
طرح تغذیه پاک از مهرماه برای
 ۴ میلیون دانش آموز اجرایی می شود

تامین منابع آبی پایدار اقدام ماندگار 
دولت برای آینده ایران است 

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی آموزش و پرورش با اشاره به اجرایی شدن طرح تغذیه 
از  بتوان  از مهرماه گفت: هرچه  دانش آموز  میلیون  برای 4  پاک 
سایر دستگاه ها منابع بیشتری جذب کرد و آورده بیشتری داشته 
افزایش  را  طرح  این  در  آموزان  دانش  پوشش  می توانیم  باشیم، 
دانش  برای  پاک  تغذیه  طرح  درباره  فرد  ستاری  صادق  دهیم. 

آموزان افزود: برنامه بسته امنیت غذایی دانش آموزان با...

آینده  در  آب  مسأله  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اساسی در معادالت منطقه ای و جهانی خواهد  اولویت و نقش 
داشت، از تأمین منابع آبی پایدار به عنوان اقدام ماندگار دولت 
خلیج  از  آب  انتقال  جلسه  نهمین  کرد.   یاد  ایران  آینده  برای 
به  روز)دوشنبه(  صبح  مرکزی  فالت  به  عمان  دریای  و  فارس 

ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر تأمین آب مورد...
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همصدایی رسانه ها روند 
توسعه را شتابان می کند

 پرداخت ۶۰درصد هزینه های
 سالمت از جیب مردم

بار افزایش تعرفه پزشکان
 بر دوش مردم یا بیمه ها؟

کهگیلویه و بویراحمد؛
اول در تورم آخر در تسهیالت ازدواج

عملکرد مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد در دو 
شاخص “ نرخ تورم” و پرداخت تسهیالت ازدواج با دو 
موضوعی  است؛  سوال  زیر  شدت  به  آخر  و  اول  رتبه 
که البته معاون اقتصادی استاندار برای آن پاسخ دارد.

تورم و گرانی چه مقایسه قیمت کاالها نسبت به قبل 
باشد و چه قیمت کاالها به نسبت درآمد مردم باشد 
زور  این است که دیگر  آن  و  ندارد  بیشتر  یک معنی 
جیب بسیاری از مردم به خرید مایحتاج خود نمی رسد 
و به شدت زیر فشار هستند.  این ها نگرانی های عمومی 
افشای  اما  آن هاست  ساله  چند  دغدغه های  و  مردم 
آماری در فضای مجازی به تازگی نگرانی کهگیلویه و 
بویراحمدی ها را در دو حوزه تورم و پرداخت وام های 
ازدواج دوچندان کرده است. مشاهدات عینی و واقعیت 

بازار در کهگیلویه و بویراحمد نشان می دهد که...

توافقاتی  گفت:  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
در مورد آزادسازی بخشی از منابع ایران انجام 
شده است که به آمریکا مرتبط نیست و اجازه 

نمی دهیم به آن ورود کند.
با  خبری  نشست  در  زاده  خطیب  سعید 
در  ارتش،  روز  گرامیداشت  خبرنگاران ضمن 
مانده در گفت وگوهای  باقی  مورد موضوعات 
وین گفت: موضوعات گفت وگوهای وین برای 
همه عزیزان به خوبی روشن شده است، ما تا 
هیچ  درباره  نکنیم،  توافق  کلیت  به  زمانیکه 
هنوز  موضوعاتی   کرد.  نخواهیم  توافق  چیز 
برجام  در  نیست  قرار  و  است  مانده  باقی 
باقیمانده  موضوعات  و  شود  انجام  تغییری 
زمانیکه تمام شود، می توانیم بگوییم توافق در 

دسترس است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: آنچه که 
در وین در حال گفت وگو است با رعایت تمام 
مفاد برجام است و دو سند برجام و قطعنامه 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۳۱
معیار حرکت است و  تبادل پیام ها بین تهران 
و واشنگتن از طریق مورا در حال انجام است.

جو  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  خطیب زاده 
و 4+۱ همه  ایران  نیست، چراکه  منفی  وین 
کارهای خود را انجام داده اند و منتظر پاسخ 
مناسب از سمت واشنگتن هستند تا نگرانی ها 
تاخیر  سیاست  واشنگتن  کنند،  برطرف  را 
و وین همچنان جو  را در پیش گرفته است 

مناسبی برای احیای برجام است.
به  صهیونیستی  رژیم  حمله  مورد  در  وی 
متاسفانه  گفت:  مسجداالقصی  نمازگزاران 
جعلی  رژیم  حرمت  هتک  شاهد  دیگر  بار 
بودیم،  نمازگزاران  به  یورش  و  صهیونیستی 
طی چند هفته گذشته، شهدای زیادی را ملت 
فلسطین تقدیم کردند و شاهد سکوت سازمان 
اسالمی  جمهوری  هستیم،  المللی  بین  های 
ایران، اقدامات خود را در سطح سازمان های 
انجام  اسالمی  های  همکاری  و  بین المللی 
را  نامه ای  امیرعبداللهیان  آقای  و  است  داده 
به سازمان همکاری های اسالمی فرستادند و 

با اسماعیل هنیه نیز گفت وگوهای ...

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  ای  رسانه  سازی  جریان  و  همصدایی  بویراحمد 
موضوعات خبری استان را زمینه ساز توسعه منطق و 
پایدار دانست و خواستار ورود رسانه ها به این عرصه 
جشنواره  اختتامیه  مراسم  در  درخشان  امین  شد. 
رسانه ای ابوذر با بیان اینکه در نگاه نظری به حوزه 
رسانه ، جهاد تبیین مورد توجه است و اگر کسی آن 
کرد:  تصریح  ماند،  خواهد  زمین  بر  نکند  مطالبه  را 
یکی دیگر از موضوعاتی که باید به شدت مورد توجه 
رسانه ها قرار گیرد جریان سازی رسانه ای در موضوعات 

خاص است که می تواند موجب رفع برخی...

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
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معاون عمرانی استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

تمهیدات مقابله با 
آتش سوزی  و خشکسالی
 در استان اندیشیده شود

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد

بیش از ۵۳هزار هکتار از 
جنگل های بلوط استان
 دچار آفت برگ خوار

آزاد سازی منابع ایران 
ربطی به آمریکا ندارد
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برای عدم جذب اعتبار در کهگیلویه و بویراحمد؛

هیچ بهانه ای 
پذیرفته نیست 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم انتشار 
فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در چارچوب 
مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱4۰۱ 
در هفته جاری، گفت: دستورالعمل مربوط 
به تسهیل وثایق وام های خرد تا سقف ۲۰۰ 
میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی 
به  مرکزی  بانک  توسط  زودی  به  و  شده 

شبکه بانکی ابالغ خواهد شد.
انجام  اقدامات  بیان  با  آبادی  صالح  علی 
شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به 
وام  مورد  در  سهل تر  وثایق  و  بانکی  شبکه 
های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که 
شامل  مواردی  شد  خواهد  ابالغ  زودی  به 
قرارداد الزم االجرا، چک و سفته وام گیرنده 
یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت 
و غیره، گواهی صندوق های سرمایه گذاری، 
اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام 
و  طال  و  خودرو  مانند  عینی  وثایق  فرد، 
روستا  اسالمی  شورای  توسط  افراد  تایید 
در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری 
میلیون   ۲۰۰ زیر  خرد  وامهای  در  افراد 
عنوان  به  مختلف  عقود  قالب  در  و  تومان 
وثیقه تسهیالت مورد قبول واقع خواهد شد.

اقدامات  با تشریح  بانک مرکزی  رئیس کل 
انجام شده در خصوص گسترش دسترسی 
غیر  صورت  به  بانکی  خدمات  به  عموم 
تسهیل  خصوص  در  افزود:  حضوری، 
در  بانکی  خدمات  به  مردم  دسترسی 
امکان احراز هویت  راستای شمولیت مالی، 

و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد 
از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای 
این  بر  و  است  شده  فراهم  نیز  الکترونیک 
با  می  توانند  بانکی  شبکه  مشتریان  اساس 
سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از 
خدمات بانکی بهره مند شوند. رئیس شورای 
اعتبار  در خصوص  داد:  ادامه  اعتبار  و  پول 
سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از 
طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه 
اعتباری خود دست یابد. همچنین  بخشنامه 
حساب  افتتاح  و  هویت  احراز  به  مربوط 
غیرحضوری ابالغ شده و افراد در بانکهایی 
که زیرساخت الزم برای را فراهم کرده اند 
می  توانند از این خدمات استفاده کنند.  وی 
الکترونیک  سفته  از  استفاده  امکان  افزود: 
و  است  فراهم  مردم  برای  حاضر  حال  در 
بانک  به  حضوری  مراجعه  بدون  متقاضیان 
همچنین  کنند.  دریافت  سفته  توانند  می 
نیز  الکترونیک  امضای  به  مربوط  ضوابط 
ابالغ شده و در بانک هایی که این زیرساخت 
را فراهم کردند افراد می توانند بدون حضور 
در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند. 
این اساس  بر  لذا  آبادی تصریح کرد:  صالح 
نحوه  هم  و  شده  تسهیل  بانکی  وثایق  هم 
صورت  به  بانکی  خدمات  مردم  دسترسی 
در  و  کرده  پیدا  گسترش  غیرحضوری 
که  است  شده  فراهم  کاملی  بسته  مجموع 
را  جامعه  آحاد  رضایت  موجبات  امیدواریم 

فراهم کند.

از  منتشر شده  بانکی  و  پولی  آمار  اساس  بر 
سال  ماه  بهمن  پایان  تا  مرکزی  بانک  سوی 
هزار   4۶۲4 به  نقدینگی  میزان  گذشته 
 ۳۹.۷ رشد  بیانگر  که  رسیده  تومان  میلیارد 
مشابه سال ۱۳۹۹  مدت  به  نسبت  درصدی 

است.
آمارهای  گزیده  انتشار  با  مرکزی  بانک 
گذشته،  سال  ماه  بهمن  پایان  در  اقتصادی 
حجم نقدینگی را 4۶۲4 هزار میلیارد تومان 
از رشد ۳۹.۷ درصدی  اعالم کرد که حاکی 
سال  ماه  بهمن  پایان  به  نسبت  نقدینگی 

۱۳۹۹ است.
این در حالی است که این شاخص نسبت به 
اسفندماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد رشد 

داشته است.
ماه  بهمن  پایان  نقدینگی در  فزاینده  ضریب 
درصد   4.۹ که  بوده   ۷.۹۲۶ گذشته  سال 
داشته  افزایش   ۱۳۹۹ سال  بهمن  به  نسبت 

است.

بانک  بدهی های  و  دارایی ها  اوضاع 
مرکزی

در  مرکزی  بانک  خارجی  دارایی های  میزان 
پایان بهمن ماه پارسال به ۶۹۲ هزار و ۱۲۰ 
میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۷.۱ 
مطالبات  خالص  همچنین،  است.  درصدی 
بانک مرکزی از بخش دولتی با 4۱.۸ درصد 
 ۲۱۱ به   ۱۳۹۹ سال  بهمن  به  نسبت  رشد 
هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک 
مرکزی از بانک ها با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ 

هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسید.
البته، رقم بدهی دولت و شرکت ها و موسسات 
دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب 
معادل ۱۶۸ هزار و ۱4۰ میلیارد تومان و 4۳ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با 

رشد 4۵.4 و ۲۹.۵ درصدی مواجه شده اند.

دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی

دارایی های  میزان  است،  حاکی  گزارش  این 
رشد  درصد   ۵۰ با  بخش  این  در  خارجی 
بوده  قبل همراه  بهمن سال  پایان  به  نسبت 
و به ۱۳۸۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۳.۸ درصد 
رسید.  تومان  میلیارد   ۹۹۰۰ به  افزایش 
سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
افزایش  درصد   ۳۶.۸ با  مرکزی  بانک  نزد 
نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به 4۹۵ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان بهمن 
۱4۰۰ با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ 

میلیارد تومان رسیده است.

بانک های  بدهی های  و  دارایی ها  خالصه 
تجاری

تجاری  بانک های  خارجی  دارایی های  میزان 
 ۲۰۳ معادل   ۱4۰۰ بهمن  پایان  در  کشور 
نسبت  که  است  تومان  میلیارد  و ۵۰۰  هزار 
رشد  درصد   ۷۱ پیش  سال  مشابه  مدت  به 

نشان می دهد.
سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 
۱۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که ۶4 

درصد افزایش یافته است.
تجاری  بانک های  دارایی های  کل  جمع 
 ۹۰۰ و  هزار   ۱۹۰۷ بررسی،  مورد  دوره  در 
میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن سال 
۱۳۹۹ ۷۱ درصد رشد داشته و میزان بدهی 
پایان  در  مرکزی  بانک  به  تجاری  بانک های 
میلیارد   ۲۷۰ و  هزار   ۵۰ به   ۱4۰۰ بهمن 

تومان رسیده است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های 
تخصصی

دارایی های  میزان  گزارش،  این  اساس  بر 
بهمن  پایان  در  تخصصی  بانک های  خارجی 
میلیارد   ۷4۰ و  هزار   ۳۳۲ معادل   ۱4۰۰
 44.۹ قبل  سال  به  نسبت  که  است  تومان 

درصد رشد یافته است.
بانک های تخصصی در  جمع کل دارایی های 
این دوره رقم ۱۳4۷ هزار میلیارد تومان است 

که ۳4.۹ درصد رشد دارد.
همچنین، میزان بدهی بانک های تخصصی به 
بانک مرکزی ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
است که معادل ۲۵.۱ درصد نسبت به پایان 

بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لیست ابربدهکاران بانکی 
بسیاری  زیرا  است،  ناقص  شده  منتشر  که  اطالعاتی  گفت: 
این به دلیل اختالف  ارقام وجود ندارد.  اعداد و  از جزئیات 
میزان  به  نسبت  بانکی  سیستم  حسابرس های  از  بسیاری 
تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می کنند که با چه قیمت 

ارزی محاسبه شود.
برنامه  خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  خاندوزی  احسان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکالت مراجعین 
به  مربوط  مشکالت  بویژه  و  بیمه  های  شرکت  شعبات  به 
دریافت خسارات گفت: امروز در بازدید یکی از شعبات بیمه 
از  هایی  نارضایتی  که  بودیم  تهران، شاهد  در جنوب  ایران 
شد  قرار  و  داشت،  وجود  کارشناسان  حضور  برای  معطلی 
که این موضوع پیگیری شود تا اگر کمبود کارشناسی وجود 
افرادی که برای رفع مشکل  دارد آن را برطرف کنند، زیرا 
مراجعه می کنند، نباید از کسب و کار خود باز بمانند و این 
معطلی ها شاید منجر به این  شود که این افراد در آن روز 
بنابراین هر ساعت  بازبمانند،  از درآمدی  یا ساعات مراجعه 
تأخیر، مشکالتی را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد و 

موجب نارضایتی می شود. 
سقف  موضوع  به  دوم  مسئله  افزود:  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
پرداختی های خسارت نسبت به دستورالعمل ها و قیمت های 
قیمت  و  داخل کشور  در  کارخانه های خودروسازی  مصوب 
زمینه،  این  در  شد  قرار  که  است  مربوط  بازار  در  قطعه 
و  صنعت  بخش  با  تعامل  در  ایران  بیمه  محترم  مدیرعامل 
شرکت های خودروسازی در بازنگری  ها به نحوی عمل کند 
همراه  به  را  مشتریان  و  مردم  رضایت  بهبود  موجبات  که 

داشته باشد.
اظهارات  اساس  بر  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
حتی  بیمه  توسط  پرداختی  خسارت  کنندگان،  مراجعه 
خاطرنشان  نیست  واقعی  خسارت  از  نیمی  کننده  جبران 
با در نظر گرفتن  کرد: بنا شد در این زمینه این مدیریت  
راهکارهایی موجبات افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم 

آورند.
خاندوزی در ادامه گفت: عالوه بر این، مسئله سوم مربوط 
به مراجعه مکرر و حضور مردم و صف هایی است که برای 
ایام صف های  برخی  در  و  می شود  ایجاد  خسارت  پرداخت 
کیلومتری وجود دارد و در این زمینه بیمه ایران وعده داد که 
در روز عید فطر به صورت آزمایشی سامانه برخط راه اندازی 

شود. 
دکتر خاندوزی افزود: قصد داریم از خرداد ماه این سامانه به 
صورت سراسری در تمام کشور اجرا شود تا مدارک به صورت 
حضور  بدون  ها  پرونده  تشکیل  تا  شود  بارگذاری  آنالین 
فیزیکی مردم و برخط باشد و دوباره شاهد شکل گیری صف 

ها و ازدحام در شعب نباشیم. 
 خاندوزی در ادامه گفت: مسئله دیگر که باید بیمه مرکزی 
انتقال اسناد بین دستگاه ها  به صورت جدی پیگیری کند، 
ارتباطی ندارد و اسنادی که ناجا و بقیه  است که به مردم 
در  و  شود  منتقل  دستگاه ها  دیگر  به  می کنند  ارائه  نهادها 
کمترین زمان ممکن، کار انتقال مدارک بین دستگاه ها انجام 

شود، زیرا ضرورتی ندارد که مردم از این دستگاه به دستگاه 
دیگر بروند.

