
ایران با کمیته حقیقت یاب 
همکاری نخواهد کرد

استفاده از ظرفیت های عظیم دریا
 به فرهنگ عمومی تبدیل شود

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد قطعنامه حقوق بشری علیه 
گونه  هیچ  ایران  و  شد  منتشر  خارجه  وزارت  بیانیه  گفت:  ایران 
همکاری با این کمیته سیاسی نخواهد داشت و جمهوری اسالمی 
داوطلبانه به مسئولیت خود عمل می کند و چنین اقداماتی کمکی 
به حقوق بشر نخواهد کرد. نشست رسانه ای ناصر کنعانی سخنگوی 

وزارت امور خارجه با رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد...

نیروی  فرماندهان  از  تعدادی  دیدار  در  قوا  کل  معظم  فرمانده 
دریایی ارتش تأکید کردند: استفاده از فرصت دریا و ظرفیت های 
عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود. حضرت 
آیت اهلل  خامنه ای ظهر روز دوشنبه در دیدار تعدادی از فرماندهان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که به مناسبت ۷ آذر 

روز نیروی دریایی برگزار شد، ارتقای همه جانبه توان...
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۴۲ هزار هکتار از مراتع 
استان در خطر بیابان شدن

راهکارهای برخورد با 
افراد عصبی را 

یاد بگیریم 

تسهیالت اشتغالزایی برای عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد 

اختصاص یافت
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل 
عشایر  به  اشتغالزایی  تسهیالت  بار  نخستین  برای 
استان به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

می  استان  عشایر  داشت:  اظهار  آذرفر  اهلل  فضل 
تا  میلیون   ۱۰۰ از  زایی  اشتغال  تسهیالت  توانند 
سقف ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. وی افزود: 
تاکنون ۲ هزار نفر واجد شرایط برای این تسهیالت 
استان شناسایی شده  مناطق مختلف عشایری  در 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل  اند. 
اعتباری  هیچ  گذشته  های  سال  کرد:  تصریح 
رابطه اختصاص داده نشده  این  مختص عشایر در 

بود. آذرفر تاکید کرد: همچنین امسال....

 رئیس جمهور، دانشگاه  را منشاء پیشرفت های 
به خاطر  را  دشمنان  کینه  و  کشور  عظیم 
اینکه  بیان  با  و  دانست  نهاد  این  اثرگذاری 
موجود  وضع  فاصله  کم کردن  به دنبال  دولت 
خواست  دانشگاه  اساتید  از  است،  مطلوب  و 
که پیشرفت های کشور را برای دانشجویان و 

عموم جامعه تبیین کنند.
 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« روز دوشنبه 
بازدید و نظارت ستادی بر  در نهمین مقصد 
دستگاه های اجرایی در وزارت علوم، تحقیقات 
گزارش  استماع  با  و  یافت  حضور  فناوری  و 
عملکرد  جزئیات  جریان  در  معاونین  و  وزیر 
یک ساله این وزارتخانه قرار گرفت و در ادامه، 
راهکارها و پیشنهاداتی در جهت ارتقای کمی 

و کیفی فعالیت های آن ارائه کرد.
و  علم  ارتقای  جهت  در  تالش  رئیس جمهور 
اثربخشی آن در حل مسائل و مشکالت کشور 
را از مهم ترین وظایف وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری عنوان کرد و افزود: امروز کشور ما 
مشکالت  و  چالش ها  از  مسائلی  نظام  دارای 
برای  بهترین مرجع  مردم و جامعه است که 
حل آنها دانشگاه و بهره گیری از ظرفیت های 

علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه »دانشگاه تراز انقالب 
انسانی  نیروی  تربیت  محل  را  اسالمی« 
و  کشور  آینده  به  امیدوار  دانشمند،  عالِم، 
مسئولیت پذیر در حل مشکالت جامعه خواند 
و تصریح کرد: اگر نگاه به دانشگاه این چنین 
باشد و بر اساس نیازهای جامعه راهکار ارائه 
راهکار  این  مجری  استاد  و  دانشجو  و  کند 
سهولت  به  کشور  مسائل  از  بسیاری  باشند، 

مرتفع خواهد شد.
زمینه  را  حکیمانه  اندیشه  رئیس جمهور 
اجرای حاکمان دانست و با تأکید بر اهمیت 
نهاد دانشگاه افزود: گاهی برخی از تحقیقات 
و پژوهش های انجام شده به رغم غنای علمی 
از  گره ای  و  نمی رسد  عمل  و  اجرا  مرحله  به 
مشکالت کشور باز نمی کند که در این زمینه 
در  علوم  وزارت  سوی  از  بازنگری  یک  باید 

دانشگاه ها صورت گیرد...

و  طبیعی  منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون در استان 
بیابان وجود نداشت و اکنون 4۲ هزار هکتار از مراتع در 
جنوب گچساران و جنوب غربی بهمئی در معرض خطر 
بیابانی شدن است که در صورت پیشگیری نکردن، به 
به  اشاره  با  محمدی،  سلیمان  شود.  می  تبدیل  بیابان 
عوامل موثر بر بیابان شدن مراتع در استان، گفت: بوته 
کنی، چرای مازاد و خارج از فصل دام در مراتع، تبدیل 
مراتع به دیم زار، پروژه های عمرانی به خصوص شهرک 
های صنعتی، معدن کاوی و بهره برداری از معادن، جاده 

سازی و توسعه شهرها و روستاها و خشکسالی....

رئیس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی:
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مدیرکل تعزیرات استان کهگیلویه و بویراحمد
 خبر داد:

جریمه میلیاردی فروشنده 
متقلب لباس مدارس

 در یاسوج

برای مدت ۱۰ ساعت؛

گاز مناطقی از شهرستان 
بویراحمد برای اجرای طرح 

توسعه قطع می شود

دولت بدنبال کم کردن فاصله 
وضع موجود و مطلوب است 
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وعده معاون اقتصادی استاندار؛

شهدناب یاسوج ، 
منتظر سفر رئیس جمهور
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ریاست  حقوقی  معاونت  کارشناسان  گفت:  رئیس جمهور  حقوقی  معاون 
جمهوری با همکاری مجلس »طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات« را تهیه 

کردند و به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید.
روز  صبح  رئیس جمهور  حقوقی  معاون  دهقان،  محمد  مهر،  گزارش  به 
قانون  روز  آذر،  آستانه ۱۲  در  در نشست خبری خود  ماه  آذر  دوشنبه ۷ 
اظهار  اساسی«،  قانون  اجرای  برگزاری »همایش ملی مسئولیت  و  اساسی 
را  بسیجی  همه شهدای  یاد  و  کرده  عرض  تبریک  را  بسیج  هفته  داشت: 
تشکیل  اسالم  جهان  بسیج  باید  که  فرمودند  راحل  امام  می داریم.  گرامی 
از بسیج شکل گرفتند و  با مجاهدت بسیجیان لشکرهای زیادی  شود که 
گروه هایی چون حزب اهلل لبنان و انصاراهلل یمن ادامه دهنده همان مسیر 

تشکیل گروه های بسیجی هستند.
اسالمی  جمهوری  علیه  پیچیده ای  ترکیبی  جنگ  دشمن  کرد:  بیان  وی 
طراحی و از برخی از بسترهای داخلی استفاده کرد و دشمن هم داعش را به 
صحنه آورد و از خوی وحشی گری داعش برای ترور مردم در حرم شاهچراغ، 

ایذه و اصفهان و در برخی دیگر از شهرها استفاده کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: منافقین هم تمام قد وسط میدان 
بودند و برخی از مدافعان امنیت را شهید کردند و به دنبال کشته سازی 
بودند و از همه ظرفیت های رسانه ای خود استفاده کردند و متأسفانه برخی 
اقتصاد  و  امنیت  به  با خود همراه کردند که ضرباتی  را هم  غافل  افراد  از 

کشور وارد شد.
برگزاری  حق  تاکنون  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  شد:  متذکر  دهقان 
اجتماعات و تجمعات محترم شمرده شده است و در اصل ۲۷ قانون اساسی 
چارچوب های تجمعات آمده است و در چارچوب مبانی اسالم و بدون حمل 

اسلحه مجاز است.
همکاری  با  حقوقی  معاونت  کارشناسان  گذشته  سال  یک  در  گفت:  وی 
نمایندگان مجلس طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات را در مجلس پیگیری 
و آماده کردند و ان شااهلل به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب 

خواهد رسید.

نقایص قوانین و رفتارهای سلیقه ای درباره اجازه تجمعات باید 
اصالح شود

دهقان تاکید کرد: نقایص قوانین و رفتارهای سلیقه ای درباره اجازه تجمعات 
و راهپیمایی ها باید اصالح شود. همه مقامات جمهوری اسالمی ایران حق 
تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کرده اند.

هر  و  نمی دانیم  بخش  فقط یک  را  اساسی  قانون  ما  داشت:  اظهار  دهقان 
کجا که دیدیم نقض شده است، با همت معاونت حقوقی تذکرات الزم را به 
مسئوالن ذیربط دادیم. اگر در جایی غیر از دستگاه اجرایی هم اشکالی را 

در اجرای قانون اساسی دیدیم، تذکرات الزم را به آنان دادیم.
وی بیان کرد: با پیگیری معاون قانون اساسی، موضوع تشکیل خانه قانون 
وزارتخانه های  با  دنبال کردیم.  را  آنجا  در  برگزاری نشست هایی  و  اساسی 
تا مشخص  برگزار کردیم  را  اساسی جلساتی  قانون  اجرای  درباره  مختلف 
چه  و  شده  اجرا  وزارتخانه ها  آن  در  اساسی  قانون  اصول  حد  چه  تا  شود 
موانعی برای عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته است تا 

شاهد نقض اصول قانون اساسی در دستگاه های اجرایی نباشیم.

دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم ما تدارک دیده است
اغتشاشات  و  اعتراضات  بین  ما  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
تفکیک قائل هستیم. دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم ما تدارک دیده 
از  با دشمن استفاده می کنیم.  از ظرفیت های خود برای مقابله  است و ما 
همه افراد جامعه دفاع می کنیم و در مقابل هیچ ظلمی ساکت نمی مانیم و 

پیگیری می کنیم و تا االن هم نشست هایی را با دانشجویان برگزار کردیم 
تدارک  ما  در کشور  را  این حوادث  که  است  با دشمن  وارده  اصل ظلم  و 

دیده است.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در طرح جدید نحوه برگزاری 
تجمعات قرار است نقایصی که مربوط به تجمعات است، برطرف شود. قانون 
اساسی حق طبیعی مردم را برای اعتراض، تجمع و راهپیمایی به رسمیت 

شناخته است.
و  شدیم  کار  به  دست  سیزدهم  دولت  تشکیل  محض  به  کرد:  بیان  وی 
برای مردمی سازی اجرای قانون اساسی جلسات متنوع و متعددی برگزار 
و  تدوین  را  اساسی  قانون  اجرای  نحوه  مسئولیت  دستورالعمل  ما  کردیم. 
آماده کردیم و برای دفتر رئیس جمهور ارسال شد و سپس در مرداد ماه 
امسال این دستورالعمل ابالغ شد. این اولین بار بود که دستورالعمل جدید 

با این مضمون تدوین شد.
دهقان بیان کرد: در این دستورالعمل مفاد متنوعی پیش بینی شده است؛ 
برای مثال برای دفاع از آزادی های مشروع ملت و حقوق مردم و اجرای همه 
اصول قانون اساسی، سامانه ای طراحی شده است که مردم سراسر کشور 
و  باشند  داشته  دسترسی  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت  به  می توانند 

موارد نقض قانون اساسی را اعالم کنند.
ریاست جمهوری  فناوری  با همکاری بخش  این سامانه  اظهار داشت:  وی 
پیگیری و راه اندازی شده است و روز شنبه هفته آینده و در »همایش ملی 

مسئولیت اجرای قانون اساسی« رونمایی رسمی خواهد شد.
اتفاق می افتد، توسط معاونت  دهقان گفت: تمام موضوعاتی که در کشور 

طراحی  درباره  که  موضوعاتی  می شود.  رصد  جمهوری  ریاست  حقوقی 
دشمن است، به صورت مجزا در این معاونت پیگیری می شود تا با عوامل 
دشمن برخورد شود. در داخل کشور هم کسانی که به جان و مال مردم 

آسیب زدند، تحت تعقیب قرار می گیرند و با کسی تعارف نداریم.
رفراندوم  برگزاری  لزوم  درخصوص  فضاسازی ها  برخی  با  رابطه  در  وی 
گفت: ادامه داد: در قانون اساسی موضوع رفراندوم آمده است اما رفراندوم 
است  اساسی پیش بینی شده  قانون  در  رفراندوم  دارد.  را  سازوکار خودش 
و اگر مصالح کشور اقتضا کند، با نظر مقام معظم رهبری و رأی دو سوم 
است،  پیگیری  قابل  موضوعی  هر  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
اما این موضوعات باید در شرایط ثبات و آرامش کشور انجام شود، نه در 

شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشورمان است.
دهقان اظهار داشت: یکسری بخش ها قابل همه پرسی و رفراندوم نیست. 
قانون اساسی اجازه تغییر در مسائلی مثل جمهوریت و اسالمیت نظام را 
نداده و کسی نمی تواند بگوید جمهوری اسالمی را نمی خواهیم. همچنین 
قابل  هم  موضوع  این  که  است  گرفته  شکل  والیت  پایه  بر  نظام  مبنای 

رفراندوم نیست.
به  نهاد در واکنش  این  اقدام حقوقی  معاون حقوقی رئیس جمهور درباره 
اقدامات رسانه های معاند مانند اینترنشنال و بی بی سی، گفت: مرکز امور 
حقوقی بین الملل که زیر نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری است، در حال 
گروه های  بازوی  عنوان  به  که  معاند  رسانه های  با  قانونی  برخورد  پیگیری 
قوانین  برخالف  رسانه ها  این  است.  کردند،  عمل  ما  کشور  در  تروریستی 
این  دیگر  و  می دادند  را  آتش زا  مواد  و  ساخت سالح  و  آموزش  رسانه ای، 

رسانه ها، رسانه نیستند بلکه گروه تروریستی هستند و کاماًل از مسیر حرفه 
نتیجه  به  اگر  که  شده  جمع آوری  الزم  مستندات  شده اند.  دور  خود  ای 
برسد و نهادهای بین المللی به مستندات ما توجه کنند، آن را اطالع رسانی 

خواهیم کرد.
دهقان گفت: مستندات و گزارش هایی جمع آوری شده است و مرکز امور 
کار  حال  در  ریاست جمهوری  حقوقی  معاونت  نظر  زیر  که  نیز  بین الملل 
کردن است، تمام این مستندات را جمع آوری و ساماندهی کرده و در حال 
به زودی در دادگاه ها و مراجع بین  المللی است که  با قواعد بین  تطبیق 
ایران  ملت  به  زودی  به  آن  نتیجه  و  شد  خواهد  شکایت  به  اقدام  المللی 

گزارش داده خواهد شد.

ما درباره فیلترینگ تصمیم گیر نیستیم
از  ما  گفت:  خارجی،  اجتماعی  شبکه های  از  برخی  فیلترینگ  درباره  وی 
هرگونه آزادی عمل برای اطالع رسانی اقدام می کنیم، اما زمانی که برخی 
از شبکه های خارجی با دشمنان ما همراه شدند و تا وقتی که یک شبکه 
ابزار دست تروریست ها  اقدام می کند و  ناامن کردن کشور  اجتماعی برای 

باشد، کسی نمی تواند از آن حمایت کند.
دهقان تاکید کرد: ما در این زمینه تصمیم گیر نیستیم و مسئوالن امنیتی 
کشور باید تصمیم بگیرند که وضعیت استفاده از این شبکه های خارجی چه 
اجتماعی داخلی  از ظرفیت شبکه های  از مردم  بسیاری  البته  خواهد شد. 

استفاده می کنند و به این سمت مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: بنده نماینده مجلس بودم و روزی نبود که جلوی مجلس 
اعتراض  بین  ما  است.  شده  نهادینه  ما  کشور  در  تجمعات  نباشد.  تجمع 
و  اعتراض  تفاوت  هم  اساسی  قانون  در  هستیم.  قائل  تفکیک  اغتشاش  و 
اغتشاش آمده است، اما زمانی که فردی سالح و چاقو حمل می کند، این کار 
ممنوع است. فردی در تجمعات نباید علیه مبانی اسالم اقدام کند. اعتراض و 
تجمعات برای رعایت نظم عمومی باید دارای مجوز باشد و کسی که اعتراض 
دارد، نباید به زور کسب و کار مردم را تعطیل و آنان را وادار به اعتصاب 
اجباری کند و تهدیدش کند. ما اعتراض را تهدید برای کشور نمی دانیم، 

چرا که موجب رشد و پیشرفت کشور است.
اسالمی  جمهوری  نمادهای  از  یکی  حجاب  گفت:  حجاب،  درباره  دهقان 
است و اجباری شدن حجاب توسط امام راحل مطرح و در مجلس تبدیل به 
قانون شد. اینکه ما بگوییم که حجاب دیگر در کشور آزاد شود، با مبانی و 
مظاهر جمهوری اسالمی در تضاد است. ما جلساتی در این زمینه گذاشتیم 
و منظومه نظر خود درباره حجاب را به مسئوالن ذیربط اعالم خواهیم کرد.

