
غرب و آمریکا با صدور قطعنامه های 
دروغین در پی انزوای ایران هستند

 اتکا به توان داخلی، استقالل واقعی 
کشور را به ارمغان می آورد

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
رژیم  و  آمریکا  غربی،  کشورهای  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
با  بشری  حقوق  صدورقطعنامه های  از  پشتیبانی  با  صهیونیستی 
هستند.  اسالمی  کشاندن جمهوری  انزوا  به  پی  در  پراکنی  دروغ 
زهره الهیان درباره نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در 

خصوص ایران، گفت: جنگ ترکیبی توسط آمریکا و ...

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:همان طور که در 4۳ سال 
گذشته دیدیم اتکای به خود و روی پای خود ایستادن تنها راهی 
است که می تواند استقالل واقعی و سربلندی را برای کشور بیاورد.

 سرلشکر محمدباقری روز سه شنبه حاشیه افتتاح نمایشگاه ملی 
بخش های  داشت: در  اظهار  تهران  در  بسیج  دانش بنیان  فناورانه 

مختلف این نمایشگاه نوآوری های متعددی را دیدیم؛ ...
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کهگیلویه و بویراحمد یکی از 
استان های بالخیز کشور است

عجوالنه
 و بدون شناخت
 تصمیم نگیرید

رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج
 هشدار داد:

آمار مسمومیت با »متانول« 
در یاسوج به ۴۸ نفر رسید

تعداد  گفت:  یاسوج  سجاد  امام  بیمارستان  رئیس 
افراد مسموم شده با متانول به 4۸ نفر رسیده است. 
پنجشنبه  روز  از  افزود:  طهماسبی،  محمد  دکتر 
سوم آذر ماه ۱4۰۱ تاکنون 4۸ زن و مرد در پی 
مسمومیت با متانول به بیمارستان امام سجاد )ع( 
یاسوج مراجعه و پذیرش شدند. وی ضمن نگرانی 
مسمومیت  دلیل  به  مراجعات  تصاعدی  افزایش  از 
آمار  این  متاسفانه  اظهارکرد:  متانول  یا  الکل  با 
شب  که  بطوری  است  افزایش  حال  در  همچنان 
نفر   4 گذشته  شب  دو  طی  و  نفر  هفت  گذشته 

مراجعه کننده داشتیم بنابراین مردم و والدین...

شورای  مجلس  رییسه  هیات  سخنگوی 
قوه  و  مجلس  نمایندگان  گفت:  اسالمی 
قضاییه در نشست مشترک به دادرسی دقیق 
دستگیرشدگان در آشوب های اخیر و تفکیک 

بی گناهان از اغتشاشگران تاکید کردند.
 در حاشیه نشست علنی روز سه شنبه مجلس 
موسوی  الدین  اسالمی،سیدنظام  شورای 
سخنگوی هیات رییسه مجلس در تشریح، در 
آذرماه  روز سه شنبه ۸  علنی  حاشیه نشست 
در توضیح نشست مشترک غیرعلنی مجلس 
و  تبریک هفته مجلس  قوه قضاییه، ضمن  و 
بسیج، گفت: در امتداد جلسات مشترکی که 
بین  برگزار می شود، جلسه مشترک  قوا  بین 
به  توجه  با  را داشتیم.  قوه قضاییه  و  مجلس 
این  میزبان  هستیم،  مجلس  هفته  در  اینکه 
در  مشترک  نشست  و  بود  مجلس  جلسه 
رئیسه  هیات  سخنگوی  شد.  تشکیل  صحن 
طرف  از  افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس 
حقوقی  کمیسیون های  روسای  مجلس 
شوراها  و  کشور  داخلی  امور  و  قضایی  و 
قید  نمایندگان به  از  تن  پنج  همچنین  و 
و  دغدغه ها  کردند،  مطرح  را  مطالبی  قرعه 
موضوعات مختلفی از طرف نمایندگان عنوان 
دادرسی، م شد. موضوعاتی در  بحث اطاله  

مسائل حقوقی  فاسد اقتصاد، جرم انگاری، 
بین قوه مقننه و قضائیه و تعامل نمایندگان 
با مسئوالن  قضائی در سطح  عالی و استان ها 
و همچنین مباحثی پیرامون اغتشاشات اخیر 
مطرح شد. وی در ادامه اظهار کرد: از طرف 
مسئوالن قضایی نیز دادستان کل کشور،  وزیر 
دادگستری، معاون اداری و پشتیبانی و توسعه 
قوه قضاییه و همچنین رئیس شوراهای حل 
توضیحاتی  بر  عالوه  کردند.  اختالف صحبت 
درباره سواالت و دغدغه نمایندگان، بر تعامل 
یادآور  موسوی  شد.  تاکید  مجلس  با  بیشتر 
این  بودجه  شد: مسئوالن قوه قضاییه درباره 
ساختاری،  لحاظ  به  که  مشکالتی  و  دستگاه 
اداری و بودجه ای دارند، نکات خود را مطرح 
کردند. مقرر شد نمایندگان عالوه بر تعامل با 

سطوح عالی قضایی از طریق...

و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
زلزله،  برابر  آمادگی  مانور  در  بویراحمد ظهر سه شنبه 
از استان های بالخیز  بویراحمد یکی  گفت: کهگیلویه و 
و  توپوگرافی  افزود:  زاده  حاجی  کیامرث  است.  کشور 
زلزله،  گسل های  بودن  فعال  و  اقلیمی  خاص  شرایط 
بالخیز  استان های  زمره  در  را  بویراحمد  و  کهگیلویه 
موجب خسارت  که  زلزله ای  آخرین  و  داده  قرار  کشور 
فراوان به روستاها و مناطق استان شد، زلزله سال ۱۳۹۹ 
سر  به  آمادگی  در  همواره  باید  و  بود  سی سخت  شهر 
در  پیشگیری  مقوله  به  توجه  بر  همچنین  وی  ببریم. 

حوزه مدیریت بحران ها تاکید کرد....

معاون امور عمرانی استاندار:
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معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست اعالم کرد:

بررسی دقیق
 اثرات محیط زیستی سد َچم شیر 

در دست انجام است

 رئیس آموزش و پرورش عشایر استان گفت:

۲۴ درصد مدارس عشایری 
کهگیلویه و بویراحمد سرویس 

بهداشتی ندارند

بی گناهان از اغتشاشگران
تفکیک شوند 
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2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

هزار توی مشکالت 
دامداران استان

3

طول  در  گفت:  تهران  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  امور  دفتر  مدیرکل   
یک سال و نیم اخیر تمام تجمعات صنفی که در تهران اتفاق افتاده، هیچ 
مجموعه صنفی و حزبی حاضر نشده است حتی برای کار صنفی، درخواست 

صدور مجوز بدهد.
نظام  عملکرد  بررسی  منظور  به  ایرنا،  از  نقل  به  مردم  امید  گزارش  به   
چالش  و  اساسی  قانون   ۲۷ اصل  با  برخورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
رویا  از  اعتراضات:  »تنظیم گری  عنوان  با  نشستی  آن،  شدن  اجرایی  های 
انتظامی  و  امنیتی  امور  با حضور علی قشقایی مدیرکل دفتر  واقعیت«،  تا 
و  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  علیرضابیگی  احمد  تهران،  استانداری 
محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در 

اندیشکده حکمرانی شریف، به همت باشگاه تنظیم گری ایران برگزار شد.

هنر زمامداری این است که 
مانع امنیتی شدن موضوعات شود

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در تبیین 
ابراز وجود و یا حق  یا  بیان کرد: موضوع اعتراض  اصل ۲۷ قانون اساسی 
خواهی، همه در چارچوب موضوعات سیاسی تعریف نمی شود و اگر ما به 
آمار مراجعه کنیم بخش عمده ای از تجمعات و اعتراضات، اعتراضات صنفی 
محلی منطقه ای بوده اما متاسفانه با این نگرش که هر اعتراض یا مطالبه ای 
با مصالح و مفاهیم انقالب اسالمی در تعارض است سعی کردیم با تجمعات 
نگرش سبب شده که  برخورد کنیم و همین  و  اعتراضات مواجه شویم  و 
خیلی زود مطالبات وجه سیاسی پیدا کند و گاها دستاویزی برای دشمنان 

انقالب شود.
نگرش به موضوع امنیت 

باید از رویکرد سلبی به مصونیت سازی تبدیل شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر تکیه ما بر اصالت حقوق مردم برای 
ابراز وجود کردن است، پس سازوکار هایی باید برای تجمعات پیش بینی 
شود، اضافه کرد: نگرش ما به موضوع امنیت، باید از نگرش سلبی به نگرش 
شود  تبدیل  جامعه  امنیت  تامین  برای  کردن  واکسینه  و  سازی  مصونیت 
وگرنه این مطالبات انباشته خواهد شد و با هر کبریتی شعله ور می شود و 
برای جامعه مشکالتی را فراهم می کند و به گونه ای خواهد شد که مرز بین 

اغتشاش و اعتراض مشخص نخواهد شد.
و  تجمعات  برگزاری  برای  الزم  سازوکارهای  هنوز  اینکه  یادآوری  با  وی 
در  قضایی  دستگاه  مثال  طور  به  افزود:  است،  نشده  پیش بینی  اعتراضات 
مورد کسانی که در اجتماعات حضور پیدا کردند تماماً به عنوان جرم اقدام 

علیه امنیت ملی استناد می کند.
حزب امکان مطرح شدن مطالبات

 در یک چهارچوب مشخص را فراهم می کند
علیرضابیگی در جواب چالش های عدم اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی 
درباره برگزاری تجمعات در کشور، یکی از علل آن را نبود جریان تحزب 
دانست و افزود: هرچند احزاب زیادی در وزارت کشور ثبت شده اند اما آنها 
احزاب ریشه داری محسوب نمی شوند؛ نتیجه نبود تحزب، پراکنده کاری در 
موضوعات اداره کشور، عدم تصویب قوانین به نفع مردم و عدم پاسخگویی 

افراد بعد از پایان مهلت خدمتشان خواهد بود.
و  می دهد  شناسنامه  تجمعی،  هر  و  جمعی  حرکات  به  حزب  افزود:  وی 
امکان مطرح شدن مطالبات در یک چهارچوب مشخص را فراهم می کند و 
حاکمیت هم، وزن و اندازه این مطالبه را متناسب با حزبی که متولی این 
مطالبه هست می فهمد. پس الزم است که ما جریانات سیاسی شناسنامه دار 

کشور را در قالب احزاب تعریف کنیم.

طرحی برای اصالح فرآیند برگزاری تجمعات قانونی
 در مجلس در حال پیگیری است

این  اجرای  برای  را  اینکه چه سازوکاری  به  پاسخ  نماینده مجلس در  این 
حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  که  طرحی  به  میداند  مناسب  اصل 
تدوین است، اشاره کرد و گفت: ما در طرحی که در این زمینه تهیه شده، 
چارچوب هایی را در نظر گرفته ایم؛ شرایطی در این طرح برای درخواست 
کننده تجمع پیش بینی و حقوقی نیز برای فرماندار به عنوان مسول نظم 
و امنیت منظور شده است که بتواند در صورت تشخیص اخالل در مبانی 

اسالم یا مسلحانه بودن، جلوی این تجمع را بگیرد.
نقش مردم در جمهوری اسالمی
 یک نقش پررنگ و واقعی است

تهران  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  امور  دفتر  مدیرکل  قشقایی  علی 
سخنران بعدی نشست بود که در بیان مواجه حاکمیت با اصل ۲۷ قانون 
اساسی و ارزیابی اش از اجرایی شدن این اصل گفت: واقعیت این است که 
ما در بحث جمهوری اسالمی و مبانی آن، نقش مردم را یک نقش پررنگ و 
واقعی می بینیم. در نگاه رهبری و امام نیز مردم پایه مقبولیت و مشروعیت 
نظام هستند به گونه ای که حضور و در وسط میدان بودن مردم موضوعیت 
پیدا می کند. اما مسئله  اینست که چرا این اصل در طول این 4۳ سال به 
درستی محقق نشده و تبلور پیدا نکرده؟ یک دلیل شاید این باشد که ساز 
و کارهای اجرایی این اصل متناسب با ساختار و فرهنگ جمهوری اسالمی 

طراحی نشده است.
وی درباره مدل مواجه با اعتراضات در سایر کشورها بیان کرد: در ساختارهای 
سیاسی عمده کشورها، غیر از کشورهای کمونیستی و کشورهای دیکتاتوری 
سلطنتی؛ فضای کار نظام از دولت کاماًل جدا و تفکیک شده است. مردم در 
بسیاری از موضوعات وارد فضای جامعه می شوند و به موضوعات صنفی و 
حتی موضوعات سیاسی اعتراض می کنند ولی هیچ کدام از این اعتراضات 

منجر تغییر و تعویض نظام حاکم نمی شود.
ذبح شدن اصل ۲۷ زمانی اتفاق افتاد که

 ما آن را منوط به نظام حزبی کردیم
اینکه  انتظامی استانداری تهران در پاسخ به  امور امنیتی و  مدیرکل دفتر 
گفت:  است،  اصل شده  این  اجرایی شدن  و  عملی  مانع  هایی  چالش  چه 
ذبح شدن این اصل ۲۷ زمانی اتفاق افتاد که ما آن را منوط به نظام حزبی 
کردیم. در کشوری که بعد از ۲۵۰۰ سال نظام پادشاهی انقالب شده و هیچ 
تجربه دقیقی از یک نظام حزبی وجود ندارد و حزب معنایی ندارد ما اصل 
۲۷ را در سال ۶۰ به یک نظام حزبی منوط کردیم و شاید بزرگترین مشکل 

اجرایی این اصل همین بود.

وی ادامه داد: البته ما نمی توانیم بحث تجمعات در جمهوری اسالمی را با 
تجمعات نظام لیبرال دموکراسی مقایسه کنیم. ما برای اجرایی شدن این 

اصل یک روش بومی و خاص جمهوری اسالمی طراحی نکردیم.
اصل  این  اجرایی شدن  عدم  دومین چالش  عنوان  به  و  ادامه  در  قشقایی 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  مردمی  اعتراضات  و  تجمعات  رفتن  حاشیه  به 
افزود: ما در دهه ۶۰ در رفتار حاکمیت و رسانه ها و مردم به واسطه مولفه 
از آن  های موجود، برگزاری تجمعات را یا ضروری نمی دیدند یا خروجی 

نمی بینند.
وی در این رابطه به تجمع جریان ملی در دهه ۶۰ درباره حکم قصاص اشاره 
کرد و اظهار داشت: وقتی چارچوب قانون اساسی را بر مبنای اسالم قرار 
می دهیم، باید تبیین کنیم که در قوانین هم باید بر اساس آن عمل شود 
نه اینکه احزاب مختلف بر اساس منفعت بگویند فالن اصل قانون اساسی 

باید بزرگ یا کوچک شود.

در دهه ۶۰ سخنان مردم معترض در تلویزیون پخش می شد
وی با اشاره به نقش پررنگ رسانه ها در سامان دهی به اعتراضات و مطالبات 
باز عمل  اینکه رسانه های ما در دهه ۶۰ کامال  مردمی گفت: نکته دیگر 
می  که  مردمی  یعنی  زدند.  می  رقم  را  گفتمانی  باز  فضای  و  میکردند 
خواستند بیاییند در کف خیابان و اعتراض کنند می دیدند که نماینده آنها 
در تلویزیون دارد حرف می زند و مردم ضرورت این را که در کف خیابان 
حضور پیدا کنند نمی دیدند. چیزی که رهبری در طول این سی سال خیلی 
برای  ابزاری  روش  که  بود  آزاداندیشی  کرسی  جریان  کردند  اشاره  آن  به 

حرف زدن مردم دریک قالب منطقی بود و متاسفانه انجام نشد.
را عدم  تجمعات صنفی  رفتن  به حاشیه  و  قشقایی علت حاکمیتی شدن 
دانست  مطالبات  این  به  دقیق  پاسخگویی  عدم  و  قانونی  طراحی سازوکار 
دولت جدید  در  تهران  استان  در  اخیر  نیم  و  سال  یک  در طول  گفت:  و 
حاکمیت  داشتیم.  فراوانی  و  مختلف  موضوعات  در  اقتصادپایه  تجمعات 
نسبت به این تجمعات صنفی، به رغم اینکه غیرقانونی بود ولی اجازه می داد 
که مردم جمع شوند و حرفشان را بزنند. اما مسئله این بود که پاسخگویی 

به این تجمع صنفی به معنای اقناع مردم اتفاق نیفتاد.
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران ادامه داد: در طول 
بوده  مجوز  درخواست  عدم  بلکه  نبوده  مجوز  عدم صدور  بحث  سالها  این 
است. یعنی در طول یک سال و نیم اخیر تمام تجمعات صنفی که در تهران 
اتفاق افتاده، هیچ مجموعه صنفی و حزبی حاضر نشده است حتی برای کار 
صنفی درخواست صدور مجوز بدهد . دلیل این اتفاق هم این است که حزبی 
امنیت  مثال  بپذیرد.  را  برگزاری  تبعات  باید  که درخواست مجوز می کند 

برگزاری را قبول کند و انتظامات قرار دهد و برنامه ریزی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری را برای اجرایی شدن اصل ۲۷ 
اجرایی  دستورالعمل  که  است  این  سازوکار  اولین  گفت:  داند  می  مناسب 
اصل ۲۷ تغییر کند. حزب نماینده مردم نیست و مردم هم آنها را نماینده 
درخواست  به  را  مجوز  هم صدور  اجرایی  دستورالعمل  و  دانند  نمی  خود 
که  باشیم  داشته  اجرایی  نامه  آیین  یک  باید  ما  است.  کرده  منوط  حزب 
بخشی از مردم هم بتوانند درخواست صدور مجوز بدهند. این هم دو نکته 
دارد؛ یکی درباره اصل مجوز که دوستان می گویند آن را حذف کنیم. با 
وجود برگزاری تجمعات زیاد روزانه در تهران توسط اقشار مختلف و چالش 
شدید ترافیکی در شهر، صدور مجوز ضروری است که نظم ترافیکی شهر 

به هم نخورد.
قشقایی ادامه داد: دولت قبل سه مکان را برای اعتراض مردم پیش بینی 
کرده بود که مشکالت اجرایی و ترافیکی را نداشته باشد. اما مسئله این است 
که بسیاری از اعتراضات، می خواهد مقابل ساختمان و محلی خاص برگزار 

شوند و مشخص کردن آن سه نقطه چندان کارکرد مثبتی ندارد و مردم 
استقبال نمی کنند. نکته بعد هم اجازه دادن برگزاری تجمعات مذهبی و 
نزدیک به حاکمیت در هر مکانی در شهر است. این رفتار موجب دوگانه 

سازی شده است.

