
منع واردات خودرو 
تا پایان اردیبهشت ماه است

گالیه های مردم از گرانی 
به حق است 

صفحه )4(صفحه )4(

معاون امور مجلس رییس جمهور گفت: منع واردات خودرو تا پایان 
اردیبهشت ماه است، اما پس از آن می توان در این خصوص تصمیم 
گرفت و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.  »سید محمد 
شورای  مجلس  )یکشنبه(  روز  علنی  جلسه  حاشیه  در  حسینی« 
اسالمی گفت: در موضوع واردات خودرو از وزیر صنعت، معدن و 

تجارت سوال شده است، همچنین در دولت نیز...

معاون اجرایی رئیس  جمهور ریشه  گرانی ها را تصمیمات نادرست 
تا  قبلی  دولت  بدهی های  پرداخت   به  اشاره  با  و  دانست   گذشته 
۱4۰4، گفت: تصمیمات دولت در ماه های اخیر قیمت ها را تعدیل 
کرد و مانع از اوج  گرفتن آن شده  است . »سیدصولت مرتضوی« 
درباره برخی گالیه ها از گرانی ها گفت: گالیه های مردم از گرانی 
به حق است اما رسانه ها باید دالیل آن را بررسی کنند تا مردم...
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پایگاههای خبر استان 
ساماندهی می شوند 

 اعتیاد؛ 
مصیبت بار ترین 

چالش انسان معاصر

پروانه مرتعداران متخلف 
در استان باطل می شود

و  طبیعی  منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
در  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  آبخیزداری 
حال اجرا بودن طرح مدیریت چرای دام گفت:پروانه 
باطل می شود. سلیمان  استان  مرتعداران متخلف 
که  چرا  مدیریت  طرح  در  اینکه  بیان  با  محمدی 
کهگیلویه  مراتع  از  هکتار  هزار   ۲۷۰ در  پارسال 
مرتعداران  چرای  پروانه   ۲۸ شد  اجرا  بویراحمد  و 
کهگیلویه و بویراحمد باطل شد اظهار داشت: اجاره 
از  به مدت ۲ سال  مراتع  رهاسازی  و  مراتع  دادن 
می شود.  پروانه  ابطال  به  منجر  که  است  مواردی 
مراتع  در  دام  مازاد  چرای  اینکه  یادآوری  با  وی 
پارسال ۱۸۰ مرتعدار  نیز تخلف است عنوان کرد: 

استان به دلیل دام مازاد در...

کلیات»طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی« در دستور جلسه علنی مجلس قرار گرفت و 
نمایندگان مخالف و موافق به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در نشست علنی روز- یکشنبه ۱۱ اردیبهشت- مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها در مورد کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها که 
دوفوریت آن در جلسه علنی  روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی وتصویب 

قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاههای خود در مورد این طرح پرداختند.
ویس کرمی در مخالفت: 

طرح شفافیت قوای سه گانه فرافکنی است
مهرداد ویس کرمی در مخالفت با این طرح گفت: در موردطرح شفافیت نمایندگان بنده به همه مراحل 
به آن رای دادم و حتی پس از رای نیاوردن کلیات آن به صورت داوطلبانه  آرای خود را از هیات رییسه 

درخواست کردم  که در مواقع مورد نیاز منتشر شود.
نماینده مردم خرم آباد بیان داشت:شفافیت می تواند مانع بسیاری از مشکالت شود اما مشکل کشور عدم 
شفافیت نیست. از این رو باید ابتدا کار قبلی را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و 

بخش خصوصی برویم. به نظر می رسد با این طرح فرافکنی کرده ایم. 
عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد 
است، گفت: جزئیات طرح با عنوان آن در تضاد است، برخی از موارد قابل انتشار در سازمان ها مشمول 
شفافیت نشده  است و این تناقض را نشان می دهد، اشکال دیگر غیراجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی 

نهادها از جمله دانشگاه آزاد، شوراهای شهر و روستا  است که مکانیزم آن مشخص نیست.
وی  افزود: سازمان هایی چون خیریه ها و بیمه ای نیز موظف به انتشار شدند که باید پرسید با کدام اصل 
قانون اساسی و با کدام هدف قرار است چنین چالشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم چرا که دخالت 
تمام اطالعات کشور مورد سوء  انتشار  از سوی دیگر  باعث آشفتگی می شود.  دولت در بخش خصوصی 
با منافع ملی در  را نمی پذیرد. برخی مواد  این موضوع  بود و هیچ عقل سلیمی  استفاده دشمن خواهد 

تضاد است.
احمدی بیغش در مخالفت: 

طرح شفافیت خالف اصل تفکیک قوا است 
 محمود احمدی بیغش هم در مخالفت با این طرح با  بیان اینکه هیچ کس در مجلس با طرح شفافیت 
مخالف نیست بلکه مخالف شیوه آن هستیم، گفت: طرح شفافیت ناقص ارائه شده است و ما مخالف این 
نقص ها هستیم، از سوی دیگر مغایرت با اصول ۶۹، ۵۷ و ۷۵ قانون اساسی دارد. به لحاظ بودجه ای نیازمند 
هزاران میلیارد تومان است که در طرح مذکور دیده نشده است. نماینده مردم شازند  با بیان اینکه باید 
طرح در کمیسیون آیین نامه بررسی می شد نه شوراها توضیح داد: اگر از طریق کمیسیون آیین نامه مطرح 
می شد نیازمند دو سوم رأی بود و به نظر می رسد ارسال طرح شفافیت به کمیسیون شوراها برای فرار از 

رأی دو سومی است. 
رئیس مجلس در جواب به اخطار قانون اساسی نماینده مخالف گفت: اخطار وارد نیست . در خصوص بحث 
باید گفت مواردی که به آیین نامه داخلی مجلس مرتبط می شود رأی دو  نیز  کمیسیون اصلی و فرعی 

سومی اخذ می شود اما مابقی موارد تغییر در مقررات نیست و رأی عادی گرفته می شود. 
احمدی بیغش در ادامه مخالفت خود بیان کرد: طرح شفافیت خالف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی 
از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر طرح مبهم است 
چرا که دستگاه ها، آیین نامه های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی توان با یک طرح برای 
کل کشور شفافیت را ملزم کرد. ورود شفافیت به شوراهای شهر و روستا با جمعیت 4۰ نفر سنگ بزرگی 

است که نشان دهنده اجرایی نشدن است. 
صباغیان در مخالفت: 

برخی از دستگاهها از جمله شورای نگهبان در طرح شفافیت  مستثنی شدند
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات طرح شفافیت قوای گفت: شفافیت آراء، شفافیت مالی و 
حقوقی مسئولین از دغدغه های مردم است و این موضوع به زبان های مختلف مطالبه شده است ضمن 
اینکه شفافیت در تصمیم گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد زیرا 
شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است با این حال در طرح مذکور برخی دستگاه ها استثنا 
شده اند، می توانستیم مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری را به شفافیت 

ملزم کنیم اما انتشار اطالعات را موکول به نظر ایشان کنیم.
نماینده مردم مهریز اظهار داشت: در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، گردش مالی سنگینی 
وجود دارد که به هیچ کس پاسخگو نیستند و الزم است در این نهادها شفافیت دیده شود، از سوی دیگر 
مستثنا کردن مصوبات مجلس در حوزه های صنفی و منطقه ای باعث ضعف مجلس می شود، انتظار می رود 

گزارش به کمیسیون برگردد تا عجوالنه برای این کار بزرگ تصمیم نگیریم.
 جوکار در موافقت: 

شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری و مدلی برای حکمرانی مطلوب است
محمدصالح جوکار در موافقت کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر 
نهادها، گفت: بحث شفافیت آرا از ابتدای مجلس یازدهم در دستورکار قرار داشت از این رو طرح های 

مختلفی توسط نمایندگان و همچنین یک الیحه از سوی دولت ارائه شد.
نماینده مردم یزد اظهار کرد: یکی از دغدغه های مردم نسبت به عملکرد نمایندگان، این است که چه آرایی 
نسبت به طرح ها و لوایح داده اند بنابراین یکی از ابزارهایی که مردم می توانند با آن عملکرد نمایندگان 

را ارزیابی کنند شفافیت آراء است.
وی بیان داشت: این شفافیت می تواند شامل شفافیت در رفتار، حضور در صحن، کمیسیون ها باشد؛ مردم 
امروز از مجلس انقالبی و کارآمد چنین درخواستی را دارند لذا همه طرح ها و الیحه دولت تبدیل به طرح 

شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها شد.
رییس کمیسیون شوراها افزود: شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با 
فساد و رانت و مدلی برای حکمرانی مطلوب است؛ باید اذعان کرد ایجاد شفافیت بهینه مستلزم تعیین 

شاخص، دستگاه های مرتبط و در اختیار داشتن داده ها و اطالعات است.
جوکار گفت: طرح یاد شده با حضور کارشناسان از قوای سه گانه، نهادهای نظارتی و دستگاه های مرتبط 
در کمیسیون به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شد که نهایتا در ۵ ماده به تصویب رسید؛ براین 
اساس مجلس شورای اسالمی و مجموعه های تحت نظر آن، هیات دولت و سایر سازمان های تصمیم 
گیر و مردم نهاد که خدمات عمومی می دهند مشمول این طرح شده اند. نماینده مردم یزد خاطرنشان 
کرد: آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقالب، شوراهای اسالمی شهر و روستا، شورای عالی و مجموعه 

های تصمیم گیر مشمول این طرح هستند؛ چرا باید استخدام صورت بگیرد اما مردم در جریان نباشند
نظری در موافقت: 

شفافیت ابزاری برای نظارت مردم بر عملکرد مسئوالن است
سید غنی نظری خانقاه در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و 
سایر نهادها در موافقت با کلیات طرح شفافیت ، گفت: یکی از مخالفان طرح شفافیت معتقد است این طرح 

با اصل ۲۷ قانون اساسی مغایر بوده، در حالی که این اصل هیچ ارتباطی با طرح مذکور ندارد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به اصل ۸ قانون اساسی که مردم باید به عملکرد مسئوالن 
نظارت داشته باشند، گفت: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر باید وجود داشته باشد، لذا 
مردم باید بدانند مسئوالن چه کاری انجام داده و چه تصمیمی می گیرند و از طرفی مردم نباید برای 
بیان مشکالتشان با مسئوالن، لکنت زبان داشته باشند. وی با اشاره به برخورد نامناسب با مردم در برخی 
از دستگاه ها افزود: باید به دستگاه ها مراجعه کرده تا ببینید با مردم چه رفتارهایی صورت می گیرد، 
از  باید اجرایی شده و این موضوع را نیز از خودمان شروع خواهیم کرد و بخش عمده ای  لذا شفافیت 
موارد مندرج در طرح شفافیت مربوط به مجلس و رأی نمایندگان است. در حال حاضر بسیاری از صحبت 
تایید  مورد  نیز  آرا  شفافیت  ازطرفی  شود،  می  پخش  فرهنگ  رادیو  نظیر  ها  رسانه  از  نمایندگان  های 
تمامی نمایندگان است و در راستای قاعده اخالقی وفای به عهد باید به طرح مذکور رأی دهیم، چرا که 
چیزی برای پنهانکاری از مردم نداریم. نظری با اشاره به اینکه مردم باید مطلع باشند که چه فردی چه 
تصمیمی علیه منافع ملی می گیرد، اضافه کرد: شفافیت ابزاری برای نظارت مردم بر عملکرد مسئوالن 
است، مردم باید در جریان امور قرار گرفته و بدانند حاکمان چه کاری انجام می دهند، لذا همه دستگاه 
ها نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، شورایعالی قضایی، مجلس شورای اسالمی و هیات 
دولت باید این موضوع را اجرایی کنند. وی با بیان اینکه شفافیت مانع فرار از مسئولیت می شود، افزود: 
ما باید به شعارهایی که در زمان انتخابات دادیم عمل کنیم، بسیاری از نمایندگان با این شعارها از مردم 
رأی دریافت کردند، از طرفی ما باید این موضوع را از ابتدای مجلس حل می کردیم تا همه شئونات کشور 
شفاف شود، همانطور که حضرت علی )ع( می فرماید در حاکمیت اسالمی چیز محرمانه ای وجود نداشته 

مگر در موارد نظامی و امنیتی.
پیرهادی در موافقت:

 طرح شفافیت بار مالی برای دولت ندارد
محسن پیرهادی دیگر نماینده موافق با طرح مذکور گفت: این شفافیت موضوعی است که از ابتدا مطالبه 
مردم و موضوع مورد پیگیری نمایندگان بود و چندین جلسه برای کارشناسی آن برگزار شد. طرح ها 

هر کدام مزایایی داشتند اما هیچکدام کامل نبوده و طرح کمیسیون آیین نامه نیز علی رغم تمامی قوت 
هایش، مطلوب افکار عمومی و نمایندگان نبود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: مجلس با موضوع شفافیت کامال موافق بوده و اساساً انسان عاقل و فهیم با 
این امر موافق است.

وی افزود: در کارگروه تدوین این طرح و کمیسیون مربوطه موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم، 
از جمله اینکه آیا مردم از ما صرفاً شفافیت آرا می خواهند یا شفافیتی که منجر به حل مشکالت کشور 
شود. مردم شفافیتی می خواهند تا متوجه شوند چه تصمیمی گرفته شده و پشت صحنه چه اتفاقی رخ 
می دهد. یقیناً مجلس نیز در رأس امور بوده و برای کل کشور و تمام شئونات اداری و اجرایی اعم از 
مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و شوراها تصمیم می گیرد. ریل گذاری و قانونگذاری و نظارت 

بر اجرای قانون بر عهده مجلس است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مردم از ما می خواهند با آنها پاسخ دهیم که منابع کشور 
در کجا هزینه می شود. بخشداری و فرمانداری ها چه میزان بودجه دریافت کرده و آنها را در کجا هزینه 
می کنند. نظرات کارشناسی و تصمیم ها چه بوده و چه تاثیری بر منافع مردم دارد. همچنین مردم می 
خواهند بدانند چه کسانی وام های کالن دریافت کرده و کجا خرج می کنند و آیا این موضوع در مسیر 
بهبود وضعیت آنها بوده یا خیر. همچنین مردم دوست دارند بدانند افرادی که پرونده قضایی سنگین دارند، 

چه کسانی هستند که با آنها وارد معامله شوند یا خیر.
وی افزود: مردم از ما سوال می کنند که شفافیت چه تاثیری در رفع تبعیض، رانت و فساد دارد. همچنین 
مردم از ما سوال می کنند در شوراها و شهرداری ها برای اراضی چه تصمیمی گرفته می شود و آیا این 

تصمیمات به منابع آنها خدشه وارد می شود یا خیر.
پیرهادی با بیان اینکه در طرح شفافیت، حریم خصوصی مردم نیز مالحظه شده و مسائل امنیتی و نظامی 
نیز برای جلوگیری از تعرض دشمن محفوظ می ماند، اضافه کرد: طرح شفافیت بار مالی برای دولت نداشته 
این شفافیت  اجرایی کنند.  را  اختیار آن  الکترونیکی تحت  با سامانه های  توانند  و همه دستگاه ها می 
خواسته مردم بوده و ما باید به این مطالبه مردم پاسخ دهیم و این پیام به مردم است که نظام جمهوری 

اسالمی در جهت شفاف سازی همه امور پیشقدم است.
آصفری در موافقت:

 مردم باید از تصمیمات پشت درب های بسته مطلع شوند
محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی 
و سایر نهادها گفت: با توجه به اینکه موضوع شفافیت مطالبه مردم بوده، باید یکبار برای همیشه برای 
همه قوا حل شود. با اجرای شفافیت هیچکس متضرر نشده و مردم باید مطلع باشند در جلساتی که پشت 

درب های بسته برگزار می شود، چه تصمیمی گرفته شده و موافقان و مخالفان آنها چه کسانی هستند.
وی با بیان اینکه مردم نامحرم نبوده و باید از تصمیمات آگاه باشند، بیان کرد: برخی از مسائل طبقه بندی 
باید برای مردم شفاف شود. به عنوان مثال بودجه  شده و محرمانه باید محفوظ بماند، اما سایر مسائل 
سال جاری حتی نمایندگان نیز از جزئیات دوسوم بودجه اطالعی ندارند. همچنین در رابطه با موضوع ارز 

ترجیحی نیز حتی نمایندگان اگر از وزرا سوال نکنند، اطالعات کافی نخواهند داشت.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم با بیان اینکه مردم باید از قوانینی که قرار است 
آینده آنها را تحت تاثیر قرار دهد، آگاه باشند، اضافه کرد: ماده اول طرح مذکور مربوط به شفافیت در 
حوزه مجلس است تا آرای موافق و مخالف نمایندگان، تصمیمات دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و همه 
مجموعه ها و همچنین اموال و دارایی های مجلس و نمایندگان برای مردم شفاف شود، لذا مجلس ابتدا 

برای خود تصمیم گرفته و سپس برای سایر دستگاه ها این کار را شروع کرده است.
آصفری اضافه کرد: بخش زیادی از نحوه هزینه کرد سود شرکت ها در اتاق های بازرگانی مورد تصمیم 
گیری قرار می گیرد و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که این مبالغ در کجا هزینه می شود. 
جزئیات  از  که  چرا  کردیم،  تصویب  را  بازرگانی  اتاق  از  تفحص  و  تحقیق  گذشته  هفته  ما  که  همانطور 

تصمیمات و هزینه ها اطالع نداشتیم.
وی با بیان اینکه مجلس طبق قانون اساسی در همه شئونات می تواند دخالت کرده و قانونگذاری کند، 
که  مذاکراتی  با  رابطه  در  همچنین  شوند.  مطلع  قضایی  مجامع  در  صادره  ازآرای  باید  مردم  داد:  ادامه 
در سفرهای خارجی مسئوالن صورت می گیرد، باید مردم به ویژه تجار اطالعات کافی داشته باشند و 
همچنین در رابطه با تصمیم گیری های حوزه کشاورزی مردم به ویژه کشاورزان باید اطالعات کافی در 

اختیار داشته باشند تا برای آینده شغلی خود تصمیم مناسبی بگیرند.