وی درباره صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، بیان کرد: آلمان نقش 
مهمی در این کار داشت و آلمان خودش مهمترین ناقض حقوق بشر است. 
آلمان باید هزاران سال از ایران به جهت جنایاتی که علیه کشور ما مرتکب 
شده است، عذرخواهی کند و ادعاهای حقوق بشری از سوی آلمان پذیرفتی 
نیست و آنان سالح شیمیایی به صدام دانند تا علیه کشور ما به کار گرفته 
شود. برخی از مسائل یک طرفه دیده شده است. فضایی که در آنجا ایجاد 

شد، یک طرفه بود و ما این موضوع را پیگیری می کنیم.
تبریک  را  ولز  برابر  ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی  داشت:  اظهار  دهقان 
می گویم و خواهش بنده از بازیکنان تیم ملی این است که همان طور که 
غیرت ایرانی را در آن بازی نشان دادند، باید این غیرت را به مراتب بیشتر 
آمریکایی  رسانه های  وسوسه های  به  و  دهند  نشان  هم  آمریکا  مقابل  در 
ان شاءاهلل روز چهارشنبه جشن  نخواهند کرد.  و  نکردند  توجه  و سعودی 

پیروزی مقابل آمریکا را خواهیم گرفت.

طرح »نحوه برگزاری تجمعات«
 به زودی در مجلس بررسی می شود
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مدیر پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد:

15 شرکت فناور در کهگیلویه و 
بویراحمد آغاز به کار کرد

مدیر پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در 
۵ ماهه اخیر ۱۰۰ نفر در این استان از طریق راه اندازی ۱۵ 

واحد و شرکت فناور صاحب شغل شدند.
آبان ماه  آخر  تا  تیر  ابتدای  از  داشت:  اظهار  فرزین،  محسن 
امسال با اضافه شدن ۱۵ واحد و شرکت فناور بیش از ۱۰۰ 

مورد شغلی به آمار اشتغال این استان افزوده شد.
از  حوزه  این  در  اشتغال  مجموع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  عنوان  بود،  مورد   4۰۰ امسال  خردادماه  تا   9۷ سال 
شرکت های  با  همکاری  و  شده  انجام  برنامه ریزی های  با 
دانش بنیان و واحدهای فناور این تعداد هم اکنون به ۵۰۰ 

نفر رسیده است.
در  مستقر  شرکت های  و  واحدها  مجموع  کرد:  ابراز  فرزین 
امسال  خردادماه  تا   9۷ زمانی  بازه  در  رشد  مراکز  و   پارک 
۵۵ مورد بود که هم اکنون به ۷۰ مورد رسیده و پیش بینی 
می شود تا پایان سال به ۱۰۰ برسد و البته هم اکنون ۲۰ 

متقاضی در مرحله بررسی و داوری قرار دارند.
مدیر پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
کرد: از سال 9۷ تا خردادماه ۱4۰۱ در مجموع ۱۰ شرکت 
مورد   ۱۲ به  اکنون  هم  که  شدند  پارک  عضو  دانش بنیان 

رسیده و یک شرکت نیز در مرحله بررسی قرار دارد.
تیرماه  یاسوج  سالمت  فناوری  مجتمع  کرد:  بیان  فرزین 
ارائه خدمات تخصصی به  امسال به منظور مرکز استقرار و 
داروسازی،  زمینه های  در  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های 
فناوری پزشکی و بهداشتی، صنایع غذایی و غیره در دستور 
کار قرار گرفت و هم اکنون فرایند بهسازی، متناسب سازی 

و تجهیز آن در حال انجام است.
در  فناور  شرکت  یک  تنها  این  از  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
مجتمع پس  این  کرد:  تصریح  داشت،  استقرار  مجتمع  این 
و  دانش بنیان  و  فناور  شرکت   6۰ از  بیش  بهره برداری  از 
خود  در  را  سالمت  حوزه  کارگزار  و  دهنده  شتاب  چندین 

جای می دهد.
فرزین ابراز کرد: فرایند بهسازی و تکمیل ساختمان مجتمع 
فناوری و نوآوری آفتابگران گچساران بعد از دو سال داشتن 
روند کند اجرایی تعیین تکلیف و فاز اول به پایان رسید و فاز 

دوم در مرحله واگذاری به پیمانکار قرار دارد.
فناور مرکز رشد  اکنون واحدهای  وی خاطرنشان کرد: هم 
آزاد  دانشگاه  در  واقع  استیجاری  ساختمان  در  گچساران 
در  بسیاری  مسائل  با  مرکز  این  و  هستند  مستقر  اسالمی 
متقاضیان  و  مستقر  واحدهای  به  خدمات  و  فضا  تخصیص 

استقرار، روبه رو است.

مدیرکل تعزیرات استان کهگیلویه و بویراحمد
 خبر داد

جریمه میلیاردی فروشنده متقلب
 لباس مدارس در یاسوج

از  بویراحمد  استان کهگیلویه و  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
جریمه یک میلیاردی فروشنده متقلب لباس فرم مدارس در 

یاسوج، مرکز استان خبر داد.
سید حمزه لقمانی روز دوشنبه هفتم آذرماه ۱4۰۱ در جمع 
خبرنگاران گفت: گزارش تنظیمی از معاونت بازرسی سازمان 
تقلب شخصی در  ارتکاب  بر  تجارت مبنی  و  صنعت معدن 
فروش لباس مدارس این موضوع در دستور کار تعزیرات قرار 

گرفت.
تعزیرات  بدوی  دوم  شعبه  به  پرونده  ارسال  با  افزود:  وی 
دفاعیات  آخرین  اخذ  و  اظهارات  استماع  از  پس  و  یاسوج 
متهم و جری سایر تشریفات قانونی نامبرده به جزای نقدی 
محکوم که این رای در شعبه هیئات تجدید نظر نیز به تایید 
رسید. لقمانی بیان کرد: شعبه با احراز تخلف، فرد متقلب را 
به پرداخت یک میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم 

کرد.

۲ تن چوب درخت بلوط قاچاق 
در باشت کشف و ضبط شد

گفت:  باشت  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست   
قاچاق  بلوط  چوب  تن   ۲ اداره  این  حفاظت  یگان  ماموران 

هنگام بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف و ضبط کردند.
محراب عبدی افزود: این محموله از نوع محصوالت جنگلی 
شهرستان  این  در  نیسان  دستگاه  یک  از  که  بوده  بلوط 
قاچاق  از  اطمینان  و  بررسی  از  پس  و  بود،  شده  بارگیری 

بودن آن با دستور مقام قضایی توقیف شد.
وی بیان کرد: پرونده ای در این زمینه برای متخلفان تشکیل 

و به منظور پیگیری به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
این  طبیعی  منابع  حفاظتی  نیروهای  کرد:  ابراز  عبدی 
و  هیزم  زغال،  چوبی،  محصوالت  کنترل  با  شهرستان 
محموله  که  صورتی  در  مرتع  و  جنگلی  فرعی  محصوالت 
باشد  قاچاق می  قانون  نباشد طبق  برخوردار  از مجوز الزم 
ارسال  قضایی  مراجع  به  و  تشکیل  پرونده  متخلف  برای  و 

خواهد شد.

رییس اداره امورمراتع و بیابان منابع طبیعی 
استان کهگیلویه و بویراحمد:

۴۲ هزار هکتار از مراتع استان 
در خطر بیابان شدن قرار دارد

بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری  امور مراتع و  اداره  رییس 
بیابان وجود  استان  در  تاکنون  بویراحمد گفت:  و  کهگیلویه 
نداشت و اکنون 4۲ هزار هکتار از مراتع در جنوب گچساران 
و جنوب غربی بهمئی در معرض خطر بیابانی شدن است که 

در صورت پیشگیری نکردن، به بیابان تبدیل می شود.
شدن  بیابان  بر  موثر  عوامل  به  اشاره  با  محمدی،  سلیمان 
مراتع در استان، گفت: بوته کنی، چرای مازاد و خارج از فصل 
دام در مراتع، تبدیل مراتع به دیم زار، پروژه های عمرانی به 
خصوص شهرک های صنعتی، معدن کاوی و بهره برداری از 
معادن، جاده سازی و توسعه شهرها و روستاها و خشکسالی 
بیابان  برای  را  زمینه  یافته،  افزایش  اخیر  های  سال  در  که 

شدن مناطقی از استان فراهم می کند.
بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری  امور مراتع و  اداره  رییس 
به مساحت مراتع پوشش گیاهی غیر جنگلی استان اشاره و 
گفت: مراتع اگر به مراتع “زیراشکوب جنگل” و “مراتع خارج 
از جنگل” تقسیم شود ، مراتع خارج از جنگل استان را ۵۱۲ 

هزار هکتار اعالم کرد.
مراتع  برای  تخصیصی  اعتبارات  شمردن  ناچیز  به  محمدی 
استان گفت: در سال جاری کل اعتبار برای این بخش ۵۳۰ 
ممیزی  است  الزم  که  است  یافته  اختصاص  تومان  میلیون 
مرتع، نظارت بر طرح های مرتع داری، کنترل دام و کنترل 

پروانه َچرا با این هزینه ناچیز انجام شود.
از مراتع  با اشاره به درآمدهای حاصل  این کارشناس مرتع، 
خصوص  )به  دارویی؛  گیاهان  محل  از  امسال  گفت:  استان، 
آنغوزه و باریجه ( حدود ۱ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان بهره 

مالکانه وصل شد که به حساب خزانه واریز شد.
اشاره  استان  مراتع  در  کاربری  تغییر  عوامل  دیگر  به  وی 
و  تصرف  زیادی  مراتعی  گچساران  پتروشیمی  گفت:  و  کرد 
تغییر کاربری داده که حتی در سال جاری برای توسعه خود، 

بخشی از مراتع را اشغال کرده است.
وی تاکید کرد: مراتع یکی از مهمترین و با ارزش ترین منابع 
ملی محسوب می شوند ضمن درآمدهای حاصل از آن، علوفه 
با  آن،  فایده های  و  کاربردهای  دیگر  و  آن  در  موجود  های 
مدیریت صحیح و بهره برداری بهینه از آن، نقش اساسی در 

جهت حفظ آب و خاک دارد.

سپاه ۳1۳ جهیزیه به نوعروسان 
عشایری استان اهدا کرد

ازدواج به سبک اسالمی و اهدای ۳۱۳ سری  مراسم جشن 
جهیزیه به زوج های جوان عشایری و روستایی استان از سوی 

سپاه عشایر کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایر کهگیلویه و بویراحمد روز 
این آئین اظهار داشت: ۱۱ قلم جهیزیه  دوشنبه در حاشیه 
با اعتبار بیش از ۵۰ میلیون تومان به ۵۰ نفر از نوعروسان 

روستایی و عشایری اهدا شد.
سرهنگ حسن رضایی افزود: با توجه به سیاست های دولت 
تا  شده  تالش  جوانان  ازدواج  موضوع  اهمیت  خصوص  در 
و  گیرد  انجام  آسان  ازدواج  به  مربوط  امور  در  تسهیل گری 
پایان  تا  دیگر،  نیازمند  های  زوج  به  جهیزیه  اهدای  برنامه 

سال ادامه دارد.
ازدواج  فرهنگ   ترویج  مراسم  این  از  هدف  داشت:  ابراز  وی 
به ویژه ازدواج آسان است که در بحث جهیزیه به نوعروسان 

عشایری و روستایی کمک شده است.
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
تاکید کرد: کمک به تشکیل زندگی زوج های جوان از بهترین 
کارهاست و در پی آن با افزایش حس مسئولیت برای تشکیل 

خانواده، اشتغال هم برای جوانان ایجاد می شود.
سرهنگ رضایی بر ضرورت برگزاری ازدواج های آسان توسط 
خانواده ها و زوج های جوان به عنوان یک اقدام خداپسندانه 
تاکید کرد و افزود: عده ای امروز دچار آداب و رسوم اشتباهی 
در امر ازدواج هستند که رغبت جوانان به ازدواج را کم کرده 

است.
زوج  تا  ها تالش شد  این جهیزیه  اهدای  در  داد:  ادامه  وی 
های نیازمند در مناطق محروم استان از دیشموک تا زیالیی 

و دیگر مناطق به بهترین نحو شناسایی شوند.
عشایری به عنوان یک سبک سنتی حیات اجتماعی با وجود 
تمام سختی هایش هنوز هم جذابیت های خودش را دارد به 
طوری که در زمان حاضر ۱۲درصد از جمعیت استان زاگرس 
روزگار  شیوه  این  به  همچنان  بویراحمد  و  کهگیلویه  نشین 

می گذرانند.
از  خانوار   ۱۲۰ و  هزار   ۱۱ از  بیش  قالب  در  نفر  هزار   ۷۰
جمعیت ۷۲6 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد عشایر هستند 
که این میزان جمعیت از 6 ایل بومی، ۲ طایفه قشقایی، ۱6 
)اوالد(  تش   ۱۱۰ و  هزار  یک  از  بیش  و  طایفه   ۱۸۱ تیره، 

تشکیل شده است.

برای مدت ۱۰ ساعت؛

گاز مناطقی از شهرستان بویراحمد 
برای اجرای طرح توسعه

 قطع می شود
شنبه  سه  امروز  بویراحمد  شهرستان  مناطق  از  بخشی  گاز 

به علت توسعه شبکه گاز به مدت ۱۰ ساعت قطع می شود.
 روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در اطالعیه ای 
اعالم کرد که به علت تعمیرات شبکه گاز بویراحمد، جریان 
گاز مناطق مادوان، بلهزار، زیرتل و روستای تمنک از توابع 
این شهرستان از ساعت ۸ سه شنبه به مدت ۱۰ ساعت قطع 

می شود.
مدت  در  است  شده  خواسته  مشترکان  از  اطالعیه  این  در 
قطعی گاز از دستکاری تجهیزات گاز رسانی خودداری کنند و 
ضمن پیش بینی تمهیدات الزم ،شیر گاز بعد از کنترل منزل 
خود را به صورت بسته نگه دارند و از دست زدن به کنتور و 

رگالتور خودداری کنند.

و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
رئیس  آینده  سفر  در  گفت:  بویراحمد 
اندازی  راه  و  ایجاد  استان  به  جمهور 
کارخانه کنسانتره سیب، سازه های ذخیره 
نهاده ها و سردخانه ها جزو طرح  سازی 
های پیشنهادی به ایشان خواهد بود و این 
یاسوج  تا کارخانه شهدناب  وعده ای شد 
رئیس  سفر  منتظر  دوباره   فعالیت  برای 

جمهور بماند.
کارخانه صنایع تبدیلی آبمیوه و نوشیدنی 
گاز) شهد  بدون  یا گیاهی  ای  میوه  های 
کارخانه  بهترین  از  یکی  عنوان  به  ناب( 
تبدیلی کشور شناخته  فعال صنایع  های 
شده بود، پس از مدتی فعالیت به یک باره 
ورق برگشت و سایه رکود بر سر این واحد 
تولیدی قرار گرفت اما این روزها دولت در 

تکاپوی احیای این کارخانه است.
با   ۱۳۷6 سال  در  تولیدی  واحد  این 
و  کنسانتره  تن  هزار  پنج  تولید  ظرفیت 
مادوان  منطقه  در  نفر   ۸4 اشتغال زایی 
رسید  بهره برداری  به  بویراحمد  توابع  از 
به  صادرات  و  خوب  تولیدات  وجود  با  و 
راکد   ۱۳۸6 سال  در  خارجی  کشورهای 

شد.
شهد  کارخانه  از  برداری  بهره  روزها،  آن 
ناب یاسوج سبب شد تا فروش میوه سیب 
رغبت  باغداران  و  شود  تضمین  درمنطقه 
دیری  اما  دهند  نشان  خود  از  بیشتری 
نپایید که سایه رکود بر این کارخانه سایه 

افکند.
پای سیب های آبدار قرمز و زرد کهگیلویه 
و بویراحمد به بازار های ملی و بین المللی 
شهد  کارخانه  محصوالت  و  بود  شده  باز 
کشورهای  به  کار  ابتدای  همان  در  ناب 

اروپایی صادر می شد.
جوابگوی  یاسوج  ناب  شهد  کارخانه 
تولیدات باغی شامل سیب و انگور منطقه 
بود، باغداران در زمینه فروش محصوالت 
خود مشکلی نداشتند و رغبت کشاورزان 
برای توسعه باغ هایشان بیشتر شده بود با 
در  کشاورزان  و شوق  شور  این  حال  این 
چشم به هم زدنی با تعطیلی کارخانه به 

آخر راه رسید.
در  کمبود سرمایه  کارخانه  این  مشکالت 
گردش و ثابت اعالم شده بود و در سال 
نشست  برگزاری  باوجود  متمادی  های 
روی  پیش  موانع  رفع  برای  مختلف  های 
کارخانه شهد ناب، تالش برای احیای آن 

نتیجه ای نداده بود.
احیای کارخانه کنسانتره سیب

 جزو اولویت حوزه اقتصادی استان
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
به ظرفیت های  با توجه  بویراحمد گفت: 
استان در زمینه محصوالت باغی به ویژه 
و  تبدیلی  صنایع  ایجاد  مرغوب،  سیب 
تکمیلی از جمله احداث کارخانه کنسانتره 
نخست  اولویت  استان جزو  این  در  سیب 

حوزه اقتصادی است.
تعاون  افزود:  عسکری  احسان  سید 
در صدد  بویراحمد  و  کهگیلویه  روستایی 
خریداری کارخانه متروکه کنسانتره سیب 
یاسوج از سرمایه گذار پیشین آن است که 
مدار  وارد  و  اندازی  راه  دوباره  را  کارخانه 

تولید کند کند.
تیم  ابراز داشت: مقرر شده یک  عسکری 
خصوص  در  دقیق  صورت  به  کارشناسی 
نظر  اظهار  کارخانه  آالت  ماشین  قیمت 
کند و این معامله انجام گیرد چرا که ایجاد 
و راه اندازی این کارخانه موجب بهره وری 
پایداری درآمد کشاورزی استان  بیشتر و 

می شود.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
سازمان  شده  قرار  کرد:  اضافه  بویراحمد 
را  کارخانه  این  استان  روستایی  تعاون 
راه اندازی کند چنانچه در تامین مشکل 
مالی دچار مشکل شود حمایت های مالی 
الزم از منابع استانی از این سازمان انجام 

خواهد شد.
جمهور  رئیس  آینده  سفر  در  گفت:  وی 
به این استان ایجاد و راه اندازی کارخانه 
کنسانتره سیب، سازه های ذخیره سازی 
های  طرح  جزو  ها  سردخانه  و  ها  نهاده 

پیشنهادی به ایشان خواهد بود.
صنایع  کارخانه  کرد:  تاکید  عسکری 

آبمیوه و نوشیدنی های میوه ای  تبدیلی 
همان  یا  )شهدناب(  گاز  بدون  گیاهی  یا 
کنسانتره سیب در سال ۷6 با هدف ایجاد 
اشتغال و تولید در استان آغاز به کار کرد 
 ۸6 سال  از  مشکالت  برخی  دلیل  به  اما 

تاکنون تعطیل شده است.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
در  ناب  شهد  کارخانه  افزود:  بویراحمد 
مختلف  کشورهای  به  صادرات  گذشته 
این  دوباره  برگشت  درصورت  و  داشته 
در  مهمی  نقش  تولید  چرخه  به  کارخانه 
موضوع  در  و  دارد  استان  اقتصادی  رشد 
کنسانتره سیب و صادرات آن نقش مهمی 

خواهد داشت.