به  آنالین  صورت  به  باید  ها  کروکی  افزود:  خاندوزی 
این دستور کار کالن دولت  یابد و  انتقال  بیمه  شرکت های 
است تا انتقال برخط اسناد و مدارک را به نحوی انتقال دهیم 
که دولت الکترونیک ترویج گردد تا مردم نیازی به مراجعه 

حضوری نداشته باشند و اذیت نشوند. 
به  پاسخ  در  مصاحبه  این  ادامه  در  همچنین  خاندوزی 
پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت سامانه جامع 
تجارت نیز گفت: بخش بزرگی از اتصال سامانه گمرکی ما 
وزیر  با  تیم مشترکی  و  انجام شده  تجارت  با سامانه جامع 
اصل  کمیسیون  و  می کنند  کار  که  کردیم  مشخص  صمت 
۹۰ مجلس نیز به شکل جدی  و فعال مشغول نظارت است 

و تقریباً هر ماه یک جلسه نظارتی برای پیشبرد کار داریم.
اظهار  سؤالی  به  پاسخ  در  مصاحبه  این  ادامه  در  خاندوزی 
داشت: در زمینه انتشار فهرست ابر بدهکاران به شبکه بانکی 

نیز بدون هیچ گونه خط قرمزی کاماًل جدی هستیم.
دکتر خاندوزی افزود: یکی از مدیران بانک های دولتی در 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  از  برخی  که  کرد  اعالم  تماسی 
هستند،  بزرگ  بدهکاران  جزو  پیمانکاری  جهت  به  دولتی 
وزارت  ولو  دولتی  دستگاه های  گفتم  پاسخ  در  هم  من  و 
اقتصاد هم، اگر مشمول لیست می شوند باید معرفی گردند 
تا این آمار موجب تصحیح رفتار بدحساب ها و تشویق خوش 

حساب ها شود.
نمی آییم  کوتاه  بعد  گام های  در  گفت:  ادامه  در  خاندوزی 
این دستور رئیس جمهوری است و  و  و دولت جدی است 
وزارت اقتصاد نیز بدون هیچ اغماض و خط قرمزی این راه را 
ادامه خواهد داد. اطالعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا 
ارقام وجود ندارد. این به دلیل  بسیاری از جزئیات اعداد و 
به  نسبت  بانکی  سیستم  از حسابرس های  بسیاری  اختالف 
میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می کنند که با چه 

قیمت ارزی محاسبه شود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

لیست ابربدهکاران بانکی 
در چارچوب قانون بودجه منتشر می شود

ثبت نقدینگی ۴۶۲۴ هزار میلیاردی

دولت و بانک ها چقدر به بانک مرکزی 
بدهکارند؟

پاسخ خاندوزی
 به ناقص بودن لیست ابربدهکاران بانک ها

3
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مدیر بانک توسعه تعاون :

۱۹۱ میلیارد ریال به تعاونی های مشکل دار 
کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه وبویراحمد 
گفت: ۱۹۱ میلیارد ریال  اعتبار برای حمایت از تعاونی های 
در سال  اشتغال  افزایش  راستای  در  استان  این  دار  مشکل 

۱4۰۱ اختصاص یافته است.
پیگیری  نشست  در  دوشنبه  روز  باشی  میراب  مهدی  سید 
امور  معاونت  مابین  جانبه  سه  اعتباری  نامه  تفاهم  اجرای 
تعاون وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ،بانک توسعه تعاون 
و صندوق ضمانت سرمایه گذاری در یاسوج، اظهار داشت: 
برای تحقق شعار سال عزم جدی دارد  تعاون  بانک توسعه 
و با تمام توان از طرح های تولیدی واشتغال زایی حمایت 

می کند.
 وی با اشاره به اقدامات مختلف و کارآمد این بانک در زمینه 
اشتغال زایی، افزود: در سال ۱4۰۱ افزون بر ۱۹۱ میلیارد 
و  دار  مشکل  های  تعاونی  از  حمایت  برای  تسهیالت  ریال 
کمک به اشتغال زایی پرداخت می شود، که با پرداخت این 
تسهیالت کمک خوبی به تعاونی های مشکل دار و اشتغال 

در استان می شود. 
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: بانک توسعه تعاون برای کمک به رونق تولید 
ارائه  برای  و  است  قدم  پیش  همواره  سال  شعار  تحقق  و 
خدماتی از قبیل پرداخت تسهیالت، صدور ضمانت نامه ها  

و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی آمادگی کامل دارد.  
دنبال   به  تعاون  توسعه  بانک  کرد:  عنوان  باشی  میراب 
رونق  و  اشتغال  پشتیبان   همواره  بلکه  نیست  سودآوری 

اقتصادی در کشور است.
بویراحمد  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و 
نیز با تاکید بر اجرای هر چه بهتر این تفاهم نامه،  خواستار 
مساعدت و پذیرش طرح های تعاونی متقاضی تسهیالت که 

از نظر قانونی دارای شرایط هستند، شد.

معرفی چهره برتر هنری سال کهگیلویه و 
بویراحمد با رای هیات داوران

محمد  اسالمی  انقالب  هنر  هفته  مناسبت  به  مراسمی  در 
سلیمی راد به عنوان هنرمند سال ۱4۰۰ استان کهگیلویه و 

بویراحمد انتخاب شد.
سید جواد هاشمی مهر، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی 
و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این آیین ضمن 
تقدیر از خدمات حوزه هنری استان و تبریک به هنرمندان 
برگزیده، گفت: پس از انقالب اسالمی حوزه هنری تغییر کرد 
و باعث شد جامعه ما به سمت و سوی دیگر برود و هنرمندان 

در عرصه های مختلف هنری موفق عمل کنند.
ایران  فرزندان  هنرنمایی  اوج  مقدس  دفاع  در  افزود:  وی 
دنیا  کشورهای  توسط  که  بعثی  دشمن  مقابل  در  اسالمی 
حمایت می شد به نمایش گذاشته شد و امروز هنرمندان با 
هنرمندی خود آن هنرنمایی ها را به عرصه اجتماع آوردند 

که جای تحسین دارد.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  و  سیاسی  معاونت  سرپرست 
کار  یک  هنر  حوزه  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نشان  از خود  ای  معجزه  انسان یک  نوعی  به  و  است  الهی 

می دهد که میتواند تاثیر مثبت و یا منفی بر جای بگذارد.
هاشمی مهر با بیان اینکه هنرمندان ما تابع والیت و انقالب 
هستند، گفت: در قالب هنر می توان بسیاری از مسایل را 
به جامعه نشان داد. در مسئولیت های اجتماعی برای تقبیح 
حرکات ناپسند نیاز مند حمایت و کمک هنرمندان هستیم 
و نیاز است که با ابزار هنر رفتارهای ناپسند را محکوم کرد.

گذر  در حال  مدرنیته  به  از سنت  ما  استان  داد:  ادامه  وی 
نباید  و  است  آمده  بوجود  مشکالتی  خاطر  همین  به  است 

گذاشت فرهنگ بومی و دینی دچار خدشه شود.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  و  سیاسی  معاونت  سرپرست 
این  در  حاضر  هنرمندان  به  خطاب  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  را  فرهنگی  های  دستگاه  رود  می  انتظار  گفت:  مراسم 
استان حمایت کنید. هاشمی مهر پرداختن به سبک زندگی 
ایرانی اسالمی که مورد تاکید رهبر معظم انقالب است را از 
دیگر انتظارات خود از هنرمندان برشمرد. وی عنوان کرد: در 
استان کهگیلویه و بویراحمد طبیعت و منابع خدادادی بسیار 
خوبی وجود دارد که در قالب هنر می تواند به دیگر مناطق 
کشور و دنیا معرفی شود و از طرفی شخصیت ها و بزرگان 
زیادی داریم که می توانند دستمایه هنرمندان قرار گرفته 
و با شخصیت پردازی و هنرمندانه به همه شناسانده شوند. 
هنرمندان می توانند ضمن معرفی استان از گسترش آسیب 
های اجتماعی جلوگیری کرده و آداب و رسومی که در حال 

فراموشی هستند را برای نسل جدید احیا کنند.
 ۱4۰۰ سال  برگزیده  هنرمندان  از  آیین  این  پایان  در   
کهگیلویه و بویراحمد که در جشنواره های مختلف ملی و 
بین المللی افتخار آفرینی کرده بودند با اهدای لوح سپاس 

و جوایزی تجلیل شد.
همچنین با رای هیات داوران محمد سلیمی راد کارگردان 
سال  هنری  برتر  چهره  عنوان  به  استانی  هم  مستندساز  و 
با اهدای تندیس و جوایزی از وی تجلیل  ۱4۰۰ معرفی و 
آوینی و  از سردیس شهید سید مرتضی  آیین  این  شد. در 

کتاب نمایش نامه گردآفرید نیز رونمایی شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد

بیش از ۵۳هزار هکتار از جنگل های 
بلوط استان دچار آفت برگ خوار

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
استان  از عرصه های منابع طبیعی  از ۵۳ هزار هکتار  بیش 
کهگیلویه و بویراحمد دچار آفت پروانه سفید برگ خوار بلوط 

شده اند.
ریزی  برنامه  شورای  نشست  در  اصل  غالمحسین حکمتیان 
اعتبار جهت مبارزه  افزود: حداقل ۲۰ میلیارد تومان  استان 

بیولوژیکی با این آفت نیاز است.
ها  جنگل  سوزی  آتش  از  آفت  این  آسیب  کرد:  اظهار  وی 
بیشتر است که نیاز است سریعتر در این زمینه چاره اندیشی 

شود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: بیشتر جنگل های بلوط شهرستانهای باشت، 

کهگیلویه و بویراحمد با این مشکل مواجه اند.
هکتار  هزار   ۱۲ گذشته  سال  کرد:  بیان  اصل  حکمتیان 
مبارزه با آفت پروانه سفید برگ خوار انجام شد اما باید این 
مبارزه مستمر باشد تا موثر واقع شود. نادر گرامی، فرماندار 
شهرستان باشت نیز در این نشست گفت:مسئله ای که این 
روزا که قلب ما را جریحه دار کرده است آفت پروانه برگ خوار 
بلوط است. وی افزود: این آفت به جنگل های بلوط شهرستان 
سریعتر  چه  هر  که  رسد  می  نظر  به  و  کرده  حمله  باشت 
باید در این زمینه اقدامات الزم صورت گیرد. همچنین سید 
علی احمدزاده، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در واکنش 
به صحبت های فرماندار باشت گفت: اعتباری برای مبارزه با 
که  شد  داده  اختصاص  استان  جنگل های  خوار  برگ  پروانه 
باید از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی پیگیری شود تا 
اعتبار ملی هم گرفته شود. وی افزود: در برخی نقاط استان از 
هر ۱۰ درخت بلوط ۸ درخت به علت این آفت خشک شده 
اند که باید هر چه سریعتر بررسی و جهت مبارزه با این آفت 

اقدام شود.
 احمد زاده بیان کرد: رسانه ها کمک کنند و پویش مقابله با 

آفت درختان بلوط را راه اندازی کنند.

همصدایی رسانه ها و جریان سازی 
خبری روند توسعه را شتابان می کند

بویراحمد  و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
خبری  موضوعات  در  ای  رسانه  سازی  جریان  و  همصدایی 
استان را زمینه ساز توسعه منطق و پایدار دانست و خواستار 
امین درخشان در مراسم  این عرصه شد.  به  ورود رسانه ها 
اختتامیه جشنواره رسانه ای ابوذر با بیان اینکه در نگاه نظری 
به حوزه رسانه ، جهاد تبیین مورد توجه است و اگر کسی آن 
را مطالبه نکند بر زمین خواهد ماند، تصریح کرد: یکی دیگر 
از موضوعاتی که باید به شدت مورد توجه رسانه ها قرار گیرد 
جریان سازی رسانه ای در موضوعات خاص است که می تواند 
موجب رفع برخی نارسایی ها و پیشبرد امور شود. وی اضافه 
ساز  حاشیه  استان  در  شوتی  خودروهای  مثال  برای  کرد: 
این زمینه همصدا  انتظار است همه رسانه ها در  شده اند که 
شده و اقدام به  جریان سازی خبری پیرامون رفع این اسیب 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  کنند.  نتیجه   تا حصول  اجتمعی 
اسالمی کهگیلویه و بویراحمدهمچنین با اشاره به رویکرد این 
مجموعه به حمایت جدی تر ازحوزه فرهنگ و رسانه  تصریح 
کرد: در سالجاری برگزاری ۲جشنواره رسانه ای را پیش بینی 
در  استان  رسانه های  درخشان  شرایط  گفته  به   . ایم  کرده 
سطح کشور به نسبت میانگین، رشد زیاد و قابل توجهی دارد 
و  این امر می تواند هم فرصت باشد و هم تهدید به شمار بیاید 
و لذا باید به این مزیت به عنوان فرصت نگاه شود و در حوزه 
فرهنگسازی به استان از آن استفاده کرد. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با بیان اینکه به تعدد رسانه ها و خبرنگاران با 
نگاه تهدید نگاه نمی کنیم، گفت: کار رسانه حساس و ظریف 
است که اگر کسی ناآشنا به این حوزه ورود کندقطعا  تهدید 
به شمار می رود و جبران هزینه های آن دشوار خواهد بود. 
وی با بیان اینکه حوزه رسانه ها هم به لحاظ آموزشی و هم 
از  نباید  رسانه  کرد:   تصریح  است،  تقویت  نیازمند  مالی  
رسالت اصلی خود که نقد و مطالبه گری است دور شود و آن 

را به فراموشی بسپارد.

تمهیدات مقابله با آتش سوزی  و 
خشکسالی در استان اندیشیده شود

حوزه  امسال  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  عمرانی  معاون 
مدیریت بحران استان سه ماموریت مهم تدوین طرح جامع 
همچنین  و  آموزشی  جامع  طرح  تدوین  بحران،  مدیریت 
مدیریت خشکسالی و آتش سوزی دارد، از هم اکنون تمهیدات 
الزم برای مقابله با خشکسالی و آتش سوزی ها اندیشیده شود.

کیامرث حاجی  زاده روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد در 
یاسوج اظهار داشت: سال ۱4۰۰ سال سختی برای این استان 
بوده و اگر کشور درگیر دو بحران خشکسالی و کرونا بود این 

استان چهار بحران را مدیریت می کرد.
سی سخت،  زلزله زده  منازل  بازسازی  اینکه  بیان  با  وی 
بحران  و  خشکسالی  کنار  در  مراتع  و  جنگل ها  آتش سوزی  

کرونا چهار بحرانی است که استان با آن مواجه بود.
کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
زلزله سی سخت به خوبی مدیریت شد و در کمتر از یکسال 

بالغ بر سه هزار واحد بهسازی و ۱۵۰۰ واحد تکمیل شد.
و  خائیز  جنگل های  آتش سوزی  به  اشاره  با  زاده  حاجی 
حوادث،  این  مدیریت  و  مراتع  و  جنگل ها  در  آتش سوزی 
منابع طبیعی  تجهیز  برای  اعتبار خوبی سال گذشته  افزود: 
حوزه  این  به  خوبی  اعتبارات  هم  امسال  یافت  تخصیص 
از  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی  است.  یافته  اختصاص 
خواهیم  حمایت  هم  امسال  و  کردیم  حمایت  بحران  حوزه 
کرد، ادامه داد: برای تنش آبی کمیته شش گانه فعال شد تا 
توانستیم از این بحران به سالمت عبور کردیم. معاون عمرانی 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: هفت سالن بحران 
به  استفاده  برای  و  تجهیز  که  است  شهرداری ها  اختیار  در 
محمد  زحمات  از  آئین  این  در  شود.  داده  بحران  مدیریت 
محمدی مدیرکل پیشین تجلیل و علیرضا نیکروز به عنوان 

مدیرکل جدید مدیریت بحران استانداری معارفه شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: استاندار 
از  ای  بهانه  بویراحمد گفت: هیچ  و  کهگیلویه 
استان  این  دولتی  نهادهای  و  اجرایی  مدیران 
پذیرفته  اعتبارات  کامل  نکردن  جذب  برای 

نمی شود. 
نشست  در  یکشنبه  روز  احمدزاده  علی  سید 
و  کهگیلویه  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
به  بنا  داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد 
دستور رییس جمهور باید فقر مطلق در زمینه 
خوراک، پوشاک و مسکن تا پایان سال ۱4۰۱ 

در کشور برچیده شود. 
کهگیلویه  اجرایی  های  دستگاه  افزود:  وی 
این  در  را  مطلق  فقر  دارای  افراد  بویراحمد  و 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  به  و  شناسایی  استان 

رفاه اجتماعی استان معرفی کنند. 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: باید 
برای برطرف کردن فقر مطلق در این استان تا 

پایان امسال تالش، اقدام و فعالیت شود. 

احمدزاده عنوان کرد: اعتبارات هزینه نشده در 
کهگیلویه و بویراحمد از دستگاه های اجرایی 
دارای طرح های عمرانی و اقتصادی غیرفعال 
این استان پس گرفته شده و به اجرای طرح 

های فعال استان اختصاص می یابد. 
منظور  به  اقدامی  چنین  داشت:  ابراز  وی 
اعتبارات  خوردن  برگشت  از  جلوگیری 
انجام  خزانه  به حساب  بویراحمد  و  کهگیلویه 

خواهد شد.  
هیچ  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
نهادهای دولتی  از مدیران اجرایی و  بهانه ای 
اعتبارات  این استان برای جذب نکردن کامل 

پذیرفته نمی شود. 
مورد غرق شدگی  به چند  اشاره  با  احمدزاده 
و  و پشت سدهای کهگیلویه  ها  رودخانه  در  
بویراحمد از اوایل امسال تاکنون، اظهار داشت: 
عالوه بر دادن هشدارهای الزم از سوی متولیان 
امر، دستگاه های اجرایی مربوطه و فرمانداران 

۹ شهرستان این استان باید تابلوهایی نیز در 
محل های پرخطر نصب شود. 

در  اقتصادی  و  عمرانی  های  طرح  افزود:  وی 
کهگیلویه و بویراحمد باید در موعد مقرر اجرا 
و به بهره برداری برسند و تغییر این زمان نیز 

به هیچ وجه منطقی و پذیرفتنی نیست. 
کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
مدیران اجرایی این استان برای اجرا و افتتاح 
استان  اقتصادی  و  عمرانی  های  طرح  بموقع 

همت کنند. 
احمدزاده عنوان کرد: تمامی طرح های عمرانی 
دارای  باید  بویراحمد  و  کهگیلویه  اقتصادی  و 
و  باشد  محیطی  زیست  و  فرهنگی  پیوست 
مدیران اجرایی استان نیز چنین موضوع مهمی 

را مورد توجه جدی قرار دهند. 
وی ابراز داشت: ۱۵۰ میلیارد تومان برای رفع 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  خیز  حادثه  نقاط 
اصلی  ارتباطی  های  جاده  و  روستایی  مناطق 

این استان در نظر گرفته شده است. 
رفع  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
تلفات  به کاهش  استان  این  نقاط حادثه خیز 
کمک  استان  در  ای  جاده  های  مصدومیت  و 

بسزایی می کند. 
فلزی  معلق  پُل  یک  داشت:  اظهار  احمدزاده 
شهرستان  مرکز  سخت  سی  شهر  ورودی  در 
استانداری  عمرانی  معاونت  و  دنا ساخته شود 
کهگیلویه و بویراحمد نیز مطالعات الزم را در 

این زمینه انجام دهد. 
وی افزود: این پُل معلق فلزی پس از ساخت 
در  تواند  می  عنوان یک جاذبه گردشگری  به 
سی  توریستی  شهر  برای  گردشگران  جذب 

سخت تأثیرگذار باشد. 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: عزل 
و نصب مدیران اجرایی در شهرستان های این 
بدون  و  باشد  فرمانداران  هماهنگی  با  استان 

نظرخواهی از آنان انجام نشود. 
احمدزاده عنوان کرد: یک پویش برای صیانت 
و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  های  عرصه  از 
جمله  از  ها  آفت  انواع  با  مبارزه  و  بویراحمد 

تشکیل  استان  این  در  بلوط  خوار  برگ  آفت 
و فعال شود. 

ها  رسانه  که  رود  می  انتظار  داشت:  ابراز  وی 
برای  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبرنگاران  و 
تشکیل و فعال شدن این پویش در استان پای 

کار آمده و اطالع رسانی الزم را انجام دهند. 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اعتبارات  گفت:  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ها،  تالش  با  استان  این  امسال  اشتغالزایی 
سوی  از  الزم  های  رایزنی  و  ها  پیگیری 
مسئوالن اجرایی استان از 4۵۰ میلیارد تومان 
افزایش  تومان  میلیارد   ۸۵۰ و  هزار  یک  به 

یافت. 
سید احسان عسکری اظهار داشت: این میزان 
افزایش  اشتغال،  ایجاد  به  کمک  برای  اعتبار 
و  کهگیلویه  مردم  معیشت  بهبود  و  درآمد 
اقتصادی  های  بنگاه  بخش  در  و  بویراحمد 
کوچک و متوسط این استان هزینه می شود. 