در پایان نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس کلیات 
این طرح را به تصویب رساندند.

مشکالت  همه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس   
کشور قابل حل است، گفت: دولت از انتقادات 
دارد  انتظار  مقابل  در  و  می کند  استقبال 
ارائه  راهکار  و  کرده  عمل  منصفانه  منتقدان 
رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل  دهند.  
جمعی  با  هم اندیشی  نشست  در  شب  شنبه 
از فعاالن سیاسی، تحزب و کار تشکیالتی در 
حوزه سیاسی را نه مقصد بلکه یک مسیر برای 
اصالح امور و پیشرفت جامعه دانست و افزود: 
باید در خدمت  احزاب و تشکل های سیاسی 
کردن  حاکم  و  جامعه  اصالح  عدالت،  تحقق 
ارزش ها باشند و اگر حزب مقصد و معبد افراد 
شد، قبیله گرایی بر فضای فعالیت های سیاسی 
حاکم می شود و این نقطه آغاز انحراف عرصه 
و  سنجش ها  داد:  ادامه  وی  است.  سیاست 
وجود  با  امروز  که  می دهد  نشان  ارزیابی ها 
مردم  امید  کشور،  در  فرودها  و  فراز  همه 
توجهی  قابل  به شکل  امور  اصالح  به  نسبت 
افزایش یافته و این سرمایه ارزشمندی است 
این  پاسداشت  پاسداشت.  را  آن  باید  که 
سرمایه ارزشمند این است که مردم در عمل 
اصالح امور را ببیند و احساس کنند که گره ها 

در حال گشوده شدن است.
انتقاد  از  اینکه همواره  بیان  با  رئیس جمهور 
ادعا  این  گواه  کرد:  تصریح  کرده ام،  استقبال 
مورد   ۹۶ سال  انتخابات  در  که  است  این 
قرار  هجمه ها  و  انتقادات  موج  سنگین ترین 
گرفتم اما از هیچ کس شکایتی نکردم. دولت 
از انتقادات استقبال می کند و در مقابل انتظار 
راهکار  و  کرده  عمل  منصفانه  منتقدان  دارد 
نیز ارائه دهند. آیت اهلل رئیسی ادامه داد: باور 
دارم که همه مشکالت کشور قابل حل است 
و هر چه از زمان حضورم در راس قوه مجریه 
می گذرد، به اعتبار اشراف بیشتر بر ظرفیت ها 
و استعدادهای کشور از نیروی انسانی کارآمد 
کشور  درخشان  آینده  به  طبیعی،  منابع  تا 
به  اشاره  با  امیدوارتر می شوم. رئیس جمهور 
و  پیشرفت  را محور  تولید  رونق  اینکه دولت 
رشد اقتصادی و رفع مشکالت کشور می داند، 

خاطرنشان کرد: شخصاً یکی از مخالفان...

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
بویراحمد با اشاره به اینکه ساماندهی پایگاه های 
 ، گرفته  قرار  کار  دستور  در  استان  این  خبری 
تاکید کرد: مبنای فعالیت سایت های خبری در 
وهله نخست داشتن مجوز است. امین درخشان 
های  پایگاه  از  توجهی  قابل  شمار  اینکه  بیان  با 
در  مجوز   بدون  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبری 
حال فعالیت هستند از گردانندگان این سایت ها 
خواست نسبت به اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی اقدام کنند....

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کهیگلویه و بویراحمد:   

2

2

2 4

از سوی نماینده ولی فقیه در استان؛

میزان زکات فطره
 در کهگیلویه و بویراحمد

 اعالم شد

پایان تلخ بیش از ۱۹ساعت 
عملیات جستجوی 

فرد گمشده در ارتفاعات 
شهرستان “چرام”

موافقان و مخالفان 
»کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه« چه گفتند؟

مشکالت قابل حل است 
منتقدان منصفانه عمل کنند

2

2

نخستین طرح بزرگ صنعتی شهرک خان احمد گچساران :

کارخانه بیواتانول باشت 
در انتظار اعتبار

3
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هفته معلم ۱۵۰ برنامه 
در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
به مناسبت هفته معلم در ۱4 شهر و  برنامه مختلف   ۱۵۰

شهرستان استان برگزار می شود.
با  خبری  نشست  در  یکشنبه  روز  خواه  عزت  حسنعلی 
بزرگداشت  مناسبت  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبرنگاران 
جمله  از  هایی  برنامه  داشت:  اظهار  یاسوج  در  معلم  هفته 
راهبران،  و  نمونه  از معلمان  غبار روبی گلزار شهدا، تجلیل 
تقدیر از ۶۹ معلم جلوه های استانی و شهرستانی، ۳۰ نفر از 
مدیران و آموزگاران مدارس غیردولتی و تجلیل از مشاوران 
مدارس، مسابقه کتابخوانی و غیره در سراسر استان در این 

هفته انجام می شود.
وی افزود: معلمان سرمایه های اصلی نظام تعلیم و تربیت 

هستند و پیشران جامعه دانش بنیان هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
تربیت چهار رکن شامل خانواده، رسانه، حکومت و نهاد ها 
اهل رسانه  معلم همچون  کار  دارد. عزت خواه عنوان کرد: 
روشنگری است و هر دو در خط مقابله با جهل و بی سوادی 

هستند.
وی تاکید کرد: معلمان دلسوز و وفادار به انقالب اند و ارتقای 

معیشت معلمان دغدغه عمومی است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
معلمان باید حرف شان و مشکالتشان را در خصوص طرح 
رتبه بندی و دیگر موارد با گفت و گو و منطق، تبادل نظر 

رفع کنند.

فرماندار کهگیلویه: 

جذب تسهیالت اشتغال افزایش خواهد یافت
حمایت  با  جاری  سال  در  گفت:  کهگیلویه  فرماندار 
سال  در  اشتغال  تسهیالت  جذب  عامل  بانک های 
کارآفرینان  و  کارگران  از  حمایت  راستای  در  جاری 
افزایش خواهد یافت. سید عبدالعزیز موسوی اصل در 
کهگیلویه  شهرستان  نمونه  کارگران  از  تجلیل  جلسه 
میزان  از  درصد   ۵۲ تنها  گذشته  سال  اظهارداشت: 
پرداخت  بانک ها  سوی  از  شهرستان  اشتغال  اعتبارات 
که نسبت به دیگرمناطق استان درصد بسیار کمی بوده 
شده  انجام  های  ریزی  برنامه  با  کرد:  بیان  وی  است. 
بانکها پیش بینی می  و بخصوص حمایت همه جانبه 
شود میزان جذب تسهیالت اشتغال افزایش صدرصدی 
داشته باشد. موسوی اصل تصریح کرد: با حمایت دولت 
پنج  افزایش  اشتغال  تسهیالت  میزان  جاری  سال  در 
برابری داشته است. پرداخت به موقع تسهیالت اشتغال 
عالوه بر درآمدزایی قشر کارگر نقش مهمی در توسعه 
شهرستان نیز خواهد داشت. فرماندار کهگیلویه افزایش 
۵۸ درصدی پایه حقوق کارگران را یکی از برنامه های 
و گفت:  دانست  کارگر  قشر  از  انقالبی  دولت  حمایتی 
اولویت  در  کهگیلویه  در  کارگر  عزیز  قشر  از  حمایت 
خواهد بود. رئیس اداره کار کهگیلویه نیز در این جلسه 
کارگران را منشا اصلی تحوالت در هر جامعه دانست 
و گفت: دغدغه های جامعه کارگری باید از سوی همه 
کریمی  سلیمان  شود.   نهاده  ارج  مسئوالن  و  نهادها 
دغدغه های کارگران را حفظ کرامت انسانی و امنیت 
شغلی دانست و گفت: می طلبد مسئوالن کشوری و 
پیگیر  کارفرمایان  از سوی  این مهم  به  نسبت  استانی 
اتاق فکر در  اندازی  راه  باشند. وی  مشکالت کارگران 
سطح استان و شهرستان به نام اتاق ظرفیت، نوآوری 
و ایده پردازی برای حمایت از جامعه کارگر را ضروری 
دانست و بیان کرد: با راه اندازی این اتاق فکر میزان 
کریمی  یافت.  خواهد  چشمگیری  افزایش  اشتغالزای 
بر حمایت رسانه ها از تشکالت کارگری تاکید کرد و 
تصریح کرد: با حمایت رسانه ها میزان تولید، اشتغال و 
کارافرینی  از سوی قشر کارگردر جامعه  ارتقا خواهد 

یافت.

تجمع تعدادی از معلمان در یاسوج
شماری از فرهنگیان با تجمع در مقابل ساختمان اداره 
کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، به 

طرح مطالبات خود پرداختند.
از  تعدادی   ،۱4۰۱ ماه  اردیبهشت  یازدهم  روز  ظهر 
معلمان و فرهنگیان شهر یاسوج با تجمع مقابل اداره 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  پرورش  و  آموزش  کل 
معلمان،  رتبه بندی  طرح  خصوص  در  خود  مسائل 
معیشت و نوع نگاه به ارتقاء جایگاه معلمان را مطرح 

کردند و در پایان به قرائت و صدور بیانیه پرداختند.
در  تسریع  هم چنین  تجمع  این  در  حاضر  فرهنگیان   
افزایش  خصوص  در  مسئوالن  وعده های  شدن  عملی 
سطح درآمد شاغالن در آموزش و پرورش را خواستار 
شده و تاکید کردند که توجه به این مطالبات، منجر به 

ارتقاء کیفی آموزش ها خواهد شد.

میزان زکات فطره
 در کهگیلویه و بویراحمد اعالم شد

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه یاسوج میزان زکات فطره و کفاره روزه در این استان 

را اعالم کرد.
آیت اهلل سید نصیر حسینی گفت: امسال میزان زکات فطریه 
برای افرادی که قوت غالب آنان گندم است برای هر نفر ۳۲ 

هزار تومان تعیین شد.
وی میزان زکات فطریه برای افرادی که قوت غالب آنان برنج 
است را ۶۸ هزار تومان اعالم کرد و افزود: میزان زکات فطریه 
بر اساس قیمت گندم و برنج، ۳ کیلو گرم برای هر نفر است.

تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کرد: میزان زکات فطریه واجب و با توجه به قوت غالب هر 

فرد تعیین شده است.
آیت اهلل حسینی با بیان اینکه هیچ فرد یا گروهی بجز ادارات 
امام خمینی )ره( حق جمع آوری  بهزیستی و کمیته امداد 

زکات فطریه را در استان ندارند.
 وی بیان کرد: اگر موسسات خیریه قصد جمع آوری زکات را 
داشته باشند باید از شورای زکات و کمیته امداد امام خمینی 

)ره( مجوز دریافت کنند.

استقرار ۵۰۰ پایگاه جمع آوری فطریه 
در کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  )ره(استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
بویراحمد گفت: دبیرخانه شورای زکات با برپایی ۵۰۰ پایگاه، 

زکات فطریه را جمع و به نیازمندان تحویل می دهند.
و  ثابت  پایگاه های  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  مبشری  قباد 
در  فطریه  آوری  جمع  خوان  کارت  دستگاه  به  مجهز  سیار 

محل  برگزاری نماز عید سعید فطر مستقر هستند.
اشاره  هم  دیگر  روش های  به  فطریه  زکات  پرداخت  به  وی 
دستوری  کد  طریق  از  می توانند  مردم  داد:  ادامه  و  کرد 

۵#*۰۷4*۸۸۷۷* زکات فطریه را پرداخت کنند.
و  کهگیلویه  )ره(استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
 4۷ حدود  استان  در  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد 
مند  بهره  نهاد  این  خدمات  از  پوشش  تحت  خانواده  هزار 
صنایع  نمایشگاه  برگزاری  به  همچنین  مبشری  هستند. 
فطر  سعید  عید  مناسبت  به  کرد:  تصریح  و  اشاره  دستی 
در  خودکفا  مددجویاِن  تولیدات  و  دستی  صنایع  نمایشگاه 
یاسوج برگزار می شود. وی ادامه داد: افراد تحت حمایت این 
نهاد با تسهیالت و آموزش هایی که دریافت کرده اند تولیدات 
نمایش می  به  به مدت یک هفته  را  توانمندی های خود  و 

گذارند.
و  کهگیلویه  )ره(استان  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
بویراحمد با اشاره به برنامه های دیگر در ماه مبارک رمضان 
از ۳۰۰ هزار وعده غذای گرم و ۱۵ هزار  عنوان کرد: بیش 
به  و  تهیه  خیران  و  امداد  کمیته  توسط  معیشتی  بسته 

خانواده های نیازمند تحویل داده شد.
 مبشری بیان کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان بیش از ۷۷۰ 
حامی به جمع حامیان این نهاد اضافه شد و حدود یک هزار 

و ۱۰۰ یتیم را تحت پوشش قرار دادند.

پروانه مرتعداران متخلف 
در کهگیلویه و بویراحمد باطل می شود

بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری  امور مراتع و  اداره  رییس 
طرح  بودن  اجرا  حال  در  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مدیریت چرای دام گفت:پروانه مرتعداران متخلف استان باطل 
می شود. سلیمان محمدی با بیان اینکه در طرح مدیریت چرا 
که پارسال در ۲۷۰ هزار هکتار از مراتع کهگیلویه و بویراحمد 
بویراحمد  و  مرتعداران کهگیلویه  پروانه چرای  اجرا شد ۲۸ 
باطل شد اظهار داشت: اجاره دادن مراتع و رهاسازی مراتع 
پروانه  ابطال  به  منجر  که  است  مواردی  از  به مدت ۲ سال 
می شود. وی با یادآوری اینکه چرای مازاد دام در مراتع نیز 
تخلف است عنوان کرد: پارسال ۱۸۰ مرتعدار استان به دلیل 
دام مازاد در مراتع اخطار دریافت کرده اند و در صورتی که 
برای دومین بار اقدام به این تخلف کنند پروانه چرای آنان 
تعداد  اکنون  اینکه هم  به  اشاره  با  باطل می شود. محمدی 
دام های موجود در مراتع استان ۲.۵ برابر ظرفیت مراتع است 
افزود:ظرفیت دام در مراتع کهگیلویه و بویراحمد ۹۰۰ هزار 
برای  مراتع  از  حفاظت  اهمیت  یادآوری  با  وی  است.  راس 
پایدار  توسعه  و  زایی  بیابان  خاک،  فرسایش  از  پیشگیری 
تاکید  کرد:طرح مدیریت چرای دام هم اکنون در ۱۵۰ هزار 
هکتار از مراتع مناطق سردسیری در حال اجراست. محمدی 
منابع  عرصه های  در  تخلف  گونه  هر  خواست  شهروندان  از 
از طریق  را  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  طبیعی در سراسر 

شماره تلفن ۱۵۰4 یگان امداد جنگل و مرتع گزارش کنند.

