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اجتماعی

شنبه هفدهم بهمن ماه  1394شماره چهارم

پیام های شما...

خدمتی دیگر از دولت تدبیر و امید
خدمات رایگان دندانپزشکی به کودکان و مادران باردار
با حضور مدیرگروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در فرمانداری شهرستان
ُمهر مسائل مختلف بهداشتی و درمانی در حوزه دندانپزشکی بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری ُمهرســتان ؛ دکتر شاهرخ قیصری مدیرگروه بهداشت دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این جلسه بیان داشت :کلینیک دندانپزشکی ُمهر از مجهزترین
و بهداشــتیترین مراکز دندانپزشکی جنوب فارس است و وجود چنین مرکزی در شهرستان
ُمهر که پزشکان آن فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستند برای مردم این شهرستان موهبتی
است.
وی افــزود :برای کمــک به رفع محرومیت این شهرســتان ،در توزیع اعتبــارات و امکانات،
شهرستان ُمهر در اولویت است و همینجا قول میدهم  ۲یونیت کامل دندانپزشکی برای ُمهر و
گله دار تأمین شود و حتماً اولین دندانپزشک که برای طرح مراجعه کند ،سهم ُمهر خواهد بود.
مدیرگروه بهداشــت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز داشت :طرح دندانپزشک
خانواده در اســتان فارس درحال اجرا شدن اســت که در این طرح مادران باردار و یا مادرانی
که در دوران شیردهی قرار دارند و کودکان تا سن  ۱۲سالگی خدمات دندانپزشکی رایگان ،از
مراکز مشخص شده دریافت میکنند.
وی در پایان عنوان کرد :به منظور توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی،
۷درصد بیمه روستایی برای دندانپزشکی اختصاص یافته است.
در ادامه سید محمد موسوی فرماندار شهرستان ُمهر گفت :بحمداهلل شهرستان ُمهر در دوسال
دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشــت و درمان دچار تحوالت بزرگ و بنیادین شــده است و
امیدواریم طبق چشم انداز ترسیم شده تا چند سال آینده ،مردم شهرستان محروم ُمهر تمامی
نیازهای پزشکی و درمانی خود را در محدوده جغرافیایی همین شهرستان برآورده کنند.
ســید محمد موسوی خاطرنشان کرد :خوشــبختانه با توجه خاص دولت تدبیر و امید و وزیر

محترم بهداشــت به مناطق محروم و کمک افراد دلسوزی در تهران و مساعدت دانشگاه علوم
پزشکی پروژههای مهمی به منظور نیل به این اهداف شروع شده است.
در ادامه مهندس زینب طاهری مشــاور امور بانوان فرمانداری ُمهر بیان داشت :بیش از نیمی
ازبیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشــکی را بانوان تشــکیل میدهند و متاسفانه
تاکنون شهرســتان فاقد یک مرکزتخصصی رادیولــوژی دیجیتال دندان و فک و صورت بوده
است و برای انجام این نوع عکسبرداری بیماران اجبارا ً به شهرستانهای دیگر مراجعه کرده و
یا راهی مرکز استان میشوند که این مسئله رفت و آمد برای بانوان دشوارتر است.
وی افزود :با توجه به مکاتبات انجام شــده با دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان
شهرستان ُمهر در خصوص صدور مجوز راه اندازی مرکزتخصصی رادیولوژی دیجیتال دندان و
فک و صورت ،امیدواریم مسئولین مربوطه همکاری الزم را داشته باشند.
مهندس طاهری عنوان کرد :شهرســتان ُمهر به یک متخصص ســنوگرافی نیاز مبرم دارد تا
بانوان شهرســتان به منظور استفاده از خدمات ســونوگرافی متحمل طی مسافتهای های
طوالنی و هزینههای اضافی نشوند.
مشاور فرماندار ُمهر در امور بانوان بار دیگر بحران طالق را یادآور شده و گفت :متاسفانه آمار
طالق بسیار نگران کننده است ،آموزش بهترین راه برای پیشگیری از این ناهنجاری اجتماعی
اســت و بیگمان حضور روانشناســان مجرب و افزایش ساعات مشــاوره در شبکه بهداشت
میتواند نقش تأثیرگذاری در این خصوص داشته باشد.
الزم به ذکر است دکتر قیصری دارای مدرک دکترای دندانپزشکی و تخصص در رشته اقتصاد
سالمت است و طرح دندانپزشک خانواده و چندین طرح مهم دیگر در این حوزه  ،به پیشنهاد
وی در سطح کشور به اجرا گذاشته شده است.

انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)
همه باید با هم پای صندوقها برویم
بنیانگذار جمهوری اســالمی فرمودند :امروز سرنوشت اسالم
و سرنوشــت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به دست
ملت است.
به گزارش خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایسنا) ،حضرت امام
خمینی (ره) بیســت و دوم بهمنماه  ۱3۵8در پیامی رادیو -
تلویزیونی به ملت ایران خاطرنشــان کردند« :امروز سرنوشت
اســالم و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت کشور ما به
دست ملت است و اگر مسامحه کنند در این امر ،اهمال کنند،
نروند و رأی ندهند ،مســئولیت متوجه خود آنهاســت عیناً
و اگر بروند و در تشــخیص مسامحه کنند و اشخاص متعهد
مسلم ،کسانی که برای کشــور و برای اهالی کشور ارج قائل
هســتند ،کسانی که نمیخواهند زمام امور کشور ما به دست
چپ بیفتد یا به دســت راست بیفتد ،این اشخاص را چنانچه

تعیین کنند ،به تکلیف خودشــان عمــل کرده اند .و چنانچه
مســامحه در این امر کنند و آنها پیــش ببرند ،آنهایی که
میخواهند ما را به زنجیر چپ و راســت بپیوندند و ما را اسیر
کنند در دست قدرتهای بزرگ ،اگر آنها پیش ببرند و شما
ساکت باشید ،تمام مسئولیت متوجه شماست.
 ...امروز روزی اســت که آنهایی کــه از اول تا حاال مخالف با
جمهوری اســالمی بودند ،مخالف با اســالم بودند ،اسالم را
مخالف مقاصد خودشان میدیدند ،آنها به دست و پا افتادهاند
و دارند تبلیغات میکنند .اگر مؤمنین کنار بروند ،آنهایی که
متعهد به اســالم هســتند کنار بروند و اینها بیایند و قبضه
کنند ،مثل صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصی که متعهد
بودند ،و قبضه کردند مشروطه را آنهایی که متعهد به اسالم
نبودند .اسالم را به آنجا کشاندند که همه دیدید.

اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان ،مؤمنین آمده
بودند ،روشنفکرهای متعهد آمده بودند و مسلمانهای متعهد
آمده بودند و قبضه کرده بودند مجلس را ،و نگذاشته بودند که
دیگران بیایند مجلس را بگیرند ،ما به این روزگار نمیرسیدیم.
ما مملکتمان خراب نمیشد .ما عزتمان از بین نمی رفت ...
امــروز همه باید بــا هم پای صندوقها برویــم ،و همه با هم
مسلم ،کســانی که نه گرایش چپ دارند ،نه
اشخاص متعهد ْ
گرایش راســت دارند ،نه ما را میخواهند به آنها بفروشند،
نه ما را میخواهند به آن طرف بفروشــند ،این اشــخاص را
تعیین کنید تا سرنوشت شــما و سرنوشت اسالم ،سرنوشت
صحیح باشد».

