
دولت به هیچ عنوان نسبت به 
حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی آید

هیچ تغییری در تیم اقتصادی 
دولت رخ نداده است 

صفحه )4(صفحه )4(

برای  رئیس جمهور  به دستور  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
عملیاتی تر شدن سریعتر احیای خلیج گرگان گفت: دولت به هیچ 
در  آید.   نمی  کوتاه  زیست  محیط  از  حفاظت  به  نسبت  عنوان 
پنجمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور 
به ریاست معاون اول رئیس جمهور راهکارهای تسریع در احیای 

خلیج گرگان و تاالب های میانکاله و گمیشان مورد بررسی...

تصمیمات  و  تیم  در  تغییر  رد  با  دولت  هیئت  دبیر  و  سخنگو 
ترکیب  تغییر  برای  تصمیم گیری  جزئیات  دولت  اقتصادی 
در  جهرمی  بهادری  علی  کرد.  تشریح  را  اقتصادی  کمیسیون 
صولت  و  رضایی  محسن  آقایان  اینکه  بر  تاکید  با  گفت وگویی 
حق  گذشته  همچون  دولت  هیئت  اعضای  سایر  مانند  مرتضوی 

حضور در تمام کمیسیونهای دولت از جمله کمیسیون ...
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اجازه نمی دهیم کسی با هدف اجرای 
طرح گردشگری زمین خواری کند

 شبکه های اجتماعی، 
دختران را بیشتر از 

پسران افسرده می کند

سپاه برای آبرسانی روستاهای 
سخت گذر استان ورود می کند

 فرمانده تیپ 4۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
سپاه برای آبرسانی به روستاهای سخت گذر استان 
وارد عمل می شود. سردار حکمتیان فرمانده سپاه 
عتبات  ستاد  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح 
حاج  سرافراز  شهید  دل ها  سردار  یادگار  عالیات 
قاسم سلیمانی بوده و دیروز تالش ها برای بازسازی 
و حراست از این اماکن با حضور میدانی نیروهای 
در  ماموریت  این  اکنون  بود  ممکن  کشور  رشید 
داخل و برای ستاد عتبات عالیات نیز وجود دارد. 
وی بیان کرد: همه ساله شاهد جمع شدن زائران 
الحسین  عبداهلل  ابا  حضرت  زیارت  برای  بسیاری 
)ع( هستیم که نیاز است نیروهای متخصص برای 

راهبری درست این جمعیت پیش بینی...

اسالمی  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
مقامات،  خارجی  سفرهای  و  اموال  بر  نظارت  طرح 
به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  کارگزاران  و  مسؤوالن 

تصویب رساند.
نظام  مدیران  و  مسؤولین  خروج  ممنوعیت  طرح 
تا  از کشور  اتمام مسؤولیت  از  اسالمی پس  جمهوری 
سپری شدن مراحل قانونی که به کمیسیون قضائی و 
حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. این طرح 
در جلسات کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت 
و در نهایت در  جلسه روز دوشنبه)۲۹ فروردین(  به 

تصویب رسید.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  گزارش  کامل  متن 
اموال  بر  مجلس شورای اسالمی درباره »طرح نظارت 
کارگزاران  و  مسؤوالن  مقامات،  خارجی  سفرهای  و 

جمهوری اسالمی ایران« به شرح زیر است:
»ماده ۱ - مقامات، مسؤوالن و کارگزاران در مواد )۱( 
و  مسؤوالن  مقامات،  دارایی  به  رسیدگی  قانون   )۳( و 
ایران مصوب ۱۳۹4/۸/۹  کارگزاران جمهوری اسالمی 
این  احکام  مشمول  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 

قانون می شوند.
ماده ۲ - از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، پرداخت 
مشمول  اشخاص  از  هریک  به  مزایا  و  حقوق  هرگونه 
حکم  کارگزینی،  حکم  تمدید  و  صدور  و  قانون  این 
بازنشستگی  حکم  صدور  و  بعدی  مشاغل  در  انتصاب 
برای اشخاص مشمول این قانون و خروج از کشور آنها 
منوط به ثبت فهرست اموال خود و همسر و فرزندان 
در سامانه دارایی مقامات مسؤول حسب مورد مطابق 
مفاد مواد )۱( و )۳( قانون رسیدگی به دارایی مقامات، 
ایران مصوب  مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی 

۱۳۹4/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۱ - اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف 
یکماه پس از تصدی سمت و همچنین حداکثر تا یک 
ماه پس از اتمام مسؤولیت، فهرست اموال و دارایی های 
خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارایی 
کتمان،  اعالم،  عدم  و  نمایند  ثبت  مسؤول  مقامات 
اموال و دارایی های  واقع  یا ثبت خالف  ناقص  گزارش 
پایه  حقوق  مجموع  حداکثر  از  باالتر  ریالی  ارزش  با 
یک سال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب عالوه 
تا شش  از خدمات دولتی و عمومی  انفصال موقت  بر 
به  شش،  درجه  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  و  ماه 
استرداد کلیه حقوق و مزایای دریافتی از دولت از تاریخ 
وقوع جرم محکوم می شود. درخصوص اموال و دارایی 
همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهی مرتکب، وی 

مشمول مجازات این تبصره نمی شود.
و  اموال  فهرست  ثبت  از  پس  چنانچه   -  ۲ تبصره 
دارایی ها، تغییر یا تغییراتی اعم از افزایش یا کاهش با 

ارزش ریالی معادل بیش از پنج برابر مجموع حداکثر 
حقوق پایه یک سال کارمند دولت در اموال مربوط به 
تحت  فرزندان  و  همسر  قانون،  این  مشمول  اشخاص 
قانون  این  مشمول  اشخاص  شود،  ایجاد  تکفل شان 
موظفند ظرف حداکثر یک سال تغییر یا تغییرات ایجاد 
شده را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند. 
در صورت امتناع از اجرای این حکم، مشمول مجازات 

مذکور در تبصره )۱( این ماده می شوند.
امکان دسترسی  است  موظف  قضائیه  قوه   -  ۳ تبصره 
به سامانه دارایی مقامات مسؤول را جهت ثبت و اعالم 
اسامی اشخاصی که مشمول این قانون می شوند، برای 
و  نماید  فراهم  حکومتی  و  اجرایی  دستگاه های  کلیه 
مقامات مسؤول دستگاه های اجرایی و حکومتی از قبیل 
مدیران کل منابع انسانی موظفند ظرف یک هفته، نام 
و کد ملی اشخاص مشمول را در سامانه مذکور درج 

نمایند.
ماده ۳ - تمامی مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در 
قانون  این  مشمول  اشخاص  دارایی  و  اموال  خصوص 
کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  قبیل  از  دارند، 
انتظامی،  نیروی  مالیاتی،  امور  سازمان  شهرداری ها، 
کلیه  و  مرکزی  بانک  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و متولیان سامانه 

اسکان و امالک و سامانه معامالت امالک و مستغالت 
کشور موظفند ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن 
بهره برداری  تحت  سامانه های  اتصال  امکان  قانون  این 
خود را که مرتبط با اموال و دارایی متعلق به اشخاص 
مشمول، تغییرات مربوط به اموال و دارایی آنها و نقل 
و انتقال اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون و 
تردد آنها به خارج از کشور را با سامانه دارایی مقامات 

مسؤول فراهم نمایند.
و  قانون  این   )۲( ماده  اجرائی  آیین نامه   -  ۱ تبصره 
اتصال  نحوه  و  قانون  این   )۵( ماده  و  آن  تبصره های 
و  محرمانگی  حفظ  با  ماده  این  موضوع  سامانه های 
رعایت قوانین و الزامات فنی و امنیتی تعیین شده در 
شورای  مصوبات  مجازی،  فضای  شورایعالی  مصوبات 
عالی امنیت ملی، توسط رئیس قوه قضائیه با همکاری 
وزارتخانه های اطالعات، ارتباطات و فناوری اطالعات و 
امور اقتصادی و دارایی، سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل 
کشور ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون 

تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
این  در  مذکور  سامانه های  اتصال  از  پس   -  ۲ تبصره 
و  اموال  به  راجع  انتقال  و  نقل  خدمات  ارائه  ماده، 
دارایی های موضوع ماده )4( قانون رسیدگی به دارایی 

مقامات، مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران 
مصوب ۱۳۹4/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به 

شرح زیر انجام می شود:
۱ - نقل و انتقال اموال غیرمنقول منوط به احراز ثبت 

آن اموال در سامانه دارایی مقامات است.
۲ - انتقال مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به صورت 
صورت  به  ریال  دومیلیارد  مجموع  از  بیش  و  روزانه 
به احراز ثبت اطالعات  بانکی منوط  ماهانه در سامانه 

حساب بانکی در سامانه دارایی مقامات است.
۳ - نقل و انتقال سهام با ارزش بیش از پانصد میلیون 
ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال 
به صورت ماهانه منوط به احراز ثبت اطالعات مربوط به 

سهام مذکور در سامانه دارایی مقامات است.
تبصره ۳ - کلیه مبالغ مذکور در تبصره )۲( این ماده 
از  بهای کاال و خدمات اعالم شده  به تناسب شاخص 
سوی بانک مرکزی، هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزیر 

دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
حراست های  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان   -  4 ماده 
دستگاه ها موظفند، بر حسن اجرای تکالیف دستگاه ها 
و  کنند  نظارت  قانون  این   )۳( و   )۲( مواد  در  مذکور 
گزارش تخلفات کشف شده را ظرف یک هفته حسب 

مورد به مراجع صالح قضائی یا اداری ارسال نماید.
ماده ۵ - کلیه اشخاص مشمول این قانون تا سه سال 
پس از اتمام مسؤولیت از قبیل بازنشستگی، بازخرید، 
انجام  از  قبل  ماه  یک  تا  موظفند  اخراج،  یا  استعفا 
سفرهای شخصی خارجی خود، موضوع سفر خود را به 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه اعالم نمایند. 
کشور  از  خروج  روادید  صدور  اعالم،  عدم  صورت  در 

برای آنها ممنوع است.
ماده ۶ - هیأتی مرکب از سه نفر قاضی دارای حداقل 
بیست سال سابقه قضائی به انتخاب رئیس قوه قضائیه 
و  می شوند  انتخاب  سال  سه  حداکثر  مدت  برای  که 
انتخاب آنان فقط برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر 
زیر  وظایف  اجرای  برای  قضائیه  قوه  در  است؛  بالمانع 
به صورت مستمر تشکیل می شود. جلسات این هیأت 
و  می یابد  رسمیت  اعضاء  از  نفر  دو  حداقل  حضور  با 
اعضای حاضر  اکثریت  با رأی موافق  تصمیمات هیأت 
پرونده  مواردی که موضوع  در  است.  معتبر  در جلسه 
درخصوص یکی از اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان 
مجلس باشد، هیأت موظف است حسب مورد از نماینده 
نماینده  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  تام االختیار 

تام االختیار رئیس جمهور به عنوان ناظر دعوت کند.
وظایف هیأت:

دارایی ها   و  اموال  درخصوص  واصله  گزارش های   -  ۱
تحت  فرزندان  و  همسر  قانون،  این  مشمول  اشخاص 
تکفل آنها را بررسی کند و چنانچه براساس مستندات 

و  اموال  حق  خالف  بر  افزایش  درخصوص  قرائن،  و 
شخص  به  موضوع  کند،  تشکیک  آنها  دارایی های 
مشمول ابالغ و دفاعیات کتبی وی ظرف مدت بیست 
روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده 
و  نموده  اقدام  قضائی  صالح  مقام  به  آن  مستندات  و 
مدت  به  آنها  الخروجی  ممنوع  دستور  مورد  حسب 
شش ماه )که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است( 
تا صدور حکم  معامالت  انجام  از  ممنوعیت  دستور  یا 

قطعی مرجع صالح قضائی را صادر نماید.
درخصوص  امنیتی  مراجع  از  واصله  گزارش های   -  ۲
سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون 
به صحت  مقرون  احراز  در صورت  و  نموده  بررسی  را 
بودن گزارش، دستور ممنوع الخروجی آنها را به مدت 
شش ماه )که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است( 
صادر نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح 

قضائی ارسال کند.
از  ممنوعیت  یا  الخروجی  ممنوع  دستور   -  ۱ تبصره 
انجام معامالت موضوع این ماده قابل اعتراض در دادگاه 
 )۲۹۲( ماده  مطابق  و  است  تهران  استان  تجدیدنظر 
به   ۱۳۹۲/۱۲/4 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

مراجع ذیربط اعالم می شود.
از  خارج  ماده  این  موضوع  پرونده های  به   -  ۲ تبصره 

نوبت رسیدگی می شود.
تبصره ۳ - با تشخیص رئیس قوه قضائیه، هیأت هایی 
متناظر، با وظایف و اختیارات مذکور، در مراکز استانها 

قابل تشکیل است.
سپاه  اطالعات  سازمان  اطالعات،  وزارت   -  ۷ ماده 
موظفند  انتظامی  نیروی  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
حق  خالف  بر  افزایش  درخصوص  واصله  گزارش های 
اموال و دارایی ها و معامالت و عملیات مالی مشکوک یا 
سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون، 
همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترین زمان 
ممکن بررسی نموده و در صورت احراز تخلف، گزارش 
ارسال  قانون  این   )۶( ماده  موضوع  هیأت  به  را  خود 

کنند.
این  موضوع  گزارش هایی  است  موطف  مذکور  هیأت 

ماده را خارج از نوبت بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۸ - هر یک از مسؤولین دستگاه های اجرایی موضوع 
اقتصادی،  توسعه  پنجساله ششم  برنامه  قانون   )۲۹( ماده 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
۱۳۹۵/۱۲/۱4 که به تناسب شرح وظیفه شغلی خود مکلف 
به اجرای تکالیف مذکور در این قانون بوده، از اجرای آن 
تکالیف خودداری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و 
عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود و در صورتی 
که اثبات شود عدم اجرای تکالیف مذکور ناشی از تقصیر 
وی بوده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به 

مدت شش ماه تا دوسال محکوم می شود.«

و  ایران  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اتحادیه اروپا در این امر مشترک بودند که این 
طوالنی شدن تنفس به نفع گفت وگوها نیست 
و مناسب است که هرچه زودتر این تنفس با 
یک دیدار حضوری تازه شود و این موضوع در 

دستور کار است.
مطبوعاتی  نشست  در  خطیب زاده  سعید 
قدس  روز  گرامیداشت  ضمن  خود،  هفتگی 
گفت:  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  در 
سوی   از  که  قدس  روز  راهپیمایی  امیدواریم 
توسط  بنیان گذاشته شد،  )ره(  امام خمینی 
ملل آزاده و ملت مسلمان در کشورهای آزاده 

باشکوه تر از هر سال برگزار شود.
پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
هیات های  بازگشت  مورد  در  سوالی  به 
در  کرد:  اظهار  مذاکرات،  به  مذاکره کننده 
گفت وگوها آنچه که مربوط به ایران، اتحادیه 
است.  شده  تمام  بوده  چین  و  روسیه  اروپا، 
که  را  آنچه  گفت وگوها،  هماهنگ کننده 
از  را  متحده  ایاالت  و  ایران  بین  مانده  باقی 
البته  است.  بردن  پیش  حال  در  خود  طریق 
هر دو طرف ایران و اتحادیه اروپا یعنی آقای 
امر  این  در  بورل،  آقای  و  امیرعبداللهیان 
به  تنفس  طوالنی شدن  که   بودند  مشترک 
که  است  مناسب  و  نیست  گفت وگوها  نفع 
هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری 

تازه شود.
وی تصریح کرد: هنوز تصمیمی در خصوص 
اینکه این دیدار در کجا انجام شود و در چه 
سطحی باشد گرفته نشده ولی در دستور کار 
این  که  است  این  است  مهم  که  آنچه  است 
شده  برقرار  تنفس  که  روزی  از  ها  گفت وگو 

متوقف نشده و ادامه دارد.
دور  درمورد  سوالی  به  پاسخ  در  خطیب زاده 
پنجم گفت وگوهای ایران و عربستان در بغداد، 
و  ایران  گفتگوهای  پنجم  دوره  کرد:  تصریح 
دولت  که   تالش هایی  با  سعودی  عربستان 
انجام داده بود و همچنین تمهیدات و  عراق 
در  داد  انجام  عمان  دولت  که  مساعدت هایی 

روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد...

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و 
بویراحمدگفت: اجازه نمی دهیم کسی با هدف اجرای 
احسان  سید  کند.  زمین خواری  گردشگری  طرح 
اقتصاد مقاومتی کهگیلویه  عسکری در نشست ستاد 
پروژه های   ۹۶ سال  در  داشت:  اظهار  بویراحمد  و 
گردشگری تنگ گنجه ای، تنگ تامرادی و باغ فردوس 
 ۱۹ مدت  به   BOT قراردادهای  اجرای  با  گچساران 
مدت  این  طی  اما  شد  واگذار  سرمایه گذار  به  سال 
گردشگری  حوزه  مهم  پروژه  سه  این  در  کاری  هیچ 
صورت نگرفته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ...