صنایع تبدیلی حلقه مفقوده
 تولید سیب کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و  تبدیلی  صنایع  گفت:  بویراحمد  و 
بخش  توسعه  در  مفقوده  حلقه  تکمیلی 
وجود  با  که  رود  بشمار  استان  کشاورزی 
تولید حدود ۱۲6 هزار تن سیب، صنایع 
فرآوری  صنایع  جمله  از  مرتبط  تبدیلی 
معضلی  کنسانتره  کارخانه  و  نگهداری  و 

اساسی است.
توسعه  و  ایجاد  افزود:  پور  معتمدی  علی 
میوه  زمینه  در  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
از راهکارهای  سیب استان، در واقع یکی 
ایجاد  در  که  است  حوزه  این  توسعه 
ایجاد  ضایعات،  کاهش  پایدار،  اشتغال 
غیر  درآمدهای  افزایش  افزوده،  ارزش 
نفتی و کشاورزی و توسعه صادرات موثر 

است.
صنایع  و  سردخانه  بحث  کرد:  تاکید  وی 
بندی  سورت  و  صنعتی  سیب  به  وابسته 
در استان پیگیری شده و در اولویت قرار 

داده شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
حاضر،  حال  در  داشت:  ابراز  بویراحمد  و 
سیب استان به اسم کهگیلویه و بویراحمد 
و  فارس  استان  سیب  اسم  به  و  نیست 

اصفهان به خارج صادر می شود.

ایجاد کارخانه کنسانتره سیب
 و برند سازی سیب استان

و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی یاسوج گفت: مبحث کارخانجات 
بین  استان  در  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 
بخش خصوصی، سازمان جهاد کشاورزی 

و بانک های استان مورد اختالف است.
جبار کیانی تصریح کرد: برخی از سرمایه 
گذاران عالقه مند به این حوزه در استان با 
وجود ایجاد زیرساخت ها و داشتن آورده 
و  بانک  های  قوس  و  کش  در  هنوز  اما 

دولت مانده اند.
صنعتی  سیب  ساله  هر  داد:  ادامه  وی 
کف  در  زائد  محصول  عنوان  به  استان 

آسفالت ها ریخته می شوند.
کیانی بیان کرد: در استانی که ۲۵۰ هزار 
از  کمتر  دارد  تولید  باغی  محصوالت  تن 
آن  های  سردخانه  ظرفیت  تن  هزار   ۳۰

است.
و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
باید صنایع  کشاورزی یاسوج عنوان کرد: 
ارزش  زنجیره  و  شوند  حمایت  تبدیلی 
تا  شود  تکمیل  استان  باغی  محصوالت 
بتوان محصوالت استان از جمله سیب را 

برند سازی کرد.

سیمای تولیدات محصوالت باغی 
کهگیلویه و بویراحمد

در  بردار  بهره   ۸۰۰ و  یکهزار  اکنون  هم 
زمینه تولید سیب درختی در کهگیلویه و 
بویراحمد فعالیت می کنند که ساالنه ۸۲ 
هزار تن سیب در بویراحمد، ۳۵ هزار تن 
دنا و حتی در شهرستان های گرمسیری 
هم تولید سیب وجود دارد و در مجموع 
۱۲6 هزار تن تولید این میوه استان است.

البته با افزودن میزان تولیدات دیگر میوه 
انواع  تن  هزار  تا ۲۸۰  سالیانه ۲۷۰   ، ها 
میوه های  مرکبات،  سیب،  شامل،  میوه 
باغستان های  در  میوه ها  سایر  و  تابستانه 
روانه  و  تولید  بویراحمد  و  کهگیلویه 

بازارهای داخلی و خارجی می شود.
تن  میلیون  یک  ساالنه  مجموع  در 
و  کهگیلویه  در  کشاورزی  محصوالت 
بویراحمد تولید می شود که ۳۰۰ هزار تن 
از این مقدار قابلیت نگهداری سردخانه ای 

دارد.
زمین  هکتار  هزار   ۲۷۰ استان  این 
هزار   9۷۲ سالیانه  که  دارد  کشاورزی 
و  کهگیلویه  در  کشاورزی  محصول  تن 
مصرف  بازارهای  روانه  و  تولید  بویراحمد 

می شود.
با توجه به شرایط خاص منطقه و تنوع آب 
محصوالت  روی  گذاری  سرمایه  هوایی  و 
باغی با ایجاد کارخانه های تبدیلی در این 
استان، درآینده شاهد رشد مهمی در این 

بعد صادرات خواهیم بود.
حدود  مساحتی  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
کیلومترمربع، سرزمینی  و ۲49  هزار   ۱6
مرتفع و کوهستانی با اقلیم سردسیری و 
گرمسیری در جنوب غربی ایران قرار دارد.

وعده معاون اقتصادی استاندار؛

شهدناب یاسوج ، منتظر سفر رئیس جمهور

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای 
نخستین بار تسهیالت اشتغالزایی به عشایر استان به 

مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.
فضل اهلل آذرفر اظهار داشت: عشایر استان می توانند 
تسهیالت اشتغال زایی از ۱۰۰ میلیون تا سقف ۲۰۰ 

میلیون تومان دریافت کنند.
برای  شرایط  واجد  نفر  هزار   ۲ تاکنون  افزود:  وی 
استان  عشایری  مختلف  مناطق  در  تسهیالت  این 

شناسایی شده اند.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل 
کرد: سال های گذشته هیچ اعتباری مختص عشایر 

در این رابطه اختصاص داده نشده بود.
آذرفر تاکید کرد: همچنین امسال مبلغ هفت میلیارد 
تومان تسهیالت از محل بند ب ماده ۵۲ برای خرید 
گرفته  نظر  در  استان  عشایر  برای  دامی  های  نهاده 

شده است.
تسهیالت  این  دریافت  برای  عشایر  داد:  ادامه  وی 
بازپرداخت یک ساله می توانند  با نرخ ۱۰ درصد و 

مراجعه کنند و از تسهیالت برخوردار شوند.
ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل 
امور  نهاده های دامی  تامین  برای  اینک  داشت: هم 
ترجیحی  ارز  و  ندارد  مشکلی  گونه  هیچ  عشایر 

برداشته شده و با نرخ آزاد به عشایر ارائه می شود.
اینک خرید پرواری دام عشایر  بیان کرد: هم  آذرفر 
استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام در حال انجام 
برای خرید تضمینی دام  بیان کرد: هنوز  است. وی 
که  نشده  ابالغ  دستورالعملی  استان  به  عشایر  مازاد 

پیگیری  دست  در  عشایر  از  حمایت  برای  مهم  این 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل  است. 
گفت: دو مشکل اساسی عشایر استان در رابطه با دام 
ها یکی قیمت پایین گوشت و دیگری هزینه باالی 
به گونه ای که  افزود:  نهاده های دامی است. آذرفر 
قیمت گوشت متناسب با افزایش هزینه نبوده است 
ارائه تسهیالت  با  و در این رابطه امور عشایر استان 
خرید نهاده و تامین نهاده به کمک عشایر آمده است.

براساس آخرین آمار ، در چند سال گذشته یک هزار 
و ۲۰۰ خانوار به جمعیت عشایری استان کهگیلویه 
و بویراحمد افزوده شده است. جمعیت عشایری این 
استان از ۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار به ۱۲ هزارو 4۰۰ 
خانوار رسیده است. پرداخت تسهیالت خرید دام، باال 
زنجیره  طرح  اجرای  عشایری،  آمد  در  سطح  رفتن 
رفاهی  های  ساخت  زیر  ایجاد  و  گوشت  تولید  ای 
استان  عشایر  جمعیت  افزایش  دالیل  مهمترین  از 

توسعه  سویی  از  است.  بوده  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مناطق  در  فسیلی  های  از سوخت  استفاده  فرهنگ 
عشایری در چند سال اخیر موجب کاهش قابل توجه 
مهاجرت عشایر به مناطق روستایی و شهری استان 

شده است.
قالی،  گبه، جاجیم،  انواع  مربع  متر  هزار  ساالنه ۱۰ 
4۰۰ تن پشم، ۲6 هزار تن شیر، ۱۸۰ تن انواع روغن 
های دامی و ۷۲۰ تن گوشت قرمز توسط عشایر این 

استان تولید می شود.
هم اکنون تعداد دام های در اختیار عشایر این استان 

افزون بر یک میلیون راس است.
از  خانوار  هزار   ۱۲ از  بیش  قالب  در  نفر  هزار   ۷۰
بویراحمد  و  کهگیلویه  نفری  هزار   ۷۲6 جمعیت 
عشایر هستند که این میزان جمعیت از 6 ایل بومی، 
۲ طایفه قشقایی، ۱6 تیره، ۱۸۱ طایفه و بیش از یک 

هزار و ۱۱۰ تش )اوالد( تشکیل شده است.

تسهیالت اشتغالزایی برای عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد 

اختصاص یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
حمایتی  های  بسته  گفت:  بویراحمد  و 
شده  آماده  تهران  در  دامداران  از  دولت 
و  ابالغ  استان  این  به  زودی  به  که  است 

جزئیات آن اعالم خواهد شد.
داشت:  اظهار  معتمدی پور  علی  سید 
های  بسته  اطالعات  آخرین  اساس  بر 
روزهای  در  و  است  شده  آماده  حمایتی 
از  الزم  حمایت  تا  شود  می  ابالغ  آینده 
دامداران استان های مختلف و به تبع آن 
تولید کنندگان دام کهگیلویه و بویراحمد 

انجام شود.

دامداران  از  منظور حمایت  به  افزود:  وی 
های  نهاده  تا  کرد  تالش  ابتدا  در  دولت 
دالالن  دست  و  نروند  انحراف  به  دامی 
نهاده  نباشد  مجبور  دامدار  و  شود  کوتاه 

را با قیمت گزاف از دالل بخرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد تصریح کرد: هم اینک دست 
دالالن از نهاده های دامی کوتاه شده است 
و با قیمت یکسان به دست همه دامداران 

می رسد.
دیگر  طرف  از  داشت:  ابراز  معتمدی پور 
و  شد  صادر  کارت  دامدار  دامداران  برای 

سرمایه در گردش برای خرید نهاده ها به 
آن ها ارائه شد.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت 
بسته  پیگیر  دولت  دامی  های  نهاده 
آن  ابالغ  با  که  هاست  آن  برای  حمایتی 
کنندگان  تولید  دامی  های  نهاده  مشکل 

دام رفع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
در  تولیدکنندگان  از  بویراحمد حمایت  و 
این  مطالبه  به  پاسخ  و  کشاورزی  بخش 
عرصه  فعاالن  عنوان  به  جامعه  از  قشر 
اولویت های  از  را  غذایی  امنیت  و  تولید 

دولت و وزارت جهاد کشاورزی دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
و بویراحمد تاکید کرد: این مدت بخشی 
در  دام  کنندگان  تولید  پروار  های  دام  از 
بهای  تمام  تقریبا  و  استان خریداری شد 

دام پرداخت شده است.

مطالبات  از  بخشی  کرد:  عنوان  وی 
کسی  هر  و  شد  تهاتر  نهاده  با  دامداران 
انجام  قطعی  طور  به  خرید  کرد  مراجعه 
شد. معتمدی پور بیان کرد: در تمام نقاط 
کافی  اندازه  به  دامی  های  نهاده  استان 
دامی  نهاده  وجود  لحاظ  از  و  دارد  وجود 

هیچ گونه مشکلی نیست.
و  کهگیلویه  دامی  واحدهای  تعداد 
بویراحمد بیش از ۲ میلیون و 6۰۰ هزار 
در  دامدار  هزار   4۰ از  بیش  است.  راس 

استان فعال هستند.
میزان تولید گوشت قرمز عشایر کهگیلویه 
و بویراحمد که در سال  ۱4۰۰ هشت هزار 
به 9 هزار تن  اکنون  بود هم  و ۱۰۰ تن 

رسیده است.
از  بیش  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر 
سنگین  و  سبک  دام  رأس  یک میلیون 

دارند.

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

خالی کنید. 
متولد اردیبهشت :

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

این کار را انجام دهید.
متولد خرداد : 

با دیگران خوب رفتار کنید  اگر بگذارند شما به سر کار برگردید و 
اگر  می رود.  بین  از  داشته اید  که  از شکستی  پس  شما  بد  احساس 
مراقب اوضاع باشید اصاًل کار سختی نیست. از بد شانسی، یک نفر 
هست که خیلی منصف نیست و این موضوع باعث خشمگین شدن 
شما می شود. به نفع شماست که کمی دست نگه دارید و تا آنجایی 

که می توانید
متولد تیر :

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

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

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

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

 شما مدام در پی تحقق تمایالت و عالیق تان هستید بهتر است این 
فکر را از ذهن تان بیرون کنید زیرا شما باید به فکر پیشرفت هایتان 
تمایالت شما  زیرا  باشید.  تمایالت  دنبال  به  فقط  که  این  نه  باشید 
تمایل  می یابد  پایان  تمایل  یک  هنگامی که  نیستند،  پذیر  خاتمه 
دیگری باز شروع می شود. اما خوشبختانه شما به زودی اتفاقی برایتان 
پیش می ید که شما خودتان با منطق و برهان به این پاسخ می رسید.

متولد مهر :
 یک صبح با تنبلی برای تان ایده آل به نظر می رسد و ممکن است 
حتی بدنبال استراحت در تمام روز باشید. اما شرایط به شما اجازه 
آنقدر  باشید.  را دارید داشته  آرزویش  را که  اوقاتی  ان  تا  نمی دهند 
کاردر لیست روزانه تان وجود دارد که باعث می شود شما از فکر در 
خانه ماندن و استراحت منصرف شوید. خوشبختانه، زمانیکه از مفید 
و موثر بودن دست بکشید، قادر خواهید بود که حتی زمانیکه کارتان 

را انجام می دهید تفریح کنید.
متولد آبان : 

فرودین ذهن شما امروز ناآرام و بی تاب شده است، و نمی توانید به 
راحتی افکارتان را سازمان دهی کرده و به عمل تبدیل کنید. شما در 
حالیکه سعی می کنید که بفهمید چه مشکلی پیش آمده، شاید ناامید 
و مایوس هم بشوید. به جای اینکه به زور بخواهید اتفاقی بیفتد، فقط 
اگر صبر  ببرید.  لذت  کار  این  از  ابراز می کنید،  را  آرزوهایتان  وقتی 

کرده و تماشا کنید این حس تا فردا شدیدتر خواهد شد.
متولد آذر : 

ممکن است در رابطه با تسلیم شدن در برابر احساسات تان نگران و 
بیمناک باشید. اگر بتوانید آرام باشید حس آشنای امنیت شمارا در 
خود غرق خواهد کرد و شما را تشویق می کند تا در این لحظه کامال 

احساس رضایت و شادمانی کنید. 
متولد دی :

 امروز آرزوهای بزرگی در سر دارید و خوش بینی ذاتی که همیشه 
همراه شما است باعث می شود بتوانید اهداف تان را به مرحله عمل 
برسانید. البته شما نیاز دارید که با انجام کارهای الزم کنار بیایید. اما 
رفتار مثبت شما می تواند بین شما و تمام مردم دنیا تفاوت ایجاد کند. 
تعیین  مالی  مرز  و  حد  خودتان  برای  شما  احتماال   : بهمن  متولد 
کرده اید و اکنون کاری انجام نداده اید که باعث درک بیشتر شما از 
تصویر مالی شود. حتی ساده ترین تصمیم درباره اینکه چیزی بخرید 
که مورد نیاز شماست باعث بوجود آمدن یک سری اتفاق می شود و 

درک و فهم شما را باال می برد.
با خودتان مشخص  را  تان  نیاز دارید تکلیف  امروز   : متولد اسفند 
و  ظاهری  وجهه  اینکه  یا  باشید  روراست  خودتان  با  آیا  که  کنید 
آن  به  شما  اخیر  افکار  و  تصمیمات  کنید.  حفظ  را  خود  اجتماعی 
میزان که به نظر می رسد مهم نیستند، به خاطر اینکه آنها قسمتی 
از یک پیشرفت بلند مدت هستند که ساختار روابط کنونی شما را 

دوباره تعریف می کنند.