وی افزود: تعهد اشتغال کهگیلویه و بویراحمد 
که  بوده  نفر   ۵۲۰ و  هزار   ۱۳ امسال  برای 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  و  دولت  سوی  از 
اجتماعی به تصویب رسیده و باید محقق شود. 
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: معضل بیکاری 
یکی از چالش های مهم کشور و استان بوده 
اصلی  های  دغدغه  جزو  نیز  آن  کاهش  و 

مسئوالن ملی و استانی است. 
و  ها  درخواست  از  یکی  کرد:  عنوان  عسکری 
مطالبه های به حق مردم کهگیلویه و بویراحمد 
اشتغال و  ایجاد  استان  این  اجرایی  از مدیران 

کاهش معضل بیکاری در استان است. 
وی ابراز داشت: متولیان امر و مدیران اجرایی 
و  اشتغال  ایجاد  برای  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تالش  استان  این  در  بیکاری  معضل  کاهش 
پیوسته، شبانه روزی و مسئوالنه داشته باشند. 
حدود یک ساعت از ابتدای این نشست به طور 
غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران رسانه های 

مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

و  کهگیلویه  استان  مسئوالن  عملکرد 
و  تورم”  نرخ   “ شاخص  دو  در  بویراحمد 
و  اول  رتبه  دو  با  ازدواج  تسهیالت  پرداخت 
آخر به شدت زیر سوال است؛ موضوعی که 
البته معاون اقتصادی استاندار برای آن پاسخ 

دارد.
تورم و گرانی چه مقایسه قیمت کاالها نسبت 
نسبت  به  کاالها  قیمت  چه  و  باشد  قبل  به 
درآمد مردم باشد یک معنی بیشتر ندارد و 
آن این است که دیگر زور جیب بسیاری از 
به  مردم به خرید مایحتاج خود نمی رسد و 

شدت زیر فشار هستند. 
این ها نگرانی های عمومی مردم و دغدغه های 
در  آماری  افشای  اما  آن هاست  ساله  چند 
فضای مجازی به تازگی نگرانی کهگیلویه و 
بویراحمدی ها را در دو حوزه تورم و پرداخت 

وام های ازدواج دوچندان کرده است.
مشاهدات عینی و واقعیت بازار در کهگیلویه 
و بویراحمد نشان می دهد که فروش بسیاری 
به  و  پیدا کرده  به شدت کاهش  مغازه ها  از 
از خانوارها کمتر  تبع آن خرید در بسیاری 

شده است.
دارد  مصرفی  بازاری  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سوی  از  موثری  تالش  سال ها  این  در  و 
مسئوالن به ویژه متولی اصلی یعنی صنعت، 
مصرف گرایی  کاهش  برای  تجارت  و  معدن 
این استان نشده و حتی بسیاری از واحدهای 

تعطیلی نیز راکد شدند.
رکودی که نه تنها، بازار مصرفی این استان را 
در همین حالت نگه می دارد بلکه در دو حوزه 
دیگر به شدت فشارها را بر گرده مردم بیشتر 
و  صنعت  پای  وقتی  طرف  یک  از  می کند؛ 
با  بلنگد، اشتغال هم کمتر می شود و  تولید 
کاهش درآمد خانوار، قدرت خرید آن ها هم 
مصرفی  بازار  دیگر  از سوی  و  می آید  پایین 
به شدت متاثر از عوامل بیرونی است و قابل 

کنترل نیست . 
و  اقتصاد  در  تاثیرگزار  عوامل  این  وجود  با 
معیشت،  نباید از نبود اراده و راهکار در میان 
متولیان بازار و تولید حرفی نزد؛ راهکارهایی 

که می تواند فشارها بر مردم را کمتر کند.
تنظیم  وظیفه  که  کشاورزی  جهاد  سازمان 

را  کشاورزی  اساسی  محصول  چند  بازار 
تالش های  دارد  عهده  به  سفره  تا  مزرعه  از 
بین  دولتی  کاالهای  توزیع  برای  زیادی 
ضروری  کاالهای  دست کم  و  داشته  مردم 
اقشار  دسترس  در  را  برنج   و  گوشت  مثل 
آسیب پذیر قرار داده است اما این ها موقتی و 

مسکن هستند.
است  یاسوجی  شهروند  یک  محمدی  علی 
که  تسنیم می گوید  دوربین  روی  در  رو  که 
را  قرمز  گوشت  خرید  توان  است  یک سال 

ندارم و شرمنده زن و بچه هایم هستم.
او می گوید که من یک کارگرم و با این تورم 
و گرانی محصوالت فقط به دنبال سیر کردن 

شکم بچه هایم هستم.
که  است  شهروندی  دیگر  حسینی  رضا 
دولتی  کاالهای  توزیع  نبود  اگر  می گوید: 

معلوم نبود چه بر سر این مردم می آمد.
از  زیادی  بخش  که  است  معتقد  حسینی 
و گوشت  میوه  هم  بار  دو  یکی  سالی  مردم 
کفاف  آن ها  درآمد  چون  نمی خرند  پسته  و 
کرونا  بیماری  گرانی ها،  بر  عالوه  و  نمی کند 
داده  کاهش  شدت  به  را  مردم  درآمد  نیز 

است.
و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  معاون 
بویراحمد در این زمینه می گوید: 4۰۰ قلم 
کاال را ۲۳ گروه کاالیی تفکیک و روند قیمت 
آن ها را در یکسال مقایسه و رصد کردیم که 
بر اساس این آمار تورم 4۸ و ۱۷ صدم درصد 

برای استان ما ثبت شده است.
احسان عسکری افزود: بیشترین سهم در این 
اعالم  تورم  و  روند تحلیلی مقایسه قیمت ها 
شده مربوط به گروه کاالیی اجاره بها و اجاره 
مسکن و ملک بوده که واقعا مدیریت استان 

نقشی در کنترل یا کم و زیاد آن ندارد.
سال ها  این  همه  در  اینکه  بیان  با  عسکری 
فزاینده  کنترل  یا  نظارت  برای  اهرمی  هیچ 
اختیار  در  اجاره ها  قیمت  بی دلیل  و 
از  درصد   ۱۷ از  بیش  داد:  ادامه  نداشتیم، 
و  کهگیلویه  خانوارهای  هزینه های  سبد 
بویراحمدی مربوط به همین اجاره است که 

در کنترل ما نیست.
هزینه های  درصد   ۱۲ حدود  گفت:  وی 

است  تره بار  و  میوه  حوزه  به  مربوط  خانوار 
که راه اندازی میدان میوه و تره بار تالشی در 
اما چون  بوده  این حوزه  تورم  جهت کنترل 
و  ندارند  میدانی  چنین  ما  شهرستان های 
میدان گچساران فعال نیست و میدان یاسوج 
موانع  با  تقابل  در  کارشکنان  فشار  زیر  هم 
میوه  بازار  که  نتوانستیم  هنوز  عمال  است 
هرچند  کنیم  تثبیت  و  معقول  را  تره بار  و 

تالش های خوبی شده است.
عسکری با بیان اینکه ۱۰ درصد هزینه سبد 
خانوارها مربوط به گروه کاالیی کیف و کفش 
و پوشاک است، ادامه داد: این گروه کاالیی 
هم سهم باالیی در هزینه ها دارد و هم نوسان 
داشته  غیرمنطقی  و  باال  قیمت ها  افزایش  و 

است.
کرد:  تصریح  استاندار  اقتصادی  معاون 
افزایش ۹۰ و حتی ۱۰۰ درصدی قیمت شن 
و ماسه را غیرمنطقی و غیرقابل تحمل است 
که ناشی از رای دیوان بوده اما قول می دهیم 
افزایش ۲۵  روی  را  ماسه  و  قیمت شن  که 
درصدی تثبیت کنیم و با هر ساختارشکنی 

در این حوزه برخورد خواهیم کرد.
این  در  تولید  رونق  برای  گفت:  عسکری 
از  یکی  و  ریختیم  برنامه  و  طرح  استان 
از  راهکارهای ما برای کاهش تورم و خروج 
بن بست مصرف گرایی طرح و برنامه داریم و 
که  داد  خواهیم  و  دادیم  انجام  را  اقداماتی 
سرمایه گذاری در این استان و در شهرک های 

صنعتی طرح های خوبی را شروع کنند.
را  مهم  کاالیی  گروه های  کرد:  تصریح  وی 
باالتری  وزن  و  آن هایی که سهم  تفکیک  با 
افزایش قیمت بیشتری  دارند و آن هایی که 
کاالیی  گروه   ۲۳ در  و  کردیم  رصد  دارند 
محوریت  با  که  شد  اندیشیده  تمهیداتی 
جهاد  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره کل 

کشاورزی قیمت ها مهار شوند. 
عسکری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری 
تسهیالت  پرداخت  پایین ترین  مورد  در 
این  شنیدن  از  هم  من  خود  گفت:  ازدواج 
خبر که البته از هیچ منبع رسمی تایید نشد، 
می بینم  استان  در  من  آنچه  و  شدم  شوکه 
این است که بانک ها در این زمینه پای کار 

هستند و پرداخت خوبی در تسهیالت دارند.
بانکی  مدیران  داد:  ادامه  استاندار  معاون 
که  است  الزم  اما  ندارند  قبول  را  آمار  این 
بانک های ما با آمار و سند پرداخت تسهیالت 
اعالم شده  آمار  اگر  تا  اعالم  را  ازدواج خود 

صحت ندارد، به مردم اعالم کنیم. 
بانک های  کمیسیون  دبیر  زمینه  همین  در 
که  گفته  هم  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
با جرات می گویم چنین آماری صحت ندارد 
که ما کمترین پرداختی تسهیالت ازدواج را 

در کشور داشتیم.
منصور دانش آموز افزود: حاال یک توئیتی زده 
شد و هیچ چیز رسمی اعالم نشده اما سوال 
من این است که چه مبنایی برای این تحلیل 

آماری وجود داشته است؟ 
و  کهگیلویه  ملی  بانک  شعب  امور  مدیر 
آمار  که  است  این  منطقی  گفت:  بویراحمد 
کسانی که در یکسال ازدواج کردند و آنهایی 
که وام ازدواج کردند مبنای ارزیابی باشد نه 
متقاضیان و تسهیالت چرا که در استان ما 
تسهیالت  دریافت  متقاضی  مزدوجین  همه 

هستند.
از عملکرد همکارانش در  با دفاع  دانش آموز 
عادالنه ای  مبنای  اگر  کرد:  تاکید  بانک ها، 
برای ارزیابی ها باشد در تسهیالت ازدواج جز 

۵ استان اول کشور هستیم.
استان  مدیران  توضیحات  این  با  حال 
روزها  این  که  بویراحمد  و  کهگیلویه 
عملکردشان با آمار باالترین نرخ تورم کشور 
به  ازدواج  تسهیالت  پرداخت  پایین ترین  و 
شدت زیر سوال رفته، جای امیدواری است 
که با یک همت مضاعف برای رونق تولید با 
گونه ای  به  دانش بنیان  شرکت های  بر  تکیه 
عمل شود که این استان از حالت صد درصد 
مصرفی و وابسته خارج شود تا با کنترل بر 
بازار جلوی تورم و گرانی بی حساب و کتاب 
راه اندازی  با  دیگر  سوی  از  و  شود  گرفته 
سرمایه گذاری،  رشد  و  تولیدی  واحدهای 
اشتغال زایی جان بگیرد و خانوارها با درآمد 
بیشتر بتوانند جلوی گرانی ها و تورم ها کمر 

خم نکنند.

برای عدم جذب اعتبار در کهگیلویه و بویراحمد؛

هیچ بهانه ای پذیرفته نیست 

 فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
تداوم هجمه دشمنان به ارکان انقالب و نظام اسالمی 
، تنها راه بی اثر ساختن توطئه های دشمن را عملیاتی 
کردن منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد 
تبیین با میدان داری و حضور جهادگونه خبرنگاران 
روز  خرم دل  حمید  سردار  دانست.  رسانه  اهالی  و 
پنجمین  برگزیدگان  از  تجلیلی  آیین  در  دوشنبه 
جشنواره رسانه ای ابوذر در کهگیلویه و بویراحمد  به 
تحلیل شرایط  جامعه جهانی و نقش پرقدرت ایران 
بازدارندگی  قدرت  داشت:  اظهار  منطقه  در  اسالمی 

امروز یک  ایران  که   ای رسیده  اندازه  به  کشورمان 
اتفاقی  هیچ  چراکه  است،  ای  منطقه  حداقل  قدرت 
در منطقه نمی افتد مگر ایران بر آن نظارت داشته 
باشد. وی از خبرنگاران و جامعه رسانه ای یه عنوان 
که  برد  نام  دشمن   با  مقابله  جبهه  اصلی  سربازان 
مقام معظم رهبری به کرات فرموده اند در جنگ نرم 
افسران خط مقدم  شما خبرنگاران و اصحاب رسانه 
آن هستید. سردار خرم دل  اظهار داشت باید تالش 
افزود:  یابد   تحقق  آقا  شعار سال حضرت  که  کنیم 
هر انقالبی سه ضلع و رکن دارد، اول رهبر آن، دوم 
مکتب و ایدئولوژی یا فرهنگ و سومین مردم هستند، 
امکان ندارد انقالبی صورت گیرد و تداوم داشته باشد 
ولی این سه رکن را نداشته باشد. وی تصریح کرد:  
ما  انقالب  رکن  سه  هر  برای  توان   تمام  با  دشمن 
و  داشته  برنامه  مردم  و  رهبر  مکتب،  و  دین  شامل 
دارد  چرا که خیلی افرادی بودند که در اول انقالب 

همراه بود ولی رفته رفته در دام دشمن افتادند و از 
دل  خرم  سردار  شدند.  خارج  نظام  و  انقالب  مسیر 
و گفت:  کرد  اشاره  مسلمانان  میلیاردی  به جمعیت 
و خشنونت  دادن  جلوه  با زشت  دارد  تالش  دشمن 
افکار  و  جامعه  به  اسالم   مکتب  دادن  جلوه  آمیز 
عمومی چنینی القا کند که اسالم  ضد کودکان، ضد 
زنان، ضد آزادی بیان و تفکر است . وی با بیان اینکه 
در رسانه های غرب جای ظالم و مظلوم عوض شده 
نمایی  مظلوم  دشمن  های  رسانه  کرد:  اضافه  است، 
رسانه ای را در دستو کار خود قرار داده اند و بخوبی 
اوکراین طوری  و  روسیه  در جنگ  که  بودیم  شاهد 
اوکراین را مظلوم جلوه دادند که همه گفتند باید به 
کمک اوکراین برویم. وی ادامه داد: هر چند به گفته 
دنیا خواهان  کجای  هیچ  در  ما  رهبری  معظم  مقام 
جنگ نیستیم ولی جنگ امروز جنگ روایت هاست، 
در این بین رسانه های غرب حق و باطل را عوض می 

کنند، بخشی از تاریخ را غربی ها نوشتند که خیلی 
کرده  تحریف  آنرا  نفع خود  به  و  است  دروغ  آنها  از 
اند. سردار خرم دل گفت : اگر متخصصان و جوانان 
انقالبی ما در حوزه هوافضا و موشکی کار نمی کردند 
حتما امروز کشور ما یک سوریه یا افغانستان یا عراق 
به جمهوری  کند  نمی  امروز کسی جرات  ولی  بود، 
صورت  زمانی  این  و  کند  چپ  نگاه  ایران  اسالمی 
قدرت  و  بازدارندگی  حوزه  در  ما  راهبرد  که  گرفت 
با رویکرد  انقالبی و  با تفکرات  نظامی تغییر یافت و 
کشور  در  بازدارندگی  و  قدرت  از  این حجم  رهبری 
ایجاد شده است. فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه 
و بویراحمد با بیان اینکه رسانه های غرب در زمینه نا 
امید کردن مردم تالش فراوان می کنند، عنوان کرد: 
کشور  درون  در  که  هستیم  کشورهایی  محدود  جز 

رسانه هایی بر علیه خودمان داریم.

سربازان 
میدان جهاد تبیین 
خبرنگاران هستند

کهگیلویه و بویراحمد؛

اول در تورم آخر در تسهیالت ازدواج
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متولد فروردین : 
شما امروز در محل کارتان اختیاراتی دارید و فرصتی برای شما است 
که برای به سود رسیدن بیشتر از یک مسیر در دسترس داشته باشید. 
تشویق  را  شما  جدید  اطالعات  گرفته اید،  تصمیمی  شما  جدیداً  اگر 
می کند که آرام حرکت کرده و دوباره انتخابتان را بررسی کنید. برای 
رسیدن به یک هدف خاص زیاد عجله نکنید؛ شما بیشتر از آنچه که 

فکر می کنید زمان دارید.
متولد اردیبهشت : 

توجه  ماه  این  که  از سال هستید  ماهی  به  وارد شدن  در حال  شما 
نیاز خواهید داشت  و  ماه قبل می طلبد  به  را نسبت  باالتری  عقالنی 
را  بیشتری  باشید. زمان  بیشتری داشته  توجه  به شغلتان  که نسبت 
برای سازماندهی کردن هزینه های شخصی و خوشایندتر کردن محیط 

پیرامونتان اختصاص دهید. 
متولد خرداد : 

اما  با وجود اینکه شما امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، 
ممکن است مایل باشید که رهبری دوستان تان را نیز بر عهده بگیرید. 
احتماال متعجب می شوید چرا که می بینید چقدر سریع دیگران رهبری 
شما را می پذیرند، و یکباره هیجان زده می شوید و به این باور می رسید 

که تنها نیستید. 
متولد تیر : 

خیلی سخت است که امروز بخواهید توضیح دهید چه منظوری دارید 
به خاطر اینکه افکار شما در اطراف سرگردان است و شما نمی توانید 
آنها را تحت فرمان خود داشته باشید. ممکن است سعی کنید که یک 
به دیگران  اینکه  برای  تنها  اجرا کنید  را در محل کارتان  ایده ساده 
و  ساده  شما  ایده های  می رسد  نظر  به  که  آنقدرها  که  دهید  نشان 

آسان نیست. 
متولد مرداد : 

امروز شما می ترسید به چیزهایی که می خواهید نرسید. شما می توانید 
فعالیت  انجام دادن یک  یا  پیدا کردن در مکانهای مذهبی  با حضور 
اجتماعی دیگر فشاری که نیازهایتان بر شما وارد می کنند را کم کنید. 
انجام دادن کاری که تأثیری قابل توجه در دیگران داشته باشد باعث 

می شود شما نسبت به خود احساس بهتری پیدا کنید.
متولد شهریور : 

اگر امروز از سرعت خود کم کنید ایده خیلی خوبی خواهد بود چون 
این ایام خیلی مشکل و پردردسر هستند این فرصت را بگیرید که به 
عقب بنشینید و درباره آنچه در زندگی تان در حال وقوع است تعمق 
کنید و از تجربیات خود درس بگیرید مهمتر از همه شما در ضمن 
یاد گرفته اید که عشق همه چیز را تسخیر می کند و این با ارزش 

ترین درس است.
متولد مهر : 

امروز شاید دیگران فکر کنند شما در کارتان ناشی و دست و پا چلفتی 
اصاًل  و  مسلط هستید  رفتار خود  به  کاماًل  حالیکه شما  در  هستید!! 
الزم نیست چیزی را تغییر دهید. حاال که خورشید و بهرام در نشانه 
شما به هم ملحق شده اند شما باید بدانیدکه قدرت استفاده کردن از 
توانایی هایتان را دارا هستید و می توانید به طور موثری روی اهداف 

آینده خود تمرکز کنید.
متولد آبان :  

 امروز برایتان سخت است که خط و خطوطی که برای برنامه ریزی 
درباره آینده الزم دارید را رسم کنید. شما ایده های بزرگی درباره آنچه 
که می خواهید انجام دهید دارید که باعث می شود کنترل اشتیاق و 
شور و شوق خود را از دست بدهید. با وجود اینکه همه چیز خوب به 
نظر می رسد،  اما مشکل از اینجا ناشی می شود که شما درمی یابید که 

ممکن است اهداف خود را از دست بدهید. 
متولد آذر : 

امروز شما به راه ها و روش های مختلفی می اندیشید که از کار کردن 
بهاری شما را ول  فرار کنید!! چرا که هنوز تب تعطیالت و روزهای 
نکرده و ترجیح می دهید یا خارج از خانه تفریح کنید و یا با دوستانتان 
وقت گذرانی کنید!! اما فرار کردن از زیر بار مسئولیت ها در حالیکه 
نشان  شما  در  نیز  را  دیگر  عقالنی  غیر  کارهای  دادن  انجام  احتمال 

می دهد، نتایج منفی نیز به همراه دارد. 
متولد دی : امروز مسائل و مشکالت مالی کاماًل شما را گیج و پریشان 
می کنند، برای اینکه شما واقعا نمی دانید چه روشی را انتخاب کنید. 
بهتان  را  پیچیده ای  راههای  شما!  همیشگی  کننده های  نصیحت 
است!!  تر  پیچیده  هم  مشکل  خود  از  حتی  که  می کنند  پیشنهاد 
درنهایت شما باید هوشمندی و زیرکی خود را کنار بگذارید، از تجزیه 

و تحلیل کردن منطقی دست بردارید و به حرف دلتان گوش دهید. 
متولد بهمن : بازگشت ماه به نشان حساس شما بدون شک می تواند 
تمام رویاهای شما را به واقعیت تبدیل کند، اما نیازی نیست که شما 
کار خود را رها کنید. شما می دانید که کمبود اعتماد به نفس شما 
از ترس های قدیمی تان سرچشمه می گیرد و ربطی به اوضاع و احوال 
باشید که همه چیز براحتی حل  کنونی شما ندارد ولی خاطر جمع 

خواهد شد. 
متولد اسفند : شاید فرصت این را داشته باشید که با روشی متفاوت 
خودتان  کنید  شروع  را  کار  این  وقتی  اما  کنید،  ابراز  را  خود  نظر 
باهمه  است.  تر  پیچیده  بینی می کردید  آنچه پیش  از  می فهمید که 
این احوال االن زمان عقب نشینی کردن نیست. شما شاید االن نتوانید 
بروید  جلوتر  هرچه  اما  ببینید،  را  کرده اید  که  کارهایی  تاثیر  فوری 

احساستان فرق خواهد کرد.