سخت گیرانه ترین رویکرد را
 برای برگزاری تجمعات قانونی داریم

محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش های مجلس نیز در تفسیر خود 
درباره اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: این اصل به یک مفهومی اجرایی شده 
و به یک مفهومی اجرایی نشده است. این اصل به واسطه اینکه بین دو حق 
برای  سازوکارهایی  باید  حتما  گرفته  قرار  جامعه  امنیت  و  مردم  مطالبات 
اجرای آن طراحی شود. البته این سازوکار و ایین نامه های نوشته شده به 
از اینکه بستری برای اجرایی شدن  واسطه نگاه مجوز محورانه اش، بیش 
اصل بوده باشد مانع اجرا بوده است. در واقع سیاست اعالمی همین سیاست 
مجوزمحورانه بوده است ولی در عمل ممنوعیت بوده و اجازه برگزاری هیچ 

تجمعی داده نشده است.
وی از عدم باور به این اصل به عنوان یک حق اصیل برای مردم به عنوان 
مانعی برای اجرا شدن این اصل گفت و ادامه داد: ما به لحاظ سیاسی نیز 
به آن  تفننی  امر  به عنوان یک  و  نشدیم  را متوجه  اصل  این  کارکردهای 

نگاه کردیم.
وی با بیان اینکه در دنیا، قوانین مربوط به تجمعات به چندگونه است،  مثال 
زد: در آمریکا اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است و دولت ها حق هیچگونه 

قانونگذاری ندارند.
از قانون گذاری همین اصل ۲۷ قانون  ادامه گفت: نوع دیگری  شمسا در 
اینکه  مگر  است  آزاد  تجمعات  برگزاری  گوید  می  که  است  ایران  اساسی 
مخل مبانی اسالم و حمل اسلحه باشد و این مدل بیان می کند که نیاز 
به قانونگذاری و طراحی آیین نامه های اجرایی هست اما همین که هیچ 
قانونی برای اجرایی شدن اصل نوشته نمی شود، موید همین است که به 

این اصل باوری نبوده است.
این حقوقدان افزود: در دنیا سه رویکرد وجود دارد؛ رویکرد مجوز محورانه، 
حالت  ترین  سخت گیرانه  پسینی.  نظارت  رویکرد  و  محور  اطالع  رویکرد 
همین رویکرد مجوزمحور است اما در جمهوری اسالمی عمال ممنوعیت رخ 
داده و مجوزی صادر نشده است. صدور مجوز جزو صالحیت های کمیسیون 
ماده ۱۰ است. این کمیسیون در قبال دو اصل ۲۶ و ۲۷ دو رفتار متفاوت 
دارد. در اصل ۲۶، مجوزهای زیادی برای تشکیل احزاب صادر میکند ولی 

در اصل ۲۷ مجوزی صادر نمی شود.

محدود کردن تجمعات با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی،
 ظلم به اسالم است

وی با اشاره به اینکه ما در دین مبین اسالم ارجاعات و مفاهیم بسیار زیادی 
در تایید و تاکید بر حق مردم برای اعتراض به حاکمیت داریم گفت: ما هر 
به اصل ۲۷ رجوع می کنیم  بار میخواهیم درباره تجمعات صحبت کنیم 
نگاه می  روایات  و  آیات  به  ما وقتی  اسالم است.  به  این ظلم  درحالی که 
کنیم مفهوم امر معروف و نهی از منکر یکی از مترقی ترین مفاهیم است و 
بیان کننده این است که فرد میتواند در برابر حاکمین بایستد و انتقاد کند.

شمسا اظهار کرد: در مورد اعتراضات اخیر اینگونه بیان می شود که چون 
حرف ما نسبت به بخش خاصی از برنامه های حاکمیت شنیده نمیشود پس 
اعتراضات و مطالبات را به سمت اصل نظام میبریم تا این حرف ما شنیده 
شود. اما باید بدانیم که برگزاری اجتماعات و اعتراضات در چهارچوب نظام 

جمهوری اسالمی اتفاقا نشانه مردم ساالری و دموکراسی است.

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران:

هیچ صنف و حزبی در یک و نیم  سال اخیر
 درخواست رسمی برگزاری تجمع نداده است
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 رئیس آموزش و پرورش عشایر استان گفت:

2۴ درصد مدارس عشایری کهگیلویه و 
بویراحمد سرویس بهداشتی ندارند

 رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
واحد   ۵۲ معادل  استان  این  عشایری  مدارس  درصد   ۲4
سه  روز  رحیمی  علی  ندارند.  بهداشتی  سرویس  آموزشی 
شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: عالوه بر آن، بیش 
از ۱۱ کانکس برای دانش آموزان این مدارس مورد نیاز است 

که برخی از این مدارس زیر ۱۰ نفر دانش آموزان دارند.
وی تصریح کرد: بیش از ۶ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال برای 
ساخت و خرید این تعداد کانکس نیاز است. رحیمی اظهار 
داشت: ۲۱۶ مدرسه عشایری در استان وجود دارد که ۱۰۸ 
و  کانکس  به صورت  جمعیت  پایین  تراکم  علت  به  مدرسه 
ادامه  دارند. وی  آموزشی  مابقی ساختمان  و  چادری)سیار( 
داد: از ۱۰۸ مدرسه غیر ساختمانی مناطق عشایری نیز ۶۶ 
اکثرا  که  های  کانکس  در  مدرسه   4۲ و  چادر  در  مدرسه 
رحیمی  باشد.  می  دایر  هستند  خیرین  سوی  از  اهدایی 
از ۲۷۶ دانش آموز در مدارس کانکسی  تصریح کرد: بیش 
این استان در سال تحصیلی جدید به علم آموزشی مشغول 
در  خوبی  اتفاقات  شاهد  به زودی  اینکه  بیان  با  وی  شدند. 
زمینه فضا و تجهیزات در مدارس عشایر خواهیم بود افزود: 
تعداد مدارس عشایری دارای قدمت باال و واحدهای آموزشی 
استان  عشایری  مناطق  در  بهداشتی  سرویس  بدون  ثابت 
شناسایی شده که نسبت به رفع این مشکالت اقدام خواهد 
بویراحمد  شد. رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و 
گفت: معلمان عشایری به دلیل سخت گذر بودن و پراکندگی 
مناطق عشایری برای ایاب و ذهاب با مشکل مواجه هستند.

اداری  از ۵۳۰ کادر آموزشی و  رحیمی اظهار داشت: بیش 
کار آموزش سه هزارو ۷۱۱ دانش آموز عشایری را در سال 
این  کرد:  ابراز  وی  دارند.  برعهده   ۱4۰۲-۱4۰۱ تحصیلی 
دانش آموزان به صورت ثابت، نیمه ثابت و سیار زیر پوشش 
قرار  کل  اداره  این  ابتدایی  مقطع  در  تحصیلی  آموزش های 
کوه  پشت  زیالیی،  گچساران،  عشایری  مناطق  اند.  گرفته 
و  چهارمحال  فارس،  بوشهر،  استان های  عشایر  و  جلیل 
استان  عشایری  مدارس  پوشش  زیر  اصفهان  و  بختیاری 

کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند.

تجهیز ۴2۰ هکتار از اراضی کشاورزی 
استان به سامانه های نوین آبیاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
سه پروژه با هدف آبیاری 4۲۰ هکتار با اعتبار مورد نیاز ۱۹۰ 
میلیارد تومان در دست اجرا است. سید علی معتمدی پور، 
خانی  حمزه  باغات  قطره ای  آبیاری  اجرای  داشت:  اظهار 
هکتار   ۲۰۰ میزان  به  بویراحمد  شهرستان  توابع  از  کاکان 
با اعتبار مورد نیاز ۸۰ میلیارد تومان از جمله این پروژه ها 
است. وی عنوان کرد: اجرای آبیاری قطره ای باغات روستای 
تومان  میلیارد   ۳۵ با  هکتار   ۷۰ میزان  به  گچساران  اسپر 
اراضی  قطره ای  و  بارانی  آبیاری  اجرای  و  نیاز  مورد  اعتبار 
اعتبار مورد  با  سمرون شهرستان دنا به میزان ۱۵۰ هکتار 
نیاز ۷۵ میلیارد تومانی از دیگر پروژه ها است. معتمدی پور 
میلیارد   4۸۰ و   ۳۱۱ ترتیب  به   ۹۸ و   ۹۷ سال  کرد:  ابراز 
ترتیب  به  که  یافت  اختصاص  مهم  این  برای  اعتبار  ریال 
۱۸۸ و 4۱۳ میلیارد ریال از آن تخصیص داده شد. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای 
سامانه های نوین آبیاری عالوه بر باال رفتن راندمان بخش 
کشاورزی و افزایش محصول می تواند سبب استفاده بهینه از 
نعمت خدادادی آب نیز شود. معتمدی پور با تاکید بر اینکه 
کشاورزان  مشکالت  رفع  و  کشاورزی  بخش  توسعه  دغدغه 
درصد   ۸۵ نوین  آبیاری  طرح  اجرای  برای  افزود:  داریم،  را 
هزینه بر عهده دولت و ۱۵ درصد بر عهده کشاورز است. وی 
خاطرنشان کرد: باتوجه به هدر رفت آب در نحوه انتقال و 
انهار و مزارع و سوء مدیریت در آبیاری، راندمان  توزیع در 
آبیاری به روش سنتی بین ۲۵ الی 4۰ درصد است که می 
راندمان  ای  و قطره  بارانی  آبیاری  از روش  استفاده  با  توان 

مذکور را به میزان ۷۰ الی ۹۰ درصد افزایش و ارتقا داد.

توسعه تجهیزاتی مراکز بهداشتی 
کهگیلویه و بویراحمد هدفگذاری شد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 
با تخصیص پنج  از توسعه تجهیزاتی مراکز بهداشت استان 

میلیارد تومان اعتبار خبر داد.
وزارت  سوی  از  تومان  میلیارد  پنج  افزود:  مرادیان  سامر 
بهداشت به مراکز و خانه های بهداشت استان تخصیص یافت.

وی با اشاره به حمایت شکل گرفته، اظهار داشت: مبلغ پنج 
میلیارد تومان تأمین شده از محل ارزش افزوده است.

مرادیان گفت: با توجه به مشکالت و نواقصی که در حوزه های 
مختلف مراکز بهداشت و خانه های بهداشتی داشتیم با وزرات 

متبوع مکاتبات و رایزنی های الزم انجام شد.
افزود: این تخصیص پنج میلیارد تومانی جهت تجهیز،  وی 
تعمیر، انشعابات گاز و دیوار کشی مراکز بهداشتی و خانه های 

بهداشت است.

رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج هشدار داد

آمار مسمومیت با »متانول« در یاسوج 
به ۴۸ نفر رسید

افراد  تعداد  گفت:  یاسوج  سجاد  امام  بیمارستان  رئیس 
مسموم شده با متانول به 4۸ نفر رسیده است. دکتر محمد 
طهماسبی، افزود: از روز پنجشنبه سوم آذر ماه ۱4۰۱ تاکنون 
4۸ زن و مرد در پی مسمومیت با متانول به بیمارستان امام 
سجاد )ع( یاسوج مراجعه و پذیرش شدند. وی ضمن نگرانی 
از افزایش تصاعدی مراجعات به دلیل مسمومیت با الکل یا 
متانول اظهارکرد: متاسفانه این آمار همچنان در حال افزایش 
است بطوری که شب گذشته هفت نفر و طی دو شب گذشته 
باید  والدین  و  مردم  بنابراین  داشتیم  کننده  مراجعه  نفر   4
به  آنها را کنترل کنند  باشند و  بیشتر مراقب فرزندان خود 
لحاظ اینکه فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد دارند تا با 
چنین مشکالتی مواجه نشوند. رئیس بیمارستان امام سجاد 
افراد مسموم شده، ۶ نفر زن و 4۲  یاسوج خاطرنشان کرد: 
نفر مرد بودند که تا ساعت ۸ صبح روز سه شنبه 44 نفر آنها 
دیالیز شدند. طهماسبی تصریح کرد: از مجموع افراد مراجعه 
وخیمی  وضعیت  نیز  نفر  یک  و  شده  فوت  نفر  یک  کننده 
شده  مغزی  مرگ  دچار  شدید  خونریزی  دلیل  به  که  دارد 
است. همچنین سه نفر هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه 
یا   ۲۷ اکثرا  افراد  این  داد:  ادامه  وی  هستند.  درمان  تحت 
۲۸ ساله هستند و در مجموع رده سنی آنها بین ۱۶ تا ۳۶ 
سال است. رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج عنوان کرد: 
اکثر این افراد با اختالالت بینایی از جمله تاری دید مواجه 
شده اند. طهماسبی تاکید کرد: ممکن است منبع تامین این 
این  اما  باشد  بوده  یا دو مکان  نفر یک  برای 4۸  نوشیدنیها 
مسمومیت در یک محل یا برنامه نبوده است. وی بیان کرد: 
همه امکانات بیمارستان را برای نجات و ارائه خدمات به این 
بیماران بسیج کرده ایم و کادر درمان و پزشکان برای بهبود 

این بیماران تالش می کنند.

کهگیلویه و بویراحمد یکی از 
استان های بالخیز کشور است

و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد ظهر سه شنبه در مانور آمادگی برابر زلزله، گفت: 
کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان های بالخیز کشور است.

کیامرث حاجی زاده افزود: توپوگرافی و شرایط خاص اقلیمی 
در  را  بویراحمد  و  کهگیلویه  زلزله،  گسل های  بودن  فعال  و 
زمره استان های بالخیز کشور قرار داده و آخرین زلزله ای که 
موجب خسارت فراوان به روستاها و مناطق استان شد، زلزله 
سال ۱۳۹۹ شهر سی سخت بود و باید همواره در آمادگی به 
سر ببریم. وی همچنین بر توجه به مقوله پیشگیری در حوزه 
امور عمرانی  تاکید کرد. معاون هماهنگی  مدیریت بحران ها 
استانداری با بیان اینکه در حوزه مدیریت بحران پیشگیری 
برنامه های متعدد و  و  افزود: در جلسات  باشد،  سرلوحه کار 
مختلف تاکید کردیم که فرهنگ مدیریتی در استان باید با 
تا در  باشد  فرهنگ پیش بینی و پیشگیری همخوانی داشته 

مواقع بحران کمتر متحمل خسارت و ضرر و زیان شویم.
وی ادامه داد: نظارت بر همه بناها و ساخت و سازها از جمله 
ساختمان های دولتی مانند مدارس باید بیشتر در دستور کار 
اهمیت  از  دلیل  این  به  مدارس  در  زلزله  مانور  و  گیرد  قرار 
باالیی برخوردار است که فراوانی جمعیت در مدارس و مراکز 
استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  است.  دانشگاهی 
به خصوص  جامعه  همه  برای  حساسیت  باید  اینکه  بیان  با 
دانش آموزان به دلیل انبوه جمعیت بیشتر باشد، گفت: مانور 
زلزله همه ساله با همکاری دستگاه های عضو ستاد بحران در 
مدارس برگزار می شود که هدف از برگزاری مانور در مدارس، 
بررسی نقاط ضعف و قوت در بحران ها و ارتقا آن است و اگر 
فرصت  به  دارد  وجود  مانورها  این  انجام  حین  در  تهدیدی 
حقیقی  باید  مانورها  اینکه  بیان  با  حاجی زاده  شود.  تبدیل 
بود  آن  استان شاهد  باشند، گفت: آخرین بالی طبیعی که 
و  سیستان  از  بعد  اینکه  علی رغم  و  بود  »مانسون«  طوفان 
بلوچستان دومین استان پربارش کشور بودیم، اما با آمادگی 
دستگاه های عضو ستاد بحران، آگاهی بخشی مناسب رسانه ها 
یا حتی  فوتی  بدون  طوفان  این  از  پیامکی  ارسال هشدار  و 
به  اشاره  با  حاجی زاده  کردیم.  عبور  سالمت  به  مصدومی 
است،  سرمایه گذاری  بحران  از  پیشگیری  برای  هزینه  اینکه 
بحران  کار حوزه  پیشگیری سرلوحه  مقوله  خاطرنشان کرد: 
بیفتد  خطر  به  فردی  جان  بحران ها  در  اگر  که  چرا  باشد، 
قابل جبران نیست. حاجی زاده با بیان اینکه برخی از حوادث 
است،  پیش بینی  قابل  آتش سوزی  و  سیل  مانند  بحران ها  و 
افزود: برای مواقع زلزله آنچه به کمک می آید آگاهی بخشی 
احداث  که  ساختمانی  بناهای  اینکه  است، ضمن  آموزش  و 
گفت:  حاجی زاده  باشند.  مستحکم  و  ایمن  باید  می شوند 
توجه جدی بر نظارت فنی بر ساخت و سازها، کنترل کیفیت 
مصالح ساختمانی و نظارت مهندسی دیگر موارد بسیار مهم بر 
جلوگیری از خسارت در زمان زلزله است، بنابراین مهندسین 

ناظر از بنا تا نمای ساختمان را مورد نظارت قرار دهند.

مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

۳۱ تن ذغال چوب در کهگیلویه و 
بویراحمد کشف شد

از کشف ۳۱  بویراحمد  و  مدیر کل منابع طبیعی کهگیلویه 
تن ذغال چوب بلوط در استان طی یکسال گذشته خبر داد.

اقدامات  با  و  افزود: طی یکسال گذشته  سعید جاوید بخت، 
تن  از ۳۱  بیش  یگان حفاظت، کشف  و گشت های  کنترلی 

ذغال در مناطق مختلف استان را داشتیم.
افراد  از تخریب درختان توسط  اینکه جلوگیری  بیان  با  وی 
است،  زاگرس  بلوط های  حفظ  در  ما  برنامه های  از  سودجو 
اظهار داشت: ذغال های کشف شده با طی مراحل قانونی به 

مزایده گذاشته می شود.
حسب  بر  ریالی  جریمه های  اینکه  بر  تاکید  با  بخت  جاوید 
میزان تخلفات در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: برای هر 
اعمال  ریال جریمه  قاچاق سه میلیون  بلوط  کیلوگرم ذغال 
ظرفیت های  حفظ  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل  می شود. 
از  دیگر  یکی  گفت:  و  دانست  ضرورت  یک  را  جنگلی 
عنوان  به  بلوط  چوب  از  استفاده  طبیعی  منابع  چالش های 

سوخت در روستاهای فاقد شبکه گازرسانی است.

پدیده  وقوع  دلیل  به  علوفه  کمبود 
فروش  پایین  قیمت  خشکسالی، 
تولید،  نبودن  به صرفه  و  دامی  محصوالت 
گرانی  و  تسهیالت  سود  نرخ  بودن  باال 
دامداران  برخی  تا  شده  سبب  ها  نهاده 
کهگیلویه و وبویراحمد به ویژه واحدهای 
مولد  های  دام  از  بخشی  دامداری  سنتی 

خود را بفروشند.
صنعت دامداری جایگاه ویژه ای در تامین 
سال  در  اما  دارد  مردم  غذایی  نیازهای 
های اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار 
گرفته که این عوامل چالش ها و مشکالتی 

را برای دامداران ایجاد کرده است.
به گونه ای که فعالیت این قشر با سختی 
ادامه روند فعلی در نهایت  مواجه شده و 
مواجه  مشکل  با  را  حوزه  این  در  تولید 
و  دامی  محصوالت  کاهش  و  کرد  خواهد 
لبنی را در سفره مردم شاهد خواهیم بود.

بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دامپروران 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار راس دام سبک و 
سنگین در اختیار دارند و امسال به دلیل 
قیمت  بودن  باال  و  طبیعی  علوفه  کمبود 
تنگنای  در  شدت  به  دامی  های  نهاده 

تغذیه دام های خود قرار گرفته اند.
شیر  تن  ۹۶هزار  سالیانه  تولید  میزان  از 
استان  در  قرمز  گوشت  تن  هزار   ۱۶ و 
تن شیر  ؛ ۳۵هزار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و هشت هزار تن گوشت قرمز در مناطق 

عشایری بدست می آید.

هزارتوی مشکالت دامداران
شهرستان  توابع  از  دهدشتی  دامدار  یک 
کهگیلویه می گوید: دامداری هزینه بر و 
کم صرفه است زیرا به تناسب تهسه نهاده 
به  که  گوشتی  کیلو  هر  روی  دامی  های 

فروش می رسد، دامدار ضرر می دهد.
سبک  دام  پرورش  افزود:  آراسته  محسن 
ندارد  اقتصادی  صرفه  ما  برای  سنگین  و 
آبستن  و  به همین دلیل گاوهای مولد  و 
خود را به کشتارگاه ها برده ایم تا با فروش 
غذا  خود  دامهای  سایر  برای  بتوانیم  آنها 

تامین کنیم.
کهگیلویه  دامداری  فعاالن  از  دیگر  یکی 
نهاده های  به  نیاز  بویراحمد می گوید:  و 
دامی و گران شدن قیمت همه انواع نهاده 
فشار  تحت  را  دامداران  ما  دامی  های 

زیادی قرار داده است.
نهاده  هزینه  کرد:  تاکید  موسوی  محمد 
تسهیالت،  سود  باالی  نرخ  دامی،  های 
کارگران  دستمزد  نامتعارف،  های  وثیقه 
و پرداخت اقساط راه اندازی دامداری در 
کمرشکن  دامداران  برای  کنونی  شرایط 

است.
وی تصریح کرد: باال بودن قیمت علوفه به 
باالی  قیمت  و  ترجیحی  ارز  حذف  دلیل 
داروهای دام باعث پایین آمدن درآمد ما 

دامداران شده است.

چالش های پیش روی صنعت 
دامداری در یک نگاه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
برای ایجاد و راه اندازی دامداری باید فرد 

خود  جیب  از  را  آورده  سهم  درصد   ۲۰
بیاورد که از عهده خیلی از افراد بر نمی 

آید.
باید  متقاضیان  افزود:  پور  بهنام  علی 
بدهکاری های گذشته خود را به روز کنند 
از  و  نباشد  هایشان  در سررسید  معوق  و 
متقاضیان  برای  وثیقه  تامین  دیگر  سوی 

دشوار است.
وی تاکید کرد: با مردمی سازی یارانه ها و 
حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده های دامی 
پنج تا ۶ برابر افزایش یافت که دیگر افراد 

راغب به ایجاد دامداری نیستند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
از سویی سود تسهیالت باالست در حالی 

که باید زیر ۱۰ درصد باشد.
بهنام پور عنوان کرد: با این وضعیت سود 
ها  نهاده  تامین  بودن  باال  و  تسهیالت 
قیمت پایین فروش محصوالت دامی برای 

دامداران صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: قیمت یک کیلو گرم گوشت 
به  اما  است  تومان  هزار   ۱۱۰ بازار  در 
صورت زنده کیلویی ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان 
از دامدار خریداری می شود که با توجه به 
نهاده های دامی به صرفه  افزایش قیمت 

نیست.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
کرد: با برداشتن ارز ترجیهی و گران شدن 
متوجه  آسیب  بیشترین  ها  نهاده  قیمت 
دامداران سنتی و روستایی و عشایری شد.

دامداران  این  کرد:  عنوان  پور  بهنام 
تا  اند  داده  کاهش  را  خود  دام  جمعیت 
بتوانند دام مولدشان را جهت تولید مثل 

در سال آینده نگهداری کنند.

وثیقه های نامتعارف 
دردی جانکاه بر صنعت دامداری

دامداران  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
کهگیلویه و بویراحمد چاره ای جز اخذ وام 
برای حفظ واحدهای تولیدی خود،تامین 
ندارند  علوفه و توسعه دامپروری هایشان 
اما موانعی محکم بر سر راه آن ها وجود 
وثیقه های  ارائه  آن  ترین  اصلی  دارد که 

غیرمتعارف و سنگین است.
دارنده یکی از واحد های تولیدی پرورش 
دام های نژاد سانن و آلپاین در کهگیلویه 
رکود  دلیل  به  که  گوید  می  بویراحمد  و 
پرداخت  کرونا  دوران  در  فروش  بازار 
اقساطش به تعویق افتاد و جریمه زیادی 
بانک  علت  همین  به  شده  وامش  شامل 
او  به  اش  وثیقه  گذاشتن  اجرا  به  نسبت 

هشدار داده است.
هدایت کرمی تاکید کرد: از ۸۰۰ میلیون 
آن  تاکنون سررسید  که  اقساطش  تومان 
باقی  آن  تومان  میلیون   ۲۰۰ رسیده  فرا 
داده  قرار  فشار  تحت  را  او  بانک  و  مانده 

است.
وی با اشاره به اینکه روزگار کرونا وضعیت 
که  کرد  تاکید  بود  سخت  بسیار  تولید 
نباید قوانین زمان صلح برای دوران جنگ 

)بحران کرونا( عملیاتی شود.
کرمی ابراز داشت:در دوران کرونا شیرهای 

بهداشتی  هشدارهای  علت  به  او  تولیدی 
بندی  بسته  غیر  شیرهای  مصرف  برای 
روی دستش باقی ماند و مجبور به فروش 
این محصوالت به قیمت بسیار ارزان شده 

است.
که  مشتریانش  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
خرید  برای  اصفهان  استان  از  بود  قرار 
های  محدودیت  دلیل  به  کنند  اقدام  دام 
تردد در دوران کرونا نتوانستند خود را به 
ماهور باشت برسانند به همین علت ناچار 
به  منجر  امر  این  و  شد  تولید  کاهش  به 

ناتوانی در پرداخت به موقع اقساط شد.
را  ها  بانک  مسووالن  کرد:  تاکید  کرمی 
موظف کنند تا به وام گیرندگان واحدهای 
کرونا  دوران  در  آنان  اقساط  که  تولیدی 
های  جریمه  مشمول  و  افتاده  تعویق  به 
سنگین شده فرصت بیشتری برای تامین 

اقساطشان بدهند.

اقداماتی برای التیام بخشی از 
مشکالت دامداران

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
خرید تضمینی گوشت قرمز در دستور کار 
قرار گرفت و امسال بیش از هزار راس بره 
و ۱۰۰ راس گوساله از دامداران در استان 

خریداری شد.
این خرید ها کافی  البته  تاکید کرد:  وی 
دامداران،  مراجعه  به  توجه  با  و  نیست 
خرید تضمینی گوشت بره و گوساله باید 

افزایش پیدا کند.
مردمی  تسهیالت  داشت:  ابراز  پور  بهنام 
نقدینگی  تامین  جهت  ها  یارانه  سازی 
واحدهای دام و طیور به دامداران ارائه شد 

اما برای مدتی متوقف شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
اضافه  بویراحمد  و  کهگیلویه  کشاورزی 
کرد: تاکنون ۳۷ میلیارد تومان برای این 
مهم در استان به دامداران پرداخت شده 

است.

نگاه دولت
 به دامداری در مناطق عشایری

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد 
میلیارد  هفت  مبلغ  امسال  کرد:  تاکید 
تومان تسهیالت از محل بند ب ماده ۵۲ 
برای عشایر  نهاده های دامی  برای خرید 

استان در نظر گرفته شده است.
ادامه داد: عشایر برای دریافت این  آذرفر 
بازپرداخت  با نرخ ۱۰ درصد و  تسهیالت 
از  و  کنند  مراجعه  توانند  می  ساله  یک 

تسهیالت برخوردار شوند.
وی ابراز داشت: هم اینک برای تامین نهاده 
های دامی امور عشایر هیچ گونه مشکلی 
وجود ندارد و ارز ترجیحی برداشته شده و 

با نرخ آزاد به عشایر ارائه می شود.
پرواری  اینک خرید  کرد: هم  بیان  آذرفر 
دام عشایر استان توسط شرکت پشتیبانی 

امور دام در حال انجام است.
وی بیان کرد: هنوز برای خرید تضمینی 
دستورالعملی  استان  به  عشایر  مازاد  دام 
از  برای حمایت  مهم  این  که  نشده  ابالغ 

عشایر در دست پیگیری است.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: دو مشکل اساسی عشایر استان در 
رابطه با دام ها یکی قیمت پایین گوشت 
دامی  های  نهاده  باالی  هزینه  دیگری  و 

است.
آذرفر افزود: به گونه ای که قیمت گوشت 
و  است  نبوده  هزینه  افزایش  با  متناسب 
ارائه  با  استان  عشایر  امور  رابطه  این  در 
به  نهاده  تامین  و  نهاده  خرید  تسهیالت 

کمک عشایر آمده است.

بسته های حمایتی دولت از دامداران 
کهگیلویه و بویراحمدی در راه است

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.
اساس  بر  داشت:  اظهار  معتمدی پور 
آخرین اطالعات بسته های حمایتی آماده 
می  ابالغ  آینده  روزهای  در  و  است  شده 
استان  دامداران  از  الزم  حمایت  تا  شود 
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.
نقاط  تمام  در  کرد:  بیان  معتمدی پور 
کافی  اندازه  به  دامی  های  نهاده  استان 
دامی  نهاده  وجود  لحاظ  از  و  دارد  وجود 

هیچ گونه مشکلی نیست.

میزان تولید محصوالت
 به روایت آمار

تن  ۱۶هزار  و  شیر  تن  هزار   ۹۶ سالیانه 
گوشت قرمز از سوی دامپروران صنعتی و 
سنتی کهگیلویه و بویراحمد تولید و روانه 

بازارهای مصرف می شود.
 ۷۰۰ و  میلیون   ۲ استان  دامی  جمعیت 
و سنگین  از سبک  اعم  دامی  واحد  هزار 

روستایی، عشایر و صنعتی است.
و  کهگیلویه  در  دام  تولیدکنندگان 
برای  دولت  حمایت  نیازمند  بویراحمد 
اعطای  و  هستند  تولید  و  حیات  ادامه 
سود  نرخ  کاهش  بهره،  کم  تسهیالت 
نامتعارف  تسهیالت، برداشتن وثیقه های 
واحدها  نقدینگی  مشکل  رفع  سنگین،  و 
ساماندهی  و  علوفه  بموقع  تامین  برای 
ازجمله  محصوالت  خریدتضمینی 

انتظارات این بخش است.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

هزار توی مشکالت دامداران استان

معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
از  َچم شیر  دقیق طرح سد  بررسی  کرد:  اعالم  زیست 
دیدگاه محیط زیستی با همکاری دستگاه های مسئول 
و نظارتی همچنین با لحاظ کردن گزارش تدوین شده 
در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  توسط 
متعاقبا  آن  تکمیلی  اطالعات  که  است  انجام  حال 
ابهام ها درباره  از  اعالم خواهد شد. در پی بروز برخی 
تبعات زیست محیطی آبگیری سد چم شیر در استان 
انسانی  زیست  محیط  معاونت  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
افکار  تنویر  منظور  به  زیست  سازمان حفاظت محیط 
عمومی اعالم کرد: رودخانه زهره از رودخانه های مهم 
استان  غرب  در  آن  سرچشمه  و  است  کشور  جنوب 
شده  واقع  احمد  بویر  کهگلویه  استان  شرق  و  فارس 

است. این رودخانه در مسیر ۵۲۰ کیلومتری خود به 
محدوده ای  آن،  آبریز  حوضه  و  می ریزد  فارس  خلیج 
احمد  بویر  و  کهگیلویه  بوشهر،  فارس،  استان های  از 
و خوزستان را شامل می شود. سد مخزنی چم شیر در 
محل تنگه چم شیر بر رودخانه زهره در دست احداث 
به  نوسانی است؛  است. ماهیت کیفیت رودخانه زهره 
طوری که در ماه های تر )بارانی( دارای کیفیت مناسب 
ماه های  سایر  در  منتهی  است،  شرب  قابل  حتی  و 
سال به دلیل کاهش آبدهی رودخانه، غلظت امالح به 
نیز  زراعی  کشاورزی  برای  که  می یابد  افزایش  حدی 
ایجاد  چم شیر،  سد  اصلی  نقش  بود.  نخواهد  مناسب 
تعادل کیفی در رودخانه پایین دست و کاهش نوسانات 
کیفیت جریان نسبت به شرایط طبیعی است، بنابراین 
باید تضمین تأمین حداقل حقابه محیط زیستی برای 
تعدیل کیفی رودخانه پایین دست انجام گیرد، هرگونه 
انحراف از رهاسازی حداقل حقابه محیط زیستی پایاب 

موجود  شور  زون های  وجود  به  توجه  با  سد چم شیر، 
با مشکل مواجه کند. در  را  می تواند کیفیت رودخانه 
همین راستا، گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی سد 
با  چم شیر در سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت و 
توجه به زمان بر بودن ساخت سد، مالحظات محیط 
اجرای  جمله  از  گانه   ۱۲ شروط  صورت  به  زیستی 
کامل شیوه های پیشگیری، کاهش و کنترل آثار منفی 
و  مدیریت  برنامه  و  طرح  با  مرتبط  محیطی  زیست 
کاهش زیست محیطی و ارزیابی ریسک، کسب مجوز 
از اداره کل حفاظت محیط زیست در اجرای هرگونه 
ساخت و ساز یا فعالیت جدید در آن مطرح شد. از این 
نظارتی  مبادی  ورود  و  اهمیت موضوع  به  توجه  با  رو 
دیدگاه  از  طرح  دقیق  بررسی  مردمی،  دغدغه های  و 
و  مسئول  دستگاه های  همکاری  با  زیستی  محیط 
لحاظ کردن گزارش  با  نظارتی همچنین  دستگاه های 
تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای 

انجام است که اطالعات تکمیلی آن  اسالمی در حال 
متعاقبا اعالم خواهد شد.  خبر آبگیری سد چم شیر در 
استان کهگیلویه و بویراحمد دوستداران محیط زیست 
را تا حد زیادی نگران کرده است چون بخشی از دریاچه 
پشت سد بر روی سازند نمکی گچساران واقع شده از 
این متخصصان معتقدند با آبگیری و فعالیت این سد، 
و  شورتر  است  شور  لب  رودی  که  زهره  رودخانه  آب 
بخش زیادی از اراضی کشاورزی خشک می شود. البته 
علی سالجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست در گفت و گو با به خبرنگار ایرنا 
سمن ها  و  کارشناسان  دغدغه  علت  به  که  بود  گفته 
تا  خواستم  نیرو  وزیر  از  چم شیر  سد  آبگیری  درباره 
کامل  نظارت  با  که  شود  انجام  نمونه برداری  دوباره 
سازمان خواهد بود بنابراین تا روشن شدن نتایج مبنی 
داد،  نخواهیم  آبگیری  مجوز  مشکل،  نکردن  ایجاد  بر 

اجازه نمی دهیم گتوند دیگری رقم بخورد.

بررسی دقیق اثرات محیط زیستی 
سد َچم شیر در دست انجام است
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متولد فروردین : 
با وجود اینکه شما تعهداتی را به دیگران داده اید که باید آنها را به 
طور کامل انجام دهید، ولی االن دوست دارید که تا چند هفته دیگر 
اینکه  خاطر  به  فقط  باشید.  نداشته  خاصی  اجتماعی  فعالیت  هیچ 
دوست دارید وقتتان را با پرداختن به کارهای شخصی خود بگذرانید، 

خود را به دردسر نیندازید.
متولد اردیبهشت : 

شما امروز پاداش بلند پروازی خود را می بینید، ولی خبرهای جدیدی 
که شما امروز دریافت می کنید ممکن است رابطه آشکاری با کارهایی 
که اخیراً انجام داده اید نداشته باشند. درهایی که معموالً به رویتان 
شما  به  زیادی  فرصتهایی  و  هستند  شدن  باز  حال  در  بودند  بسته 

پیشنهاد می شود. 
متولد خرداد :

 احساس می کنید که عرصه بهتان تنگ شده و بی صبری می تواند 
شما را وادارد تا دست به هر کاری بزنید. امروز، بی شخصیتی شما 
باعث می شود که به دردسر بیافتید. یادتان باشد که حرفهای شما 
گرچه عمدی نباشند باعث سرخوردگی شما یا تشویق دیگران برای 

انجام کردارهای بزرگتر می شود.
متولد تیر : 

شما امروز وسوسه شده اید که از مشغولیتهای اجتماعی کناره گیری 
کنید، اما به این معنا نیست که شما می خواهید تنها باشید. همچنانکه 
آرزوهای مادی شما بسیار قوی می شوند، شما احساسات زیادی را که 
بیرون  حال  و  شما حس  احتماالً  اما  می کنید.  تجربه  ظاهر شده اند 
رفتن و یا مهمانی رفتن را ندارید. آزمایش کردن توانائیهایتان کلیدی 
داشته  اهمیت  پر  و  آفریننده  بیانی  قدرت  بتوانید  اینکه  برای  است 

باشید.
متولد مرداد :

 امروز به هیچ وجه مایل نیستید که در فعالیت های اجتماعی شرکت 
از جمع های  و  بوده  به طور کلی ساکت  بخواهید  اینکه  اما  نمایید 
که  هرچند  است.  ناپذیر  امکان  امری  بگیرید،  فاصله  نیز  دوستانه 
دوست ندارید صحبت کنید اما باید به اتفاقاتی که رخ می دهد توجه 
کرده و برروی آنها تمرکز داشته باشید. سعی کنید با شخصی که به 

او اعتماد دارید صحبت کنید.
متولد شهریور :

 شما در سابق افکاری داشتید که ممکن بود شما را به خطر بیندازد 
اما اکنون و در حال حاضر از این افکار رهایی پیدا کرده اید. شما به 
سادگی نگران و غصه دار می شوید، بهتر است روی این جنبه روحی 
تان کار کنید زیرا اگر به همین روند ادامه دهید به مرور زمان دچار 

افسردگی می شوید. 
متولد مهر : 

تالش های شما برای اینکه امروز همه چیز را با هم داشته باشید کاری 
عبث و بیهوده است، به خاطر اینکه اگر موفق هم شوید باز برای تان 
بر عهده گرفتن این همه کار سخت خواهد بود. این مسئله مانند یک 
بازی کامپیوتری است؛  شما یک کار را در مقطعی به پایان می رسانید 
و سپس آنقدر برایتان پیچیده می شود که باید زمان زیادی برای حل 
باشد که یک  این  ازآن صرف کنید. شاید حاال زمان  مشکالت پس 

سیاست جدید و بنیادی در پیش بگیرید. 
متولد آبان : 

اید خواب شما  برنخواسته  واضح  و  زنده  رویایی  از  دیشب  اگر شما 
ممکن است بیشتر از همیشه شما را بی قرار کند. خوشبختانه شما 
قادر هستید که خود را بحرکت واداشته و امروز را به روزی پرمشغله 

تبدیل کنید. 
متولد آذر : 

احساسات شما اکنون رو به بهبودی است و هر چه بیشتر شما تالش 
کنید تا آنها را کنترل کنید کمتر می توانید آنها را تحت اختیار خود 
درآورید. به جای تالش برای سرکوب کردن تغییرات خلقی تان فقط 

سعی کنید با این جریان پیش بروید. 