مدیر کل بهزیستی فارس:
به ۱۰مرکز نگهداری از سالمندان نیاز داریم
به گزارش خبرنگار ایرنا سید مرتضی موسوی ،پنجشنبه در چهارمین روز از دهه مبارک فجر
در آیین بهره برداری از ســرای ســالمندان فرزانگان شــیراز افزود :سالمندان در باور دینی و
فرهنگی ما ایرانیان جایگاهی ویژه دارند .
سید مرتضی موسوی ،بیان داشت :هم اینک  ۱۷مرکز نگهداری از سالمندان در استان فارس
وجود دارد که از این تعداد  9مرکز روزانه و هشــت مرکز شــبانه است و مجموع ظرفیت آنها
یک هزار و ۷00نفر است.
وی افزود :همچنین هم اکنون شــش مرکز نگهداری از سالمندان در شهرستان شیراز فعال
است که از این تعداد یک مرکز روزانه و پنج مرکز شبانه است .
این مسئول اظهار کرد :تمام مراکز نگهداری از سالمندان در فارس غیر دولتی است و با یارانه
های پرداختی اداره کل بهزیستی فارس فعالیت می کنند.
موســوی ادامه داد :امیدواریم با واگذاری امور نگهداری از ســالمندان ،شاهد تحول نوینی در
نحوه نگهداری از آنان باشیم و با تاسیس مرکز تخصصی نگهداری فرزانگان در شیراز این گام
برداشته شده است و در آینده نزدیک با افزایش ظرفیت پذیرش و پرداخت یارانه های به موقع،
شاهد توسعه این امور خواهیم بود .
مدیر کل بهزیستی استان فارس در بخش دیگری از مطالب خود بر لزوم تقویت هرچه بیشتری
بخش خصوصی در اجرای پروژه های عام المنفعه تاکیدکرد و گفت :ورود به این عرصه ،همت
واالیی راطلب می کندو بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این گونه پروژها ،اقدامی ارزشمند
در اعتالی نام انسانیت انجام داده است.
فرماندار شهرستان شیراز نیز دراین آیین ،اقدام خیر خواهانه موسس سرای سالمندان فرزانگان
شیراز را مثال زدنی توصیف کرد و سرمایه گذاری دراین حوزه را معنوی و راهگشای بسیاری
از امور اجتماعی دانست.

حیدرعالیشوندی افزود :خوی مهربان مردم ایران در خدمت رسانی به نیازمندان بی مثال است
و این مردم از سالیان گذشته چنین روحیه ای را حفظ کرده اند .
وی ،انقالب اســالمی مردم علیه طاغوت را نشــات گرفته از روحیه حق جویی آنان دانست و
اظهار داشت :نظام اسالمی مدیون همین مردم مهربان و حق جوست که در تمام عرصه های
سخت و پر فرازو نشیب ،همراه انقالب اسالمی بودند و جان مال و سالمت خود را تقدیم آرمان
های الهی آن کردند .
موسس سرای سالمندان فرزانگان شیراز نیز در این مراسم ،سالمندان را گنجینه های پرارزش
خانواده های ایرانی دانســت و بیان کرد :برای تکریم سالمندان و حفاظت از کیان خانواده ها،
راه اندازی این مرکز ضروری به نظر می رسید.
شهرزاد اعتماد ادامه داد :سرای ســالمندان فرزانگان شیرازبامجوز اداره کل بهزیستی استان
فارس و با استفاده از تسهیالت بانکی در زمینی به مساحت چهار هزار و ۵۵0متر مربع و زیر
بنای ســه هزار و ۶00متر مربع در سه طبقه احداث شــده است و در مرحله اول راه اندازی،
زمینه اشتغال  30نفر را فراهم کرده است.
وی افزود :این مرکز به صورت تخصصی ،اقدامات توانبخشــی و روانشناسی را برای نگهداری
سالمندان اعمال می کند.
براســاس قانون تشکیل سازمان بهزیســتی و بند  9ماده  ۲۶قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب ســال  80مجلس شورای اسالمی ،صدور پروانه فعالیت برای ایجاد مراکز
توانبخشی و نگهداری سالمندان برعهده سازمان بهزیستی است.

