ها بسیار زود از خواب بیدار می شویم، 
چقدر انرژی در وجودمان داریم ؟ این مسئله طبیعی می 
باشد که هنگامی که صبح ها بمب انگیزه و انرژی باشیم، 

روز شادی هم در ادامه داشته باشیم!

۶ . عالیق خود را مشخص کنید :
مورد  کار  که  اید  کرده  مشاهده  را  کسی  حال  به  تا  آیا 
عالقه اش را انجام دهد و کامال ناراضی باشد؟ به طور قطع 
خیر! عالیق و سلیقه به همه ما این کمک را می کنند تا 
در کاری که قصد انجام آن را داریم مفیدتر و بهتر عمل 
اوضاع  و  حال  و  باشیم  بهتر  و  شادتر  ضمن  در  و  کنیم 
بسیار بهتری نیز داشته باشیم؛ هنگامی در مسیر عالیق 
و سلیقه خود حرکت کنیم، از بی انرژی و بی حال بودن 
دیگر خبری نخواهد بود؛ لیستی از عالیق خود تهیه کنید 
البته باید این لیست شما از ته دلتان نوشته شده باشند 

و پس از گذر دو یا سه روز آتش آن ها فروکش نکنند.

7 . در معرض نکات منفی نباشید :
از  یکی  کنند،  مي  بافي  منفی  که  افرادي  و  منفی  افکار 
مهم ترین عواملي هستند که باعث شاد نبودن انسان در 
زندگی اش مي شوند؛تصور کنید که به طور دائم افکاري 
در مغزتان باشند که “تو نمی توانی، به موفقیت نمی رسی، 
عرضه نداری و…” و در ضمن افرادی باشند که همیشه 
گونه  هیچ  آیا  کنند،  تکرار  شما  برای  را  ها  این صحبت 
بسیار  زندگی  بتوانیم  که  می ماند  باقی  برایمان  نیرویی 

شادي داشته باشیم؟
افرادي که مثبت اندیش اند، آرامش و شادی در صورت 
آن ها کامال نمایان مي باشد، زندگی خود را با هر گونه 
سختی ها دوست دارند، یقین دارند که اتفاقات خوب مي 
افتند، پس از هر گونه شکستی دوباره برای موفقیت تمام 
تالش خود را می کنند و هر گونه اتفاق خوب که برایشان 

رخ مي دهد.

چگونه زندگی شاد داشته باشیم

اعالم
 ۴ مخاطره اصلی پایتخت



نیروهای مسلح 
متعلق به مردم و مدافع مردم هستند

طرح واگذاری زمین به مردم
 در حداقل ۹۰۰ شهر تدوین شود

صفحه )4(صفحه )4(

 امیر سرتیپ ولی وند تربیت فرماندهان آینده ارتش را محور فعالیت 
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دانست و از برقراری تعامل علمی 
با ۸ کشور دنیا خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه  فرمانده  زمانی،  ولی وند  حسین  سرتیپ  امیر  ارتش، 
مهم ترین  کرد:  اظهار  گفت وگویی  در  ارتش  ستاد  و  فرماندهی 

وظیفه مراکز علمی و آموزشی، تربیت ...

در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تدوین 
طرحی جامع برای واگذاری زمین به مردم، اساتید دانشگاه ها و 
کارکنان دستگاه های اجرایی جهت ساخت مسکن تأکید و برنامه 
خوابگاه  واحد  هزار   ۲۰۰ اجرایی  عملیات  آغاز  برای  الزم  ریزی 
در  شنبه  روز  عصر  مخبر  محمد  شد.   انجام  دانشجویی  متاهلی 

جلسه ای که در خصوص مسکن برگزار شد، با اشاره به...
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پروژه های مصوب سفر رییس 
جمهور به استان اجرا می شوند

بیشتر بدانید؛

چگونه زندگی شاد 
داشته باشیم 

ضرب االجل یک ماهه
 برای ساماندهی

 کشتارهای غیرمجاز تنگاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه 
معیشت  مخالف  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
تنگاری  منطقه  کشتارهای  گفت:  نیستیم  مردم 
بویراحمد ساماندهی شود. کیامرث حاجی زاده در 
نشست ساماندهی کشتارگاه ها با بیان اینکه مردم 
شایسته بهترین خدمات هستند، افزود: به لحاظ 
اعتباری با توجه به تحریم ها مشکالتی وجود دارد 
اما مسائل  انتظار نداریم یک شبه معجزه شود  و 
اولویت بندی و با همان اعتبارات محدود مدیریت 

شود. وی با اشاره به اینکه ...

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  دو 
اسالمی، گفت و گو و تبادل نظر را بهترین ابزار 
برای برون رفت از شرایط فعلی کشور دانستند 
فرهنگ  از  دانشگاه  امروز  که  کردند  تاکید  و 
باید  نخبگانی فاصله گرفته است در حالی که 
بتواند با تحلیل درست شرایط برای آن راهکار 
ارایه دهد.  نشست پرسش و پاسخ تشکل های 
دانشجویی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با حضور احمد  در مورد وقایع اخیر در کشور 
نادری و محسن دهنوی نمایندگان مردم تهران 

روز شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
برای  ابزار  مهمترین  را  نظر  تبادل  و  گفت وگو 
گفت:  و  دانست  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون 
و  است  تعامل  و  نظر  تبادل  محل  دانشگاه 
حوزه  این  برای  را  نامطلوبی  فضای  خشونت 
نشست  این  ابتدای  در  دهنوی  می کند.  ایجاد 
گفت:  دانشگاه ها  اخیر  وضعیت  به  اشاره  با 
اتفاقات تلخ اخیر دانشگاه باعث شد که تبادل 
ترمیم  بانی  اما  شود،  سخت  فضا  این  در  نظر 
این فضا خود دانشجویان هستند که باید به آن 
بیان داشت:  تهران  نماینده مردم  توجه کنند. 
که  هستند  آن  دنبال  به  ایران  ملت  دشمنان 
دانشگاه را از فضای آموزش و دانشگاهی خارج 
کرده و به سمت خشونت و عدم گفتگو هدایت 
کنند که این باعث می شود دانشگاه از رسالت 
یکی  افزود:  دهنوی  بگیرد.  فاصله  خود  اصلی 
این  ایران  ملت  دشمنان  اخیر  خواسته های  از 
پر  جامعه  بین  را  اجتماعی  شکاف  که  است 
رنگ کنند و جامعه را به سمت دوقطبی ببرند؛ 
این  از  می تپد  ایران  برای  قلبش  که  کس  هر 
مسأله راضی نیست. وی گفت وگو و تبادل نظر 
وضعیت  از  رفت  برون  برای  ابزار  مهمترین  را 
فعلی دانست و گفت: دانشگاه محل تبادل نظر 
و تعامل است خشونت فضای نامطلوبی را برای 
این حوزه ایجاد می کند. دهنوی گفت: ۲۰ سال 
در دانشگاه و فعالیت دانشجویی حضور داشتم؛ 
امکان  که  نبود  گونه  این  وضعیت  گاه  هیچ 
گفت و گو و تبادل نظر کم شود. شاید در بیرون 

از دانشگاه فضا تند بود اما همیشه فضای ...