۳
فال روز 

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تا پایان آذرماه 
مشکل اصلی کمبودهای دارویی رفع خواهد شد 
و مردم از اوایل دی ماه مشکل حادی در تأمین 

دارو نخواهند داشت.
دارو  کمیته  نشست  حاشیه  در  محمدی،  حیدر 
و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 
مورد سیاست های این سازمان برای تأمین دارو، 
افزود: رفع مشکالت مربوط به تأمین پایدار دارو 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  گذشته  هفته  دو  در 
داخل  در  که  مسیرهایی  از  را  دارو  تأمین  و 
امکانپذیر باشد، انجام خواهیم داد. البته پیگیری 
و  داروسازی  صنایع  نیاز  مورد  نقدینگی  تأمین 

اعتبار مربوط به باال بردن سطح تسهیالت بانکی 
و مشکالت مربوط به ارزش افزوده هم در دستور 

کار است.
در  تولیدکنندگان  مشکالت  اگر  داد:  ادامه  وی 
نیازهای  از  بخشی  شود،  نقدینگی حل  با  رابطه 
دارویی رفع خواهد شد البته ممکن است بخشی 
 ۲ و حدود  نشود  تأمین  تولید،  طریق  از  نیاز  از 
درصد از کل بازار مربوط به واردات است که این 
کرد؛  خواهیم  تأمین  واردات  طریق  از  را  مقدار 
و  باشیم  داشته  مشکل  که  تولید  از  بخشی  در 
احساس کنیم رفع آن زمانبر است تا زمانی که به 
تولید پایدار و ذخیره قابل اعتماد برسیم، واردات 
را در دستور کار قرار خواهیم داد کما اینکه چند 
و  وارد کشور شده  و سُرم  آنتی بیوتیک  محموله 
وارد  بزرگ  محموله های  نیز  جاری  هفته  طی 
کشور خواهد شد و در آذر ماه به ذخیره مناسبی 

از دارو خواهیم رسید.
تولیدکنندگان  امیدواریم  شد:  یادآور  محمدی 
از  زیادی  بخش  شده  انجام  برنامه ریزی  طبق 
اقالم را در آذر ماه تأمین کنند؛ برخی از تأمین 
کنندگان که مشکل قیمت داشتند با بررسی های 
انجام شده مشمول قیمت گذاری شدند و بخشی 
که  خواستیم  آنها  از  که  نبودند  مشمول  هم 

کمافی السابق ادامه دهند.
در  همیشه  افزود:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
هستیم  مواجه  حداقلی  کمبود  با  اقالم  برخی 
تحریم  مانند  خاصی  دالیل  به  است  ممکن  که 
و مشکالت ایجاد شده برای خطوط تولید باشد 
و برآورد ما این است که تا پایان آذرماه مشکل 
اصلی کمبودهای دارویی رفع خواهد شد و مردم 
دارو  تأمین  در  حادی  مشکل  ماه  دی  اوایل  از 

نخواهند داشت.

شرکت های  برخی  همکاری  عدم  مورد  در  وی 
آنها گفت: بخشی  با  برخورد  و  تولیدکننده دارو 
نیاز بوده و  از عدم شناخت  از عدم تولید ناشی 
این  با  داروسازی  شرکت های  از  بسیاری  اینکه 
نیاز شگفت زده شدند به گونه ای که تولید یکی 
این  و  رسیده  برابر   ۲۰ به  ها  بیوتیک  آنتی  از 
موضوع برای برخی از شرکت ها به هیچ وجه قابل 
پیش بینی نبود. البته برخی شرکت ها نیز قصور 
داشتند که از طریق سیستم های نظارتی در حال 
پیگیری است و اگر عمدی بودن قصور آنها اثبات 
شود با آنها برخورد جدی خواهد شد و در حال 
را  ظرفیت  برابر   ۳ تولیدکنندگان  تمامی  حاضر 
افزایش داده و در مورد برخی آنتی بیوتیک ها بر 
اساس نیاز تا ۲۰ برابر نیز افزایش تولید داشتیم.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دلنوشته

بهار بهشتي مردان خدا

نكته

گذاشتن سنگ بناي يك حرکت فرهنگي ناب
  احمد محمدتبريزي

هنوز چن��د روز از آغاز نخس��تین روزهاي 
کاري س��ال براي مطبوعات نگذشته بود 
که خبر خوب به روي صحنه رفتن نمایش 
»دختر شینا« همه مان را شگفت زده کرد. 
ش��گفتي بیش��تر از این بابت ب��ود که این 
نمایش س��نگ بناي یک حرک��ت زیباي 
فرهنگي را مي گ��ذارد. کاري که تا پیش از 
این در دنیاي تئاترمان کم سابقه بوده و حاال 
با اجراي درس��ت و آبرومندانه این نمایش 
مي ت��وان به آین��ده چنین ایده ه��اي ناب 
فرهنگي امیدوار شد. اقتباس از یک کتاب 
پرفروش و موفق دفاع مق��دس در دنیاي 
تئاتر حرکتي ارزشمند و قابل تقدیر است. 
بهناز ضرابي زاده نویس��نده »دختر شینا« 
قبل از اجرایي ش��دن به روي صحنه رفتن 
این نمای��ش درباره قابلیت هاي نمایش��ي 

اثرش به »جوان« گفته بود: »کتاب درباره 
دغدغه هاي یک زن در خانه است و قابلیت 
اجرایي باالیي براي ب��ه روي صحنه بردن 
دارد که فقط به تخصص و حوصله احتیاج 
دارد. اگر بخواهیم چنی��ن اتفاقاتي بیفتد 
باید دنب��ال حرفه اي ها باش��یم و آنها را با 
ورودشان تشویق شان کنیم. باید بازیگران، 
کارگردانان و نمایشنامه نویس��ان به نوعي 
تش��ویق ش��وند و به این حوزه ورود کنند. 
چون این یک ش��روع اس��ت و این شروع 
مي تواند جریان س��ازي خوبي را به دنبال 
داشته باشد. به نظرم اینگونه تاثیرش بیشتر 
است چون بیش��تر و بهتر دیده مي شود.« 
امیدواریم تیم اجرایي نمایش »دختر شینا« 
 به درستي از مسئولیت سنگیني که بر عهده 
گرفته اند بربیایند و مخاطبان را براي دیدن 

نمایش هاي اینچنیني مشتاق کنند. 

 محبوبه قرباني
نوروز هم��راه ب��ا لطافت باده��اي بهاري و 
غبارزدایي روح و جسم رسید و همگان را بر 
سر سفره اي نشاند تا دل ها به هم نزدیک تر و 
بخشنده تر شوند. سفره هاي خالي از عزیزاني 
که یادشان جانش��ین وجودشان بود و کنار 
ذوق عید غم فراق و دلتنگي ها را بر چهره ها 
نمایان مي ک��رد. اش��ک هاي مروارید گونه 
خانواده  شهدا سرریز بر سفره، سیني بر هفت 
سین اضافه مي کرد و آن سین سبکبالي بود 
که براي انجام تکلیف گواراي وجودش��ان 

شد. 
اما عاشقان مکتب عشق و شهادت به رسم 
وفاداري و معرفت در ادامه راه شهدا و به رسم 
غیرت در حمایت از گریه ه��اي معصومانه 
کودکان آواره س��وري س��فره هفت سین 
را هم��راه با س��فره دل به آن س��وي مرزها 
کش��اندند و روي خاک ه��اي ویرانه ش��ام 
گسترانیدند تا در غم آوارگي و بي خانماني 
سوري ها شریک شوند. خداحافظي غریبانه 

شیرمرداني که در خفا اشک 
همس��ران و فرزندان را پاک 
و آن  را س��وغات دل کردند 
تا لحظه تحویل س��ال کنار 
فرزندان مظلوم سوري و روي 
خاک ه��اي متبرک حرمین 
ش��ریف پهن کنند تا گواهي 

شود بر قبولي جهادشان. 
غیورمردان رزمن��ده اي که 
هفت س��ین را از بهار ایران 
بردند تا با س��لیقه، عشق را 
از پ��س گونه ه��اي س��رخ 
»سیب«، شمه اي از بهشت 

را از البه الي گلبرگ هاي »سنبل«، برکت را 
در طعم شیرین و گندم »سمنو«، گیسوان 
ش��انه خورده س��بزه اي جوان که تکه اي از 
طبیعت را نش��ان م��ي داد، حرک��ت ماهي 
در تنگ نش��ان از تکرار زندگ��ي، دانه دانه 
»س��که هاي نو« در کنار س��فره را به جاي 
دست فرزندان در دست هاي کودکان آواره 
سوري کاشتند و شوق معصوم کودکانه ها را 

در باغ چشمان شان شکفتند. 
پابه پاي ش��گفتي هاي س��فره هفت سین، 
کتاب طبیعت را تنه��ا در قاب کوچک ورق 
نزدند و هفت س��ین س��فره دل را به هفت 

»سالم« آسماني مهمان کردند؛ 
َسالٌم َقْوالً ِمْن َربِّ َرحیٍم

َسالٌم َعلي نُوٍح فِي الْعالَمیَن
َسالٌم َعلي إِبْراهیَم

َسالٌم َعلي ُموسي َو هاُروَن
َسالٌم َعلي آِل یاسیَن َو َسالٌم َعلَي الُْمْرَسلیَن 

َسالٌم ِهي َحّتي َمْطلَِع الَْفْجِر
سالم و رحمت خداوند بر آل یاسین و جامعه 
انبیا که امانتدار اله��ام الهي بودند تا فطرت 
پرستش را از بیراهه ها دور سازند. خوشا به 
حال آنانکه به رسم غیرت و وفاداري بر راه و 

وعده هاي حق ماندند. 
مردان خدایي، س��ال را از جایي تازه کردند 
که باد بهاري اش بوي دود و آتش داش��ت و 
سفرهاي نوروزي ش��ان به جاي طبیعت و 
آب و گل، ویرانه بود و خرابه. لباس عیدشان 
پیراه��ن ناآرامي بود ک��ه در بادها به دنبال 

آرامش مي دوید. 
آنها آسمان و نس��یم نوروز که آزاد بودن و 
بخشنده بودن مي آموزد را در کنار مظلوماني 

جس��ت وجو کردند و همراه با دف��اع به آنها 
رسیدند که ش��اید هیچ کدام از ما در وطن 

این قدر نوروز را زیبا نیافتیم. 
اینک سالي که نکوست از بهارش پیداست. 
آنهایي که در قهقهه مستانه ش��ان روي یار 
دیدند و آنهای��ي که کنار یاران س��فرکرده 
نور خدا گرفتند؛ سالش��ان سال عشق است 
و آرامش و برکت ساالنه آنها سوغات بهشتي 
اس��ت که فرش��ته هاي اله��ي آن را از میان 
بال هاي آسماني شان تقدیم مي کنند و این 
است پاداش کساني که با خدا معامله مي کنند 

و لبیک به نداي مظلومان مي دهند. 

ضم�ن معرف�ي خودت�ان از چگونگي 
آشنايي تان با همسري برايمان بگوييد 
که بعدها اليق شهادت در دفاع از حرم 

شد.
من فاطمه رحمان��ي متول��د 23 فروردین ماه 
1370 هستم. تابس��تان س��ال 1384 بود که 
پدر و مادرم با چند نفر از همکاران پدر، به سفر 
معنوي حج رفتند. در تدارک بدرقه پدر و مادر 
بودم که خانواده  هادي من را دیدند. پدر هادي 
در طي سفر، بارها به پدر گفته بودند دخترتان، 
عروس خودم است. پدر و مادر هادي خیلي اصرار 
داشتند که هادي زود ازدواج کند اما هادي زیر بار 
ازدواج نمي رفت و درسش را بهانه قرار داده بود. 
هادي براي جلوگیري از ازدواج و نشکستن دل 
پدر و مادرش ادامه تحصیل و کارشناسي را پیش 
مي انداخت اما در نهایت ترم آخر دیگر نتوانست 

مقاومت کند و حاضر به ازدواج شد. 
پ��در و م��ادر ه��ادي مالک ه��اي ازدواج او را 
مي دانس��تند براي همین خودش��ان پیشقدم 
مي ش��دند و برایش خواس��تگاري مي رفتند. از 
همان سال 84 جسته و گریخته بحث ازدواج مان 

مطرح شد تا اینکه سال 89 عقد کردیم. 
شاخصه هاي اخالقي هادي چطور بود 
که در نهايت اليق شهادت در راه دفاع 

از حرم عمه سادات شد.
هادي بس��یار با ایم��ان، مهربان و دلس��وز بود. 
صداقت در گفتار و عمل او بر همگان محرز شده 
بود. بسیار به پدر و مادرش احترام مي گذاشت. در 
کارهاي خانه کمک حال من و مادرش بود. مادر 
هادي بدون حضور او خانه تکان��ي عید را انجام 
نمي داد. هادي شوخ و بذله گو بود. مهمان نوازي 
دوست داشتني بود. همکاران و دوستدارانش به 
شهادت او غبطه خوردند و دوري او را با شیریني 

شهادتش تحمل مي کنند. 
در صحبت هاي اوليه تان حرفي از جهاد 

و شهادت مطرح شد؟
خوب یاد دارم روز سه ش��نبه 31 ش��هریور بود. 
لحظات ملکوتي اذان بود که مادر هادي با خانه ما 
تماس گرفت و اجازه خواست براي خواستگاري 
بیایند منزل ما. هادي آن زمان ترم آخر بود. شغلي 
هم نداشت. از طرفي یکي از مالک هاي من براي 
ازدواج اش��تغال بود. ابتدا مي خواستم، نداشتن 
شغل را بهانه کنم و جواب منفي بدهم، اما گویي 
خدا تقدیري دیگر برایم رقم زده بود. صحبت هاي 
ابتدایي ما با همان سالم  و علیک هاي معمولي 
آغاز شد تا رسید به مسئله اشتغال، هادي به من 

اطمینان داد که با توجه به رشته تحصیلي  اش 
هرگز بیکار نخواهد ماند و در نهایت در قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( تهران مشغول کار خواهد شد. 
آن روز صداقت کالم هادي بود که من را مجذوب 
خود کرد. در میان همکالمي  مان او اصاًل تالش 
نکرد که دروغ بگوید و همه ش��رایطم را براي به 
دست آوردن من، بپذیرد. خیلي منطقي و عاقالنه 
برخورد کرد. صداقت، ایمان و راستي گفتار هادي 

من را شیفته او کرد. 
آن زمان جنگ و تروریس��تي نبود که از جهاد 
و ش��هادت حرف بزند ام��ا وقت��ي وارد قرارگاه 
خاتم االنبیا شد همه اش از شهادت حرف مي زد 
و مي گفت: رئیس آباد )محل تولدش در اطراف 
آمل( شهید ندارد و من شهید رئیس آباد خواهم 
شد. هادي به پدرش که پاسدار بود و در دوران 
دفاع مقدس هم حضور فعاالنه و گس��ترده اي 
داش��ت، متذکر مي ش��د و مي گف��ت: باباجان 

مي بینید روزي را که من از شما جلو مي زنم. 
ب��رادرش هم بس��یجي فعال ب��ود و همه اش از 
ش��هادت و... حرف م��ي زد. هادي ب��ه برادرش 
مي گفت: آقامیالد فکر نکن تو ش��هید مي شي، 
نه من شهید مي شم. 6 آبان 89 عقد کردیم و در 
نهایت در اسفند 92 من و هادي ازدواج کردیم و 

زندگي مشترکمان را در تهران آغاز کردیم. 
با توجه به حضور پدر شما و پدر شهيد 
در جبهه هاي دفاع مقدس مفهوم جهاد 
و شهادت در خانواده شما امري واجب به 
نظر مي رسيد. هادي از نبودن هايش در 
دوران جنگ و حسرتي که در نبودن او 
در آن زمان نصيبش شده بود، صحبتي 

نمي کرد؟!
هم پ��در من و هم پ��در هادي م��دت زیادي از 
سال هاي جنگ تحمیلي در میدان جهاد حاضر 
ش��دند. طبیعي بود که خون غی��رت و دفاع از 
اسالم در وجود هادي هم باشد. آن زمان پدر او 
براي دفاع از اسالم مجبور شد مقابل صدام بعثي 
بایستد و امروز هم فرزندش هادي براي دفاع از 
اسالم رفت تا مقابل تروریس��ت هایي که مردم 
مظلوم و مس��لمان بالد عراق، سوریه و لبنان را 
نشانه رفته اند، ایستادگي کند. هادي به خیلي 
پیش تر از دوران دفاع مقدس مي اندیش��ید. به 
سال هاي قبل از جنگ هشت س��اله. هادي به 
واقعه عاشوراي کربال فکر مي کرد و همین هم از 

همسرم یک مدافع حرم ساخت. 
چطور شدکه هادي مدافع حرم شد؟

اولین بار شهریور 1393 بود که به هادي پیشنهاد 

داده بودند به مأموریت ع��راق برود. از عراق هم 
قرار بود به ش��هري بروند که در آن کارگاه قرار 
داش��ت و به رزمندگان عراقي در تجهیز نیروها 
کمک کنند.  قبل از اینکه هادي راهي شود کمي 
بهانه آوردم، قبل از رفتن به او گفتم هادي جان 
خسته شدم از این همه دوري و دلتنگي اما هادي 
قول داد این بار که برود و س��الم برگردد تنهایم 
نگذارد. اما وقتي بار اول بازگشت دوباره از رفتن 
برایم گفت. من هم بهانه آوردم اما هادي خیلي 
قاطع گفت خانم همچون زنان کوفه نباش، امروز 
امام حسین )ع( تنهاست و نیاز به یاور دارد. من 
باید بروم تا از حریم او و عمه سادات دفاع کنم. 
هادي آسماني فکر مي کرد. آنجا هادي را به نام 
مهندس فاروق مي شناختند. حرف هاي هادي از 
امام حسین )ع( و تنهایي حضرت باعث شد که 
دیگر مخالفتي براي رفتنش نداشته باشم و او با 
رضایت قلبي من رف��ت.  از همه مهم تر رضایت 
عمه س��ادات بود که امیدوارم ان شاءاهلل حاصل 
شده باشد. این گونه بود که هادي من هم مدافع 