متولد دی : 
گرفتگی کامل ماه در چهارمین خانه از “اصول زندگی” شما می تواند 
به عنوان نور راهنمایی باشد که توجه شما را به بنیان خانواده جلب 
در  نمی شود  دیده  شما  نشان  در  االن  حرکت  و  سفر  چه  اگر  کند. 
عوض  شما می توانید در ذهن تان به نقاط دور و ناشناخته سفر کنید. 

متولد بهمن : 
با وجود اینکه این روزها درباره تعطیالت آینده فکرمی کنید، کمبود 
نظر  برای خود در  برنامه هایی که  از  باعث می شود که  یا پول  وقت 
حال  در  عطارد  شما  حاکم  سیاره  کنید.  نظر  صرف  بودید  گرفته 
بازگشت به نشان شما است و امروز با مریخ مدعی اتصال پیدا می کند 
و به شما نشان می دهد که این امیدواری شما می تواند بهترین ها را 

برای شما به ارمغان بیاورد. 

متولد اسفند :
توجه  مورد  زیاد  اینکه  برای  نیستید،  پرانرژی  خیلی  امروز  شما   
کرد.  خواهید  مهمی  کسب  موفقیتهای  احتماالً  اما  نشده اید.  واقع 
بدانید دقیقاً چه حرفهایی  توانایی دارید که  آنقدر  واقعاً  اکنون  شما 
توانایی  شما  که  می رسد  نظر  به  این گونه  حتی  و  بزنید  می خواهید 

خواندن فکر دیگران را هم دارید.

۳
فال روز 

در  میرها  و  مرگ  درصد   ۱۳ علت  بهداشت،  وزیر 
قیمت  ارزان  مواد دخانی  از مصرف  ناشی  را  کشور 

دانست.
مشترک  نشست  اولین  در  اللهی،  عین  بهرام 
معاونان، مشاوران و مدیران حوزه ستادی و رؤسای 
عملکرد  »بررسی  موضوع  با  وابسته  سازمان های 
سالن  در  که  سیزدهم«  دولت  در  بهداشت  وزارت 
همایش های شهید حاج قاسم سلیمانی ستاد وزارت 
بهداشت برگزار شد، گفت: برنامه ریزی، اجرا و پایش 
ارزیابی  و  است  مدیریت  ارزیابی سه مرحله مهم  و 
رایانه ای  به سیستم  تنها  و  بوده  باید چند الیه  نیز 

متکی نباشد.

حاضر  حال  در  مدیر  یک  کار  مهم ترین  افزود:  وی 
ارزیابی برنامه ها است. هر مدیری باید سیستم تحت 
مدیریت خود را مدام ارزیابی کند. ارزیابی با بازرسی 
متفاوت است و باید با اتکا به دانش و ابزارهای جدید 

انجام شود.
انعکاس  و  تبیین  به جهاد  توجه جدی  اللهی،  عین 
تاکید  مورد  را  سالمت  نظام  حوزه  فعالیت های 
اقدامات  گذشته  ماه   ۱۵ طی  در  گفت:  و  داد  قرار 
اجرا  کشور  سالمت  حوزه  در  مؤثری  برنامه های  و 
شده که طبق فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر 
امیدآفرینی در جامعه، باید تبیین شده و به اطالع 

جامعه رسانده شود.
گذشته  ماه   ۱۵ در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
بار نشسته است،  به  ثمرات خوبی در نظام سالمت 
 4۳ هستیم،  شهدا  دار  میراث  ما  کرد:  خاطرنشان 
سال پشتوانه انقالب اسالمی را پشت سر خود داریم 
و تکلیف داریم که سرباز امام زمان )عج( باشیم و این 

راه را به سرمنزل مقصود برسانیم.
وی بیان داشت: مسئولیت برای ما از جنس مقام و 
منزلت نیست، بلکه از جنس تکلیف است و باید به 
جای کمیت به کیفیت مدیریت فکر کنیم. ما متولی 
سالمت مردم و جامعه هستیم و مهم ترین مقوله در 

دنیا سالمت است.
پیشرفت سالمت  و  رشد  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
مردم پس از انقالب اسالمی، گفت: در کنگره قاهره 
سازمان بهداشت جهانی اعالم شد که ایران به جز در 
شاخص دخانیات در تمام شاخص ها با فاصله از سایر 

کشورهای منطقه رتبه نخست را دارا است.
تصویب  به  نسبت  امیدواری  اظهار  با  اللهی  عین 
مالیات سیگار توسط مجلس برای سال آینده، اظهار 
داشت: ۱۳ درصد مرگ و میرها در کشور مربوط به 
مواد دخانی است که ناشی از ارزانی و در دسترس 
بودن سیگار است. بنابراین هرچه بیمارستان، دارو، 
ایجاد  مردم  برای  ابزار سالمت  و  پزشکی  تجهیزات 

کنیم ولی نتوانیم از مصرف سیگار پیشگیری کنیم، 
گویی کاری از پیش نبرده ایم.

و  پراکنی  سم  وجود  با  بهداشت  وزارت  افزود:  وی 
تمام  تالش  با  معاند  رسانه های  تخریبی  خطوط 
است.  کرده  عمل  موفق  خدوم  کارکنان  و  مدیران 
است  این  هجمه ها  این  برابر  در  ما  اقدام  مهم ترین 

که روحیه جهادی را در خود حفظ و تقویت کنیم.
با  اربعین  امسال در  وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 
آن جمعیت کثیر و گرمای زیاد شاهد اقدامات بسیار 
ارزشمندی در تأمین سالمت زائران بودیم که به ثمر 
نشستن این اقدامات، ناشی از همین روحیه جهادی 

بود.
معظم  مقام  از  تاسی  به  باید  داد:  ادامه  اللهی  عین 
ابرقدرت ها  تمام  برابر  در  کوه  مانند  که  رهبری 
ایستاده است ما نیز در برابر مشکالت بایستیم و با 

مشکالت مقابله کنیم.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه
مستندسازي جنگ از دفاع مقدس تا عراق و سوريه 

»پل« ادامه دهنده راه آويني   
  احمد محمدتبريزي

مستندس��ازي یک��ي از بهترین ش��یوه ها 
براي نش��ان دادن واقعیت هاي موجود در 
جنگ است. براي کساني که پشت جبهه ها 
نشسته اند،  تصور آنچه در خط مقدم اتفاق 
مي افتد بسیار س��خت و دشوار است و تنها 
از دریچ��ه دوربین مستندسازهاس��ت که 
مي توان به جزئیات اتفاق��ات و تعامل افراد 
با یکدیگر پي برد. مستندس��از هاي جنگي 
بدون هیچ سالحي و تنها با در اختیار داشتن 
یک دوربین همپاي نیروهاي رزمي حرکت 
مي کنند تا از نزدیک ه��ر آنچه که به وقوع 

مي پیوندد را ضبط و ثبت کنند. 
وقوع جن��گ تحمیل��ي فرصت��ي را براي 
مستندساز هاي کشور فراهم آورد تا با حضور 
در جبهه ها عی��ار هنر و شجاعت ش��ان را 
محکي جدي بزنند. سرآمد مستندساز هاي 
دفاع مقدس ش��هید مرتضي آویني است. 
س��اخته هاي درخش��ان آوین��ي از حضور 
رزمن��دگان در جبهه ه��ا ام��روز ب��ه یکي 
از معتبرترین اس��ناد تاریخي ب��راي مرور 
آن روزه��ا تبدیل ش��ده اس��ت. مجموعه 
مستندهاي »روایت فتح« که از دِل جبهه 
گرفته شده به خوبي حس و حاِل  رزمندگان 
را نشان مي دهد و بیانگر اعتقادشان است. 

دکتر حمید دهقانپور، مستندساز، مؤلف، 
پژوهش��گر و استاد دانش��گاه درباره سبک 
مستندسازي آویني مي گوید: »جمع بندي 
شهید آویني این بود که براي اینکه بتوانیم 
فضاي معنوي جبهه را ثب��ت کنیم باید از 
ساختاري استفاده کنیم که بتواند حقیقت 
این فضاي معنوي را به تصویر بکش��د، این 
شد که تقلیل گروه تولید به دو نفر و حتي 
یک نفر، استفاده از ابزار کم و سبک، و روي 
آوردن به رویکرد سینما حقیقت وارد ادبیات 
سینمایي آویني ش��د. آویني پندارش این 
بود که مستندس��اِز جنگ چ��اره اي ندارد 
جز اینکه دوربین بخشي از وجودش باشد. 
حضور راوي در قاب یا پشت قاب، کادربندي 
توس��ط فیلمبردار، محدودیت موضوعي، 
عدم تدوین، فیلمبرداري س��یال، استفاده 
از گفت وگو و مصاحبه، اس��تفاده نکردن از 
موس��یقي، برداش��ت هاي طوالني و بلند و 

کارگرداني روي میز مونتاژ«. 
حاال پس از گذش��ت نزدیک به س��ه دهه 
از پای��ان دفاع مقدس، با ظه��ور گروه هاي 
تروریس��تي تکفی��ري در خاورمیانه و باال 
گرفتن تن��ش و جنگ در عراق و س��وریه 
دوباره مستندس��از هاي جنگي در تکاپوي 
ثبت اتفاقات از این کشورها افتادند. حضور 
نیروهاي مدافع حرم و اینک��ه واقعاً در این 
کشورها چه مي گذرد دیدن این مستندها 

براي مخاطب هاي ایراني را بس��یار جذاب 
کرده است. مشاهده روند جنگ و چگونگي 
مقابله نیروها با تروریست ها براي بسیاري از 
افراد یک عالمت سؤال است و مستند هاي 
جنگي پاسخي روشن بر تمامي این سؤاالت 

هستند. 
ش��بکه مس��تند چن��د ش��ب پی��ش ب��ا 
پخ��ش مس��تند »پ��ل« یک��ي از بهترین 
مستندهاي س��اخته ش��ده پس از شروع 
ناآرام��ي در کش��ورهاي عراق و س��وریه را 
پخش کرد. این مس��تند ک��ه جریان عبور 
یک گ��روه از نیروهاي ارتش ع��راق از یک 
پل مخروبه را به تصویر مي کش��د، نش��ان 
مي ده��د تروریس��ت هاي وهاب��ي چگونه 
با تک تیراندازهاي ش��ان نیروه��اي ارتش 
عراق را به شهادت مي رسانند. امیر حسین 
نوروزي کارگردان این مجموعه با جسارت و 
شجاعت زیاد و با نزدیک شدن به خط مقدم 
نبرد و شخصیت هاي مستند، لحظات پر از 
هیجان، اضطراب و دلهره نبرد و جنگیدن را 

به بینندگانش انتقال مي دهد. 
ن��وروزي که خود اه��ل جنوب اس��ت و از 
کودکي با جنگ آشنایي دارد درباره اثري 
که خلق کرده، مي گوید: این فیلم بخش��ي 
از ناب ترین لحظات زندگي من است و تا به 

حال فیلمي نساخته بودم که بعد از 10 بار 
دیدن باز هم در میانه فیلم تپش قلب بگیرم. 
اما وقتي براي ساخت فیلمي درباره جنگ 
عراق درخواست دادم تا این اندازه احساس 
نمي کردم جنگ شهري بي قاعده و بي رحم 
باش��د. تا به حال این همه رفاقت را در کنار 
مرگ و زندگي ندیده بودم و در زمان هایي 
از ساخت مستند حضور جوان هاي 18 ساله 
عراقي، من را یاد هش��ت سال دفاع مقدس 

مي انداخت. 
مستند »پل« در کنار تمام جذابیت هایش 
لحظات تلخ کم ندارد. مجروحیت چندین 
نیروي شیعي و نش��ان دادن شهادت یکي 
از اعض��اي گروه به نام عل��ي انصاري بغض 
را در گلوي مخاطب مي فشارد و اشک را بر 
چشمانش جاري مي کند. در آخر مستند به 
خوبي نش��ان مي دهد جوانان شیعه عراقي 
که هر کدام تازه ازدواج کرده و بچه کوچکي 
دارند چگون��ه و با چه حرارت��ي نام مبارک 
»سیدالشهداء« و حضرت زینب)س( را بر 
لب مي آورند و داعشي ها را از منطقه مورد 
نظر فراري مي دهند. »پل« یک تجربه موفق 
و تأثیرگذار در راستاي مستندسازي و نشان 
دادن فعالیت ه��اي نیروه��اي مدافع حرم 
است که مي تواند الگوي مناسبي براي دیگر 
مستندسازها براي نش��ان دادن جنبه هاي 

دیگر زندگي و مبارزه این نیروها باشد. 

اگر موافق باشيد يک نگاه کلي به سابقه 
انقالبي و رزمندگي تان داشته باشيم. 

من اهل س��اوه هستم و در س��ال 1349 متولد 
شدم. در حال و هواي انقالب اکثر دانش آموزان 
به س��هم خودشان نقش��ي ایفا مي کردند. پدرم 
یکي از فعاالن سیاسي بود و علیه نظام طاغوت 
کار مي کرد. ب��رادر بزرگ ترم هم لیدر انقالبي ها 
ب��ود. بعد از پی��روزي انق��الب م��ن دانش آموز 
دوره راهنمای��ي بودم که با اتمام ای��ن دوره، در 
دانشسراي تربیت معلم مشغول تحصیل شدم. 
منتها س��ال 64 که سنم به 15 س��الگي رسید، 
شوق رفتن به جبهه باعث شد در عملیات والفجر 
8 ش��رکت کنم. بع��د در عملی��ات کربالي 4 و 
کربالي 5 هم شرکت کردم. نهایتاً دي ماه سال 
1366 در خط پدافندي شلمچه مجروح شدم. 
از هر دو چشم نابینا ش��دم و دست و پاي راستم 
تقریباً 50 درصد کارایي دارند. هم اکنون جانباز 

70 درصد هستم. 
در صحبت هاي ت�ان گفتي�د پدرتان از 
فعاالن انقالبي بودند، خوب است يادي 

از ايشان کنيم. 
پدرم حاجي عبداهلل احمدي متولد 1299 بسیار 
فعال، روشنفکر و آگاه به مسائل سیاسي روز بود. 
کتابخانه مفصلي داش��ت و با اینکه شغلش آزاد 
بود و س��واد قدیم داش��ت، اهل مطالعه و پیگیر 
سخنراني علما بود. جزو انجمن و از افراد معتمد، 
موجه و قابل قبول بود. در کودتاي28 مرداد 1332 
در تهران حضور فعال داش��ت. او در قم و تهران با 
علما و افراد مذهبي ارتباط داش��ت و در سال 41 
و 42، به دلیل اتفاق مدرس��ه فیضی��ه قم عید را 
در منطقه خودمان ممنوع کرد. همیش��ه عکس 
امام الي ق��رآن در منزلمان به ص��ورت مخفیانه 
جاسازي شده بود تا کسي آن را نبیند. یک روز با 
ورود ساواک و پیداکردن عکس، پدرم یک هفته تا 
10 روز بازداشت شد. هر چه به سال 57 نزدیک تر 
مي ش��دیم فعالیت هایش گس��ترده تر مي شد و 
عالوه بر شهرستان ساوه و روستاي خرقان، دائم با 
تهران و قم در ارتباط بود. چند ماه مانده به پیروزي 
انقالب پ��در را نمي دیدیم چ��ون در تهران بود و 
از آنجا کارها را هماهنگ مي کرد. بعد از پیروزي 
انقالب همچنان پ��اي ارزش هاي نظام ایس��تاد 
چون از ابتدا حرفش محکم و یکي بود و بر اساس 
صالح موقعیت اجتماعي اش را تغییر نمي داد. در 
دوران دفاع مقدس پدر و برادر بزرگ ترم با هم به 
جبهه رفتند و برادرم در خوزستان و پدرم 9 ماه در 
کردستان بود. وقتي برگشتند فعالیت شان را در 

پشت جبهه ادامه دادند.
آيا بعد از جانبازي با همس�رتان آش�نا 

شديد؟
بله، دور و بر سال 68 یعني یک سال بعد از اتمام 
دفاع مقدس، 19 س��اله بودم که به درخواست 
خانواده به فکر ازدواج افتادم. آن زمان دو ترم از 
دانشگاه را پشت سر گذاشته بودم که خانواده ام 
اصرار داشتند ازدواج کنم. با همسرم همشهري 
بودیم، ولي واس��طه ازدواج مان توسط یک زوج 

جوان ص��ورت گرفت. ف��رد جانب��ازي که یک 
دستش را در جبهه ها از دست داده بود، از دختر 
همسایه مان خواستگاري کرده بود که برحسب 
اتفاق آن جانباز همس��ایه خانواده همسرم بود. 
ایشان بعد از آش��نایي با من، خانواده همسرم را 
به من معرفي کرد چراکه همس��رم از قبل اعالم 
کرده بود دوست دارد با یک جانباز ازدواج کند. 
پدرم با پدر همسرم دوست بسیار قدیمي بود که 
در خواستگاري همدیگر را بعد از چند سال پیدا 
کردند. الحمدهلل یکي از نعمات بزرگي که خداوند 
نصیبم کرد همسري بس��یار خوب، قانع، فعال 
و زحمتکش بود. با اینکه از نظر جس��مي کاماًل 
س��الم و موقعیت خوبي داش��ت اما داوطلبانه با 
بنده ازدواج کرد. س��ال 69 زندگي مشترک مان 

را آغاز کردیم. 
برگرديم به دوران دفاع مقدس، شما قبل 
از مجروحيت سال 66 مجروحيت هاي 
ديگري هم داشتيد؟ از جانبازي تان در 