پروژه هایی  بویراحمد گفت: همه  و  کهگیلویه  استاندار 
قرار  جمهور  رییس  سفر  متمم  در  و  شده  مصوب  که 
گرفته اند، اجرا می شوند. سید علی احمدزاده عصر روز 
شنبه در نشست شورای راهبردی در خصوص وضعیت 
داشت:  اظهار  یاسوج،  در  استان  محورهای  و  جاده ها 
احداث  روند  در  تاخیر  دلیل  بزرگترین  اعتبار  نبود 
سفر  متمم  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی  است.  پروژه ها 
رییس جمهور یک هزار و ۶۰ میلیارد تومان بود، افزود: 
از مجموعه دولت قول سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
گرفته شد البته این مبلغ هنوز اختصاص داده نشده و 

پولی که وارد استان شده از محل سفر دولت...

استاندار عنوان کرد:

2

2

2 4

رئیس شورای حل اختالف استان:

۳۶درصد پرونده های
 شورای حل اختالف استان

 منجر به سازش شد

آیت اهلل سید علی اصغر 
حسینی امام جمعه

 سابق یاسوج درگذشت

گفت و گو بهترین ابزار برای 
برون رفت از شرایط فعلی

2

2

برای افتتاح  پل چهارم بشار یاسوج  ؛

وعده های 
بی سرانجام شهرداری 

3

 طرح جهش تولید دیم زارها اتفاق بزرگی در بخش کشاورزی و امنیت 
به  طرح  این  اجرای  با  زیرا  است  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  غذایی 
کنار  در  کشاورزان  از  سیزدهم  دولت  مهم  حمایتی  طرح  یک  عنوان 
افزایش عملکرد تولید، اشتغال پایدار و افزایش درآمد برای کشاورزان 

را در پی خواهد داشت.
 امسال  با عنوان  “تولید، اشتغال آفرین و دانش بنیان” از سوی رهبر 
معظم انقالب نامگذاری شده است و طرح جهش تولید در دیم زارها به 

عنوان طرحی کامال دانش بنیان و اشتغال آفرین تدوین شده است.
کشت محصوالت کشاورزی این طرح با روش های نوین است و آموزش 

های الزم برای کشاورزان در زمینه کشت نوین برگزار می شود.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی چهارم مرداد در همایش 
آغازین سال زراعی )۱4۰۱ - ۱4۰۲( طرح جهش تولید در دیمزارهای 
کشور به همت ستاد اجرایی فرمان امام که با حضور محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شد، گفته بود:  با اجرای این طرح در سطح پنج 
میلیون هکتار از دیمزارهای کشور جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی 

و امنیت غذایی کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته سید علی معتمدی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد، این استان در اجرای طرح جهش تولید جزو استان های 

موفق بوده است.

استقبال کشاورزان کهگیلویه و بویراحمدی از  طرح جهش 
تولید دیم زارها

کهگیلویه و بویراحمد ۲۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که از این 
میزان ۱۶۰ هزار هکتار آن زراعی است.

یکی از کشاورزان برتر کهگیلویه ای که سال گذشته متقاضی این طرح 
و  داشته  ما کشاورزان  برای  عالی  بسیار  بازدهی  این طرح  بوده گفت: 

تقریبا محصول کشاورزی مان افزایش بیش از ۲ برابری داشته است.
مستقیم  کشت  یا  کارنده  های  دستگاه  داد:  ادامه  محمودی  حسین 

کارایی باالیی دارند و تاثیر چند برابری در زمین های کشاورزی اهالی 
کهگیلویه ایجاد شده است.

این کشاورز عنوان کرد: میزان اثر گذاری این طرح در مقایسه با کشت 
سنتی که در گذشته انجام می دادیم قابل مقایسه نیست.

وی تصریح کرد: کمیت و کیفیت محصوالت ما بسیار بهبود یافته است 
و امید است حمایت دولت ادامه داشته باشد تا همه کشاورزان از این 

دستگاه ها بهره مند شوند.
محمودی ادامه داد: عملیات خاک ورزی این دستگاه در کم بارشی ها و 

خشکسالی ها برای کشاورزان بسیار مهم است.
تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در راستای کمک به 

کشاورزان
در  بویراحمد گفت:  و  امام در کهگیلویه  فرمان  اجرایی  مدیرکل ستاد 
راستای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور، سال گذشته ۳۰ هزار 
هکتار از اراضی استان جزو این طرح بوده و امسال هم ۶۰ هزار هکتار 

جزو این طرح است.
شایان نادری افزود: ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تعهداتی در راستای 

کمک به کشاورزان داشته که این تعهدات در حال انجام است.
وی تاکید کرد: توزیع دستگاه های کارنده ها یا کشت مستقیم در میان 

کشاورزان از جمله این تعهدات است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
در این طرح ۳۰ فقره تسهیالت به کشاورزان اعطا شد که ۸۰ درصد 
هزینه این ماشین آالت از طریق تسهیالتی است که ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( به کشاورزان پرداخت است.
که ستاد  است،  الحسنه  قرض  و  ماهه  اقساط ۸4  کرد:  تصریح  نادری 
اجرایی این تسهیالت را در اختیار کشاورزان قرار داده است، ۲۰ درصد 

هزینه از سوی خود کشاورزان تأمین می شود.
و  نوین کشت  الگوهای  با  که  است  این  ما  هدف  تمام  کرد:  بیان  وی 
حوزه  به  و  شود  کمکی  کشاورزان  به  جدید  مکانیزاسیون  از  استفاده 

امنیت غذایی کشور کمکی شده باشد.
آالت  ماشین  و  ادوات  به  استان  که  نیازی  اساس  بر  کرد:  تاکید  وی 
نیاز داشت، سال گذشته ۳۰ فقره تسهیالت در حوزه های  کشاورزی 
مختلف از جمله کشت مستقیم، خاک ورزی و سایر ادوات مورد نیاز 
پرداخت شد که ۸۰ درصد هزینه ادوات کشاورزی به صورت تسهیالت 

قرض الحسنه ۸4 ماهه پرداخت می شد.
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
متقاضیان توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به ستاد اجرایی فرمان 

امام ره معرفی و پس از تشکیل پرونده ارائه خدمات انجام می شود.
وی اضافه کرد: سال گذشته تاکنون بیش از ۳۵ میلیارد ریال تسهیالت 

به کشاورزان در این طرح پرداخت شده است.
امسال نیز سهمیه ای برای استان مشخص شده که بر اساس آن برای 
قرار خواهد  ها  آن  اختیار  در  و  نیاز خریداری  مورد  وسایل  کشاورزان 

گرفت.
سال گذشته تنها ۱۵ استان کشور در طرح جهش تولید در دیمزارها 

بودندکه امسال به ۲۱ مورد افزایش یافته اند.