حرم شد. 
نگران نبوديد که رفتن مدافع حرم تان 

بازگشتي نداشته باشد؟
وقتي براي اولی��ن بار به عراق رف��ت، اصاًل فکر 
نمي کردم که دوباره در ای��ران او را مالقات کنم 
و زنده به خان��ه بازگردد. مرتب��ه اول حضور او 
همزمان با عملیات آزاد سازي امرلي و سلیمان 
بکر بود. یک هفته در ش��رایط سخت جدایي و 
جنگ سپري ش��د. مي دانستم ش��رایط بسیار 
خطرناکي دارد. نفس کشیدن برایم دشوار شده 
بود. قلبم به درد مي آمد اما او را به امام حس��ین 
)ع( سپرده بودم. نذر حضرت ابوالفضل )ع( کردم 

و هر روز سوره اي از قرآن را مي خواندم تا او سالم 
بازگردد. به لطف خدا هادي سالم بازگشت. من 
مدافع حرم خانه را، به حضرت ابوالفضل و امام 

حسین )ع( سپرده بودم. 
در آخرين ديدار وداعتان با شهيد چه 

گذشت؟
دوشنبه 18 اس��فند 93 بود. صبح با او تماس 
گرفتند و مشخص شد که باید به مأموریت برود. 
قرار شد هادي به خانه بیاید و ناهارش را بخورد 
و بعد من را به ترمینال برساند و خودش هم به 
فرودگاه برود. در مسیر ترمینال با من صحبت 
کرد و از کارهایي که قرار است در آینده انجام 
بدهیم، سخن گفت. اما در آخر صحبت هایش 
به من گفت: اگر زنده برگشتم... بعد هم گفت: 
مي دان��ي وصیتنامه ام را کجا گذاش��ته ام. من 
را ببخ��ش. لحظه آخر نزدی��ک اتوبوس، فقط 
اش��ک مي ریختم. لحظه تل��خ خداحافظي از 
همراه زندگي ام. او فقط ن��گاه مي کرد و گفت 
من الیق شهادت نیستم. به من گفت تو سوار 
شو تا من راحت تر بروم. س��وار اتوبوس شدم. 
لحظه آخر که صورتش را برگرداند چشمانش 
از اشک پر بود. گویي لحظه جدایي براي هادي 
هم سخت شده بود. بعد از شهادت رفتم سراغ 
وصیتنامه اش، سرجاي همیش��گي اش نبود. 
متوجه شدم که بعد از رساندن من به ترمینال 
آمده و وصیتنامه اش را تغییر داده و رفته است. 
قرار شد هادي براي 16 فروردین 94 خودش را 
به ایران برساند. چون مادرش بیمار بود و عمل 

مهمي داشت. 
از شهادتش چطور مطلع شديد؟

قرار شد من به همراه خانواده ام 3 فروردین ماه 

94 به ش��لمچه برویم. بعد از نم��از صبح راهي 
شدیم. س��اعت 2 ، 3 بعد ازظهر بود که تصمیم 
گرفتم با هادي تماس بگیرم و تولدش را تبریک 
بگویم. هر چه ب��ا او تماس مي گرفت��م، ارتباط 
برقرار نمي شد. تمام مدت در حال تماس بودم 
اما موفق نشدم. 4 فروردین 94 بود. مجدداً تالش 
کردم تا خبري از هادي بگیرم، اما بي فایده بود. 
بعد از ظهردر شلمچه همراه مادر و پدرم نشسته 
بودیم که راوي در حال س��خنراني بود. ناگهان 
صدایمان کردند. گفتن��د مي خواهیم برگردیم 
خانه. همانجا دلم آگاه شد که خانه خراب شده ام 
و هادي شهید شده اس��ت. پدرم دائم مي گفت 
نگران نباش، هادي ش��هید نشده است. من هم 
مي گفتم: نه هادي از دیروز جواب نداده امکان 
ندارد من را بي خبر بگذارد. حت��ي اگر به ایران 
هم آمده باشد باید خبر دهد. تماس هاي مکرر 
با گوش��ي پدر، من را مطمئن تر کرد. نمي دانم 
چطور به فرودگاه رس��یدم. در فرودگاه دوستم 
تماس گرفت. آنجا بود که دیگر ایمان پیدا کردم 
هادي شهید ش��ده اس��ت. با پدر هادي تماس 
گرفتم و گفتم: باباجان! هادي را اول از هر کاري، 
به خانه تهرانمان ببرید و بعد ب��ه آمل بیاورید. 
پدر گفت: باشد، من هماهنگ مي کنم. در طول 
مس��یر، با خود کلنجار مي رفتم و مي گفتم خدا 
کند هادي سالم باش��د اما گاهي مي گفتم خب 
شهید شده باشد. ش��هادت لیاقت مي  خواهد. با 
خود مي گفتم 14 روز هادي را ندیده ام امروز با 

پیکرش وداع مي کنم. 
به خانه رسیدیم. دختر عمویم گفت خبر شهادت 
هادي در س��ایت ها و خبرگزاري ه��ا هم آمده 
است برخالف اصرار بس��تگان لپ تاپ را روشن 
کردم. زدم ش��هید هادي جعفري آمد »شهید 
هادي جعفري در انفجاري به ش��هادت رسیده 
و پیکرش س��وخته و چیزي براي بازماندگانش 

باقي نمانده است.«
 بعد از ش�هادت هادي ديگران به شما چه 

گفتند و نظر خودتان چه بود؟
وقتي شهید شد همه مي گفتند چرا اجازه دادي 
که هادي برود؟ چرا مانعش نش��دي؟! خیلي ها 
هم به کنایه مي گفتند چرا رفت س��ر این کار، 
مگر کار دیگري نب��ود و خیلي حرف هاي دیگر 
که هنوز هم مي زنند. امروز که به شهادت هادي 
فکر مي کنم مي بینم خود شهادتش به من صبر 
داده چراکه اگر هادي در تص��ادف و... از بین ما 
مي رفت، قابل تحمل نبود. امروز حس��ین )ع( 
تنهاس��ت و یزید زمان دارد به حریم اهل بیت 
)ع( جسارت مي کند. اگر چه هادي من زندگي 
کوتاهي داش��ت اما آن دنیا را با زیبایي هر چه 
تمام تر ساخت. خوشحالم از اینکه هادي الیق 
بهترین و زیباترین هدیه خدا در روز تولدش بود. 
هادي همیشه مي گفت من شهید مي شوم و تو 
همسر شهید خواهي ش��د. حرف هایش خیلي 

زود محقق شد. 
امسال چگونه بي او تحويل شد؟

خیلي خیلي س��خت بود. لحظه تحویل س��ال 
من دوباره شکستم، دوباره مردم.انگار لبیک یا 
حسیني که شب تحویل سال 1394 گفتند آنقدر 
رسا بود که امام حس��ین )ع( آنها را با پیکرشان 
طلبید. هادي من همچون علي اکبر حسین )ع( 
ارباً اربا ش��د و به آرزویش که شهادت بود رسید 
»اللهم الرزقنا شهادت في سبیلک ارباً اربا« یک 
سال گذشت، یک سال پر از درد و دلتنگي، یک 
سال پر از اشک، یک س��ال پیش درست همان 
لحظه که انفجار اتفاق افتاد، از همان ساعت دیگر 
نفس نکشیدم. با تمام این سختي ها، دلتنگي ها 
و دردها باز هم خوشحالم که هادي من در راهي 
قدم گذاشت که دوست داشت و به هدفي رسید 
که هر انساني براي رسیدن به آن تالش مي کند، 
آن هم قرب الهي و رضاي خداست. من و هادي 
زندگي مان را در راه عشق بزرگ تري فدا کردیم 
و آن عش��ق الهي است. س��الروز قمري تقرب 
الهي ات را تبریک مي گویم هادي جانم. امسال 

بي تو تحویل شد اما... 

گفت وگوي »جوان« با فاطمه رحماني 
همسر شهيد مدافع حرم هادي جعفري

من و هادي 
زندگي مان را فداي

 عشق بزرگتري كرديم
  صغري خيل فرهنگ

 اين بار هم پاي صحبت هاي همسر شهيدي نشستيم که تنها 25 بهار از عمرش را سپري کرده است. 
دختري که اين روزهايش بسيار شبيه روزهاي زنان شهيد جنگ تحميلي هشت ساله است با همان 
صبوري، با همان ايمان و اخالص، فاطمه رحماني نوروزش بدون حضور همس�نگري تحويل شد که 
غيرتش او را به دفاع از حرم آل اهلل رسانده بود.  فاطمه رحماني با عشقي وصف ناشدني از مرد روزهاي 
زندگي اش مي گويد. پاي حرف هاي او که مي نش�ينيم يادمان مي رود او و همسرش تنها دو سال در 
کنار هم بوده اند. روايت هاي فاطمه، به قدري شيوا و جالب است که گويي سال هاي سال در کنار شهيد 
هادي جعفري گذرانده است.  شهيد هادي جعفري در روز تولدش به شهادت مي رسد تا اين »شهادت« 
بهترين هديه اهل بيت )ع( به خاطر ارادتش به بي بي زينب )س( باشد.  هادي جعفري در 94/1/3 در 
عراق همراه با همرزمش شهيد يزداني به شهادت مي رسد. آنچه در پي مي آيد ماحصل هم صحبتي ما با 
فاطمه رحماني است. همسر شهيدي که دو بار پيكر دردانه زندگي اش را تشييع کرد و در 23 فروردين 
94 در س�الروز تولدش، بخش ديگري از پيكر همس�رش از راه مي رس�د تا هديه تولد فاطمه باشد. 
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رئیس پلیس پایتخت خبر داد
بازداشت 1۷۷ قاچاقچی در تهران/ 

کشف ۲۷۲ کیلوگرم روان گردان
 از عطاری ها

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بازداشت ۱۷۷ قاچاقچی 
موادمخدر و انهدام ۱6 باند در تهران خبرداد.

از  مرحله  جدیدترین  اجرای  در  رحیمی  حسین  سردار 
با مواد مخدر تهران بزرگ که  طرح ظفر پلیس مبارزه 
تهران  انتظامی  فرماندهی  مرکزی  مقر  در  امروز  صبح 
با  مبارزه  پلیس  مأموران   گفت:  شد،  برگزار  بزرگ 
و در هرلحظه و ساعت  بزرگ همواره  تهران  موادمخدر 
در حال مبارزه با سوداگران مرگ هستند و در این میان 
از قاچاقچی عمده و دانه درشت تا خرده فروشان را مورد 
شناسایی قرار می دهند، خوشبختانه در نتیجه اقدامات 
سوداگران  بر  عرصه  شدن  تنگ  شاهد  نیز  شده  انجام 

مرگ در پایتخت هستیم.
وی با بیان اینکه این نوزدهمین مرحله از اجرای طرح 
رعد بود، گفت: در این طرح ماموران پلیس چهار تن و 
۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، حشیش، 
شیشه، گل و... را کشف و ضبط کردند. همچنین ۱۷۷ 
قاچاقچی عمده موادمخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند. 
شده  توقیف  سواری  خودروی  دستگاه   ۱9 افراد  این  از 

است.
به گفته رییس پلیس پایتخت، ۱6 باند نیز که در حوزه 
موادمخدر فعال بود، منهدم شد. شناسایی و انهدام چهار 
البراتوار یا همان آزمایشگاه تولید مخدر صنعتی نیز که 
پس از انجام ساعت ها کار اطالعاتی انجام شده از جمله 
از طرح  این مرحله  قابل توجه پلیس در  اقدامات  دیگر 

ظفر است.
رئیس پلیس پایتخت درباره برخورد با پاتوق های مصرف 
و فروش موادمخدر نیز گفت: در اجرای این طرح، هفت 
واحد در محالت شوش، مولوی و هرندی که مرکز فروش 
پلمب شد. همچنین ۱9  و  بودند شناسایی  مواد مخدر 
دستگیر  فروشان  مواد  از  نیز  سرد  و  گرم  سالح  قبضه 

شده، کشف شد.
نظارت  و  پاکسازی  تاکنون ۱۷ طرح  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  اجرا  تهران  به  منتهی  مواصالتی  محورهای 
محورهای  در  که  هایی  مأموریت  جریان  در  گفت: 
اجرا شد، یک تن و 6۵۸ کیلوگرم  تهران  به  مواصالتی 
مواد مخدر در مبادی ورودی به تهران کشف و ضبط شد 
و در این خصوص نیز تعدادی از قاچاقچیان نیز دستگیر 
با اشاره به اجرای  انتظامی تهران بزرگ  شدند. فرمانده 
طرح نظارت بر عطاری ها نیز گفت: در اجرای این طرح 
که با مشارکت پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس اماکن 
عمومی به اجرا درآمد، نسبت به بازدید از این اماکن و 
ارائه هشدارها و تذکرهای الزم اقدام شد . خوشبختانه 

عمده صنوف همکای خوبی با پلیس دارند.
وی ادامه داد: در مجموع ۲۷۲ کیلوگرم مواد روان گردان 
نظیر قرص های الغرکننده، سیگارهای روغنی که حاوی 
موادفروشان  و  عطاری ها  از  هستند  شیشه  مخدر  ماده 
توجه داشته  باید  است. شهروندان  پایتخت کشف شده 
با دارو   ... و  باشند که فریب مواردی چون کاهش وزن 
و  این داروها غیرمجاز  از  برخی  را نخورند چرا که   ... و 
از  به تشریح برخی  ادامه  اعتیادآور هستند. رحیمی در 
پرونده های مهم نیز پرداخت و گفت: سوداگران مرگ 
قصد داشتند که ده ها کیلوگرم مواد مخدر به ویژه شیشه 
روشی  با  و  پرده  و  لباس  سفالی،  ظروف  پوشش  در  را 
پیچیده از تهران به مقصد اروپا قاچاق کنند که از سوی 

ماموران مورد شناسایی قرار گرفتند.

خبر
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گاهی قهر و ناراحتی در بزرگترها بیشتر از کودکان 
نمی توانند  مواقع  اکثر  در  بزرگسال هم  افراد  است. 
بیان کنند. خوشبختانه  یا  احساسات شان را کنترل 
می توانیم از بزرگترها انتظار این را داشته باشیم که 
آنها انسان هایی منطقی اند که می توانند فکر کنند و 

خشم خود را کنترل کنند.
فرق  کمی  عصبی  فردی  با  ارتباط  برقراری  ولی 
که  ماست  احساسات  از  بخشی  خشم  می کند. 
از  که  کسی  اما  می کنیم  تجربه  را  آن  هرازگاهی 
با  برخورد  برای  حربه  یک  عنوان  به  عصبانیت 
کار  او  با  گرفتن  ارتباط  می کند،  برخورد  مسائلش 
سختی است. در ادامه روش هایی پیشنهاد می کنیم 
که با به کارگیری آنها می توانید طرز برخورد با افراد 

عصبی را فرا بگیرید . 

عدم تغییر دیگری
وقتی کسی خلق عصبی دارد و دائم در حال داد و 
بیداد است، شما نمی توانید افکار یا بهتر است بگویم 
او را تغییر دهید. این وضعیت وقتی بدتر  »َمنش« 
دارید.  نزدیکی  ارتباط  فردی  چنین  با  که  می شود 
قسمت های  از  یکی  دیگری،  رفتارهای  پذیرش 
به  می توانید  البته  است.  ارتباطاتمان  سخت  بسیار 
کنترلش  نمی توانید  ولی  بدهید،  کمک  پیشنهاد  او 

کنید . 

پرسیدن علت ناراحتی
و خشم  بهانه گیری  حال  در  همیشه  که  بزرگسالی 
است، قادر به برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نیست. 
بنابراین شما باید پیش قدم شوید و از او بپرسید چه 
چیزی ناراحتش کرده است. اول از همه خودتان باید 
خالی  را  بدهید خودش  فرصت  او  به  و  باشید  آرام 
کند. یادتان نرود که رمز موفقیت در این است که 
بگویید:  شرایط  این  در  می توانید  باشید . مثال  صبور 
»از روی رفتارت می تونم حدس بزنم که تو از چیزی 

اگر  تا  بزن  من حرف  با  موردش  در  لطفا  ناراحتی. 
االن  اگه  بدم.  انجام  برات  برمیاد،  دستم  از  کمکی 
هروقت  لطفا  کنی،  صحبت  درموردش  نمی تونی 
حوصله اش رو داشتی، بیا پیشم. من همیشه آماده 

شنیدن حرفاتم .«

پذیرش احساسات طرف مقابل
که  بدهید  را  اطمینان  این  مقابل تان  به طرف  باید 
بسیار  این  است.  طبیعی  احساساتی  چنین  داشتن 
مهم است، حتی اگر روش ابراز احساساتش را قبول 
نداشته باشید. تأیید احساساتی مانند خشم یکی از 
بخش های طبیعی زندگی است که می تواند به مردم 
کنند.  برخورد  احساسات شان سالم تر  با  کند  کمک 
به او بگویید که همان طور که رفتارهای خوب او را 
می پذیرید.  هم  را  منفی اش  رفتارهای  دارید،  قبول 
مثال می توانید بگویید: »انگار از این شرایط عصبانی 
هستی و البته عصبانیتت هم کامال طبیعیه. به نظرت 
یه فکری  و  بزنیم  با هم حرف  می تونیم درموردش 

بکنیم تا احساس بهتری پیدا کنی؟ «

عذرخواهی کنید
در بیشتر مواقع، عذرخواهی کردن یک جورایی آب 
می کنید  اگر حس  اما  است.  آتش  روی  بر  ریختن 
این معذرت  بابت  کار اشتباهی نکرده اید، می توانید 
احساس  مقابل تان  طرف  شدید  باعث  که  بخواهید 
بدی پیدا کند .   اگر هم اشتباه کردید آن را بپذیرید 
و مثال می توانید بگویید: »خیلی متأسفم که این کار 
ناراحتی  این کار چقدر  بابت  رو کردم. می دونم که 
و هر کاری از دستم بربیاد برای جبران کارم انجام 

می دم  .«

زمان بدهید
است  ممکن  است،  عصبانی  به شدت  که  کسی 
شما  با  منطقی   گفت وگویی  که  نتواند  یا  نخواهد 

او  به  است که  این  کار  بهترین  باشد. گاهی  داشته 
فرصت بدهید آرام شود تا بعدا بتواند با شما حرف 
بزند. اگر این شخص کسی است که با شما زندگی 
می کند، می توانید در این لحظات به اتاق دیگری با 
حتی بیرون خانه بروید و سرتان را گرم کنید. در این 
مواقع هرچه بیشتر طالب حرف زدن در آن شرایط 

باشید، ممکن است وضعیت بدتر شود . 