۳
فال روز 

سخنگوی آموزش و پرورش با اشاره به اجرایی شدن 
طرح تغذیه پاک برای 4 میلیون دانش آموز از مهرماه 
گفت: هرچه بتوان از سایر دستگاه ها منابع بیشتری 
جذب کرد و آورده بیشتری داشته باشیم، می توانیم 
پوشش دانش آموزان در این طرح را افزایش دهیم.

برای  پاک  تغذیه  طرح  درباره  فرد  ستاری  صادق 
غذایی  امنیت  بسته  برنامه  افزود:  آموزان  دانش 
و  آموزش  وزیر  جدیت  و  پیگیری  با  دانش آموزان 
پرورش پیش بینی شد تا در این طرح موضوع شیر و 
تغذیه دانش آموزان به صورت مشارکتی دنبال شود.

رسان،  خدمات  متولی،  نهادهای  اینکه  بیان  با  وی 
خیرین و نهادهای انقالبی برای کمک به طرح تغذیه 
پاک ورود کردند، ادامه داد: این موضوع مهم از سال 
البته قرار است به  تحصیلی آینده دنبال  می شود و 
صورت آزمایشی در ماه مبارک رمضان اجرایی شود 
طرح  این  تجربه  موجود  سناریوهای  به  توجه  با  تا 

بدست آید.
سخنگوی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با توجه 
به دست  ماه مبارک رمضان  از  به تجربه ای که پس 
می آوریم، پیش بینی می شود که چه نوع مواد غذایی 

برای دانش آموزان تدارک دیده شود.
تغذیه  طرح  حاضر  حال  در  یادآورشد:  ستاری فرد 
پاک برای 4 میلیون دانش آموز پیش بینی شده است 
بیشتری  منابع  دستگاه ها  سایر  از  بتوان  هرچه  اما 
جذب کرد و آورده بیشتری داشته باشیم، می توانیم 

پوشش دانش آموزان را افزایش دهیم.

از  پس  طرح  این  آزمایشی  اجرای  با  افزود:  وی 
یک  و  شده  مشخص  چالش ها  رمضان  مبارک  ماه 
دنبال  آینده  تحصیلی  سال  برای  منطقی  سناریوی 
می شود. معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش پیش از این گفته بود: برای مهرماه سال 
تحصیلی آینده از محل هدفمندی یارانه ها اعتباری 
می  بینی  پیش  آموزان  دانش  رایگان  تغذیه  برای 
کنیم و با کمک ستاد اجرایی فرمان امام و خیرین 
نیک اندیش، درصدی از دانش آموزان محروم را که 
توان تامین وعده غذایی را ندارند، پوشش می دهیم.

طرح  درباره  همچنین  پرورش  و  آموزش  سخنگوی 
داد:  توضیح  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاونت  پاک 
همچنین طرح پایش آمادگی کودکان )پاک( از دیگر 
طرح هایی است که برای سالمت دانش آموزان ایجاد 
شد. ستاری فرد ادامه داد: دانش آموزان در بدو ورود 
سنجش می شوند و در طول سال تحصیلی در دو 

نوبت ترم اول و دوم از آنها آزمون آمادگی جسمانی 
و بدنی گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: نمرات آزمون آمادگی جسمانی 
کودکان  آمادگی  پایش  نمره  عنوان  تحت  بدنی  و 
ثبت می شود تا دانش آموزان وضعیت خود را نسبت 

به پیش از ورود به کالس بسنجند.
سخنگوی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آزمون 
آمادگی جسمانی و بدنی همچنان استمرار پیدا می 
آمادگی  و  سالمت  شناسنامه  آموزان  دانش  و  کند 

خود را از نزدیک می بینند و رصد می کنند.
و  والدین  دانش آموزان،  یادآورشد:  فرد  ستاری 
می توانند  سالمت  شناسنامه  این  در  معلمان 
آمادگی  دانش آموزان،  جسمانی  آمادگی  ظرفیت ها، 
را  و چاقی  قدرت عضالنی، چابکی  عروقی،  و  قلبی 
از  شناسنامه  یک  و  کنند  رصد  شاخص ها  براساس 

وضعیت سالمت خود در اختیار داشته باشند.
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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

مروري بر ويژگي هاي عمليات والفجر مقدماتي 
در آستانه سالگرد برگزاري آن

نبرد در 3 جبهه:  دشمن، نفوذي ها، موانع
  عليرضا محمدي

ايام س�رد بهمن ماه يادآور انجام يكي از 
بزرگ تري�ن عمليات هاي دف�اع مقدس 
با عن�وان »والفج�ر مقدماتي« اس�ت که 
17 بهم�ن م�اه 1361 در جن�وب فك�ه 
انجام ش�د. ش�ايد به دلي�ل عدم الفتحي 
که در اين عملي�ات ص�ورت پذيرفت، از 
والفجر مقدماتي خيلي گفته نمي ش�ود، 
ام�ا اي�ن عملي�ات از جه�ات مختلف�ي 
حائ�ز اهميت اس�ت ک�ه در مطل�ب زير 
اش�اره اي گذرا ب�ه آنها خواهيم داش�ت. 

 نبرد با موانع
يکي از ويژگي هاي منحصر ب��ه فرد والفجر 
مقدماتي موانع عظيمي است كه دشمن در 
منطقه فکه ترتيب داده بود. البته صحبت از 
»موانع« پس از رسيدن نيروهاي كشورمان 
به م��رز طي عملي��ات الي بي��ت المقدس و 
متعاقب آن عمليات رمضان همواره در پهنه 
گسترده اي از جبهه خوزس��تان مطرح بود. 
اما منطقه عملياتي والفج��ر مقدماتي از اين 
حيث چنان ش��لوغ و پيچيده ش��ده بود كه 
رزمنده ها والفجر مقدماتي را »جنگ با موانع« 
نامگذاري كرده ان��د. حاج مجيد مطيعيان از 
نيروهاي تخريبچي اي��ن عمليات مي گويد: 
»در والفجرمقدماتي موانعي به طول يکصد 
كيلومتر پيش روي رزمندگان بود. طوري كه 
عراقي ها براي سركشي به وضعيت موانعشان 
از هلي كوپتر استفاده مي كردند. در برخي از 
مناطق موانع آنها دو بخش داشت. 500 متر 

مانع، بعد يك كيلومتر فضاي خالي و باز هم 
مانع.« در چنين منطق��ه اي نقش نيروهاي 
تخريبچي و اطالعات عملي��ات منحصر به 
فرد بود. اين نيروها بايد پيش از آغاز والفجر 
مقدمات��ي راه��کاري ب��راي دور زدن موانع 
دش��من اتخاذ مي كردند. بنابراين عمليات 
واحد اطالعات شناس��ايي به صورت فشرده 
انجام مي گرفت. پي��ش از والفجر مقدماتي 
رزمنده ها در عملي��ات رمضان طعم برخورد 
با ميدان هاي مين و س��يم خاردار وس��يع و 
پيچيده دشمن را چشيده بودند. بنابر اين بايد 
از تجربيات محور تنومه در فکه بهره مي بردند. 
اما صرفنظر از هر مانعي، مشکالت ديگري نيز 

پيش روي والفجر مقدماتي قرار داشت. 
 نفوذي ها

نفوذي ها و س��تون پنجم كه نق��ش پر رنگي 
در عدم الفتح والفجر مقدمات��ي ايفا كردند، از 
شاخصه هاي ديگر اين عمليات به شمار مي روند. 
حضورشان در اين عمليات چنان پررنگ است 
كه تا س��ال ها بع��د از اتمام دف��اع مقدس باز 
گوشه هايي از نقش ستون پنجم در اين عمليات 
افشا مي ش��ود. به عنوان نمونه گلعلي بابايي از 
رزمندگان و نويسندگان سرشناس كشورمان 
مي گويد: در سال 1383 و بعد از سقوط صدام، 
در آرشيو ِسّري س��ازمان امنيت عراق موسوم 

به مركز آندلس در شهر بغداد، مداركي كشف 
شد كه نشان مي داد براي جاسوسي و لو دادن 
عمليات والفجر مقدماتي، مقامات رژيم صدام 
مبلغ هنگفتي دالر به حساب بانکي »ابوالحسن 

بني صدر« واريز كردند. 
در اي��ن عمليات ع��الوه ب��ر تالش هايي كه 
مستقيماً توسط بعثي ها براي خواندن دست 
فرماندهان ايراني انجام مي گرفت، يك اتفاق 
جالب نيز افت��اد و آن هم پيوس��تن يکي از 
نيروه��اي اطالعات- عمليات لش��کر 27 به 
دشمن بود. وي كه محسن صرب اهرابي نام 
داشت، وجهه اي مذهبي از خود بروز داده و به 
قول شهيد احمد پارياب در سرماي زمستان 
خود را با آب س��رد غسل ش��هادت مي داد! 
اين فرد در اثناي عمليات شناس��ايي قبل از 
عمليات ناپديد ش��د و به ناگاه سر از راديوي 
ع��راق درآورد.  ماجراي نويد ني��ز مربوط به 
والفجر مقدماتي است. شاخه نظامي مخفي 
حزب توده موسوم به »نويد« بود كه افسران 
و درجه داران بنامي چون سرهنگ هوشنگ 
عطاريان فرمانده قرارگاه مقدم غرب نزاجا و 
همچنين ناخدا يکم بهرام افضلي فرمانده وقت 
نيروي دريايي در ميانش��ان حضور داشتند. 
گفته مي ش��ود آنها نيز در لو رفتن عمليات 

والفجر مقدماتي نقش مهمي داشتند. 
 وقايع مهم ديگر

صرفنظر از موانعي كه بر سر والفجر مقدماتي 
بود و اين عملي��ات را در تاريخ دفاع مقدس 
از ويژگي هاي خاصي برخوردار مي س��ازند، 

اتفاقات مهمي نيز در قبل و حين اين عمليات 
رخ داد. يکي از اين وقايع شهادت سرداراني 
چون حسن باقري )غالمحسين افشردي(، 
مجيد بقايي و عده اي ديگر از فرماندهان بود 
كه به جهت شناسايي منطقه عملياتي والفجر 
مقدماتي در يکي از سنگرهاي كمين حضور 
يافته بودند. اين فرماندهان بر اثر اصابت گلوله 
خمپاره دشمن به ش��هادت رسيدند. حسن 

باقري را اعجوبه جنگ مي ناميدند. 
ماجراي ب��ه محاصره درآم��دن گردان هاي 
كمي��ل و حنظل��ه از لش��کر 27 در يکي از 
كانال هاي دش��من ني��ز از وقاي��ع مهم اين 
عمليات محس��وب مي ش��ود. در اين ماجرا 
تعداد قابل توجهي از رزمندگان اين دو گردان 
در كانالي گير مي افتند و با پيشروي دشمن 
و عقب نشستن س��اير نيروها به محاصره در 
مي آيند. چند روز مقاوم��ت جانانه ماحصل 
اين اتفاق بود و نهايتاً تمامي رزمندگان حاضر 
در اين واقعه به ش��هادت مي رس��ند. شهيد 
ابراهيم هادي از نيروهاي اطالعات شناسايي 
لشکر 27 يکي از سرش��ناس ترين شهداي 
واقعه كانال كميل و حنظله است. از اين واقعه 
بارها و بارها گفته ش��ده و منشأ الهامي براي 
نويسندگان و هنرمندان فعال در عرصه دفاع 

مقدس است. 

 احمد محمدتبريزي
روزهاي تاريخي انقالب ايده ه�اي نابي را در 
ذهن انقالبيون ش�كل م�ي داد. در اين ميان 
نيروهاي ارتش به واس�طه ش�غل و کارش�ان 
خط�رات بيش�تري را ب�راي پي�اده ک�ردن 
طرح هاي انقالبي ش�ان به ج�ان مي خريدند. 
سرهنگ»عبداهلل افراز« يكي از همين نيروهاي 
انقالبي در ارتش بود که با شجاعتي مثال زدني 
نخستين شخصي بود که ورود حضرت امام به 
کشور را خوشامد گفت. اين شجاعت و جسارت 
باال باعث شد تا نام افراز با تاريخ انقالب اسالمي 
گره بخورد و هرگاه ياد لحظه ورود امام خميني 
به کشور بيفتيم پيام او در گوشمان نجوا کند. 
در ادامه افراز توضيحات بيش�تري را درباره 
چگونگي پياده کردن اين ايده و فعاليت هاي 
انقالبي اش مي دهد ک�ه در ادامه مي خوانيد. 

س�رآغاز فعاليت ه�اي انقالب�ي ش�ما و 
پيوستن تان به جريان مبارزان به چه شكل 

و از کجا بود؟
من بهمن سال 1356 از دزفول به تبريز منتقل 
ش��دم. آن زمان ب��ه خاطر چهلم آق��ا مصطفي 
خميني وضعي��ت خاصي در ش��هر حاكم بود و 
راهپيمايي هايي ش��کل مي گرف��ت. آن زمان با 
موقعيت شهر آش��نا نبودم و براي گشت زني در 
شهر بيرون آمده بودم كه اين راهپيمايي عجيب و 
غريب و ناآشنا را ديدم. تا به حال راهپيمايي اي به 
آن وسعت و بزرگي نديده بودم. بعد از آن مشاهده 
كردم با چه وضع��ي با اي��ن راهپيمايي برخورد 
شد و كتك زدن با باتوم و دس��تگيري افراد را از 
نزديك مي ديدم. جمعيت پراكنده مي ش��دند و 
شعارهايشان را با لهجه زيباي آذري مي دادند. من 
معموالً در شهرك هاي نظامي ساكن بودم و چنين 
صحنه هايي را تا به ح��ال نديده بودم. برخوردي 
كه با اين جمعيت شد من را منقلب كرد و پيش 
خودم مي گفتم مگر اين جمعيت چه مي گويند 
و چه خواسته اي دارند كه اينطور با آنها برخورد 
مي شود. آن زمان آگاهي كافي به مسائل نداشتم. 
به محل كارم در ايستگاه رادار برگشتم و در اتاقي 
كه به من داده بودند در فکر بودم و خوابم نمي برد. 
انگار پرده اي از جلوي چش��مانم كنار رفته بود و 
مسائلي ديده بودم كه تا آن زمان برايم ناآشنا بود. 
مقدار زيادي فکر كردم تا صبح به سركار رفتم و با 
يکي از دوستان قديمي صحبت كردم و ديده هايم 
را برايش گفتم. انگار تلنگري به من زده شده و تازه 
آگاه شده ام. آن دوست، پيرمردي را به من معرفي 
كرد كه از كارمندان نيروي هوايي بود. بعداً فهميدم 
اين شخص چندين سال در حوزه درس خوانده 
و بعد به ارتش آمده و در نيروي هوايي استخدام 
شده است. بعداً براي او ديده هايم را تعريف كردم و 
آشنايي ام با اين شخص باعث شد وارد راهي شوم 
كه تا آن زمان نرفته بودم. از هم��ان زمان ما را با 
مسائل انقالبي و امثالهم آشنا كرد. يادم نمي رود 
بعضي مواقع اعالميه و اطالعيه دستش مي رسيد و 
يواشکي به من مي داد و من هم به بعضي دوستان 
خيلي صميمي ام مي رساندم. اين پيرمرد رابط ما 
بين چند تن از دوستان و هم دوره  اي ها بود. توسط 
اين بزرگوار من با امور انقالب آشنا شدم و در آينده 
گروهي تشکيل داديم و با هم بيشتر اطالعاتي كه 
جمع آوري مي شد را رد و بدل مي كرديم و در ميان 
جامعه به صورت نامحس��وس و ناشناس منتشر 
مي كرديم. سعي داش��تيم يك گروه عظيمي را 
جمع كنيم تا يکسري فعاليت ها را انجام دهيم. 
همينطور هم ب��ود و تا زماني كه از ق��م و تهران 
اطالعيه به دستمان مي رسيد فعاليت مان را شروع 
مي كرديم. به خصوص شغلمان طوري بود كه با 

تلفن هاي مستقيم  با اغلب جاها در تماس بوديم. 
شب هايي كه شيفت مي داديم اغلب با دوستاني 
كه در تهران و همدان و نقاط ديگر بودند مستقيم 
در ارتباط بوديم. اين بود كه از س��اير نقاط ديگر 
كش��ور اطالعات جم��ع مي كرديم به ه��م ارائه 
مي داديم. يك گروه 25، 30 نفره از همه قشرها 
تشکيل داده بوديم. افس��ر و همافر و كارمند در 
گروهمان بود و به شدت هواي هم را داشتيم. اين 
پيرمرد حالتي را برايمان ايجاد كرد تا همه هم قسم 
شويم كسي را لو ندهيم و با هم صميمي باشيم و 