مشوق های طرح جهش تولید دیم زارها 
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: تعهد استان در سال گذشته برای طرح جهش تولید در دیمزارها 
پیدا کرده  افزایش  به ۶۰ هزار هکتار  امسال  بوده که  ۳۰ هزار هکتار 
است و این طرح در قالب تفاهم نامه میان ستاد اجرایی فرمان امام ره( 

و جهاد کشاورزی اجرا می شود.
داریوش حصار افزود: این طرح مشوق هایی از جمله توزیع کود بذرمال 
رایگان، توزیع کودهای سرک رایگان و تخفیفات بیمه ای و تسهیالت 

خرید ادوات با بهره کم است.
در  تولید  جهش  طرح  مجری  کشاورزی  جهاد  کرد:  تصریح  وی 
به  طرح  این  برای  کشت  زیر  اینکه سطح  به  توجه  با  و  دیمزارهاست 
۶۰ هزار هکتار افزایش یافته در این راستا ۶۰ نفر از کارشناسان جهاد 
کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی و عرصه های تولید مشاور ، همیار 

و همکار کشاورزان هستند.
 

مزیت های این طرح کدام است؟
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: از مزیت های این طرح افزایش ضریب مکانیزاسیون است که در 

استان اجرا می شود.
وی افزود: سال گذشته نزدیک به ۳۰ دستگاه اعم از خاک ورز مرکب و 
دستگاه های کارنده کشت مستقیم و بقیه مواد به ناوگان مکانیزاسیونی 

کشاورزی استان تزریق شد.
برش  ها  شهرستان  سهمیه  ادوات  این  خصوص  در  کرد:  بیان  حصار 
شهرستانی می شود وکارسناسان با فراخوان برای کشاورزان متناسب با 

نیاز هر شهرستان و دهستان متقاضیان شناسایی می شوند.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
با  و  معرفی  اجرایی  ستاد  به  پرونده  تشکیل  با  کشاورزان  کرد:  تاکید 
اختیار کشاورزان  در  ملی  بانک  از  تسهیالت 4 درصد  پرونده،  تکمیل 

قرار می گیرد.

وی ادامه داد: جهش تولید در دیمزارها افزایش بازدهی اراضی کم بازده 
دیم است که خوشبختانه در سال گذشته خوب جواب داد.

از اهداف جهاد کشاورزی  حصار بیان کرد: این طرح در راستای یکی 
تولید  افزایش  راستای  در  بزرگی  که کمک  است  غذایی  امنیت  یعنی 

است.
تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان در طرح جهش تولید دیم زارها

آموزش و ارتقای دانش کشاورزی از کاشت تا برداشت
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح 
جهش تولید در دیمزارها برای هشت محصول زراعی در استان در ۶۰ 

هزار هکتار اجرایی خواهد شد.
زهره حبیبی افزود: بخش آموزش و ارتقای دانش کشاورزی کشاورزان 
با مدیریت هماهنگ حوزه ترویج کشاورزی برنامه ریزی شده و در ۹ 
شهرستان استان برای کشاورزان استان از زمان کاشت تا برداشت انجام 

می شود.
وی ابراز داشت: با هماهنگی محققان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی 
جدیدترین دستاوردهای علمی که در این زمینه وجود دارد به سمع و 

نظر کشاورزان می رسانیم.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  ترویج  هماهنگی  مدیر 
کرد: هدف از طرح جهش تولید در دیمزارها این است در کنار افزایش 
کشاورزان  برای  درآمد  افزایش  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  تولید  عملکرد 

وجود داشته باشد.
حبیبی عنوان کرد: در این طرح از زمان قبل از کاشت همراه کشاورزان 
هستیم و سعی می کنیم آن ها از استفاده از بذرهای خود مصرفی منع 
و به سمت استفاده بذرهای ضد عفونی شده و اصالح شده بروند و این 
مهم باعث می شود بذرها در مقابل بیماری ها و آفات و خشکسالی های 
مداوم مقاوم باشند و درنهایت به افزایش تولید و درآمد بیشتر کشاورزان 

منتج خواهد شد.
وی تاکید کرد: طرح جهش تولید در دیمزارها کامال دانش بنیان است 

به دلیل اینکه شعار دانش بنیان بودن در کنار این طرح است.
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از 
ابتدای کار بذرهایی که به کشاورز معرفی می شود، کودها و مواد غذایی 
مورد نیاز خاک و دستگاه های کارنده همه و همه نشات گرفته از این 
هستند که یک کشت متناسب با دانش روز انجام گیرد.توجه به عمق 
کاشت، شیوه شخم و استفاده از کودهای مغزی هم می تواند به کشت 

مناسب منتهی شود.
اساس  بر  محصول  تولید  دیم زارها«  در  تولید  »جهش  طرح  اجرای    
انتظار می رود به عنوان یک دستاورد  اقلیمی کشور است که  شرایط 

ملی حمایت شود و همه متولیان پای کار بیایند.
چنانچه این طرح در سال های آینده توسعه پیدا کند و در تمام دیم 
زارهای استان های مختلف اجرایی شود،  شاهد رشد چند برابری در 

تولید محصوالت دیم خواهیم بود.
هم اینک کشت پاییزه محصوالت زراعی مانند گندم، کلزا و جو در بیش 

از۱۰۰ هزار هکتار از مزارع کهگیلویه وبویراحمد آغاز شده است .
محصول  تن  ۹۷۲هزار  سالیانه  بویراحمد  و  کهگیلویه  برداران  بهره 

کشاورزی تولید می کنند.

تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان در طرح جهش تولید دیم زارها 

امام رضا علیه السالم
امام رضا علیه السالم در پاسخ شخصی كه پرسید: »امروز، حّجت 
بر مردمان چیست؟«، فرمود: »عقل است كه به واسطه آن، كسی را 
كه حقیقتاً از جانب خدا سخن بگوید، می  شناسد و تصدیقش می  كند 
و آن را هم كه بر خدا دروغ ببندد، می  شناسد و تکذیبش می  كند«. 
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محققان می گویند؛
افزایش تحرک فیزیکی احتمال 

حمله قلبی دوم را کاهش می دهد
در  بدنی  فعالیت  جدید،  تحقیقات  اساس  بر 
است  ممکن  قلبی  حمله  از  قبل  و  میانسالی 
دهد.  کاهش  را  دوم  قلبی  حمله  به  ابتال  خطر 
دانشمندان مدت هاست می دانند که فعالیت بدنی 
منظم به پیشگیری از سکته مغزی، حمالت قلبی 
کمک  عروقی  قلبی  بیماری های  اشکال  سایر  و 
 ۱۱۱۵ داده های  مطالعه،  این  محققان  می کند. 
پایان  تا  اواسط دهه ۱۹۹۰  بزرگسال را که بین 
سال ۲۰۱۸ دچار حمله قلبی شده بودند، بررسی 
قلبی  زمان حمله  آنها در  میانگین سنی  کردند. 
را  ورزش  میزان  محققان  سپس  بود.  سال   ۷۳
حمله  از  قبل  سال های  در  زمانی  مقطع  دو  در 
پرسشنامه ای  از  استفاده  با  کردند.  بررسی  قلبی 
و  فراغت  اوقات  فعالیت های  ورزش،  شامل  که 
خانه  کارهای  مانند  کار  با  مرتبط  بدنی  فعالیت 
بود، شرکت کنندگان نمره کل را دریافت کردند. 
پس از یک پیگیری متوسط دو ساله، افرادی که 
دارای باالترین نمره از لحاظ فعالیت بدنی بودند، 
قلبی  حمله  خطر  معرض  در  کمتر  درصد   ۳4
دوم در مقایسه با گروهی که کمترین فعالیت را 
داشتند، بودند. داشتن سابقه فعالیت بدنی باال به 
ویژه در سال اول پس از حمله قلبی مفید بود، 
 ۶۳ دیگر  قلبی  حمله  به  ابتالء  خطر  که  زمانی 
درصد کمتر از افرادی بود که در گروه کم تحرک 
حمله  از  پس  سال  اولین  در  همچنین  بودند. 
فعال تر  گروه  در  علتی  هر  به  مرگ  قلبی، خطر 
در مقایسه با گروه کم تحرک، ۳۹ درصد کمتر 
بود. »یجین موک«، محقق ارشد این مطالعه از 
دانشکده بهداشت عمومی جانز هاپکینز مریلند، 
ارزش  برای  بیشتری  شواهد  ما  »مطالعه  گفت: 
میانسالی  در  بدنی  فعالیت  باالی  میزان  حفظ 
می تواند  که  می کند  ارائه  قلبی  حمله  از  قبل 
کند.« وی  آن کمک  از  بعد  بهتر  پیش آگهی  به 
در ادامه تاکید کرد: »پیام ما این است که فقط 
بدن خود را حرکت دهید و تحرک داشته باشید. 
فعالیت بیشتر خوب است، اما حتی کمی فعالیت 
عروقی  قلبی  بیماری  خطر  مدیریت  برای  بدنی 
مورد  در  محققان  دستورالعمل های  است.«  مهم 
که  می کند  توصیه  بزرگساالن  به  بدنی،  فعالیت 
با  هوازی  فعالیت  هفته  در  دقیقه   ۱۵۰ حداقل 
فعالیت  هفته  در  دقیقه   ۷۵ متوسط،  شدت 
هوازی شدید یا ترکیبی از هر دو داشته باشند. 
روز  تقویت کننده عضالت حداقل دو  ورزش های 

در هفته نیز توصیه می شود.
محققان توصیه می کنند؛

مدیتیشن در کاهش فشارخون موثر است
مدیتیشن در سال های اخیر بسیار مرسوم شده 
است و اکنون یک مطالعه جدید نشان می دهد 

که می تواند به حفظ سالمت قلب کمک کند.
یک کارآزمایی بالینی جدید گزارش می دهد که 
تا  کند  کمک  افراد  به  می تواند  مدیتیشن  انجام 
به  باال خود را بهتر مدیریت کنند و  فشار خون 
سالم  زندگی  تغییرات سبک  آنها کمک می کند 
برنامه  یک  دریافتند  محققان  کنند.  رعایت  را 
افراد  به  هفته ای  هشت  سفارشی  آگاهی  ذهن 
را  خود  سیستولیک  خون  فشار  تا  کرد  کمک 
نزدیک  ماهه  شش  پیگیری  دوره  یک  طول  در 
به ۶ نمره کاهش دهند. »اریک الکس«، محقق 
ارشد از دانشگاه براون، می گوید: »نتایج می تواند 
اینکه  با توجه به  باشد،  با سالمتی بیمار مرتبط 
مطالعات قبلی نشان داده اند که کاهش ۵ نمره ای 
در فشار سیستولیک منجر به کاهش ۱۰ درصدی 

خطر حمله قلبی و سکته مغزی می شود.«
بتوانیم مهارت های  ادامه می افزاید: »اگر  وی در 
آموزش دهیم و سپس  به مردم  را  آگاهی  ذهن 
که  چیزهایی  با  افراد  روابط  در  را  مهارت ها  آن 
مانند  می گذارند  تأثیر  خون  فشار  بر  می دانیم 
فعالیت بدنی یا رژیم غذایی یا پیروی از داروهای 
ضد فشار خون به کار ببریم، ممکن است بتوانیم 
شده  تجویز  خون  فشار  کنترل  برنامه  اثرات 
این  در  مثال،  عنوان  به  دهیم.«  افزایش  را  آنها 
آموزش  به  مجهز  که  کنندگانی  مطالعه، شرکت 
ورزش  به  بیشتری  تمایل  بودند،  آگاهی  ذهن 
حدود  محققان  داشتند.  سالم  تغذیه  و  کردن 
۱۰۰ نفر با فشار خون باال و درمان نشده را برای 
زمینه  در  هفتگی  گروهی  جلسات  در  شرکت 
»انجام  گفت:  الکس  گرفتند.  بکار  آگاهی  ذهن 
عواطف  افکار،  از  را  افراد  خودآگاهی  مدیتیشن، 
به  و  افزایش می دهد  فیزیکی شأن  احساسات  و 
آنها کمک می کند به پاسخ های خود توجه کرده 
و احساسات خود را تنظیم کنند.« وی در ادامه 
بدنی،  فعالیت  از  پس  افراد  همه  »تقریباً  افزود: 
و  دارند،  خوبی  احساس  ساعت ها،  برای  اغلب 
بر  زیادی  تأثیر  می تواند  غذایی  انتخاب های 
احساس ما بر بدن و ذهن داشته باشد.«  سپس 
به  را  بیماران  محققان میزان کنترل فشار خون 
مدت شش ماه با یک گروه دیگر متشکل از ۱۰۰ 
بیمار که تحت مراقبت های معمول قرار گرفتند، 