بحث قبلی را تمام کنید
فرد  عصبانیت  باعث  داشتید  که  مکالمه ای  اگر 
فعال  را  بحث   ادامه  است  بهتر  است،  مقابلتان شده 
طرف  به  بگذارید.  دیگری  زمان  برای  و  کنید  رها 
مقابل تان فرصت بدهید بر خشم اولیه اش غلبه کند 
او صحبت  با  دوباره  شد،  منطقی  و  آرام  که  بعد  و 

کنید . 

از ضمیر »ما« استفاده کنید
طرف  از  را  شما  »تو«  و  »من«  کلمات  از  استفاده 
باعث  جدایی  این  و  می کند  جدا  مقابل تان 
دفاعی  حالت  شده،  عصبانی  که  می شودفردی 
کلمه  از  استفاده  شود.  عصبی تر  یا  بگیرد  بیشتری 
یک  در  دو  هر  شما  که  می کند  القا  این طور  »ما« 
می کند  . مثال  کم  او  از خشم  تاحدی  و  هستید  تیم 
این جمله ممکن است باعث افزایش خشم شود: »تو 
نباید اینقدر این موضوع را بزرگ کنی. منم با چنین 
نکردم.«  بزرگش  اینقدر  ولی  بودم  روبرو  مشکلی 
می توانید همین جمله را به این شکل بگویید: »برای 
حل این مشکل چی کار می تونیم بکنیم؟ می تونیم با 

هم فکری بهترین راه رو پیدا کنیم .«

لحن صدایتان را کنترل کنید
باشد.  مثبت  و  طبیعی  لحن صدای تان  کنید  سعی 
وقتی با فردی عصبی حرف می زنید، نباید این طور 
به نظر برسد که دارید دل سوزی می کنید یا خودتان 
را برتر از او می دانید. اگر فکر کند نگاه باالبه پایین 
به او دارید، ممکن است عصبانی تر شود یا دیگر به 
حرف شما گوش ندهد. یادتان باشد طعنه آمیز هم 
تا  دارید  نگه  ثابت  را  خود  صدای  تن  نزنید.  حرف 

طبیعی به نظر برسید . 

او را از هیجانش خارج کنید
بروز  را  احساساتش  فرد  اینکه  از  پس  کنید  سعی 
منطق  به سمت  هیجان  از  را  او  شد،  تخلیه  و  داد 
نمی دهد،  جواب  همه  برای  روش  این  البته  ببرید. 
عصبی شدن  که  بفهمد  کسی  کنید  کمک  اگر  ولی 
مشکلی را حل نمی کند، ممکن است همین شروعی 
برای منطقی فکرکردِن او هم باشد. مثال بهتر است 
بگویید: »می دونم که حاال عصبانی هستی که البته 
حرف  هم  با  بیا  باشی.  عصبانی  که  داری  هم  حق 
مشکل  این  حل  برای  راه هایی  چه  ببینیم  و  بزنیم 
داریم و با هم اوضاع رو بهتر کنیم.« اما در این روند 
باید حتما احساساتش را تأیید کنید تا حرف های تان 

را حمل بر خودبزرگ بینی نگذارد. 

راهکارهای برخورد با افراد عصبی را یاد بگیریم 

رئیس سازمان غذا و دارو؛
مردم از ماه آینده مشکل کمبود دارو 

نخواهند داشت



ایران با کمیته حقیقت یاب 
همکاری نخواهد کرد

استفاده از ظرفیت های عظیم دریا
 به فرهنگ عمومی تبدیل شود

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد قطعنامه حقوق بشری علیه 
گونه  هیچ  ایران  و  شد  منتشر  خارجه  وزارت  بیانیه  گفت:  ایران 
همکاری با این کمیته سیاسی نخواهد داشت و جمهوری اسالمی 
داوطلبانه به مسئولیت خود عمل می کند و چنین اقداماتی کمکی 
به حقوق بشر نخواهد کرد. نشست رسانه ای ناصر کنعانی سخنگوی 

وزارت امور خارجه با رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد...

نیروی  فرماندهان  از  تعدادی  دیدار  در  قوا  کل  معظم  فرمانده 
دریایی ارتش تأکید کردند: استفاده از فرصت دریا و ظرفیت های 
عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود. حضرت 
آیت اهلل  خامنه ای ظهر روز دوشنبه در دیدار تعدادی از فرماندهان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که به مناسبت ۷ آذر 

روز نیروی دریایی برگزار شد، ارتقای همه جانبه توان...
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۴۲ هزار هکتار از مراتع 
استان در خطر بیابان شدن

راهکارهای برخورد با 
افراد عصبی را 

یاد بگیریم 

تسهیالت اشتغالزایی برای عشایر 
کهگیلویه و بویراحمد 

اختصاص یافت
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل 
عشایر  به  اشتغالزایی  تسهیالت  بار  نخستین  برای 
استان به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

می  استان  عشایر  داشت:  اظهار  آذرفر  اهلل  فضل 
تا  میلیون   ۱۰۰ از  زایی  اشتغال  تسهیالت  توانند 
سقف ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. وی افزود: 
تاکنون ۲ هزار نفر واجد شرایط برای این تسهیالت 
استان شناسایی شده  مناطق مختلف عشایری  در 
بویراحمد  و  کهگیلویه  عشایر  امور  مدیرکل  اند. 
اعتباری  هیچ  گذشته  های  سال  کرد:  تصریح 
رابطه اختصاص داده نشده  این  مختص عشایر در 

بود. آذرفر تاکید کرد: همچنین امسال....

 رئیس جمهور، دانشگاه  را منشاء پیشرفت های 
به خاطر  را  دشمنان  کینه  و  کشور  عظیم 
اینکه  بیان  با  و  دانست  نهاد  این  اثرگذاری 
موجود  وضع  فاصله  کم کردن  به دنبال  دولت 
خواست  دانشگاه  اساتید  از  است،  مطلوب  و 
که پیشرفت های کشور را برای دانشجویان و 

عموم جامعه تبیین کنند.
 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« روز دوشنبه 
بازدید و نظارت ستادی بر  در نهمین مقصد 
دستگاه های اجرایی در وزارت علوم، تحقیقات 
گزارش  استماع  با  و  یافت  حضور  فناوری  و 
عملکرد  جزئیات  جریان  در  معاونین  و  وزیر 
یک ساله این وزارتخانه قرار گرفت و در ادامه، 
راهکارها و پیشنهاداتی در جهت ارتقای کمی 

و کیفی فعالیت های آن ارائه کرد.
و  علم  ارتقای  جهت  در  تالش  رئیس جمهور 
اثربخشی آن در حل مسائل و مشکالت کشور 
را از مهم ترین وظایف وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری عنوان کرد و افزود: امروز کشور ما 
مشکالت  و  چالش ها  از  مسائلی  نظام  دارای 
برای  بهترین مرجع  مردم و جامعه است که 
حل آنها دانشگاه و بهره گیری از ظرفیت های 

علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه »دانشگاه تراز انقالب 
انسانی  نیروی  تربیت  محل  را  اسالمی« 
و  کشور  آینده  به  امیدوار  دانشمند،  عالِم، 
مسئولیت پذیر در حل مشکالت جامعه خواند 
و تصریح کرد: اگر نگاه به دانشگاه این چنین 
باشد و بر اساس نیازهای جامعه راهکار ارائه 
راهکار  این  مجری  استاد  و  دانشجو  و  کند 
سهولت  به  کشور  مسائل  از  بسیاری  باشند، 

مرتفع خواهد شد.
زمینه  را  حکیمانه  اندیشه  رئیس جمهور 
اجرای حاکمان دانست و با تأکید بر اهمیت 
نهاد دانشگاه افزود: گاهی برخی از تحقیقات 
و پژوهش های انجام شده به رغم غنای علمی 
از  گره ای  و  نمی رسد  عمل  و  اجرا  مرحله  به 
مشکالت کشور باز نمی کند که در این زمینه 
در  علوم  وزارت  سوی  از  بازنگری  یک  باید 

دانشگاه ها صورت گیرد...

و  طبیعی  منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون در استان 
بیابان وجود نداشت و اکنون 4۲ هزار هکتار از مراتع در 
جنوب گچساران و جنوب غربی بهمئی در معرض خطر 
بیابانی شدن است که در صورت پیشگیری نکردن، به 
به  اشاره  با  محمدی،  سلیمان  شود.  می  تبدیل  بیابان 
عوامل موثر بر بیابان شدن مراتع در استان، گفت: بوته 
کنی، چرای مازاد و خارج از فصل دام در مراتع، تبدیل 
مراتع به دیم زار، پروژه های عمرانی به خصوص شهرک 
های صنعتی، معدن کاوی و بهره برداری از معادن، جاده 

سازی و توسعه شهرها و روستاها و خشکسالی....

رئیس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی:
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مدیرکل تعزیرات استان کهگیلویه و بویراحمد
 خبر داد:

جریمه میلیاردی فروشنده 
متقلب لباس مدارس

 در یاسوج

برای مدت ۱۰ ساعت؛

گاز مناطقی از شهرستان 
بویراحمد برای اجرای طرح 

توسعه قطع می شود

دولت بدنبال کم کردن فاصله 
وضع موجود و مطلوب است 

2

2

وعده معاون اقتصادی استاندار؛

شهدناب یاسوج ، 
منتظر سفر رئیس جمهور
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ریاست  حقوقی  معاونت  کارشناسان  گفت:  رئیس جمهور  حقوقی  معاون 
جمهوری با همکاری مجلس »طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات« را تهیه 

کردند و به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید.
روز  صبح  رئیس جمهور  حقوقی  معاون  دهقان،  محمد  مهر،  گزارش  به 
قانون  روز  آذر،  آستانه ۱۲  در  در نشست خبری خود  ماه  آذر  دوشنبه ۷ 
اظهار  اساسی«،  قانون  اجرای  برگزاری »همایش ملی مسئولیت  و  اساسی 
را  بسیجی  همه شهدای  یاد  و  کرده  عرض  تبریک  را  بسیج  هفته  داشت: 
تشکیل  اسالم  جهان  بسیج  باید  که  فرمودند  راحل  امام  می داریم.  گرامی 
از بسیج شکل گرفتند و  با مجاهدت بسیجیان لشکرهای زیادی  شود که 
گروه هایی چون حزب اهلل لبنان و انصاراهلل یمن ادامه دهنده همان مسیر 

تشکیل گروه های بسیجی هستند.
اسالمی  جمهوری  علیه  پیچیده ای  ترکیبی  جنگ  دشمن  کرد:  بیان  وی 
طراحی و از برخی از بسترهای داخلی استفاده کرد و دشمن هم داعش را به 
صحنه آورد و از خوی وحشی گری داعش برای ترور مردم در حرم شاهچراغ، 

ایذه و اصفهان و در برخی دیگر از شهرها استفاده کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: منافقین هم تمام قد وسط میدان 
بودند و برخی از مدافعان امنیت را شهید کردند و به دنبال کشته سازی 
بودند و از همه ظرفیت های رسانه ای خود استفاده کردند و متأسفانه برخی 
اقتصاد  و  امنیت  به  با خود همراه کردند که ضرباتی  را هم  غافل  افراد  از 

کشور وارد شد.
برگزاری  حق  تاکنون  اسالمی  انقالب  ابتدای  از  شد:  متذکر  دهقان 
اجتماعات و تجمعات محترم شمرده شده است و در اصل ۲۷ قانون اساسی 
چارچوب های تجمعات آمده است و در چارچوب مبانی اسالم و بدون حمل 

اسلحه مجاز است.
همکاری  با  حقوقی  معاونت  کارشناسان  گذشته  سال  یک  در  گفت:  وی 
نمایندگان مجلس طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات را در مجلس پیگیری 
و آماده کردند و ان شااهلل به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب 

خواهد رسید.

نقایص قوانین و رفتارهای سلیقه ای درباره اجازه تجمعات باید 
اصالح شود

دهقان تاکید کرد: نقایص قوانین و رفتارهای سلیقه ای درباره اجازه تجمعات 
و راهپیمایی ها باید اصالح شود. همه مقامات جمهوری اسالمی ایران حق 
تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کرده اند.

هر  و  نمی دانیم  بخش  فقط یک  را  اساسی  قانون  ما  داشت:  اظهار  دهقان 
کجا که دیدیم نقض شده است، با همت معاونت حقوقی تذکرات الزم را به 
مسئوالن ذیربط دادیم. اگر در جایی غیر از دستگاه اجرایی هم اشکالی را 

در اجرای قانون اساسی دیدیم، تذکرات الزم را به آنان دادیم.
وی بیان کرد: با پیگیری معاون قانون اساسی، موضوع تشکیل خانه قانون 
وزارتخانه های  با  دنبال کردیم.  را  آنجا  در  برگزاری نشست هایی  و  اساسی 
تا مشخص  برگزار کردیم  را  اساسی جلساتی  قانون  اجرای  درباره  مختلف 
چه  و  شده  اجرا  وزارتخانه ها  آن  در  اساسی  قانون  اصول  حد  چه  تا  شود 
موانعی برای عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته است تا 

شاهد نقض اصول قانون اساسی در دستگاه های اجرایی نباشیم.

دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم ما تدارک دیده است
اغتشاشات  و  اعتراضات  بین  ما  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
تفکیک قائل هستیم. دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم ما تدارک دیده 
از  با دشمن استفاده می کنیم.  از ظرفیت های خود برای مقابله  است و ما 
همه افراد جامعه دفاع می کنیم و در مقابل هیچ ظلمی ساکت نمی مانیم و 

پیگیری می کنیم و تا االن هم نشست هایی را با دانشجویان برگزار کردیم 
تدارک  ما  در کشور  را  این حوادث  که  است  با دشمن  وارده  اصل ظلم  و 

دیده است.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در طرح جدید نحوه برگزاری 
تجمعات قرار است نقایصی که مربوط به تجمعات است، برطرف شود. قانون 
اساسی حق طبیعی مردم را برای اعتراض، تجمع و راهپیمایی به رسمیت 

شناخته است.
و  شدیم  کار  به  دست  سیزدهم  دولت  تشکیل  محض  به  کرد:  بیان  وی 
برای مردمی سازی اجرای قانون اساسی جلسات متنوع و متعددی برگزار 
و  تدوین  را  اساسی  قانون  اجرای  نحوه  مسئولیت  دستورالعمل  ما  کردیم. 
آماده کردیم و برای دفتر رئیس جمهور ارسال شد و سپس در مرداد ماه 
امسال این دستورالعمل ابالغ شد. این اولین بار بود که دستورالعمل جدید 

با این مضمون تدوین شد.
دهقان بیان کرد: در این دستورالعمل مفاد متنوعی پیش بینی شده است؛ 
برای مثال برای دفاع از آزادی های مشروع ملت و حقوق مردم و اجرای همه 
اصول قانون اساسی، سامانه ای طراحی شده است که مردم سراسر کشور 
و  باشند  داشته  دسترسی  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت  به  می توانند 

موارد نقض قانون اساسی را اعالم کنند.
ریاست جمهوری  فناوری  با همکاری بخش  این سامانه  اظهار داشت:  وی 
پیگیری و راه اندازی شده است و روز شنبه هفته آینده و در »همایش ملی 

مسئولیت اجرای قانون اساسی« رونمایی رسمی خواهد شد.
اتفاق می افتد، توسط معاونت  دهقان گفت: تمام موضوعاتی که در کشور 

طراحی  درباره  که  موضوعاتی  می شود.  رصد  جمهوری  ریاست  حقوقی 
دشمن است، به صورت مجزا در این معاونت پیگیری می شود تا با عوامل 
دشمن برخورد شود. در داخل کشور هم کسانی که به جان و مال مردم 

آسیب زدند، تحت تعقیب قرار می گیرند و با کسی تعارف نداریم.
رفراندوم  برگزاری  لزوم  درخصوص  فضاسازی ها  برخی  با  رابطه  در  وی 
گفت: ادامه داد: در قانون اساسی موضوع رفراندوم آمده است اما رفراندوم 
است  اساسی پیش بینی شده  قانون  در  رفراندوم  دارد.  را  سازوکار خودش 
و اگر مصالح کشور اقتضا کند، با نظر مقام معظم رهبری و رأی دو سوم 
است،  پیگیری  قابل  موضوعی  هر  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
اما این موضوعات باید در شرایط ثبات و آرامش کشور انجام شود، نه در 

شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشورمان است.
دهقان اظهار داشت: یکسری بخش ها قابل همه پرسی و رفراندوم نیست. 
قانون اساسی اجازه تغییر در مسائلی مثل جمهوریت و اسالمیت نظام را 
نداده و کسی نمی تواند بگوید جمهوری اسالمی را نمی خواهیم. همچنین 
قابل  هم  موضوع  این  که  است  گرفته  شکل  والیت  پایه  بر  نظام  مبنای 

رفراندوم نیست.
به  نهاد در واکنش  این  اقدام حقوقی  معاون حقوقی رئیس جمهور درباره 
اقدامات رسانه های معاند مانند اینترنشنال و بی بی سی، گفت: مرکز امور 
حقوقی بین الملل که زیر نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری است، در حال 
گروه های  بازوی  عنوان  به  که  معاند  رسانه های  با  قانونی  برخورد  پیگیری 
قوانین  برخالف  رسانه ها  این  است.  کردند،  عمل  ما  کشور  در  تروریستی 
این  دیگر  و  می دادند  را  آتش زا  مواد  و  ساخت سالح  و  آموزش  رسانه ای، 

رسانه ها، رسانه نیستند بلکه گروه تروریستی هستند و کاماًل از مسیر حرفه 
نتیجه  به  اگر  که  شده  جمع آوری  الزم  مستندات  شده اند.  دور  خود  ای 
برسد و نهادهای بین المللی به مستندات ما توجه کنند، آن را اطالع رسانی 

خواهیم کرد.
دهقان گفت: مستندات و گزارش هایی جمع آوری شده است و مرکز امور 
کار  حال  در  ریاست جمهوری  حقوقی  معاونت  نظر  زیر  که  نیز  بین الملل 
کردن است، تمام این مستندات را جمع آوری و ساماندهی کرده و در حال 
به زودی در دادگاه ها و مراجع بین  المللی است که  با قواعد بین  تطبیق 
ایران  ملت  به  زودی  به  آن  نتیجه  و  شد  خواهد  شکایت  به  اقدام  المللی 

گزارش داده خواهد شد.