اگر اتفاقي مي افتد به هم كمك كنيم. 
نسبت به لو رفتن فعاليت هايتان ترسي 

نداشتيد؟
هيچ وقت يادم نمي رود ب��راي حکومت نظامي 
تبريز مي خواستند از نيروي هوايي، نيرو بگيرند. 
قرار بود يکس��ري از نيروهاي ج��وان در نيروي 
هوايي را به كمك سربازان نيروي زميني ببرند. 
جمعي كه بوديم، سعي كرديم تا جايي كه امکان 
دارد نگذاريم كس��ي برود. ش��روع به اعتراض 
كرديم كه ما در نيروي هوايي هستيم و كارمان 
چيز ديگري است و نبايد براي حکومت نظامي 
برويم. در آخر تهديد كردند كه چرا از دستور فرار 
مي كنيد و ما هم با صراح��ت تمام اعالم كرديم 
چون اي��ن كار وظيفه مان نيس��ت نمي توانيم 
انجام دهيم. خيلي صحبت كردند ولي در آخر 
نتوانستند كسي را با خوش��ان ببرند. برخي از 
قديمي هاي نيروي هوايي و ارتش آن اوايل خيلي 
به مسائل انقالبي اعتقاد نداشتند ولي ما توانستيم 
عده زيادي را به اين راه بکشانيم. بعدها فهميدم 
زماني كه فعاليت مي كردي��م فرماندهان مان از 
كارهايمان خبر داشتند ولي هيچ گاه به رويمان 
نياوردند و اطالعات ما را حفظ كرده بودند و ما 
را لو نداده بودند. به صورت نامحس��وس كمك 
مي كردند ما كارها را انجام دهيم. در ايس��تگاه 
رادار تبريز انس��جام زيادي بين دوستان بود و 
مدت ها بعد از انقالب هم اين همبستگي حفظ 
شد و توانس��تيم فعاليت هاي بس��يار خوبي در 
ايستگاه رادار داشته باشيم. موفق شديم محيط 
را طوري بس��ازيم كه براي پيروزي انقالب پيرو 
مسائل انقالبي باشد. آن اواخر هم بعضي از مسائل 
براي ضد اطالعات افشا شد و فهميد كه در اينجا 
انقالبيون هس��تند و كار مي كنند ولي كسي را 
پيدا نمي كرد. همبستگي  بينمان موجب شده 
بود كسي را لو ندهيم و هواي همديگر را داشته 
باش��يم و نگذاريم ضداطالعات ب��ه كارهايمان 
پي ببرد. همينطور هم ش��ده بود و ب��ا اينکه از 
بعضي فعاليت ها باخبر ش��ده بودند ولي جرئت 
نمي كردند ميان اين همه دوستي كه هواي هم را 

داشتند عرض اندام كنند. 
فعاليت هايتان در همين س�طح ماند يا 
هر چه به زمان پيروزي انقالب نزديک 

شديد شدت گرفت؟
به مرور فعاليت هايمان خيلي بيشتر شد. در اولين 
ش��ب ماه محرم كه حکومت نظامي اعالم شده 
بود مي خواستم با خانواده تهران بيايم. آن شب 
شيفت بودم و با همکاري دوستان شيفت هايمان 
را به هم واگ��ذار مي كرديم. من پنج ش��ب اول 
محرم شيفت بودم و دوست داش��تم به تهران 
بيايم و ببينم چه خبر است. با خانواده به تهران 
آمدم و با بچه هاي محلمان قرار گذاش��تيم كه 
حدود ساعت 9 شب به پشت بام برويم و اهلل اكبر 
بگوييم. بعد از آن مي خواستيم در محدوده اي 
شروع به راهپيمايي كنيم. ما در خيابان خواجه 
نظام الملك ته��ران مي نشس��تيم و تعدادي از 
بچه هاي محل جمع شده بودند تا به اتفاق پياده 
به ميدان عشرت آباد برويم. آنجا تيراندازي شد و 

يکي از دوستانمان 
تي��ر ب��ه پاي��ش 
خ��ورد و افت��اد. 
مي دانستيم اگر او 
را ببرند كار برايش 
سخت خواهد شد. 
او را خانه به خانه 
و پشت بام به پشت بام فراري داديم ولي مسير 
خوني كه از پايش ريخته بود باعث ش��د به آن 
خانه ها مراجعه كنند و خانواده ها را بازخواست 
كنند. آن شب فرارش داديم ولي بعداً فهميديم 
كه پايش چرك مي كند و وقتي به بيمارستان 
مي رود او را لو مي دهند. من به تبريز رفتم و 10 
روز بعد ديدم كه ضد اطالعات من را خواست. از 
من پرسيدند شب اول محرم كجا بودي و گفتند 
گزارش آمده كه اين كارها را انجام داده ايد. تمام 
كارهايي كه آن شب انجام داده بودم مثل اينکه 
چه ساعتي رفتيم باالي پشت بام شعار داديم و 
با دوستان كجا رفتيم را مي دانستند. اسامي تك 
تك دوستانم را نوشته بودند. گزارششان آنقدر 
دقيق بود كه حتي من به خانواده ام شك كردم. 
آنقدر آن زمان از اين نظر قوي بودند كه حتي در 
خانواده ها هم رخنه كرده بودند. فرمانده ام آنجا 
خيلي كمك كرد تا قضيه  فيصله پيدا كند و همه 
تأييد كردند كه من آن شب شيفت بودم و تبرئه 
شدم. انقالب كه شد بعداً فهميدم كفاشي كه در 
محل داشتيم كارش اين بود كه اطالعات را جمع 
مي كرد و به ساواك مي داد. وقتي انقالب شد او 
فرار كرد و بعداً فهميديم تمام اطالعات در محل 

را اين كفاش مخابره مي كرده است. 

پس فعاليت هايتان با ريس�ک و خطر 
برايتان مواجه بوده است؟ 

دقيقاً؛ خاط��رم هس��ت روز 26 دي ماه ش��اه 
مي خواست از كشور فرار كند و ما اطالعي از اين 
موضوع نداشتيم. من در اتاق عمليات مسئول 
انجام شيفتم بودم كه از پست فرماندهي تهران 
خبر دادند يك هواپيما »كيلووان« كه مختص 
حمل ش��اه و خانواده اش بود براي پ��رواز آماده 
مي شود. كنترل فضاي پروازي كشور و هرگونه 
هواپيما در منطقه ش��مال غرب با ما بود. من به 
محض اينکه از ماجرا باخبر ش��دم هيچ حرفي 
به كس��ي نزدم. همان روز يک��ي از فرماندهان 
عالي رتبه ارت��ش براي بازديد آمده و مش��غول 
بازديد از اتاق ها و دستگاه ها بود. من از صداي رسا 
و بلندي برخوردار هستم. از اتاق عمليات بيرون 
آمدم و در راهرو با صداي بلند گفتم شاه دارد فرار 
مي كند. چند مرتبه با صداي بلند تکرار كردم و 
دوباره به اتاق برگشتم و پشت دستگاه نشستم. 
دوستان صميمي ام از ماجرا خبر داشتند. ديدم 
فرماندهان ريختند و پشت سرش ضد اطالعات 
آمد و مي پرسيد كي بود اين س��روصدا را به راه 
انداخت. خودمان را به بي خبري زديم و جريان 
پرواز شاه را برايش��ان توضيح داديم. گفتن اين 
خبر موجي بود كه ناگهان همه را بيدار و متوجه 

كرد كه شاه در حال فرار است. 
ايده پي�ام تاريخ�ي که هن�گام ورود 
حضرت امام به کشور گفته شد از کجا 

آمد؟
روز تشريف فرمايي امام به عقب مي افتاد و بختيار 
هم اعالم كرده بود فرودگاه را ببنديد. ش��ايعه 

شده بود فردا امام خواهند آمد. من همان شبي 
كه حضرت امام مي خواست بيايد شيفت بودم 
و اطالعات پروازي از 12 ش��ب قبل تا 12 شب 
آينده به ما مي دادند. در آن زمان هواپيماهايي 
كه مي خواستند از مرز شمال غرب خارج يا وارد 
شوند بايد با سيستم رادار هماهنگ مي كردند. 
اطالعات را داش��تم كه اگر امام بخواهد بيايد با 
هواپيماي ايرفرانس خواهد آمد. ش��ايعه اي در 
شهر پخش شده كه شايد هواپيماي امام را در هوا 
بزنند. اگر مي خواست چنين اتفاقي بيفتد كسي 
غير از ما نمي توانست شاهد ماجرا  باشد و فقط 
ما مي توانس��تيم ماجرا را افشا كنيم. با دوستان 
صحبت كرديم تا نشستن هواپيما در تهران بايد 
هواپيما را كنترل كنيم. مي خواستيم اگر اتفاقي 

افتاد همه مردم را در جريان بگذاريم. 
اول صبح كه ش��يفتمان تمام شد گفتم هرگاه 
هواپيما از داخ��ل رادار روي درياچه وان تركيه 
قرار گرفت و خواست اطالعاتش را بدهد بچه ها به 
من خبر بدهند تا داخل كابين بروم. داخل كابين 
چسبيده به اتاق عمليات بيشتر براي پروازهاي 
سري بود و هيچ گونه تماسي با بيرون نبود. من 
گفتم به اتاق كابين م��ي روم و از آنجا با هواپيما 
تماس مي گيرم. يك متن يك صفحه اي انگليسي 
هم آماده كرده بودم ولي حقيقتش جرئت نکردم 
كامل آن را بخوانم. ديدم صحيح نيست خودمان 
را لو بدهيم. وقتي هواپيما از روي درياچه وان با 
ما تماس گرفت، سريع داخل كابين رفتم و در را 
قفل كردم. شروع به تماس گرفتن و هماهنگي 
با ديگر دوس��تمان كردم. گفتم بلندگوهايم را 
قطع كنند ت��ا صدايم پخش نش��ود. بالفاصله 
روي خط آمدم و با خلباني كه با ما در تماس بود 
شروع به صحبت به زبان انگليسي كردم. ضمن 
خوشامدگويي به امام،  به ايشان گفتم: »به خانه 
خودت خوش آمدي و ما سربازان شما هستيم و 
شما فرمانده مان هستيد.« تأكيد كردم اين پيام 
را به حضرت امام برس��انند. پي��ام را به حضرت 
امام مي دهند و ايشان هم جوابش را مي دهد و 
مي فرمايد: » از پسرانم تشکر مي كنم.« خلبان 
اين را اعالم كرد و ما بالفاصله از آنجا خارج شديم. 
تعدادي از فرماندهان از جري��ان تماس باخبر 
شدند و در حال وارد شدن بودند كه مجبور شدم 
قطع كنم و به نفر پاييني رفتنم را بگويم. من اين 
افتخار را داشتم تا به عنوان اولين نفر به حضرت 

امام خير مقدم بگويم. 

ماجراي اولين خوشامدگويي به حضرت امام هنگام بازگشت به وطن در گفت وگوي »جوان« با سرهنگ عبداهلل افراز

پيام ما به امام يك جمله بود:» به خانه ات خوش آمدي«
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حل جدول 3072

فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای 
داخلی با استانداردهای روز دنیا

جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فاصله کیفیت 
خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا را فاصله ای 
کهکشانی دانست و با انتقاد از وضعیت تولید داخل گفت: 
کنند  جابجا  را  چراع خطر  و  کاپوت  اینکه  دوران  دیگر 

و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است.
باالی  قیمت  و  کم  ایمنی  پایین،  کیفیت  از  انتقاد 
و  نیست  جدیدی  موضوع  داخل  تولید  خودروهای 
مطرح  آن  درباره  مختلفی  اظهارات  که  سال هاست 
می شود، مردم گاه با مشارکت در کمپین مختلف و گاه 
با طنز و شوخی ناراحتی خود را از آنچه که خودروسازان 
برایشان تولید کرده اند نشان داده اند و واکنش مسئوالن 
نیز عمدتا در حد مصاحبه یا دادن وعده های مختلف بوده 
است. در این میان شاید بتوان گفت که پلیس از جمله 
دستگاهایی هست که اقدام عملی در این حوزه را انجام 
از شماره گذاری پراید و پژو  داد و حدود دو سال پیش 

4۰۵ جلوگیری کرد.
و  جدید  سال  آغاز  از  ماه  یک  حدود  گذشت  با  حاال 
پلیس  جانشین  خودروسازان،  به  پلیس  اولتیماتوم های 
عملکرد  از  را  تندتری  انتقادات  رانندگی،  و  راهنمایی 
خودروسازان و ایمنی خودروها در کشور بیان کرده است. 
در  ایسنا،   با  گفت وگو  در  حسینی  تیمور  سید  سردار 
این باره می گوید:  خودرو در همه دنیا بر اساس نظرهای 
در  پیشاوقوعی  نقش  تصادفات هم می تواند  کارشناسان 
نقش  و هم  باشد  داشته  تصادف  از  با جلوگیری  ارتباط 
پساوقوعی در ارتباط با حفظ جان سرنشینان آن را ایفا 
کند، ما باید به سمت تولید خودروهایی برویم که از جان 

راننده و سرنشین محافظت کند.
خودروها  روی  ایمنی  سیستم های  به  اشاره  با  حسینی 
اظهار می کند: وقتی از ترمز A.B.S و کیسه هوا صحبت 
می کنیم این ها جزو آپشن ها و امکاناتی است که خیلی 
اتومبیل های  سمت  به  دنیا  امروز  است.  شده  قدیمی 
هوشمند و خودران رفته که دیگر نیازی به حضور راننده 
با  را  خودمان  وقتی  امروز  باشد.  نداشته  وجود  آن  در 
تکنولوژی روز دنیا مقایسه می کنیم می بینیم که فاصله 

ما با آنها کهکشانی است.
مایه  بیشتر  که  آنچه  اما  میان  این  در  ادامه می دهد:   او 
تاسف است این است که خودروسازان ما هیچوقت ایراد 
از  هیچوقت  ایراد  این  بابت  از  و  نپذیرفتند  را  خودشان 
گفتند  جانب  به  همیشه حق  نکردند.  عذرخواهی  مردم 
که ما بهترینیم. البته واقعا خودروسازان ما بهترینند، شما 
ببینید وقتی بنز و .. خودرو می سازند باید برای خرید آن 
کلی التماس کنند و تسهیالت بگذارند، اما خودروسازان 
ما همین خودروها را هم با شرط و شروط می گذارند و 
اداواطوار  و  بامبول  یک  و  هزار  و  می کنند  فروش  پیش 

در می آورند!
آن  افزاید:   می  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جانشین 
چیزی که به نظرم مردم را ناراحت می کند همین مسائل 
است. یک خودروساز بیاید و بگوید مقدورات من همین 
است و بابت کاستی ها معذرت می خواهم و به خاطر این 
کاستی این امتیازات را هم در خدمات پس از فروش و 
می گیرم.   نظر  در   ... و  فروش  شرایط  و  واگذاری  نحوه 
دنیا  روز  استانداردهای  با  فاصله اش  ما  خودروسازی 
سال ها  این  طی  که  امتیازاتی  نتیجه  و  است  کهکشانی 
به شکل انحصار و رانت داده شده حیف و میل میلیاردها 
و  تصادفات  در  تسهیل  و  کشور  این  سرمایه  میلیارد 
به  هنگفت  هزینه های  تحمیل  و  جانباختگان  افزایش 

کشور است.
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تعرفه های  درصدی   ۶۰ افزایش  پیشنهاد 
پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی 
خدمات  بیمه  معاون  که  است  شده  مطرح 
سالمت سازمان بیمه سالمت معتقد است ۶۰ 
درصد از هزینه های سالمت در حال حاضر از 

جیب مردم پرداخت می شود.
تعرفه های پزشکی همواره محل اختالف جامعه 
پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال 
توسط  پزشکی  تعرفه های  افزایش  میزان 
توسط  سپس  و  تعیین  پزشکی  نظام  سازمان 
خدمات  تعرفه  می شود.  تصویب  دولت  هیات 
پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش 
دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت 
که این میزان افزایش از طرف دولت تصویب و 

ابالغ شد.
در سال ۹۹ این تعرفه ها با ۱۵ درصد افزایش 
و در سال ۱4۰۰ هم به گفته محسن مصلحی 
دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، 
برای  کشور  پزشکی  نظام  سازمان  پیشنهاد 
با  پزشکی  بخش خصوصی  تعرفه های  افزایش 
حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش بر 
اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما 
شورای عالی بیمه سالمت ۲۸.۵ درصد افزایش 
تعرفه را اعالم و هیات وزیران هم این افزایش 

را تصویب کرد.
پیشنهاد  پزشکی  نظام  سازمان  نیز  امسال 
است.  داده  را  پزشکی  تعرفه های  افزایش 
این  مسووالن  گفته  به  بنا  که  پیشنهادی 
تهیه  کارشناسی  بررسی های  از  پس  سازمان 
خدمات  تعرفه  معتقدند  آنها  و  است  شده 
نیز  پیش  چندی  شوند.  واقعی  باید  درمانی 
نظام  سازمان  رییس کل  رییس زاده،  محمد 
نشست  یک  در  این  از  پیش  کشور  پزشکی 
پزشکی  نظام  سازمان  محل  در  که  خبری 
گلوبال  تعرفه  افزایش  پیشنهاد  شد،  برگزار 
۶۰ درصدی برای تعرفه های پزشکی را مطرح 
کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام 
به  تعرفه ها  افزایش  درصدی   ۶۰ عدد  دادیم، 

صورت گلوبال مورد نظرمان بود.
وی تاکید کرد که در برخی حوزه های پزشکی 
در  همچنین  داشتیم.  رشد  درصد   ۲۱۷
تکنولوژی های  و  تجهیزات  مانند  حوزه هایی 
هزینه  افزایش  درصد   ۲۰۰ بر  بالغ  پزشکی، 
داشتیم که تناسبی با تورم 4۵ تا ۵۰ درصدی 
درصد   ۱۳۰ تا  مصرفی  لوازم  بحث  در  ندارد. 
رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق 
درصد   ۵۷ تا  مراکز  برخی  در  دستمزدها  و 
 ۲۰ تا   ۱۰ افزایش  از  هم  بعد  داشتیم،  رشد 
قابل  این  می کنیم.  صحبت  تعرفه ها  درصدی 
قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط 
هم  آن  بماند،  سرپا  بخواهد  مطب  یک  فعلی 
بالغ بر حداقل  باید عددی  بدون سود، ویزیت 
۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصال ارائه 

خدمات قابل انجام نیست.
تعرفه های  درصدی   ۶۰ افزایش  پیشنهاد 
پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی 
خدمات  بیمه  معاون  که  است  شده  مطرح 
سالمت سازمان بیمه سالمت با اشاره به تکلیف 
 ۲۵ سهم  بر  مبنی  توسعه  برنامه ششم  قانون 
درصدی مردم در پرداخت هزینه های سالمت، 
در  مردم  افزایش سهم جیب  از  در عین حال 
پرداخت  این هزینه ها طی سال های اخیر ابراز 

متناسب  متاسفانه  است  گفته  و  کرده  نگرانی 
بیشتری  سهم  دولت  و  بیمه ها  تورم،  رشد  با 
این  بنابراین  نداشتند؛  سالمت  حوزه  در 
مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.