مقایسه کردند.
در  بسیار خوبی  الکس گفت: »ما شاهد کاهش 
فشار خون طی شش ماه پیگیری در مقایسه با 

گروه کنترل بودیم.«

مخبر: 

طرح واگذاری زمین به مردم
 در حداقل ۹۰۰ شهر تدوین شود

ضرورت  بر  جمهور  رئیس  اول  معاون  با حضور  ای  جلسه  در 
اساتید  مردم،  به  زمین  واگذاری  برای  جامع  طرحی  تدوین 
ساخت  جهت  اجرایی  های  دستگاه  کارکنان  و  ها  دانشگاه 
اجرایی  عملیات  آغاز  برای  الزم  ریزی  برنامه  و  تأکید  مسکن 

۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلی دانشجویی انجام شد.
خصوص  در  که  ای  جلسه  در  شنبه  روز  عصر  مخبر  محمد   
دولت  اقدامات  و  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  شد،  برگزار  مسکن 
و  راه  وزارت  مسکن،  ملی  نهضت  اجرای  در  تسریع  جهت 
سازوکار  کرد  مکلف  را  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  شهرسازی 
دقیق و زمان بندی شده واگذاری زمین به مردم را تا دو هفته 

آینده تدوین و در جلسه آتی ارایه کنند.
ارایه شده در خصوص  با اشاره به گزارش های  وی همچنین 
مسائل و مشکالت پیش روی صدور پروانه ساخت مسکن، بر 
تاکید  مسئله  این  حل  برای  دقیق  دستورالعملی  تدوین  لزوم 
فوریت  به  باید  پروانه ساخت  و گفت: حل مسئله صدور  کرد 
حل و فصل شود بنحوی که هیچ بهانه ای برای امتناع از صدور 

پروانه ساخت وجود نداشته باشد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نفت، علوم، تحقیقات 
و فناوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، 
بر ضرورت احداث ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی 
براساس تفاهم نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  شد  مقرر  و  تاکید  شهرسازی  و  راه 
و بازپرداخت اقساط تسهیالت مربوطه در بودجه سال ۱4۰۲ 

پیش بینی شود. 
تأمین  در خصوص  برگزار شده  از جلسات  گزارشی  همچنین 
تسهیالت ساخت مسکن ارایه و مقرر شد بانک مرکزی اجرای 
تعهدات بانک های عامل را بر اساس قانون جهش تولید مسکن 
بصورت ویژه پیگیری کرده و بانک هایی که به تعهدات خود 
عمل نکرده اند را مطابق با قانون جهش تولید مسکن جریمه 

نمایند.
الزم به ذکر است در این جلسه وزارت راه و شهرسازی ماموریت 
دارد،  زمین وجود  تامین  امکان  یافت در حدود ۹۰۰شهر که 
برای ساخت  ساله  اجاره ۹۹  بصورت  هزینه صفر  با  را  اراضی 
با حمایت های وزارت  این زمینه  مسکن تخصیص داده و در 
در  مسکن  فاقد  دانشگاهی  اساتید  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

اولویت قرار گیرند.

فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش:

نیروهای مسلح 
متعلق به مردم و مدافع مردم هستند

محور  را  ارتش  آینده  فرماندهان  تربیت  ولی وند  سرتیپ  امیر 
فعالیت دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دانست و از برقراری 

تعامل علمی با ۸ کشور دنیا خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ 
حسین ولی وند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش 
و  علمی  مراکز  وظیفه  مهم ترین  کرد:  اظهار  گفت وگویی  در 
آموزشی، تربیت نسل های آینده کشور است و ارتش جمهوری 

اسالمی برای تحقق این هدف متعالی تالش می کند.
وی ادامه  داد: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش براساس رسالت 
ذاتی خود فرماندهان آینده نیروهای مسلح و ارتش جمهوری 
اسالمی را که هدایت و راهبری این مجموعه ها را در آینده ای 
نه چندان دور برعهده خواهند داشت را در دو مقطع کارشناسی 

ارشد و دکترا آموزش می دهد.
فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش افزود: امروز مجموعه 
علمی و آموزشی دافوس آجا کاری را که در گذشته کشورهای 
دیگر برای ارتش انجام می دادند به طور مستقل برای ارتش 
افتخار حضور دانشجو از هشت کشور  انجام می دهد و امروز 
دنیا را داریم که تحت فرآیند آموزشی دافوس آجا قرار دارند. 
برخی از این کشورها که با کشور ما تعامل علمی و آموزشی 
دارند  دانشجو  مازاد  سهمیه  درخواست  ما  از  اند  کرده  برقرار 
که این به معنای عملکرد مطلوب دافوس در حوزه آموزش و 

پژوهش است.
مجموعه  گفت:  ارتش  ستاد  و  فرماندهی  دانشگاه  فرمانده 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از جمله دافوس ارتش 
امروز تجربه هشت سال دفاع مقدس و تجربه های میدانی در 
قانون  مبنای  بر  ما  تالش  تمام  و  دارد  را  مختلف  عرصه های 
حوزه  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  و  کشور  اساسی 

دانش افزایی و توسعه علمی پژوهش محور است.
و  مردم  به  متعلق  مسلح  نیروهای  و  ارتش  اینکه  بیان  با  وی 
قانون  با  مطابق  ارتش  کرد:  خاطرنشان  هستند،  مردم  مدافع 
برابر هر  از استقالل و تمامیت ارضی کشور در  اساسی کشور 
لباس  واقع  در  ما  نظامی  لباس  و  می کند  دفاع  تهدیدی  نوع 
افتخار به مقام واالی شهادت است؛ هر کسی با هر درجه ای 
که این لباس را بر تن کرده است در واقع برای حفظ اعتقادات، 
راه  این  در  عزیزش  جان  از  و  کرده  تالش  وطن  خاک  و  آب 

گذشته است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

ایران »تّکه پاره« و »تجزیه شده« هدف است، نه دموکراسی! 