معاون امور اقتصادی استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 کهگیلویه و بویراحمد  عنوان کرد:

۱۵۰۰ فقیر مطلق در استان
 شناسایی شدند

مدیر کل آموزش و پرورش استان
 اعالم  کرد؛

۲۶۳ معلم نمونه  در استان 
تجلیل می شوند  

متن کامل طرح ممنوعیت خروج 
مسوولین و مدیران نظام  

مذاکرات وین ، 
معطل پاسخ آمریکاست 

2

2

حال بلوط های کهگیلویه و بویراحمد ناخوش است ؛ 

پارک جنگلی یاسوج،  
اسیر بی تدبیری

3
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اجازه نمی دهیم کسی با هدف اجرای
 طرح گردشگری زمین خواری کند

و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمدگفت: اجازه نمی دهیم کسی با هدف اجرای طرح 
در  عسکری  احسان  سید  کند.  زمین خواری  گردشگری 
اظهار  بویراحمد  و  مقاومتی کهگیلویه  اقتصاد  نشست ستاد 
گنجه ای،  تنگ  گردشگری  پروژه های   ۹۶ سال  در  داشت: 
تنگ تامرادی و باغ فردوس گچساران با اجرای قراردادهای 
BOT به مدت ۱۹ سال به سرمایه گذار واگذار شد اما طی 
این مدت هیچ کاری در این سه پروژه مهم حوزه گردشگری 

صورت نگرفته است.
و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
بویراحمد بیان کرد: همه آنچه در این پروژه ها کار شده از 
محل اعتبارات عمرانی و بودجه دولت بوده و سرمایه گذاران 
طرح  ها  منافع  از  باشند  داده  انجام  خاصی  کار  اینکه  بدون 

بهره می بردند.
اقتصادی  غیر  در ۱۹ سال  واگذاری  اینکه  بیان  با  عسکری 
است، عنوان کرد: به نظر می رسد در واگذاری این طرح ها به 
سرمایه گذار نگاه اقتصادی وجود نداشته و این مدت واگذاری 

جای اشکال دارد.
انجام  کاری  هیچ  سرمایه گذار  اینکه  کرد:  خاطرنشان  وی 
نداده اشکال بزرگتری است، ضمن اینکه عدم تعیین تکلیف 
وضعیت زمین پروژه ها با اشکال روبه رو بوده و بنابراین قرار 
داد این سه طرح گردشگری با سرمایه گذاران فسخ و بعد از 

پیگیری مباحث حقوقی به آنها اعالم می شود.
عسکری در خصوص دستور کار دوم این نشست که به پروژه 
و  انتقال  خطوط  گفت:  داشت،  اختصاص  یاسوج  تله کابین 
وارد  و  خریداری  سرمایه گذار  توسط  پروژه  این  تجهیزات 
استان شده اما در حال حاضر پرداخت تسهیالت بانکی برای 
این طرح با موانع حقوقی مواجه شده که در صورت رفع این 

مشکل کار ادامه می یابد.
و  کهگیلویه  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
فنداسیون  و  تله کابین  فنداسیون  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
تیم  افزود:  دارد،  خوبی  پیشرفت  طرح  و  انجام  رستوران 
کارشناسی از این طرح بازدید و بعد از اعالم دقیق پیشرفت 
فیزیکی و همچنین اقدامات صورت گرفته توسط سرمایه گذار 

بازده زمانی برای انجام تعهدات سرمایه گذار مشخص کند.
عسکری با اشاره به اینکه اجرای این طرح به ایجاد اشتغال و 
رونق بخش گردشگری کهگیلویه و بویراحمد کمک می کند، 
ادامه  داد: هر روش قانونی که به راه اندازی تله کابین یاسوج 
نیز  استانی  مسئوالن  کردو  خواهیم  حمایت  را  کند  کمک 
تاکید دارند این پروژه به نتیجه برسد. وی با اشاره به اینکه 
از دیگر طرح های در دست احداث  طرح پارک آبی یاسوج 
بوده که می تواند گردشگری کهگیلویه و بویراحمد را متحول 
که  است  پروژه هایی  از  دیگر  یکی  ده شیخ  غار  افزود:  کند، 
گردشگری  در  تحول  و  اشتغال  ایجاد  زمینه ساز  می تواند 
باشد از دستگاه ها می خواهم با سرمایه گذارانی که نیت کار 
دارند، همکاری کنند. عسکری با بیان اینکه اجازه نمی دهیم 
کند،  زمین خواری  گردشگری  طرح  اجرای  هدف  با  کسی 
را  نهایت همکاری  با سرمایه گذاران واقعی  خاطرنشان کرد: 
خواهیم داشت اما با کسی که به بهانه سرمایه گذاری قصد 

سوء استفاده از منابع دولت را دارد مماشات نخواهیم کرد.

کشاورزان ۶۰ میلیارد ریال به 
شرکت توزیع نیروی برق استان بدهکارند

و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد از بدهکاری ۶۰ میلیارد ریالی مشترکان با تعرفه 
آنان خواست نسبت  از  این استان خبر داد و  کشاورزی در 
برق  قطع  شاهد  تا  اقدام  خود  اشتراک  بدهی  پرداخت  به 

انشعابات خود در روزهای آینده نباشند.
وصول  نشست  در  دوشنبه  روز   “ زاده  معتمدی  جمال   “
بدهی  میزان  متاسفانه  داشت:  اظهار  شرکت،  این  مطالبات 
و  دارد  صعودی  سیر  شرکت  این  به  برق  مشترکین  های 
میلیارد  شش  استان،  این  در  کشاورزی  تعرفه  مشترکین 
تومان به شرکت توزیع نیروی برق بدهکار بوده که خواهش 
می کنیم هرچه زودتر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
کنند. وی با بیان اینکه حدود سه هزار مشترک برق با تعرفه 
کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، بیان 
شرکت  با  اکنون  تعرفه  این  از  مشترک   ۹۵۰ و  هزار  کرد: 
را  مصرف  مدیریت  تفاهمنامه  استان  برق  نیروی  توزیع 
اجرایی کرده اند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
برق  تفاهمنامه،  این  براساس  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
انشعاب کشاورزی در ساعات پیک بار بطور خودکار قطع و 

بعد از این ساعات هم بطور خودکار وصل می شود.
معتمدی زاده از پرداخت پاداش هایی به کشاورزان همکار 
برنامه  اجرای  در  استان  این  برق  نیروی  توزیع  شرکت  با 
مشترکین  یادآورشد:  و  خبرداد  هم  مصرف  مدیریت  های 
کشاورزی که با این شرکت تفاهمنامه مدیریت مصرف دارند 
ساعت   ۲۰ حدود  روز  در  آنان  برق  مصرف  براینکه  عالوه 
رایگان خواهد بود پاداش های مالی دیگری نیز برای مصرف 

انرژی آنان محاسبه و پرداخت می شود.
وی از مشترکین تعرفه های کشاورزی در استان کهگیلویه 
اند  و بویراحمد که تاکنون این تفاهمنامه را اجرایی نکرده 
را  الزم  اطالعات  نواحی،  برق  ادارات  به  مراجعه  با  خواست 
دریافت و نسبت به انعقاد تفاهمنامه مدیریت مصرف با این 

شرکت اقدام کنند.

۱۵۰۰ فقیر مطلق در استان
 شناسایی شدند

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور باید فقر مطلق در زمینه 
خوراک، مسکن و پوشاک در کشور برچیده شود که در این 
باره تاکنون یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای فقر مطلق در استان 
شناسایی شده اند.  حمید رضا واعظی زاده روز دوشنبه در 
به  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبرنگاران  با  نشست 
بحث  داشت:  اظهار  کارگر،  و  کار  هفته  بزرگداشت  مناسبت 
است  الزم  خصوص  این  در  استان  مردم  به  بخشی  آگاهی 
توسط رسانه ها، صدا و سیما و فضای مجازی صورت گیرد 
تا افراد واجد شرایط شناسایی شوند. وی افزود: کار شناسایی 
شده  آغاز  استان  نقاط  تمام  در  مطلق  فقر  دارای  افراد  این 
است، به گونه ای که برای نمونه در ۷۵ روستا خانه به خانه در 
منطقه محروم دیشموک بازدید شد تا نام این افراد ثبت شود.

بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
استان  در  مطلق  فقر  کردن  برطرف  منظور  به  کرد:  تصریح 
مردم  عموم  و  اجرایی  های  دستگاه  همه  همکاری  نیازمند 

هستیم که این افراد را به اداره کل کار معرفی کنند.
واعظی زاده عنوان کرد: همچنین افراد دارای فقر مطلق در 
استان خود نیز می توانند به طور خود اظهاری در سیستم 

نام خود را ثبت کنند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
گفت: یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی برای 
یافته  اختصاص  دولت  سوی  از   ۱4۰۱ سال  در  استان  این 
است. وی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
برای سرمایه  به استان  آبادانی  در بحث صندوق پیشرفت  و 

گذاری تخصیص می یابد.

۲۶۳ معلم نمونه کهگیلویه و بویراحمد 
تجلیل می شوند 

 مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۶۳ 
معلم نمونه استانی، شهرستانی و جلوه  های ویژه معلمی این 
استان در هفته بزرگداشت مقام معلم امسال تجلیل می شوند. 
حسنعلی عزتخواه اظهار داشت: ۱۵۰ عنوان برنامه در هفته 
منطقه  و  شهرستان    ۱۳ در  امسال  معلم  مقام  بزرگداشت 

آموزشی کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود. 
و  کهگیلویه  در  ها  برنامه  این  برگزاری  از  هدف  افزود:  وی 
بویراحمد تجلیل و تکریم هر چه بهتر و بیشتر مقام معلمان 
کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  بود.    خواهد  استان 
غبار  شامل  ها  برنامه  این  از  برخی  کرد:  بیان  بویراحمد  و 
و  معلمان  از  دیدار جمعی  شهدا،  گلزار  عطرافشانی  و  رویی 
و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  پرورش  و  آموزش  رؤسای 
رؤسای  سخنرانی  شهرها،  در  محیطی  تبلیغات  جمعه،  ائمه 
آموزش و پرورش قبل از خطبه های نماز جمعه، برنامه های 
تلویزیونی و رادیویی و نشست خبری با اصحاب رسانه است. 
عزتخواه عنوان کرد: سعی می شود که این برنامه ها باشکوه 
تر از سال های گذشته در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شوند. 
وی ابراز داشت: ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت 
سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان هفته معلم 
نامگذاری شده است.  عزتخواه گفت: معلم محور توسعه بوده 
و یکی از مهمترین عناصر تأثیرگذار برای تحول و دگرگونی 

در هر جامعه است.  

۳۵ چمن مصنوعی فوتبال در کهگیلویه و 
بویراحمد در حال ساخت است 

بویراحمد  اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و   سرپرست 
محل  از  فوتبال  مصنوعی  چمن  ورزشی  طرح   ۳۵ گفت: 
هدایای خاص وزارت نفت در این استان در حال ساخت است. 
عین اهلل دهقان اظهار داشت: اجرای این تعداد طرح ورزشی 
در کهگیلویه و بویراحمد با حمایت و پیگیری هر سه نماینده 

مردم استان در مجلس شورای اسالمی است. 
و جوانان  اداره کل ورزش  و مهندسی  فنی  افزود: دفتر  وی 
تعداد طرح ورزشی در  این  اجرای  بر  بویراحمد  کهگیلویه و 

استان نظارت کامل و دقیق دارد. 
بویراحمد  اداره کل ورززش و جوانان کهگیلویه و  سرپرست 
استان  در  ورزشی  طرح  تعداد  این  اجرای  محل  کرد:  بیان 
شامل شهرستان بویراحمد سه مورد، دنا چهار مورد، مارگون 
سه  لنده  مورد،   ۱۳ کهگیلویه  مورد،  پنج  چرام  مورد،  یک 

مورد، باشت ۲ مورد و گچساران چهار مورد است. 
دهقان عنوان کرد: میزان پیشرفت فیزیکی این تعداد طرح 
ورزشی در کهگیلویه و بویراحمد به طور میانگین بین ۱۰ تا 

باالی ۹۰ درصد است. 
وی ابراز داشت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای هر کدام از این 
تعداد طرح ورزشی در کهگیلویه و بویراحمد بین ۱۰ تا ۲۵ 

میلیارد ریال است. 

احداث کارخانه بلوط در همه این سال ها 
یک شعار توخالی و تبلیغاتی بود و پارک 
جنگلی یاسوج اسیر بی تدبیری و مدیریت 
چندتکه ادارات مختلف شد تا هیچ کاری 
برای اقتصادی شدن جنگل های کهگیلویه 

و بویراحمد نشده باشد.
بلوط  جنگل های  از  هکتار  ۸۷۶هزار 
نابرابر  جنگی  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
انتظار پول و پهپاد  امراض، در  با آفات و 

سم پاش، ایستاده در حال مردن هستند.
و  پل ها  نه تنها  بویراحمد  و  کهگیلویه 
هستند  حامی  بدون  و  تنها  پروژه هایش 
بلکه جنگل ها و مراتع بی نظیرش هم تنها 
هستند و گویا مرکزنشینان نمی دانند که 
زندگی ها  بلوط ها  این  با  دیار  این  مردم 
صورت  آن  “کلگ”  و  چوب  از  و  کرده اند 

سفره شان را سرخ نگه داشته اند.
نگین  یک  همانند  بویراحمد  و  کهگیلویه 
خوابیده  گنج  روی  ایران،  نقشه  دل  در 
است و از نفت و معدن و آب و جنگل همه 
گنج ها،  این  روی  آن  مردمان  اما  دارد  را 

عمدتاً گرسنه مانده اند.
در این بین یکی از ظرفیت های اقتصادی  
بکر و دست نخورده در این استان،  تقریباً 
منابع  اداره کل  که  است  آن  جنگل های 
این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  طبیعی 
سال ها با چنگ و دندان همه نیرو و پولش 
برای  اما  را صرف حفظ آن ها کرده است 
آنکه این سرمایه بی نظیر و عظیم به جیب 
مردم برود تیم اقتصادی این استان هیچ 

طرح و برنامه ای نداشته و ندارد.

جای خالی صنایع فرآوری و تبدیلی
احداث کارخانه بلوط در همه این سال ها 
یک شعار توخالی و تبلیغاتی بود و پارک 
جنگلی یاسوج اسیر بی تدبیری و مدیریت 
چندتکه ادارات مختلف شد تا هیچ کاری 
برای اقتصادی شدن جنگل های کهگیلویه 

و بویراحمد نشده باشد.
کنار این دردها اما یک درد دیگر تحملش 
برای طبیعت دوستان سخت و دشوار شده 
است؛ جنگل های کهگیلویه و بویراحمد در 
اوج تنهایی اسیر آفات و بیماری شدند و 
کنار  کشور  تا  استان  از  عوامل  همه  اگر 
بخش  این  نگیرند  قرار  طبیعی  منابع 
چشمان  جلوی  زاگرس  جنگل های  از 

صاحبانشان پرپر می شوند.
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد به اعتبار 
و هواپیمای سمپاشی نیاز دارند و باید دید 
شنیدن  برای  تهران نشینان  گوش  آیا  که 
این  متولیان  یا  است  سنگین  فریاد  این 
استان و در رأس آن ها زبانی برای گفتن 
ندارند شاید هم یک  دیار  این  مردم  درد 
زمین  از  و  گیرد  صورت  عمومی  اجماع 
و  بیایند  استان  این  به کمک  هوا همه  و 

درختان بلوط این دیار نجات پیدا کنند.
وضعیت درختان بلوط آن قدر بد است که 
به  نیازی  فاجعه  این  عمق  مشاهده  برای 
اکتشاف و بررسی نیست و از هر جاده و 
مسیری که رد شویم آثار شوم این بیماری 

معلوم است.
نگران کننده  است و در برخی  آمار بسیار 
نقاط از هر ۱۰ درخت بلوط هشت مورد 
و  شدند  مبتال  جدیدی  آفت  به  به شدت 
کامل  و خشک شدن  زرد شدن  در حال 

هستند.
دل  در  بلوط  برگ خوار  پروانه  آفت 
به  اخیر  خشکسالی های مداوم چند سال 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جنگل های  جان 

افتاد.
حکمتیان  غالم حسین  که  رسمی  آمار 
هکتار  هزار   ۵۳ که  می گوید  کرده  اعالم 
مرگبار  آفت  این  به  بلوط  جنگل های  از 
آمار غیررسمی قطعاً  اما  دچار شده است 
بیشتر از این ها بوده چرا که منابع طبیعی 
پایش  و  ندارد  گیاه پزشکی  کارشناس 

دقیقی در این زمینه نشده است.

خسارت آفات جدی گرفته نمی شود
و  کهگیلویه  طبیعی  منابع  مدیرکل 
را  برگ خوار  کرم  خسارت  بویراحمد 
دانست  بیشتر  آتش سوزی ها  از  به مراتب 
و  جدی  به صورت  بخواهیم  اگر  گفت:  و 
به شکل بیولوژیک با این آفت مبارزه کنیم 
دست کم به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز 

داریم.
او گفته است: سال گذشته در سطح ۱۲ 
اگر  که  داشتیم  محلول پاشی  هکتار  هزار 

مداوم نباشد اثربخشی کمی دارد.
جنگل های  اداره  مدیر  رحیمیان،  جواد 
کهگیلویه و بویراحمد نیز در همین زمینه 
گفت: این استان ۸۷۶ هزار هکتار جنگل 
بلوط دارد که طبق بررسی ها و پایش این 
از ۵۵ هزار هکتار آن به آفت  اداره بیش 

پروانه برگ خوار دچار شدند.
مناطقی  در  بیماری  کانون  داد:  ادامه  او 
در  هیگون  تنگ  باشت،  آبدهگاه  چون 
است  بهمئی  در  ماغر  تنگ  و  کهگیلویه 
دشمنان  از  استفاده  راهکار  بهترین  و 
مبارزه  جهت   BT محلول  و  بیولوژیک 
از  برگ خوار  و  جوانه خوار  الروهای  علیه 
زمان  بهترین  و   Lymantrida خانواده 

مبارزه در سن ۲ تا چهار الروی است.
به  نیاز  به شدت  کرد:  اضافه  رحیمیان 
پهپاد  با  محلول پاشی  برای  اعتبار  تأمین 

و هواپیمای سمپاش داریم.
وارده  خسارت  میزان  به  پاسخ  در  وی 
تاکنون گفت: اگر ارزش هردرخت را فقط 
پنج میلیون تومان برآورد کنیم و در هر 
خسارتی  باشد  درخت  اصله   ۳۰ هکتار 
به  تومان  میلیارد  هزار  هشت  به  نزدیک 

جنگل های این استان وارد شده است.
وی ۵۰ میلیارد تومان را برای مبارزه در 
این مرحله مورد نیاز دانست و تصریح کرد: 
اگر به اکوسیستم جنگل های کهگیلویه و 
به  آن  دود  شود  وارد  آسیب  بویراحمد 
به  نیاز  لذا  و جنوب می رود  چشم شمال 

یک عزم همگانی است.