شلمچه هم بگوييد. 
س��ال 64 در عملیات والفج��ر 8 دوبار به صورت 
مختصر شیمیایي شدم. از سال 65 بخش اعظمي 
از خاک شلمچه دست ایران بود اما صدام در سال 
67 با بمباران شیمیایي باعث عقب نشیني نیروها 
شد. مدتي که شلمچه در دست ایران بود،  دشمن 
حساسیت زیادي روي آن داشت و در آنجا شهدا 
و مجروح زیاد مي دادیم. سال 66 در خاکریزهاي 
بسیار کوتاه س��نگر نگهباني داشتیم و مشغول 
حفاظت و نگهداري خط مقدم ش��لمچه بودیم. 
دم دماي غروب حس و ح��ال خاصي گرفتم. دو 
ساعت اشک ریزان نشسته بودم و خیره به غروب 
آفتاب خوزستان در خاک شلمچه که یک فضاي 
زیبایي ایجاد شده بود )خورشید کاماًل سرخ شده 
بود و زمین را پوشانده بود(، در حال راز و نیاز با خدا 
بودم تا اینکه هوا تاریک شد. آن قدر فاصله سنگر 
ما با عراقي ها نزدیک بود که تمام تسلیحاتي که 
شلیک مي کردند اول از باالي سر ما عبور مي کرد 
و پشت سر ما به زمین مي خورد. همین حین یک 
گلوله نارنجک تفنگي دش��من در نزدیکي من و 
دوستم خورد و یکي از ساچمه هاي آن منفجر شد 
و بقیه ساچمه ها در کل بدنم پخش شد. دو تا از 
ساچمه ها ضربه اصلي را زد؛ یکي وارد مغزم شد و 
دو ماه بیهوشم کرد، دیگري به چشم راستم خورد 
و آن را از بین برد. عالوه بر دو ماه بیهوشي، سمت 
راس��ت بدنم از کار افتاد و عصب چشم چپم نیز 
آسیب دید. در حال حاضر بینایي ندارم و دست و 

پاي راستم تقریباً 50 درصد کارایي دارد. 
ب�ا وج�ود چني�ن مجروحيت�ي چطور 
روحيه ت�ان را بازياب�ي کردي�د و وارد 

فعاليت هاي اجتماعي شديد؟
اول بگوی��م ک��ه از نظر م��ن، جانبازي ش��روع 
فعالیت هاي علمي و اجتماعي اس��ت. بنده بعد 
از مجروحیت��م دو م��اه بیهوش ب��ودم و خیلي 
ضعیف ش��دم. روزي پدرم به مالقات��م آمد که 
در زمان برگش��ت تصادف ک��رد. در اثر تصادف 
اکثر جس��مش دچ��ار شکس��تگي و خونریزي 

مغزي ش��ده بود و کلیه اش را از دست داد. این 
شرایط برادرانم را مجبور کرد تا هر دو یک سال 
خانواده هاي ش��ان را رها کرده و از ما پرستاري 
کنند. ما در منطقه سردسیر زندگي مي کردیم 
و آن سال برف س��نگیني آمده بود. پدرم حدود 
40 دامداري داش��ت و مادرم هم��راه خواهران 
کوچک در مش��کالت زندگي تنها مانده بودند. 
در چنین ش��رایطي وقتي به ه��وش آمدم چند 
ماه نمي توانس��تم صحبت کنم اما کاماًل متوجه 
حرف ها مي شدم. با خودم فکر کردم که اهدافم 
مش��خص و خوب بود به همی��ن دلیل به خاطر 
وضعیت و ش��رایط س��خت نباید ناراحت باشم. 
این اراده و تصمیم مرا در تمامي مش��کالت آرام 
مي کرد. حتي به همه کس��اني که ب��ه مالقاتم 
مي آمدند روحیه مي دادم. چ��ون با خدا معامله 
کرده بودم. ب��ه همین دلیل بع��د از آن خداوند 
نعمات فراواني به من عطا کرد. بعد از اتمام درمان 
مجدداً ادامه تحصیل دادم، لیس��انس حقوق و 
فوق لیس��انس تاریخ را گرفتم. در کنار آن سال 
69 ازدواج کردم. یک سال بعد پسرم به دنیا آمد. 
االن دو پسر دارم یکي مهندس عمران از دانشگاه 
شریف و یکي دانشجو و در عین حال فوتبالیست 
حرفه اي. دخترم نیز در حال آمادگي براي کنکور 
اس��ت. در کنار زندگي و تحصیل به ورزش نیز 
اهمیت مي دهم. با تمام ش��رایطي که داشتم در 
زمینه شنا و ورزش گلبال )قانونمندترین بازي 
ویژه نابینایان و بازي بین المللي و معروفي است( 
فعال هستم. خودم سرپرست تیم و کاپیتان بودم 
و مقام سوم کش��ور را آوردیم. در شنا اول، دوم و 
سوم شدم. در عین حال به عنوان مشاور حقوقي، 
خانوادگي و تحصیلي در آموزش و پرورش منطقه 

5 در حال خدمتم. 
جنگ تلخ است اما دفاع مقدس براي ما 
جنبه هاي مثبتي داشت. شما به عنوان 
رزمن�ده آن دوران از خ�واص ويژه اش 

بگوييد. 
دوران دف��اع مقدس یک تاری��خ و اتفاق مهمي 
براي کشور بود. آن قدر این هشت سال مردم از 
نظر فرهنگي به یکدیگر اظهار نزدیکي مي کردند 
که بي حد و اندازه بود و فوق العاده اتحاد باال بود. 
آحاد مردم تابع فرامی��ن رهبري بودند. اختالف 
سلیقه  وجود داش��ت ولي در عین حال همه بر 
سر ارزش ها، مس��ائل عقیدتي مربوط به کشور 
نظر واحدي داش��تند و خیلي ح��س همکاري، 
کمک رساني به هم نوع و هم وطن باال بود. همین 
ش��عور فرهنگي باال بود که هر فرد چه نظامي و 
چه داوطلب بزرگ ترین سرمایه اش را در دست 
مي گرفت تا در مرزها از حیثیت، شرافت ایراني و از 
عقایدمان دفاع کند. هر لحظه و هر ثانیه احتمال 
کشته شدن یا مجروح شدن و اسارت بود که ابداً 
قابل مقایس��ه با پول و سهمیه و وعده هاي دیگر 
نیس��ت. هیچ فرد عاقلي این کار را نمي کند. به 
کشور ما فقط از نظر نیروي نظامي کمک مي شد 
ولي به عراق عالوه بر آن از نظر مالي و تسهیالتي 
کمک فراواني مي شد. تحریم فوق العاده شدیدتر 
از تحریم هاي فعلي بود ولي اتحاد مردم و ایمان 
قوي آنها نقطه اشتراکاتي بود که ما را موفق کرد. 
اما امروزه با پیشرفت تکنولوژي اگر دشمن از نظر 
فیزیکي موفق نشود جنگ س��خت افزاري را به 
جنگ نرم افزاري تبدیل مي کند که همان تهاجم 
فرهنگي اس��ت تا جوان ها را بي هویت کرده و بر 
آنها غلبه کند. آن وقت است که براي دشمن کار 

سختي نیست و با یک اشاره جوان ها را به سمت 
خود مي کشاند. ما غني ترین، قوي ترین فرهنگ و 
تمدن اصیل ایراني و اسالمي را داریم، کافي است 
که آن را ارج نهیم و در ترویج آن به خصوص به 

نسل جوان بکوشیم. 
عملكرد مسئوالن را در قبال خانواده هاي 

ايثارگر چطور ارزيابي مي کنيد؟ 
مسئوالن مس��اوي با معصومین نیس��تند. هر 
مس��ئولي در ه��ر جایگاهي در عی��ن حالي که 
خدمات فراوان و زحمت هاي زیادي مي کش��د 
ممکن اس��ت خطاهایي هم داش��ته  باشد. یکي 
از دالیل اصلي که امام خمیني توانس��ت رهبر 
یک کشور بزرگ سوق الجیش��ي و حتي بخش 
عظیمي از کشورهاي اسالمي شود این است که 
اول صداقت و دوم آگاهي داش��ت. سوم گفتار و 
کردارش یکي بود. ایشان در مورد خانواده شهدا 
و ایثارگران فرمودند نگذارید این قش��ر در پیچ 
و خم زندگي بیفتند زیرا کس��ي که بزرگ ترین 
سرمایه اش را در راه اسالم داده است، اگر بخواهد 
با مسائل مادي معامله کند خسرالدنیا واآلخره 
خواهد شد. خانواده ایثارگران هم مانند مسئوالن 
ممکن است دچار خطا ش��وند ولي تقریباً سعي 
کرده اند با وجود مشکالت فراوان جایگاه خودشان 
را حفظ کنند. در ضمن آنها خودشان را از بدنه 

ملت مي دانند و جدا نیستند. 
گوي�ا ش�ما مالقات�ي ب�ا حض�رت آقا 

داشته ايد؟
س��ال 68 با تعداد زیادي از جانب��ازان مالقات 
داشتیم. حال و هواي خوبي بود و یکي از دالیلش 
به خاطر یکپارچگي مردم در توس��ل به رهبري 
بود. یکي از رموز اصلي موفقیت کش��ورمان در 
تمامي عصرها اعتقاد، ایمان و عقیده غالب و قاطع 

به رهبري است. 
اگر کشور ما دوباره مورد تجاوز بيگانگان 
قرار گيرد، حاضريد فرزندان تان را راهي 

جبهه کنيد؟
قطعاً و صددرصد براي آنها وظیفه مي دانم. جنگ 
جهاد است البته نیت ما در آن هشت سال جنگ 
نبود بلکه دفاع مقدس بود که خود سازمان ملل 
نیز به اینکه ما شروع کننده جنگ نبودیم اعتراف 
کرد. فرض کنید چند نف��ر بخواهند به زور وارد 
خانه شوند آیا اعضاي خانواده نباید دفاع کنند؟! 
قطعاً همه اعضا وظیفه دفاع دارند حتي طفل خانه 
با همان اسباب بازي اش باید دفاع کند. اآلن هم 
اگر شرف، ناموس و عقاید ما به خطر بیفتد همه 

جوانمردان ما مکلف به دفاع هستند و هستیم. 

 جانبازي آغاز فعاليت هاي علمي و اجتماعي است
گفت وگوي »جوان« با حسن احمدي جانباز 70درصد دفاع مقدس

  محبوبه قرباني
واقعيت ه�اي جامعه امروز نش�ان مي دهد بس�ياري از ي�ادگاران 
دفاع مقدس حت�ي آنهايي ک�ه به مق�ام جانبازي نائ�ل آمده اند، 
از فعال تري�ن اقش�ار جامع�ه در عرصه ه�اي گوناگون به ش�مار 
مي روند. جانب�از 70 درصد حس�ن احمدي از اين دس�ت مرداني 
اس�ت که بعد از اتمام دفاع مق�دس، قلم را به عنوان س�الح خود 
انتخاب ک�رد و افتخارات�ي را در س�طح علمي به دس�ت آورد. او 
هم اکنون کارشناس�ي حقوق و کارشناس�ي ارشد رش�ته تاريخ 
دارد و در رش�ته گلبال نيز موفقيت هاي فراواني به دس�ت آورده 
اس�ت. عالوه بر همه اينها به عنوان مش�اور حقوق�ي، خانوادگي 

و تحصيلي در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران مش�غول خدمت اس�ت تا نشان دهد که 70 
درصد از کارافتادگي جسمي نمي تواند يک رزمنده دفاع مقدس را از تالش و کوشش بازدارد. 
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حل جدول 3214

فروشندگان کالهبردار ۸۰۰ کارت بانکی 
اهالی فارس را کپی کردند

رییس پلیس فتا استان فارس گفت: اعضای یک باند که 
با روش اسکیمر در پوشش فروشنده سیار ۸۰۰ کارت 

بانکی شهروندان را کپی کرده بودند دستگیر شدند.
نشست  در  شنبه  سه  سلیمانی  امیرحسین  سرهنگ 
پلیس  به  شهروندان  از  زیادی  تعداد  کرد:  بیان  خبری 
فتا استان فارس مراجعه و اظهار کردند مبالغی به صورت 

غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است.
اظهارات  اخذ  از  پس  داشت:  اظهار  انتظامی  مقام  این 
و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  موضوع  این  باختگان  مال 
زمینه  این  در  را  خود  تحقیقات  فتا  پلیس  کارشناسان 
کارشناسان  اولیه  تحقیقات  در  افزود:  وی  کردند.  آغاز 
بعد  پرونده  این  قربانیان  همه  شد  مشخص  فتا  پلیس 
ازخرید از یک فروشگاه سیار در یکی از محله های شهر 
قرار  کالهبرداری  مورد  و  شده  خالی  شیرازحسابشان 
اینکه  بیان  با  فارس  استان  فتا  پلیس  رئیس  گرفته اند. 
مأموران در مرحله تحقیقات متوجه شدند مجرمان تحت 
پوشش فروشنده میوه و تره بار اقدام به کپی کارت بانکی 
شهروندان می کرده اند، گفت: با بررسی های تکمیلی ، 
در این خصوص ۲ متهم شناسایی و به همراه تجهیزات 

اسکیمر دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شدند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به 
کپی کردن ۸۰۰ کارت بانکی شهروندان و کالهبرداری از 
۱۸۰ نفر به ارزش ۸۰ میلیارد ریال با این روش اعتراف 
از  پیشگیری  جهت  شهروندان  داد:  ادامه  وی   . کردند 
سرقت  به  صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد 
دهند  انجام  شخصاً  را  بانکی  حساب  کارت  رمز  کردن 
چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه 
کارت خوان، بدون اطالع از رمز عبور، امکان برداشت از 

حساب شهروندان امکان پذیر نخواهد بود.
رمز  تغییر  اینکه  بیان  با  فارس  استان  فتا  پلیس  رئیس 
عملی  از  جلوگیری  برای  راه ها  بهترین  از  یکی  دوره ای 
کرد:  توصیه  است،  کالهبرداران  مجرمانه  اهداف  شدن 
شهروندان در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه 
در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به 

آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.
پنج قبضه سالح جنگی و شکاری

 در خفر کشف شد 
از  انتظامی شهرستان خفر  فرمانده  دیگری،  بر خبر  بنا 
مقداری  و  شکاری  و  جنگی  اسلحه  قبضه  پنج  کشف 
سرهنگ  داد.  خبر  منزل  دو  از  بازرسی  در  مهمات 
حجت اله احمدیان در این باره اظهار داشت: در پی خبر 
واصله مبنی بر نگهداری سالح غیرمجاز توسط افرادی در 
محالت شهر خفر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران 
امنیت  پلیس  ماموران  افزود:  وی  گرفت.  قرار  انتظامی 
عمومی با انجام اقدامات هوشمندانه و فنی و اطمینان از 
صحت و سقم موضوع طی هماهنگی با مرجع قضائی به 
محل اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری 
سه نفر در این رابطه شدند. فرمانده انتظامی خفر ادامه 
مخفیگاه  دو  از  بازرسی  در  شدند  موفق  ماموران  داد: 
متهمانسه قبضه سالح شکاری و ۲ قبضه سالح جنگی و 
تعدادی مهمات مربوطه کشف کنند. احمدیان با اشاره به 
اینکه متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای 
به  شدند،  معرفی  قضائی  مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر 
برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان و حامالن سالح های 
در صورت  از شهروندان خواست  و  کرد  اشاره  غیرمجاز 
مشاهده هرگونه مورد مشکوک در این زمینه مراتب را 

بالفاصله به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

خبر

جدول 3215

براي همین  ترسیدم  و مي  نداشتم  و حوصله  حال 
اما  ندارم  ازدواج  قصد  فعال  گفتم  جدي  خیلي  هم 
خیلی  و  نبود  بردارم  دست  و  گرفته  قرار  راهم  سر 

سماجت داشت.
 وعده هاي عاشقانه مي داد و مي گفت مي خواهد 
خوشبختم کند. من بعد از تجربه تلخي که داشتم  
ازدواج  به  اصال  و  بودم  زندگي جدید خو گرفته  به 

نمي اندیشیدم.
خیلي جدي گفتم فعال قصد ازدواج ندارم اما او سر 

راهم قرار گرفته و دست بردار نبود.
کرده  پیله  و  فرستاد  مان  خانه  را  مادرش  بار  چند 
بودندکه دخترتان را به ما بدهید. مادرم یک روز سر 
صحبت را باز کرد و گفت باید به فکر خودت باشي 
و ما هم آرزویي جز خوشبختي ات نداریم و از این 

حرف هاي تکراري... .
یکي دو روز با خودم کلنجار رفتم و با اکراه، فقط به 
خاطر دل مادرم جواب دادم. متاسفانه بدون تحقیق 
به این خواستگار سمج بله گفتم و براي دومین بار 

سر سفره عقد نشستم و پا به خانه شوهر گذاشتم.
نگران بودم از گذشته که یادم مي آمد، مي ترسیدم 

مبادا دوباره دچار مشکل شوم.
با مادر شوهرم در یک خانه زندگي مي کردیم و قرار 
اول  روزهاي  باشد.  همانجا  ام  خانه خوشبختي  بود 
فهمیدم مردي که قرار بود رویاهایم را بسازد، مواد 

مخدر مصرف مي کند.
اراده  وقت  هر  و  کشد  مي  مواد  تفنني  گفت  مي 
کند این زهرماري را کنار مي گذارد. حرفش را باور 
و  هیچ  سر  هم  اعصابش  و  بود  شده  الغر  نداشتم، 
باد کتک  به  پوچ به هم مي ریخت و بعد هم  مرا 

مي گرفت.
مادر شوهرم خودش را کنار مي کشید و وانمود مي 
کرد نمي خواهد در زندگي مان دخالت کند. او هم 

دروغ مي گفت و از پسرش مي ترسید.
با این شرایط  اوضاع روحي و رواني ام به هم ریخته 

بود. من که از ازدواج نافرجام قبلي ام چوب خورده 
تقاضاي  همین  براي  بیاورم،  طاقت  نتوانستم  بودم 
طالق دادم. مهریه ام را بخشیدم و جانم را برداشتم 

و به خانه پدرم برگشتم.
بعد از این ماجرا با مادرم به مشهد آمدیم. حوصله 
هیچ کس و هیچ جا را نداشتم چون هرکس مرا مي 
دید سئوال پیچم مي کرد چرا  طالق گرفتي و این 

طوري شد؟
احساس  شد.  عوض  مشهد  در  ام   زندگي  اوضاع   
ام  زندگي  شناسد،  نمي  مرا  کسي  چون  کردم  مي 
هم آرامش دارد. مادرم هم آرام شده بود و حرص و 

جوش نمي خورد.
یک روز یکي از آشنایان زنگ زد و تلفني مرا براي 
استرس  دچار  دوباره  و  کرد  خواستگاري  پسرش 

شدم.
 این سومین فرصت براي ازدواجم بود اگر بي گدار 
به آب بزنم و مشکلي پیش بیاید نابود مي شوم،چون 

دیگر نمي توانم گذشته را فراموش کنم.
تصمیم  برنامه  بدون  ام  آینده  براي  خواستم  نمي   
مشاور  سراغ  به  همسایه  دختر  پیشنهاد  به  بگیرم. 
رفتم تا دچار مشکالت سابق نشوم. از این جلسات 
دریافتم که هر کار انسان باید حساب و کتاب داشته 

باشد و بر اساس یک هدف روشن پایه ریزي شود.