پرداخت ۶۰درصد هزینه های سالمت از 
جیب مردم

در  مردم  فعلی  سهم  درباره  رضایی  مهدی 
بر  است:  گفته  سالمت،  هزینه های  پرداخت 
که  آماری  آخرین  و  قطعی  استنادات  اساس 
بر اساس حساب ملی سالمت در سال ۱۳۹۷ 
منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در 
و  درصد  تا 4۵   4۲ هزینه های سالمت حدود 
سهم بیمه ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر 
دیگری  رسمی  آمار  آن  از  پس  و  است  شده 
منتشر نشده است. اما بر اساس اطالعات غیر 
رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی های 
در  دارویی  آمارنامه های  بررسی  و  میدانی 
قبول  را  آن  زیادی  حد  تا  خود  سامانه های 
داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب 
مردم در هزینه های سالمت حدود ۶۰ درصد 

است.
وی با اشاره به اینکه این آمار نگران کننده است، 
معتقد است: با این حساب مجموع سهم دولت 
این هزینه ها 4۰ درصد  بیمه ها در پرداخت  و 
است. این درحالی است که طبق قانون برنامه 
تا  بود  شده  هدف گذاری  کشور،  توسعه  ششم 
در هزینه های سالمت سهم مردم به ۲۵ درصد 
برسد؛  درصد   ۷۵ به  بیمه ها  و  دولت  سهم  و 
اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ داده 
می کنیم  فکر  هم  رسمی  آمار  مورد  در  است. 
قطعا عدد 4۲ درصد سهم مردم در پرداختی ها 
با توجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر 
تورم،  رشد  با  متناسب  متاسفانه  است.  کرده 
بیمه ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سالمت 
جیب  از  مابه التفاوت  این  بنابراین  نداشتند؛ 

مردم پرداخت شده است.
مردم  درصد  چند  ساالنه  اینکه  درباره  رضایی 
به دلیل هزینه های باالی سالمت به زیر خط 
فقر می روند، بیان کرده است: این موارد باید بر 
اساس آمار رسمی استخراج شود که فعال آمار 

جدیدی در دسترس نیست.
اینگونه  را  شرایط  این  از  برون رفت  راهکار  او 
اول  دهد؛  رخ  باید  اتفاق  دو  است:  داده  شرح 
ملی  ناخالص  درآمد  از  سالمت  سهم  اینکه 
افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سالمت 
نظر  به  است که  این در حالی  نشود؛  کمرنگ 
می رسد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل 
یافته است. سهم سالمت از درآمد ناخالص ملی 
فراز و نشیب دارد، یک سال هایی افزایش و یک 
این  دوم  نکته  می کند.  پیدا  کاهش  سال هایی 
هزینه کرد  در  ناکارایی  یک  دچار  ما  که  است 
حوزه سالمت هستیم. همان مقدار منابعی که 
از دولت به حوزه سالمت اختصاص می یابد، به 
دلیل ناکارایی، متاسفانه نمی تواند عاملی باشد 
اگر  نیابد.  افزایش  مردم  جیب  از  پرداختی  تا 
بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه 
ترکیه است که  ما  به  کنیم، شبیه ترین کشور 
 GDP از  سالمت شان  حوزه  پرداختی  سهم 
موضوع  این  علی رغم  اما  است  ما  از  کمتر 
ما  از  کمتر  هم  مردم شان  جیب  از  پرداخت 
است؛ زیرا نظام سالمت کارایی دارند. ناکارایی 

نظام سالمت ما سبب می شود تا هزینه آن را 
مردم پرداخت کنند.

واقعی نبودن تعرفه ها؛ 
بسترساز تخلف است

از سوی دیگر، محمد رئیس زاده رئیس سازمان 
اخیر  سالهای  است، طی  معتقد  پزشکی  نظام 
قیمت  ولی  است  شده  دیده  مصارف  و  منابع 
بلکه  اند  نگرفته  نظر  را در  تمام شده خدمات 
تعرفه گذاری بر اساس منابع بیمه انجام شده 
نمی  دیده  خدمات  شده  تمام  قیمت  و  است 
شود. این موضوع باعث شده است تعرفه های 
مصوب طی سالهای اخیر رشد و قیمت منطقی 

نداشته باشد.
به گفته وی، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه 
کند که فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی 
نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می رود. 
شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی 
را پوشش  واقعی  قیمت  از  مقدار کمی  و  کند 
می دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم 
ممکن  موضوع  همین  که  کنند  پرداخت  باید 
است در برخی مطب ها بسترساز تخلف شود. 
وقتی تعرفه ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را 
هزینه  شود  می  مجبور  پزشک  ندهد  پوشش 
بیمار  از  نوعی  به  را  وسایل  و  تجهیزات  خرید 

دریافت کند تا خودش متضرر نشود.
و  تعرفه  نبودن  واقعی  است،  کرده  عنوان  وی 
عدم پوشش بیمه، بسترساز فساد خواهد شد. 
طی هشت سال گذشته ویزیت پزشک عمومی 
رسیده  تومان  هزار   ۵۰ به  تومان  هزار   ۱۰ از 
است که به هیچ وجه متناسب با تورم نیست. 
بیمه اعالم می کند که ما منابع نداریم و بیمار 
و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند 
در صورتی که بیمه باید قیمت واقعی خدمات 
نامتوازن  بیمه  عالی  شورای  ترکیب  ببیند.  را 
کننده  ارایه  که  طوری  به  است  غیرقانونی  و 
 ۸ برابر  در  دارد  نماینده  یک  تنها  خدمت 

خریدار خدمت.
پزشکی  نظام  سازمان  زاده،  رییس  گفته  به 
پیشنهاد تعرفه گذاری را برای سال ۱4۰۱ به 
نشد.  تایید  که  کرد  ارسال  بیمه  عالی  شورای 

افزایش ۲۸ درصدی تعرفه  شورای عالی بیمه 
را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد. 
تعرفه  با  متناسب  را  بیمه  منابع  باید  دولت 
پزشکی  نظام  سازمان  دهد.  افزایش  واقعی 
واقعی  قیمت  علمی  انجمن های  مشورت  با 
اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  را  خدمات 
واقعی  قیمت  که  بدانند  کارشناسان  تا  کرد 
است  عمومی چقدر  پزشک  ویزیت  تمام شده 

تا بتواند تا تصمیم گیری درستی انجام شود.

اعداد مطرح شده قطعی نیست
بهداشت  وزارت  درمان  معاون  کریمی  سعید 
سال  پزشکی  تعرفه های  وضعیت  درباره  نیز، 
بیمه  عالی  شورای  در  است:  گفته   ،۱4۰۱
سال  پزشکی  تعرفه های  به  مربوط  عددهای 
جاری مصوب شده، اما از آنجایی که هنوز ابالغ 
نشده، نمی توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را 
سازمان  به  مصوبات  حال  عین  در  کنم.  ذکر 
و  شده  نهایی  تا  شده  ارسال  بودجه  و  برنامه 
ارسال شود. طبق قولی که  برای هیات دولت 
به ما داده اند، طی هفته جاری یا هفته آینده 
و  شده  مطرح  دولت  هیات  در  تعرفه ها  بحث 

تصمیم گیری می شود.
هم  بهداشت  وزارت  پیشنهادات  وی،  گفته  به 
درباره تعرفه ها متفاوت بوده است. البته ترکیب 
وزارت  نماینده  از  متشکل  بیمه  عالی  شورای 
شورای  دبیر  پزشکی،  نظام  سازمان  بهداشت، 
... است و در  عالی بیمه، نمایندگان بیمه ها و 
آنجا بحث افزایش تعرفه چکش کاری می شود. 
و  نیست  قطعی  تعرفه ها  افزایش  عدد  فعال 

نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.
افزایش  به  نزدیک  اعداد  است،  معتقد  کریمی 
البته هنوز  ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شده که 
قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت 
بود. البته باید توجه کرد که با توجه به افزایش 
باال  بیمارستان ها  بار  دستمزد،  و  باالی حقوق 
تعرفه ها  افزایش  پیشنهاد  نتیجه  در  می رود. 
که  است  بوده  درصد   ۳۰ و   ۲۸.۵ حد  در 
نیست  قطعی  کردم،  اعالم  که  همانطور  البته 
و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات 

دولت است.

پرداخت ۶۰درصد هزینه های سالمت از جیب مردم

بار افزایش تعرفه پزشکان بر دوش مردم یا بیمه ها؟

طرح تغذیه پاک از مهرماه 
برای ۴ میلیون دانش آموز 

اجرایی می شود



طرح تغذیه پاک از مهرماه برای
 ۴ میلیون دانش آموز اجرایی می شود

تامین منابع آبی پایدار اقدام ماندگار 
دولت برای آینده ایران است 

صفحه )4(صفحه )4(

سخنگوی آموزش و پرورش با اشاره به اجرایی شدن طرح تغذیه 
از  بتوان  از مهرماه گفت: هرچه  دانش آموز  میلیون  برای 4  پاک 
سایر دستگاه ها منابع بیشتری جذب کرد و آورده بیشتری داشته 
افزایش  را  طرح  این  در  آموزان  دانش  پوشش  می توانیم  باشیم، 
دانش  برای  پاک  تغذیه  طرح  درباره  فرد  ستاری  صادق  دهیم. 

آموزان افزود: برنامه بسته امنیت غذایی دانش آموزان با...

آینده  در  آب  مسأله  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اساسی در معادالت منطقه ای و جهانی خواهد  اولویت و نقش 
داشت، از تأمین منابع آبی پایدار به عنوان اقدام ماندگار دولت 
خلیج  از  آب  انتقال  جلسه  نهمین  کرد.   یاد  ایران  آینده  برای 
به  روز)دوشنبه(  صبح  مرکزی  فالت  به  عمان  دریای  و  فارس 

ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر تأمین آب مورد...
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همصدایی رسانه ها روند 
توسعه را شتابان می کند

 پرداخت ۶۰درصد هزینه های
 سالمت از جیب مردم

بار افزایش تعرفه پزشکان
 بر دوش مردم یا بیمه ها؟

کهگیلویه و بویراحمد؛
اول در تورم آخر در تسهیالت ازدواج

عملکرد مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد در دو 
شاخص “ نرخ تورم” و پرداخت تسهیالت ازدواج با دو 
موضوعی  است؛  سوال  زیر  شدت  به  آخر  و  اول  رتبه 
که البته معاون اقتصادی استاندار برای آن پاسخ دارد.

تورم و گرانی چه مقایسه قیمت کاالها نسبت به قبل 
باشد و چه قیمت کاالها به نسبت درآمد مردم باشد 
زور  این است که دیگر  آن  و  ندارد  بیشتر  یک معنی 
جیب بسیاری از مردم به خرید مایحتاج خود نمی رسد 
و به شدت زیر فشار هستند.  این ها نگرانی های عمومی 
افشای  اما  آن هاست  ساله  چند  دغدغه های  و  مردم 
آماری در فضای مجازی به تازگی نگرانی کهگیلویه و 
بویراحمدی ها را در دو حوزه تورم و پرداخت وام های 
ازدواج دوچندان کرده است. مشاهدات عینی و واقعیت 

بازار در کهگیلویه و بویراحمد نشان می دهد که...

توافقاتی  گفت:  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
در مورد آزادسازی بخشی از منابع ایران انجام 
شده است که به آمریکا مرتبط نیست و اجازه 

نمی دهیم به آن ورود کند.
با  خبری  نشست  در  زاده  خطیب  سعید 
در  ارتش،  روز  گرامیداشت  خبرنگاران ضمن 
مانده در گفت وگوهای  باقی  مورد موضوعات 
وین گفت: موضوعات گفت وگوهای وین برای 
همه عزیزان به خوبی روشن شده است، ما تا 
هیچ  درباره  نکنیم،  توافق  کلیت  به  زمانیکه 
هنوز  موضوعاتی   کرد.  نخواهیم  توافق  چیز 
برجام  در  نیست  قرار  و  است  مانده  باقی 
باقیمانده  موضوعات  و  شود  انجام  تغییری 
زمانیکه تمام شود، می توانیم بگوییم توافق در 

دسترس است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: آنچه که 
در وین در حال گفت وگو است با رعایت تمام 
مفاد برجام است و دو سند برجام و قطعنامه 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۳۱
معیار حرکت است و  تبادل پیام ها بین تهران 
و واشنگتن از طریق مورا در حال انجام است.
جو  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  خطیب زاده 
و 4+۱ همه  ایران  نیست، چراکه  منفی  وین 
کارهای خود را انجام داده اند و منتظر پاسخ 
مناسب از سمت واشنگتن هستند تا نگرانی ها 
تاخیر  سیاست  واشنگتن  کنند،  برطرف  را 
و وین همچنان جو  را در پیش گرفته است 

مناسبی برای احیای برجام است.
به  صهیونیستی  رژیم  حمله  مورد  در  وی 
متاسفانه  گفت:  مسجداالقصی  نمازگزاران 
جعلی  رژیم  حرمت  هتک  شاهد  دیگر  بار 
بودیم،  نمازگزاران  به  یورش  و  صهیونیستی 
طی چند هفته گذشته، شهدای زیادی را ملت 
فلسطین تقدیم کردند و شاهد سکوت سازمان 
اسالمی  جمهوری  هستیم،  المللی  بین  های 
ایران، اقدامات خود را در سطح سازمان های 
انجام  اسالمی  های  همکاری  و  بین المللی 
را  نامه ای  امیرعبداللهیان  آقای  و  است  داده 
به سازمان همکاری های اسالمی فرستادند و 

با اسماعیل هنیه نیز گفت وگوهای ...

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
در  ای  رسانه  سازی  جریان  و  همصدایی  بویراحمد 
موضوعات خبری استان را زمینه ساز توسعه منطق و 
پایدار دانست و خواستار ورود رسانه ها به این عرصه 
جشنواره  اختتامیه  مراسم  در  درخشان  امین  شد. 
رسانه ای ابوذر با بیان اینکه در نگاه نظری به حوزه 
رسانه ، جهاد تبیین مورد توجه است و اگر کسی آن 
کرد:  تصریح  ماند،  خواهد  زمین  بر  نکند  مطالبه  را 
یکی دیگر از موضوعاتی که باید به شدت مورد توجه 
رسانه ها قرار گیرد جریان سازی رسانه ای در موضوعات 

خاص است که می تواند موجب رفع برخی...

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

2

2

2 ۴

معاون عمرانی استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

تمهیدات مقابله با 
آتش سوزی  و خشکسالی
 در استان اندیشیده شود

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد

بیش از ۵۳هزار هکتار از 
جنگل های بلوط استان
 دچار آفت برگ خوار

آزاد سازی منابع ایران 
ربطی به آمریکا ندارد

2

2

برای عدم جذب اعتبار در کهگیلویه و بویراحمد؛

هیچ بهانه ای 
پذیرفته نیست 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم انتشار 
فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در چارچوب 
مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱4۰۱ 
در هفته جاری، گفت: دستورالعمل مربوط 
به تسهیل وثایق وام های خرد تا سقف ۲۰۰ 
میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی 
به  مرکزی  بانک  توسط  زودی  به  و  شده 

شبکه بانکی ابالغ خواهد شد.
انجام  اقدامات  بیان  با  آبادی  صالح  علی 
شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به 
وام  مورد  در  سهل تر  وثایق  و  بانکی  شبکه 
های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که 
شامل  مواردی  شد  خواهد  ابالغ  زودی  به 
قرارداد الزم االجرا، چک و سفته وام گیرنده 
یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت 
و غیره، گواهی صندوق های سرمایه گذاری، 
اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام 
و  طال  و  خودرو  مانند  عینی  وثایق  فرد، 
روستا  اسالمی  شورای  توسط  افراد  تایید 
در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری 
میلیون   ۲۰۰ زیر  خرد  وامهای  در  افراد 
عنوان  به  مختلف  عقود  قالب  در  و  تومان 
وثیقه تسهیالت مورد قبول واقع خواهد شد.
اقدامات  با تشریح  بانک مرکزی  رئیس کل 
انجام شده در خصوص گسترش دسترسی 
غیر  صورت  به  بانکی  خدمات  به  عموم 
تسهیل  خصوص  در  افزود:  حضوری، 
در  بانکی  خدمات  به  مردم  دسترسی 
امکان احراز هویت  راستای شمولیت مالی، 

و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد 
از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای 
این  بر  و  است  شده  فراهم  نیز  الکترونیک 
با  می  توانند  بانکی  شبکه  مشتریان  اساس 
سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از 
خدمات بانکی بهره مند شوند. رئیس شورای 
اعتبار  در خصوص  داد:  ادامه  اعتبار  و  پول 
سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از 
طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه 
اعتباری خود دست یابد. همچنین  بخشنامه 
حساب  افتتاح  و  هویت  احراز  به  مربوط 
غیرحضوری ابالغ شده و افراد در بانکهایی 
که زیرساخت الزم برای را فراهم کرده اند 
می  توانند از این خدمات استفاده کنند.  وی 
الکترونیک  سفته  از  استفاده  امکان  افزود: 
و  است  فراهم  مردم  برای  حاضر  حال  در 
بانک  به  حضوری  مراجعه  بدون  متقاضیان 
همچنین  کنند.  دریافت  سفته  توانند  می 
نیز  الکترونیک  امضای  به  مربوط  ضوابط 
ابالغ شده و در بانک هایی که این زیرساخت 
را فراهم کردند افراد می توانند بدون حضور 
در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند. 
این اساس  بر  لذا  آبادی تصریح کرد:  صالح 
نحوه  هم  و  شده  تسهیل  بانکی  وثایق  هم 
صورت  به  بانکی  خدمات  مردم  دسترسی 
در  و  کرده  پیدا  گسترش  غیرحضوری 
که  است  شده  فراهم  کاملی  بسته  مجموع 
را  جامعه  آحاد  رضایت  موجبات  امیدواریم 

فراهم کند.

از  منتشر شده  بانکی  و  پولی  آمار  اساس  بر 
سال  ماه  بهمن  پایان  تا  مرکزی  بانک  سوی 
هزار   4۶۲4 به  نقدینگی  میزان  گذشته 
 ۳۹.۷ رشد  بیانگر  که  رسیده  تومان  میلیارد 
مشابه سال ۱۳۹۹  مدت  به  نسبت  درصدی 

است.
آمارهای  گزیده  انتشار  با  مرکزی  بانک 
گذشته،  سال  ماه  بهمن  پایان  در  اقتصادی 
حجم نقدینگی را 4۶۲4 هزار میلیارد تومان 
از رشد ۳۹.۷ درصدی  اعالم کرد که حاکی 
سال  ماه  بهمن  پایان  به  نسبت  نقدینگی 

۱۳۹۹ است.
این در حالی است که این شاخص نسبت به 
اسفندماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد رشد 

داشته است.
ماه  بهمن  پایان  نقدینگی در  فزاینده  ضریب 
درصد   4.۹ که  بوده   ۷.۹۲۶ گذشته  سال 
داشته  افزایش   ۱۳۹۹ سال  بهمن  به  نسبت 

است.

بانک  بدهی های  و  دارایی ها  اوضاع 
مرکزی

در  مرکزی  بانک  خارجی  دارایی های  میزان 
پایان بهمن ماه پارسال به ۶۹۲ هزار و ۱۲۰ 
میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۷.۱ 
مطالبات  خالص  همچنین،  است.  درصدی 
بانک مرکزی از بخش دولتی با 4۱.۸ درصد 
 ۲۱۱ به   ۱۳۹۹ سال  بهمن  به  نسبت  رشد 
هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک 
مرکزی از بانک ها با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ 

هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسید.
البته، رقم بدهی دولت و شرکت ها و موسسات 
دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب 
معادل ۱۶۸ هزار و ۱4۰ میلیارد تومان و 4۳ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با 

رشد 4۵.4 و ۲۹.۵ درصدی مواجه شده اند.

دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی

دارایی های  میزان  است،  حاکی  گزارش  این 
رشد  درصد   ۵۰ با  بخش  این  در  خارجی 
بوده  قبل همراه  بهمن سال  پایان  به  نسبت 
و به ۱۳۸۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۳.۸ درصد 
رسید.  تومان  میلیارد   ۹۹۰۰ به  افزایش 
سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
افزایش  درصد   ۳۶.۸ با  مرکزی  بانک  نزد 
نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به 4۹۵ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان بهمن 
۱4۰۰ با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ 

میلیارد تومان رسیده است.