ما درباره فیلترینگ تصمیم گیر نیستیم
از  ما  گفت:  خارجی،  اجتماعی  شبکه های  از  برخی  فیلترینگ  درباره  وی 
هرگونه آزادی عمل برای اطالع رسانی اقدام می کنیم، اما زمانی که برخی 
از شبکه های خارجی با دشمنان ما همراه شدند و تا وقتی که یک شبکه 
ابزار دست تروریست ها  اقدام می کند و  ناامن کردن کشور  اجتماعی برای 

باشد، کسی نمی تواند از آن حمایت کند.
دهقان تاکید کرد: ما در این زمینه تصمیم گیر نیستیم و مسئوالن امنیتی 
کشور باید تصمیم بگیرند که وضعیت استفاده از این شبکه های خارجی چه 
اجتماعی داخلی  از ظرفیت شبکه های  از مردم  بسیاری  البته  خواهد شد. 

استفاده می کنند و به این سمت مهاجرت کردند.
وی متذکر شد: بنده نماینده مجلس بودم و روزی نبود که جلوی مجلس 
اعتراض  بین  ما  است.  شده  نهادینه  ما  کشور  در  تجمعات  نباشد.  تجمع 
و  اعتراض  تفاوت  هم  اساسی  قانون  در  هستیم.  قائل  تفکیک  اغتشاش  و 
اغتشاش آمده است، اما زمانی که فردی سالح و چاقو حمل می کند، این کار 
ممنوع است. فردی در تجمعات نباید علیه مبانی اسالم اقدام کند. اعتراض و 
تجمعات برای رعایت نظم عمومی باید دارای مجوز باشد و کسی که اعتراض 
دارد، نباید به زور کسب و کار مردم را تعطیل و آنان را وادار به اعتصاب 
اجباری کند و تهدیدش کند. ما اعتراض را تهدید برای کشور نمی دانیم، 

چرا که موجب رشد و پیشرفت کشور است.
اسالمی  جمهوری  نمادهای  از  یکی  حجاب  گفت:  حجاب،  درباره  دهقان 
است و اجباری شدن حجاب توسط امام راحل مطرح و در مجلس تبدیل به 
قانون شد. اینکه ما بگوییم که حجاب دیگر در کشور آزاد شود، با مبانی و 
مظاهر جمهوری اسالمی در تضاد است. ما جلساتی در این زمینه گذاشتیم 
و منظومه نظر خود درباره حجاب را به مسئوالن ذیربط اعالم خواهیم کرد.

وی درباره صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، بیان کرد: آلمان نقش 
مهمی در این کار داشت و آلمان خودش مهمترین ناقض حقوق بشر است. 
آلمان باید هزاران سال از ایران به جهت جنایاتی که علیه کشور ما مرتکب 
شده است، عذرخواهی کند و ادعاهای حقوق بشری از سوی آلمان پذیرفتی 
نیست و آنان سالح شیمیایی به صدام دانند تا علیه کشور ما به کار گرفته 
شود. برخی از مسائل یک طرفه دیده شده است. فضایی که در آنجا ایجاد 

شد، یک طرفه بود و ما این موضوع را پیگیری می کنیم.
تبریک  را  ولز  برابر  ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی  داشت:  اظهار  دهقان 
می گویم و خواهش بنده از بازیکنان تیم ملی این است که همان طور که 
غیرت ایرانی را در آن بازی نشان دادند، باید این غیرت را به مراتب بیشتر 
آمریکایی  رسانه های  وسوسه های  به  و  دهند  نشان  هم  آمریکا  مقابل  در 
ان شاءاهلل روز چهارشنبه جشن  نخواهند کرد.  و  نکردند  توجه  و سعودی 

پیروزی مقابل آمریکا را خواهیم گرفت.

طرح »نحوه برگزاری تجمعات«
 به زودی در مجلس بررسی می شود
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فوق تخصص مراقبت های ویژه؛
مراقب قاتل خاموش باشید

عالئمی مشابه آنفلوانزا
درباره  ویژه،  مراقبت های  تخصص  فوق  یک 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در فصل سرما 
به  اشاره  با  به مردم هشدار داد. شاهین شادنیا، 
اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل 
بر  منوکسیدکربن  سمی  گاز  گفت:  گرمایشی، 
مواد  سوختن  هنگام  کافی  اکسیژن  نبود  اثر 
گازوئیل  و  گاز  نفت،  بنزین،  جمله  از  سوختنی 
گاز  وجود  اینکه  به  اشاره  با  وی  می شود.  تولید 
در  تنفسی  فضا هیچ عالئم  در  کربن  مونوکسید 
فرد ایجاد نمی کند، افزود: این گاز، بدون بو، رنگ 
و تحریک پذیر نیست؛ به عبارت دیگر نشانه های 

ظاهری برای اثبات حضور آن وجود ندارد.
خاموش  قاتل  را  کربن  مونوکسید  گاز  شادنیا، 
خواند و گفت: گاز CO در بدن، به هموگلوبین 
خون که مسئول انتقال اکسیژن به سلول ها است، 
متصل شده و به ارگان های مختلف بدن هم چون 
مغز و بافت های قلب آسیب می رساند، همچنین 
میل ترکیبی هموگلوبین به منوکسیدکربن ۲۰۰ 

تا ۲۵۰ برابر میل ترکیبی آن به اکسیژن است.
وی غلظت گاز منوکسیدکربن و زمان حضور افراد 
در محیط آلوده را مهمترین عامل تعیین شدت 
مسمومیت اعالم کرد و افزود: اگر فرد در محیط 
با غلظت باالی گاز سمی برای مدت کوتاه یا در 
محیط با غلظت پایین گاز سمی برای مدت زمان 
زیاد حضور داشته باشد، دچار مسمومیت شدید 
مسمومیت  اولیه  عالمت های  شادنیا،  می شود. 
و  سرماخوردگی  عالئم  مشابه  را  گازگرفتگی 
آنفلوانزا دانست و عنوان کرد: سردرد، بی حالی، 
اولیه  نشانه های  از  بدن  کوفتگی  و  خستگی 
در  که  است  کربن  مونوکسید  گاز  با  مسمومیت 
بیشتر مواقع افراد به علت سرما، تصور می کنند 
به سرماخوردگی مبتال شده اند. به گفته وی، در 
دچار  فرد  آلوده،  محیط  با  تماس  ادامه  صورت 
تهوع، استفراغ، خواب آلودگی و در نهایت کاهش 
سطح هوشیاری و تشنج می شود و که این عالئم 
نهایتاً مرگ فرد را در پی دارد. این فوق تخصص 
مشابه،  عالئم  مشاهده  افزود:  ویژه  مراقبت های 
همزمان در همه افراد خانواده یا بهبود عالئم در 
افراد با تغییر محیط، از علت های عمده مراجعه 
افراد به مراکز است. شادنیا درباره درمان این نوع 
از  فرد  درمان، خروج  بهترین  گفت:  مسمومیت، 
است،  اکسیژن  کپسول  تجویز  و  آلوده  محیط 
البته همواره پیشگیری مهم ترین اقدام است. وی 
استاندارد  گرمایشی  وسایل  از  باید  افراد  تاکید: 
آن  اندازی  راه  و  برای سرویس  و  کنند  استفاده 
از صاحبان صالحیت و متخصصان در این زمینه 
مراقبت های  تخصص  فوق  این  بگیرند.  کمک 
پنجره ها  درزهای  گذاشتن  باز  داد:  توضیح  ویژه 
برای ورود اکسیژن و خروج گازهای سمی نیز از 
خاطرنشان  وی  است.  برخوردار  بسیاری  اهمیت 
کرد: با توجه به جمعیت باالی شهر تهران، این 
سردمدار  دیگر،  استان های  با  مقایسه  در  استان 

آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی تاکید کرد؛

چگونه به فرد قطع عضو شده کمک کنیم
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
عضو  قطع  دچار  فردی که  با  اگر  گفت:  بهشتی، 
که  است  این  توصیه  اولین  شدید،  روبه رو  شده 
آرامش خود را حفظ کرده تا بتوانید به مصدوم 
نکات  مهم ترین  به  یاوری،  مسعود  کنید.  کمک 
اورژانسی در مواجهه با فردی که دچار قطع عضو 
ضایعات  عمدتاً  داشت:  اظهار  و  پرداخت  شده 
اندام ها توسط دستگاه های صنعتی و  قطع عضو 
اشیا  توسط  گاهی  و  تصادف  یا  و  کارخانه ها  در 
وی  می افتد.  اتفاق  چاقو  یا  و  شمشیر  مثل  تیز 
شده  عضو  قطع  دچار  فردی که  با  اگر  افزود: 
روبه رو شدید، اولین توصیه این است که آرامش 
کمک  مصدوم  به  بتوانید  تا  کرده  را حفظ  خود 
کنید. یاوری با تاکید بر اینکه نجات جان بیمار 
یا مصدوم، اولویت دارد، گفت: اگر از محل قطع 
عضو خونریزی واضحی می بیند، جلوی خونریزی 
دست  مثاًل  بگیرید،  ممکن  مکانیسم  هر  با  را 
با  یا  دهید  فشار  و  گذاشته  محل  روی  را  خود 
کمک دستمال و روسری تمیز عضو قطع شده را 
ببندید. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اگر فردی دچار قطع عضو  افزود:  شهید بهشتی 
تا  سپس  بگیرید،  تماس  اورژانس  با  فوراً  شد، 
حادثه  محل  به  اورژانس  متخصصان  زمانی که 
دستمال  داخل  را  شده  قطع  عضو  می رسند، 
یا سرم مرطوب شده  آب  با  ترجیحاً  تمیزی که 
که  پالستیکی  داخل  را  عضو  سپس  بگذارید، 
هوای آن را تخلیه کرده ایم قرار دهید و آن را گره 

بزنید یا با کمک نخ محکم ببندید.
یاوری اضافه کرد: پالستیک را داخل ظرفی که 
عضو قطع شده به خوبی در آن جای بگیرد قرار 
یخ  مقداری  و  کرده  آب  حاوی  را  ظرف  دهید، 
داخل آن بریزید. وی گفت: عضو قطع شده باید 
داخل پالستیک محکم بسته شده و شناور در آب 
و یخ باشد، بهتر است تاریخ و ساعت قرار دادن 

عضو در ظرف حاوی آب و یخ قید شود.

رهبر انقالب: 

استفاده از ظرفیت های عظیم دریا
 به فرهنگ عمومی تبدیل شود

نیروی  فرماندهان  از  تعدادی  قوا در دیدار  فرمانده معظم کل 
دریایی ارتش تأکید کردند: استفاده از فرصت دریا و ظرفیت های 

عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.
حضرت آیت اهلل  خامنه ای ظهر روز دوشنبه در دیدار تعدادی از 
فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که به 
مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، ارتقای همه جانبه 
استمرار  و  دریایی  نیروی  در  دفاعی  تجهیزات  و  رزمی  توان 
اقداماتی همچون دریانوردی در آب های دوردست و بین المللی 
را الزم دانستند و گفتند: تقویت ارتباط نیروهای مسلح با دولت 
و سایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها کمک خواهد 

کرد.
دریانوردی  سوابق  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسالمی و 
ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این 
سابقه و سواحل طوالنی دریایی در شمال و بخصوص جنوب 
ایران، فرهنگ استفاده از فرصت های دریا در کشور مورد غفلت 

واقع شده و باید به فرهنگ عمومِی مردم تبدیل شود.
ایشان، فرهنگ سازی در این زمینه و ایجاد فهم عمومی از دریا 
به عنوان یک زیرساخت اساسی را ضروری دانستند و افزودند: 
در چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد 
و دولت ها هم از آن استقبال کردند اما پیشرفت جدی در این 

موضوع نیازمند فرهنگ سازی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تولیدات هنری از جمله پویانمایی را 
در شناساندن فرصت های متنوع دریا مؤثر خواندند و گفتند: 
پیشرفت  ظرفیت های  معرفی  و  هنری  تولیدات  از  استفاده  با 
و چه در بخش عمرانی،  نظامی  دریاپایه کشور چه در بخش 

شوق مردم به استفاده از این فرصت افزایش خواهد یافت.
نیروی  فرمانده  ایرانی«  »شهرام  دریادار  امیر  دیدار،  این  در 
دریایی ارتش نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های این نیرو در 

بخش های مختلف ارائه کرد.

مخبر:

 حمایت های غرب از اتفاقات اخیر 
در طول تاریخ بی سابقه است

و  کشور  اخیر  جریانات  درباره  جمهور  رئیس  اول  معاون 
گفت:  ایران  به  زدن  ضربه  برای  دشمنان  گسترده  تالش 
حمایت های غرب از اتفاقات اخیر در کشور در طول تاریخ 

بی سابقه است.
مجمع  با  دوشنبه  بعدازظهر  جلسه  در  مخبر  محمد   
خوزستان،  استان  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
توصیف  ملی  کارکرد  با  و  پراهمیت  استانی  را  استان  این 
با وجود ظرفیت های متعدد  کرد و گفت: استان خوزستان 
نظیر  مشکالتی  از  نباید  مختلف  بخش های  در  گسترده  و 

بیکاری و فقر رنج ببرد.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار اعضای مجمع نمایندگان 
مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
جریانات اخیر کشور و تالش گسترده دشمنان برای ضربه 
در  اخیر  اتفاقات  از  غرب  گفت: حمایت های  ایران  به  زدن 

کشور در طول تاریخ بی سابقه است.
و  برشمرد  کشور  مزیت های  از  را  دریامحور  اقتصاد  مخبر 
خاطر نشان کرد: ایران از ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل برخوردار 
است و 4۰۰ کیلومتر به اقیانوس دسترسی دارد که با اتکا به 

این ظرفیت ها می توان در کشور تحول ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد فرصت های جدید اشتغال برای 
برای  دولت  برنامه  افزود:  دارد،  جدی  ضرورت  استان  این 
کشاورزی  مولد  شهرهای  و  پتروشیمیایی  شهرهای  ایجاد 
افزایش  استان  این  در  را  اشتغالزایی  ظرفیت های  می تواند 

دهد.
با بیان اینکه مسائل و مشکالت  معاون اول رییس جمهور 
اصلی استان خوزستان بر کسی پوشیده نیست، از نمایندگان 
استان خواست چند پیشنهاد کلیدی و راهگشا را برای ایجاد 
این  تا  کنند  طراحی  خوزستان  استان  در  جدی  تحول 

پیشنهادات در دستور کار دولت قرار گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه از استان خوزستان 
این  برنامه  از  و  کرد  یاد  ایران  غذایی  امنیت  محور  بعنوان 
وزارتخانه برای پیگیری و حل مشکالت کشاورزان در کشور 
خبر داد. در این جلسه که معاون پارلمانی رییس جمهور نیز 
حضور داشت، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای 
خصوص  در  خود  دیدگاه های  و  نظرات  طرح  به  اسالمی 
مشکالت  و  آلودگی  درخصوص  استان  اصلی  چالش های 
نشینی،  حاشیه  آبی،  تنش  و  خشکسالی  محیطی،  زیست 
مناطق  کشاورزی،  فاضالب،  و  آب  زیرساخت های  بیکاری، 
برای  را  پیشنهاداتی  و  پرداختند  نفتی  های  و شرکت  آزاد 

رفع چالش ها و توسعه استان ارائه کردند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کارت قرمز جهان به خبرنگاران رژیم صهیونیستی در قطر! 