بزرگترین و مهم ترین رویداد ســده  ۲0را می توان پیروزی انقالب اســالمی ایران در  ۲۲بهمن ۱3۵۷
خورشیدی دانست؛ انقالبی که به رهبری امام خمینی (ره) توانست بسیاری از معادله های جهانی و روابط
قدرت های بزرگ را تغییر دهد و تحول گسترده ای در نظام بین الملل ایجاد کند.
روزهایی ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ ملت بزرگ ایران که رساترین فریاد تاریخ ،یعنی امام خمینی
آن را رهبری کرد و به فرجام رساند و برای حفظ آن ،با تمام وجود تالش کرد .انقالبی که مبتنی بر بینش
عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقالب سرخ عاشورای حسینی بود.
گروه اطالع رســانی ایرنا به مناسبت سی و هفتمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران و به منظور
پاسداشــت یــاد و خاطره آن دوران ،گزیده ای از رویدادهای سرنوشــت ســاز  ۱۶بهمن ۱3۵۷هجری
خورشیدی را بازنشر داده است:
*صدور حکم نخست وزیری مهدی بازرگان
امام خمینی حکم نخســت وزیری مهدی بازرگان را که روز پیش صادر کرده بودند ،به وی ارایه و او را
برای برگزاری انتخابات جمهوری اسالمی و ایجاد مجلس موسسان(خبرگان) برای تصویب قانون اساسی
مامور کردند.
**گفت و گوی مطبوعاتی امام خمینی
 امــام خمینــی در یک گفت و گوی مطبوعاتی که در محل اقامت ایشــان با شــرکت گروه زیادی ازخبرنگاران داخلی و خارجی تشکیل شد ،پس از معرفی مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت
به سوال های خبرنگاران پاسخ دادند.
 امام خمینی در پاســخ به ســوال یکی ازخبرنگاران که پرسیده بود آیا به نظر شما قانون اساسی سال ۱90۶میالدی قانونی است و می تواند چارچوبی برای دوره انتقالی باشد؟ پاسخ گفتند :بعضی از قوانین
تغییر می باید و بقیه به قوت خودش باقی خواهد ماند.
**گفت و گوی مطبوعاتی مهدی بازرگان
 پس از سخنان امام خمینی ،مهدی بازرگان در سخنانی گفت :خدای بزرگ را شکر می کنم که چنیناعتبار و حسن شهرتی را که لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین موضوع باعث شده که آیت
اهلل چنین لطفی را به من ابراز داشتند و از ملت تشکر می کنم.
 بازرگان افزود« :این ماموریت یعنی ریاست دولت موقت و تشکیل حکومت در این شرایط ،عظیم ترینشغل و وظیفه و در عین حال بزرگترین وظیفه است که به من واگذار شده و عظیم ترین وظیفه است که
در طول  ۷۲سال عمر مشروطه به کسی داده شده .من با توجه به ضعف جسمانی ام نمی بایست زیر بار
چنین مسئولیتی می رفتم ولی از سوی دیگر ناچار به قبول آن هستم و با توجه به عزم راسخی که آیت
اهلل در سراسر این جنبش داشتند ،این اولین دستوری است که از خود آیت اهلل گرفتم».
 مهدی بازرگان در پاســخ به این ســوال که آیا این کابینه یک کابینه به اصطالح «شبه شبح» است یادر عمل (عمال) کابینه ای است که کار خود را خواهد کرد ،گفت :این کابینه «یک سایه» نخواهد بود و
همچنین خیالی نیز نخواهد بود .بلکه کابینه یی است جدی و از فردا کارهای جاری مملکت را در دست
خواهد گرفت.
 -وی همچنین در پاســخ سوال خبرنگار خبرگزاری پارس (خبرگزاری جمهوی اسالمی) درباره ویژگی