بانک های  بدهی های  و  دارایی ها  خالصه 
تجاری

تجاری  بانک های  خارجی  دارایی های  میزان 
 ۲۰۳ معادل   ۱4۰۰ بهمن  پایان  در  کشور 
نسبت  که  است  تومان  میلیارد  و ۵۰۰  هزار 
رشد  درصد   ۷۱ پیش  سال  مشابه  مدت  به 

نشان می دهد.
سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 
۱۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که ۶4 

درصد افزایش یافته است.
تجاری  بانک های  دارایی های  کل  جمع 
 ۹۰۰ و  هزار   ۱۹۰۷ بررسی،  مورد  دوره  در 
میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن سال 
۱۳۹۹ ۷۱ درصد رشد داشته و میزان بدهی 
پایان  در  مرکزی  بانک  به  تجاری  بانک های 
میلیارد   ۲۷۰ و  هزار   ۵۰ به   ۱4۰۰ بهمن 

تومان رسیده است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های 
تخصصی

دارایی های  میزان  گزارش،  این  اساس  بر 
بهمن  پایان  در  تخصصی  بانک های  خارجی 
میلیارد   ۷4۰ و  هزار   ۳۳۲ معادل   ۱4۰۰
 44.۹ قبل  سال  به  نسبت  که  است  تومان 

درصد رشد یافته است.
بانک های تخصصی در  جمع کل دارایی های 
این دوره رقم ۱۳4۷ هزار میلیارد تومان است 

که ۳4.۹ درصد رشد دارد.
همچنین، میزان بدهی بانک های تخصصی به 
بانک مرکزی ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
است که معادل ۲۵.۱ درصد نسبت به پایان 

بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لیست ابربدهکاران بانکی 
بسیاری  زیرا  است،  ناقص  شده  منتشر  که  اطالعاتی  گفت: 
این به دلیل اختالف  ارقام وجود ندارد.  اعداد و  از جزئیات 
میزان  به  نسبت  بانکی  سیستم  حسابرس های  از  بسیاری 
تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می کنند که با چه قیمت 

ارزی محاسبه شود.
برنامه  خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  خاندوزی  احسان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکالت مراجعین 
به  مربوط  مشکالت  بویژه  و  بیمه  های  شرکت  شعبات  به 
دریافت خسارات گفت: امروز در بازدید یکی از شعبات بیمه 
از  هایی  نارضایتی  که  بودیم  تهران، شاهد  در جنوب  ایران 
شد  قرار  و  داشت،  وجود  کارشناسان  حضور  برای  معطلی 
که این موضوع پیگیری شود تا اگر کمبود کارشناسی وجود 
افرادی که برای رفع مشکل  دارد آن را برطرف کنند، زیرا 
مراجعه می کنند، نباید از کسب و کار خود باز بمانند و این 
معطلی ها شاید منجر به این  شود که این افراد در آن روز 
بنابراین هر ساعت  بازبمانند،  از درآمدی  یا ساعات مراجعه 
تأخیر، مشکالتی را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد و 

موجب نارضایتی می شود. 
سقف  موضوع  به  دوم  مسئله  افزود:  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
پرداختی های خسارت نسبت به دستورالعمل ها و قیمت های 
قیمت  و  داخل کشور  در  کارخانه های خودروسازی  مصوب 
زمینه،  این  در  شد  قرار  که  است  مربوط  بازار  در  قطعه 
و  صنعت  بخش  با  تعامل  در  ایران  بیمه  محترم  مدیرعامل 
شرکت های خودروسازی در بازنگری  ها به نحوی عمل کند 
همراه  به  را  مشتریان  و  مردم  رضایت  بهبود  موجبات  که 

داشته باشد.
اظهارات  اساس  بر  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
حتی  بیمه  توسط  پرداختی  خسارت  کنندگان،  مراجعه 
خاطرنشان  نیست  واقعی  خسارت  از  نیمی  کننده  جبران 
با در نظر گرفتن  کرد: بنا شد در این زمینه این مدیریت  
راهکارهایی موجبات افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم 

آورند.
خاندوزی در ادامه گفت: عالوه بر این، مسئله سوم مربوط 
به مراجعه مکرر و حضور مردم و صف هایی است که برای 
ایام صف های  برخی  در  و  می شود  ایجاد  خسارت  پرداخت 
کیلومتری وجود دارد و در این زمینه بیمه ایران وعده داد که 
در روز عید فطر به صورت آزمایشی سامانه برخط راه اندازی 

شود. 
دکتر خاندوزی افزود: قصد داریم از خرداد ماه این سامانه به 
صورت سراسری در تمام کشور اجرا شود تا مدارک به صورت 
حضور  بدون  ها  پرونده  تشکیل  تا  شود  بارگذاری  آنالین 
فیزیکی مردم و برخط باشد و دوباره شاهد شکل گیری صف 

ها و ازدحام در شعب نباشیم. 
 خاندوزی در ادامه گفت: مسئله دیگر که باید بیمه مرکزی 
انتقال اسناد بین دستگاه ها  به صورت جدی پیگیری کند، 
ارتباطی ندارد و اسنادی که ناجا و بقیه  است که به مردم 
در  و  شود  منتقل  دستگاه ها  دیگر  به  می کنند  ارائه  نهادها 
کمترین زمان ممکن، کار انتقال مدارک بین دستگاه ها انجام 

شود، زیرا ضرورتی ندارد که مردم از این دستگاه به دستگاه 
دیگر بروند.

به  آنالین  صورت  به  باید  ها  کروکی  افزود:  خاندوزی 
این دستور کار کالن دولت  یابد و  انتقال  بیمه  شرکت های 
است تا انتقال برخط اسناد و مدارک را به نحوی انتقال دهیم 
که دولت الکترونیک ترویج گردد تا مردم نیازی به مراجعه 

حضوری نداشته باشند و اذیت نشوند. 
به  پاسخ  در  مصاحبه  این  ادامه  در  همچنین  خاندوزی 
پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت سامانه جامع 
تجارت نیز گفت: بخش بزرگی از اتصال سامانه گمرکی ما 
وزیر  با  تیم مشترکی  و  انجام شده  تجارت  با سامانه جامع 
اصل  کمیسیون  و  می کنند  کار  که  کردیم  مشخص  صمت 
۹۰ مجلس نیز به شکل جدی  و فعال مشغول نظارت است 

و تقریباً هر ماه یک جلسه نظارتی برای پیشبرد کار داریم.
اظهار  سؤالی  به  پاسخ  در  مصاحبه  این  ادامه  در  خاندوزی 
داشت: در زمینه انتشار فهرست ابر بدهکاران به شبکه بانکی 

نیز بدون هیچ گونه خط قرمزی کاماًل جدی هستیم.
دکتر خاندوزی افزود: یکی از مدیران بانک های دولتی در 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  از  برخی  که  کرد  اعالم  تماسی 
هستند،  بزرگ  بدهکاران  جزو  پیمانکاری  جهت  به  دولتی 
وزارت  ولو  دولتی  دستگاه های  گفتم  پاسخ  در  هم  من  و 
اقتصاد هم، اگر مشمول لیست می شوند باید معرفی گردند 
تا این آمار موجب تصحیح رفتار بدحساب ها و تشویق خوش 

حساب ها شود.
نمی آییم  کوتاه  بعد  گام های  در  گفت:  ادامه  در  خاندوزی 
این دستور رئیس جمهوری است و  و  و دولت جدی است 
وزارت اقتصاد نیز بدون هیچ اغماض و خط قرمزی این راه را 
ادامه خواهد داد. اطالعاتی که منتشر شده ناقص است، زیرا 
ارقام وجود ندارد. این به دلیل  بسیاری از جزئیات اعداد و 
به  نسبت  بانکی  سیستم  از حسابرس های  بسیاری  اختالف 
میزان تعهدات ریالی و ارزی است و عنوان می کنند که با چه 

قیمت ارزی محاسبه شود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

لیست ابربدهکاران بانکی 
در چارچوب قانون بودجه منتشر می شود

ثبت نقدینگی ۴۶۲۴ هزار میلیاردی

دولت و بانک ها چقدر به بانک مرکزی 
بدهکارند؟

پاسخ خاندوزی
 به ناقص بودن لیست ابربدهکاران بانک ها
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غذاهایی که باعث تشنگی روزه داران 
می شود

متخصص طب سنتی گفت: به روزه داران توصیه 
می شود در ماه مبارک رمضان از مصرف غذاهای 

شور، پر ادویه و سرخ کردنی پرهیز شود.
علیرضا یارقلی در خصوص تشنگی در ماه مبارک 
رمضان گفت: یکی از معضالت روزه داران در ماه 
که  است  زیاد  تشنگی  احساس  رمضان  مبارک 
حد  از  بیش  و خشکی  حرارت  افزایش  از  ناشی 
اندام های داخلی بدن مانند معده، مغز، کبد، قلب 

و ریه است.
به روزه داران توصیه می شود در ماه  افزود:  وی 
سرخ  شور،  غذاهای  خوردن  از  رمضان  مبارک 
همچنین  و  کنسروی  و  تند  ادویه،  پر  کردنی، 

فست فودها پرهیز کنند.
اینکه  به  اشاره  با  سنتی  طب  متخصص  این 
و  پرخوری  همچنین  و  خشک  و  گرم  غذاهای 
شود،  تشنگی  باعث  می تواند  نیز  خوری  درهم 
خاطرنشان کرد: در خوردن مواد غذایی شیرین 
و قندهای مصنوعی باید پرهیز شود و روزه داران 
نیز  عصبانیت  و  استرس  سنگین،  بدنی  فعالیت 

نداشته باشند.
و  چرب  کم  غذاهای  اینکه  بر  تأکید  با  یارقلی 
همچنین ترش می تواند مانع تشنگی شود، اظهار 
مانند  چاشنی هایی  از  غذاها  پختن  در  داشت: 
انار در  تازه و رب  آبلیموی  بخارا،  آلو  نارنج،  آب 
وعده سحری )برای افرادی که مزاج گرم دارند( 
استفاده شود و مصرف میوه جات و سبزیجات نیز 
به میزان کافی با توجه به مزاج و دو ساعت بعد از 

افطار به روزه داران توصیه می شود.
به گفته وی، آب و نوشیدنی هایی مانند ماءالشعیر 
طبیعی در فاصله بین افطار و سحر و همچنین 
از افطار و تخم خرفه نیم  با فاصله  فالوده سیب 

کوب خیسانده در دوغ نیز توصیه می شود.
در  یبوست  دالیل  به  سنتی  متخصص طب  این 
کاهش حرکت  کرد:  تصریح  و  اشاره  داری  روزه 
روده ها و مصرف کم مایعات و استفاده کم از مواد 
غذایی فیبر دار و نداشتن تحرک بدنی از جمله 

دالیل یبوست در روزه داران است.
از  میوه ها  بهترین  گفت:  سنتی  طب  متخصص 
افطار تا سحر، خیار، سیب و آب سیب است که با 

توجه به مزاج روزه داران توصیه می شود.

تهویه هوا مهم ترین عامل کنترل کرونا/ 
شستن دست ها کافی نیست

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
هوا  تهویه  گفت:  شهیدبهشتی،  پزشکی  علوم 

مهم ترین عوامل کنترل کرونا است.
علیرضا ناجی، با اشاره به اینکه تهویه هوا یکی 
برابر  در  ابزارها  مهم ترین  و  قدرتمندترین  از 
انتقال کرونا است، اظهار کرد: تهویه هوا ابزاری 
است که کیفیت هوا را به صورت نامرئی بهبود 

می بخشد.
وی با بیان اینکه سایر ابزارهای مبارزه با کووید 
رفتار  نحوه  تجسم  افزود:  است،  ملموس تر 
می تواند  ضعیف  تهویه  با  فضاهایی  در  ویروس 
به ما در درک بهتر تأثیر بازدارندگی آن کمک 

کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی توضیح داد: به طور مثال اگر فردی در 
گوشه اتاقی فاقد تهویه کافی سیگار بکشد، آن 
هوا  آن  نیز  سایرین  و  می شود  دود  از  پر  اتاق 
این  مطبوع،  تهویه  در  ولی  می کنند  تنفس  را 

مشکل به مراتب کمتر است.
باهم دائماً  اتاق  ناجی تاکید کرد: همه در یک 
هوایی را تنفس می کنند که به تازگی از ریه های 
این  اتاق خارج شده است و  افراد دیگر در آن 
موضوع بسته به میزان تهویه می تواند متفاوت 

باشد.
افرادی که در حال  اینکه  با بیان  ادامه  وی در 
تنفس در یک اتاق هستند مدام در حال تبادل 
میکروبیوم های تنفسی خود با یکدیگرند، گفت: 
این در شرایطی مشکل ایجاد می کند که فردی 

دارای بیماری عفونی تنفسی باشد.
به گفته ناجی، اگر فردی بیماری عفونی تنفسی 
داشته باشد، آنتی ذرات معلق تنفسی می توانند 
این موضوع مشکالتی  حامل میکروب باشند و 

برای سایرین ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه کرونا از طریق قطرات تنفسی 
دست ها  شستن  داد:  ادامه  می شود،  منتقل 
کرونا  کنترل  برای  اجتماعی  گذاری  فاصله  و 
مؤثر است ولی برای محافظت در برابر قطرات 
تنفسی حامل ویروس که توسط افراد آلوده در 
ادامه  ناجی  نیست.  هوا منتشر می شوند، کافی 
یا  سرپوشیده  محیط های  در  مشکل  این  داد: 
و  هستند  شلوغ  که  محیط هایی  ویژه  به  بسته 
تهویه ناکافی ندارند شدیدتر است. رئیس مرکز 
تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه با بیان اینکه 
امروز در سراسر دنیا بحث و اصرار بر ضرورت 
برای  باید  کرد:  تاکید  است  هایی  بازگشایی 
کاهش و قطع زنجیره کرونا، ضمن رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی فضاهای اختصاص داده شده 
تهویه  از  پرتردد  اماکن  و  درس  کالس های  به 

مناسب برخوردار باشند.

می توانیم ادعا کنیم
 جزو چند ارتش برتر دنیا هستیم 

کنیم  ادعا  می توانیم  گفت:  ارتش  کننده  هماهنگ  معاون 
که  دلیلی  و  هستیم  جهان  برتر  و  قدرتمند  ارتش  چند  جزو 
باشد،  داشته  جایگاهی  چنین  امروز  کشور  ارتش  شده  باعث 

خودکفایی است. 
 امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در 
برنامه »گفتگوی سیاسی« رادیو گفت وگو با موضوع روز ارتش 
انقالبی نیازمند یک  با بیان اینکه هر  ایران  جمهوری اسالمی 
سپر دفاعی است، گفت: اگر این امر مهم و حیاتی فراهم نباشد، 
در شکست  را  خود  منافع  که  ضدانقالب  عناصر  است  ممکن 
انقالب می بینند، به دنبال ضربه زدن و پیشرفت انقالب باشند.

انقالب  پیروزی  دفاعی  سپر  تنها  کرد:  تاکید  سیاری  دریادار 
اسالمی ایران ارتش جمهوری اسالمی ایران است.

وی با اشاره به تالش گروهک های منافقین و برخی جریان ها 
ابتدای انقالب برای انحالل ارتش، عنوان کرد: آن ها شعار  در 
انحالل ارتش را همه جا رونق داده بودند. عمق نگاه امام خمینی 
)ره( در این مرحله مشخص می شود؛ ایشان می دانستند سپر 
دفاعی انقالب ارتش است و به همین جهت همیشه با انحالل 
ارتش مخالف بودند. معاون هماهنگ کننده ارتش بیان کرد: در 
همین راستا امام خمینی )ره( حمایت خود را اعالم کردند تا 
نام گذاری  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  نام  به  فروردین   ۲۹
شود. وی در ادامه به مقایسه پیشرفت های ارتش پیش و پس از 
انقالب اشاره کرد و گفت: ارتش قبل از انقالب تجهیزات غربی 
بهمن ۱۳۵۷ و حتی  از ۲۲  اما  ابعاد داشت  مناسبی در همه 
چند ماه قبل از آن، ارتش تحریم بود زیرا تجهیزاتی به ارتش 
داده نشد. معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: علیرغم در اختیار 
داشتن تجهیزات زیاد، اما صرفاً کاربری آنها بر عهده کارکنان 
تعمیرات  نرم افزاری،  برنامه ریزی،  نظر  از  و  است  بوده  ارتش 
اساسی و تولید هیچ جایگاهی نداشتیم و تجهیزات ارتش کاماًل 
به دیگران وابسته بود. اگر یک قطعه ای از یک هواپیما، تانک یا 
سامانه پدافندی خراب می شد نمی توانستیم بدون وابستگی به 
غرب آن را تعمیر کنیم و حتی کارکنان ارتش کارکرد آن قطعه 
را هم نمی دانستند زیرا این اطالعات فقط در اختیار غرب بود.

دریادار ایرانی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس به مرور زمان 
کرد:  تصریح  تجهیزات شدیم،  نیازمند  قطعات،  اتمام  علت  به 
دستور  ایشان  شد،  گزارش  امام  به  قطعات  اتمام  وضع  وقتی 
وابستگی خارج شود. رهبر  از  و  بسازد  باید  ارتش  دادند خود 
معظم انقالب نیز در سال ۱۳۶۰ به نیابت از امام خمینی )ره( 
جهاد  نخستین  که  دادند  را  خودکفایی  جهاد  تشکیل  دستور 
اشاره  با  ارتش شکل گرفت. وی  نیروی هوایی  در  خودکفایی 
ایرانی  جوان  و خالقیت  ذهن  از  گام ها  نخستین  در  اینکه  به 
برای تعمیر قطعات جزء استفاده شد، بیان کرد: جوان ایرانی 
شد.  تأمین  نیاز  مورد  قطعات  زمان  مرور  به  و  آمد  کار  پای 
در این مسیر سختی های بسیار زیادی متحمل شدیم و البته 
دانشگاه ها نیز پای کار آمدند.دریادار سیاری با تاکید بر اینکه 
برتر  و  قدرتمند  ارتش  چند  جزء  کنیم  ادعا  می توانیم  امروز 
امروز  شده  باعث  که  دلیلی  کرد:  خاطرنشان  هستیم،  جهان 
ارتش جمهوری اسالمی در جهان چنین جایگاهی داشته باشد، 
و  باشد  قوی  کشور  یک  ارتش  است  ممکن  است.  خودکفایی 
بلکه  نباشد  خود  به  متکی  اما  باشد؛  داشته  مدرن  تجهیزات 
به دیگران اتکا کرده باشد. طبیعتاً نمی توان انتظار داشت این 

ارتش در عمل قدرت زیادی داشته باشد. 

ارتش به معنای حقیقی کلمه 
خود را فدای ملت کرده است

حوادث  تمام  در  ارتش  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
همواره مایه امیدواری و دلگرمی مردم بوده و به معنای حقیقی 

کلمه خود را فدای ملت کرده است.
 محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز )دوشنبه ۲۹ فروردین 
ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود اظهار 
ایران را به تمام  کرد: فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسالمی 
مقتدر  ارتش  معظم شهدای  خانواده های  و  ارتش  دالورمردان 

و عموم مردم شریف ایران اسالمی تبریک و تهنیت می گویم.
حقیقت  بیانگر  ملت«  فدای  »ارتش  شعار  کرد:  بیان  وی 
وجودی ارتش جمهوری اسالمی ایران و عشق و عالقه بیکران 
از  اعم  حوادث  تمام  در  ارتش  است.  مردم  به  غیور  ارتشیان 
به  را  مردم  آرامش  و  امنیت  آنچه  هر  و  زلزله  سیل،  جنگ، 
مخاطره بیندازد، همواره مایه امیدواری و دلگرمی مردم بوده 
معنای  به  ارتش  که  شده  ثابت  عمل  میدان های  در  و  است 
مجلس  رئیس  است.  کرده  ملت  فدای  را  خود  کلمه  حقیقی 
شورای اسالمی تصریح کرد: درخشش ستاره های آسمان ایثار 
شیرازی،  صیاد  شهید  گرانقدر  شهدای  همچون  فداکاری  و 
قرنی، فالحی، ستاری، نامجو، کشوری، اقارب پرست، شیرودی، 
رشید  و  سرافراز  شهدای  سایر  و  آبشناسان  فکوری،  یاسینی، 
ارتش الگوی جاودانه برای تمامی دلسوزان این آب و خاک به 

خصوص فداکاران جان بر کف ارتش خواهد بود.
ارتش  شهدای  برای  متعال  خداوند  از  کرد:  تأکید  قالیباف 
برای  و  جزیل  اجر  شهدا  خانواده های  برای  و  درجات  علو 
ارتش  نیروهای سه گانه زمینی، دریایی و هوایی  تمام پرسنل 

جمهوری اسالمی ایران توفیق روز افزون را مسئلت دارم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ نه دالر نه طال؛ بادمجان رکورد گرانی را زد! 