ازدواج اولم بدون تحقیق بود:
خوردم.  را  خودم  سادگي  چوب  اولم  ازدواج  در   
شوهرم پسر یکي از اقوام بود و وقتي به خواستگاري 
ازدواج  و  دادیم  مثبت  جواب  تحقیق  بدون  آمد  ام 

کردم.
 اشتباه خانواده ام این بود که بیش از حد به شوهرم 
بها مي دادند و از طرف دیگر کمک هاي مالي بي 
لوس  و  خواه  زیاده  شد  باعث  خانواده  اندازه  و  حد 

بار بیاید.
توقع هایش تمامي نداشت و هر روز ماجرایي درست 

این هواي  از  بیشتر  باید  مي کرد، مي گفت پدرت 
ما را داشته باشد. پدرم که از دنیا رفت مشکالت ما 
زیاد تر شد. شوهرم به جاي آن که مراقبم باشد و از 
برایم  نظر روحي آسیبي نبینم دیگر هیچ احترامي 

قائل نبود.
به  کردند  اشتباه  گفتند  مي  اش  خانواده  حتي 
خواستگاري من آمدند. روزهاي آخر فهمیدم سر  و 
گوشش مي جنبد و به دنبال زن دیگري رفته است.

همین شد که طالق گرفتم و به خانه پدرم برگشتم. 
روزهاي سختي را پشت سر گذاشتم اما شک ندارم. 
بعد هم فرصت دومین ازدواج فراهم شد. چون طالق 
گرفته بودم و مادرم فکر مي کرد هرچه زودتر باید 
صفحه  و  کردم  اشتباه  دوباره  بگیرم  سامان  و  سر 

شناسنامه ام سیاه شد.
باشد  اي  تجربه  تواند  این دو شکست عاطفي مي   
براي ساختن آینده ام، من مي خواهم خوب زندگي 
کنم و قرار نیست آینده ام، تاوان اشتباهات گذشته 

ام را بدهد.

گفت وگو با کارشناس؛
در  خانواده  مشاور  و  روانشناس  ضمیري”  “شهرزاد 

این باره معتقد است:
زندگی  در  مهم  و  حساس  بسیار  ای  مقوله  ازدواج 
هر فرد است. ما سه مرحله مهم در زندگی داریم: 
»تولد،ازدواج،مرگ« و تنها، مرحله ازدواج است که 

می توانیم با آگاهي، انتخاب درستي داشته باشیم.
پس می توان گفت تنها و مهمترین مرحله زندگی 
مرحله  این  از  نتوانیم  اگر  که  است  ازدواج  فرد  هر 
خود  زندگی  در  شک  بدون  کنیم  عبور  درست 

شکست خورده ایم.
بنابراین ضروری است که نسبت به این مهم تحقق 
و تفحص بیشتری داشته باشیم و بدون شناخت و 

آگاهی کافی تصمیم عجوالنه نگیریم.
داستان  این  در  افزود:  زندگي  هاي  مهارت  مدرس 
مي خوانیم خانم جوان ۲ بار ازدواج ناموفق داشته 
که به شکست منجر شده  و مهمترین علت آن شاید 
فردی  های  ویژگی  به  نسبت  کافی  همین شناخت 
فکری  و  اعتقادی  حتی  یا  و  اقتصادی  اجتماعی، 
طرف مقابل است و متاسفانه امروزه شاهد هستیم 
نامناسب  ازدواج  در  ها  از طالق  بسیاری  ریشه  که 
بوده و آمار نشان دهنده شکل گیری طالق در سه 

سال اول زندگی این مسئله را تایید می کند.
کارشناس ارشد آموزش همگاني و مشارکت عمومي 
پلیس خراسان رضوي، گفت: بسیاری از این ازدواج 
با  باید  که  شود  می  انجام  تحقیق  و  فکر  بدون  ها 
این  خطرات  از  را  جوانان  صحیح  سازی  فرهنگ 
عملکرد آگاه کرد.مخصوصاً اینکه اغلب انتخاب های 
امروزی در مقوله ازدواج بر پایه احساس و هیجان و 

نه منطق کافی، صورت می گیرد.
به  توجه  با  ناموفق  تجربه  دو  به  توجه  با  هرچند 
پیشنهاد اطرافیان راه مناسبی را انتخاب کرده است 
بتواند  متخصص  و  مجرب  مشاور  یک  کمک  با  تا 
داشته  خود  انتخاب  از  تری  دقیق  و  بهتر  شناخت 
باشد و با آگاهی به مالک ها و معیار های مناسب 

همسرگزینی مانع یک تجربه تلخ دیگر شود.

عجوالنه و بدون شناخت تصمیم نگیرید

وزیر بهداشت؛
۱۳ درصد مرگ و میرها در کشور
 به خاطر سیگار ارزان قیمت است



غرب و آمریکا با صدور قطعنامه های 
دروغین در پی انزوای ایران هستند

 اتکا به توان داخلی، استقالل واقعی 
کشور را به ارمغان می آورد

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
رژیم  و  آمریکا  غربی،  کشورهای  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
با  بشری  حقوق  صدورقطعنامه های  از  پشتیبانی  با  صهیونیستی 
هستند.  اسالمی  کشاندن جمهوری  انزوا  به  پی  در  پراکنی  دروغ 
زهره الهیان درباره نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در 

خصوص ایران، گفت: جنگ ترکیبی توسط آمریکا و ...

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:همان طور که در 4۳ سال 
گذشته دیدیم اتکای به خود و روی پای خود ایستادن تنها راهی 
است که می تواند استقالل واقعی و سربلندی را برای کشور بیاورد.

 سرلشکر محمدباقری روز سه شنبه حاشیه افتتاح نمایشگاه ملی 
بخش های  داشت: در  اظهار  تهران  در  بسیج  دانش بنیان  فناورانه 

مختلف این نمایشگاه نوآوری های متعددی را دیدیم؛ ...
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کهگیلویه و بویراحمد یکی از 
استان های بالخیز کشور است

عجوالنه
 و بدون شناخت
 تصمیم نگیرید

رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج
 هشدار داد:

آمار مسمومیت با »متانول« 
در یاسوج به ۴۸ نفر رسید

تعداد  گفت:  یاسوج  سجاد  امام  بیمارستان  رئیس 
افراد مسموم شده با متانول به 4۸ نفر رسیده است. 
پنجشنبه  روز  از  افزود:  طهماسبی،  محمد  دکتر 
سوم آذر ماه ۱4۰۱ تاکنون 4۸ زن و مرد در پی 
مسمومیت با متانول به بیمارستان امام سجاد )ع( 
یاسوج مراجعه و پذیرش شدند. وی ضمن نگرانی 
مسمومیت  دلیل  به  مراجعات  تصاعدی  افزایش  از 
آمار  این  متاسفانه  اظهارکرد:  متانول  یا  الکل  با 
شب  که  بطوری  است  افزایش  حال  در  همچنان 
نفر   4 گذشته  شب  دو  طی  و  نفر  هفت  گذشته 

مراجعه کننده داشتیم بنابراین مردم و والدین...

شورای  مجلس  رییسه  هیات  سخنگوی 
قوه  و  مجلس  نمایندگان  گفت:  اسالمی 
قضاییه در نشست مشترک به دادرسی دقیق 
دستگیرشدگان در آشوب های اخیر و تفکیک 

بی گناهان از اغتشاشگران تاکید کردند.
 در حاشیه نشست علنی روز سه شنبه مجلس 
موسوی  الدین  اسالمی،سیدنظام  شورای 
سخنگوی هیات رییسه مجلس در تشریح، در 
آذرماه  روز سه شنبه ۸  علنی  حاشیه نشست 
در توضیح نشست مشترک غیرعلنی مجلس 
و  تبریک هفته مجلس  قوه قضاییه، ضمن  و 
بسیج، گفت: در امتداد جلسات مشترکی که 
بین  برگزار می شود، جلسه مشترک  قوا  بین 
به  توجه  با  را داشتیم.  قوه قضاییه  و  مجلس 
این  میزبان  هستیم،  مجلس  هفته  در  اینکه 
در  مشترک  نشست  و  بود  مجلس  جلسه 
رئیسه  هیات  سخنگوی  شد.  تشکیل  صحن 
طرف  از  افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس 
حقوقی  کمیسیون های  روسای  مجلس 
شوراها  و  کشور  داخلی  امور  و  قضایی  و 
قید  نمایندگان به  از  تن  پنج  همچنین  و 
و  دغدغه ها  کردند،  مطرح  را  مطالبی  قرعه 
موضوعات مختلفی از طرف نمایندگان عنوان 
دادرسی، م شد. موضوعاتی در  بحث اطاله  

مسائل حقوقی  فاسد اقتصاد، جرم انگاری، 
بین قوه مقننه و قضائیه و تعامل نمایندگان 
با مسئوالن  قضائی در سطح  عالی و استان ها 
و همچنین مباحثی پیرامون اغتشاشات اخیر 
مطرح شد. وی در ادامه اظهار کرد: از طرف 
مسئوالن قضایی نیز دادستان کل کشور،  وزیر 
دادگستری، معاون اداری و پشتیبانی و توسعه 
قوه قضاییه و همچنین رئیس شوراهای حل 
توضیحاتی  بر  عالوه  کردند.  اختالف صحبت 
درباره سواالت و دغدغه نمایندگان، بر تعامل 
یادآور  موسوی  شد.  تاکید  مجلس  با  بیشتر 
این  بودجه  شد: مسئوالن قوه قضاییه درباره 
ساختاری،  لحاظ  به  که  مشکالتی  و  دستگاه 
اداری و بودجه ای دارند، نکات خود را مطرح 
کردند. مقرر شد نمایندگان عالوه بر تعامل با 

سطوح عالی قضایی از طریق...

و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
زلزله،  برابر  آمادگی  مانور  در  بویراحمد ظهر سه شنبه 
از استان های بالخیز  بویراحمد یکی  گفت: کهگیلویه و 
و  توپوگرافی  افزود:  زاده  حاجی  کیامرث  است.  کشور 
زلزله،  گسل های  بودن  فعال  و  اقلیمی  خاص  شرایط 
بالخیز  استان های  زمره  در  را  بویراحمد  و  کهگیلویه 
موجب خسارت  که  زلزله ای  آخرین  و  داده  قرار  کشور 
فراوان به روستاها و مناطق استان شد، زلزله سال ۱۳۹۹ 
سر  به  آمادگی  در  همواره  باید  و  بود  سی سخت  شهر 
در  پیشگیری  مقوله  به  توجه  بر  همچنین  وی  ببریم. 

حوزه مدیریت بحران ها تاکید کرد....

معاون امور عمرانی استاندار:

2

2

2 4

معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 
زیست اعالم کرد:

بررسی دقیق
 اثرات محیط زیستی سد َچم شیر 

در دست انجام است

 رئیس آموزش و پرورش عشایر استان گفت:

۲۴ درصد مدارس عشایری 
کهگیلویه و بویراحمد سرویس 

بهداشتی ندارند

بی گناهان از اغتشاشگران
تفکیک شوند 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

هزار توی مشکالت 
دامداران استان

3

طول  در  گفت:  تهران  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  امور  دفتر  مدیرکل   
یک سال و نیم اخیر تمام تجمعات صنفی که در تهران اتفاق افتاده، هیچ 
مجموعه صنفی و حزبی حاضر نشده است حتی برای کار صنفی، درخواست 

صدور مجوز بدهد.
نظام  عملکرد  بررسی  منظور  به  ایرنا،  از  نقل  به  مردم  امید  گزارش  به   
چالش  و  اساسی  قانون   ۲۷ اصل  با  برخورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
رویا  از  اعتراضات:  »تنظیم گری  عنوان  با  نشستی  آن،  شدن  اجرایی  های 
انتظامی  و  امنیتی  امور  با حضور علی قشقایی مدیرکل دفتر  واقعیت«،  تا 
و  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  علیرضابیگی  احمد  تهران،  استانداری 
محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، در 

اندیشکده حکمرانی شریف، به همت باشگاه تنظیم گری ایران برگزار شد.

هنر زمامداری این است که 
مانع امنیتی شدن موضوعات شود

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در تبیین 
ابراز وجود و یا حق  یا  بیان کرد: موضوع اعتراض  اصل ۲۷ قانون اساسی 
خواهی، همه در چارچوب موضوعات سیاسی تعریف نمی شود و اگر ما به 
آمار مراجعه کنیم بخش عمده ای از تجمعات و اعتراضات، اعتراضات صنفی 
محلی منطقه ای بوده اما متاسفانه با این نگرش که هر اعتراض یا مطالبه ای 
با مصالح و مفاهیم انقالب اسالمی در تعارض است سعی کردیم با تجمعات 
نگرش سبب شده که  برخورد کنیم و همین  و  اعتراضات مواجه شویم  و 
خیلی زود مطالبات وجه سیاسی پیدا کند و گاها دستاویزی برای دشمنان 

انقالب شود.
نگرش به موضوع امنیت 

باید از رویکرد سلبی به مصونیت سازی تبدیل شود
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر تکیه ما بر اصالت حقوق مردم برای 
ابراز وجود کردن است، پس سازوکار هایی باید برای تجمعات پیش بینی 
شود، اضافه کرد: نگرش ما به موضوع امنیت، باید از نگرش سلبی به نگرش 
شود  تبدیل  جامعه  امنیت  تامین  برای  کردن  واکسینه  و  سازی  مصونیت 
وگرنه این مطالبات انباشته خواهد شد و با هر کبریتی شعله ور می شود و 
برای جامعه مشکالتی را فراهم می کند و به گونه ای خواهد شد که مرز بین 

اغتشاش و اعتراض مشخص نخواهد شد.
و  تجمعات  برگزاری  برای  الزم  سازوکارهای  هنوز  اینکه  یادآوری  با  وی 
در  قضایی  دستگاه  مثال  طور  به  افزود:  است،  نشده  پیش بینی  اعتراضات 
مورد کسانی که در اجتماعات حضور پیدا کردند تماماً به عنوان جرم اقدام 

علیه امنیت ملی استناد می کند.
حزب امکان مطرح شدن مطالبات

 در یک چهارچوب مشخص را فراهم می کند
علیرضابیگی در جواب چالش های عدم اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی 
درباره برگزاری تجمعات در کشور، یکی از علل آن را نبود جریان تحزب 
دانست و افزود: هرچند احزاب زیادی در وزارت کشور ثبت شده اند اما آنها 
احزاب ریشه داری محسوب نمی شوند؛ نتیجه نبود تحزب، پراکنده کاری در 
موضوعات اداره کشور، عدم تصویب قوانین به نفع مردم و عدم پاسخگویی 

افراد بعد از پایان مهلت خدمتشان خواهد بود.
و  می دهد  شناسنامه  تجمعی،  هر  و  جمعی  حرکات  به  حزب  افزود:  وی 
امکان مطرح شدن مطالبات در یک چهارچوب مشخص را فراهم می کند و 
حاکمیت هم، وزن و اندازه این مطالبه را متناسب با حزبی که متولی این 
مطالبه هست می فهمد. پس الزم است که ما جریانات سیاسی شناسنامه دار 

کشور را در قالب احزاب تعریف کنیم.

طرحی برای اصالح فرآیند برگزاری تجمعات قانونی
 در مجلس در حال پیگیری است

این  اجرای  برای  را  اینکه چه سازوکاری  به  پاسخ  نماینده مجلس در  این 
حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  که  طرحی  به  میداند  مناسب  اصل 
تدوین است، اشاره کرد و گفت: ما در طرحی که در این زمینه تهیه شده، 
چارچوب هایی را در نظر گرفته ایم؛ شرایطی در این طرح برای درخواست 
کننده تجمع پیش بینی و حقوقی نیز برای فرماندار به عنوان مسول نظم 
و امنیت منظور شده است که بتواند در صورت تشخیص اخالل در مبانی 

اسالم یا مسلحانه بودن، جلوی این تجمع را بگیرد.
نقش مردم در جمهوری اسالمی
 یک نقش پررنگ و واقعی است

تهران  استانداری  انتظامی  و  امنیتی  امور  دفتر  مدیرکل  قشقایی  علی 
سخنران بعدی نشست بود که در بیان مواجه حاکمیت با اصل ۲۷ قانون 
اساسی و ارزیابی اش از اجرایی شدن این اصل گفت: واقعیت این است که 
ما در بحث جمهوری اسالمی و مبانی آن، نقش مردم را یک نقش پررنگ و 
واقعی می بینیم. در نگاه رهبری و امام نیز مردم پایه مقبولیت و مشروعیت 
نظام هستند به گونه ای که حضور و در وسط میدان بودن مردم موضوعیت 
پیدا می کند. اما مسئله  اینست که چرا این اصل در طول این 4۳ سال به 
درستی محقق نشده و تبلور پیدا نکرده؟ یک دلیل شاید این باشد که ساز 
و کارهای اجرایی این اصل متناسب با ساختار و فرهنگ جمهوری اسالمی 

طراحی نشده است.
وی درباره مدل مواجه با اعتراضات در سایر کشورها بیان کرد: در ساختارهای 
سیاسی عمده کشورها، غیر از کشورهای کمونیستی و کشورهای دیکتاتوری 
سلطنتی؛ فضای کار نظام از دولت کاماًل جدا و تفکیک شده است. مردم در 
بسیاری از موضوعات وارد فضای جامعه می شوند و به موضوعات صنفی و 
حتی موضوعات سیاسی اعتراض می کنند ولی هیچ کدام از این اعتراضات 

منجر تغییر و تعویض نظام حاکم نمی شود.
ذبح شدن اصل ۲۷ زمانی اتفاق افتاد که

 ما آن را منوط به نظام حزبی کردیم
اینکه  انتظامی استانداری تهران در پاسخ به  امور امنیتی و  مدیرکل دفتر 
گفت:  است،  اصل شده  این  اجرایی شدن  و  عملی  مانع  هایی  چالش  چه 
ذبح شدن این اصل ۲۷ زمانی اتفاق افتاد که ما آن را منوط به نظام حزبی 
کردیم. در کشوری که بعد از ۲۵۰۰ سال نظام پادشاهی انقالب شده و هیچ 
تجربه دقیقی از یک نظام حزبی وجود ندارد و حزب معنایی ندارد ما اصل 
۲۷ را در سال ۶۰ به یک نظام حزبی منوط کردیم و شاید بزرگترین مشکل 

اجرایی این اصل همین بود.

وی ادامه داد: البته ما نمی توانیم بحث تجمعات در جمهوری اسالمی را با 
تجمعات نظام لیبرال دموکراسی مقایسه کنیم. ما برای اجرایی شدن این 

اصل یک روش بومی و خاص جمهوری اسالمی طراحی نکردیم.
اصل  این  اجرایی شدن  عدم  دومین چالش  عنوان  به  و  ادامه  در  قشقایی 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  مردمی  اعتراضات  و  تجمعات  رفتن  حاشیه  به 
افزود: ما در دهه ۶۰ در رفتار حاکمیت و رسانه ها و مردم به واسطه مولفه 
از آن  های موجود، برگزاری تجمعات را یا ضروری نمی دیدند یا خروجی 

نمی بینند.
وی در این رابطه به تجمع جریان ملی در دهه ۶۰ درباره حکم قصاص اشاره 
کرد و اظهار داشت: وقتی چارچوب قانون اساسی را بر مبنای اسالم قرار 
می دهیم، باید تبیین کنیم که در قوانین هم باید بر اساس آن عمل شود 
نه اینکه احزاب مختلف بر اساس منفعت بگویند فالن اصل قانون اساسی 

باید بزرگ یا کوچک شود.