بیش از ۸۹۷ هزار متر مربع از اراضی 
ملی در گچساران رفع تصرف شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: ۸۹۷ 
هزارو ۱۱۸ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان از ابتدای 

سال گذشته تاکنون از دست افراد سودجو رفع تصرف شد.
احکام  با صدور  ملی  اراضی  مقدار  این  افزود:  نظری  مجید   
 44 دست  از  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  تالش  و  قضایی 
در  ملی  های  زمین  این  کرد:  بیان  وی  شد.  خارج  سودجو 
مناطق مختلف شهرستان رفع تصرف شده است. نظری اظهار 
داشت: با هوشیاری و پیگیری یگان حفاظت منابع طبیعی و 
از  پس  و  شناسایی  متخلف  افراد  این  آبخیزداری شهرستان 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و حکم قطعی برای 
آنان صادر شد. وی تصریح کرد: 4۸ پرونده تخلف در زمینه 
تاکنون در عرصه منابع  اراضی ملی در سال گذشته  تصرف 
طبیعی این شهرستان تشکیل و برای پیگیری های قانونی به 
مراجع قضایی ارسال شده است. نظری ادامه داد: این تعداد 
متخلفان اقدام به تصرف یک میلیون و ۳۳ هزارو ۹۸۷ متر 
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  بودند.  کرده  ملی  اراضی  مربع 
عرصه  در  تخلف  پرونده   ۱۱۲ گفت:  گچساران  آبخیزداری 
تشکیل  تاکنون  گذشته  سال  شهرستان  این  طبیعی  منابع 
شد و متخلفان برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

 بهره برداری از کارخانه بیواتانول باشت به 
عنوان پیش نیاز ایجاد فرصت های شغلی 
جدید،رونق تولید محصول کشاورزی ذرت 
تحقق  انتظار  در  گیاهی  بنزین  تولید  و 
تزریق  برای  جمهور  رئیس  سفر  مصوبه 

اعتبار است. 
طرح  نخستین  باشت  بیواتانول  کارخانه 
خان  صنعتی  شهرک  بزرگ  صنعتی 
احمد در شهرستان  ۲۲ هزار نفری باشت 
زمینی  در   ۱۳۹۸ سال  مهرماه  که  است 
به مساحت ۱۵ هکتار در شهرک صنعتی 
خان احمد آغاز شده اما به جز یک سال 
صورت  به  آن  اجرایی  عملیات  ابتدایی 

آهسته ای ادامه دارد.
به  رییس جمهور  پارسال  اگرچه در سفر 
کهگیلویه و  وبویراحمد اعتبارات خوبی در 
قالب وام های بانکی و تسهیالت بالعوض 
به تصویب  اقتصادی  این طرح مهم  برای 
کارخانه  به  نقدینگی  هنوز  اما  رسید 
عوامل  و  است  نشده  تزریق  بیواتانول 
اعتبارات  تزریق  با  دارند  انتظار  اجرایی 
تصویب شده زمینه بهره برداری و  افتتاح 

به موقع این کارخانه فراهم شود. 
جوانان  از  بسیاری  که  شرایطی  در 
و  کهگیلویه  جنوب  در  باشت  شهرستان 
با حداقل  کاری  یافتن  امید  به  بویراحمد 
های  استان  و  ها  شهرستان  آواره  درآمد 
طرح  این  از  برداری  بهره  هستند  مجاور 

شغلی  فرصت  یکهزار  ایجاد  ظرفیت  با 
نسخه  تواند  می  غیرمستقیم  و  مستقیم 
شفابخش درد  بیکاری در این خطه باشد.

اتانول  به گفته کارشناسان تولید سوخت 
سوخت  عنوان  به    )Ethanol fuel(
به  بنزین  به  افزودنی  یک  یا  موتور  اصلی 
کاهش آلودگی هوا هم کمک می کند  به 
عبارت  دیگر بهره برداری از این طرح می 
تواند سهمی اثرگذار در کاهش آالیندگی 
و  انسان  سالمت  و  محیطی  زیست  های 

موجودات زنده نیز داشته باشد.
انرژی  نفت،  خالف  بر  زیست اتانول 
مواد  از  و  شود  می  محسوب  تجدیدپذیر 
مانند  فراورده هایی  و  کشاورزی  خام 
می  بدست  ذرت  و  سیب زمینی  نیشکر، 

آید.

کارخانه بیواتانول نیازمند اعتبار
ماه  مهر  سفر  در  گفت:  باشت  فرماندار 
کهگیلویه  به  جمهور  رییس   ۱4۰۰ سال 
و بویراحمد 4۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی و ۵۰میلیارد تومان وام برای تکمیل 
تصویب  شهرستان  این  بیواتانول  کارخانه 
صورت  های  پیگیری  وجود  با  اما  شد 
گرفته هنوز مبلغی از این اعتبار تخصیص 

نیافته است.
طرح  این  اینکه  به  اشاره  با  گرامی  نادر 
یکهزار و ۲۰۰ تومان اعتبار برای تکمیل 

نگاه  با  که  کرد  ابرازامیدواری  دارد  نیاز 
مناطق  به  سیزدهم  دولت  محور  عدالت 
بینی  پیش  اعتبارات  یافته  توسعه  کمتر 
شده تخصیص یابد تا زمینه بهره برداری 
از این کارخانه در سال ۱4۰۲ فراهم شود.

از  زیادی  تعداد  اینکه  به  تاکید  با  وی 
یافتن  امید  به  شهرستان  این  شهروندان 
مجاور  های  شهرستان  به  مناسب  شغل 
بهره  و  تکمیل  گفت:  کنند  می  مهاجرت 
مهمترین  بیواتانول  کارخانه  از  برداری 
این  در  اشتغال  مشکل  از  رفت  برون  راه 

شهرستان کوچک است.
کارخانه  تکمیل   داشت:  ابراز  گرامی 
روزانه ۲۰۰  تولید  زمینه  باشت  بیواتانول 
لیتر  هزار   ۲۰۰ و  تخمیری  کنجاله  تن 

سوخت سبز در روز را فراهم می کند.
اولیه  اصلی  ماده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مورد نیاز این طرح ، ذرت دامی به میزان 
کرد:  تاکید  است  سال  در  تن  هزار   ۱۸۰
بهره برداری از این طرح افزون بر صنعت 
نقش مهمی در افزایش بهره برداران حوزه 

کشاورزی دارد .
راه  صورت  کرد:در  عنوان  باشت  فرماندار 
سالیانه  تولید  ضمن  کارخانه  این  اندازی 
۶۶ میلیون لیتر  بیواتانول و ۶۶ هزار تن 
فرصت  زیادی  تعداد  تخمیری  کنجاله 
می  ایجاد  غیرمستقیم  و  مستقیم  شغلی 

شود.

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل   
کارخانه  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
4۰درصد  اکنون  هم  باشت  بیواتانول 
بهره  در صورت  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
شغلی  فرصت   ۱۳۵ ایجاد  ضمن  برداری 
مستقیم  با فراهم کردن خرید محصوالت 
پویایی  باعث  ذرت  مانند  کشاورزی 

کشاورزی باشت نیز می شود.
است۲۳هزار  قرار   ریزی  برنامه  براساس 
مترمربع  ۱۷هزار  شامل  سازه  مربع  متر 
مربع  متر  هزار  اصلی،۲  ساختمان 
مربع  متر  هزار  چهار  اداری،  ساختمان 
ظرفیت  به  سیلو  و  تاسیساتی  ساختمان 
احداث می  کارخانه  این  در  تن  هزار   ۳۰

شود. 
با  کرد:  تاکید  آباد  جهان  موسوی  هاشم 
تنها  باشت  شهرستان  اینکه  به  توجه 
کارخانه  و  دارد  صنعتی  شهرک  یک 
بزرگ  صنعتی  طرح  نخستین  بیواتانول 
انتظار  مسووالن  از  است  شهرستان  این 
مضاعفی  آن همت  تکمیل  برای  رود  می 

داشته باشند.
وی بیان کرد: شهرک صنعتی خان احمد 
ارتباطی  جاده  به  نزدیکی  دلیل  به  که 
استان  به  گچساران  خوزستان،  بوشهر، 
اندازی  راه  برای  خوبی  موقعیت  فارس 
تنها  اکنون  هم  دارد  صنعتی  های  طرح 
بهره  حال  در  و صنعتی  تولیدی  واحد   ۲

برداری دارد.
این  کرد:  تصریح  آباد  جهان  موسوی 
و  شغلی  فرصت  با۳۵  صنعتی  واحدهای 
۲۲۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری در حال 

فعالیت هستند.
شهرستان باشت از توابع استان کهگیلویه 
سکونتگاهی  مناطق  از  یکی  بویراحمد  و 
تاکنون  تاریخ  کهن  های  دوره  از  انسان 

است.
اداری   مرکز  نخستین  شود  می  گفته 
احمد  بویر  و  کهگیلویه  استان  وانتظامی 
به طوری  است  دراین شهر تشکیل شده 
بخشداری  دهد  می  نشان  ها  بررسی  که 
از  قبل  یعنی   ۱۳۰4 سال  در  باشت 
نظیر  استان  بزرگ  های  شهرستان 
تشکیل  و کهگیلویه  بویراحمد، گچساران 

شده است. 
شهر ۱۰هزار نفری باشت در جنوب شرقی 

کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

و  کهگیلویه  احمر  هالل  جمعیت  مدیرکل 
از ۱۹ ساعت عملیات  بویراحمد گفت: پس 
در  گمشده  فرد  بی جان  پیکر  جستجو، 
امدادگران  توسط  چرام  ارتفاعات شهرستان 

جمعیت هالل احمر کشف شد.
این  مدیرعامل  جهانبین  اهلل  امان  سید 
جمعیت از کشف پیکر بی جان فرد گمشده 
 ۱۹ از  بعد  چرام  شهرستان  ارتفاعات  در 
خبر  جمعیت  این  امدادگران  تالش  ساعت 

داد.

با  قبل  شب  دو  ساعت۲۲  افزود:  جهانبین 
(مرکز   Eoc( مرکز  با  مردمی  تلفنی  تماس 
اضطراری  امدادی  نیازهای  به  پاسخگویی 
نجات)۱۱۲( و  امداد  کشیک  امداد  ندای  و 

عمرانی  ومعاون  بحران  مدیریت  پیگیری  و 
شهرستانهای  جمعه  امام  و  استاندار 
شهرستانی  مسئولین  و  چرام  و  کهگیلویه 
ساله   ۵۱ فردی  شدن  مفقود  بر  مبنی 
این  ساورز  کوه  صعب العبور  ارتفاعات  در 
نجات  و  امداد  تیم  یک  بالفاصله  شهرستان 

از پایگاه امداد نجات شهید تقی نژاد)جوخانه 
به  چرام  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت   )
 ۱۰ شنبه  گاه  صبح  تا  و  شده  اعزام  محل 

اردیبهشت عملیات جستجو ادامه داشت.
4نفره  تیم  چهار  همچنین  کرد:  بیان  وی 
و  چرام  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  از 
کوهستان  نجات  و  امداد  نفره   ۵ تیم  یک 
از جمعیت هالل احمر شهرستان کهگیلویه 
تقسیم بندی  با  و  شدند  اعزام  منطقه  به 
بخش های مختلف ارتفاعات مشرف به شهر 

چرام و منطقه امامزاده علی سادات، عملیات 
جستجو را به صورت گسترده ادامه دادند تا 
مقامات  همکاری  با  و  ضرورت  به  بنا  اینکه 
گوشی  منطقه،  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
فرد مذکور خط زنی شد و در محلی به نام 
خلیفه  دلی  روستای  به  نزدیک  و  موروک 
فرد  بی جان  پیکر  ساورز  کوه  دامنه  در  ای 
و  برانکارد  وسیله  به  و  شد  کشف  گمشده 
تخته نجات به پایین ارتفاعات حمل و جهت 
شهرداری  نیروهای  به  سردخانه  به  انتقال 

تحویل گردید.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و 
بویراحمد خاطرنشان کرد: این فرد ۵۱ ساله 
فوت شده اهل دهدشت بوده است و به دلیل 
به  و  افتاده  پا  از  توان جسمی  و  فشار  افت 
علت سرما زدگی و برودت هوا جان سپرده 

است.

فرمان  اجرایی  ستاد  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
حضرت امام )ه( کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
۲۵۰ بسته معیشتی مشتمل بر مواد غذایی 
استان  زندانیان  خانواده  بین  بهداشتی  و 

توزیع شده است.
رزمایش  در  یکشنبه  عصر  نادری  شایان 
همدلی و احسان اظهار داشت: برای تامین 
هریک از این بسته های معیشتی 4۰۰ هزار 

تومان اعتبار هزینه شده است.
وی بیان کرد: این دومین سال پیاپی است 
که مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( با 
اقدام  استان  زندان های  اداره کل  همکاری 

اداره  این  مددجویان  خانواده  از  حمایت  به 
می کنند .

فرمان  اجرایی  ستاد  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
حضرت امام )ه( کهگیلویه و بویراحمد تاکید 
کرد: براساس تفاهم نامه جدید حمایت های 
این ستاد در سه حوزه معیشتی، اشتغال و 

سالمت انجام می شود.
نادری افزود: پویشی سراسری با عنوان برکت 
همدلی در حال برگزاری است و هر مقداری 
که در این پویش جمع آوری شود مجموعه 
بنیاد برکت دو برابر آن برای اشتغال خانواده  

زندانیان مشارکت خواهد شد.

حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
امام)ره( کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان فروردین 
امسال ۱۶۳ هزار بسته حمایتی شامل اقالم 
مناطق  در  معیشتی  و  بهداشتی  آموزشی، 

محروم این استان توزیع کرده است.
ارزش  به  بسته  تعداد  این  افزود:  نادری 
۳۵۰ میلیارد ریال در مناطق محروم و کم 
برخوردار کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده 

است .
و  تامینی  اقدامات  و  ها  زندان  کل  مدیر 
بویراحمد  در خصوص  و  تربیتی کهگیلویه 

از  قضایی  دستگاه  های  حمایت  هدف 
به  رسیدن  برای  داشت:  اظهار  زندانیان 
شاخص های اصلی که در سند تحول قضایی 

تحت عنوان اصالح و تربیت
خانواده  به  توجه  است  شده  نامگذاری 

زندانیان در دستور کار است.
که  صورتی  در  کرد:  تاکید  بیژنی  منصور 
نمی  باشد  داشته  خانواده  دغدغه  زندانی 
و  اصالحی،تربیتی  های  فعالیت  در  تواند 

فرهنگی زندان شرکت فعال داشته باشد.
وی گفت: همچنین محافل انس با قرآن در 
ماه مبارک رمضان در تمام زندان های استان 

برگزار شده است.
سال گذشته تعداد ۳۵ نفر از زندانیان مالی 
غیر عمد با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( کهگیلویه و بویراحمد آزاد و به کانون 
خانواده خود بازگشتند و  امسال آزاد سازی 
تومان  میلیون   4۰ از  کمتر  با  زندانیان  

حمایت های خوبی برنامه ریزی شده است

نخستین طرح بزرگ صنعتی شهرک خان احمد گچساران :

کارخانه بیواتانول باشت در انتظار اعتبار

و  اسالمی کهگیلویه  ارشاد  و   مدیرکل فرهنگ 
بویراحمد با اشاره به اینکه ساماندهی پایگاه های 
 ، گرفته  قرار  کار  دستور  در  استان  این  خبری 
تاکید کرد: مبنای فعالیت سایت های خبری در 

وهله نخست داشتن مجوز است.
امین درخشان با بیان اینکه شمار قابل توجهی 
از پایگاه های خبری کهگیلویه و بویراحمد بدون 
گردانندگان  از  هستند  فعالیت  حال  در  مجوز  
از  مجوز  اخذ  به  نسبت  خواست  ها  سایت  این 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام کنند.
وی همچنین به بخشی از مطالبات بر زمین مانده 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  رسانه  اهالی 
پیگیری  کمیته   : داشت  اظهار  و  کرد  اشاره 
منظور  به  استان  خبرنگاران  و  صنفی  مسایل 
رسانه  اندرکران  دست  بحق  مطالبات  تحقق 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  محل  در  بزودی  ها 
یادآوری  با  اسالمی تشکیل می شود. درخشان 
نشست های خود با مجموعه خانه مطبوعات و 
دیگر تشکل های صنفی رسانه در کهگیلویه و 
این  در  اظهار داشت:  بویراحمدطی سال جاری 
آموزش  و  معیشت  چون  موضوعاتی  ها  نشست 
تا  و قطعا   قرار گرفت  بررسی  خبرنگاران مورد 
وی  شد.  خواهند  گیری  پی  نتیجه  حصول 
انگیزه   ایجاد  و  ترغیب  منظور   به  کرد:  تصریح 

محصوالت  تولید  برای  خبرنگاران  در  بیشتر 
جشنواره   ۲ امسال  برجسته  و  اثرگذار  خبری 
با  درخشان  است.  شده  بینی  پیش  ای  رسانه 
یادآوری اینکه دولت سیزدهم حمایت از اهالی 
برنامه  با  را  قرآنی  فعاالن  و  فرهنگ،هنر،رسانه 
های صندوق هنر در دستور کار دارد، تاکید کرد: 
پذیرش آثار اهالی رسانه و هنر در صندوق هنر 
استان  برخی هنرمندان  برای  ضوابطی دارد که 
براساس  دلیل  همین  به  مانده  باقی  نشده  حل 
برنامه ریزی انجام شده قرار است مدیر صندوق 
تا این مسایل  اعتباری هنر به استان سفر کند 
مطرح و پیگیری شود. وی تاکید کرد: پرداخت 
تسهیالت بانکی و بالعوض،قرار دادن زیرپوشش 
جمله  از  درمان  بیمه  و  اجتماعی  تامین  بیمه 
حمایت های صندوق اعتباری هنر است.           