خطیب زاده در نشست خبری:

آزادسازی منابع ارزی ایران به آمریکا ربطی ندارد

توافقاتی  گفت:  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
در مورد آزادسازی بخشی از منابع ایران انجام 
شده است که به آمریکا مرتبط نیست و اجازه 

نمی دهیم به آن ورود کند.
با  خبری  نشست  در  زاده  خطیب  سعید 
ارتش، در  خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز 
باقی مانده در گفت وگوهای  مورد موضوعات 
وین گفت: موضوعات گفت وگوهای وین برای 
همه عزیزان به خوبی روشن شده است، ما تا 
هیچ  درباره  نکنیم،  توافق  کلیت  به  زمانیکه 
هنوز  موضوعاتی   کرد.  نخواهیم  توافق  چیز 
برجام  در  نیست  قرار  و  است  مانده  باقی 
باقیمانده  موضوعات  و  شود  انجام  تغییری 
توافق  بگوییم  می توانیم  شود،  تمام  زمانیکه 

در دسترس است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: آنچه که 
در وین در حال گفت وگو است با رعایت تمام 
مفاد برجام است و دو سند برجام و قطعنامه 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۳۱
معیار حرکت است و  تبادل پیام ها بین تهران 
و واشنگتن از طریق مورا در حال انجام است.

جو  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  خطیب زاده 
ایران و 4+۱ همه  وین منفی نیست، چراکه 
کارهای خود را انجام داده اند و منتظر پاسخ 
مناسب از سمت واشنگتن هستند تا نگرانی ها 
را برطرف کنند، واشنگتن سیاست تاخیر را 
جو  همچنان  وین  و  است  گرفته  پیش  در 

مناسبی برای احیای برجام است.

شاهد سکوت سازمان های بین المللی در 
قبال جنایات رژیم صهیونیستی هستیم

به  صهیونیستی  رژیم  حمله  مورد  در  وی 
متاسفانه  گفت:  مسجداالقصی  نمازگزاران 
جعلی  رژیم  حرمت  هتک  شاهد  دیگر  بار 
بودیم،  نمازگزاران  به  یورش  و  صهیونیستی 
طی چند هفته گذشته، شهدای زیادی را ملت 
فلسطین تقدیم کردند و شاهد سکوت سازمان 
اسالمی  جمهوری  هستیم،  المللی  بین  های 
ایران، اقدامات خود را در سطح سازمان های 
انجام  اسالمی  های  همکاری  و  بین المللی 
را  نامه ای  امیرعبداللهیان  آقای  و  است  داده 
به سازمان همکاری های اسالمی فرستادند و 
با اسماعیل هنیه نیز گفت وگوهای مبسوطی 
سازی  عادی  روند  متاسفانه  است.  داشته  را 

برخی از کشورهای منطقه موجب شده تا این 
رژیم جری تر شود.

طی  ایشان  تالش های  کرد:  تاکید  وی 
ادامه  دیگر  کشورهای  مسئولین  با  رایزنی ها 
ادامه  را  روند  این  آتی  روزهای  طی  دارد. 
بحران  و  خواه  زیاده  رژیم  چراکه  می دهیم 
آفرین صهیونیستی تنها با پاسخ محکم دست 

از این اقدامات بر می دارد.

آمریکا تالش می کند
 در هر موضوعی مداخله کند

ارزی  منابع  آزادسازی  مورد  در  خطیب زاده 
آزادسازی  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 
بازگشت  ایران،  اسالمی  جمهوری  منابع 
پول هایی که از صادرات کاال و خدمات است 
آمریکا  ندارد،  ثالث  کشورهای  به  ربطی  و 
تالش می کند در مورد هر موضوعی مداخله 
دارد.  فاصله  بایدن  آقای  ادعاهای  با  کند که 
را  پولش  است،  کرده  صادر  هرچه  ایران 
دریافت می کند. در خصوص آزادسازی منابع، 
توضیحاتی را ارائه دادیم و سفری انجام شد 
آمد و همه چیز در مسیر  ایران  به  و هیاتی 
آمریکا  به  و  است  پیگیری  حال  در  خودش 

اجازه نمی دهیم در آن دخالت کند.
در  می دهیم  انجام  ما  آنچه  افزود:   وی 

چارچوب منافع قطعی مردم ایران است.
درخصوص  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
ادعای یکی از رسانه های آمریکایی مبنی بر 
اینکه درخواست تضمین از ایران برای چشم 
انتقام خون سردار سلیمانی، گفت:  پوشی از 
جمهوری  خارجی  سیاست  در  اساسی  اصل 
اسالمی ایران بعد از ترور بزدالنه سردار رشید 
اقدام صورت  اسالم شکل گرفت که  و  ایران 
گرفته توسط مسببان، عامالن و مشاوران این 
عمل بزدالنه بی کیفر نخواهد ماند. این یک 
جمهوری  خارجی  سیاست  در  قطعی  اصل 
به  باید  افراد  این  که  است  ایران  اسالمی 

پیشگاه عدالت آورده شوند.
سفیر اوکراین بهتر است متوجه مواضع 

دولت خود شود
اظهارات  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
اینکه  بر  مبنی  تهران،  در  اوکراین  سفیر 
ایرانی ها کمکی به ما نکرده اند، گفت: مواضع 
جنگ  درخصوص  ایران  اسالمی  جمهوری 

قرار  آشکار  تداوم  یک  در  و  روشن  اوکراین 
دارد، ما ضدیت با اصل جنگ را بارها و بارها 
بحران  این  های  ریشه  اینکه  ضمن  گفتیم 
به  پایبندی  به طور جدی بررسی شود.  باید 
منشور ملل متحد و عمل صادقانه به توافقات 
بین المللی و گفت وگو راه حل امروز اوکراین 
است.  سفیر اوکراین بهتر است، توئیت وزیر 
خارجه اوکراین را بار دیگر بخواند تا متوجه 

مواضع دولت خود شود.
عراق  از  هیاتی  سفر  مورد  در  خطیب زاده 
مهمترین  از  یکی  داشت:  اظهار  ایران  به 
موضوعاتی که در سفر وزیر خارجه عراق به 
راه آهن شلمچه  تهران صورت گرفت، بحث 
اتباع  تردد  مورد  در  همچنین  بود.  بصره   -
گفت وگو  حال  در  روادید  و صدور  کشور  دو 
حوزه  در  عراق  همچنین  هستیم.  عراق  با 
منطقه ای به خصوص گفت وگوها میان ایران 
و عربستان سعی کرده است تا نقش خود را 
ایفا کند. روابط ایران و عراق سقفی ندارد و 

می توانند ارتقای روابط داشته باشند.
به  پاسخ  در  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
ماه  هشت  دستاوردهای  مورد  در  سوالی 
وزارت خارجه افزود: وزارت امور خارجه برای 
تمام شئون  زندگی مردم تالش خود را انجام 
با شما صحبت می کنم  داده است. امروز که 
برخی  و  عراق  عمان،  ترکیه،  با  ما  روابط 
رشد  قفقاز  و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
زیادی داشته است و همچنین در یک سال 
گذشته بیش از یک و سه دهم میلیارد یورو 
حجم تجارت ما با عمان بوده است و با کشور 

ترکیه نیز این حجم تجارت را داشته ایم.

دیپلماسی سالمت، یکی از دستاوردهای 
وزارت خارجه است

فرض  با  ایران  نفت  امروز  داد:  ادامه  وی 
گفت وگوها  و  ایران  در  شرایط  همین  ادامه 
از نظر ذخایر ارزی  در وین، وضع اقتصاد ما 
بسیار  گذشته  سال  در  نقطه  این  به  نسبت 
دیگر کشورها  با  ما  روابط  درباره  است.  بهتر 
با  ساله   ۲۵ همکاری  جامع  سند  اجرای 
چین را آغاز کردیم. با بلوک های اقتصادی و 
سیاسی منطقه ای روابط خود را برقرار کردیم. 
با  سالمت  حوزه  در  گذشته  سال  همچنین 
بحران مواجه بودیم و دیپلماسی سالمت یکی 
از دستاوردهای وزارت خارجه است و وزارت 
امور خارجه نه تنها در حوزه واکسن بلکه در 
واکسن و خدمات در کنار ملت  تولید  حوزه 
بوده است و هر کجا نیازی بوده وزارت خارجه 

حاضر بوده است.

آنچه در سوئد اتفاق افتاد
 بسیار منزجر کننده بود

خطیب زاده در خصوص هتک حرمت قرآن 
کریم،گفت: آنچه در سوئد اتفاق افتاد بسیار 
منزجر کننده بود و جمهوری اسالمی ایران، 
این هتک حرمت به ساحت قرآن مجید را به 
اشد وجه محکوم می کند و تکرار این موضوع 
در سوئد و توسط اتباع آن کشور جای تاسف 
عمیق است و منتظر هستیم دولت سوئد به 
جای سوءاستفاده از آزادی بیان به مسئولیت 
مناسب  العمل  عکس  و  کند  عمل  خود 
هتک  این  از  اسالم  جهان  دهد.  نشان  را 

حرمت ها بسیار جریحه دار است.

فعالیت های کنسولی ما در افغانستان از 
سرگرفته شده است

مورد  در  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
کنسولی  بخش های  فعالیت های  توقف 
در  افغانستان  در  ایران  دیپلماتیک  اماکن 
فعالیت های  گفت:  اخیر،  تعرض های  پی 
بخش های کنسولی ما در افغانستان بالفاصله 
شد  متوقف  گرفته  صورت  تعدی  از  بعد 
افغانستان  فعلی  حاکمه  هیأت  مقامات  و 
سرکنسول های  و  سفیر  با  را  تماس هایی 
دادند  را  الزم  اطمینان های  و  داشتند  ایران 
و به طور تدریجی از همان روز فعالیت ها از 
سرگرفته شد. موضوع حضور اتباع افغانستانی 
در مقابل سفارتخانه ها با محدویت روبرو بود 
با اطمینانی که هیأت حاکمه سرپرستی  که 

افغانستان داد از سر گرفته شد.
وضعیت  جدی  طور  به  داد:  ادامه  وی 
اتباع  و  افغانستان  در  دیپلماتیک  اماکن 
اهمیت  از  ما  برای  ایران  دیپلمات های  و 
مسئووالنه تر  عمل  منتظر  و  است  برخوردار 
هیأت حاکمه و معرفی آنهایی هستیم که این 
باید  همه  و  دادند  انجام  را  اقدام  و  تحریک 
هوشیار باشیم چون برخی می خواهند بر موج 
دروغین احساسی سوار شوند و روابط دو ملت 

را دچار سوءتفاهم های جدی کنند.
در راستای دیپلماسی ورزشی هر کاری 

الزم است انجام می دهیم
جام  مورد  در  امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
جهانی فوتبال در قطر، گفت: کارگروهی زیر 
نظر معاون اول رئیس جمهور شکل گرفته و 
وزارت خارجه عضو آن است و سعی می کنیم 
در راستای دیپلماسی وزرشی هر کاری الزم 
با  آفریقا  به  کوتاه  سفر  در  انجام شود.  است 
البته  کرده ام،  غنا صحبت  و  سنگال  مقامات 
مسابقات  برای  را  دیگری  اهداف  فدراسیون 
دارد،  نظر  در  تمرینی  تیم های  و  دوستانه 
ولی ما در این حد هم فروگذار نمی کنیم که 

فرصتی را برایشان فراهم بیاوریم.
وی افزود: در خصوص اقتصاد ورزش، وزارت 
گردشگری ما و مناطق آزاد و نهادهای ذیربط 
مشغول تدارکاتی هستند و در آن حوزه هم 

وزارت امور خارجه در حال تالش است.
بحث  و  ریزگردها  درخصوص  زاده  خطیب 
آب  دیپلماسی  کمیته  گفت:  آب،  دیپلماسی 
به ریاست معاون  کشور همین شنبه مجدداً 
جلسه  خارجه  وزارت  بین المللی  و  حقوقی 
دو  در  زیست  محیط  و  آب  موضوع  داشت. 
اداره کل وزارت خارجه در معاونت حقوقی و 
بین المللی پیگیری می شود. در اداره حقوقی 
وزارت خارجه رسیدگی به رودخانه های مرزی 
و منابع آبی مشترک بین ایران و کشورهای 
دیگر پیگیری می شود. یک اداره کل هم در 

خصوص موضوعات محیط زیستی داریم. 
وی افزود: این که مراجع تخصصی اعالم کنند 
اول  قدم  کجاست  ریزگردها  این  منشاء  که 
است برخی می گویند عراق است برخی عراق 
و حتی  عربستان سعودی  برخی  و  سوریه  و 
فارغ  می کنند.  اعالم  اصلی  منشاء  را  سودان 
از اینکه کدام یک از این پاسخ ها دلیل اصلی 
مرضی  و  اجماعی  راه حل  دنبال  باید  باشد 
را پیدا  راه حلی  بین همه بگردیم و  الطرفین 

کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسأله 
در  اساسی  نقش  و  اولویت  آینده  در  آب 
معادالت منطقه ای و جهانی خواهد داشت، 
اقدام  عنوان  به  پایدار  آبی  منابع  تأمین  از 

ماندگار دولت برای آینده ایران یاد کرد.
فارس  خلیج  از  آب  انتقال  جلسه  نهمین   
صبح  مرکزی  فالت  به  عمان  دریای  و 
رئیس  اول  معاون  ریاست  به  روز)دوشنبه( 
نیاز  مورد  آب  تأمین  بر  و  برگزار  جمهور 
تنش  با  استان های  شرب  مصرف  و  صنایع 
دریا  از  بلوچستان  و  سیستان  ویژه  به  آبی 

تأکید شد.
به  اشاره  با  جلسه  این  در  مخبر«  »محمد 
برای حل  اراده و عزم قاطع و جدی دولت 
مشکل آب در کشور به ویژه از طریق طرح 
شیرین سازی و انتقال آب دریا تصریح کرد: 
برگزاری ۹ جلسه در ۶ ماه گذشته پس از 
طرح  برای  سیزدهم  دولت  آمدن  کار  روی 
عمان  دریای  و  فارس  خلیج  از  آب  انتقال 
اهمیت  و  اولویت  نشانگر  مرکزی  فالت  به 
اساسی حل مشکل آب کشور در این دولت 

است.
معاون اول رئیس جمهور حل مشکل تنش 
آبی در کشور و همچنین اجرای انتقال آب 

مورد آب  تأمین  و  به فالت مرکزی  دریا  از 
یادگار دولت  و  اقدام ماندگار  را  نیاز صنایع 
سیزدهم برای نسل های کنونی و آتی کشور 
عنوان کرد و گفت: برگزاری جلسات منظم 
برای  اجرایی  و  عملیاتی  اقدامات  کنار  در 
ایستگاه های آب شیرین ُکن و پمپاژ  تأسیس 
آب و همچنین طراحی و کارگزاری خطوط 
این  در  ایران  مرکزی  فالت  به  آب  انتقال 

دولت پیشرفت قابل توجهی داشته است.
مخبر تصریح کرد: امیدواریم تا پایان دولت 
سیزدهم حل مشکل آب شرب بهداشتی و 
از طریق  نیاز صنعت کشور  مورد  همچنین 

شیرین سازی و انتقال آب دریا نهایی شود.
آینده  در  آب  مسأله  اینکه  به  اشاره  با  وی 
معادالت  در  اساسی  نقش  و  اولویت  یک 
منطقه ای و جهانی خواهد داشت، گفت: در 
حال حاضر هیچ اولویتی مهمتر از مسأله آب 
شرکت های  باید  که  ندارد  وجود  کشور  در 
با  دولتی  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
مشکل  افزون  روز  همکاری  و  افزایی  هم 

تأمین آب در کشور را حل کنند.
داشت:  اظهار  جمهور  رئیس  اول  معاون 
قابل قبول نیست که کشوری همانند ایران 
خدادادی  نعمت  از  جنوب  و  شمال  در  که 

با  مرکزی  نواحی  در  است،  برخوردار  دریا 
مراکز  حال  عین  در  و  آبی  کم  مشکالت 
تجمع جمعیتی مواجه باشد که باید با اعمال 
این  آب  بهینه  تخصیص  و  مدیریت صحیح 

مشکالت هر چه زودتر برطرف شود.
مخبر در ادامه از وزارت نیرو خواست تا در 
پروژه های انتقال آب به فالت مرکزی ایران 
عالوه بر تأمین نیازهای شرب و صنعت، به 
بخش کشاورزی نیز توجه کرده و در صورت 
گرفته  نظر  در  الزم  تخصیص های  امکان 

شود.
به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  نیرو  وزیر 
زیاد  بسیار  و  توجه  قابل  پیشرفت های 
و  طراحی  و  آب شیرین ُکن  طرح های 
فالت  به  دریا  آب  انتقال  خط   ۵ پیشرفت 
اجرا،  تکمیل و طراحی  مرکزی و همچنین 
سیزدهم  دولت  در  آب  پمپاژ  ایستگاه های 
قابل  و  شده  نهایی  طرح های  گفت: 
بهره برداری در سال جاری و با همت وزارت 
و  میانگین  از  بیش  نیرو در دولت سیزدهم 
گذشته  در  شده  اجرا  طرح های  کل  معادل 
خواهد بود که با بهره برداری کامل از ظرفیت 
و  بندرعباس  در  ایستگاه های آب شیرین ُکن 
به ظرفیت  تا ۵۰۰ هزار متر مکعب  چابهار 

آب شیرین سازی شده در سال جاری اضافه 
می شود.

علی اکبر محرابیان با اشاره به اهمیت تأمین 
اجرایی  با  داد:  ادامه  صنعت  نیاز  مورد  آب 
میزان  آب  انتقال  طرح های  شدن  نهایی  و 
سرانه آب بخش صنعت سه برابر خواهد شد 
که خوشبختانه این بخش استقبال خوبی از 
تأمین آب پایدار انتقالی از دریا داشته است.

صنعت،  و  نیرو  وزرای  که  جلسه  این  در 
مدیران  همچنین  و  تجارت  و  معدن 
مسئوالن  و  سرمایه گذاری  شرکت های 
دستگاه های مربوطه در حوزه صنعت و آب 
حضور داشتند، وزارت نیرو گزارشی از طرح 
دریای  و  فارس  خلیج  از  آب  تأمین  جامع 

عمان به فالت مرکزی ایران ارائه کرد.
در ادامه این جلسه گزارشی از سیمای منابع 
آب و سرانه آب کشور، آب قابل برنامه ریزی 
شرب،  )کشاورزی،  مختلف  مصارف  برای 
آب  منابع  از  سبز(  فضای  و  صنعت 
تجدیدپذیر، مصرف فعلی و نیاز آتی شرب و 
بهداشت با لحاظ نمک زدایی از دریا، مقایسه 
وضع موجود پساب تصفیه خانه های فاضالب 
آتی  نیاز  تأمین  و  فعلی  مصرف  شهری، 
صنعت و برداشت آب از دریا جهت مصارف 
دریا،  از  نمک زدایی  طرح  کشور،  صنعتی 
مجوزهای مورد نیاز و همکاری و هماهنگی 
دستگاه های مربوطه و حمایت های مورد نیاز 
پروژه های  اجرای  تسهیل  و  تسریع  جهت 

انتقال آب از دریا ارائه شد.

 تأمین منابع آبی پایدار
 اقدام ماندگار دولت برای آینده ایران است