09172488515
52727488
هنوز جای شکرش باقیست ...
اگر ســری به ثبت احوال بزنید هنوز جای شــکرش باقیســت که در شهر ما مردم
نام فرزندان خود را از اهلبیت و بزرگان دین میگذارند.این روش پســندیده و قابل
تحسین در بین خانم های متولد دهه پنجاه و شصت بیشترمشاهده میشود.خواستم
از این نسل تشکر و تقدیر شود،نام فاطمه،رقیه ،زهرا ،امیرعلی ،امیرعباس و ابوالفضل
در بین مردم ما نام های زیبا و قابل احترامی است که این روزها بیشتر شده است.
..............................................................................ناهید از المرد
شرایط جدید استخدام معلمان...
به تازگی شنیدم که یکی از شرایط استخدام دانشگاه فرهنگیان و استخدام معلمان
داشتن شرایط فیزیکی و ظاهری خوب مثل نداشتن وزن زیاد،خوش چهره بودن،اندازه
قد و  ...که فکر میکنم معلمان قبل از آزمون و یا استخدام باید به بدنسازی و ساخت
چهره ظاهری خود بروند تا مطالعه و تحصیل خوب امیدوارم ،این شرایط همیشگی
نباشد خدا میداند تکلیف بقیه مردم چه می شود.
...................................................................یک بازنشسته فرهنگی
اتاق اصناف نظارت کند...
در بعضی از خیابان های ســطح شــهر تعدادی از مغازه داران که فروشنده اقالم و
اجناس خانگی هستند،در پیاده رو ،مقابل مغازه اقدام به پر کردن کپسول گاز نموده
که به غیر از اینکه خطرناک است وایمن نیست،بوی گند آن تمام مغازه های مجاور
را اذیــت میکند و باعث رنجش و اذیت مشــتریان میشــود  .ازمدیران اتاق اصناف
خواهشمندیم بیشــتر نظارت کنند .و یا اینکه اینگونه مغازه ها و فروشنده ها را به
یک محل مناسب هدایت کنند.
....................................................................رحمانی از المرد
قیمت های گزاف آرایش بانوان
در هــر خیابان از شــهر المرد که نگاه کنی یک یا دو آرایشــگاه بانوان مشــغول
فعالیت هســتند.من به تعداد آن کاری ندارم که خوب اســت یا بداست،اما اتحادیه
صنفی هم هســت که نظارتی روی قیمت و دستمزد آنان داشته باشد؟چرا نظارتی
نمیشود؟خواهشمند است،یک ســری به این آرایشگاهها بزنید و از قیمت های آن
جویا شوید.بعدا متوجه می شوید چرا در هرکوچه و خیابانی در شهر المرد آرایشگاه
بانوان فعال است؟
...............................................................................یک غیربومی از المرد
فکر کنم انتخاب کاندید آزاد است
انتخابات تمرین دموکراسی برای هرملتی است.درنظام اسالمی ما انتخاب و حضور
مردم در آن بگفته حضرت امام (ره)از واجبات است .من نمیدانم چرادر شهر ما،حتما
باید یک فرد خاص از یک جناح خاص انتخاب کرده و خالف آن حقانیت محسوب
میشود.چند روزی است بنده در خانواده ام تحت فشار هستم که حتما باید به فالنی
رای بدهم چون خواسته فالن کس است.برادر من!به خانواده ها فشار نیاورید،بگذارید
هر کس دوست دارند انتخاب کنند،شماها امتحان پس داده اید بگذارید یک جوان
دیگر انتخاب کنیم شاید فرجی حاصل شد و منطقه از اختالف و دودستگی بیرون
آمد.خواهش میکنم پیام مرا چاپ کنید.
...............................................................................سیدی از بخش مرکزی المرد

 ۱6بهمن ۱۳۵7؛ اعالم حمایت مردم از دولت موقت
های دولت اســالمی و میزان آگاهی مردم نســبت به این دولت اظهار داشــت :حکومت اسالمی بسیار
حکومت خوبی است و این حکومت منافع مردم و طبقات مختلف را در نظر دارد.
* گفت و گوی مطبوعاتی احمد میرفندرسکی وزیر امور خارجه
 احمد میرفندرســکی در یک گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری پارس اعالم کرد که ایران از پیمانسنتو خارج می شود و در مناسبات خود با اسراییل و آفریقای جنوبی تغییراتی می دهد.
 وزیر امور خارجه وقت گفت :به اعتقاد من بزرگترین هدف و آرمان ملت ایران این اســت که حکومتملی با اتکاء به اراده آزاد و آگاه اکثریت مردم مسلمان ایران بتواند در وهله اول وحدت و حاکمیت ملی
ایران را حفظ و پاســداری کرده و در پرتو این اصول برنامه های الزم را در جهت تامین حقوق و منافع
ملت ایران در داخل و خارج کشور تنظیم و به موقع اجرا کند.
**اعالم حمایت کارکنان خبرگزاری پارس از دولت بازرگان
 کارکنان خبرگزاری پارس امروز با صدور اعالمیه ای پشــتیبانی بی دریغ کارکنان این ســازمان را ازمهدی بازرگان و دولت وی اعالم کردند.