پایگاه های خبری 
کهگیلویه و بویراحمد 

ساماندهی می شود

پایان تلخ بیش از ۱۹ساعت عملیات جستجوی 
فرد گمشده در ارتفاعات شهرستان “چرام”

 بسته معیشتی بین خانواده زندانیان 
کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد
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متولد فروردین : 
قدم می شوید  پیش  فردی  به  کردن  برای کمک  که شما  هنگامی 
دهد. شما  نجات  را  فرد  آن  تواند  می  یافته شما  سازمان  مهارتهای 
اصاًل دوست ندارید که در جلوی جمع به دیگران کمک کنید؛ و واقعاً 
دوست ندارید که شناخته بشوید. اغلب اوقات همین که بفهمید کار 
سخت شما مؤثر بوده احساس رضایت خواهید کرد و شما می توانید 

هر تصمیمی که گرفته اید را به اتمام برسانید.
متولد اردیبهشت : 

اکنون کار کردن بر اساس آنچه که قباًل انجام داده اید ساده تر است، 
اما پیدا کردن جایگاه جدیدی برای به ثمر نشاندن تالشهایتان کار 
سختی است. شما امروز، فقط به خاطر اینکه به سرعت خود بیفزایید، 
ابتدا مثل حرکت سریع یک خرگوش با سرعت به جلو حرکت کرده و 

بعد مثل یک الک پشت حرکت خود را آرام می کنید.
متولد خرداد : 

شما می توانید تحت تسلط یک افسون جادویی زندگی کنید که باعث 
می شود شما فکر کنید همه چیز در خانه عالی است، در زمانی که 
به  با دیدی خوش بینانه  امروز  بهتر است که  نیست.  این گونه  اصاًل 
طور  به  شما  ایده های  نبودن  روشن  اینکه  خاطر  به  بنگرید،  جهان 
طیبعی می تواند بر قضاوت درست افرادی مثل شما سایه افکنی کند.

متولد تیر : 
احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 
بدانند اما شما باید با آنها بسازید. می دانید که زندگی کردن در زمان 
حال چقدر مهم است پس بدون اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی 

بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید.
متولد مرداد : 

بفهمند،  را  صادقانه تان  احساسات  دیگران  که  دارید  دوست  شما 
کردن  گوش  است.  پرخطر  کاری  پذیریتان  آسیب  دادن  نشان  اما 
دردسرتان  به  که  ترسهایی  از  را  شما  می تواند  دیگران  سخنان  به 
می اندازند رها کند. صحبت کردن در مورد احساسات امری دو طرفه 
است و ماه جدید در سومین خانه تان شما را نصیحت می کند که به 
همان اندازه که به دیگران اطالعات داده اید، از آنها اطالعات بگیرید.

متولد شهریور : 
انجام  کارهایی  است  بهتر  می گذرانید،  بطالت  به  را  زمان خود  شما 
دهید که برای شما مفید باشد نه این که از توانایی هایتان استفاده 
نکنید و همه استعدادهای شما کشف نشده باقی بماند. قضاوت های 
نادرستی را در رابطه با افراد انجام می دهید، مهم تر از آن همه این 
کارها را در زندگی تان اجرا می کنید به همین دلیل باعث شده است 

که زندگی شما در گذشته گره های بسیاری داشته باشد. 
متولد مهر : 

ارتباط برقرار کردن با یک گروه هم فکر می تواند امروز برایتان جالب 
باشد. این کار باعث یک رشد خالقانه در شما شده و فرصتی است 
تا از زندگیت لذت ببرید. شما حتی آمادگی این را دارید که کاری 
را خارج از حیطه کارهای قبلی ات انجام دهید. درمورد اینکه دیگران 
از فعالیت شما قرار است  چگونه فکر می کنند نگران نباش، بخشی 

تغییر کند تا روش زندگی تان را بازیابی نمایید.
متولد آبان : 

های  ارتباط  اید،  کرده  آغاز  تازگی  به  که  را  دوستانه ای  ارتباط های 
درستی نیستند و به نتیجه ای که شما مد نظر دارید ختم نمی شود. 
شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست و صحیح رفتار 
کردن در رابطه با هر موضوعی را سر لوحه خود قرار دهید. تا زمانی 
که از تصمیمی اطمینان صد درصد پیدا نکرده اید در آن مسیر گام 
نگذارید زیرا شما فردی هستید که اگر در رابطه با کاری اطالع حتمی 

نداشته باشید تا پایان مسیر دچار استرس خواهید بود.
متولد آذر: 

شما امروز خیلی راحت تر می توانید با دوستان و اعضای خانواده تان 
و مشکالت  مسائل  به  قادر هستید  اینکه  برای  کنید،  برقرار  ارتباط 
میانجی  برای  نفر  بهترین  حتی  شما  بنگرید.  زوایا  تمام  از  حساس 
انتخاب کردن  اما وقتی برای  کردن در دعواهای خانوداگی هستید. 
قرار  فشار  تحت  دیگران-  یا  و  خود  عملکرد  عملکرد-خواه  بهترین 

بگیرید اوضاع پیچیده می شود.
متولد دی : 

ممکن است امروز دریابید که چرا در طی روزهای گذشته مدام دور 
روزه  چند  این  زحمات  نتیجه  می توانید  امروز  می چرخیدید.  خود 
خود را بگیرید. اما مراقب باشید که تنبلی نکنید چرا که در نهایت 

مجبورید که به سرعت خود بیفزایید. 
متولد بهمن:

این  شاید  کرده اید.  پیدا  شغلتان  به  نسبت  تازه ای  دید  شما  امروز   
تغییرات ذهنی شما در نتیجه سود مالی زیادی باشد که در نتیجه 
کار سخت و زیاد حاصل شده است. هم اکنون شما ترجیح می دهید 
که به خرید بروید، و همین موضوع می تواند شما را برای بیشتر کار 

کردن مشتاق تر کند. 
متولد اسفند : 

شما واقعا دوست ندارید موقعیتی را مدیریت کنید که خودتان کامال 
در آنجا حضور ندارید. شما امروز هیچ سورپرایزی را نمی خواهید اما 
با یک دید کلی داشتن می توانید حلقه ای را به طرف فردی بیندازید 
که در پشت صحنه کار می کند. با این حال تنها راه حل استفاده از 

قوه خالقیت است نه اینکه بنشینید و به انتظار معجزه باشید.

3
فال روز 

محققان می گویند کمک به دیگران می تواند 
با افزایش سن موجب ایجاد حس خوشحالی 

و شادی بیشتر در فرد شود.
به گفته محققان، کمک به دیگران به ترشح 
هورمون تقویت کننده خلق و خوی معروف 
تصور  قباًل  می کند.  کمک  توسین  اکسی  به 
می شد که این ماده شیمیایی عمدتاً در افراد 

جوان تر ترشح می شود.
برای  کاری  دادن  انجام  می گویند  محققان 
دیگران می تواند شامل کارهای خیریه یا حتی 

فروشگاه ها،  در  مردم  به  ساده  کردن  سالم 
آسانسورها و سایر مکان های عمومی باشد.

امور  به  که  افرادی  می دهد  نشان  مطالعات 
برای دیگران کاری  و  خیریه کمک می کنند 
انجام می دهند، شاهد افزایش تولید هورمون 
باعث  که  هورمونی  هستند،  توسین  اکسی 
مدت ها  که  می شود  خوی  و  خلق  افزایش 

تصور می شد در افراد پیر کاهش می یابد.
در این مطالعه حدود ۱۰۰ نفر در رده سنی 
۱۸ تا ۹۹ سال شرکت داشتند که ویدئویی در 
مورد پسر کوچک مبتال به سرطان به اشتراک 
گذاشتند. سپس محققان سطح اکسی توسین 
از  بعد  و  قبل  کنندگان  شرکت  خون  در  را 

دیدن فیلم مقایسه کردند.

سپس به شرکت کنندگان این امکان داده شد 
تا به خیریه سرطان در این فیلم کمک مالی 
بیشترین  که  کسانی  داد  نشان  نتایج  کنند. 
زیاد  احتمال  به  می کنند  آزاد  را  هورمون 
آن  از  بسیاری  می کنند.  هم  بیشتری  کمک 

شرکت کنندگان افراد مسن تر بودند.
دانشگاه  از  مطالعه  نویسنده  زاک«،  »پل 
مطالعه  »این  گفت:  کالیفرنیا،  در  کلرمونت 
اکسی  افزایش  و  ارتباط  که  است  بار  اولین 
می دهد.  نشان  را  مسن  افراد  در  توسین 
آنچه شگفت انگیز بود قدرت رابطه بین انجام 
بیشتر  توسین  اکسی  ترشح  و  کارهای خوب 

بود.«
این  است  شده  مشخص  که  مدت هاست 

افزایش  باعث  پایین تر  سنین  در  هورمون 
می شود.  اجتماعی  رفتارهای  در  تولید 
می تواند  آیا  که  ببیند  می خواستند  محققان 

در مورد افراد مسن نیز چنین باشد.
تولیدمثل  با  توسین  اکسی  که  آنجایی  از 
مرتبط است، مدت ها پیش فرض بر این بود 
که با افزایش سن، تولید آن کاهش می یابد. 

اما حال به نظر می رسد اینطور نیست.
محققان آن را به عنوان یک خبر خوب و به 
هم  ما  زندگی  بهبود  برای  راهی  بالقوه  طور 
از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی با افزایش 

سن می دانند.
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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

گزارش

نگاهي به سهم سينماي دفاع مقدس 
در سي وپنجمين جشنواره فيلم فجر

دسِت پر سينماي ايران از فيلم هاي دفاع مقدسي

به گزارش جوان، »ویالیي ه��ا« مهم ترین اثر 
سینماي جنگ در جشنواره به شمار مي رود. 
منیره قیدي در اولین ساخته اش با نگاهي زنانه 
داستان زني را روایت مي كند كه در بحبوحه 
روزهاي دفاع مق��دس میان مان��دن در كنار 
همسرش و انتقال دخترانش به محل امن باید 
تصمیم بگیرد و او میان ماندن و رفتن، ماندن 

را بر مي گزیند. 
منتق��دان در هم��ان روزه��اي جش��نواره، 
»ویالیي ه��ا« را یك��ي از قوي ترین فیلم هاي 
این دوره دانستند و به تحسین آن پرداختند. 
زنانه ب��ودن فیل��م، »ویالیي ه��ا« را همچون 
»ش��یار143« از دیگر فیلم ه��اي این حوزه 
متمایز مي كند. همچنین ای��ده و طرح اولیه 
فیلمنامه هم موضوعي ن��و را مطرح مي كند و 
فیلمساز تعمداً به دنبال این بوده با زاویه دیدي 
متفاوت به مسئله جنگ ن��گاه كند و تبعات و 
تأثیر جنگ بر خانواده ها را به شكلي متفاوت 
مقابل دوربین ببرد. اگر براي این فیلم تبلیغات 

خوبي صورت بگیرد، »ویالیي ها« این قابلیت را 
دارد تا از امیدهاي سینماي ایران براي كشاندن 

خانواده ها به سینما باشد. 
چنین نگاه هاي متفاوتي ب��ه جنگ و دوري از 
كلیشه هاي رایج در فیلم هاي جنگي مهم ترین 
نكته براي جذب مخاطب است. مخاطب آگاه 
ام��روز حرف هاي تكراري ب��ه مذاقش خوش 
نمي آید و براي جذابی��ت در این حوزه باید به 
سراغ سوژه هاي بكر رفت. س��وژه هایي كه در 
تاریخ هشت ساله دفاع مقدس كم نیست و با 
مطالعه، پژوهش و پردازش درس��ت مي توان 

به آن رسید. 
»ماج��راي نیمروز« دیگ��ر فیلم موف��ق ژانر 
سینماي جنگ و انقالب است. محمدحسین 
مهدویان كه س��ال گذش��ته با اثر درخش��ان 
»ایستاده در غبار« زندگي حاج احمد متوسلیان 
را به روي پرده نقره اي سینما برد، امسال با فیلم 
جدیدش به دهه60 و داس��تان نفوذ منافقین 
در میان نیروهاي انقالبي و ترور شخصیت ها 
پرداخته است. كارگردان در این فیلم با دست 
گذاش��تن روي یك برهه تاریخي و حساس، 
مسائل بسی��اري را پیش چش��م نسل جوان 

مي گذارد. 
كارگردان ه��اي زن امسال س��هم زیادي در 
ساختن فیلم هاي دفاع مقدسي داشتند. مریم 
دوستي در »دریاچه ماهي« نگاهي به وقایع پس 

از جنگ دارد و چند خانواده را روایت مي كند 
كه در نقطه مش��تركي به یكدیگر مي رسند و 
در این میان عشق گمش��ده اي پیدا مي شود. 
فلورا س��ام هم در كنار دو كارگردان زن دیگر، 
با فیلمي به نام »نیمكت« داستان نویسنده اي 
را روایت مي كند كه در حین نوش��تن آخرین 
رمان خود پرده از حقایق زندگي اش برداشته 
مي شود. حقایقي كه وي هیچ گاه تصورش را 
نیز نمي توانست بكند. در این فیلم بخش��ي از 

خاطرات یك جانباز مرور مي شود. 
»چراغ هاي ناتم��ام« هم از دیگ��ر فیلم هاي 
حوزه دفاع مقدس اس��ت كه توسط مصطفي 
سلطاني س��اخته ش��ده و درباره نویسنده اي 
ارزشي است كه س��راغ سوژه هاي دم دستي و 
درآمدزا نمي رود. او تصمیم دارد همچنان در 
حوزه كارهاي ارزش��ي قدم بردارد و در نهایت 
سفارشي در حوزه دفاع مقدس به او مي شود. 
اتفاقي در هور باعث مي شود او دوباره در عرصه 

آثار ارزشي فعالیت كند. 

»چهل مروارید« به كارگردان هادي حاجتمند 
و علي سلیماني به شهداي غواص مفقوداالثر 
در دفاع مق��دس مي پردازد. تا ب��ه حال چند 
فیلم با موضوع شهداي غواص ساخته شده و 
داستان »چهل مروارید« به جنبه هاي دیگري 
از این واقعه مي پردازد. دیگر ساخته این حوزه 
فیلم سینمایي »صداي مرا مي شنوید« ساخته 
كرامت پورشهسواري است كه از خاطره یك 
پدر شهید شكل گرفته اس��ت. داستان فیلم 
درباره یك خانواده ش��هید است كه در انتظار 
فرزندش��ان به س��ر مي برن��د و اتفاقاتي روي 
مي دهد كه ای��ن بالتكلیفي ها آنه��ا را بسیار 

اذیت مي كند. 
»سرگشته« دیگر فیلمي است كه از یك سو به 
حوزه دفاع مقدس مي پردازد و از سوي دیگر به 
رزمندگان مدافع حرم امروز ربط دارد. این فیلم 
داس��تان یك روحاني را روایت مي كند كه در 
سوریه به اسارت نیروهاي داعش درمي آید. او 
در این اسارت خاطرات خود در سال هاي دفاع 

مقدس را مرور مي كند. 
با اینكه از مجموع فیلم هاي ساخته شده، شاید 
همه شان توانایي كشاندن مخاطب را به سینما 
نداشته  باشند ولي مي توان با ابراز امیدواري به 
چند فیلم با كیفیت ساخته شده، سال خوبي 
براي س��ینماي دفاع مقدس براي سال آینده 

پیش بیني كرد. 

  آرمان شريف
س�ينماي دفاع مقدس امس�ال با چن�د فيلم قابل قبول همچون چند س�ال گذش�ته 
حضوري پررن�گ در جش�نواره فيلم فجر داش�ت. در ميان فيلم هاي س�اخته ش�ده 
در اين حوزه آث�ار باکيفيت و قابل قبولي ديده مي ش�ود ک�ه از زاويه دي�دي نو و تازه 
به جوان�ب و تبعات جن�گ نگاه مي کن�د. اک�ران اين فيلم ه�ا مي تواند به پيش�رفت 
س�ينماي دفاع مقدس و اقبال مخاطبان به اين ژانر کمک کند. حاال مي توان سينماي 
جنگ اي�ران را همچ�ون بس�ياري از کش�ورهاي ديگر ج�زو ژانره�اي پرمخاطب و 
پرفروش دانس�ت که با تولي�د فيلم هاي باکيفي�ت مخاطبان را به س�ينما بكش�اند. 

  احمد محمدتبريزي
محسن اسالم زاده سال گذشته براي ساخت 
مس�تندي به کش�ور عراق رفته ب�ود که 15 
ترکش به بدنش اصابت کرد. اس�الم زاده در 
هم�ان ح�ال و زي�ر گلوله باران داعش�ي ها 
دوربينش را روش�ن مي کند ت�ا آنچه که در 
آن لحظ�ات مي گ�ذرد را ضب�ط و ثبت کند. 
او مدت�ي اس�ت در مس�تندهايش در حوزه 
وحدت ميان امت هاي اسالمي کار مي کند و 
تا به حال چندين مس�تند قابل توجه در اين 
زمينه ساخته است. اسالم زاده در گفت وگو 
با »جوان« از مستندس�ازي جنگ و خطرات 
پيش روي�ش مي گوي�د و توضيح�ي درباره 
نقاط ق�وت و ضع�ف مستندس�ازي بحران 
و جن�گ مي دهد ک�ه در ادام�ه مي خوانيد. 