در دهه ۶۰ سخنان مردم معترض در تلویزیون پخش می شد
وی با اشاره به نقش پررنگ رسانه ها در سامان دهی به اعتراضات و مطالبات 
باز عمل  اینکه رسانه های ما در دهه ۶۰ کامال  مردمی گفت: نکته دیگر 
می  که  مردمی  یعنی  زدند.  می  رقم  را  گفتمانی  باز  فضای  و  میکردند 
خواستند بیاییند در کف خیابان و اعتراض کنند می دیدند که نماینده آنها 
در تلویزیون دارد حرف می زند و مردم ضرورت این را که در کف خیابان 
حضور پیدا کنند نمی دیدند. چیزی که رهبری در طول این سی سال خیلی 
برای  ابزاری  روش  که  بود  آزاداندیشی  کرسی  جریان  کردند  اشاره  آن  به 

حرف زدن مردم دریک قالب منطقی بود و متاسفانه انجام نشد.
را عدم  تجمعات صنفی  رفتن  به حاشیه  و  قشقایی علت حاکمیتی شدن 
دانست  مطالبات  این  به  دقیق  پاسخگویی  عدم  و  قانونی  طراحی سازوکار 
دولت جدید  در  تهران  استان  در  اخیر  نیم  و  سال  یک  در طول  گفت:  و 
حاکمیت  داشتیم.  فراوانی  و  مختلف  موضوعات  در  اقتصادپایه  تجمعات 
نسبت به این تجمعات صنفی، به رغم اینکه غیرقانونی بود ولی اجازه می داد 
که مردم جمع شوند و حرفشان را بزنند. اما مسئله این بود که پاسخگویی 

به این تجمع صنفی به معنای اقناع مردم اتفاق نیفتاد.
مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران ادامه داد: در طول 
بوده  مجوز  درخواست  عدم  بلکه  نبوده  مجوز  عدم صدور  بحث  سالها  این 
است. یعنی در طول یک سال و نیم اخیر تمام تجمعات صنفی که در تهران 
اتفاق افتاده، هیچ مجموعه صنفی و حزبی حاضر نشده است حتی برای کار 
صنفی درخواست صدور مجوز بدهد . دلیل این اتفاق هم این است که حزبی 
امنیت  مثال  بپذیرد.  را  برگزاری  تبعات  باید  که درخواست مجوز می کند 

برگزاری را قبول کند و انتظامات قرار دهد و برنامه ریزی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری را برای اجرایی شدن اصل ۲۷ 
اجرایی  دستورالعمل  که  است  این  سازوکار  اولین  گفت:  داند  می  مناسب 
اصل ۲۷ تغییر کند. حزب نماینده مردم نیست و مردم هم آنها را نماینده 
درخواست  به  را  مجوز  هم صدور  اجرایی  دستورالعمل  و  دانند  نمی  خود 
که  باشیم  داشته  اجرایی  نامه  آیین  یک  باید  ما  است.  کرده  منوط  حزب 
بخشی از مردم هم بتوانند درخواست صدور مجوز بدهند. این هم دو نکته 
دارد؛ یکی درباره اصل مجوز که دوستان می گویند آن را حذف کنیم. با 
وجود برگزاری تجمعات زیاد روزانه در تهران توسط اقشار مختلف و چالش 
شدید ترافیکی در شهر، صدور مجوز ضروری است که نظم ترافیکی شهر 

به هم نخورد.
قشقایی ادامه داد: دولت قبل سه مکان را برای اعتراض مردم پیش بینی 
کرده بود که مشکالت اجرایی و ترافیکی را نداشته باشد. اما مسئله این است 
که بسیاری از اعتراضات، می خواهد مقابل ساختمان و محلی خاص برگزار 

شوند و مشخص کردن آن سه نقطه چندان کارکرد مثبتی ندارد و مردم 
استقبال نمی کنند. نکته بعد هم اجازه دادن برگزاری تجمعات مذهبی و 
نزدیک به حاکمیت در هر مکانی در شهر است. این رفتار موجب دوگانه 

سازی شده است.

سخت گیرانه ترین رویکرد را
 برای برگزاری تجمعات قانونی داریم

محمدرضا شمسا کارشناس مرکز پژوهش های مجلس نیز در تفسیر خود 
درباره اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: این اصل به یک مفهومی اجرایی شده 
و به یک مفهومی اجرایی نشده است. این اصل به واسطه اینکه بین دو حق 
برای  سازوکارهایی  باید  حتما  گرفته  قرار  جامعه  امنیت  و  مردم  مطالبات 
اجرای آن طراحی شود. البته این سازوکار و ایین نامه های نوشته شده به 
از اینکه بستری برای اجرایی شدن  واسطه نگاه مجوز محورانه اش، بیش 
اصل بوده باشد مانع اجرا بوده است. در واقع سیاست اعالمی همین سیاست 
مجوزمحورانه بوده است ولی در عمل ممنوعیت بوده و اجازه برگزاری هیچ 

تجمعی داده نشده است.
وی از عدم باور به این اصل به عنوان یک حق اصیل برای مردم به عنوان 
مانعی برای اجرا شدن این اصل گفت و ادامه داد: ما به لحاظ سیاسی نیز 
به آن  تفننی  امر  به عنوان یک  و  را متوجه نشدیم  اصل  این  کارکردهای 

نگاه کردیم.
وی با بیان اینکه در دنیا، قوانین مربوط به تجمعات به چندگونه است،  مثال 
زد: در آمریکا اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است و دولت ها حق هیچگونه 

قانونگذاری ندارند.
از قانون گذاری همین اصل ۲۷ قانون  ادامه گفت: نوع دیگری  شمسا در 
اینکه  مگر  است  آزاد  تجمعات  برگزاری  گوید  می  که  است  ایران  اساسی 
مخل مبانی اسالم و حمل اسلحه باشد و این مدل بیان می کند که نیاز 
به قانونگذاری و طراحی آیین نامه های اجرایی هست اما همین که هیچ 
قانونی برای اجرایی شدن اصل نوشته نمی شود، موید همین است که به 

این اصل باوری نبوده است.
این حقوقدان افزود: در دنیا سه رویکرد وجود دارد؛ رویکرد مجوز محورانه، 
حالت  ترین  سخت گیرانه  پسینی.  نظارت  رویکرد  و  محور  اطالع  رویکرد 
همین رویکرد مجوزمحور است اما در جمهوری اسالمی عمال ممنوعیت رخ 
داده و مجوزی صادر نشده است. صدور مجوز جزو صالحیت های کمیسیون 
ماده ۱۰ است. این کمیسیون در قبال دو اصل ۲۶ و ۲۷ دو رفتار متفاوت 
دارد. در اصل ۲۶، مجوزهای زیادی برای تشکیل احزاب صادر میکند ولی 

در اصل ۲۷ مجوزی صادر نمی شود.

محدود کردن تجمعات با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی،
 ظلم به اسالم است

وی با اشاره به اینکه ما در دین مبین اسالم ارجاعات و مفاهیم بسیار زیادی 
در تایید و تاکید بر حق مردم برای اعتراض به حاکمیت داریم گفت: ما هر 
به اصل ۲۷ رجوع می کنیم  بار میخواهیم درباره تجمعات صحبت کنیم 
نگاه می  روایات  و  آیات  به  ما وقتی  اسالم است.  به  این ظلم  درحالی که 
کنیم مفهوم امر معروف و نهی از منکر یکی از مترقی ترین مفاهیم است و 
بیان کننده این است که فرد میتواند در برابر حاکمین بایستد و انتقاد کند.

شمسا اظهار کرد: در مورد اعتراضات اخیر اینگونه بیان می شود که چون 
حرف ما نسبت به بخش خاصی از برنامه های حاکمیت شنیده نمیشود پس 
اعتراضات و مطالبات را به سمت اصل نظام میبریم تا این حرف ما شنیده 
شود. اما باید بدانیم که برگزاری اجتماعات و اعتراضات در چهارچوب نظام 

جمهوری اسالمی اتفاقا نشانه مردم ساالری و دموکراسی است.

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران:

هیچ صنف و حزبی در یک و نیم  سال اخیر
 درخواست رسمی برگزاری تجمع نداده است

امام علی علیه السالم
َمن جاَهَد َعلی إقاَمِة الَحقِّ ُوفَِّق .
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مطالعات نشان می دهد؛
رژیم غذایی چرب منجر به بروز دردهای 

مزمن می شود
غذایی  رژیم  یک  که  داد  نشان  مطالعه  یک 
پرچرب ممکن است باعث پاسخ درد به محرک 
و  در چاقی  که  اثری  دردناک شود،  غیر  های 

دیابت مشاهده می شود.
محققان به طور مداوم در حال کشف داده های 
جدید در مورد چگونگی تأثیر رژیم غذایی بر 
بدن هستند. یکی از زمینه های مورد عالقه این 
به  پرچرب  غذایی  رژیم های  چگونه  که  است 

درد و پاسخ های التهابی منجر می شوند.
نتایج مطالعه جدید نشان می دهد که رژیم های 
به  را  درد  پاسخ های  می توانند  پرچرب  غذایی 
محرک های غیردردناک القا کنند، اثر مشابهی 
که ممکن است در افراد چاق یا دیابت نوع ۲ 

دیده شود.
رژیم های  مورد  در  را  احتیاط  یافته ها  این 
است  ممکن  چگونه  اینکه  و  پرچرب  غذایی 

منجر به درد مزمن شوند، افزایش می دهد.
افراد برای عملکرد بهینه بدن به  رژیم غذایی 

حداقل مقداری چربی نیاز دارد.
لیپیدها به بدن اجازه می دهند انرژی را ذخیره 
کمک  سلولی  ساختار  و  محافظت  به  و  کند 
با این حال، چربی بیش از حد می تواند  کند. 
منجر به مشکالت بالقوه شود. به عنوان مثال، 
مصرف بیش از حد چربی اشباع شده می تواند 

خطر بیماری قلبی را افزایش دهد.
محققان مطالعه حاضر به رابطه بین رژیم های 
مند  عالقه  بدن  درد  پاسخ  و  پرچرب  غذایی 

بودند.
قبلی  تحقیقات  که  کردند  خاطرنشان  آنها 
پرچرب  غذایی  رژیم های  که  است  داده  نشان 
می تواند حساسیت درد را افزایش دهد. اما آنها 
غذایی  رژیم های  آیا  که  ببینند  می خواستند 
پرچرب می توانند واکنش درد را به محرک های 

غیردردناک القا کنند یا خیر.
محققان این مطالعه را با استفاده از گروه هایی 
از موش ها انجام دادند که با رژیم های مختلف 
تغذیه می شدند. آنها به برخی از موش ها رژیم 
برخی  که  حالی  در  دادند،  استاندارد  غذایی 
هفته   ۸ طی  را  پرچرب  غذایی  رژیم  دیگر 
دریافت کردند. در این بازه زمانی، موش هایی 
که رژیم غذایی پرچرب داشتند، مبتال به چاقی 
رژیم  که  موش هایی  نشدند.  هیپرگلیسمی  یا 
غذایی پرچرب دریافت کردند، پاسخ مکانیکی 
آلودینیا بسیار باالتری داشتند. آلودینیا شامل 
غیر  محرک های  به  پاسخ  در  درد  تجربه 
دردناک است. »مایکل برتون«، سرپرست تیم 
تحقیق از دانشگاه تکزاس، در این باره توضیح 
شما  که  می دهد  نشان  مطالعه  »این  می دهد: 
باشید.  چاق  نیست  نیازی  درد  تحریک  برای 
نباید حتماً دیابت داشته باشید. اصاًل نیازی به 

آسیب شناسی یا جراحت ندارید.«
او ادامه داد: »خوردن یک رژیم غذایی پرچرب 
برای مدت کوتاه کافی است که منجر به بروز 

دردهای مزمن شود.«

مطالعات نشان می دهد؛
ورزش شدید خطر سرطان را

 به طرز چشمگیری کاهش می دهد
یک مطالعه جدید نشان می دهد که ورزش با 
افزایش مصرف گلوکز توسط  باعث  باال  شدت 
اندام های داخلی می شود که می تواند انرژی 
کاهش  را  تومورها  گسترش  برای  نیاز  مورد 
دهد. مطالعه اخیر نشان داد که ورزش هوازی 
با شدت باال باعث افزایش مصرف گلوکز توسط 
معتقدند  محققان  می شود.  داخلی  اندام های 
بودن  دسترس  در  کاهش  باعث  ارتباط  این 
انرژی مورد نیاز برای رشد تومورها می شود. با 
استفاده از داده های یک مطالعه، محققان ۷۲ 
درصد سرطان متاستاتیک کمتری را در شرکت 
فعالیت های  در  منظم  طور  به  که  کنندگانی 

هوازی با شدت باال شرکت می کردند، یافتند.
در مطالعه دیگری که روی موش ها انجام شد، 
باعث  هوازی  فعالیت  که  دریافتند  محققان 
غدد  در  متاستاتیک  تومورهای  ایجاد  کاهش 

لنفاوی، ریه ها و کبد حیوانات می شود.
از  که  است  سرطانی  شده،  متاستاز  سرطان 
جایی که شروع شده به قسمت دیگری از بدن 

گسترش یافته است.
اثر  پشت  مکانیسم  خود  تحقیق  با  محققان 
آنها  کردند.  شناسایی  را  ورزش  پیشگیرانه 
دریافتند که فعالیت بدنی باعث افزایش مصرف 
به  اندام های داخلی می شود که  توسط  گلوکز 

معنای انرژی کمتر در دسترس تومور است.
به عبارت ساده تر، ورزش اندام های ما را برنامه 
ریزی مجدد می کند تا به مواد مغذی بیشتری 
نیاز داشته باشند که باعث می شود مواد مغذی 

کمتری برای رشد تومور در دسترس باشد.

سرلشکر باقری:

 اتکا به توان داخلی، استقالل واقعی 
کشور را به ارمغان می آورد

 4۳ در  که  طور  گفت:همان  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
ایستادن  اتکای به خود و روی پای خود  سال گذشته دیدیم 
را  سربلندی  و  واقعی  استقالل  تواند  می  که  است  راهی  تنها 

برای کشور بیاورد.
نمایشگاه  افتتاح   سرلشکر محمدباقری روز سه شنبه حاشیه 
داشت: در  اظهار  تهران  در  بسیج  دانش بنیان  فناورانه  ملی 
را  متعددی  نوآوری های  نمایشگاه  این  مختلف  بخش های 
دیدیم؛ بسیاری از کاالهایی که در کشور وارد می شود بسیجیان 
توانسته اند بهتر از آن و با قیمت کمتر و فناوری به روزتر اینها 
و  محیطی  زیست  جنبه های  به  آنکه  ضمن  و  کنند  تولید  را 

کاهش مصرف انرژی نیز توجه داشته اند.
دولتی،  دستگاه های  بخش ها  از  بعضی  در  داد:  ادامه  وی 
بهره مند  امکانات  این  از  تولیدی  مجموعه های  کارخانجات، 
شدند اما بسیاری از بخش ها هستند که قابل بهره برداری است 

و هنوز مورد استفاده چندانی قرار نگرفته است.
همه  به  من  کرد:  عنوان  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
تولیدکنندگان و شرکت های خصوصی و دولتی که اکنون در 
فرایند تولید در کشور حضور دارند توصیه می کنم که از این 
وارد  دانش بنیان  شرکت های  این  با  و  کنند  بازدید  نمایشگاه 
مستضعفین  بسیج  سازمان  و  مسلح  نیروهای  و  شوند  قرارداد 

تسهیل گر این کار خواهد بود.
سردار باقری ادامه داد: ما در نیروهای مسلح از بسیاری از این 
دستور  اینکه  ضمن  می کنیم  استفاده  توانمندی ها  و  امکانات 
مجدد و موکدی را صادر خواهم کرد که از همه دستاوردهای 
این شرکت ها در خود نیروهای مسلح بیش از همه و پیش از 
همه استفاده کاملتری شود و گام اولیه ای باشد برای اینکه بقیه 

هم اعتماد کنند و بتوانند ورود کنند.
وی افزود: ما مطمئن هستیم همانطور که در 4۳ سال گذشته 
دیدیم اتکا به خود و روی پای خود ایستادن، تنها راهی است 
که می تواند استقالل واقعی و سربلندی را برای کشور بیاورد و 
بحمداهلل در این مسیر این نمایشگاه و این کارهای عزیزان گام 

بسیار بزرگی است.
 نمایشگاه ملی فناورانه دانش بنیان بسیج صبح روز سه شنبه 
و همزمان با هفته بسیج باحضور سرلشکر محمد باقری، سردار 
محمدرضا نقدی و امیر سیاری معاونان هماهنگ کننده سپاه و 
ارتش و سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج افتتاح 
انرژی،  بخش های  در  غرفه هایی  شامل  نمایشگاه  این  شد. 
غذایی،  امنیت  شهرسازی،  و  مسکن  نقل،  و  حمل  معدن، 
و  مبتکران  که  است  دفاعی  و  نوظهور  دانش های  سالمت، 
پرداخته اند.  خود  دستاوردهای  معرفی  به  بسیجی  مخترعان 
ارائه فناوری های نوین و هم افزایی برای تحقق زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان، مردمی کردن و جریان سازی علم و فناوری در حل 
مسائل اولویت دار و بسیج کردن ظرفیت های کشور برای تحقق 
اهداف اقتصاد دانش بنیان از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه 

عنوان شده است.