**تظاهرات و راهپیمایی در تهران و شهرهای مختلف
 امروز در تهران تظاهرات پراکنده ادامه داشت .در خیابان های شاه رضا « ۲۱آذر» روبه روی دانشگاه ومیدان بهارستان گروه های مختلف مردم در حالی که همبستگی خود را با هدف های امام خمینی اعالم
می داشتند ،دست به تظاهرات زدند.

 مردم تهران از دانشگاه صنعتی به طرف محل اقامت امام خمینی به صورت تظاهرات آرام و راهپیماییبه راه افتادند تا وفاداری خود را نســبت به حکومت اسالمی و انتخاب مهندس بازرگان به عنوان رییس
کابینه و دولت  ،اعالم کنند.
 بیش از ۱۵0هزار تن از مردم زنجان در حالی که روحانیون پیشــاپیش آنها در حرکت بودند با حملپالکاردها و سر دادن شعار در خیابان های این شهر دست به راهپیمایی آرام زدند .شرکت کنندگان در
جهت حمایت از امام خمینی شعار دادند و دولت بختیار را محکوم کردند.
 هزاران تن از مردم اهواز امروز در یک راهپیمایی شرکت کردند و به طرفداری از مهدی بازرگان شعاردادند .نظیر این راهپیمایی در آبادان و بهبهان نیز انجام شد.
 چندین هزار تن از مردم مشهد در راهپیمایی های این شهر حضور یافتند .این راهپیمایی ها در کمالنظم و آرامش برگزار شد و راهپیمایان در طول خیابان ها شعارهای مذهبی سر دادند.
 هزاران تن از مردم شــیراز در مســجد جامع صحن مطهر حضرت شاهچراغ و خیابان های اطراف آنگرد آمدند و حجت االسالم علی موحد در مورد لزوم حمایت کامل از دولت جدید انتخابی امام خمینی
و همبستگی بیشتر مردم و آمادگی جهت جهاد سخنرانی کرد.
 در شهر قم یک راهپیمایی عمومی با شرکت بیش از  ۴00هزار تن از طبقه های مختلف مردم تشکیلشد ،مردم در این راهپیمایی به طرفداری از مهدی بازرگان نخست وزیر منتخب امام خمینی شعار می
دادند.
 هزاران تن از مردم همدان با حضور در خیابان های این شهر به راهپیمایی و تظاهرات پرداختند و شعار«رهبر ما خمینی ،نخست وزیر بازرگان» سر می دادند.
 بیــش از یک میلیون تن از مردم تبریــز و منطقه های اطراف آن در رفراندوم بزرگی که در قالب یکراهپیمایی آرام صورت گرفت شــرکت کردند .در این راهپیمایی گروه زیادی از زنان و روحانیان شرکت
داشتند و پشتیبانی خود را از امام خمینی و دولت بازرگان اعالم کردند و یکصدا خواستار انحالل مجلس
سنا و شورای ملی و کناره گیری بختیار شدند.
 بیش از دو هزار تن از مردم شهرکرد به حمایت از دولت بازرگان که از طرف امام خمینی انتخاب شد،راهپیمایی و تظاهرات کردند .همچنین بیشتر سازمان های اداری شهرکرد با صدور اطالعیه هایی حمایت
خود را از دولت بازرگان اعالم داشتند.
 پس از پنج روز ســرور و شــادی در اســتان کهگیلویه و بویر احمد به خاطــر ورود امام ،صبح امروزگردهمایی باشکوهی با شرکت چندین هزار تن از طبقه های مختلف مردم و عشایر شهرستان بویراحمد
در خیابان های این شــهر به راه افتاد .این تظاهرات و راهپیمایی به پشتیبانی از امام خمینی و انتصاب
بازرگان به عنوان نخست وزیر برگزار شد.
 گروهی از طبقه های مختلف مردم زاهدان پس از اجتماع در مســجد جامع این شــهر دست به یکراهپیمایی زدند که در آغاز با آرامش همراه بود ولی پس از عبور تظاهرکنندگان از چند خیابان ،گروهی
از افراد ناشــناس به مخالفت با راهپیمایان برخاستند .این درگیری ها منجر به زخمی شدن چند تن از
شرکت کنندگان در این راهپیمایی شد.