سوژه يابي براي ساخت مستند بحران و 
جنگ به چه صورت است و تا چه اندازه 

دستتان براي انتخاب سوژه باز است؟
براي انتخاب س��وژه فیلمساز باید با چارچوب 
فكري و تحقیقاتي كه انجام داده به یك استراتژي 
برسد و با آن استراتژي به منطقه به دنبال سوژه 
برود. مثاًل خودم در سفرم به عراق سوژه ام را از 
عراق درباره مدافعان آمرلي، اولین ش��هري كه 
جلوي داعش مقاومت كرد و به پیروزي رس��ید 
انتخ��اب كردم. در س��فر دوم دنب��ال این بودم 
اهل س��نتي كه مقابل داعش مبارزه مي كنند 
یا ش��یعیاني كه با اهل سنت هم پیمان هستند 
را پیدا كنم. از وقتي پایم به بغداد رس��ید از هر 
كسي مي پرسیدم از اهل سنت ضدداعش كسي 
را مي شناس��ند به من معرفي كنند. در نهایت 
در حوالي تكریت توانست��م در منطقه حمرین 
یكي از شیوخ اهل س��نت را پیدا كنم كه با هزار 
نفر از طایفه ش��ان با داعش مي جنگیدند. ما با 
آمادگي ذهني مي رویم تا كاراكتر و سوژه اي كه 

مي خواهیم را پیدا كنیم. 
طرف مقابل هم از اين انتخاب استقبال 

مي کند؟
برایم جالب بود در بغ��داد به اطرافیان مي گفتم 
چنین موردي مي خواهم و آنه��ا مي گفتند در 
بغداد چنین چیزي پیدا نمي ش��ود. یا س��طح 
اطالعات ش��ان پائین بود یا نمي خواستند به ما 
اطالعالت بدهند. حتي در حمرین از یك سري 
خبرنگاره��اي عراقي مي پرس��یدیم ی��ا به ما 
نمي گفتند یا نمي دانستند. ما اتفاقي سوژه مان 
را پیدا كردیم. در حال برگشت بودیم كه فرمانده 
منطقه رسید و وقتي موضوع مان را گفتیم گفت 
شیخ صبا الش��مري هست كه هزار نفر نیرو در 

اختیار دارد و ما را به همدیگر معرفي كرد. 
به ريس�ک هاي س�اخت يک مستند 
جنگي فكر مي کنيد و آمادگي قبول هر 

اتفاقي را داريد؟
هنگامي كه  وارد یك منطقه بحراني مي شوید 
باید یك سري آمادگي هاي ذهني براي خودتان 
ایج��اد كنی��د. معموالً ب��ا یاري خدا مش��كلي 
پیش نمي آی��د ولي به لحاظ ذهن��ي خودتان و 
اطرافیان تان باید آمادگي شنیدن هر خبري را 
داشته باشند. به هرحال ممكن است كمیني زده 
شود یا خمپاره  و پاتكي بخورد و خطراتي به وجود 
بیاید. در مستندسازي بحران این اتفاقات هست 
و ش��ما در یك قدمي دشمن هستید. در بعضي 
مناطق مثل تكریت دشمن در لباس دوست جلو 
مي آید و كمین مي زن��د و حمله مي كند. باید با 

توكل بر خدا جلو رفت و كار كرد. 
بعضي مستندسازها به لحاظ خانوادگي 
اين آمادگي را ندارند و ممكن اس�ت با 

اسم مستعار کار کنند. خودتان درگير 
چنين مشكالتي نبوديد؟

نمي شود گفت درگیر این ماجرا نیستم ولي باید 
اطرافیان و خانواده با این موضوع كنار بیایند. اگر 
بخواهد براي آدم اتفاق بیفتد در همین تهران و 

چهارراه ولیعصر هم هر اتفاقي مي تواند بیفتد. 
ول�ي کار ک�ردن در منطق�ه جنگ�ي 
ريسكش باالست و هر لحظه امكان هر 

اتفاقي مي رود.
من وقتي به ای��ران منتقل ش��دم در اتاقي كه 
بستري بودم، تخت كناري ام پسر جواني حضور 
داشت كه با ساندویچ مسموم شده بود و مجبور 
ش��ده بودند ش��كمش را باز كنند تا بخشي از 
روده اش كه سیاه شده را ببرند. وقتي خانواده ام 
براي مالقات مي آمدند مي گفتم من رفتم جنگ 
ولي این بغلي ام چطور؟ وقتي بخواهد اتفاق بیفتد 
باالخره هر جایي باشید آن اتفاق خواهد  افتاد. 
حاال ش��اید آنجا با دودوتا چهارتاي ما ریسكش 
كمي بیشتر باشد ولي تا وقتي كه خدا نخواهد 
هیچ اتفاقي نمي افتد. ما هم خودمان را به خدا 
مي سپاریم و جلو مي رویم. االن در همین تهران 
خیلي ها تصادف مي كنند یا حادثه اي برایشان 
پیش مي آید و اتفاق را نمي توان پیش بیني كرد. 
ب�ه هرح�ال ممك�ن اس�ت برخ�ي 
مستندس�ازان خيلي در کارشان قابل 
باش�ند ولي به خاطر وج�ود خطرات، 

حاضر به حضور در اين مناطق نشوند. 
اینكه بگویید فقط امكان مجروحیت و شهادت 
وجود دارد تنها یك بخش از سختي كار است. در 
كنار خطرات اینكه نمي تواني از قبل برنامه ات را 
ببندي و بي برنامگي پیش مي آید و باعث اتالف 
وقت مي شود یك بخش دیگر است. گاهي اوقات 
هم ممكن است بروید ولي نتوانید فیلم بگیرید 

كه این هم بخشي از مشكالت این كار است. 
چ�ه  مستندس�ازي  س�بک  اي�ن 
جذابيت هايي دارد ک�ه حاضر به قبول 

تمام ريسک هايش مي شويد؟
فیلمساز به دنبال س��اختن فیلم متفاوت است. 
اگر كاري باشد كه همه مي سازند دیگر فایده اي 
ندارد. تمام شخصیت فیلمساز این است كه دنبال 
فیلم متفاوت و حرف جدید باشد. این اتفاقات در 
جنگ و مسافرت هاي اینچنیني خیلي راحت تر 
به دست مي آید. مردم هم خیلي تشنه درك این 

فضاها هستند و مي شود رویش كار كرد. 
در سفرتان به عراق با شهيد تقوي فر هم 

برخورد داشتيد؟
من ش��هید تقوي ف��ر را در یك��ي از عملیات ها 
خیلي كوتاه و گذرا دیدم. بعداً در فیلم ها دیدم 
فرماندهي هستند كه خودش��ان جلوتر از بقیه 
حركت مي كنن��د و تأثیرگذاري زی��ادي روي 
نیروهایشان دارند. مي بینید دو هزار نفر به این 
فرمانده نگاه مي كنند و رهب��ري این تعداد كار 
راحتي نیست. آوردن اسم داعش اینجا براي ما 
راحت است ولي در كشورهایي كه درگیر جنگ 
هستند داعش خیل��ي رعب و وحش��ت ایجاد 
مي كند. خیلي از جاهایي كه سقوط كرده بدون 
شلیك یك گلوله سقوط كرده است. چون داعش 
ماشین تبلیغاتي گسترده اي دارد كه همه فكر 
مي كنند كسي جلودارش نیست ولي مردم آمرلي 
ثابت كردند كه مي توان جلوي داعش را گرفت. 
آنها در شرایط محاصره طاقت آوردند و هیمنه 
داعش را ش��كستند. پیش از این هیمنه اي كه 
داعش داشت دل كسي كه مي خواست جلویش 
دفاع كند را خالي مي كرد. وجود فرماندهي مثل 
شهید تقوي كه حضور داشتند و روحیه مي دادند 
و خیلي جاها سالح هم در دست نداشتند خیلي 

روحیه بخش و گره گشا بود. 
االن در ح�وزه مستندس�ازي جن�گ 
کارهاي خوبي توليد شده که شناخت 
م�ردم را از اتفاق�ات مناط�ق درگي�ر 
جنگ ب�اال مي برد. به نظ�ر خودتان در 
بخش توليد و پخش امروز در وضعيت 

رضايت بخشي هستيم؟
االن با توجه به اینكه تعداد شبكه هاي تلویزیوني 
باال رفت��ه همه دنب��ال كار خوب ب��راي پخش 
هستند. اگر مش��كل بودجه نباش��د در پخش 
مشكل خاصي نیست. اگر بخواهم از تولید بگویم 
كارهاي زیادي تولید  شده است. بچه هایي كه با 
جسارت فیلم هاي متفاوت و سوژه هاي خاصي 
پیدا مي كنند. انتقاد عمده اي كه وجود دارد این 
است كه چرا متولیان امر نمي آیند فیلمسازان 
را س��ازماندهي كنند. چون بخش��ي از فیلم ها، 
فیلم هاي عملیاتي است و بعدش باید وارد فضاي 
متفاوت تري ش��ویم و با نگاه هاي عمیق تر كار 
بسازیم. در كنفرانس وح��دت بعضي از علماي 
اهل سنت كه ضدداعش بودند در شهرهایي كه 
مركز داعش بودند را پیدا كردیم و رویشان كار 
مي كنیم تا فیلم هم بسازیم. در مستندس��ازي 
جنگ ب��ه نگاه هاي عمیق تري احتی��اج داریم. 
مثاًل در حادثه اس��پایكر كه بیش از هزار نفر را 
به شهادت رساند باید آن را از موقعیت عملیاتي 
دربیاوریم و درباره اش فیلم بسازیم. ما یك اتاق 
فكر نداریم كه یك استراتژي تبیین كند و بعد 
بیاید فیلمسازها را سازماندهي كند تا فیلم هاي 
متنوعي تولید شود. مثاًل حواسش باشد االن در 
تكریت پنج فیلم تولید مي ش��ود و فیلمسازان 
دیگر به فلوج��ه یا موصل بروند. در س��وریه كه 

كار كردن سخت تر اس��ت و نمي توان به راحتي 
كار كرد. كساني هم كه از كانال شخصي ش��ان 
خود را به سوریه مي رسانند احساس مي كنند 
اگر شناس��ایي ش��وند با آنها برخورد مي شود. 
اینها همه كارهایي اس��ت كه متول��ي امر باید 
آن را رف��ع و رجوع كند و او دنب��ال فیلمسازها 
بگردد. نه اینكه فیلمسازها بخواهند آنجا بروند 
و كسي حمایت ش��ان نكند و بخواهند با ارتباط 
شخصي شان بروند و اگر اتفاقي هم افتاد كسي 

حمایت شان نكند. 
خودت�ان آمادگ�ي کار تيم�ي ب�راي 

پروژه هاي بزرگ را داريد؟
بله خودم روحیه تیمي كار ك��ردن دارم. اگر به 
من بگوین��د در این چارچ��وب مي خواهیم كار 
كنیم مي رویم داستان مان را در همان چارچوب 
پیدا مي كنیم. اینجوري نیست كه بگویم نه من 
حتماً باید این مدلي كار كن��م. خیلي از بچه ها 
روحیه تیمي كار كردن دارند. فقط گاهي فالن 
مسئول مي گوید فیلم نباید مشكل داشته باشد 
و ما هم قبول مي كنیم و مي گوییم بعدش شما 
چك كن. اینها خیلي كار را سخت مي كند. آدم 
بیشتر احساس مي كند بحث بهانه گیري است 
تا فیلمسازها سمت این مناطق نروند. نمي دانم 
از هزینه ه��اي جاني احتمالي مي ترس��ند یا از 
اتفاقاتي مي ترس��ند كه ممكن است براي گروه 
بیفتد. باید درك كنند كار خوب ساختن و قدم 
بلند برداش��تن بدون هزینه نیس��ت. در بعضي 
موارد كمك هم مي شود ولي سازماندهي انجام 

نمي شود. 
در ح�ال حاضر ش�ما تمرکزت�ان را بر 
روي ساخت مستند درباره اهل سنت 

گذاشته ايد؟
نمي توان به این ش��كل گفت. چون در این فضا 
وارد شده ام و تا حدودي در این فضا تنفس و كار 
كرده ام طبیعي است همین راه را ادامه دهم. كار 
متفاوت هم مي سازم. در حوزه مفاسد اقصادي 
یا تاریخ انقالب یكي دو مستند داخلي ساختم. 
باالخره هر كاري كه مي كنم سر همان خانه امت 
واحده اس��المي برمي گردم و درباره شیعیان و 
اهل سنت فیلم مي سازم. چون در این قصه ها كار 
كردم و خودم به داستان هایي برمي خورم كه با 

آنها سروكار دارم. 
بعضي مس�تندهاي خارج�ي توانايي 
ارتباط برقرار کردن با قش�ر عظيمي از 

مخاطبان را دارد ولي در مس�تندهاي 
خودمان اين اتفاق کمتر مي افتد و آثار 

حالتي مهجور پيدا مي کنند؟
من این حرف را قبول ندارم. ما االن از آن زمان 
فاصله گرفتیم كه فیلم هایي س��اخته مي شد و 
12 ش��ب به بعد روي آنتن مي رفت و مخاطب 
نداشت. االن با فیلم هاي خیلي خوبي كه تولید 
مي شود مي توان با سریال هاي درجه یك رقابت 
كرد. س��ریال »آخری��ن روزه��اي زمستان« یا 
»فیلمي ناتمام براي دخترم سمیه« نمونه هایي 
از این دست هستند. فیلم هاي مستند خوب نه 
تنها در ایران بلكه در جهان همیش��ه راهشان 
را پیدا مي كنند. مستند »مش��تي اسماعیل« 
كه در 30 جش��نواره جایزه گرف��ت یك نمونه 
دیگر اس��ت. چند تن از فیلمس��ازان امریكایي 
پس از تماش��اي مستند طالبان كه خودم كار 
كرده بودم به من گفتند دیدن این مستند براي 
تمام مردم دنیا واجب است. همین االن داریم با 
بعضي جاها مذاكره مي كنیم شاید اتفاق جهاني 

برایشان بیفتد. 
مش��كل اینجاس��ت كه ما در بازارهاي جهاني 
حضور خوبي نداریم. توزیع كننده هایمان آنطور 
كه باید و ش��اید حضور جهاني ندارند. دستمان 
براي ارائه در بازارهاي جهاني خالي است. مثاًل ما 
االن یك فیلم را كه مي سازیم و در عرصه جهاني 
براي فروش مي بریم پخش كننده اي نداریم كه با 
صد شبكه جهاني ارتباط داشته باشد ولي فالن 
شخص فیلمش را در انگلیس كه تولید مي كند 
آن را به یك كمپاني توزیع كننده مي فروش��د و 
خودش با هزار ش��بكه تلویزیوني ارتباط دارد و 
مي تواند به هر شبكه آن فیلم را مي فروشد. هر 
بحث درآمد زایي اش تأمین مي شود و هم اثرش 
را مخاطبان بیشتري مي بینند. یك نكته دیگر 
اینكه فیلم طالبان من یا 157A در جشنواره هاي 
معتبر دنیا ش��انسش را امتح��ان مي كند و آنها 
یك سري ش��رایط ویژه براي پخش دارند. مثاًل 
اگر یك دفعه این فیلم از تلویزیون پخش شود 
و به یوتی��وب برود فیل��م ارزش جهاني اش را از 
دس��ت مي دهد. این فیلم ها كمي زمان مي برد 
و من براي فیلم طالبان ش��انس خودم را براي 
عرصه جهاني امتحان مي كنم. این موضوع كمي 
زمان مي برد و باید با پخش دانشگاهي این كار را 
انجام داد و براي پخش تلویزیوني و مخاطب عام 

زمان مي برد. 
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اينكه بگوييد فقط امكان مجروحيت 
و شهادت وجود دارد تنها يک بخش از 
سختي کار است. در کنار خطرات اينكه 
نمي تواني از قبل برنام�ه ات را ببندي 
و بي برنامگ�ي پي�ش مي آي�د و باعث 
اتالف وقت مي ش�ود يک بخش ديگر 
اس�ت. گاهي اوقات هم ممكن اس�ت 
برويد ولي نتوانيد فيلم بگيريد که اين 
هم بخشي از مش�كالت اين کار است
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گل آویشن؛
 راز جسد بدون سر، دست و پا را فاش کرد

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از 
کشف راز جنایتی هولناک در جنوب تهران با سرنخ گل 

آویشن خبرداد.
سرهنگ مرتضی نثاری، به تشریح جزئیات این جنایت 
هولناک پرداخت و گفت: حدود ۱۰ روز پیش همسایگان 
یک واحد مسکونی در محدوده شهرستان ری با مرکز 
استنشاق  از  و  گرفته  تماس   ۱۱۰ پلیسی  فوریت های 
بوی بسیار بد از یکی از منازل اطراف خود خبر دادند. 
این  در  مقابل  به  که هرچه  گفتند  پلیس  به  افراد  این 
به  پاسخی  صاحبخانه  کرده اند  مراجعه  مسکونی  واحد 

آنان نداده است.
ورود  و  محل  در  ماموران  حضور  با  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  شدند،  روبه رو  هولناکی  صحنه  با  آنان  خانه،  به 
و  دست  سر،  که  شده  مثله  کامال  جسدی  با  ماموران 
پای آن جدا شده و امعا و احشای آن داخل یک کیسه 
بالفاصله  شدند.  مواجه  بود،  شده  ریخته  پالستیکی 
موضوع به بازپرس ویژه قتل اطالع داده شد و با دستور 
بازپرس تیمی از ماموران معاونت مبارزه با جرائم جنایی 
و  شده  حاضر  محل  در  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس 

رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.
نثاری با بیان اینکه سر، دست و پاهای جسد در محل 
نبود و احتماال توسط قاتل یا قاتالن از منزل  خارج شده 
بود، گفت: بوی نامناسب نیز نشان می داد که چند روزی 
از جنایت گذشته است. در این شرایط ماموران اقدام به 
نشان می داد  بررسی فضای داخل خانه کردند. شواهد 
بودند.  نگذاشته  باقی  خود  از  اثری  قاتالن  یا  قاتل  که 
به  زوری  ورود  یا  در  تخریب  از  نشانه هایی  همچنین 
منزل مقتول نیز مشاهده نشد که این موضوع احتمال 

آشنا بودن قاتل با مقتول را افزایش داد.
گل آویشن اولین سرنخ

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت با 
بیان اینکه رسیدگی به این پرونده دشواری هایی برای 
محیط  دقیق تر  بررسی  در  گفت:  داشت،  کارآگاهان 
مقادیر گل آویشن در محل مشاهده شد و کارآگاهان با 
همین سرنخ اقدامات خود برای یافتن قاتل یا قاتالن را 
آغاز کردند. در جریان این موضوع ماموران متوجه یک 
واحد عطاری در این محدوده شده و در تحقیقات انجام 
شده نیز متوجه شدند که اخیرا جوانی اقدام به خرید 

گل آویشن از این واحد صنفی کرده است.  
وی ادامه داد: این جوان که ساکن همان محله بود، مورد 
شناسایی و با احضار به مقر انتظامی تحت بازجویی قرار 
گرفت که درآنجا اقدام به بیان اظهارات ضدونقیض کرد 
و سرانجام پرده از راز جنایت خود برداشته و اقرار کرد 
که  را  مقتول  اخالقی  و  منکراتی  مسائل  دلیل  به  که 
حدود 4۰ سال سن داشته و چندین سال از او بزرگتر 
بوده است، با ضربات چاقو به گردنش به قتل رسانده و 
افزود:  نثاری  است.  مثله کرده  مثله  را  سپس جسدش 
قرار  زباله  در کیسه های  را  اجزای جسد  متهم سپس 
داده و به داخل سطل های زباله انداخته است و آخرین 
دستگیر  که  بود  مانده  باقی  خانه  در  نیز  آن  از  بخش 
اما  شد. در حال حاضر باقی تکه های جسد پیدا نشده 
مبارزه  معاون  دارد.  ادامه  آن  یافتن  برای  پیگیری ها 
اینکه  بیان  با  پایتخت  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با 
رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد، گفت: 
به  بازداشت  در  است،  کیفری  سابقه  فاقد  که  متهم 

سربرده و تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد.