محسن دهنوی نماینده تهران در مجلس  تاکید کرد:

گفت وگو مهمترین ابزار بهبود شرایط

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  دو 
اسالمی، گفت و گو و تبادل نظر را بهترین ابزار 
برای برون رفت از شرایط فعلی کشور دانستند 
فرهنگ  از  دانشگاه  امروز  که  کردند  تاکید  و 
نخبگانی فاصله گرفته است در حالی که باید 
بتواند با تحلیل درست شرایط برای آن راهکار 

ارایه دهد.
 نشست پرسش و پاسخ تشکل های دانشجویی 
با نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد 
وقایع اخیر در کشور با حضور احمد نادری و 
روز  تهران  مردم  نمایندگان  دهنوی  محسن 

شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
برای  ابزار  مهمترین  را  نظر  تبادل  و  گفت وگو 
گفت:  و  دانست  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون 
و  است  تعامل  و  نظر  تبادل  محل  دانشگاه 
حوزه  این  برای  را  نامطلوبی  فضای  خشونت 

ایجاد می کند.
به  اشاره  با  نشست  این  ابتدای  در  دهنوی 
تلخ  اتفاقات  گفت:  دانشگاه ها  اخیر  وضعیت 
اخیر دانشگاه باعث شد که تبادل نظر در این 
فضا سخت شود، اما بانی ترمیم این فضا خود 
دانشجویان هستند که باید به آن توجه کنند.

نماینده مردم تهران بیان داشت: دشمنان ملت 
از  را  دانشگاه  که  هستند  آن  دنبال  به  ایران 
به  و  کرده  خارج  دانشگاهی  و  آموزش  فضای 
سمت خشونت و عدم گفتگو هدایت کنند که 
این باعث می شود دانشگاه از رسالت اصلی خود 

فاصله بگیرد.
اخیر  خواسته های  از  یکی  افزود:  دهنوی 
شکاف  که  است  این  ایران  ملت  دشمنان 
اجتماعی را بین جامعه پر رنگ کنند و جامعه 
را به سمت دوقطبی ببرند؛ هر کس که قلبش 

برای ایران می تپد از این مسأله راضی نیست.
ابزار  مهمترین  را  نظر  تبادل  و  گفت وگو  وی 
و  دانست  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  برای 
گفت: دانشگاه محل تبادل نظر و تعامل است 
حوزه  این  برای  را  نامطلوبی  فضای  خشونت 

ایجاد می کند.
فعالیت  و  دانشگاه  دهنوی گفت: ۲۰ سال در 
دانشجویی حضور داشتم؛ هیچ گاه وضعیت این 
گونه نبود که امکان گفت و گو و تبادل نظر کم 
بود  از دانشگاه فضا تند  بیرون  شود. شاید در 
اما همیشه فضای گفت  گو در دانشگاه حتی با 
وجود درگیری در حد دانشجویی وجود داشت.

وی همچنین با اشاره به حضورش در دانشگاه 
دانشجویان  از  تعدادی  گفت:  شریف  صنعتی 
از  صحبت  کشور  وضعیت  از  انتقاد  با  شریف 
این  تغییر  بر  قرار  اگر  کردند؛  می  مهاجرت 
وضعیت باشد ما و شما باید آن را تغییر دهیم؛ 
تعییر  برای  و  کرده  گو  و  گفت  هم  کنار  باید 
وضع تالش کنیم. خطر مهلک برای وضع فعلی 
کشور دو قطبی کردن جامعه و افزایش شکاف 

است.
دانشجویان  قانونی  حق  را  اعتراض  دهنوی 
دانشگاه  در  که  شعارهایی  گفت:  و  دانست 
باید  نبود  فضا  این  شان  در  شد،  مطرح 
و  دارند  نگه  را  دانشگاه  حرمت  دانشجویان 
بدون  و  قانون  در چارچوب  را  اعتراض  فضای 

استفاده از کلمات رکیک مدیریت کنند.
وی اختالف نظر در محیط دانشگاه را طبیعی 
با  فضا منطبق  در  باید  بیان داشت:  و  دانست 
برقرار  دانشجویان  بین  تعامل  دانشگاه  جایگاه 
برخورد  و  بازداشت  از  مواردی  اگر  و  شود 
به  ما  گرفته،  صورت  دانشجویان  با  غیرقانونی 
آن  پیگیری  به  موظف  نماینده مجلس  عنوان 

هستیم.
اینکه در یک تا دو روز آینده  با بیان  دهنوی 
دانشجویان  مساله  پیگیری  برای  کمیته ای 
داد،  خواهیم  تشکیل  مجلس  در  بارداشتی 
گفت: اگر دانشجویی صرفا به خاطر اظهارنظر 

پیگیری  می دهیم  قول  باشد  شده  بازداشت 
کنیم تا مساله حل شود.

توقع  نباید  داد:  ادامه  تهران  مردم  نماینده 
یا  دانشگاه  که  دانشجویانی  با  باشیم  داشته 
کالس را بهم ریخته اند، برخورد حداقلی نشود. 
اگر دانشجویی در بیرون از دانشگاه و در خیابان 

تخلفی کرده باشد، موضوع فرق می کند.
دانشجویان  برخی  الورودی  ممنوع  درباره  وی 
درباره  باید  دانشگاه  مسئوالن  کرد:  تاکید 
الورود بودن برخی دانشجویان توضیح  ممنوع 

دهند.
دهنوی با اشاره به شهدای مدافع امنیت گفت: 
در وقایع اخیر پلیس مظلوم واقع شد در حالی 
نهاد  چندین  عفاف  و  حجاب  موضوع  در  که 

متولی هستند.
اتفاقات  در  پلیس  گفت:  تهران  مردم  نماینده 
آنها  و  نکرد  استفاده  جنگی  اسلحه  از  اخیر 
اخیر  اتفاقات  برخورد  با کمترین  سعی کردند 
را مدیریت کند و به همین دلیل بیش از ۳۰ 
تقدیم  اخیر  حوادث  در  امنیت  مدافع  شهید 

کشور شد.
مجازی  فضای  های  چالش  مورد  در  دهنوی 
در وقایع اخیر گفت: ما در فضایی قرار داریم 
که جنگ شناختی است دشمنان با توانایی و 
مجازی  فضای  بر  تکیه  با  دارند  که  امکاناتی 
ذهنیت و تصور غلطی را برای جوانان ما ایجاد 
کرده اند. یعنی االن ذهینتی برای جوانان ایجاد 
صحبت  معترض  جوانان  با  وقتی  که  شده 
می کنیم جنس صحبت هایشان به این صورت 
است که گویا نظام کال تغییر کرده است؛ یعنی 
ما در جنگ شناختی در فضای مجازی دچار 