مناطق آلوده به آفت شناسایی شده 
است

منابع طبیعی  مدیر  حسن زاده، 
استان  شهرستان  جنگل خیز ترین 
کهگیلویه و بویراحمد است، او در همین 
زمینه گفت: تاکنون ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار 
آلوده شدند  این شهرستان  از جنگل های 

که شناسایی و به استان اعالم شد.
جنگل های  وسعت  افزود:  حسن زاده 
شهرستان های بویراحمد ۲۶۰ هزار هکتار  
است و در سال گذشته در سطح سه هزار 
آفت  علیه  محلول پاشی  عملیات  هکتار 

برگ خوار انجام شد.
وی با اشاره به محدودیت های مالی گفت: 
امسال ۷۰۰ میلیون تومان برای مبارزه با 

نوع آلودگی پروانه برگ خوار بلوط هزینه 
کردیم.

گرمایش  افزایش  اقلیم،  تغییر  حسن زاده 
هوا، حضور بی رویه دام در عرصه جنگلی، 
کاهش بارندگی، پایین رفتن سطح آب در 
روش  با  جنگل  تخریب  خاک،  الیه های 
قطع درختان و زغال گیری، شخم شیار در 
که  دانست  عواملی  را  جنگل  زیرآشکوب 
اکوسیستم طبیعی در  به  خسارت زیادی 

حوزه جنگل های بلوط وارد کرده اند.
مدیر منابع طبیعی شهرستان سردسیری 
باعث  عوامل  این  کرد:  تصریح  بویراحمد 
بلوط  جنگلی  عرصه های  است  شده 
از  آفت  و  بیماری  گونه  هر  بروز  مستعد 
آفت های  و  چوبخوار  سوسک  آفت  جمله 
جمله  از  طبیعی  منابع  حوزه  در  دیگر 
که  باشد  چوب خوارها  و  برگ خوار  آفت 
گونه های  عوامل خشکیدگی  مهمترین  از 

جنگلی هستند.
جدی  تهدیدات  به  اشاره  با  حسن زاده 
شد:  یادآور  بویراحمد،  جنگل های  علیه 
جوانه خوار  پروانه  بلوط،  زغالی  بیماری 
دارواش،  نیمه انگلی  گیاه  بلوط،  گزنده  و 
سوسک های چوب خوار، زنگ بنه و پروانه 
و  آفات  جمله  از  بلوط  سفید  برگ خوار 
امراضی هستند که در این سال ها به جان 

درختان جنگلی بلوط افتاده اند.

10میلیارد تومان برای دفع آفات
گفته  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
است: دیداری با رئیس سازمان جنگل های 
 ۱۰ با  بودیم  کرده  برآورد  داشتم،  کشور 
میلیارد تومان می توانیم تا حدودی مشکل 
اما  کنیم  رفع  را  استان  جنگل های  آفت 
من ۲۰ میلیارد تومان گرفتم و معاونش را 
صدا زد که؛ “سریعاً تیمی وارد استان شود 
پایلوت قرار بگیرید و  را  باشت  تا میدانی 
شهرستان های  به  را  آن  گسترش  جلوی 

دیگر بگیرید.”
یکی  کرد:  اضافه  احمدزاده  علی  سید 
بحث  گذشته  سال  در  ما  مشکالت  از 
آتش سوزی ها بود و همه را مکلف می کنم 
جدی آماده و پای کار باشند و امکاناتی را 
هم که در آنجا بود هم قرار است دوبرابر 
شود و نسبت به سال های گذشته افزایش 
دادیم و ما برای مهار آتش سوزی ها هفده 

میلیارد تومان در نظر گرفتیم.
کهگیلویه  جنگل های  هکتار  هزار   ۸۷۶
امراض  و  آفت  انواع  درگیر  بویراحمد  و 
هستند که اگر یک بسیج همگانی نشود، 
پول و پهپاد به استان نیاید و محلول پاشی 
به زودی  نشود  انجام  ویژه  هواپیمای  با 
کامل  نابودی  و  ملی  فاجعه  یک  شاهد 

درختان بلوط در این استان خواهیم بود.

و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
بویراحمد گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی 
رفع  کارگروه  نیز  و  استان  دادگستری 
واحدهای  مشکالت  به  تولید  موانع 
ویژه  صورت  به  بنیان  دانش  اقتصادی 

رسیدگی می شود.
در جمع  دوشنبه  روز  تاجی  نگین  حسن 
در  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبرنگاران 
با  سال  شعار  تحقق  به  اشاره  با  یاسوج 
موضوع تولید، دانش بنیان و اشتغال، اظهار 
داشت: دادگستری استان کهگیلویه و بویر 
دادگستری های  سایر  همانند  نیز  احمد 
استان ها و به پیروی از فرمان مقام معظم 
رهبری و در راستای تحقق شعار سال در 
چند جهت مبادرت به تالش برای تحقق 

این شعار خواهد کرد.

وی افزود: از جمله اقدامات ما در این زمینه 
تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط 
به واحدهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی 
از  پرونده ها  این  کردن  خارج  طریق  از 
از طریق  چرخه طوالنی دادرسی و نهایتاً 
داوری به وسیله ی اتاق داوری بازرگانی و 

تعاون و اصناف خواهد بود.
برای  داریم  بنا  کرد:  بیان  تاجی  نگین 
به  مربوط  پرونده های  مهم  این  تحقق 
در  و  بیشتر  سرعت  با  واحدهایی  چنین 

شعب ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.
اقتصاد  این رو در ستاد  از  ادامه داد:  وی 

مقاومتی دادگستری استان و نیز کارگروه 
رفع موانع تولید به مشکالت این واحدها 
به ویژه واحدهای اقتصادی دانش بنیان به 

صورت خاص رسیدگی شود.
و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
بویراحمد افزود: با تکیه بر تولیدات دانش 
تقاضای  تامین  بر  عالوه  می توان  بنیان  
داخلی، به جهت رقابت با مشابه خارجی 
پیش  در  زمینه  این  در  را  صادرات  بحث 

بگیریم.
مؤلفه   مهم ترین  کرد:  تاکید  تاجی  نگین 
تولید  و  سنتی  تولید  از  خروج  کاال  یک 
فناورانه  و  علمی  محاسبات  مبنای  بر 
است؛ بنابراین هدف از تولید دانش بنیان، 
تولیدی،  به کیفیت علمی محصول  توجه 
در راستای تحقق شعار سال و فرمایشات 

مقام معظم رهبری  می تواند مؤثر باشد.
و  موانع  شناسایی  رو  این  از  گفت:  وی 
اقتصادی  توسعه ی  در  موجود  آسیب های 
با بررسی مصادیق مطرح شده در  استان 
ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و ارائه 
راهکار جهت برون رفت از این موانع انجام 

خواهد شد.

حال بلوط های کهگیلویه و بویراحمد ناخوش است ؛ 

پارک جنگلی یاسوج،  اسیر بی تدبیری

بویراحمد گفت:   فرمانده تیپ 4۸ فتح کهگیلویه و 
استان  روستاهای سخت گذر  به  آبرسانی  برای  سپاه 
سپاه  فرمانده  حکمتیان  سردار  می شود.  عمل  وارد 
فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: ستاد عتبات عالیات 
یادگار سردار دل ها شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی 
بوده و دیروز تالش ها برای بازسازی و حراست از این 
اماکن با حضور میدانی نیروهای رشید کشور ممکن 
بود اکنون این ماموریت در داخل و برای ستاد عتبات 
عالیات نیز وجود دارد. وی بیان کرد: همه ساله شاهد 
ابا  حضرت  زیارت  برای  بسیاری  زائران  شدن  جمع 

نیروهای  است  نیاز  )ع( هستیم که  الحسین  عبداهلل 
پیش  جمعیت  این  درست  راهبری  برای  متخصص 
بینی و اعزام شوند. حکمتیان تصریح کرد: کهگیلویه 
به  ایثارگری  در  نخست  رتبه  بر  عالوه  بویراحمد  و 
نسبت جمعیت، همواره در هر جایی نظام جمهوری 
اسالمی نیاز به همراهی مردم داشته، حرف نخست را 
زده است، باید در مساله بازسازی عتبات عالیات نیز 
استفاده  استان  در  موجود  از ظرفیت های  جهادگونه 
شود. وی در ادامه از شروع کمک سپاه پاسداران برای 
گرم  فصل  آستانه  در  تر  محروم  مناطق  به  آبرسانی 
سال گفت و افزود: ۹ روستا مشخص شود که شرایط 
و امکان آبرسانی به آنها وجود ندارد تا از طریق موکب 
داران و خیرین و کمک های سپاه پاسداران، تانکرهای 
آبرسانی سیار و ثابت برای این روستاها تأمین کنیم.

 4۸ تیپ  فرمانده  با  نشست  در  نیز  برخه  اسفندیار 
فتح اظهار داشت: سپاه در تابستان سال گذشته برای 

تنش  دچار  مناطق  و  روستاها  به  آبرسانی  و  کمک 
به  اشاره  با  وی  آمد.  فاضالب  و  آب  کمک  به  آبی 
اینکه امسال نیز بارش ها کاهش محسوسی نسبت به 
پارسال داشته و بدون شک مشکالت بیشتر خواهد 
برخی  و  جمهوری  رئیس  سفر  در  کرد:  عنوان  شد، 
میلیارد   ۲۲۰ استان  این  به  دولت  هیئت  اعضای  از 
شهر  شرب  آب  شبکه  اصالح  برای  اعتبار  تومان 
و  داده شد. مدیرعامل شرکت آب  اختصاص  یاسوج 
فاضالب کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: تاکنون ۵۰ 
میلیارد تومان از این اعتبار نقد به حساب آبفا آمده 
و  تعریف  پروژه  تومان  میلیارد   ۳۰ حدود  تاکنون  و 
تعیین شده است. وی خاطرنشان کرد: در  پیمانکار 
شهر  فاضالب  برای  استان  به  جمهوری  رئیس  سفر 
چرام نیز 4۰ میلیارد تومان مصوب داشتیم که حدود 
شرکت  مدیرعامل  است.  یافته  تخصیص  درصد   ۸۰
وزارت  افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  فاضالب  و  آب 

با قرارگاه امام  نیرو قرارداد ۳۰ هزار میلیارد تومانی 
منعقد  زدایی  محرومیت  برای  مجتبی)ع(  حسن 
کرده که سهم استان ۲۰۸ میلیارد تومان به صورت 
نقدی است. برخه با اشاره به تداوم اجرای پروژه های 
با  را  کار  کرد:  بیان  آب،  حوزه  در  محرومیت زدایی 
محوریت بسیج سازندگی شروع کردیم و اکنون بیش 
از ۲۰ کیلومتر خطوط شبکه و انتقال آب شرب در 
شده  اجرا  استان  روستایی  عمدتاً  و  محروم  مناطق 
 4۸ تیپ  فرمانده  درخواست  به  پاسخ  در  وی  است. 
هدف  روستاهای  معرفی  بر  مبنی  استان  فتح  سپاه 
در  گفت:  آبرسانی  سیار  و  ثابت  مخازن  تخصیص 
با  باید  که  داریم  روستاهایی  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ایجاد چندین ایستگاه پمپاژ و با هزینه تا ۳۰ میلیارد 
تومان )مثال در بلوط بلند و برای ۱۰ خانوار( آبرسانی 
آن هم  برق  پول  و  نیست  به صرفه  مقرون  کرد که 

کمرشکن است.

 سپاه برای آبرسانی
 به روستاهای سخت گذر 

استان ورود می کند

مشکالت واحدهای دانش بنیان استان
 به صورت ویژه رسیدگی می شود

تمدید آگهی  فقدان سند مالکیت پالک ۲۳4۲/ ۱۲7 
واقع در قطعه 4 بخش 4 بهمئی

وکالتنامه شماره  به موجب  الواسطه  مع  پور  راغ  مالک  آقای 
با   و  بهبهان   ۱4 دفترخانه   ۱4۰۰  /۰۹  /۰۷ ۱۳۱۶۵۲مورخ 
تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از طرف دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۵۳  بهمئی و یکبرگ تقاضای کتبی مدعی است 
که سند ششدانگ پالک ۲۳4۲/ ۱۲۷واقع در قطعه 4 بخش 
4 بهمئی که به شماره الکترونیک۱۳۹۶۲۰۳۲۰۰۰۳۰۰۳۷ و 
به شماره چاپی ۹۵ ب ۸۵۳۷4۶ به نام شمس اهلل خراسانی  
علت   به  گردیده  صادر  آن   مالکیت  سند  و  رسیده  ثبت  به 
سند  طی  فوق  پالک  ضمنا  است.  گردیده  مفقود  جابجایی 
رهنی ۲۵۷4۵ مورخ ۲۹/ ۰۹/ ۱۳۹۶ دفترخانه ۵۳ لیکک در 
رهن بانک صادرات لیکک می باشد.  لذا مراتب طبق اصالحیه 
ثبت جهت  قانون  نامه  آیین  ماده ۱۲۰  اصالحی  تبصره یک 
مدعی  کس  هر  شودکه  می  آگهی  نوبت   یک  عموم  اطالع 
انجام معامله و یا وجود سند مالکیت فوق  الذکر نزد خود می 
باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی 
خالصه  یا  مالکیت   سند  اصل  ارایه  ضمن  را  خود  اعتراض 
معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی به این اداره واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارایه نگردد اداره ثبت المثنی سند مالکیت پالک 
مذکور را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.

تاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۲/۰۶  
 اسماعیل الیا -  سرپرست ثبت اسناد شهرستان بهمئی
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متولد فروردین :
 امروز مسیرهای زیادی پیش روی شما قرار دارد و شما نمی دانید اول 
کدام راه را باید بروید. این گفته به معنی این نیست که سرتان خیلی 
شلوغ است، بلکه بدین معنی است که واقعاً شما دوست دارید با انواع 

مختلف فعالیت خود را مشغول کنید. 
متولد اردیبهشت : 

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

خالی کنید.
متولد خرداد : 

دارد،  وجود  شما  در  امروز  که  رخوتی  و  سستی  احساس  وجود  با 
می توانید برای کارهای امروزتان خیلی خوب برنامه ریزی کرده و آنها 
را فهرست بندی کنید. اگرچه این کار محتماالً زمان زیادی را می طلبد 
که این زمان صرف تأمل کردن در چگونگی انجام این امور می شود، 
ولی این کارها شما را مشغول خواهد کرد و شما را با مسئولیتهایی 

مواجه خواهد کرد که یکی پس از دیگری از راه می رسند.
متولد تیر : 

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

نیست که شما این کار را انجام دهید. 
متولد مرداد : 

زندگی اجتماعی و حرفه ای شما با مشکالت زیادی مواجه شده است 
مشکالتی که حتی شما اصال فکر آنها را نمی کردید. شما برای این 
که جرات و اعتماد به نفس خود را زیاد کنید عادت کرده اید که در 
کارهایتان کمی مستبدانه عمل کنید اما بهتر است این کار را ترک 

کنید زیرا دوره مستبدانه بودن گذشته است .
متولد شهریور :

 اگر بگذارند شما به سر کار برگردید و با دیگران خوب رفتار کنید 
اگر  می رود.  بین  از  داشته اید  که  از شکستی  پس  شما  بد  احساس 

مراقب اوضاع باشید اصاًل کار سختی نیست. 
متولد مهر :

اگر  به خصوص  ندارید،  را  امروز حوصله ی منطق و مسائل جدی   
بخواهید  شاید  کند.  با شما صحبت  از شوخی  خارج  بخواهد  کسی 
بهای  می شوید  ناچار  که  بدانید  اگر  حتی  بشوید  وظایف  خیال  بی 

سنگینی برای این رفتار نسنجیده ی خود بپردازید.
متولد آبان : 

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

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

شما تالش های بسیاری را انجام می دهید که زندگی تان را از مرزی که 
امروز در آن قرار گرفته است دور کنید. شما در این روزها خبرهای 
شنید.  خواهید  مختلف  مسائل  با  رابطه  در  و  جا  همه  از  را  خوبی 
سعی کنید برای رسیدن به ایده آل های زندگی تان مسیر مستقیم 
را بپیمایید، اینقدر راه خود را دور نکنید. شما در این روزها مثبت 
اثری  کار  این  اطراف تان می نگرید،  به  تازه  نگاهی  با  و  بین شده اید 

فوق العاده مثبت در زندگی شما دارد.
متولد دی :

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

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

شخص یا موضوعی شدیدا ذهن شما را به خود مشغول کرده است، 
این  به  از حد  بیش  زیرا  بگیرید  تصمیم درستی  باید چه  نمی دانید 
موضوع فکر می کنید به همین علت قدرت انتخاب و تصمیم گیری از 
شما سلب شده است. می توان گفت حتی تا حدودی دچار نا امیدی 
شده اید. اما امید خود را از دست ندهید، خداوند در روزهای آینده 
بتوانید  تا  می دهد  قرار  شما  پای  پیش  را  تازه ای  راه های  و  امیدها 
راحت تر تصمیم نهایی خود را بگیرید البته در این مسیر باید تنها 

صبر و مداوت داشته باشید.
متولد اسفند : 

شما مدام در پی تحقق تمایالت و عالیق تان هستید بهتر است این 
فکر را از ذهن تان بیرون کنید زیرا شما باید به فکر پیشرفت هایتان 
تمایالت شما  زیرا  باشید.  تمایالت  دنبال  به  فقط  که  این  نه  باشید 
تمایل  می یابد  پایان  تمایل  یک  هنگامی که  نیستند،  پذیر  خاتمه 

دیگری باز شروع می شود.