خبر
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گروه اجتماعی- یکی از مصیبت  بارترین چالش های انسان 
معاصر، گرفتاری در بین معضالت اجتماعی به  ویژه مواد 

مخدر است.
ساالنه تجارت و تولید مواد مخدر باعث مي شود تا سرمایه 
گذاري هاي فراواني در راستاي پیشگیري، درمان و مبارزه 
عمده  بخش  واقع  در  و  پذیرد  شوم صورت  پدیده  این  با 
اي از اعتبارات کشورها در این خصوص هزینه شود و از 
کاهش  و  تحلیل  باعث  مخدر  مواد  به  اعتیاد  دیگر  سوی 
بازده نیروی انسانی فعال شده و بدین صورت جریان رکود 

اقتصادی کشور تداوم می یابد.
مهمترین  از  یکی  موادمخدر  به  اعتیاد  که  گفت  باید 
مشکالت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض 
ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب و 

موجب رکود اجتماعی در زمینه  های مختلف می  شود.
در کشور ما، مواد مخدر خطر بزرگی است که آحاد جامعه 
به ویژه جوانان این مرز و بوم را تهدید مي کند و باید در 
جهت کنترل و توقف این روند اقدام هاي اساسي صورت 

پذیرد.
مواد  با  مبارزه  در  موفقیت  عدم  عوامل  مهمترین  از  یکي 
کشور  فرهنگی  امکانات  از  مناسب  نگرفتن  بهره  مخدر، 
نظیر عدم آموزش صحیح نسل جوان و مهمتر از همه نبود 
برنامه های مناسب برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و 

نوجوانان است.
جامعه  در  اعتیاد  انجام شده گسترش  هاي  بررسي  طبق 
دقیقاً ارتباط تنگاتنگی با وضعیت و شرایط اجتماعی دارد 
موارد  مخدر  مواد  به  گرایش  علل  مهمترین  از  برخی  که 

زیر هستند:

فشارهای زندگی اجتماعی
نرسیدن به اهداف مورد نظر در زندگی اجتماعی، شکست 
در زندگی خصوصی، حتی از دست دادن یکی از نزدیکان 
مخدر  مواد  به  فرد  آوردن  روی  به  تواند  می  عالقه  مورد 

منجر شود.
مهاجرت

و  خانواده  حمایت  افراد  از  بسیاری  مهاجرت  جریان  در 
آشنایان را از دست می دهند که این موضوع در گرایش 

افراد به مواد مخدر مؤثر است.
کمبود امکانات فرهنگی و تفریحی

نیازهای  ارضای  برای  تفریحی  و  فرهنگی  امکانات  وجود 
ضروری  جامعه  در  جوانان  ویژه  به  فرد  و جسمی  روحی 

است.
توسعه صنعتی

 - اقتصادی  محرومیت  و  شغلی  های  فرصت  کمبود   
به  گرایش  کننده  تسهیل  های  زمینه  از  یکی  اجتماعی؛ 

مواد مخدر است.
 گروه همساالن

بیشترین  خانواده”  )دوستان(و  جامعه  “محیط،  مثلث  در 

افتد.  اتفاق مي  از دوستان هم سن  رفتاري  پذیري  تأثیر 
موارد،  از  بسیاري  در  تقریباً  نشان می دهد که  تحقیقات 
اولین مصرف مواد مخدر به دنبال تعارف دوستان رخ می 
با همساالن مبتال به مصرف مواد  ارتباط و دوستی  دهد. 
به  نوجوانان  ابتالی  برای  ای  کننده  مستعد  عامل  مخدر، 

اعتیاد است.
در  ایران  اسالمي  انتظامي جمهوري  نیروي  میان  این  در 
جانباز  و  زیادي شهید  تعداد  مواد مخدر  با  مبارزه  عرصه 
در این راه تقدیم کرده است و این مبارزه بدون وقفه و با 
جدیت ادامه خواهد داشت؛ اما مي طلبد کلیه سازمان ها و 
نهادهاي مربوطه نیز در این مسیر اقدامات و برنامه ریزي 
تعامل و همکاري  افزایش  با  و  باشند  را داشته  هاي الزم 
خود با ناجا، در مسیر ریشه کن کردن این معضل اجتماعي 

همراه و همگام باشند.
در نهایت مي توان گفت که اعتیاد به مواد مخدر معضلي 
هولناک و تاکتیک و فتنه استکبار جهاني است که علت 
اساسی مشکالت بسیاری چون فحشاء، سرقت، طالق، قتل 
و جنایت است و از این رو ضروري است که با یک عزم ملی 

نسبت به کاهش این پدیده شوم اقدام شود.
توصیه هاي پیشگیرانه به جوانان و نوجوانان:

خوب  را  اعتیاد آور  مواد  مصرف  عوارض  و  خطرات      
بشناسید.

    موادمخدر را حتی یک بار هم امتحان نکنید.
با افراد      از رفت و آمد در مکان  های آلوده و دوستی 

مشکوک پرهیز کنید.
    مواد اعتیادآور سم کشنده است که اثراتش به تدریج 

ظاهر می  شود.
ترین  خیرخواه   که  مادرتان  و  پدر  صحبت  های  به      

دوستان شما هستند، اطمینان کنید.
    با مطالعه، ورزش و تفریحات سالم برای اوقات فراغت 

خودتان برنامه  ریزی کنید.
اعتیادآور )علل و عوامل مؤثر در مصرف      درباره مواد 
مواد، خطرات، عوارض و عالئم آن( اطالعات کافی کسب 

کنید.
بر  و هرگز  باشید  فرزندان خود  برای  مناسبی  الگوی      

خالف گفته خود عمل نکنید.
    فضایی ایجاد کنید که فرزندانتان در آن احساس آرامش 

کنند.
    به صحبت  های فرزندانتان خوب گوش کنید. با لبخند، 
از جمالت مثبت نظیر »چقدر  تکان دادن سر و استفاده 
جالب«، »من این را نمی  دانستم« و … آنها را به گفتن 

بیشتر تشویق کنید.
    با تقویت قدرت اعتماد به نفس، تصمیم  گیری و از بین 
بردن افسردگی وکم رویی فرزندان، آنها را در برابر شرایط 

آسیب  زا مقاوم سازید.
    فرزندان خود را قبل از رسیدن به سنین بحرانی نسبت 
به مضرات و عواقب ویرانگر مصرف موادمخدر آگاه سازید.

    اعتیاد پدیده ای چند وجهی است و براي مبارزه با این 
پدیده خطرناک باید با توجه به همه ابعاد آن اقدام کرد.

    تنها برخورد جدي با مواد مخدر در بخش مقابله نتیجه 
آموزش  که  است  داده  نشان  تجربه  و  بود  نخواهد  بخش 
جایگاه ویژه ای در راستاي آگاهسازي و کاهش استفاده از 

مواد مخدر در جامعه دارد.
    اگر این آموزش ها هدفمند و با برنامه ریزي هاي الزم 
و سبک  زندگي  رفتار، سبک  در  توانیم  مي  باشد،  همراه 

فکری مخاطبان تأثیرات الزم را به وضوح ببینیم.
    اعتیاد یک نوع بیماري است که عوامل زیادي در آن 
دخیل است و سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری و رسیدن 

به نتایج اقدامات آن، به زمان زیادي نیاز دارد.

گزارش جدید محققان بریتانیایی؛
افزایش عالئم افسردگی نوجوانان 

در دوران پاندمی کرونا
میان  در  افسردگی  که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
نوجوانان در طول پاندمی کووید۱۹ افزایش یافته و آرامش 
محققان  جدید  مطالعه  نتایج  است.   یافته  کاهش  کلی 
افسردگی  عالئم  که  می دهد  نشان  لندن  کالج  دانشگاه 
شدید در میان نوجوانان در طول پاندمی ۶ درصد افزایش 
یافته است. تحقیقات گذشته نشان داده است که مسائل 
مربوط به سالمت روان، به ویژه در میان نوجوانان، در طول 

یافته است. همچنین به نظر می رسد که  افزایش  پاندمی 
دختران بیشتر از پسران تحت تأثیر قرار می گیرند، احتماالً 
را  احساسات خود  دارند  تمایل  دختران  که  دلیل  این  به 
بیشتر درونی کنند، که با نرخ باالتر افسردگی و اضطراب 
به  نیاز  یافته ها  این  می گویند  روانشناسان  است.  مرتبط 
از  حمایت  برای  روان  سالمت  جدید  مداخالت  معرفی 
جوانان و مراقبان آنها را برجسته می کند. عالئم افسردگی 
قبل از پاندمی در بین کودکان و نوجوانان در حال افزایش 
بود و در طول پاندمی با بسته شدن مدارس و ادارات بدتر 
شد و مردم انزوای اجتماعی، اختالل در کارهای روزمره و 

استرس مزمن را تجربه کردند.

 اعتیاد؛ مصیبت بار ترین چالش انسان معاصر

مطالعات نشان می دهد؛
کمک به دیگران باعث ایجاد 

حس شادی بیشتر می شود



منع واردات خودرو 
تا پایان اردیبهشت ماه است

گالیه های مردم از گرانی 
به حق است 

صفحه )4(صفحه )4(

معاون امور مجلس رییس جمهور گفت: منع واردات خودرو تا پایان 
اردیبهشت ماه است، اما پس از آن می توان در این خصوص تصمیم 
گرفت و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.  »سید محمد 
شورای  مجلس  )یکشنبه(  روز  علنی  جلسه  حاشیه  در  حسینی« 
اسالمی گفت: در موضوع واردات خودرو از وزیر صنعت، معدن و 

تجارت سوال شده است، همچنین در دولت نیز...

معاون اجرایی رئیس  جمهور ریشه  گرانی ها را تصمیمات نادرست 
تا  قبلی  دولت  بدهی های  پرداخت   به  اشاره  با  و  دانست   گذشته 
۱4۰4، گفت: تصمیمات دولت در ماه های اخیر قیمت ها را تعدیل 
کرد و مانع از اوج  گرفتن آن شده  است . »سیدصولت مرتضوی« 
درباره برخی گالیه ها از گرانی ها گفت: گالیه های مردم از گرانی 
به حق است اما رسانه ها باید دالیل آن را بررسی کنند تا مردم...
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پایگاههای خبر استان 
ساماندهی می شوند 

 اعتیاد؛ 
مصیبت بار ترین 

چالش انسان معاصر

پروانه مرتعداران متخلف 
در استان باطل می شود

و  طبیعی  منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
در  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  آبخیزداری 
حال اجرا بودن طرح مدیریت چرای دام گفت:پروانه 
باطل می شود. سلیمان  استان  مرتعداران متخلف 
که  چرا  مدیریت  طرح  در  اینکه  بیان  با  محمدی 
کهگیلویه  مراتع  از  هکتار  هزار   ۲۷۰ در  پارسال 
مرتعداران  چرای  پروانه   ۲۸ شد  اجرا  بویراحمد  و 
کهگیلویه و بویراحمد باطل شد اظهار داشت: اجاره 
از  به مدت ۲ سال  مراتع  رهاسازی  و  مراتع  دادن 
می شود.  پروانه  ابطال  به  منجر  که  است  مواردی 
مراتع  در  دام  مازاد  چرای  اینکه  یادآوری  با  وی 
پارسال ۱۸۰ مرتعدار  نیز تخلف است عنوان کرد: 

استان به دلیل دام مازاد در...

کلیات»طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی« در دستور جلسه علنی مجلس قرار گرفت و 
نمایندگان مخالف و موافق به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در نشست علنی روز- یکشنبه ۱۱ اردیبهشت- مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها در مورد کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها که 
دوفوریت آن در جلسه علنی  روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی وتصویب 

قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاههای خود در مورد این طرح پرداختند.
ویس کرمی در مخالفت: 

طرح شفافیت قوای سه گانه فرافکنی است
مهرداد ویس کرمی در مخالفت با این طرح گفت: در موردطرح شفافیت نمایندگان بنده به همه مراحل 
به آن رای دادم و حتی پس از رای نیاوردن کلیات آن به صورت داوطلبانه  آرای خود را از هیات رییسه 

درخواست کردم  که در مواقع مورد نیاز منتشر شود.
نماینده مردم خرم آباد بیان داشت:شفافیت می تواند مانع بسیاری از مشکالت شود اما مشکل کشور عدم 
شفافیت نیست. از این رو باید ابتدا کار قبلی را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و 

بخش خصوصی برویم. به نظر می رسد با این طرح فرافکنی کرده ایم. 
عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد 
است، گفت: جزئیات طرح با عنوان آن در تضاد است، برخی از موارد قابل انتشار در سازمان ها مشمول 
شفافیت نشده  است و این تناقض را نشان می دهد، اشکال دیگر غیراجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی 

نهادها از جمله دانشگاه آزاد، شوراهای شهر و روستا  است که مکانیزم آن مشخص نیست.
وی  افزود: سازمان هایی چون خیریه ها و بیمه ای نیز موظف به انتشار شدند که باید پرسید با کدام اصل 
قانون اساسی و با کدام هدف قرار است چنین چالشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم چرا که دخالت 
تمام اطالعات کشور مورد سوء  انتشار  از سوی دیگر  باعث آشفتگی می شود.  دولت در بخش خصوصی 
با منافع ملی در  را نمی پذیرد. برخی مواد  این موضوع  بود و هیچ عقل سلیمی  استفاده دشمن خواهد 

تضاد است.
احمدی بیغش در مخالفت: 

طرح شفافیت خالف اصل تفکیک قوا است 
 محمود احمدی بیغش هم در مخالفت با این طرح با  بیان اینکه هیچ کس در مجلس با طرح شفافیت 
مخالف نیست بلکه مخالف شیوه آن هستیم، گفت: طرح شفافیت ناقص ارائه شده است و ما مخالف این 
نقص ها هستیم، از سوی دیگر مغایرت با اصول ۶۹، ۵۷ و ۷۵ قانون اساسی دارد. به لحاظ بودجه ای نیازمند 
هزاران میلیارد تومان است که در طرح مذکور دیده نشده است. نماینده مردم شازند  با بیان اینکه باید 
طرح در کمیسیون آیین نامه بررسی می شد نه شوراها توضیح داد: اگر از طریق کمیسیون آیین نامه مطرح 
می شد نیازمند دو سوم رأی بود و به نظر می رسد ارسال طرح شفافیت به کمیسیون شوراها برای فرار از 

رأی دو سومی است. 
رئیس مجلس در جواب به اخطار قانون اساسی نماینده مخالف گفت: اخطار وارد نیست . در خصوص بحث 
باید گفت مواردی که به آیین نامه داخلی مجلس مرتبط می شود رأی دو  نیز  کمیسیون اصلی و فرعی 