مشکل هستیم.
وی با بیان اینکه وظیفه نمایندگی همه مردم 
اللهی  حزب  بچه های  اگر  گفت:  داریم،  را 
شکایت و ادعایی دارند ما آنها را هم پیگیری 
می کنیم چون وظیفه ما است. نمی خواهیم به 

بچه های حزب اللهی ظلم شود.
به حوادث سال  اشاره  با  تهران  مردم  نماینده 
۸۸ گفت: در سال ۸۸ ادعای بی پایه ای مبنی 
بر تقلب مطرح شد اما رهبری بیان داشتند که 
جلسه بگذاریم و از آنها دعوت کردند تا حقی از 
کسی ضایع نشود؛ بچه های انقالبی یاد گرفتند 
عقیده هایشان  و  آمال  برای  را  خودشان  که 
هزینه کنند. همین فداکاری و ایثارهاست که 

نظام جمهوری اسالمی را نگهداشته است.
دهنوی بیان داشت: در نظام جمهوری اسالمی 
باید همه اجزای حاکمیت مراقبت کنند که به 
کسی ظلم نشود. این همان چیزی است که ما 

از امام)ره( و رهبری یاد گرفتیم.
فوت  به  اشاره  با  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
فوت  ماجرای  در  داشت:  اظهار  امینی  خانم 
کردند.  ورود  عجوالنه  عده ای  امینی  مهسا 
گزارش  تا  کردند  صبر  انقالب  معظم  رهبری 
پزشکی قانونی و نهادهای رسمی حقوقی ارائه 

شود و بعد موضع گیری کنند.
مبنی  دانشجویان  انتقادات  به  واکنش  در  وی 
بر اینکه مجلس به کدامیک از وعده هاش عمل 
کرده و چه کارنامه ای داشته است، گفت: من 
اقتصاد  و  سربازی  موضوع  دو  درباره  مشخصا 
موضوع  سربازی  کرده ام،  کار  بنیان  دانش 
پیچیده ای است که خانواده های زیادی درگیر 
آن هستند. از یک طرف مساله اجتماعی و از 
کل  ستاد  باید  که  است  امنیتی  دیگر  طرف 
وجود  رفتار  دو  آن  با  مواجهه  در  دهد.  نظر 
راه  کمپینی  بیرون  از  اینکه  یکی  داشت. 
انداخته که سربازی لغو شود یا اینکه با توجه 
سرباز  وضعیت  بهبود  برای  محدودیت ها  به 
تالش کنیم. ما روش دوم را در پیش گرفتیم 
با همین رویکرد حقوق سرباز از ۳۰۰ هزار  و 
افزایش  تومان  به میانگین پنج میلیون  تومان 

پیدا کرد.

به  بانک مرکزی  از طرف دیگر  افزود:  دهنوی 
فرزندآوری  وام  و  ازدواج  وام  غایب  مشموالن 
تصویب  را  طرحی  فوریت  دو  ما  که  نمی داد 
ما  شود.  برداشته  ممنوعیت ها  این  که  کردیم 
سربازی  فرآیند  اصالح  کنار  در  را  کارها  این 
اصالح  برای  نگاه  اگر  پس  کردیم  پیگیری 
انداختن  راه  و  و صدا  سر  بر  مبتنی  فرآیندها 
تند  مطالبات  بیان  با  اینکه  و  باشد  کمپین 
جواب  حتما  بروند،  سوال  زیر  دستگاه ها 
یا  هستیم  مساله  حل  دنبال  ما  آیا  نمی دهد؛ 
شعار  با  قطعا  کنیم.  مطرح  را  خودمان  اینکه 

دادن هیچ اتفاقی نمی افتد.

دانشگاه از فرهنگ نخبگانی
 فاصله گرفته است

این  در  نیز  تهران  نماینده  دیگر  نادری  احمد 
نشست گفت: آن چه اکنون اتفاق افتاده، یک 
های  مولفه  تا  پس  است  اجتماعی  جنبش 
این جنبش را نشناسیم، نمی توانیم آن را به 
درستی تحلیل کنیم و به یک سیاست گذاری 

برسیم.
کالن  روندهای  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
اولین  داشت:  بیان  کنیم  نگاه  اعتراضی 
که  گردد  می  بر   ۷۸ های  سال  به  اعتراضات 
داشت.  وجود  هایی  شورش  آن  از  قبل  البته 
 ۹۸ و   ۹۶  ،۸۸ سال های  در  اعتراضات  سپس 
رخ داد و بعد از آن هم یکسری مباحث منطقه 
ای همچون آب را داشتیم؛ اعتراضات ۷۸ و ۸۸ 
دارای  اکنون  و  اقتصادی   ۹۸ و   ۹۶ سیاسی، 
اعتراضات  جنس  پس  است.  فرهنگی  جنس 
زن،  چون  شعارهایی  با  اکنون  و  کرده  فرق 
زندگی آزادی، مباحثی چون مخالفت با حجاب 

مطرح می شود.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه جنبش 
جنبش  گفت:  دارد،  نیز  اقتصادی  پایه  اخیر 
دارد؛  اقتصادی  پایه  اما  است  فرهنگی  اخیر 
افتاد  کشور  در  اخیر  دهه  در  که  اتفاقاتی 
جامعه را به سمتی برد که یکسری ناآرامی و 

اعتراضات را رقم زد.
دانشگاه  باید  آیا  این سوال که  با طرح  نادری 
از فرهنگ نخبگانی فاصله گرفته و با فرهنگ 
دانشگاه  متاسفانه  گفت:  کند،  حرکت  توده 
از  و  گرفته  به  توده ای  فرهنگ  سویه  خود  به 
فاصله گرفته است که زنگ  نخبگانی  فرهنگ 
خطری برای جامعه دانشگاهی است و باید با 
به  و  کرده  بررسی  را  ضعف  نقاط  گو  و  گفت 
فضای نخبگانی برگردیم که محمل آن دانشگاه 

است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مطالبات 
و خواسته های مردم در اعتراضات اخیر متفاوت 
این  پایه اصلی  از گذشته است، اظهار داشت: 
باید مورد  برمی گردد که  اقتصاد  به  اعتراضات 

توجه قرار گیرد.
اینکه کنشگران وقایع  بیان  با  ادامه  نادری در 
 ۸۰ دهه  اوایل  و   ۷۰ دهه  اواخر  نسل  اخیر 
داشت:  اظهار  دارند،  اعتراضاتی  که  هستند 
واقعیت این است که سیاستمداران کنشگران 
کف میدان را نشناخته و یا کمتر شناخته اند و 

باید قابلیت گفتگو با آنها را مطرح کنیم.
وی با اشاره به ویژگی های دهه ۸۰ گفت: نسل 
دهه هشتاد در درون مناسبات دیجیتال به دنیا 
و نسلی متفاوت است که  بزرگ شده  و  آمده 

باید مورد توجه قرار گیرد.
سواالت  به  پاسخ  در  همچنین  نادری 
دانشجویان درباره قانون نیروی انتظامی گفت 
پیچیده  انتظامی  نیروی  از  حمایت  قانون  که 

دارد البته پلیس مظهر اقتدار است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری 
برخورد  معترضان  با  جنگی  سالح  با  اسالمی 
مجروحان  از  بار  چندین  افزود:  است،  نکرده 
نیروی انتظامی در حوادث اخیر عیادت داشتم؛ 

شدت  به  زیرا  می سوزد  برایشان  دلم  واقعا 
زخمی شدند و تعدادی هم به شهادت رسیدند.