۳
فال روز 

نتایج یک مطالعه جدید در چین نشان می دهد قرار 
گرفتن در معرض آالینده های هوا، حتی در سطوح 
پایین تر از دستورالعمل های کیفیت هوای سازمان 
ساعت  یک  عرض  در  است  ممکن  بهداشت،  جهانی 

باعث حمله قلبی شود.
هر  معرض  در  گرفتن  قرار  داد  نشان  مطالعه  این 
به  می تواند  هوا  معمولی  آالینده  چهار  از  سطحی 

سرعت باعث شروع سندرم حاد کرونری شود.
سندرم حاد کرونری یک اصطالح توصیف کننده هر 
قلب  عضله  به  که  خونی  آن  در  که  است  موقعیتی 
می رسد مسدود می شود، مانند حمله قلبی یا آنژین 

لخته شدن خون  از  ناشی  قفسه سینه  درد  ناپایدار، 
می کند.  مسدود  را  شریان  یک  موقت  طور  به  که 
در  گرفتن  قرار  اول  ساعت  یک  در  خطر  قوی ترین 

معرض آلودگی رخ داد و در طول روز کاهش یافت.
دانشگاه  از  تحقیق  تیم  سرپرست  کان«،  »هایدونگ 
بر  هوا  آلودگی  نامطلوب  “اثرات  گفت:  چین،  فودان 
قلب و عروق به خوبی ثبت شده است. اما ما همچنان 

از اثرات بسیار سریع آن شگفت زده شدیم.«
ای  غیرآستانه  اثرات  دیگر،  »شگفتی  گفت:  وی 
از  غلظتی  هر  دیگر،  عبارت  به  بود.  هوا  آلودگی 
آالینده های هوا مانند ذرات ریز، دی اکسید نیتروژن، 
ثبت شده در  و مونوکسید کربن  اکسید گوگرد  دی 
مطالعه حاضر ممکن است پتانسیل شروع حمله قلبی 

را داشته باشد.«
جامدات  ریز،  ذرات  معرض  در  گرفتن  قرار 
اتومبیل،  از  که  مایع  قطرات  یا  میکروسکوپی 

منابع  سایر  و  ساختمانی  کارگاه های  نیروگاه ها، 
قلبی،  بیماری های  با  واضح  به طور  می آیند  آلودگی 
سکته مغزی و سایر مشکالت سالمت و همچنین 4.۲ 
میلیون مرگ زودرس در سراسر جهان مرتبط است. 
این ذرات می توانند به قدری کوچک باشند که هنگام 

استنشاق به عمق ریه ها یا حتی جریان خون بروند.
در مطالعه جدید، محققان داده های پزشکی نزدیک 
و  قلبی  خاطر حمالت  به  که  را  نفر  میلیون   ۱.۳ به 
تحت   ۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۵ سال های  بین  ناپایدار  آنژین 
درمان قرار داشتند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها زمان 
شروع حوادث قلبی را براساس ساعت با غلظت ذرات 
دی  نیتروژن،  اکسید  دی  ماده،  درشت  ذرات  و  ریز 
اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و ازن مقایسه کردند.

با افزایش سطح آالینده های مورد  یافته ها نشان داد 
قرار  یافت.  افزایش  نیز  قلبی  حمالت  خطر  مطالعه، 
بیشترین  نیتروژن  اکسید  دی  معرض  در  گرفتن 

ارتباط را داشت و به دنبال آن ذرات ریز قرار داشت و 
در یک ساعت اول پس از قرار گرفتن در معرض این 
آالینده ها، خطرناک ترین زمان وقوع حمله قلبی بود. 
این ارتباط در میان بزرگساالن ۶۵ سال و باالتر بدون 
سابقه سیگار کشیدن یا سایر بیماری های تنفسی و 
افرادی که در ماه های سردتر در معرض تماس بودند، 

قوی تر بود.
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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

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با علي حسين بابايي زاده 
پدر پاسدار شهيد مجتبي بابايي زاده

انديمشك هم پايگاه انقالبي ها بود و هم مأمن رزمنده ها

چطور با جريان انقالب آش�نا شديد. 
قبل�ش اگر مي ش�ود ي�ک معرفي از 

خودتان داشته باشيد. 
من علي حسين بابایي زاده متولد سال 1355در 
روستاي شهيد بهشتي اطراف دز به دنيا آمده ام 
و دوران طفولي��ت و نوجوان��ي را در اط��راف 
ایس��تگاه راه آهن مازو گذراندم و چند سالي 
هم استان لرس��تان، خرم آباد زندگي کردم. 
حدود س��ال 1350 به اندیمش��ك رفتم. این 
شهر همچون دیگر شهرهاي کشور از نزدیك 
ش��اهد تحوالت و مبارزات و راهپيمایي هاي 
مردم در برابر رژیم پهلوي بود. در آن س��ال ها 
منزل خواهرم در یكي از محالت اصلي و محل 
تجمعات و اعتراضات مردمي و راهپيمایي ها 
بود و هر س��ه خواهرزاده هایم ه��م از جوانان 
پرش��ور و انقالبي بودند که در این تجمعات و 
تظاهرات شرکت مي کردند. من هم به تأسي 
از آنها وارد جریان انقالب ش��دم. من هم مثل 
همه مردم ش��هر خاطره تاریخي 27 دي ماه 
سال 1357 »چهارشنبه سياه« در اندیمشك 

را از یاد نمي برم. 
آن روز چ�ه اتفاق�ي در انديمش�ک 

افتاد؟
زماني که آوازه قيام امام خميني)ره( و روحانيت 
به شهر ما رس��يد، رژیم پهلوي سعي در ایجاد 
رعب و وحش��ت و س��رکوب مبارزات مردمي 
داش��ت. اما مردم ب��ا حضور جدي خ��ود در 
خيابان ها و راهپيمایي ها نقش��ه آنها را نقش 
بر آب کردند. نهایتاً در 27 دي ماه 57 مأموران 
شاه با تانك و مسلسل و ادوات نظامي به مرکز 
شهر و بازار و نقاط حساس شهر حمله و همه 
چيز را زیر تانك هاي خود له و حكوت نظامي 
به پا کردند. مردم هم با ش��عارهاي اهلل اکبر بر 
پشت بام ها و کوچه ها آنها را مجبور به شكست 
و عقب نشيني کردند اما شهداي مظلوم انقالب 
در آن روزها با خون خ��ود این راه را براي ملت 

ایران هموار کردند. 
نام ش�هر انديمش�ک بعد از پيروزي 
انقالب هم به جهت ايستادگي در دفاع 
مقدس پررنگ است. از نقش شهرتان 

در جنگ تحميلي بگوييد. 
اندیمشك به چند دليل طي دفاع مقدس مورد 
توجه سوء دشمن بود؛ اول به خاطر موقعيت 
جغرافيایي و وجود پادگان دوکوهه و همچنين 
زاغه هاي مهمات دوکوه��ه. همچنين وجود 
ش��رکت نفت و تلمبه خانه هاي انتقال نفت و 
گاز، پایگاه هوایي چهارم ش��كاري، تأسيسات 
راه آهن و راه هاي اصلي به مرکز استان و کشور 
و...باعث مي شد که اندیمشك در مرکز حوادث 
جنگ قرار گيرد. اندیمش��ك خيلي زود حال 
و هواي جنگ ب��ه خودش گرف��ت و منزل ما 
همچون بس��ياري دیگر از منازل شهر حالت 
جنگي پيدا ک��رد. ما تا آخر جنگ پش��تيبان 

رزمنده ها بودیم. 
در مورد حضور رزمنده ها در انديمشک 

چه خاطراتي داريد؟
از آنجای��ي ک��ه خان��ه م��ا در جوار مس��جد 
ابوالفضل)ع( قرار داش��ت، رزمندگان اعزامي 
سایر ش��هرها که براي اس��تراحت، تجهيز و 
سازماندهي به این مسجد مي آمدند، از طرف ما 

و دیگر همسایه ها مورد پذیرایي قرار مي گرفتند 
و بعد راهي ميدان جهاد مي شدند. من و بچه ها 
و همسرم در آن روزها در س��تاد پشتيباني و 
خدمات رس��اني به رزمندگان اسالم فعاليت 
داش��تيم و بچه ها در همين فض��اي معنوي 
رش��د پيدا کردند. آنها اگر چه به خاطر سن و 
سال کم نتوانستند به ميدان نبرد بروند اما در 
پشت جبهه هر کاري که از دستشان بر مي آمد 
براي کمك به جه��اد و رزم انج��ام مي دادند، 
از جمله مي ت��وان به جم��ع آوري کمك هاي 
مردمي، فراگيري آموزش هاي نظامي، شرکت 
در برنامه هاي فرهنگي و هن��ري رزمندگان، 
فعاليت در بسيج و مسجد محل اشاره کرد. اما 
عمده فعاليت بر عهده همسرم خانم صيحه اي 
بود. ایش��ان در امر پخت و پز و تهيه انواع مربا 
و مایحتاج رزمندگان با دیگر خانم هاي محله 
همكاري مي کردند. پایگاه بسيج محل هم آن 
کمك ها را جمع آوري و به جبهه هاي مختلف 

اعزام مي کردند.  

خودتان هم به جبهه اعزام شديد؟ 
بله، من هم مثل دیگر رزمنده ها بعد از یادگيري 
آموزش هاي اوليه به جبهه هاي جنوب اعزام 
ش��دم و در جزیره مجنون مس��تقر بودم. در 
همان زمان بود که فرمانده ش��هيد عزت اله 
حسين زاده یكي از خواهرزاده هایم که فرمانده 
دالوري بود به همراه پس��رعمویش  ش��هيد 
احمد حسين زاده به فيض شهادت نائل آمدند 
و خانواده و بستگان را داغدار فقدان خودشان 
کردند. حقيقتاً ش��هادت ایش��ان براي همه 
رزمندگان شهر و بس��تگان سخت و جانسوز 
بود. خدا را شكر نتيجه آن همه مقاومت، ایثار و 
شهادت طلبي امروز سربلندي و پيروزي براي 
ملت ایران بود. آن انقالبي که همه دشمنان 
اسالم و قرآن دس��ت به دست هم داده بودند 
تا اثري از آن در جهان نباشد، امروز به شكلي 
گسترده شده است که دیگر دشمنان توانایي 

رویارویي با آن را ندارند. 
سخن پاياني 

من خودم لياقت ش��هادت نداشتم اما سال ها 
بعد مجتبي فرزند آخرم در نب��رد با گروهك 
تروریس��تي پژاك در تاریخ13ش��هریور ماه 
1390به ش��هادت رس��يد تا آنچه در مكتب 
حسيني تلمذ کرده بود، در برابر کفرو ظلم به 
منصه ظهور رساند و براي دفاع از اسالم و کشور 

جانفشاني کرد. 

  مبينا شانلو 
علي حس�ين باباي�ي زاده از انقالبي�ون انديمش�كي اس�ت ک�ه خاط�رات خوب�ي از 
روزه�اي پي�روزي انق�الب دارد. علي حس�ين ن�ه تنها خ�ودش در پيش�برد اهداف 
انقالب چ�ه در بدو پي�روزي و چ�ه در ح�وادث مختلفي چ�ون جنگ ش�رکت فعال 
داش�ت بلكه يكي از فرزندانش ب�ه نام مجتب�ي را نيز ف�داي امنيت و آرام�ش ايران 
اس�المي س�اخت. گفت و گوي م�ا ب�ا اي�ن انقالب�ي پيشكس�وت را پي�ش رو داريد. 

21  بهمن ماه چه معنايي در زندگي شما 
دارد؟

قاسم براي اولين بار در شب 21 بهمن 83 با دو 
نفر از دوستانش به خواس��تگاري آمد. خوب به 
یاد دارم ساعت 9 ش��ب بود. در سالگرد پيروزي 
انقالب اس��المي غریو اهلل اکبر م��ردم به گوش 
مي رسيد. از آن موقع به بعد هر وقت غریو اهلل اکبر 
را مي شنوم، یاد شب خواستگاري قاسم مي افتم 
و خاطره ش��يرین آن ش��ب برایم زنده مي شود. 
وصلت خيلي اتفاق��ي رخ داد و ماجراي جالبي 
دارد. همسرم ش��هيد قاسم غریب متولد 1361 
در روس��تاي س��يدميران گرگان بود اما محل 
خدمتش در یگان صابرین تهران بود. یكبار که 
براي زی��ارت به قم مي آید، دوس��تش که در قم 
سكونت داش��ت به ایش��ان گفته بود شما قصد 
ازدواج ندارید؟ قاسم هم گفته بود اگر خانم سيد 
و مؤمني باشد تمایل به ازدواج دارم. دوست شان 
از همسرش مي خواهد تا کسي را به قاسم معرفي 
کند که ایشان هم از دوستانش که خادم مسجد 
جمكران بود س��ؤال مي کند و در نهایت من به 

قاسم معرفي مي شوم. 
زمان آشنايي تان خلبان بودند؟

همسرم پاسدار بود و دوره خلباني را مي گذراند. 
عاشق پرواز بود و عاقبت سيمرغ آسمان شهادت 
شد. همسرم ابتدا از اعتقادات و ایمانشان و بعد 
هم از شغلش برایم صحبت کرد. قاسم از سختي 
راهي که در پيش داریم حرف زد، از مأموریت هاي 
پيش رو و از زندگي اي که امكان دارد شهر به شهر 
بچرخيم. اصرار داشت تا من با اطالع از همه این 
شرایط، مس��ائل و س��ختي ها تصميم خودم را 
بگيرم. من هيچ شناختي در مورد شغلش نداشتم. 
دوست داشتم شرط هر دوي مان صداقت باشد و 
هرگز در هيچ شرایطي به هم دروغ نگویيم. قاسم 
در همان جلسه از احتمال شهادتش برایم گفت. 
مي گفت که عاشق شهادت است و من در جواب 
گفتم من دوس��ت دارم عرض زندگي ام قشنگ 

باشد. طولش مهم نيست. 
حرفتان به اين معني است که نگران از 

دست دادنش نبوديد؟
منظورم این است که غناي یك زندگي مشترك 
بيشتر برایم اهميت داش��ت. در اطرافم مي دیدم 
افرادي را که فقط در کنار ه��م زندگي مي کنند 
و هيچ عش��قي در ميان نيس��ت. دوست داشتم 
زندگي ام با عش��ق همراه باشد، هر چند کوتاه. به 
خاطر همين وقتي همس��رم از شهادت صحبت 
مي ک��رد مي گفت��م ارزش دارد آدم کنار یك نفر 
خوب زندگي کن��د هر چند کوتاه باش��د. قبل از 
مراسم عقد با خودم مي گفتم همسرم شهادت را 
دوست دارد اما کو جنگ! جنگي در ميان نيست که 
او شهيد شود. اما بعد از عقد وقتي آلبوم عكس هاي 
همسرم را ورق مي زدم تازه متوجه شرایط کاري 
و حساسيت هاي شغلي شان ش��دم. براي همين 

بعد از آن هر زماني ک��ه به مأموریت مي رفت من 
استرس زیادي را تا بازگشتش تحمل مي کردم. 
براي آرام شدنم ایشان را بيمه امام زمان کردم و هر 
ماه مبلغي را به مسجد جمكران مي دادم و آخرین 
بيمه را خودشان نيمه شعبان سال 1394 دو هفته 

قبل از سفرشان به سوریه دادند. 
شهيد غريب دو اسمه هستند. ماجراي 

اسم دوم ايشان چيست؟
من و قاس��م روز دوش��نبه پنجم اردیبهش��ت 
1384 عقد کردیم و بعد از عقد به حرم حضرت 
معصومه)س( رفتي��م. چون ش��ب مبعث بود، 
همس��رم براي من مداحي خوان��د. او نذر کرده 
بود اگر پسردار شدیم اسمش را عباس بگذاریم. 
فرداي عقد به او گفتم ش��ما ب��ه حضرت عباس 
ارادت داري. م��ن ه��م ارادت خاصي ب��ه امام 
زمان)ع��ج( دارم. مي توانم ش��ما را مهدي صدا 
کنم. ایشان فكر کرد و گفت مهدي غریب! خيلي 
قش��نگ اس��ت و از آن روز به بعد من ایشان را 
مهدي صدا کردم. من و مهدي ششم بهمن سال 
1384 زندگي مشترکمان را در تهران آغاز و دو 
سال بعد به قم مهاجرت کردیم. 10 سال و سه ماه 
با هم زندگي کردیم و حاصل زندگي مشترکمان 
دو فرزند است؛ اميرعباس متولد بهمن ماه 1386 

و محمدامين متولد اسفندماه 1388. 
طي اين 10 س�ال زندگي مش�ترك چه 
شاخصه هاي اخالقي از شهيد بيشتر در 

ذهن تان ماندگار شده است؟
مه��دي در همه کاره��ا به خدا ت��وکل مي کرد. 
نمازش را در هر ش��رایطي اول وقت مي خواند. 
احترام زی��ادي به پدر و مادرش مي گذاش��ت و 
هر کاري از دس��تش بر مي آمد برایش��ان انجام 
مي داد و هرگ��ز کوتاهي نمي ک��رد. اهل غيبت 
نبود و اگر کسي در جمعي غيبت مي کرد، حتماً 
متذکر مي شد. مهدي من گوش به فرمان رهبري 
بود و پش��تيبان والیت فقيه، به ط��وري که در 
وصيتنامه ش��ان به همه تأکيد کرده اس��ت که 
پشتيبان والیت باش��يد و از خط والیت فاصله 
نگيری��د. ایش��ان آرام و قرار نداش��ت و آنقدر از 
شهادتش مطمئن بود که مي گفت در نماز شبت 

هر چي از خدا بخواهي، مي دهد. 
از اولين باري که از رفتن و دفاع از حرم 
با ش�ما صحبت کرد بگوييد. ش�ما چه 

عكس العملي داشتيد؟
دوماه قب��ل از اعزامش گفت من براي س��وریه 
ثبت نام ک��رده ام که اگر نيازي به م��ن بود بروم. 
گفتم خطري ندارد؟!مه��دي گفت نه من براي 
آم��وزش تخریب م��ي روم آنقدر ب��ه خودش و 
توانایي هایش اعتماد داش��تم که رفتنش برایم 
قابل قبول بود. با اینكه ایشان به خاطر جانبازي 
چش��مش معاف از رزم بود اما آنق��در کارش را 
دوست داش��ت که با جان و دل تالش مي کرد. 
بعضي وقت ها مي گفتم مهدي قدر جانت را بدان 

به خودت استراحت بده اما ایشان مي گفت وقت 
براي استراحت زیاد است. 