سومی اخذ می شود اما مابقی موارد تغییر در مقررات نیست و رأی عادی گرفته می شود. 
احمدی بیغش در ادامه مخالفت خود بیان کرد: طرح شفافیت خالف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی 
از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر طرح مبهم است 
چرا که دستگاه ها، آیین نامه های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی توان با یک طرح برای 
کل کشور شفافیت را ملزم کرد. ورود شفافیت به شوراهای شهر و روستا با جمعیت 4۰ نفر سنگ بزرگی 

است که نشان دهنده اجرایی نشدن است. 
صباغیان در مخالفت: 

برخی از دستگاهها از جمله شورای نگهبان در طرح شفافیت  مستثنی شدند
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات طرح شفافیت قوای گفت: شفافیت آراء، شفافیت مالی و 
حقوقی مسئولین از دغدغه های مردم است و این موضوع به زبان های مختلف مطالبه شده است ضمن 
اینکه شفافیت در تصمیم گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد زیرا 
شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است با این حال در طرح مذکور برخی دستگاه ها استثنا 
شده اند، می توانستیم مجلس خبرگان، شورای نگهبان و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری را به شفافیت 

ملزم کنیم اما انتشار اطالعات را موکول به نظر ایشان کنیم.
نماینده مردم مهریز اظهار داشت: در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، گردش مالی سنگینی 
وجود دارد که به هیچ کس پاسخگو نیستند و الزم است در این نهادها شفافیت دیده شود، از سوی دیگر 
مستثنا کردن مصوبات مجلس در حوزه های صنفی و منطقه ای باعث ضعف مجلس می شود، انتظار می رود 

گزارش به کمیسیون برگردد تا عجوالنه برای این کار بزرگ تصمیم نگیریم.
 جوکار در موافقت: 

شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری و مدلی برای حکمرانی مطلوب است
محمدصالح جوکار در موافقت کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر 
نهادها، گفت: بحث شفافیت آرا از ابتدای مجلس یازدهم در دستورکار قرار داشت از این رو طرح های 

مختلفی توسط نمایندگان و همچنین یک الیحه از سوی دولت ارائه شد.
نماینده مردم یزد اظهار کرد: یکی از دغدغه های مردم نسبت به عملکرد نمایندگان، این است که چه آرایی 
نسبت به طرح ها و لوایح داده اند بنابراین یکی از ابزارهایی که مردم می توانند با آن عملکرد نمایندگان 

را ارزیابی کنند شفافیت آراء است.
وی بیان داشت: این شفافیت می تواند شامل شفافیت در رفتار، حضور در صحن، کمیسیون ها باشد؛ مردم 
امروز از مجلس انقالبی و کارآمد چنین درخواستی را دارند لذا همه طرح ها و الیحه دولت تبدیل به طرح 

شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها شد.
رییس کمیسیون شوراها افزود: شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با 
فساد و رانت و مدلی برای حکمرانی مطلوب است؛ باید اذعان کرد ایجاد شفافیت بهینه مستلزم تعیین 

شاخص، دستگاه های مرتبط و در اختیار داشتن داده ها و اطالعات است.
جوکار گفت: طرح یاد شده با حضور کارشناسان از قوای سه گانه، نهادهای نظارتی و دستگاه های مرتبط 
در کمیسیون به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شد که نهایتا در ۵ ماده به تصویب رسید؛ براین 
اساس مجلس شورای اسالمی و مجموعه های تحت نظر آن، هیات دولت و سایر سازمان های تصمیم 
گیر و مردم نهاد که خدمات عمومی می دهند مشمول این طرح شده اند. نماینده مردم یزد خاطرنشان 
کرد: آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقالب، شوراهای اسالمی شهر و روستا، شورای عالی و مجموعه 

های تصمیم گیر مشمول این طرح هستند؛ چرا باید استخدام صورت بگیرد اما مردم در جریان نباشند
نظری در موافقت: 

شفافیت ابزاری برای نظارت مردم بر عملکرد مسئوالن است
سید غنی نظری خانقاه در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و 
سایر نهادها در موافقت با کلیات طرح شفافیت ، گفت: یکی از مخالفان طرح شفافیت معتقد است این طرح 

با اصل ۲۷ قانون اساسی مغایر بوده، در حالی که این اصل هیچ ارتباطی با طرح مذکور ندارد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با اشاره به اصل ۸ قانون اساسی که مردم باید به عملکرد مسئوالن 
نظارت داشته باشند، گفت: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر باید وجود داشته باشد، لذا 
مردم باید بدانند مسئوالن چه کاری انجام داده و چه تصمیمی می گیرند و از طرفی مردم نباید برای 
بیان مشکالتشان با مسئوالن، لکنت زبان داشته باشند. وی با اشاره به برخورد نامناسب با مردم در برخی 
از دستگاه ها افزود: باید به دستگاه ها مراجعه کرده تا ببینید با مردم چه رفتارهایی صورت می گیرد، 
از  باید اجرایی شده و این موضوع را نیز از خودمان شروع خواهیم کرد و بخش عمده ای  لذا شفافیت 
موارد مندرج در طرح شفافیت مربوط به مجلس و رأی نمایندگان است. در حال حاضر بسیاری از صحبت 
تایید  مورد  نیز  آرا  شفافیت  ازطرفی  شود،  می  پخش  فرهنگ  رادیو  نظیر  ها  رسانه  از  نمایندگان  های 
تمامی نمایندگان است و در راستای قاعده اخالقی وفای به عهد باید به طرح مذکور رأی دهیم، چرا که 
چیزی برای پنهانکاری از مردم نداریم. نظری با اشاره به اینکه مردم باید مطلع باشند که چه فردی چه 
تصمیمی علیه منافع ملی می گیرد، اضافه کرد: شفافیت ابزاری برای نظارت مردم بر عملکرد مسئوالن 
است، مردم باید در جریان امور قرار گرفته و بدانند حاکمان چه کاری انجام می دهند، لذا همه دستگاه 
ها نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، شورایعالی قضایی، مجلس شورای اسالمی و هیات 
دولت باید این موضوع را اجرایی کنند. وی با بیان اینکه شفافیت مانع فرار از مسئولیت می شود، افزود: 
ما باید به شعارهایی که در زمان انتخابات دادیم عمل کنیم، بسیاری از نمایندگان با این شعارها از مردم 
رأی دریافت کردند، از طرفی ما باید این موضوع را از ابتدای مجلس حل می کردیم تا همه شئونات کشور 
شفاف شود، همانطور که حضرت علی )ع( می فرماید در حاکمیت اسالمی چیز محرمانه ای وجود نداشته 

مگر در موارد نظامی و امنیتی.
پیرهادی در موافقت:

 طرح شفافیت بار مالی برای دولت ندارد
محسن پیرهادی دیگر نماینده موافق با طرح مذکور گفت: این شفافیت موضوعی است که از ابتدا مطالبه 
مردم و موضوع مورد پیگیری نمایندگان بود و چندین جلسه برای کارشناسی آن برگزار شد. طرح ها 

هر کدام مزایایی داشتند اما هیچکدام کامل نبوده و طرح کمیسیون آیین نامه نیز علی رغم تمامی قوت 
هایش، مطلوب افکار عمومی و نمایندگان نبود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: مجلس با موضوع شفافیت کامال موافق بوده و اساساً انسان عاقل و فهیم با 
این امر موافق است.

وی افزود: در کارگروه تدوین این طرح و کمیسیون مربوطه موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم، 
از جمله اینکه آیا مردم از ما صرفاً شفافیت آرا می خواهند یا شفافیتی که منجر به حل مشکالت کشور 
شود. مردم شفافیتی می خواهند تا متوجه شوند چه تصمیمی گرفته شده و پشت صحنه چه اتفاقی رخ 
می دهد. یقیناً مجلس نیز در رأس امور بوده و برای کل کشور و تمام شئونات اداری و اجرایی اعم از 
مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و شوراها تصمیم می گیرد. ریل گذاری و قانونگذاری و نظارت 

بر اجرای قانون بر عهده مجلس است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: مردم از ما می خواهند با آنها پاسخ دهیم که منابع کشور 
در کجا هزینه می شود. بخشداری و فرمانداری ها چه میزان بودجه دریافت کرده و آنها را در کجا هزینه 
می کنند. نظرات کارشناسی و تصمیم ها چه بوده و چه تاثیری بر منافع مردم دارد. همچنین مردم می 
خواهند بدانند چه کسانی وام های کالن دریافت کرده و کجا خرج می کنند و آیا این موضوع در مسیر 
بهبود وضعیت آنها بوده یا خیر. همچنین مردم دوست دارند بدانند افرادی که پرونده قضایی سنگین دارند، 

چه کسانی هستند که با آنها وارد معامله شوند یا خیر.
وی افزود: مردم از ما سوال می کنند که شفافیت چه تاثیری در رفع تبعیض، رانت و فساد دارد. همچنین 
مردم از ما سوال می کنند در شوراها و شهرداری ها برای اراضی چه تصمیمی گرفته می شود و آیا این 

تصمیمات به منابع آنها خدشه وارد می شود یا خیر.
پیرهادی با بیان اینکه در طرح شفافیت، حریم خصوصی مردم نیز مالحظه شده و مسائل امنیتی و نظامی 
نیز برای جلوگیری از تعرض دشمن محفوظ می ماند، اضافه کرد: طرح شفافیت بار مالی برای دولت نداشته 
این شفافیت  اجرایی کنند.  را  اختیار آن  الکترونیکی تحت  با سامانه های  توانند  و همه دستگاه ها می 
خواسته مردم بوده و ما باید به این مطالبه مردم پاسخ دهیم و این پیام به مردم است که نظام جمهوری 

اسالمی در جهت شفاف سازی همه امور پیشقدم است.
آصفری در موافقت:

 مردم باید از تصمیمات پشت درب های بسته مطلع شوند
محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی 
و سایر نهادها گفت: با توجه به اینکه موضوع شفافیت مطالبه مردم بوده، باید یکبار برای همیشه برای 
همه قوا حل شود. با اجرای شفافیت هیچکس متضرر نشده و مردم باید مطلع باشند در جلساتی که پشت 

درب های بسته برگزار می شود، چه تصمیمی گرفته شده و موافقان و مخالفان آنها چه کسانی هستند.
وی با بیان اینکه مردم نامحرم نبوده و باید از تصمیمات آگاه باشند، بیان کرد: برخی از مسائل طبقه بندی 
باید برای مردم شفاف شود. به عنوان مثال بودجه  شده و محرمانه باید محفوظ بماند، اما سایر مسائل 
سال جاری حتی نمایندگان نیز از جزئیات دوسوم بودجه اطالعی ندارند. همچنین در رابطه با موضوع ارز 

ترجیحی نیز حتی نمایندگان اگر از وزرا سوال نکنند، اطالعات کافی نخواهند داشت.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم با بیان اینکه مردم باید از قوانینی که قرار است 
آینده آنها را تحت تاثیر قرار دهد، آگاه باشند، اضافه کرد: ماده اول طرح مذکور مربوط به شفافیت در 
حوزه مجلس است تا آرای موافق و مخالف نمایندگان، تصمیمات دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و همه 
مجموعه ها و همچنین اموال و دارایی های مجلس و نمایندگان برای مردم شفاف شود، لذا مجلس ابتدا 

برای خود تصمیم گرفته و سپس برای سایر دستگاه ها این کار را شروع کرده است.
آصفری اضافه کرد: بخش زیادی از نحوه هزینه کرد سود شرکت ها در اتاق های بازرگانی مورد تصمیم 
گیری قرار می گیرد و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که این مبالغ در کجا هزینه می شود. 
جزئیات  از  که  چرا  کردیم،  تصویب  را  بازرگانی  اتاق  از  تفحص  و  تحقیق  گذشته  هفته  ما  که  همانطور 

تصمیمات و هزینه ها اطالع نداشتیم.
وی با بیان اینکه مجلس طبق قانون اساسی در همه شئونات می تواند دخالت کرده و قانونگذاری کند، 
که  مذاکراتی  با  رابطه  در  همچنین  شوند.  مطلع  قضایی  مجامع  در  صادره  ازآرای  باید  مردم  داد:  ادامه 
در سفرهای خارجی مسئوالن صورت می گیرد، باید مردم به ویژه تجار اطالعات کافی داشته باشند و 
همچنین در رابطه با تصمیم گیری های حوزه کشاورزی مردم به ویژه کشاورزان باید اطالعات کافی در 

اختیار داشته باشند تا برای آینده شغلی خود تصمیم مناسبی بگیرند.

در پایان نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس کلیات 
این طرح را به تصویب رساندند.

مشکالت  همه  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس   
کشور قابل حل است، گفت: دولت از انتقادات 
دارد  انتظار  مقابل  در  و  می کند  استقبال 
ارائه  راهکار  و  کرده  عمل  منصفانه  منتقدان 
رئیسی  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل  دهند.  
جمعی  با  هم اندیشی  نشست  در  شب  شنبه 
از فعاالن سیاسی، تحزب و کار تشکیالتی در 
حوزه سیاسی را نه مقصد بلکه یک مسیر برای 
اصالح امور و پیشرفت جامعه دانست و افزود: 
باید در خدمت  احزاب و تشکل های سیاسی 
کردن  حاکم  و  جامعه  اصالح  عدالت،  تحقق 
ارزش ها باشند و اگر حزب مقصد و معبد افراد 
شد، قبیله گرایی بر فضای فعالیت های سیاسی 
حاکم می شود و این نقطه آغاز انحراف عرصه 
و  سنجش ها  داد:  ادامه  وی  است.  سیاست 
وجود  با  امروز  که  می دهد  نشان  ارزیابی ها 
مردم  امید  کشور،  در  فرودها  و  فراز  همه 
توجهی  قابل  به شکل  امور  اصالح  به  نسبت 
افزایش یافته و این سرمایه ارزشمندی است 
این  پاسداشت  پاسداشت.  را  آن  باید  که 
سرمایه ارزشمند این است که مردم در عمل 
اصالح امور را ببیند و احساس کنند که گره ها 

در حال گشوده شدن است.
انتقاد  از  اینکه همواره  بیان  با  رئیس جمهور 
ادعا  این  گواه  کرد:  تصریح  کرده ام،  استقبال 
مورد   ۹۶ سال  انتخابات  در  که  است  این 
قرار  هجمه ها  و  انتقادات  موج  سنگین ترین 
گرفتم اما از هیچ کس شکایتی نکردم. دولت 
از انتقادات استقبال می کند و در مقابل انتظار 
راهکار  و  کرده  عمل  منصفانه  منتقدان  دارد 
نیز ارائه دهند. آیت اهلل رئیسی ادامه داد: باور 
دارم که همه مشکالت کشور قابل حل است 
و هر چه از زمان حضورم در راس قوه مجریه 
می گذرد، به اعتبار اشراف بیشتر بر ظرفیت ها 
و استعدادهای کشور از نیروی انسانی کارآمد 
کشور  درخشان  آینده  به  طبیعی،  منابع  تا 
به  اشاره  با  امیدوارتر می شوم. رئیس جمهور 
و  پیشرفت  را محور  تولید  رونق  اینکه دولت 
رشد اقتصادی و رفع مشکالت کشور می داند، 

خاطرنشان کرد: شخصاً یکی از مخالفان...

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
بویراحمد با اشاره به اینکه ساماندهی پایگاه های 
 ، گرفته  قرار  کار  دستور  در  استان  این  خبری 
تاکید کرد: مبنای فعالیت سایت های خبری در 
وهله نخست داشتن مجوز است. امین درخشان 
های  پایگاه  از  توجهی  قابل  شمار  اینکه  بیان  با 
در  مجوز   بدون  بویراحمد  و  کهگیلویه  خبری 
حال فعالیت هستند از گردانندگان این سایت ها 
خواست نسبت به اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی اقدام کنند....

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کهیگلویه و بویراحمد:   
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از سوی نماینده ولی فقیه در استان؛

میزان زکات فطره
 در کهگیلویه و بویراحمد

 اعالم شد

پایان تلخ بیش از ۱۹ساعت 
عملیات جستجوی 

فرد گمشده در ارتفاعات 
شهرستان “چرام”

موافقان و مخالفان 
»کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه« چه گفتند؟

مشکالت قابل حل است 
منتقدان منصفانه عمل کنند
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معاون بهداشت وزارت بهداشت:

نمازگزاران عید فطر در فضای باز
 هم ماسک بزنند

استفاده  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
فضای  در  حتی  ماسک  از  فطر  عید  نمازگزاران 

باز ضروری دانست.
برای  ماسک  از  استفاده  گفت:  حیدری  کمال 
نماز عید فطر حتی در فضای  شرکت کنندگان 
و  مهر  افراد  می بایست  و  است  تاکید  مورد  باز 

سجاده شخصی به همراه داشته باشند.
وی افزود: در گیت های ورودی به محل برگزاری 
و  بهداشتی  سرویس  وضوخانه،  فطر،  عید  نماز 
تا  شود  اتخاذ  ترتیبی  باید  پذیرایی  ایستگاه های 
از ایجاد تجمع جلوگیری به عمل آید. همچنین 
تهویه مناسب در سرویس  ضرری است سیستم 
نماز  برگزاری  محل  در  وضوخانه ها  و  بهداشتی 

عید فطر فراهم شود.
سیستم  وجود  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر  معاون 
رعایت  و  نماز  برگزاری  محل  در  مناسب  تهویه 
محل های  در  ویژه  به  نمازگزاران  بین  فاصله 
از  الزم  رسانی  اطالع  داشت:  بیان  سرپوشیده، 
تبلیغات  سازمان  سیما،  و  صدا  سازمان  طریق 
اسالمی، مبلغان و هیئت امنا محل های برگزاری 
نماز عید فطر مبنی بر استفاده از ماسک و عدم 
از  بیماری  عالئم  دارای  یا  و  بیمار  افراد  حضور 
جمله تب، آبریزش بینی و عالمت سرماخوردگی 

در نماز عید فطر صورت پذیرد.
گندزدایی  و  نظافت  و  شستشو  افزود:  حیدری 
سرویس های بهداشتی محل برگزاری نماز مورد 
تأکید است. توصیه می شود که افراد دارای سن 
باال یا دارای بیماری زمینه ای در مراسم شرکت 

نکنند.
هیئت  با  را  موارد  این  اجرای  مسئولیت  وی، 
امنای محل برگزاری نماز و نظارت را با سازمان 
تبلیغات اسالمی دانست و گفت: نظارت عالیه بر 
موارد فوق با دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی )مراکز بهداشت( است.