تجمع  برای  چارچوبی  تدوین  مورد  در  نادری 
 ۱۳۹۸ سال  در  گفت:  کشور  در  اعتراض  و  
معتقدم  کردم؛  مطرح  را  اعتراضی  نهاد  بحث 
که در جمهوری اسالمی ایران خأل وجود نهاد 
را  موضوع  این  باید  می شود؛  دیده  اعتراضی 
اغتشاشگر  و  معترض  صف  تا  کنیم  پیگیری 
جدا شود. شاید بیش از ۱۰۰ تجمع اعتراضی 
مقابل مجلس شورای اسالمی تشکیل شد که 
کرده  پیدا  حضور  معترضان  بین  نمایندگان 
مجلس  تجربه  کردند.  پیگیری  را  موضوع  و 
آن  از  می توان  و  بوده  موفق  اسالمی  شورای 

استفاده کرد.
نماینده مردم تهران در مورد پیگیری موضوع 
از  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  شفافیت 
ابتدای مجلس یازدهم پیگیر موضوع شفافیت 
بودیم طرح شفافیت را تسهیل کردیم منتهی 
با ایراد شورای نگهبان مواجه شد ما بر ۲ ماده 
به مجمع تشخیص  آن موضوع  و  اصرار کرده 

ارجاع شد.
وی با بیان این  که مجلس شورای اسالمی در 
حالت فعلی یکی از شفاف ترین نهادهای کشور 
است، اظهار کرد: از ابتدای شروع جلسات علنی 
مردم می توانند مذاکرات را از رادیو بشنوند؛ در 
کردیم  تصویب  ما  هم  آراء  مورد شفاف شدن 
شود  شفاف  آراء  استثنا،  موارد  برخی  جز  که 
البته که این طرح دیگر از دست مجلس خارج 
است؛ مساله  رفته  به مجمع تشخیص  و  شده 
آن است که چرا فقط مجلس شورای اسالمی 
شفاف باشد دولت و قوه قضاییه هم باید شفاف 

باشند.
ضعف  درباره  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
رسانه ای  ضعف  ما  گفت:  کشور  در  رسانه ای 
خودش  کار  سلطه  نظام  امپراتوری  و  داریم 
بین  این  در  می دهد؛  انجام  احسن  نحو  به  را 
قوه  و   بیندیشد  کارهایش  به  باید  صداوسیما 
عاقله ای در آن  تصمیم گیری کند. مدیران در 
صداوسیما دغدغه های خود را دارد حال این که 
فکر کند که وظیفه اش در جنگ  این  به  باید 

شناختی چیست.
مهسا  فوت  موضوع  در  این که  بیان  با  نادری 
صداوسیما  در  جدی  کم کاری های  امینی 
تاخیر  این موضوع  نمونه  افزود:  صورت گرفت 
در پخش کردن فیلم هایی بود که نقد جدی به 
صداوسیما وجود دارد؛ صداوسیما کار خودش 
را انجام نداده و به کارهای حاشیه ای می پردازد 

که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
مجلس  در  ما  گفت:  فیلترینگ  بحث  درباره 
مجلس  رئیس  همراه  به  اسالمی  شورای 
شود.  برداشته  فیلترینگ  که  هستیم  پیگیر 
قالیباف به نمایندگی مجلس پیگیر رفع فیلتر 
اینستاگرام و واتساپ است و بحث های جدی 
برداشته شود؛  فیلترینگ  باید  که  مطرح شده 
در  کارها  و  کسب  از  بخشی  معتقدیم  هم  ما 
دیگری  چیز  ما  بحث  اما  است  اینستاگرام 
است مبنی بر این که فیلتر به این شکل جواب 

نمی دهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
نادری درباره این که چرا وزیر ورزش استیضاح 
نمی شود، گفت: کمتر از دو هفته به برگزاری 
به  استیضاح  است  مانده  باقی  جهانی  جام 
صالح نیست؛ ما هم ایراداتی به وزارت ورزش 
البته  دید؛  را  بزرگتر  مصلحت  باید  اما  داریم 
شده  ثبت  هم  دیگری  زیاد  استیضاح های 
است  زیاد  نارضایتی  وجود  معنای  به  این  که 
آیا  که  داد  پاسخ  پرسش  این  به  اول  باید  لذا 
اکنون استیضاح به صالح کشور است؟ معتقدم 

استیضاح زیر ورزش به صالح نیست.
با  قاطع  برخورد  این که  درباره  همچنین  وی 
معتقدیم  هم  ما  گفت:  نمی شود  فعل ها  ترک 
طوالنی  روال ها  اما  گیرد،  صورت  کار  این  که 
نظر شود؛  تجدید  روندها  این  در  باید  و  است 
البته که بعضا مصلحت ها و نکاتی مانع می شود 
ولی به هرحال باید برای برخورد قاطع ریشه ای 

برخورد شود.
شناخت  سمت  به  باید  این که  بیان  با  نادری 
در  امیدوارم  گفت:  کنیم  حرکت  اعتراضات 
مجلس شورای اسالمی و دولت به این سمت 

حرکت کنیم.
ما  گفت:  یازدهم  مجلس  عملکرد  درباره  وی 
باید گزارش کار ارائه دهیم، اما فقط یک نمونه 
از ۲  تپه است که بیش  پیگیری هفت  درباره 

میلیارد دالر به بیت المال برگشت.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
ایجاد  برای  درباره طراحی کشورهای خارجی 
اغتشاش در کشور اظهار کرد: اگر کسانی که 
باشند  داشته  عقل  جو  یک  می کنند  طراحی 
نمی کردند.  معرفی  را  بنیادی  نازنین  حداقل 
را  ایران  جامعه  آنها  که  می دهد  نشان  این 

نمی شناسند که به شدت حساس است.