گويا شهيد غريب جانباز هم بودند؟
بله، قاسم در مبارزه با گروه هاي انحرافي پژاك و 
منافقين داخلي فعال بود و چهار ترکش در بدنش 
داشت. چشم چپش را هم سال 1391 در یكي از 

عمليات هاي آموزشي از دست داده بود. 
چند بار به سوريه اعزام شدند؟

مرتبه اول دو روز قبل از نوروز 1394 راهي ش��د 
و بعد از 45 روز بازگش��ت و مرتب��ه دوم هم در 
تاریخ 26خرداد ماه عازم ش��د. مرتبه دوم وقتي 
مي خواس��ت برود به ایشان گفتم مهدي همه به 
من مي گویند به همسرت اجازه نده که برود ولي 
من مي سپارم به خودت اگر یك درصد احتمال 
خطر در سوریه مي دهي، نرو و مأموریت دومت را 
که در ایران است، انتخاب کن. مهدي گفت خانم 
خطري براي ما نيست اگر هم اتفاقي افتاد این را 
خوب بدان که حرم براي ما ایراني ها خيلي اهميت 
دارد. امروز خانم حضرت زینب)س( تنهاس��ت. 
این ح��رف را که زد هيچ چي��زي نگفتم. مهدي 
گفت چقدر خوب است که تو اینقدر زود راضي 
مي شوي، گفتم من در برابر اهل بيت حرفي براي 
گفتن ندارم فقط این بار از سوریه براي ما شيریني 

بياور، شيریني هاي آنجا بسيار خوشمزه است. 
واکنش فرزندانتان به رفتن پدرش�ان 

چه بود؟
بچه ها مي دانستند پدرشان سوریه مي رود و چون 
هميشه در مأموریت بود، برایشان عادي شده بود 

و من تا آن زمان نمي دانس��تم که در سوریه هم 
ش��هيد داده ایم. مرتبه دوم وقتي اولين تماس 
را گرفت به من گفت منتظر من نباش��يد شاید 
برنگردم. گفتم مهدي لطفاً زنگ مي زني از این 
حرف ها نزن ناراحت مي شوم )شرایط در سوریه 
تغيير کرده ب��ود.( آقا مه��دي در این مأموریت 
فرمانده محور شده بود و چون شرایط را مي دید 
احتمال برگشت نمي داد. ولي من هر بار مي گفتم 
تو اگر بخواهي س��الم برمي گردي. بار آخر شب 
شهادت امام علي )ع( تماس گرفت من در مراسم 
شب قدر بودم. گفت برایم دعا کن براتم را بگيرم. 
گفتم مهدي االن زود است به فكر شهادت باشي، 
بچه ها به شما احتياج دارند. گفت خداي بچه ها 

خيلي بزرگ است، شما را به خدا مي سپارم. 
پس آخرين وداع و لحظات خداحافظي 

برايتان دشوار بود؟ 
بله، مرتبه آخر قبل از رفت��ن کيف مدارکش را 
نشانم داد و گفت خانم اگر من برنگشتم، مدارك 
را از کيفم بردارید، این شوخي ها برایم عادي شده 
بود. گفتم ان ش��اءاهلل به س��المتي برمي گردي. 
آقامهدي کفش هایش را مي پوش��يد، به مادرم 
گفت حاج خانم اگر برنگشتم مواظب زن و بچه ام 
باش. مامان گفت ان شاءاهلل خودت برمي گردي 
ميایي مواظبش��ان هس��تي. از زیر قرآن رد شد 
با همه روبوس��ي کرد و به من گفت خداحافظ. 
گفتم مهدي آنقدر خجالت مي کشي که حتي با 
من دست هم نمي دهي، دستم  را  بردم جلو باهم 
دس��ت دادیم. خنده اش گرفت، خندید و رفت. 

مهدي آنقدر راضي و خوش��حال بود مثل اینكه 
براي اولين بار به سفر زیارتي مي رفت. 

ش�هادت مه�دي غري�ب چط�ور رقم 
خورد؟

 24 ماه رمضان س��اعت 11 ش��ب آقامهدي با 
همرزمانشان در حال استراحت بودند که ساعت 
12 با صداي تير اندازي آنها در حالي که غافلگير 
شده بودند، از مقر خارج ش��دند. آقا مهدي که 
فرمانده مح��ور بودند چند باري ب��راي تقویت 
روحيه بچه ها یا زین��ب )س( مي گوید و به جلو 
مي رود تا بچه ها هم قوت قلب بگيرند. ساعت یك 
نيمه شب در بيس��يم آقامهدي را صدا مي کنند 
ولي ایشان شهيد ش��ده بود و درگيري تا ساعت 
3نيمه شب ادامه پيدا مي کند و بعد از چند ساعت 
پيكر شهيد غریب را پيدا مي کنند و مي بينند که 
هيچ خوني بر زمين ریخته نشده است اما وقتي 
پيكر شهيد را از روي زمين بلند مي کنند، خون از 

قلبشان سرازیر مي شود. 
با شهادتش چطور کنار آمديد؟

آقامهدي شنبه شب به شهادت رسيد و من خبر 
شهادتشان را روز دوش��نبه از زبان عمه همسرم 
ش��نيدم. ابتدا باور نمي کردم ول��ي وقتي خبر را 
ش��نيدم به یاد خواب هایي افتادم ک��ه خودم و 
همس��رم دیده بودیم. خواب هایي که با شهادت 
مه��دي تعبير ش��د. مزار ایش��ان در روس��تاي 
سيدميران گرگان است. مهدي هميشه مي گفت 
فاميلي ام غریب اس��ت، محل کارم غریب است 
و همس��رم از ش��هري غریب. مهدي هرگز فكر 
نمي کرد محل ش��هادتش هم در غربت باش��د. 
مراسم تشييع با شكوه بود و مردم از اکثر شهرها 
آمده بودند و با حضورشان سنگ  تمام گذاشتند. 
من غبطه مي خوردم به حال همس��رم که با این 
درجه به شهادت رسيد. مهدي 21 تير 1394در 
ارتفاعات تدمر به آرزویش رسيد. مهدي در انتهاي 
همه مداحي  هایش جمله »ش��هادت آرزومه« را 
زمزمه مي کرد و آخرش هم به این مقام نائل شد. 
یادم است همسرم در یكي از جلسات خواستگاري 
گفت خواب دیده در بياباني است و امام حسين)ع( 
به ایشان مي فرمایند: هل من ناصر ینصرني و آقا 
مهدي در جواب مي گویند: آقاجان من ش��ما را 
یاري مي کنم و تنها نمي گذارم. این خواب همسرم 

با رفتن به جمع مدافعان حرم تعبير شد. 

گفت و گوي »جوان« با همسر خلبان شهيدقاسم )مهدي (  غريب از شهداي مدافع حرم

عاشق پرواز بود و سيمرغ آسمان شهادت شد
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 صغري خيل فرهنگ
مروري ب�ر زندگي قاس�م غريب اين حقيق�ت را به خوبي روش�ن مي کند که جز با »ش�ربت 
ش�هادت« نمي ش�د روح بيقرار اين مرد خس�تگي ناپذير را س�يراب کرد. قاس�م آنقدر در 
واليت ذوب ش�ده و دوس�تدار ائمه اطهار س�الم اهلل عليها بود که ذره اي از تالش براي دفاع 
از اس�الم و نجات مس�لمين برنمي داش�ت. مداحي بود ک�ه در انتهاي هم�ه مداحي هايش 
جمله »ش�هادت آرزومه« را زمزم�ه مي ک�رد و در آخرش هم به اين مقام نائل ش�د. ش�ايد 
اگر ام�روز ب�ود و از بهتري�ن خاط�ره دوران خدمتش س�ؤال مي کردي�م به روزي در س�ال 
1387 اش�اره مي کرد و از دي�دارش با رهبر انق�الب برايمان مي گفت. ش�هيد غريب اگرچه 
رزمنده اي واليتمدار ب�ود، اما حضور پرش�ور در عرصه جهاد را با اعظم س�ادات حس�يني، 
همس�رش که خادمه مس�جد جمكران اس�ت، س�هيم مي دانس�ت. روز 21 بهمن م�اه براي 
اعظم سادات حسيني يادآور خاطرات شيريني در روزهاي آغازين زندگي اش است. آستانه 
اين روز را فرصتي دانس�تيم تا گفت وگويي با همس�ر ش�هيد قاس�م غريب داش�ته باشيم. 

  پدر و مادر شهید مجتبي بابايي زاده
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حل جدول 3077

هشدار قوه قضائیه 
به شهروندان 

درباره پیامک های 
سامانه همتا

قوه قضائیه به شهروندان هشدار داد که پیامک های 
مربوط به سامانه همتا )طرح رجیستری تلفن همراه( 

فقط با سرشماره HAMTA ارسال می شود.
قوه  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت   
پیامک های  سری  از  پیامک  تازه ترین  در  قضائیه 
»پیامک های  کرد:  اعالم  شهروندان  به  هشداری 
مربوط به سامانه همتا )طرح رجیستری تلفن همراه( 
فقط با سرشماره HAMTA ارسال می شود. سایر 
پیامک ها، جعلی و با هدف سوءاستفاده از اطالعات 
بانکی شماست. به هیچ وجه وارد لینک های ارسال 
با  اگر  گزارش،  این  بر  بنا  نشوید«.  جعلی  شده 
پیامکی به اسم سامانه همتا مواجه شدید که برای 
درخواست  از شما  قطع شدن گوشی  از  جلوگیری 
سامانه  رسمی  سایت  بدانید  است  الزم  کرد،  پول 
همتا hamta.ntsw.ir است و این سامانه هم برای 

انجام فرآیندهای خود وجهی دریافت نمی کند.
کاربران  به  البرز  فتا  پلیس  رئیس  این،  از  پیش 
کالهبرداری   خصوص  در  که  بود  داده  هشدار 
تلفن  عنوان »رجیستری  پیامکی تحت  و  اینترنتی 

همراه « دقت بیشتری داشته باشند.
شیوه   بود:  گفته  رابطه  این  در  جلیلیان  سرهنگ 
حساب های  هک  با  مجرمان  این  کالهبرداری 
از  استفاده  با  یا  انبوه  پیامک  ارسال  کاربری 
شماره های همراه شخصی است و  پیامی با عنوان 
تلفن شما رجیستری نشده به زودی شبکه آن قطع 
می شود کاربر را به یک سایت جعلی با مشخصات 
ظاهری سامانه همتا هدایت می کند و در یک فرایند 
اطالعات   ، هویتی  اطالعات  مجرمانه ضمن سرقت 

حساب وی را مورد دستبرد قرار می دهند.
تجهیزات  کردن  شناسنامه دار  یا  رجیستری  طرح 
مبارزه  برای  راهی  به عنوان  ابتدا  از  سیم کارت خور، 
از  یکی  طرح،  این  اجرای  با  شد.  مطرح  قاچاق  با 
همراه  تلفن  خرید  از  قبل  است  الزم  که  اقداماتی 
اصالت  استعالم  شود،  انجام  خریدار  توسط شخص 
همراه  تلفن  اصالت  استعالم  است.  همراه  تلفن 
به منظور بررسی قانونی بودن، نو یا دست دوم بودن، 
نشان تجاری،  اطالعات  دستگاه،  فنی  مشخصات 
انجام  آن  نظایر  و  گارانتی کننده  شرکت  مدل، 

می شود.
با  همراه،  تلفن  خرید  از  قبل  می توانند  مشتریان 
)که روی   IMEI رقمی  پیامک  کردن شناسه ۱۵ 
جعبه تلفن همراه درج شده است( به شماره ۷۷۷۷، 
کلی  به طور  کنند.  استعالم  را  همراه  تلفن  اصالت 
درگاه های  طریق  از  اصالت  استعالم  فرآیند  انجام 
این  که  است  امکان پذیر  همتا  سامانه  ارتباطی 
درگاه ها شامل سامانه پیامکی ۷۷۷۷، کد دستوری 
اینترنتی  وب سایت  و  همتا  اپلیکیشن   ،*#۷۷۷۷

همتا به نشانی hamta.ntsw.ir می شود.

خبر

جدول 3078

باالی  نرخ  جدید،  تحقیقات  نتایج  بر  بنا 
افسردگی در دختران در مقایسه با پسران، 
شبکه های  در  آنها  که  زیادی  زمان  با 
است.  مرتبط  می کنند  صرف  اجتماعی 
از  نقل  به  پلیس  خبری  پایگاه  گزارش  به 
که  دخترانی  “یورونیوز”؛  تلویزیونی  شبکه 
بیشتر وقت خود  اجتماعی  در شبکه های 
را می گذرانند افسرده تر از پسرانی هستند 
که از فضای مجازی استفاده می کنند. به 
ویژه این که حضور بیشتر آنها در شبکه های 
های  اذیت  و  آزار  با  معموال  اجتماعی، 
طوالنی  بیخوابی های  همچنین  و  آنالین 
در  مهمی  نقش  عوامل  این  و  است  همراه 
زنان جوان  و  و خوی دختران  تغییر خلق 
دارد. این تحقیق در کالج لندن به مدیریت 
جریان  در  و  انجام  کیلی”  “ایوان  پروفسور 
آن با حدود ۱۱ هزار نوجوان ۱4 ساله گفت 
نشان  مطالعه  این  نتیجۀ  است.  و گو شده 
داد که دختران در مقایسه با پسران زمان 
صرف  اجتماعی  شبکه های  در  را  بیشتری 
نشانه های  که  می رسد  نظر  به  و  می کنند 
از  آنها  استفادۀ  با  دختران  در  افسردگی 
واتس اپ  اینستاگرام،  همچون  شبکه هایی 
نتیجۀ  دیگر  باشد.  مرتبط  فیسبوک  و 
دختران  پنجم  دو  اینکه  آمده  دست  به 

دست کم سه ساعت در روز را در شبکه های 
آمار  این  درحالیکه  می گذرانند،  اجتماعی 
در میان پسران یک پنجم است. همچنین 
از  هرگز  پسران  دهم  یک  که  حالی  در 
شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند، این 
رقم در میان دختران تنها 4 درصد است. 
که  نیز  ساله ای   ۱4 دختران  چهارم  سه 
افسرده شده بودند و اعتماد به نفس پایینی 
یا  و  ساعت  هفت  روز  شبانه  در  داشتند، 
کمتر از آن می خوابیدند و از چهره و ظاهر 
کیلی  ایوان  پروفسور  بودند.  ناراضی  خود 
می گوید: »به نظر می رسد که دختران بیش 
زندگیشان  مختلف  جنبه های  با  پسران  از 
این  جنبه ها  برخی  در  و  هستند  درگیر 

چالش نگران کننده است.«
در  اکنون  هم  که  داد  نشان  تحقیق  این 
شمار  جوان،  مردان  و  پسران  با  مقایسه 
از طیف  زنان جوان  و  از دختران  بیشتری 
برند؛  می  رنج  روانی  مشکالت  از  وسیعی 
مشکالتی که حتی می تواند منجر به روی 
خودکشی  برای  ایده هایی  به  آنها  آوردن 
خانم  شود.  خود  به  رساندن  آسیب  یا 
از  استفاده  میان  »ارتباط  می گوید:  کیلی 
شبکه های اجتماعی و عالیم افسردگی برای 
دختران بسیار قویتر از همین ارتباط برای 

با استفادۀ  پسران است. در میان دختران، 
عالئم  اجتماعی،  شبکه های  از  بیشتر 
است«.  شده  دیده  بیشتر  نیز  افسردگی 
از  چهارم  یک  و  افسرده  دختران  از  نیمی 
پسران افسرده نیز گفته اند که بیشتر وقتها 
گاه  بیداری  رنج می برند.  اختالل خواب  از 
دلیل  به  خواب  میانۀ  در  نوجوانان  گاه  به 
تلفن  روی  شده  نصب  های  پیام رسان 

هایشان  تخت  کنار  در  عمدتا  که  هایشان 
قرار دارند نیز از دیگر دالیل اختالل خواب 
هنوز  اگرچه  محققان  گفتۀ  به  آنهاست. 
نمی توان بطور قطعی اعالم کرد که استفاده 
از شبکه های اجتماعی، سالمت روان را به 
خطر می اندازد اما شواهدی که به  تدریج به 

دست می آید در این راستا است.

عشق قالبی
گروه اجتماعی _ سیامک دست بردار نبود، هر 
روز پیام های عاشقانه می فرستاد و ابراز عشق 
و عالقه می کرد و می گفت: زندگی بدون تو 
معنا و مفهومی برایم ندارد! او به محل کار پدرم 
او قرار شد که  با راضی کردن  رفت و باالخره 

برای خواستگاری به منزل ما بیاید.
از  یکی  به  پایم  که  بود  پیش  ماه   ۶ حدود 
آموزشگاه های خصوصی زبان انگلیسی باز شد. 
یکی از اساتید جوان آموزشگاه به نام سیامک 
از روزهای اول شروع کالس به من ابراز عالقه 
کرد. از نگاه های تیز و لبخندهای ملیحش سر 
کالس گرفته تا سوال های بی ربط و بهانه های 
واهی در بیرون از کالس به من فهماند که یک 

جورایی عاشقم شده است.
روزها گذشت تا اینکه یک روز سیامک بیرون 
از آموزشگاه مرا صدا کرد و بعد از کلی مقدمه 
چیدن باالخره گف: “من از روز اول که شما را 
دیدم یک دل نه صد دل عاشقتان شدم حاال 
اگر اجازه بدهید می خواهم برای خواستگاری 
از خجالت  برسم.” من  مادرتان  و  پدر  خدمت 
سرم را پایین انداختم و گفتم باید فکر کنم و 

بعد به طرف منزل راه افتادم.
تا موقع کالس بعدی ۳ روز باقی مانده بود و 
می  پیامک  برایم  مدام  مدت  این  در  سیامک 
تا  کردی؟  را  فکرهایت  پرسید  می  و  فرستاد 
من  و  رسید  راه  از  شنبه  سه  باالخره  اینکه 
دوباره  پایان کالس  از  بعد  رفتم  آموزشگاه  به 
سیامک به طرفم آمد و خواست تا جوابش را 
بدهم. اما من به او جواب رد دادم و وقتی که 
من  از  سال   ۵ “شما  گفتم:  پرسید  را  علتش 

بین  زیادی  های  تفاوت  و  هستید  کوچکتر 
با  مشترکی  نقطه  هیچ  ما  و  است  شما  و  من 
سقف  یک  زیر  توانیم  می  چطور  نداریم  هم 
دلم  اصاًل  من  طرفی  از  کنیم،  زندگی  هم  با 
کوچکتر  من  از  ام  آینده  همسر  خواهد  نمی 
باشد.” اما او با حرف های من قانع نشد و به 

خواستگاری از من اصرار کرد.
های  پیام  روز  هر  نبود،  بردار  دست  سیامک 
عالقه  و  عشق  ابراز  و  فرستاد  می  عاشقانه 
می کرد و می گفت: “زندگی بدون تو معنا و 
مفهومی برایم ندارد!” او به محل کار پدرم رفت 
با راضی کردن او قرار شد که برای  و باالخره 

خواستگاری به منزل ما بیاید.
شب خواستگاری، سیامک با دسته گل و جعبه 
شیرینی آمد و گفت، چون خانواده اش ساکن 
کرمان هستند مجبور شده که به تنهایی بیاید، 
سیامک  و  مادرم  و  پدر  بین  اولیه  های  حرف 
اصرار  همه  این  وقتی  هم  من  شد  بدل  و  رد 
را  نظرم  پدرم  وقتی  دیدم،  را  او  سماجت  و 
پرسید جواب مثبت دادم. بعد سیامک از پدرم 
خواست اجازه بدهد تا زمانی که پدر و مادرش 
برای جلسه خواستگاری اصلی به اصفهان می 
آیند بتواند با من رفت و آمد داشته باشد تا ما 
شناخت بیشتری از هم پیدا کنیم. پدر و مادرم 
هم پذیرفتند و از آن روز به بعد یا به خانه ما 
می آمد و یا با هم به پارک و سینما می رفتیم.