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس:

غرب و آمریکا با صدور قطعنامه های 
دروغین در پی انزوای ایران هستند

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  بشر  حقوق  کمیته  رئیس 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: کشورهای غربی، آمریکا 
با پشتیبانی از صدورقطعنامه های حقوق  و رژیم صهیونیستی 
بشری با دروغ پراکنی در پی به انزوا کشاندن جمهوری اسالمی 
بشر  حقوق  شورای  ویژه  نشست  درباره  الهیان  زهره  هستند. 
توسط  ترکیبی  جنگ  گفت:  ایران،  خصوص  در  ملل  سازمان 
آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسالمی ایران شکل گرفته 
حوزه  در  و  المللی  بین  مجامع  در  ایران  می کنند  تالش  که 
می کنند  که صادر  هم  قطعنامه هایی  و  منزوی شود  هسته ای 
در راستای همین سیاست آمریکا و غرب است. عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره بهنقش آلمان در 
تصویب این قعطنامه، گفت: در عمل کشورهای غربی، آمریکا 
همراه  و  هستند  قطعنامه  این  پشتیبان  صهیونیستی  رژیم  و 
جمهوری  انزوای  راستای  در  می کنند  تالش  پراکنی  دروغ  با 
کمیسیون  بشر  حقوق  کمیته  رییس  کنند.  حرکت  اسالمی 
که  ایران  اسالمی  جمهوری  بیانیه  درباره  مجلس  ملی  امنیت 
این  در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، گفت: در 
متعددی  های  دروغ  رسانه ای  فضای  در  که  شد  اشاره  بیانیه 
القا شده و این قطعنامه هم تحت تاثیر این دروغ  ایران  علیه 
مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  است.  شده  صادر  پردازی ها 
و  ایران  تجزیه  برای  غرب  تالش  به  بیانیه  این  در  داد:  ادامه 
فوت  اینکه  و  شده  اشاره  تروریستی  گروهک های  از  حمایت 
البته تعداد  خانم امینی بهانه ای برای اغتشاش در کشور بود. 
آنهایی  از جمله  تروریستی  گروهک های  این  عوامل  از  زیادی 
که با سالح جنگی به مردم شلیک کردند دستگیر شدند. در 
بر  آنها  فعالیت  شد  مشخص  هم  دستگیرشدندگان  اعترافات 
اطالعاتی  و  جاسوسی  سازمان های  حمایت  و  هدایت  اساس 

غرب انجام شده است.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جام جهانی نرفتی ولی بدجور خوردی! 

در نشست نمایندگان مجلس و قوه قضائیه تاکید شد :

دادرسی دقیق و تفکیک بی گناهان از اغتشاشگران
شورای  مجلس  رییسه  هیات  سخنگوی 
قوه  و  مجلس  نمایندگان  گفت:  اسالمی 
قضاییه در نشست مشترک به دادرسی دقیق 
دستگیرشدگان در آشوب های اخیر و تفکیک 

بی گناهان از اغتشاشگران تاکید کردند.
 در حاشیه نشست علنی روز سه شنبه مجلس 
موسوی  الدین  اسالمی،سیدنظام  شورای 
سخنگوی هیات رییسه مجلس در تشریح، در 
حاشیه نشست علنی روز سه شنبه ۸ آذرماه 
در توضیح نشست مشترک غیرعلنی مجلس 
و قوه قضاییه، ضمن تبریک هفته مجلس و 
بسیج، گفت: در امتداد جلسات مشترکی که 
بین قوا برگزار می شود، جلسه مشترک بین 
با توجه به  مجلس و قوه قضاییه را داشتیم. 
این  میزبان  هستیم،  مجلس  هفته  در  اینکه 
در  مشترک  نشست  و  بود  مجلس  جلسه 

صحن تشکیل شد.

بیان دغدغه نمایندگان درباره مبارزه با 
مفاسد اقتصادی

شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
روسای  مجلس  طرف  از  افزود:  اسالمی، 
امور  و  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون های 
تن  پنج  همچنین  و  شوراها  و  کشور  داخلی 
مطرح  را  مطالبی  قرعه  قید  نمایندگان به  از 
از  مختلفی  موضوعات  و  دغدغه ها  کردند، 
در   موضوعاتی  شد.  عنوان  نمایندگان  طرف 
دادرسی، مفاسد اقتصادی، ج بحث اطاله  

مقننه  قوه  بین  مسائل حقوقی  رم انگاری، 
با مسئوالن   نمایندگان  تعامل  قضائیه و  و 
قضائی در سطح  عالی و استان ها و همچنین 
مباحثی پیرامون اغتشاشات اخیر مطرح شد.

مسئوالن  طرف  از  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
وزیر  کشور،   کل  دادستان  نیز  قضایی 
دادگستری، معاون اداری و پشتیبانی و توسعه 
قوه قضاییه و همچنین رئیس شوراهای حل 
توضیحاتی  بر  کردند. عالوه  اختالف صحبت 
درباره سواالت و دغدغه نمایندگان، بر تعامل 

بیشتر با مجلس تاکید شد.

معرفی ۳۱ نماینده توسط دستگاه قضا 
به مجامع استانی نمایندگان با هدف 

افزایش تعامل
قضاییه  قوه  مسئوالن  شد:  یادآور  موسوی 
مشکالتی  و  دستگاه  این  بودجه  درباره 
بودجه ای  و  اداری  ساختاری،  لحاظ  به  که 
را مطرح کردند. مقرر شد  نکات خود  دارند، 
عالی  سطوح  با  تعامل  بر  عالوه  نمایندگان 
قضایی از طریق نمایندگانی که توسط دستگاه 
در  نمایندگان  مجامع  به  استان   ۳۱ در  قضا 
استان ها معرفی شدند، موضوعات را پیگیری 
قضایی  مسئوالن  از  نفر   ۳۱ معرفی  کنند. 
برای  بلندی  گام  مجامع مجلس  به  استان ها 
تعامل مجلس و قوه قضاییه است و می تواند 

مطالبات مردم را سرعت ببخشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
افزود: درباره مبارزه با فساد اقتصادی و اجرای 
شد،  مطرح  نکاتی  اساسی  قانون   4۹ اصل 
مسئوالن قوه قضاییه تاکید کردند که ضمن 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  قوانین،  رعایت 
به  پرداختن  نوع  درباره  کنند.  می  دنبال  را 

مفاسد اقتصادی تبادل نظر صورت گرفت.

تاکید نمایندگان بر تفکیک مجرمان
 در بحث اغتشاشات اخیر

در  یازدهم  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
اغتشاشات  پیرامون  مطرح  مباحث  توضیح 
این  به  قضایی  دستگاه  ورود  نحوه  و  اخیر 
را  خود  دغدغه  نمایندگان  گفت:  موضوع، 
که  کسانی  بین  که  کردند  تاکید  و  مطرح 
جرم مرتکب شدند و کسانی که جرمی انجام 
بر  همچنین  گیرد.  صورت  تفکیک  ندادند، 
ویژه  به  پرونده مجرمان  به  سرعت رسیدگی 
زدند،  آسیب  عمومی  اموال  به  که  کسانی 
درباره  قضا  دستگاه  مسئوالن  شد.  تاکید 
روند بررسی پرونده کسانی که در اغتشاشات 

دخیل بودند، توضیح دادند.
این  پایان  در  کرد:  اظهار  همچنین  موسوی 
جلسه روسای دو قوه مطالبی را بیان کردند، 
اژه ای  محسنی  والمسلیمن  االسالم  حجت 
قوا  بین  تعامل  بر ضرورت  اظهارات خود  در 
کردند.  تاکید  قضایی  و  مقننه  قوه  ویژه  به 
و  نمایندگان  اظهارات  اساس  بر  خوشبختانه 
قوه  دو  بین  دوره  این  در  قضایی  مسئوالن 
روابط و سطح تعامل نسبت به دوره های قبل 

افزایش یافته است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه در ادامه درباره 
موضوع پیگیری مسایل دستگاه قضا و قوانین 

مشکالت  در  تسریع  برای  که  مجلس   در 
مردم الزم است باید اصالح و یا تصویب شود، 
صحبت کرد و گفت که در رسیدگی به برخی 
از  مشکل  که  می شویم  متوجه  موضوعات 
قانون است زیرا مسئله زمان در قانون لحاظ 
نشده است بنابراین برخی از قوانین متناسب 
با زمان باید اصالح یا در مورد آنها تجدید نظر 

صورت گیرد.

قانون، خط قرمز قوه قضاییه در ورود به 
حوادث اخیر کشور

وی ادامه داد: حجت االسالم اژه ای در ارتباط 
قضا  دستگاه  که  کرد  تاکید  اخیر  حوادث  با 
به صورت جدی به همه ابعاد حوادث دو ماه 
وی  دارد.  اِشراف  آنها  بر  و  کرده  ورود  اخیر 
همچنین گفت در بررسی ها قانون  مد نظر ما 
بوده و نمایندگان هم بررعایت عدالت، انصاف 

و قانون تاکید کردند.
را  خود  آیین  دادرسی  شد:  یادآور  موسوی 
دارد و قوه قضاییه باید بین کسانی که جرمی 
مرتکب شدند و دستگیر شدند با کسانی که 
قائل  تفکیک  هستند،  اتهام  یک  معرض  در 
باید طی شود  شود، روال قضایی و دادرسی 
رئیس  شود.  برخورد  نباید  بی گناه  افراد  با  و 
بر سرعت رسیدگی دستگاه  قضاییه هم  قوه 
قضایی در بررسی مسایل مذکور اشاره کردند.

شورای  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
مجلس  رئیس  اظهارات  به  ادامه  در  اسالمی 
قضایی،  و  مقننه  قوای  مشترک  نشست  در 
گفت: قالیباف ضمن تبیین شرایط موجود و 
تحرکات و برنامه دشمن در سالهای گذشته 
و به طور مشخص در ماه های اخیر، گفت که 
دشمنان دنبال هدف گذاری نقاطی در داخل 

وی  کنند.  تضعیف  را  نظام  تا  کشور هستند 
مقابله  آنچه که موجب  تاکید کرد  همچنین 
می شود،  دشمن  تحرکات  سازی  خنثی  و 
در  نظام  اگر  و  است  نظام  کارآمدی  ارتقای 
فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  مختلف  ابعاد 
نمی تواند  دشمن  کند،  کارآمد  و  دهد  ارتقا 

مشکلی ایجاد کند.

مردمی سازی مبارزه با فساد، 
طرحی در مجلس

از  گزارشی  قالیباف  شد:   یادآور  موسوی 
درباره  و  داد  ارائه  منطقه  امنیتی  وضعیت 
مسائل بین قوای مقننه و قضاییه بر افزایش 
تعامل دو قوه تاکید کرد و گفت که مجلس 
آماده همکاری با قوه قضایه در بحث اصالح 
یا تصویب قانون دارد به ویژه در بحث اطاله 
دغدغه های  و  مشکالت  از  یکی  که  دادرسی 
و  با فساد  مبارزه  و همچنین در  است  مردم 
با فساد که طرحی در  مردمی سازی مبارزه 
آماده  دارد،  وجود  مجلس  در  زمینه  همین 
رئیسه  هیات  سخنگوی  است.  همکاری 
سوالی  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس 
آذرماه(،   ۹( چهارشنه  روز  تعطیلی  پیرامون 
گفت: امیدواریم و همه دعا می کنیم که تیم 
بتواند  ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال  ملی 
با  را  را  آمریکا  ملی  تیم  مقابل  امشب   بازی 
نشاط و قدرت ببرد و مانند بازی قبل پیروز 
صورت  در  که  شده  مطرح  خبری  شوند، 
پیروزی تیم ملی ایران و صعود به مرحله بعد 
احتمال دارد که تعطیل شود، البته این یک 
این زمینه تصمیم  احتمال است و دولت در 
هم  مجلس  بیفتد،  اتفاق  اگر  اما  می گیرد 

صحن علنی نخواهد داشت.

هرگونه  اینکه  بر  تاکید  با  دولت  سخنگوی 
در  تروریسم  حامی  های  رسانه  با  همکاری 
است،  تروریستی  اقدام  در  مشارکت  حکم 
گفت: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست 
اقدامات  درباره  را  الزم  مستندات  جمهوری 
و  کرده  گردآوری  ها  رسانه  این  تروریستی 
آغاز  المللی  بین  مراجع  در  حقوقی  اقدامات 

شده است.
علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست 
خبری هفتگی اظهار داشت : با توجه به ترویج 
تمامیت  نقض  و  خشونت  تروریسم،  آشکار 
معاند،  رسانه های  سوی  از  کشور  ارضی 
هرگونه همکاری با آنها در حکم مشارکت در 

اقدام تروریستی است.
وی اظهار داشت: مرکز امور حقوقی بین المللی 
دستگاه های  همکاری  با  ریاست جمهوری 
اقدامات  به  راجع  را  الزم  مستندات  ذیربط، 
و  کرده  گردآوری  رسانه ها  این  تروریستی 
بین المللی  مقررات  و  قوانین  نقض  موارد 

مشخص شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: اقدامات حقوقی 
و پیگیری با مسئولیت دبیرخانه شورای عالی 
شده  آغاز  بین المللی  مراجع  در  ملی  امنیت 

است.
درباره  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
زبان  فارسی  رسانه های  با  مثل  به  مقابله 
گفت:  داشتند،  ملی  امنیت  علیه  اقدام  که 
به  باتوجه  تروریستی  رسانه های  از  برخی 
از  که  روشنی  حمایت  و  تروریستی  عملکرد 
ترور داشتند از سوی دولت و وزارت خارجه 
شناسایی شده اند و برای مقابله با این رسانه ها 

اقداماتی در حال انجام است.
مجموعه های  این  با  که  افرادی  افزود:  وی 
پیگیری  مورد  داشتند  همکاری  تروریستی 
از  الزم  مستندات  گرفته اند.  قرار  قضایی 
این  پروی  تروریست  و  تروریستی  اقدامات 
رسانه ها جمع آوری شده و دولت هم قطعا این 
مسیر را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد.

رژیم نژادپرست آلمان بابت جنایت 
علیه ایرانیان عذرخواهی کند

اقدام  به  اشاره  با  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
حقوق  قطعنامه  صدور  در  آلمان  ضدایرانی 
بشری علیه کشورمان اظهار داشت: این کشور 
ید طوالیی  بود،  قطعنامه  این  بانیان  از  یکی 
کودکان،  زنان،  دارد.  ضدبشری  اقدامات  در 
و  سردشت  کرد  و  سنت  اهل  شهروندان 
مورد  تحمیلی  جنگ  در  که  شهرهایی  سایر 
و  زنده  گواه  گرفتند،  قرار  شیمیایی  حمله 
از  غربی  کشورهای  بشر  حقوق  نقض  شاهد 
جمله رژیم نژادپرست آلمان علیه مردم ایران 

هستند.
بهادری جهرمی افزود: مقامات این کشور به 
جای استمرار حرکت بر مسیر معیوب گذشته 
پاسخگوی ۶ هزار بمب شیمیایی  باید  خود، 
باشند که در بیش از ۲4۰ نوبت بر سر مردم 

کشور ما فروریخته شد.
 ۳۰ از  بیش  گذشت  از  داد: بعد  ادامه  وی 
سال باید از گذشته ابراز پشیمانی کنند و به 
جای استمرار نقض حقوق بشر و حمایت از 
تروریسم رسانه ای و افزایش تحریم ها علیه 
را  خود  حال  و  گذشته  جنایات  ایران،  ملت 

جبران کنند

شکایت معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری از آلمان بابت نقض حقوق بشر

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر بنا بر تشکیل 
کمیته حقیقت یاب باشد، باید برای عامالن و 
حامیان و تامین کنندگان بیماران شیمیایی 
مردم ایران تشکیل شود که بیش از ۶۷ هزار 
و  ها  دخالت  برای  باید  یا  زدند  آسیب  نفر 

های  گروه  از  غربی  کشورهای  های  حمایت 
تروریستی تشکیل شود.

تشکیل  بر  بنا  افزود: اگر  جهرمی  بهادری 
کمیته حقیقت یاب باشد باید برای اظهارات 
غیرمستند و دروغ مقامات غربی علیه مردم 
خصوص  در  تحقیق  همچنین برای  و  ایران 
از تروریسم  چگونگی شکل گیری و حمایت 

رسانه ای داعش پرور تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی ریاست 
بشر  حقوق  نقض  بابت  آلمان  از  جمهوری 
داشت: متاسفانه  اظهار  کند،  می  شکایت 
حقوق بشر از کارکرد اصلی خود خارج شده 
غربی  دولت های  برای  سیاسی  ابزاری  به  و 

تبدیل شده است.
آیا  اینکه  به  پاسخ  در  جهرمی  بهادری 
حقیقت  به  موسوم  کمیته  با  ایران  همکاری 
تشکیل  بشر  حقوق  شورای  نظر  مورد  یاب 
شده است، گفت: ایران حس نیت خودش را 

نشان داده است.
وی ادامه داد: کشوری که بیش از این نشان 
بدون  ندارد  بشر  استاندارد دوگانه در حقوق 
افراد  به  قابل قبول تری نسبت  شک عملکرد 
سیاسی دارای استاندارد دوگانه در این زمینه 
بررسی  مدعی  نخستین  داشت.دولت  خواهد 

تخلف و کوتاهی است.

برخی رسانه ها از بیان موفقیت ها و 
خبرهای امیدبخش اِبا دارند

در  دولت  گفت:  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
تحویل  را  کار  اقتصادی  شرایط  سخت ترین 
و بصورت شبانه روزی تالش می کند  گرفت 

اوضاع را بهبود بخشد.

رفع  درخصوص  دولت  اقدامات  درباره  وی 
بیکاری و سایر مطالبات معیشتی مردم گفت: 
در ابتدای دولت نرخ تورم ۵۹/4 بود که امروز 
به ۳۵ درصد رسیده است، این یعنی حدود 

۲۰ درصد کاهش تورم داشتیم.
بهادری جهرمی ادامه داد: امروز یارانه مردم 
از 4۵ هزار تومان به ۳۰۰ یا 4۰۰ هزار تومان 
رسمی  شاخص های  مطابق  است.  رسیده 
مراکز رسمی وعده های دولت در مسیر انجام 

قرار گرفته اند.
وی تاکید کرد: هنگامی که می گویم تورم 4۰ 
درصد   4۰ و  داریم  گرانی  یعنی  این  درصد؛ 
گرانی  نبود  معنی  به  این  و  داریم  گرانی 
نیست. سال گذشته ۶۰ درصد تورم داشتیم 
یعنی ۶۰ درصد گرانی داشتیم اما ۲۰ درصد 
کاهش تورم داشته ایم این یعنی در طی مسیر 
هستیم. ما در مسیر درمان و کاهش قدرت 

بیماری قرار داریم.
احساس  گفت:  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
برای  ملی  دستاورد  جایی  اگر  بعضاً  می کنم 
اِبا  رسانه ها  برخی  شده،  محقق  مردم  کل 
دارند که آن خبر امیدبخش و افتخارآفرین را 
منعکس کنند. ابا نداشته باشیم و اگر خبری 

امیدبخش است آن را منعکس کنیم.

دولت استقالل دانشگاهها را
 محترم می شمارد

توجه  با  اینکه  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
به حضورتان در دانشگاهها، وضعیت برخورد 
با دانشجویان معترض و عدم حضور آنها در 
کالس درس دانشگاه گفت: دشمنی تمام قد 
دشمنان که میخواستند تولید علم در کشور 
حل  و  تولید  به  بخشیدن  سرعت  باعث  که 
مشکالت در سایر بخش ها می شود و با تمام 
کنند  متوقف  خواستند  می  دشمنان  قدرت 
فعال  همچنان  دانشگاه  آنها  خالف  بر  ولی 
را  خود  علمی  مسیر  و  است  زنده  و  پیشرو 

طی می کند.

سخنگوی دولت عنوان کرد : 

همکاری با رسانه های حامی تروریسم
 در حکم مشارکت در اقدام تروریستی است