رئیس جمهور تاکید کرد:

دولت به دنبال کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب است

 رئیس جمهور، دانشگاه  را منشاء پیشرفت های 
به خاطر  را  دشمنان  کینه  و  کشور  عظیم 
اینکه  بیان  با  و  دانست  نهاد  این  اثرگذاری 
موجود  وضع  فاصله  کم کردن  به دنبال  دولت 
خواست  دانشگاه  اساتید  از  است،  مطلوب  و 
که پیشرفت های کشور را برای دانشجویان و 

عموم جامعه تبیین کنند.
 آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« روز دوشنبه 
در نهمین مقصد بازدید و نظارت ستادی بر 
دستگاه های اجرایی در وزارت علوم، تحقیقات 
گزارش  استماع  با  و  یافت  حضور  فناوری  و 
عملکرد  جزئیات  جریان  در  معاونین  و  وزیر 
یک ساله این وزارتخانه قرار گرفت و در ادامه، 
راهکارها و پیشنهاداتی در جهت ارتقای کمی 

و کیفی فعالیت های آن ارائه کرد.
و  علم  ارتقای  در جهت  تالش  رئیس جمهور 
اثربخشی آن در حل مسائل و مشکالت کشور 
را از مهم ترین وظایف وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری عنوان کرد و افزود: امروز کشور ما 
مشکالت  و  چالش ها  از  مسائلی  نظام  دارای 
مردم و جامعه است که بهترین مرجع برای 
حل آنها دانشگاه و بهره گیری از ظرفیت های 
علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید است.

آیت اهلل رئیسی در ادامه »دانشگاه تراز انقالب 
انسانی  نیروی  تربیت  محل  را  اسالمی« 
و  کشور  آینده  به  امیدوار  دانشمند،  عالِم، 
مسئولیت پذیر در حل مشکالت جامعه خواند 
و تصریح کرد: اگر نگاه به دانشگاه این چنین 
باشد و بر اساس نیازهای جامعه راهکار ارائه 
راهکار  این  مجری  استاد  و  دانشجو  و  کند 
سهولت  به  کشور  مسائل  از  بسیاری  باشند، 

مرتفع خواهد شد.
زمینه  را  حکیمانه  اندیشه  رئیس جمهور 
اجرای حاکمان دانست و با تأکید بر اهمیت 
نهاد دانشگاه افزود: گاهی برخی از تحقیقات 

و پژوهش های انجام شده به رغم غنای علمی 
از  و گره ای  نمی رسد  و عمل  اجرا  به مرحله 
مشکالت کشور باز نمی کند که در این زمینه 
در  علوم  وزارت  سوی  از  بازنگری  یک  باید 

دانشگاه ها صورت گیرد.
کیفی  و  کمی  پانزدهم  رتبه  رئیسی  آیت اهلل 
دستاوردی  را  جهان  علمی  تولید  در  ایران 
بر ضرورت  و  دانست  برای کشور  افتخارآمیز 
تالش مضاعف در جهت ارتقا این رتبه تأکید 

کرد.
»افزایش  مهم  بسیار  مسأله  یادآوری  با  وی 
با هزینه ها، تصریح کرد:  بهره وری« متناسب 
بهره وری  میزان  سنجش  برای  افراد  بهترین 
علوم  وزارت  مدیران  دانشگاه ها،  و  وزارتخانه 

هستند.
 ۸۰ از  بیش  عضویت  گفت:  رئیسی  آیت اهلل 
هزار نفر به عنوان هیأت علمی در دانشگاه های 
است  توجهی  قابل  و  باال  بسیار  عدد  کشور، 
در  آنها  نقش آفرینی  میزان  آن  از  مهم تر  اما 
دولت  اهداف  پیشبرد  و  کشور  مسائل  حل 
که  چرا  است؛  کشور  آبادانی  و  پیشرفت  در 
کنار بخش های  در  ما  دانشمندان  دانش  اگر 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  مختلف 

فرهنگی قرار نگیرد، تحولی رخ نخواهد داد.
و  »مدیریت  لزوم  همچنین  رئیس جمهور 
وزارت  محوریت  با  علم پایه«  تصمیم گیری 
اینکه  افزود:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  علوم 
گفته شد دانشگاه اتاق فکر دولت است شعار 
یا تعارف نیست؛ دولت، دولِت تحول گراست و 
به دنبال کم کردن فاصله وضع موجود و وضع 
نگاه  این راستا رویکرد و  مطلوب است و در 
نهادی  تحول  و  فرایندها  در  تحول  تحولی، 
بسیار مهم دولت  این هدف  پیش نیاز تحقق 

است.
از سخنان  دیگری  بخش  در  رئیسی  آیت اهلل 

علوم  وزارت  معاونین  و  وزیر  جمع  در  خود 
بودن  »اثربخش  دانشجو«،  رتبه  در  »برتری 
»مرجعیت  پایدار«،  »اشتغال  تحقیقات«، 
»سالمت  و  فرهنگی«  »بالندگی  علمی«، 
دانشگاه  مهم  شاخصه های  از  را  اجتماعی« 
و  کرد  عنوان  سیزدهم  دولت  نگاه  از  برتر 
شاخصه ها  این  اساس  بر  علوم  وزارت  افزود: 
عملکرد دانشگاه ها را بررسی و رتبه بندی کند 
و با اعالم نتایج آن به صورت شفاف و مقایسه 
احتمالی  مشکالت  قبل  سال  عملکرد  با  آن 
رفع  و  بررسی  را  دانشگاه  هر  پیشرفت  عدم 

کند.
و  کارورزی  »واحدهای  گنجاندن 
دیگر  دانشگاهی  دروس  در  مهارت آموزی« 
توصیه مهم رئیس جمهور به وزارت علوم بود 
که در تشریح آن اظهار داشت: ورزیده شدن و 
مهارت آموزی عملی دانشجویان در رشته های 
از  پزشکی  و  کشاورزی  صنعتی،  مختلف 
که  چرا  دانشگاه هاست؛  امروز  ضرورت های 
بر مهارت گفتن و  باید عالوه  ما  دانشمندان 
نوشتن بر مهارت در عمل و اجرا هم تسلط 

داشته باشند .
تحقیقاتی  بودجه  جذب  راه های  بررسی 
و  تقاضامحوری  با  مختلف  دستگاه های 
نظارت دانشگاه، انتخاب اعضای هیأت امنای 
چهره های  از  امنایی  هیأت  دانشگاه های 
در  سلیقه  تفاوت  دارای  ولو  موثر  و  برجسته 
ملی  نشان  اعطای  دولت،  با  سیاسی  مسائل 
ایفای  در  مسئولیت پذیر  دانشگاههای  به 
نقش در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
تشکیل  راهکارهای  بررسی  دانشجویان، 
پشتوانه  عنوان  به  دانشگاهی  صندوق های 
مالی تامین برخی از هزینه ها از دیگر راهکارها 
و توصیه های مهم رئیس جمهور برای ارتقای 

کمی و کیفی عملکرد وزارت علوم بود.

جذب  اهمیت  به  اشاره  با  رئیسی  آیت اهلل 
و  علم  پیشرفت  به  معتقد  اساتید  و  مدیران 
داخلی  ظرفیت های  به  نگاه  با  کشور  توسعه 
بهره گیری  زمینه  در  ما  کرد:  تصریح  کشور 
محدودیتی  هیچ  دیگر  کشورهای  تجربه  از 
سهولت  به  را  دیگران  نسخه های  اما  نداریم 
نخواهیم پذیرفت، بلکه معتقدیم این نسخه ها 
دقت  به  داخلی  کارشناسان  توسط  باید 
آنها  درباره  ملی  منافع  با  متناسب  و  بررسی 

تصمیم گیری شود.
به  و  دقیق  اجرای  همچنین  رئیس جمهور 
برگزاری  ممنوعیت  مصوبه  چانه زنی  از  دور 
دوره های آموزشی در دستگاه های اجرایی را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: با عمل به این 
مصوبه مهم ضابطه مندی در جذب نیرو را بر 
سیستم اجرایی و اداری کشور حاکم کنید تا 
دانشجویان و خانواده آنها همچنان به دانشگاه 
در  عدالت  عمل  در  و  باشند  داشته  اعتماد 

آموزش و عدالت در جذب را احساس کنند.
آیت اهلل رئیسی در ادامه ایجاد صندوق توسعه 
از  پشتیبانی  و  تشویق  هدف  با  علوم  وزارت 
به  دانشجو  اعزام  موسسات  تبدیل  محققان، 
افزایش  خارجی،  دانشجوی  جذب  موسسات 
چشمگیر پارک های علم و فناوری و همچنین 
شرکت های دانش بنیان را از اقدامات ارزشمند 
و موثر وزارت علوم برشمرد و افزود: در وزارت 
راهیان  تشکیل  موضوع  پرورش  و  آموزش 
دانشجویان  و  دانش آموزان  برای  پیشرفت 
مطرح شد اما »راویان پیشرفت« باید اساتید 

دانشگاه ها باشند.
کشور  عظیم  پیشرفت های  ریشه  افزود:  وی 
از صنایع دفاعی گرفته تا صنعت هسته ای و 
علم و فناوری در دانشگاه هاست و اساساً حقد 
و کینه دشمن از دانشگاه و تالش برای ایجاد 
اختالل در این نهاد مهم کشور نیز از همین 
دانشگاه  اساتید  لذا  می گیرد؛  نشأت  مسأله 
وظیفه دارند پیشرفت های کشور را هم برای 
تبیین  جامعه  عموم  برای  هم  و  دانشجویان 

کنند.
توصیه  علوم  وزارت  مدیران  به  رئیس جمهور 
دانشمندان  توسط  علمی  تحریم های  کرد 
کشور را بشکنند و اسناد شورای عالی انقالب 

فرهنگی را اجرا کنند.
»محمدعلی  رئیس جمهور،  سخنان  از  پیش 
زلفی گل« وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به 
ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه با تکیه 
از  بهره گیری  و  بر سند تحول دولت مردمی 
فرایند  جمله  از  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
عدالت محور،  توزیع  دانشگاه ها،  بازگشایی 
علمی  رتبه  ارتقای  علم محور،  بودجه ریزی 
درصدی   ۳۵ افزایش  جهان،  در  کشور 
تولیدات علمی با مشارکت بین المللی به رغم 
تحریم و بین المللی شدن ۲۰ مجله علمی در 

یک سال گذشته پرداخت.

درمورد  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
قطعنامه حقوق بشری علیه ایران گفت: بیانیه 
وزارت خارجه منتشر شد و ایران هیچ گونه 
همکاری با این کمیته سیاسی نخواهد داشت 
مسئولیت  به  داوطلبانه  اسالمی  جمهوری  و 
اقداماتی کمکی  و چنین  خود عمل می کند 

به حقوق بشر نخواهد کرد.
سخنگوی  کنعانی  ناصر  رسانه ای  نشست 
و  داخلی  رسانه های  با  خارجه  امور  وزارت 

خارجی برگزار شد. 

ایران هیچگونه همکاری با این کمیته 
سیاسی تحت عنوان کمیته حقیقت یاب 

حقوق بشری نخواهد داشت
به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حقوق  قعطنامه  تصویب  مورد  در  سوالی 
آلمان گفت:  دولت  توسط  ایران  علیه  بشری 
به  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  ارتباط  این  در 
صورت مفصل منتشر شد، دیدگاه های ایران 
بیان شد، ایران همانطور که رسما اعالم کرد 
هیچگونه همکاری با این کمیته سیاسی تحت 
داشت.  نخواهد  حقیقت یاب  کمیته  عنوان 
جمهوری اسالمی در چارچوب مسئولیت های 
ملی خود راسا اقدام به تشکیل کمیته ملی با 
حضور صاحبنظران و حقوقدانان و نمایندگان 
که  معنا  این  به  کرده  غیررسمی  و  رسمی 
خودش  ملی  و  ذاتی  مسئولیت  به  معتقد 
است و در این ارتباط در حال انجام وظایف 
همه جانبه  تحقیق  و  بررسی  و  مسئوالنه 
هستیم. لذا استفاده عجوالنه از ساز و کارهای 
حقوق بشری و رویکردهای سیاسی و استفاده 
به مفهوم  و هیچ کمکی  ابزاری مردود است 
حقوق بشر نخواهد کرد. جمهوری اسالمی در 
این ارتباط به مسئولیت های ملی خود عمل 
می کند. دولت در این زمینه تا االن مسئوالنه 
عمل کرده و با تشکیل کمیته ملی مسئولیت 

شفاف  اطالع رسانی  و  می دهد  ادامه  را  خود 
خواهدکرد.

به  حمله  درمورد  خارجه  وزارت  سخنگوی 
واهی  زنی  اتهام  گفت:  صهیونیستی  نفتکش 
دیگر  و  صهیونیستی  رژیم  هدف  ایران،  به 
متحدان است و ایران اگر اقدامی انجام دهد 
آنقدر شجاع است که بخواهد مسئولیت آن را 

به عهده بگیرد.
کنعانی در مورد سفر نخست وزیر عراق گفت: 
سفر  که  است  شده  هماهنگی  که  آنگونه 
تهران  یه  شنبه  سه  روز  عراق  وزیر  نخست 
دو  استمرار  چارچوب  در  و  می شود  انجام 
کشور خواهد بود و کمیسیون های عالی دو 
کشور را در سطح عالی روسای جمهور برگزار 

خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی به 
در مورد شکایت ایران به شرکت های آلمانی 
مبنی بر فروش مواد و سالح شیمیایی گفت: 
قربانیان  با  همبستگی  روز  روزچهارشنبه 
بدانید که  سالح شیمیایی است جالب است 
بر  دفاع مقدس شخصا  بنده در طول دوران 
که  داشتم  را  توفیق  این  ملی  وظیفه  مبنای 
این  و  باشم  در کنار رزمندگان دفاع مقدس 
چراکه  بود  ما  همراه  همیشه  مخوف  ماسک 
های  سالح  از  استفاده  برای  صدام  رژیم 
دوران  طول  در  و  نداشت  ابایی  شیمیایی 
ویژه  به  غربی  های  دولت  از  تعدادی  جنگ 
آلمان از آن علیه ملت ایران در دفاع مقدس 
داشتند و محموله ها و سالح های شیمیایی 
را در اختیار رژیم بعث قرار دارند. در رسانه 
به  میالدی  نود  دهه  ابتدای  در  المان  های 

نقش المان تصریح شد.

وی ادامه داد: نتیجه گزارش های سازمان ملل 
المان نقش مهمی در این  نشان می دهد که 
المان  خصوص داشته است و مجله اشپیگل 
در این خصوص هم نوشته است و ما در المان 
حقوق  و  بشری  حقوق  نقض  شاهد  همواره 

زنان بودیم.
و  غربی  های  دولت  نقش  درمورد  کنعانی 
همسو با ایاالت متحده امریکا در اغتشاشات 
این  دخالت  مورد  در  دقیق  اطالعات  گفت: 
دولت  های  نمایندگی  روسای  به  کشورها 
امریکا  منافع  حافظ  و  تهران  در  غربی  های 
داده شده است، تعدادی از شهروندان و اتباع 
حضور  اغتشاشات  در  مختلف  کشورهای 
خصوص  این  در  زیادی  شواهد  که  داشتند 
متبوع  های  دولت  اختیار  در  که  دارد  وجود 
کشوری  چطور  است.  شده  گذاشته  ها  آن 
داده  تشکیل  رخدادی  برای  ملی  کمیته  که 
است اما کشورهای دیگری دست به اقدامات 

سیاسی و انتشار اخبار کذب میزنند.

حدود پنجاه تعرض به نمایندگی های 
ایران در خارج از کشور شده است

وی در پاسخ به سوالی در مورد دخالت غرب 
و آمریکا در اغتشاشات اخیر گفت: مخالفین 
غربی  کشورهای  در  خشونت طلب  سیاسی 
علیه  اقدامی  هیچ  اما  شدند،  سفارت  وارد 
اساس  بر  غربی  کشورهای  نشد.  انجام  آنها 
که  دارند  تعهد  المللی  بین  های  کنوانسیون 
نماینده  علیه  معترضان  و  طلبان  خشونت 
یا  کنند  محاکمه  و  بازداشت  را  دیپلماتیک 
مسترد به کشور متبوع کنند تا این شهروندان 

مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

کنعانی ادامه داد: این کشورها خبرنگاران ما 
که  خبرنگارانی  می دهد  قرار  تحریم  مورد  را 
صرفاً منتقل کننده صدای یک ملت هستند 
واقع  در  که  رسانه  یک  کشور  همان  در  اما 
اقدام  روش ها  بدترین  با  است،  جنگ  اتاق 
می کند  ترویج  را  شورش  مسلحانه  نظامی 
مدعی  کشورها  این  در  دهد  می  آموزش  و 
حقوق بشر هستند، شواهد و قرائن حاکی از 
دامن زدن  در  این کشورها  مداخله مستقیم 
به اغتشاش در ناآرامی و بی ثباتی در داخل 

کشور ما است.

اروپا دچار نوعی بی عملی در ارتباط با 
برجام شده است

اینکه  بیان  با  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
متاسفانه اروپا دچار نوعی بی عملی در انجام 
تعهدات خود در ارتباط با برجام است، اظهار 
از برجام  اروپا در دوره خروج آمریکا  داشت: 
بر  مبنی  بود  داده  که  تعهداتی  رغم  به  هم 
جبران  را  برجام  از  آمریکا  خروج  اینکه 
خواهند کرد و در این زمینه به تعهدات خود 
به گونه ای عمل می کنند که ایران از مزایای 
منتفع  آن  اقتصادی  مزایای  جمله  از  برجام 

شود، عمل نکرد.
اروپایی شریک  وی تصریح کرد: دولت های 
که  دادند  نشان  عمل  در  و  هستند  برجام 
رای  استقالل  عدم  نوعی  و  عملی  بی  دچار 
در  هستند،  برجام  با  ارتباط  در  تصمیم  و 
مذاکرات دوره های اخیر برای بازگشت دولت 
آمریکا به برجام هم اروپا نشان داد که کاماًل 
دولت  سیاسی  رویکرد  و  تصمیم  سایه  در 
بنابراین  نمی توانیم  است،  گرفته  قرار  آمریکا 
بگوییم که اروپا در ارتباط با مذاکرات برجام، 
نقش مستقلی را ایفا می کند و مواردی که از 
طرف اروپا اعالم می شود،مواضع چندان قابل 

سرمایه گذاری نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

ایران با کمیته حقیقت یاب همکاری نخواهد کرد