و  دارم  دوست  را  تو  “من  گفت:  می  مرتب  او 
به هیچ قیمتی حاضر نیستم که تو را از دست 
و  او عالقمند شدم  به  بدهم” کم کم من هم 
شد  بدل  دلبستگی  و  وابستگی  به  عالقه  این 
یا  دیدم  نمی  را  او  روز  اگر یک  که  به طوری 
صدایش را نمی شنیدم از لحاظ روحی به هم 

می ریختم تا اینکه آن روز شوم فرا رسید. آن 
روز هم مثل روزهای قبل سوار ماشین سیامک 
اینکه چرخی در شهر زدیم یک  از  بعد  شدم، 

دفعه دیدم از شهر خارج می شود ...
و  سرد  من  با  سیامک  رفتار  ماجرا  آن  از  بعد 
آمدش  و  رفت  از  نه خبری  دیگر  سردتر شد، 
بود نه از تماس ها و پیامک هایش، وقتی که 
علت این رفتارش را جویا شدم آن همه عشق و 
عالقه اش به من را انکار کرد و گفت: من فکر 
کردم دیدم ما به درد هم نمی خوریم تو اگر 
دختر خوبی بودی به این راحتی آن روز با من 
نمی  من  خواسته  به  تن  و  آمدی  نمی  بیرون 
دادی، اصاًل معلوم نیست شاید تا حاال غیر از 

من چند نفر در زندگی تو بوده اند.
تازه فهمیدم با این شیوه قبل از من ۲ نفر دیگر 
را هم فریب داده. از طرفی دیگر، سیامک آنقدر 
از سادگی و پاکی من سوءاستفاده کرده بود که 
بدون هیچ مدرک و سندی ۲۰ میلیون تومان 
از پس اندازم را به صورت قرضی به او دادم و 
حاال منکر این پول هم شده است. افسوس که 
جوان  این  قالبی  به عشق  توانستم  دیر  چقدر 
این  از  مادرم  و  پدر  ببرم!  پی  صفت  شیطان 
ماجرا خبری ندارند، نمی دانم اگر بفهمند چه 

رفتاری با من خواهند داشت....

خواستگار به معنی همسر آینده نیست!
ارشد  کارشناس  هاشمی،  علیرضا  سید 
آرامش  مشاوره  مرکز  رئیس  و  روانشناسی 
پلیس اصفهان در این خصوص به خبرنگار ما 
جوان  دختران  خواستگاری،  مسئله  در  گفت: 
هر  باشند،  داشته  نظر  مد  را  نکته  این  باید 
تواند  نمی  آید،  می  برایشان  که  خواستگاری 

همسر آینده آن ها باشد و نباید شیفته ظاهر 
شیک و زیبا، پول و ثروت، درجه و رتبه شغلی 

باال و حرف های عاشقانه و ... شوند.
مسایل  شناس  آسیب  و  روانشناس  این 
این  در  که  همانطور  کرد:  تصریح  خانوادگی 
این  جای  بی  اعتماد  کردید  مشاهده  پرونده 
دختر به فردی که هیچ شناختی از او نداشته 
باعث شده که به خواسته های وی پاسخ مثبت 

دهد.
اینکه  بیان  با  آرامش  مشاوره  مرکز  رئیس 
و  عبرت  درس  تواند  می  مذکور  داستان 
شاید  گفت:  باشد  ها  خانواده  برای  هشداری 
این جمله را این روزها در جلسات خواستگاری 
اجازه  لطفاً  عنوان می شود:  باشید که  شنیده 
دهید تا دختر و پسر مدتی با هم ارتباط داشته 
باشند تا بیشتر با خصوصیات هم آشنا شوند. اما 
اگر شما کمی معتقد و مذهبی باشید می دانید 
که قطعاً هرگونه ارتباط خارج از عرف و شرع 
انحراف  بروز  مقدس اسالم زمینه و بستر ساز 
در  ارتباطات  گونه  این  و  بود  آسیب خواهد  و 

آموزه های دینی ما نهی شده است.
هاشمی تاکید کرد: توصیه ما به خانواده هایی 
این است  دارند  ازدواج  که دختران در آستانه 
برای  که  خواستگارانی  به  نسبت  حتماً  که 
آیند تحقیق و تفحص کنید و  دخترانتان می 
از اصالت خانوادگی و اعتقادات فرد خواستگار 
مطمئن شوید زیرا در روایات ائمه معصومان)ع( 
هم توصیه شده که دخترانتان را به ازدواج افراد 
مؤمن، معتقد و با تقوا درآورید چرا که در این 
صورت اطمینان دارید که فرزندانتان در دنیا و 

آخرت عاقبت به خیر خواهند شد.

 شبکه های اجتماعی، 
دختران را بیشتر از پسران افسرده می کند

قرارگیری در معرض آلودگی 
هوا موجب حمله قلبی در 
عرض یک ساعت می شود



دولت به هیچ عنوان نسبت به 
حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی آید

هیچ تغییری در تیم اقتصادی 
دولت رخ نداده است 

صفحه )4(صفحه )4(

برای  رئیس جمهور  به دستور  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
عملیاتی تر شدن سریعتر احیای خلیج گرگان گفت: دولت به هیچ 
در  آید.   نمی  کوتاه  زیست  محیط  از  حفاظت  به  نسبت  عنوان 
پنجمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور 
به ریاست معاون اول رئیس جمهور راهکارهای تسریع در احیای 

خلیج گرگان و تاالب های میانکاله و گمیشان مورد بررسی...

تصمیمات  و  تیم  در  تغییر  رد  با  دولت  هیئت  دبیر  و  سخنگو 
ترکیب  تغییر  برای  تصمیم گیری  جزئیات  دولت  اقتصادی 
در  جهرمی  بهادری  علی  کرد.  تشریح  را  اقتصادی  کمیسیون 
صولت  و  رضایی  محسن  آقایان  اینکه  بر  تاکید  با  گفت وگویی 
حق  گذشته  همچون  دولت  هیئت  اعضای  سایر  مانند  مرتضوی 

حضور در تمام کمیسیونهای دولت از جمله کمیسیون ...
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اجازه نمی دهیم کسی با هدف اجرای 
طرح گردشگری زمین خواری کند

 شبکه های اجتماعی، 
دختران را بیشتر از 

پسران افسرده می کند

سپاه برای آبرسانی روستاهای 
سخت گذر استان ورود می کند

 فرمانده تیپ 4۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
سپاه برای آبرسانی به روستاهای سخت گذر استان 
وارد عمل می شود. سردار حکمتیان فرمانده سپاه 
عتبات  ستاد  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح 
حاج  سرافراز  شهید  دل ها  سردار  یادگار  عالیات 
قاسم سلیمانی بوده و دیروز تالش ها برای بازسازی 
و حراست از این اماکن با حضور میدانی نیروهای 
در  ماموریت  این  اکنون  بود  ممکن  کشور  رشید 
داخل و برای ستاد عتبات عالیات نیز وجود دارد. 
وی بیان کرد: همه ساله شاهد جمع شدن زائران 
الحسین  عبداهلل  ابا  حضرت  زیارت  برای  بسیاری 
)ع( هستیم که نیاز است نیروهای متخصص برای 

راهبری درست این جمعیت پیش بینی...

اسالمی  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
مقامات،  خارجی  سفرهای  و  اموال  بر  نظارت  طرح 
به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  کارگزاران  و  مسؤوالن 

تصویب رساند.
نظام  مدیران  و  مسؤولین  خروج  ممنوعیت  طرح 
تا  از کشور  اتمام مسؤولیت  از  اسالمی پس  جمهوری 
سپری شدن مراحل قانونی که به کمیسیون قضائی و 
حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. این طرح 
در جلسات کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت 
و در نهایت در  جلسه روز دوشنبه)۲۹ فروردین(  به 

تصویب رسید.
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  گزارش  کامل  متن 
اموال  بر  مجلس شورای اسالمی درباره »طرح نظارت 
کارگزاران  و  مسؤوالن  مقامات،  خارجی  سفرهای  و 

جمهوری اسالمی ایران« به شرح زیر است:
»ماده ۱ - مقامات، مسؤوالن و کارگزاران در مواد )۱( 
و  مسؤوالن  مقامات،  دارایی  به  رسیدگی  قانون   )۳( و 
ایران مصوب ۱۳۹4/۸/۹  کارگزاران جمهوری اسالمی 
این  احکام  مشمول  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 

قانون می شوند.
ماده ۲ - از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، پرداخت 
مشمول  اشخاص  از  هریک  به  مزایا  و  حقوق  هرگونه 
حکم  کارگزینی،  حکم  تمدید  و  صدور  و  قانون  این 
بازنشستگی  حکم  صدور  و  بعدی  مشاغل  در  انتصاب 
برای اشخاص مشمول این قانون و خروج از کشور آنها 
منوط به ثبت فهرست اموال خود و همسر و فرزندان 
در سامانه دارایی مقامات مسؤول حسب مورد مطابق 
مفاد مواد )۱( و )۳( قانون رسیدگی به دارایی مقامات، 
ایران مصوب  مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی 

۱۳۹4/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۱ - اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف 
یکماه پس از تصدی سمت و همچنین حداکثر تا یک 
ماه پس از اتمام مسؤولیت، فهرست اموال و دارایی های 
خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارایی 
کتمان،  اعالم،  عدم  و  نمایند  ثبت  مسؤول  مقامات 
اموال و دارایی های  واقع  یا ثبت خالف  ناقص  گزارش 
پایه  حقوق  مجموع  حداکثر  از  باالتر  ریالی  ارزش  با 
یک سال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب عالوه 
تا شش  از خدمات دولتی و عمومی  انفصال موقت  بر 
به  شش،  درجه  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت  و  ماه 
استرداد کلیه حقوق و مزایای دریافتی از دولت از تاریخ 
وقوع جرم محکوم می شود. درخصوص اموال و دارایی 
همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهی مرتکب، وی 

مشمول مجازات این تبصره نمی شود.
و  اموال  فهرست  ثبت  از  پس  چنانچه   -  ۲ تبصره 
دارایی ها، تغییر یا تغییراتی اعم از افزایش یا کاهش با 

ارزش ریالی معادل بیش از پنج برابر مجموع حداکثر 
حقوق پایه یک سال کارمند دولت در اموال مربوط به 
تحت  فرزندان  و  همسر  قانون،  این  مشمول  اشخاص 
قانون  این  مشمول  اشخاص  شود،  ایجاد  تکفل شان 
موظفند ظرف حداکثر یک سال تغییر یا تغییرات ایجاد 
شده را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند. 
در صورت امتناع از اجرای این حکم، مشمول مجازات 

مذکور در تبصره )۱( این ماده می شوند.
امکان دسترسی  است  موظف  قضائیه  قوه   - تبصره ۳ 
به سامانه دارایی مقامات مسؤول را جهت ثبت و اعالم 
اسامی اشخاصی که مشمول این قانون می شوند، برای 
و  نماید  فراهم  حکومتی  و  اجرایی  دستگاه های  کلیه 
مقامات مسؤول دستگاه های اجرایی و حکومتی از قبیل 
مدیران کل منابع انسانی موظفند ظرف یک هفته، نام 
و کد ملی اشخاص مشمول را در سامانه مذکور درج 

نمایند.
ماده ۳ - تمامی مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در 
قانون  این  مشمول  اشخاص  دارایی  و  اموال  خصوص 
کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  قبیل  از  دارند، 
انتظامی،  نیروی  مالیاتی،  امور  سازمان  شهرداری ها، 
کلیه  و  مرکزی  بانک  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و متولیان سامانه 

اسکان و امالک و سامانه معامالت امالک و مستغالت 
کشور موظفند ظرف شش ماه پس از الزم االجراء شدن 
بهره برداری  تحت  سامانه های  اتصال  امکان  قانون  این 
خود را که مرتبط با اموال و دارایی متعلق به اشخاص 
مشمول، تغییرات مربوط به اموال و دارایی آنها و نقل 
و انتقال اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون و 
تردد آنها به خارج از کشور را با سامانه دارایی مقامات 

مسؤول فراهم نمایند.
و  قانون  این   )۲( ماده  اجرائی  آیین نامه   -  ۱ تبصره 
اتصال  نحوه  و  قانون  این   )۵( ماده  و  آن  تبصره های 
و  محرمانگی  حفظ  با  ماده  این  موضوع  سامانه های 
رعایت قوانین و الزامات فنی و امنیتی تعیین شده در 
شورای  مصوبات  مجازی،  فضای  شورایعالی  مصوبات 
عالی امنیت ملی، توسط رئیس قوه قضائیه با همکاری 
وزارتخانه های اطالعات، ارتباطات و فناوری اطالعات و 
امور اقتصادی و دارایی، سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل 
کشور ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون 

تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
این  در  مذکور  سامانه های  اتصال  از  پس   -  ۲ تبصره 
و  اموال  به  راجع  انتقال  و  نقل  خدمات  ارائه  ماده، 
دارایی های موضوع ماده )4( قانون رسیدگی به دارایی 

مقامات، مسؤوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران 
مصوب ۱۳۹4/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به 

شرح زیر انجام می شود:
۱ - نقل و انتقال اموال غیرمنقول منوط به احراز ثبت 

آن اموال در سامانه دارایی مقامات است.
۲ - انتقال مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به صورت 
صورت  به  ریال  دومیلیارد  مجموع  از  بیش  و  روزانه 
به احراز ثبت اطالعات  بانکی منوط  ماهانه در سامانه 

حساب بانکی در سامانه دارایی مقامات است.
۳ - نقل و انتقال سهام با ارزش بیش از پانصد میلیون 
ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال 
به صورت ماهانه منوط به احراز ثبت اطالعات مربوط به 

سهام مذکور در سامانه دارایی مقامات است.
تبصره ۳ - کلیه مبالغ مذکور در تبصره )۲( این ماده 
از  بهای کاال و خدمات اعالم شده  به تناسب شاخص 
سوی بانک مرکزی، هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزیر 

دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
حراست های  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان   -  4 ماده 
دستگاه ها موظفند، بر حسن اجرای تکالیف دستگاه ها 
و  کنند  نظارت  قانون  این   )۳( و   )۲( مواد  در  مذکور 
گزارش تخلفات کشف شده را ظرف یک هفته حسب 

مورد به مراجع صالح قضائی یا اداری ارسال نماید.
ماده ۵ - کلیه اشخاص مشمول این قانون تا سه سال 
پس از اتمام مسؤولیت از قبیل بازنشستگی، بازخرید، 
انجام  از  قبل  ماه  یک  تا  موظفند  اخراج،  یا  استعفا 
سفرهای شخصی خارجی خود، موضوع سفر خود را به 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه اعالم نمایند. 
کشور  از  خروج  روادید  صدور  اعالم،  عدم  صورت  در 

برای آنها ممنوع است.
ماده ۶ - هیأتی مرکب از سه نفر قاضی دارای حداقل 
بیست سال سابقه قضائی به انتخاب رئیس قوه قضائیه 
و  می شوند  انتخاب  سال  سه  حداکثر  مدت  برای  که 
انتخاب آنان فقط برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر 
زیر  وظایف  اجرای  برای  قضائیه  قوه  در  است؛  بالمانع 
به صورت مستمر تشکیل می شود. جلسات این هیأت 
و  می یابد  رسمیت  اعضاء  از  نفر  دو  حداقل  حضور  با 
اعضای حاضر  اکثریت  با رأی موافق  تصمیمات هیأت 
پرونده  مواردی که موضوع  در  است.  معتبر  در جلسه 
درخصوص یکی از اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان 
مجلس باشد، هیأت موظف است حسب مورد از نماینده 
نماینده  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  تام االختیار 

تام االختیار رئیس جمهور به عنوان ناظر دعوت کند.
وظایف هیأت:

دارایی ها   و  اموال  درخصوص  واصله  گزارش های   -  ۱
تحت  فرزندان  و  همسر  قانون،  این  مشمول  اشخاص 
تکفل آنها را بررسی کند و چنانچه براساس مستندات 

و  اموال  حق  خالف  بر  افزایش  درخصوص  قرائن،  و 
شخص  به  موضوع  کند،  تشکیک  آنها  دارایی های 
مشمول ابالغ و دفاعیات کتبی وی ظرف مدت بیست 
روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده 
و  نموده  اقدام  قضائی  صالح  مقام  به  آن  مستندات  و 
مدت  به  آنها  الخروجی  ممنوع  دستور  مورد  حسب 
شش ماه )که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است( 
تا صدور حکم  معامالت  انجام  از  ممنوعیت  دستور  یا 

قطعی مرجع صالح قضائی را صادر نماید.
درخصوص  امنیتی  مراجع  از  واصله  گزارش های   -  ۲
سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون 
به صحت  مقرون  احراز  در صورت  و  نموده  بررسی  را 
بودن گزارش، دستور ممنوع الخروجی آنها را به مدت 
شش ماه )که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است( 
صادر نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح 

قضائی ارسال کند.
از  ممنوعیت  یا  الخروجی  ممنوع  دستور   -  ۱ تبصره 
انجام معامالت موضوع این ماده قابل اعتراض در دادگاه 
 )۲۹۲( ماده  مطابق  و  است  تهران  استان  تجدیدنظر 
به   ۱۳۹۲/۱۲/4 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

مراجع ذیربط اعالم می شود.
از  خارج  ماده  این  موضوع  پرونده های  به   -  ۲ تبصره 

نوبت رسیدگی می شود.
تبصره ۳ - با تشخیص رئیس قوه قضائیه، هیأت هایی 
متناظر، با وظایف و اختیارات مذکور، در مراکز استانها 

قابل تشکیل است.
سپاه  اطالعات  سازمان  اطالعات،  وزارت   -  ۷ ماده 
موظفند  انتظامی  نیروی  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
حق  خالف  بر  افزایش  درخصوص  واصله  گزارش های 
اموال و دارایی ها و معامالت و عملیات مالی مشکوک یا 
سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون، 
همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترین زمان 
ممکن بررسی نموده و در صورت احراز تخلف، گزارش 
ارسال  قانون  این   )۶( ماده  موضوع  هیأت  به  را  خود 

کنند.
این  موضوع  گزارش هایی  است  موطف  مذکور  هیأت 

ماده را خارج از نوبت بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۸ - هر یک از مسؤولین دستگاه های اجرایی موضوع 
اقتصادی،  توسعه  پنجساله ششم  برنامه  قانون   )۲۹( ماده 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
۱۳۹۵/۱۲/۱4 که به تناسب شرح وظیفه شغلی خود مکلف 
به اجرای تکالیف مذکور در این قانون بوده، از اجرای آن 
تکالیف خودداری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و 
عمومی به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود و در صورتی 
که اثبات شود عدم اجرای تکالیف مذکور ناشی از تقصیر 
وی بوده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به 

مدت شش ماه تا دوسال محکوم می شود.«

و  ایران  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اتحادیه اروپا در این امر مشترک بودند که این 
طوالنی شدن تنفس به نفع گفت وگوها نیست 
و مناسب است که هرچه زودتر این تنفس با 
یک دیدار حضوری تازه شود و این موضوع در 

دستور کار است.
مطبوعاتی  نشست  در  خطیب زاده  سعید 
قدس  روز  گرامیداشت  ضمن  خود،  هفتگی 
گفت:  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  در 
سوی   از  که  قدس  روز  راهپیمایی  امیدواریم 
توسط  بنیان گذاشته شد،  )ره(  امام خمینی 
ملل آزاده و ملت مسلمان در کشورهای آزاده 

باشکوه تر از هر سال برگزار شود.
پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
هیات های  بازگشت  مورد  در  سوالی  به 
در  کرد:  اظهار  مذاکرات،  به  مذاکره کننده 
گفت وگوها آنچه که مربوط به ایران، اتحادیه 
است.  شده  تمام  بوده  چین  و  روسیه  اروپا، 
که  را  آنچه  گفت وگوها،  هماهنگ کننده 
از  را  متحده  ایاالت  و  ایران  بین  مانده  باقی 
البته  است.  بردن  پیش  حال  در  خود  طریق 
هر دو طرف ایران و اتحادیه اروپا یعنی آقای 
امر  این  در  بورل،  آقای  و  امیرعبداللهیان 
به  تنفس  طوالنی شدن  که   بودند  مشترک 
که  است  مناسب  و  نیست  گفت وگوها  نفع 
هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری 

تازه شود.
وی تصریح کرد: هنوز تصمیمی در خصوص 
اینکه این دیدار در کجا انجام شود و در چه 
سطحی باشد گرفته نشده ولی در دستور کار 
این  که  است  این  است  مهم  که  آنچه  است 
شده  برقرار  تنفس  که  روزی  از  ها  گفت وگو 

متوقف نشده و ادامه دارد.
دور  درمورد  سوالی  به  پاسخ  در  خطیب زاده 
پنجم گفت وگوهای ایران و عربستان در بغداد، 
و  ایران  گفتگوهای  پنجم  دوره  کرد:  تصریح 
دولت  که   تالش هایی  با  سعودی  عربستان 
انجام داده بود و همچنین تمهیدات و  عراق 
در  داد  انجام  عمان  دولت  که  مساعدت هایی 

روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد...

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و 
بویراحمدگفت: اجازه نمی دهیم کسی با هدف اجرای 
احسان  سید  کند.  زمین خواری  گردشگری  طرح 
اقتصاد مقاومتی کهگیلویه  عسکری در نشست ستاد 
پروژه های   ۹۶ سال  در  داشت:  اظهار  بویراحمد  و 
گردشگری تنگ گنجه ای، تنگ تامرادی و باغ فردوس 
 ۱۹ مدت  به   BOT قراردادهای  اجرای  با  گچساران 
مدت  این  طی  اما  شد  واگذار  سرمایه گذار  به  سال 
گردشگری  حوزه  مهم  پروژه  سه  این  در  کاری  هیچ 
صورت نگرفته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: ...

معاون امور اقتصادی استاندارکهگیلویه و بویراحمد:
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2

2 4

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 کهگیلویه و بویراحمد  عنوان کرد:

۱۵۰۰ فقیر مطلق در استان
 شناسایی شدند

مدیر کل آموزش و پرورش استان
 اعالم  کرد؛

۲۶۳ معلم نمونه  در استان 
تجلیل می شوند  

متن کامل طرح ممنوعیت خروج 
مسوولین و مدیران نظام  

مذاکرات وین ، 
معطل پاسخ آمریکاست 
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2

حال بلوط های کهگیلویه و بویراحمد ناخوش است ؛ 

پارک جنگلی یاسوج،  
اسیر بی تدبیری
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معاون وزیر بهداشت؛
ورود بیماران از شرق کشور

 یک تهدید جدی است
معاون بهداشت وزارت بهداشت، ورود بیماران 

از شرق کشور را یک تهدید جدی دانست.
ماالریا،  جهانی  روز  وبینار  در  حیدری،  کمال 
گفت: با همکاری درون و برون بخشی می توان 
به مهار بیماری ها و حفظ دستاوردهای مبارزه 

با بیماری ها امیدوار بود.
ایران  شرقی  همسایه  کشورهای  افزود:  وی 
عالوه بر ماالریا درگیر بیماری های دیگری نیز 
وارد  شرق  از  که  بیمارانی  متأسفانه  و  هستند 
کشور می شوند در تمام کشور پراکنده شده و 
استان های غیرهمجوار با مرزهای شرقی را نیز 

درگیر بیماری می کنند.
بیماری  مهار  برای  اینکه  به  اشاره  با  حیدری 
سرخک و تب دانگی نیز زحمات زیادی از سوی 
همکاران بهداشتی کشیده شد، بیان داشت: با 
داریم  کشور  شرق  از  که  تهدیداتی  به  توجه 
بیماری  جمله  از  مختلفی  موضوعات  درگیر 
ماالریا هستیم که امیدواریم با برنامه ریزی ها 

در جهت دفع بیماری موفق باشیم.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه 
محلی  انتقال  شاهد  اخیر  سال  چهار  طی 
بیماری ماالریا در کشور نبوده ایم و در دو سال 
گذشته نیز فوت ناشی از ماالریا گزارش نشده 
وقفه  بی  و  روزی  شبانه  تالش  با  گفت:  است، 
همکاران ما در سراسر کشور به ویژه استان های 
همجوار شاهد فصل جدیدی از مدیریت و مهار 

بیماری ها باشیم.
متخصص طب سنتی مطرح کرد؛

میزان مصرف چای و قهوه از افطار
 تا سحر/ مضرات زولبیا و بامیه

مصرف  خصوص  در  سنتی،  طب  متخصص 
چای و قهوه و مضرات زولبیا و بامیه در ماه 

مبارک رمضان توضیحاتی ارائه کرد.
علیرضا یارقلی گفت: در ماه مبارک رمضان 
روزه داران از نوشیدن قهوه، نسکافه و چای 
کنند  استفاده  کمتر  یا  کنند  پرهیز  پررنگ 
تشنگی  تشدید  باعث  آنها  مصرف  که  چرا 
به  فردی  چنانچه  اما  می شود  روز  طول  در 
چای  است  بهتر  دارد  عادت  چای  خوردن 
بسیار  و  اسانس  و  عطر  بدون  ایرانی  اصیل 

کمرنگ بنوشد.
تشنگی  کنترل  منظور  به  کرد  توصیه  وی 
سرد،  آب  پاشویه  از  رمضان  مبارک  ماه  در 
و  سرد  آب  با  دست ها  و  صورت  شستن 
اسپری  سینه،  و  سر  به  خنک  آب  پاشیدن 
گالب روی صورت و در فضای خانه استفاده 
شود و همچنین بوییدن سیب و خیار، خواب 
متعادل و کوتاه قبل از اذان ظهر نیز توصیه 

می شود.
بهبود  مورد  در  سنتی  طب  متخصص  این 
کرد:  تاکید  نیز  داران  روزه  گوارش  وضعیت 
بهبود وضعیت گوارشی  به منظور  همچنین 
در این ماه به روزه داران خوردن زیتون ساده 
کم نمک یا زیتون پرورده و سبزی خوردن 
تازه، ریحان، نعناع، برگ ترب، مرزه، جعفری 
توصیه  سحر  و  افطار  وعده  کنار  در  و…، 
شد که می تواند گزینه مناسبی برای بهبود 
گوارش، رفع یبوست مزاج و پاکسازی معده 

در بهار باشد.
یارقلی در خصوص مضرات مصرف شیرینی 
جات به خصوص زولبیا و بامیه در ماه مبارک 
غذایی  ارزش  با  مواد  این  گفت:  نیز  رمضان 
باال، دیر هضم و پرکالری  کم، قند و چربی 
است که مصرف آنها در ماه مبارک رمضان 
بلکه منجر  به بدن نمی رساند  نفعی  تنها  نه 
به چاقی، تشدید احساس عطش و گرسنگی 
خون،  چربی  و  قند  افزایش  روز،  طول  در 

مشکالت قلبی و عروقی و…، می شود.
افزود: توصیه می شود در صورت تمایل  وی 
به مصرف زولبیا و بامیه آن را به میزان خیلی 
به  مرتبه  دو  یا  یک  هفته ای  حد  در  و  کم 
یا دو تکه کوچک مورد استفاده  میزان یک 
قرار دهند چرا که خوردن بیش از حد این 
ایجاد  بدن  در  را  زیادی  مشکالت  شیرینی 
قند  ناگهانی  افزایش  به  منجر  که  می کند 
خون شود پس از مدت کوتاهی این قند افت 
کرده و باعث ایجاد گرسنگی کاذب می شود 
که پرخوری و اضافه وزن را به دنبال خواهد 
داشت. همچنین مصرف زیاد زولبیا و بامیه 

باعث ایجاد تشنگی در طول روز می شود.
جای  به  گفت:  سنتی  طب  متخصص  این 
و  سنتی  حلواهای  از  می توان  شیرینی  این 
خشک،  توت  خرما،  مانند  طبیعی  قندهای 
و…،  خشک  انجیر  انگور،  شیره  کشمش، 

استفاده کرد.

در ستاد اقتصادی دولت بررسی شد؛
قیمت نان و گندم تغییر نمی کند

جلوگیری  برای  اقتصاد  وزارت  پیشنهادی  راهکارهای   
در  در کشور،  نان  بهینه سازی مصرف  و  گندم  قاچاق  از 
نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شد که بر 

اساس آن قیمت نان و گندم تغییر نمی کند.
 در نشست ستاد اقتصادی دولت به ریاست آیت اهلل سید 
اقتصادی و دارایی  امور  ابراهیم رئیسی، پیشنهاد وزارت 
از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و  برای جلوگیری 
بررسی  مورد  کشور  در  نان  مصرف  بهینه سازی  ضرورت 
برای  نان  و  گندم  قیمت  آن  اساس  بر  که  گرفت  قرار 

مصرف کننده هیچ تغییری نمی کند.
به  توجه  با  شد  مقرر  ستاد،  اعضای  تصمیم  اساس  بر 
اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش 
بهای آن، جوانب گوناگون این طرح توسط دستگاه های 
جلسات  به  تصمیم گیری  برای  نتیجه  و  بررسی  مسئول 

آینده ستاد ارائه شود.
در این نشست همچنین مسأله خروج ارز به شکل سرمایه 
از کشور مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دستگاه های 
این  در  را  الزم  پیشگیرانه  سیاست های  موضوع،  متولی 

زمینه طراحی و ارائه کنند.
اقتصادی،  هماهنگی  ستاد  نشست  کار  دستور  سومین 
قیمت  وضعیت  مورد  در  ستاد  دبیرخانه  گزارش  ارائه 
رئیس  که  بود  آشامیدنی  و  اقالم خوراکی  به ویژه  کاالها 
این  از  برخی  قیمت  افزایش  دالیل  داد  دستور  جمهور 
اقالم در فروردین ماه بررسی و گزارش دقیق آن از سوی 
ارائه شود. همچنین دستگاه های اجرایی  دبیرخانه ستاد 
متولی موظف شدند تمام تالش خود را برای جلوگیری از 

افزایش بدون منطق قیمت اقالم خوراکی به کار گیرند.

دولت به هیچ عنوان نسبت به حفاظت 
از محیط زیست کوتاه نمی آید

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور رئیس جمهور برای 
عملیاتی تر شدن سریعتر احیای خلیج گرگان گفت: دولت به 
هیچ عنوان نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی آید.

 در پنجمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های 
کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور راهکارهای تسریع 
در احیای خلیج گرگان و تاالب های میانکاله و گمیشان مورد 

بررسی و تصویب قرار گرفت.
شد،  برگزار  )دوشنبه(  روز  ظهر  که  جلسه  این  در  مخبر 
تاالب های کشور را نعمت و موهبتی الهی برای کشور توصیف 
کرد و گفت: متأسفانه این دارایی های خدادادی در حال تخریب 
و از بین رفتن هستند که الزم است برای حفظ و نگهداری از 
این تاالب ها همه دستگاه های متولی با جدیت پای کار بیایند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: با وجود آنکه باید همه مردم 
اما متأسفانه شاهد آن هستیم  از تاالب ها منتفع شوند  کشور 
که تاالب های کشور در معرض خشک شدن قرار دارند و اگر 
تدابیر الزم را برای حفظ، احیا و توسعه تاالب ها به کار نبندیم 

باید در برابر خداوند و مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به فقدان نگاه جامع و عدم مدیریت مناسب برای 
و  اداری  جلسات  از  فارغ  داشت:  اظهار  تاالب ها  از  حفاظت 
ستادهای مربوطه باید برای هر یک از تاالب ها برنامه و مجری 
مشخص و پاسخگو تعیین شود و همه دستگاه ها نیز مکلف به 

همکاری برای اجرای این برنامه ها باشند.
معاون اول رئیس جمهور بر رویکرد جدی دولت برای توجه به 
مالحظات و خطوط قرمز زیست محیطی تأکید کرد و افزود: 
به  نیاز  که  است  جانداران  همه  حیات  محل  زیست  محیط 
بنابراین دولت در مواقع آسیب به محیط  مراقبت جدی دارد 

زیست به هیچ عنوان از این مالحظات کوتاه نمی آید.
مخبر همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در 
گفت:  گرگان  خلیج  احیای  و  میانکاله  تاالب  مسائل  خصوص 
رئیس جمهور در سفر اخیر خود به این منطقه، نسبت به احیا 
داده اند که الزم  قول  مردم  به  و خلیج گرگان  میانکاله  تاالب 

است با جدیت پای کار باشیم تا این وعده محقق شود.
و  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس  نیرو،  وزیر  از  وی 
اتخاذ  به  نسبت  وقت  اسرع  در  خواست  گلستان  استاندار 
تصمیمات الزم جهت اجرا و تسریع در طرح تسهیل ارتباط بین 

دریا و خلیج گرگان برای احیا این منطقه طبیعی اقدام کنند.
امور  کشاورزی،  جهاد  نیرو،  کشور،  وزرای  که  جلسه  این  در 
استاندار  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  خارجه، 
گلستان نیز حضور داشتند گزارشی از مشکالت و چالش های 
اصلی تاالب میانکاله و خلیج گرگان و نیز پروژه های اولویت دار 
طرح جامع میانکاله و خلیج گرگان مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. در این جلسه همچنین توضیحاتی در خصوص وضعیت 
احیا  دار  اولویت  پروژه های  و  رو  پیش  چالش های  اهم  فعلی، 
جامع  طرح  از  گزارشی  و  مطرح  گمیشان  المللی  بین  تاالب 
که  ارائه شد  المللی  بین  تاالب  این  مدیریت  و  احیا، حفاظت 

مورد تصویب قرار گرفت.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ آغاز عملیات جدید ترکیه در شمال عراق! 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

وین معطل پاسخ آمریکاست

و  ایران  گفت:  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
که  بودند  مشترک  امر  این  در  اروپا  اتحادیه 
نفع گفت وگوها  به  این طوالنی شدن تنفس 
این  زودتر  هرچه  که  است  مناسب  و  نیست 
تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود و این 

موضوع در دستور کار است.
مطبوعاتی  نشست  در  خطیب زاده  سعید 
قدس  روز  گرامیداشت  ضمن  خود،  هفتگی 
گفت:  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  در 
از سوی   که  قدس  روز  راهپیمایی  امیدواریم 
امام خمینی )ره( بنیان گذاشته شد، توسط 
ملل آزاده و ملت مسلمان در کشورهای آزاده 

باشکوه تر از هر سال برگزار شود.
پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
هیات های  بازگشت  مورد  در  سوالی  به 
در  کرد:  اظهار  مذاکرات،  به  مذاکره کننده 
گفت وگوها آنچه که مربوط به ایران، اتحادیه 
است.  شده  تمام  بوده  چین  و  روسیه  اروپا، 
که  را  آنچه  گفت وگوها،  هماهنگ کننده 
از  را  متحده  ایاالت  و  ایران  بین  مانده  باقی 
البته  است.  بردن  پیش  در حال  طریق خود 
هر دو طرف ایران و اتحادیه اروپا یعنی آقای 
امر  این  در  بورل،  آقای  و  امیرعبداللهیان 
به  تنفس  که  طوالنی شدن  بودند  مشترک 
که  است  مناسب  و  نیست  گفت وگوها  نفع 
هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری 

تازه شود.
وی تصریح کرد: هنوز تصمیمی در خصوص 
اینکه این دیدار در کجا انجام شود و در چه 
سطحی باشد گرفته نشده ولی در دستور کار 
این  که  است  این  است  مهم  که  آنچه  است 
برقرار شده  تنفس  که  روزی  از  ها  گفت وگو 

متوقف نشده و ادامه دارد.

دوره پنجم گفتگوهای ایران و عربستان 
برگزار شد 

دور  درمورد  سوالی  به  پاسخ  در  خطیب زاده 
در  عربستان  و  ایران  گفت وگوهای  پنجم 
گفتگوهای  پنجم  دوره  کرد:  تصریح  بغداد، 

تالش هایی  با  سعودی  عربستان  و  ایران 
و همچنین  بود  داده  انجام  عراق  دولت  که  
عمان  دولت  که  مساعدت هایی  و  تمهیدات 
گذشته  هفته  پنجشنبه  روز  در  داد  انجام 

برگزار شد.
کرد:  اضافه  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
قبل  از  که  چارچوب هایی  در  گفت وگوها 
در  است.  جلو  به  رو  بود  شده  پیش بینی 
این دیدار تمام موارد به صورت جدی مورد 
گفت وگوها قرار گرفت. می توان گفت که اگر 
به سطح سیاسی درجه یک  این گفت وگوها 
انتظار داشت که به  ارتقاء پیدا کند می توان 
پیشرفته جدی در حوزه های  سرعت شاهد 
این  چارچوب  در  گفت وگو  مورد  مختلف 

مذاکرات باشیم.
انتقال سانتریفیوژها بعد از خرابکاری، با 

اطالع آژانس انجام شد 
سانتریفیوژها،  انتقال  درخصوص  خطیب زاده 
گفت: ایران عضو ان. پی. تی است و معاهده 
عدم اشاعه را پذیرفته و انتقال سانتریفیوژها 
بعد از خرابکاری با اعالم و اطالع آژانس، به  

محل امنی صورت گرفته است.
معاهده  چهارچوب  در  ما  داشت:  اظهار  وی 
عدم اشاعه این اجازه را داریم که در چارچوب 
نیازهای خودمان هر اقدامی را زیر نظر آژانس 
انجام بدهیم. اجازه بدهید نیازهای صلح آمیز 
آن  اساس  بر  و  شود  تعریف  ایران  هسته ای 

برنامه ما انجام خواهد شد.
»گروه اقدام سریع و مرکز ملی فضای 

مجازی« حمالت سایبری را ردیابی 
می کنند

شده  خنثی  سایبری  حمله  در خصوص  وی 
شب گذشته به ایران، گفت: ما فقدان جدی 
در خصوص قوانین آمره بین المللی در حوزه 
کشورهای  می کنیم.  احساس  را  سایبری 
ایران  اسالمی  جمهوری  جمله  از  مختلف 
همواره تالش کرده است که در این حوزه ها 
برخی قوانین و مقررات را به یک تفاهم نامه 

جهان شمول تبدیل کند. 

اضافه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حمله  هزار  چند  تا  روزانه  متاسفانه  کرد: 
موسسات  و  ها  پایگاه  و  تارنماها  به  سایبری 
صورت  ایران  در  مختلف  وزارتخانه های  و 
که  است  این  امر  واقعیت  والبته  می گیرد 
ردیابی آن ها کار ساده ای نیست؛ کما اینکه 
و  می کنند  متهم  را  ایران  بعضاً  که  آنهایی 
گمانه زنی هایی از سر خیالی و طراحی انجام 

می دهند. 
از  را  موضوع  این  ما  کرد:  تاکید  خطیب زاده 
پیگیری  ایران  در  سریع  اقدام  گروه  طریق 
هم  مجازی  فضای  ملی  مرکز  و  می کنیم 
این موضوع را در دستور کار دارد. آنچه که 
چندهزار  این  از  جدایی  افتاده  اتفاق  دیشب 

حمله روزانه نیست.

ایران میزبان نشست سه جانبه با ترکیه 
و آذربایجان خواهد بود

اقتصادی  دیپلماسی  معاون  سفر  درباره  وی 
داشت:  بیان  باکو  به  خارجه  امور  وزارت 
و  ایران  بین  زیادی  مشترک  پروژه های 
اخیر  ماه  چند  طی  آذربایجان  جمهوری 
تعریف شده است سفرها در سطوح مختلف 
انجام شده و دعوت در سطح روسای دو کشور 

به صورت متقابل انجام شده است. 
ایران  گفت:  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
و  ترکیه  با  جانبه  سه  نشست  میزبان 
پیگیری  حال  در  که  بود  خواهد  آذربایجان 
وزارت  به  فقط  اقتصادی  سفرهای  است.  
نیز  وزرا  توسط  و  نمی شود  محدود  خارجه 

پیگیری شده است.

ایران تحریم های یک جانبه علیه 
روسیه را به رسمیت نمی شناسد

در  ایران  موضع  اینکه  بیان  با  خطیب زاده 
ما  است  روشن  اوکراین  جنگ  خصوص 
مخالف جنگ هستیم، گفت: جنگ را راه حل 
نمی دانیم و فکر می کنیم از طریق گفت وگو 
به  باید  جنگ  این  دیپلماتیک  مسیرهای  و 
با  دیپلماسی  برسد. سخنگوی دستگاه  پایان 
تأکید بر اینکه وزیر خارجه اوکراین و مقامات 
آگاهی  ایران  موضع  از  اول  روز  از  اوکراین 
داشتند، گفت: سیاست ایران د رمورد جنگ 
ریشه های  است،  جامعی  سیاست  اوکراین، 
می گردد،  بر  قبل  سال  ده ها  به  جنگ  این 
محوریت  با  ناتو  توسط  جنگ  این  ریشه 
آمریکا بر علیه روسیه آغاز شد که باید به آن 
جنگ  اقتصادی،  جنگ  داشت.  جدی  توجه 
این  ابعاد مختلف  اطالعاتی و جنگ سیاسی 

جنگ برخالف توافق فی مابین است. 
که  است  طبیعی  کرد:  تأکید  خطیب زاده 
نمی تواند  هیچگاه  ایران  اسالمی  جمهوری 
عنوان  به  اینکه  ضمن  باشد؛  جنگ  موافق 
تحریم های  هدف  سال ها  که  کشوری 
یک  تحریم های  نمی تواند  بوده  یک جانبه 
رسمیت  به  هم  را  کشور  یک  علیه  جانبه 

بشناسند.

در  ناتو  اقدامات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
جهان، گفت: ناتو ده ها هزار افغانستانی، مردم 
بی گناه و کودکان عراقی را قربانی کرد، وزیر 
به  حمله  برای  مبنایی  دروغ  آمریکا  جنگ 
عراق درست کرد؛ اما هیچ کسی در دنیا این 

کشور را تحریم نکرد.
تنها  نه  آمریکا  اینکه  بیان  با  خطیب زاده 
بلکه  نگرفت،  درس  خودش  گذشته  از 
داده  کشورهاافزایش  به  را  خود  تعرض های 
آمریکا  که  است  طبیعی  کزد:  اضافه  است، 
نمی تواند پلیس، قاضی ،هیئت ژوری و همه 
در  خود  متحده  ایاالت  باشد.  دنیا  در  چیز 
مبنای سنجش  نمی تواند  و  است  متهم  دنیا 

تحوالت بین المللی باشد.
با اشاره به دور  سخنگوی وزارت امورخارجه 
و  واشنگتن  بین  راهبردی  گفتگوهای  جدید 
مساله  محوریت  با  جاری  هفته  در  آویو  تل 
هسته ای ایران گفت: دولت بایدن با رژیمی 
فرصت های  کرده همه  تالش  اول  روز  از  که 
را  گفت وگوهای  ببرد  بین  از  را  دیپلماسی 
ایران  اسالمی  است و جمهوری  داده  صورت 
برای اولین بار نیست که چنین گفت وگوها را 
بین آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شاهد بوده 
به  را  آمیز هسته ای خود  است. مسیر صلح 

دور از هرگونه شانتاژ ادامه می دهیم.

انتخابات و سیاست داخلی ایاالت 
متحده نمی تواند تعیین کننده

 نتیجه مذاکرات وین باشد
مقصر  برای  آمریکا  تالش  به  اشاره  با  وی 
با  توافق  شکل گیری  در  سپاه  دانستن 
ما  بین  که  چه  آن  فروکاستن  گفت:  ایران، 
و  تنها  موضوع،  یک  به  مانده  باقی  آمریکا  و 
صهیونیستی  رژیم  و  واشنگتن  خواسته  تنها 
است. موضوعات ما نه قابل فروکاستن هستند 
امور  وزارت  سخنگوی  ساده سازی.  قابل  و 
و  ایران  بین  که  آنچه  کرد:  اضافه  خارجه 
رویارویی  انجام است  ایاالت متحده در حال 
بین  حقوق  دیدگاه  یک  است؛  دیدگاه  دو 
می کند  سعی  و  می گیرد  نادیده  را  الملل 
سیاست خود را بر همه موضوعات بین المللی 
جمهوری  و  تهران  رویکرد  و  کند  حاکم 
که  مذاکراتی  است  معتقد  که  ایران  اسالمی 
باید  شده  موم  و  مهر  شده  امضا  شده  انجام 
محترم شمرده شود. خطیب زاده تأکید کرد: 
متحده  ایاالت  داخلی  سیاست  و  انتخابات 
وین  مذاکرات  نتیجه  تعیین کننده  نمی تواند 
باشد. باید تحریم هایی که ترامپ پایه گذاری 
کرده از بین برود و انتفاع اقتصادی ایران به 
طور کامل لحاظ شود. اما رژیم صهیونیستی 

عامدانه این فروکاستن را انجام می دهد.
کرد:  اظهار  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
بین ما و روسیه در خصوص سوریه مراودات 
نزدیکی وجود دارد و همواره  و  بسیار جدی 
از طریق  را  در همین مسیر موضوعات خود 
هیئت های سیاسی و نظامی پیگیری کردیم و 

چیز پیچیده ای وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
علت  درباره  توضیحاتی  ارائه  به  اسالمی 
همچون  لوکس  کاالهای  واردات  ممنوعیت 

گوشی برند اپل پرداخت.
در  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  خضریان  علی 
کاالهای  واردات  ممنوعیت  موضوع  خصوص 
لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: 
و  اقتصادی  جنگ  درگیر  که  شرایطی  در 
تامین  برای  و  هستیم  ارزی  منابع  کمبود 
دچار  دارو  و  اساسی  کاالهای  نیاز  مورد  ارز 
مشکالتی هستیم، منطقی نیست که ما برای 
واردات کاالها و ازجمله گوشی های لوکس ارز 

نیمایی مصرف کنیم.
میلیارد  سه  حدود  گذشته  سال  افزود:  وی 
دالر برای دارو ارز اختصاص پیدا کرده است. 
گوشی های  واردات  برای  تنها  که  حالی  در 
نیمایی  ارز  دالر  میلیارد  یک  نزدیک  لوکس 
مصرف شده و حتما اختصاص این حجم ارز 
به نفع کشور نیست و  برای کاالهای لوکس 
در این جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 

سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.
و  اسالمشهر  تهران، ری، شمیرانات،  نماینده 
پردیس در مجلس ادامه داد: وزیر صمت در 
این جلسه وعده داده است که این موضوع را 
بررسی و در ستاد تنظیم بازار تصمیم الزم را 
اتخاذ کنند. آنچه مطالبه کمیسیون اصل نود 
کاالهای  به  نیمایی  ارز  اختصاص  عدم  است 
لوکس در مرحله اول و سپس بررسی ضرورت 
ورود اینگونه کاالها حتی با ارز غیر دولتی در 

شرایط کمبود ارز است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود تصریح 
کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی 
گوشی های  همچنین  و  لوکس  کاالهای  به 
خاص  نشان  یا  کاال  یک  مختص  لوکس، 
نیست؛ بلکه در هر شرکتی می تواند بخشی از 
محصوالت لوکس و بخشی غیر لوکس باشد 
با  دولت  توسط  آن  مصادیق  می بایست  که 

معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.
حدود  بررسی ها  براساس  افزود:  خضریان 
اختیار  در  همراه  تلفن  بازار  درصد  چهار 
صرف  ارز  درصد   ۲۵ اما  است.  کاالها  این 
نیمایی  ارز  اختصاص  و  می شود  آن  واردات 
 ۵ از  استفاده کمتر  مورد  که  به گوشی هایی 
باید  از جامعه است، ضرورتی ندارد و  درصد 
دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام 

جدی کند.
کمیسیون  دغدغه  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
جنگ  شرایط  در  که  است  این  نود  اصل 
مردم  عموم  جیب  از  یارانه ای  اقتصادی، 
ضرور  غیر  و  لوکس  کاالهای  واردات  صرف 
در  بعضا  که  مبلغی  داشت  توجه  باید  نشود. 
ارز نیمایی  هر کاالی لوکس به عنوان یارانه 
اختصاص پیدا می کند، با کل یارانه پرداختی 
به یک ایرانی در چند سال برابری می کند؛ و 
در شرایط فعلی اقتصادی چنین اقدامی حتماً 
مردم  ضرر  به  و  نیست  عمومی  مصلحت  به 

عزیز است.

در  تغییر  رد  با  دولت  هیئت  دبیر  و  سخنگو 
جزئیات  دولت  اقتصادی  تصمیمات  و  تیم 
کمیسیون  ترکیب  تغییر  برای  تصمیم گیری 

اقتصادی را تشریح کرد.
با  گفت وگویی  در  جهرمی  بهادری  علی 
و  رضایی  محسن  آقایان  اینکه  بر  تاکید 
هیئت  اعضای  سایر  مانند  مرتضوی  صولت 
تمام  در  حضور  حق  گذشته  همچون  دولت 
کمیسیون  جمله  از  دولت  کمیسیونهای 
عالوه  کرد:  اظهار  هستند،  دارا  را  اقتصادی 
بر این، هیچ تغییری هم در ستاد هماهنگی 
سوی  از  منظم  طور  به  که  دولت  اقتصادی 
برگزار  ایشان  ریاست  به  و  جمهور  رئیس 
می شود رخ نداده، همه اعضای تیم اقتصادی 
دولت کمافی السابق در آن حضور دارند، همه 
اجرایی  و  الزم  اقتصادی  تصمیمات  و  بحثها 
در آنجا طرح میشود و آقای محسن رضایی 
آقای  افزود:  وی  این ستاد هستند.  دبیر  هم 
محسن رضایی، طبق روال ۸ ماه گذشته به 
دبیر  رئیس جمهور،  اقتصادی  معاون  عنوان 
قوا  سران  اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
و دبیر ستاد اقتصادی دولت مشغول فعالیت 
هستند. بهادری جهرمی تصریح کرد: مباحث 
اجرایی  اقتصادی  کمیسیون  در  مطروحه 
نیست و موضوعات این کمیسیون هم صرفا 
ستاد  در  شده  مطرح  موضوعات  از  بخشی 
دولت  هیئت  دبیر  است.  دولت  اقتصادی 
بحث  دولت  کمیسیون   ۷ در  شد:  یادآور 
پیرامون  پیشینی  و  مقدماتی  نظر  تبادل  و 

دولت  هیئت  صحن  در  مطروحه  موضوعات 
صورت میپذیرد. تصمیم نهایی و بدون اطالع 
فرعی  کمیسیونهای  در  دولت  هیئت  اعضای 

هیئت دولت اخذ نمیشود.
بهادری جهرمی با تشریح علت حذف معاون 
از  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون  و  اقتصادی 
دولت  هیئت  اقتصادی  کمیسیون  ترکیب 
تصریح کرد: پس از انتخاب و تعیین اعضای 
و  دولت  هیئت  اعضای  بین  از  کمیسیون 
مطابق آیین نامه، جلسات کمیسیون با حضور 
دو سوم اعضای انتخاب شده رسمیت می یابد. 
خصوصا  و  ها  کمیسیون  برخی  خصوص  در 
از مدتی قبل  این موضوع  اقتصاد  کمیسیون 
مطرح بود که به دلیل مشغله اعضا و وجود 
جلسات ستاد اقتصادی دولت، گاهی جلسات 
عمال  و  نمی رسد  الزم  نصاب  به  کمیسیون 
موضوعات،  بررسی  نماندن  معطل  منظور  به 
جلسات بدون حد نصاب قانونی تشکیل می 
بود  باعث شده  مشکل  این  افزود:  وی  شد.  
هیئت  به  کمیسیون  از  ارسالی  موضوعات 
تا  گردد  ارجاع  کمیسیون  به  مجدد  دولت، 
سخنگوی  شود.  بررسی  قانونی  روال  مطابق 
مورد  در  خاص  طور  به  داد:  ادامه  دولت 
کمیسیون اقتصادی، آقایان صولت مرتضوی و 
محسن رضایی برای برون رفت از این مشکل، 
در کمیسیون  از عضویت  که  دادند  پیشنهاد 
اقتصادی حذف شوند. البته نمایندگان ایشان 
در کمیسیون اقتصادی حضور داشته و ایشان 

را از مباحث مورد نیاز مطلع خواهند کرد.

توضیحات خضریان درباره 
چرایی ممنوعیت واردات آیفون

هیچ تغییری در تیم اقتصادی دولت
 رخ نداده است