محققان انگلیسی می گویند؛

فاصله طوالنی تر بین 2 دوز واکسن و 
تقویت ۹ برابری آنتی بادی ها

بر اساس تحقیقات جدید، فاصله طوالنی تر بین 
دو دوز اولیه واکسن کووید۱۹ می تواند تا ۹ برابر 

بیشتر آنتی بادی تولید کند.
 عالوه بر این، برای کسانی که قباًل به کووید ۱۹ 
ممکن  عفونت  از  پس  ماه  شده اند، هشت  مبتال 

است زمان مناسبی برای واکسینه شدن باشد.
امنیت  آژانس  از  ارشد  محقق  اوتر«،  »اشلی 
»فاصله  گفت:  بیانیه ای  در  بریتانیا،  سالمت 
ویروس  معرض  در  گرفتن  قرار  بین  زمانی 
پاسخ های  در  مهمی  نقش  واکسیناسیون  و 

آنتی بادی پس از واکسیناسیون دارد.«
وی افزود: »با این حال، تحقیقات بیشتری برای 
آنتی بادی  باالتر  میزان  این  آیا  اینکه  تعیین 
 ۱۹ کووید  بیماری  برابر  در  بیشتری  محافظت 
ایجاد می کند و چگونه این فاصله طوالنی تر بین 
کننده  تقویت  پاسخ های  بر  است  ممکن  دوزها 

تأثیر بگذارد یا خیر، مورد نیاز است.«
میزان  بریتانیا  بهداشتی  امنیت  آژانس  محققان 
آنتی بادی را در نمونه های خون نزدیک به ۶۰۰۰ 
کارمند مراقبت های بهداشتی بریتانیا که واکسن 
اندازه گیری  بودند،  کرده  دریافت   ۱۹ کووید 

کردند.
واکسن  دوز  اولین  کننده  شرکت   4۰۰۰ حدود 
 ۲۰۰۰ حدود  و  زودتر  روز   ۲۱ حداقل  را  خود 
دریافت  زودتر  روز   ۱4 را حداقل  دوم خود  دوز 
کرده بودند. آنها بر اساس سابقه عفونت به عنوان 
قبلی  عفونت  بدون  یا   ۱۹ کووید  به  مبتال  قباًل 
طبقه بندی شدند. بیش از ۹۹ درصد از افرادی 
علیه  آنتی بادی  بودند،  نداشته  قبلی  عفونت  که 

ویروس کرونا تولید کردند.
پس از اولین دوز، افرادی که عفونت قبلی داشتند 
تا ۱۰ برابر بیشتر از افرادی که آلوده نشده بودند، 
دوز  از  پس  داشتند.  بیشتری  آنتی بادی  سطح 
سطوح  داشتند  قبلی  عفونت  که  آنهایی  دوم، 
آنتی بادی شأن دو برابر بیشتر از افرادی که آلوده 

نشده بودند، بود.
محققان دریافتند که فاصله زمانی طوالنی تر بین 
آنتی بادی مرتبط است بطوری  با سطوح  دوزها، 
 ۱۹ کووید  به  قباًل  که  شرکت کنندگانی  در  که 
هفته،   ۱۰ از  پس  ویژه  به  بودند،  نشده  مبتال 
جوانان  میان  در  اثر  این  بود.  بیشتر  برابر   ۹ تا 
بر سطح  تزریقی  دوز  دو  بین  فاصله  بود.  بارزتر 
داشتند  قبلی  عفونت  که  افرادی  در  آنتی بادی 
تأثیری نداشت. با این حال، فاصله طوالنی تر بین 
عفونت و واکسیناسیون با سطوح آنتی بادی باالتر 
مرتبط بود. به عنوان مثال، افرادی که اولین دوز 
از عفونت  ماه پس  را حدود هشت  واکسن خود 
برابر  آنتی بادی شأن هفت  میزان  کردند،  تزریق 
از عفونت  ماه پس  بود که سه  افرادی  از  بیشتر 

واکسینه شده بودند.
 این میزان پس از هشت ماه به این سطح رسید، 
که نشان می دهد هشت ماه پس از عفونت ممکن 
از  پس  واکسیناسیون  برای  مطلوب  زمان  است 

عفونت باشد.

معاون رئیس  جمهور: 
گالیه های مردم از گرانی

به حق است 
تصمیمات  را  گرانی ها  ریشه   جمهور  رئیس   اجرایی  معاون 
بدهی های  پرداخت   به  اشاره  با  و  دانست   گذشته  نادرست 
دولت قبلی تا ۱4۰4، گفت: تصمیمات دولت در ماه های اخیر 

قیمت ها را تعدیل کرد و مانع از اوج  گرفتن آن شده  است .
»سیدصولت مرتضوی« درباره برخی گالیه ها از گرانی ها گفت: 
گالیه های مردم از گرانی به حق است اما رسانه ها باید دالیل 

آن را بررسی کنند تا مردم در جریان واقعیت ها قرار بگیرند.
وی منشاء گرانی ها را تصمیمات غلطی دانست که در گذشته 
گرفته شده و ادامه داد: برنامه دولت این است که با همه توان 
بازار را مدیریت کند و امور را طوری پیش ببرد که به اقشار 

مختلف مردمی آسیبی وارد نشود.
معاون اجرایی رئیس  جمهور تصریح کرد: تصمیمات دولت در 
اوج گرفتن آن  از  را تعدیل کرد و مانع  ماه های اخیر قیمت ها 

شد.
قیمت ها  افزایش  گاهی  که  شد  یادآور  هم  را  نکته  این  وی 
رسانه ای می شود اما وقتی قیمت ها تعدیل می شود، این مسأله 
آنگونه که باید و شاید رسانه ای نمی شود و همین موضوع برای 

جامعه بار روانی ایجاد می کند.
قبل  دولت  از  به جامانده  بدهی های  موضوع  درباره  مرتضوی 
گفت: یکی از مسائل تورمی این است که اوراق را با یک چهارم 
و  است  شده  نقدینگی  به  تبدیل  حاال  و  کردند  عرضه  قیمت 

همین باعث تورم و گرانی کاالها در کشور می شود.
وی با بیان اینکه بنای دولت این نیست که نبش قبر کند، ادامه 
تا هر چه  از حاشیه ها کار کند  داد: دولت تالش دارد به دور 

زودتر مشکالت مردم و کشور برطرف شود.

تا ۱4۰4 باید بدهی های دولت قبل را بپردازیم
هنگفت  بدهی های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس   اجرایی  معاون 
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری هم اظهار داشت: 
دولت سال قبل همه همت خود را صرف کرد تا آرامش خوبی 

در این خانواده ها به وجود بیاید.
مرتضوی گفت: دولت در ۹ ماه گذشته بخش قابل توجهی از 
وقت خود را گذاشت تا بدهی ها را پرداخت کند و تا ۲۸ اسفند 

۱4۰4 هم این بدهی ها باید جبران شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تقریباً در حوزه 
پروژه های عمرانی که ساالنه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
و در حوزه جاری بدهی های دولت به صندوق های لشکری و 
باید  تومان دیده شده که دولت  کشوری حدود 4۰۰ میلیارد 
۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی های گذشته را در سال جاری 

پرداخت کند.
مرتضوی در بخش دیگری از این گفت  وگو با اشاره به تأمین 
سفرهای  در  عمرانی  طرح   ۶۰۰ و  هزار   ۲ حدود  برای  اعتبار 
استانی گفت: تخصیص نخست مربوط به سال ۱4۰۰ بود که 

انجام شد.
منابع در سال  تومان  میلیارد  داد: ۱4 هزار و ۶۰۰  ادامه  وی 
به  سفر  از  قبل  تا  شده  انجام  استانی  سفرهای  برای   ۱4۰۰
خراسان رضوی که آخرین آنها مازندران بود، پیش بینی شده 
که تا پایان ۱4۰۰، ۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی بسیار بیشتر 

از پیش بینی ها برای پروژه ها پرداخت شد.
مرتضوی اضافه کرد: دولت در آغاز سال جدید به دنبال تأمین 
اعتبارات جاری و حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان است 
سر  از  استانی  سفرهای  اعتبار  تخصیص  آینده،  ماه های  از  و 

گرفته می شود.

منع واردات خودرو 
تا پایان اردیبهشت ماه است

خودرو  واردات  منع  گفت:  رییس جمهور  مجلس  امور  معاون 
این  در  می توان  آن  از  پس  اما  است،  اردیبهشت ماه  پایان  تا 
نخواهد  وجود  بابت  این  از  مشکلی  و  گرفت  تصمیم  خصوص 

داشت.
 »سید محمد حسینی« در حاشیه جلسه علنی روز )یکشنبه( 
مجلس شورای اسالمی گفت: در موضوع واردات خودرو از وزیر 
صنعت، معدن و تجارت سوال شده است، همچنین در دولت 
نیز بارها و بارها مطرح شده که روند فعلی این صنعت مطلوب 
نیست. وی با اشاره به گالیه های جدی رهبر معظم انقالب در 
این  در  بیان داشت:  داخل،  تولید  کیفیت خودروهای  خصوص 
نظر  قطع  به طور  و  است  فعالیت  حال  در  به جد  دولت  زمینه 
نمایندگان مجلس نیز برایمان محترم است که چطور می توان 
همچون  مباحثی  گفت:  حسینی  کرد.  عبور  وضعیت  این  از 
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و از آن طرف، نظارت 
مواردی  جزو  خودرو  واردات  موضوع  همچنین  آن،  بر  دولت 

است که مطرح است.
شود  انجام  حوزه  این  در  تحولی  و  تغییر  باید  ادامه داد:  وی 
برنامه هایشان  در  اقدامات جدی  نیز  وزارت صمت  و  دولت  و 
طراحی کرده اند. معاون امور مجلس رییس جمهور تصریح کرد: 
برنامه های خود  در  را  بزرگ  کارهای  دولت  اینکه  به  توجه  با 
دارد، مساله خودرو و سایر مشکالت باید به سرعت رفع شود تا 

دیگر مساله دولت و وزارت صمت نباشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

فلسطین قلب تپنده 

رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با جمعی از فعاالن سیاسی:

 مشکالت کشور قابل حل است منتقدان منصفانه عمل کنند

اینکه همه مشکالت  بیان  با  رئیس جمهور   
کشور قابل حل است، گفت: دولت از انتقادات 
دارد  انتظار  مقابل  در  و  می کند  استقبال 
ارائه  راهکار  و  کرده  عمل  منصفانه  منتقدان 

دهند.
 آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی شنبه شب 
فعاالن  از  جمعی  با  هم اندیشی  نشست  در 
حوزه  در  تشکیالتی  کار  و  تحزب  سیاسی، 
برای  مسیر  یک  بلکه  مقصد  نه  را  سیاسی 
اصالح امور و پیشرفت جامعه دانست و افزود: 
احزاب و تشکل های سیاسی باید در خدمت 
کردن  حاکم  و  جامعه  اصالح  عدالت،  تحقق 
معبد  و  مقصد  حزب  اگر  و  باشند  ارزش ها 
فعالیت های  فضای  بر  قبیله گرایی  شد،  افراد 
آغاز  نقطه  این  و  می شود  حاکم  سیاسی 

انحراف عرصه سیاست است.
نشان  ارزیابی ها  و  سنجش ها  داد:  ادامه  وی 
می دهد که امروز با وجود همه فراز و فرودها 
در کشور، امید مردم نسبت به اصالح امور به 
شکل قابل توجهی افزایش یافته و این سرمایه 
پاسداشت.  را  آن  باید  که  است  ارزشمندی 
پاسداشت این سرمایه ارزشمند این است که 
مردم در عمل اصالح امور را ببیند و احساس 

کنند که گره ها در حال گشوده شدن است.

منتقدان منصفانه عمل کنند
انتقاد  با بیان اینکه همواره از  رئیس جمهور 
ادعا  این  گواه  تصریح کرد:  استقبال کرده ام، 
مورد   ۹۶ سال  انتخابات  در  که  است  این 
قرار  هجمه ها  و  انتقادات  موج  سنگین ترین 
گرفتم اما از هیچ کس شکایتی نکردم. دولت 
از انتقادات استقبال می کند و در مقابل انتظار 
راهکار  و  کرده  عمل  منصفانه  منتقدان  دارد 

نیز ارائه دهند.
باور دارم که همه  داد:  ادامه  رئیسی  آیت اهلل 
از  و هر چه  است  قابل حل  مشکالت کشور 
قوه مجریه می گذرد،  زمان حضورم در راس 
و  ظرفیت ها  بر  بیشتر  اشراف  اعتبار  به 
کارآمد  انسانی  نیروی  از  کشور  استعدادهای 
کشور  درخشان  آینده  به  طبیعی،  منابع  تا 

امیدوارتر می شوم.

از مخالفان اصلی واردات بی رویه هستم
رونق  دولت  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
و  اقتصادی  رشد  و  پیشرفت  محور  را  تولید 
رفع مشکالت کشور می داند، خاطرنشان کرد: 
شخصاً یکی از مخالفان اصلی واردات بی رویه 
هستم، اما در برخی زمینه ها با توجه به عدم 
به  ناچار  کشور  تولیدی  ظرفیت های  کفایت 

واردات هستیم.

افزایش 4 برابری حجم ارتباطات تجاری 
دولت سیزدهم با همسایگان

مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  رئیسی  آیت اهلل 
و  حمل  بخش  در  کشور  زیرساخت های 
که  دارد  بسیاری  کاستی های  ریلی  نقل 
مدت  همین  در  شوند.  برطرف  سریع تر  باید 
سپری شده از دولت سیزدهم حجم ارتباطات 
تجاری با همسایگان حدود چهار برابر افزایش 
یافته و تداوم این روند نیازمند توسعه بیشتر 
ظرفیت های  که  است  ریلی  زیرساخت های 
کنونی کشور مثال در تولید لوکوموتیو کفاف 

تامین این نیازها را نمی دهد.
دولت قبل هر تکلیف قانونی را که ممکن 

بود موجب نارضایتی شود، اجرا نکرد
مطرح  گالیه های  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
خدمات  تعرفه های  افزایش  به  نسبت  شده 
افزایش  برق گفت:  و  زمینه آب  در  از جمله 
که  بوده  بودجه  قانون  تکلیف  تعرفه ها  این 
باید از ابتدای سال ۱4۰۰ اجرا می شدند، اما 
را  قانونی  تکلیف  هر  متاسفانه  پیشین  دولت 
شود،  نارضایتی  بروز  موجب  بود  ممکن  که 
مسکوت گذاشت و اجرا نکرد. آیت اهلل رئیسی 
با بیان اینکه دولت قبل همچنین برخی لوایح 
را بدون تعیین محل تامین منابع الزم برای 
اجرا به مجلس ارائه کرد، افزود: باید تدبیری 
در  که  دولتی  این  از  پس  تا  شود  اندیشیده 
حال پایان کار خود است، اجازه نداشته باشد 

بی حساب برای دولت بعد ایجاد ِدین کند.
دولت برای رفع مشکالت اقدام به 

استقراض یا چاپ پول نکرد
فعالیت  آغاز  اظهار داشت: در  رئیس جمهور 
تومانی  میلیارد  هزار   4۸۰ کسری  با  دولت 
مواجه بودیم و حتی پول کافی برای پرداخت 
حقوق مرداد ماه کارکنان دولت موجود نبود. 
به  اقدام  مشکالت  این  رفع  برای  اما  دولت 
استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول نکرد.

آیت اهلل رئیسی در ادامه سخنانش با استقبال 
برای  جلسه  این  در  شده  مطرح  پیشنهاد  از 
دولت های  شده  مدون  تجربیات  از  استفاده 
بررسی های  مرکز  به  کرد:  تصریح  قبل 
دادم  ماموریت  جمهوری  ریاست  استراتژیک 
از  دولت  تحول  طرح  تدوین  روند  در  که 
تجربیات دولت های گذشته نیز حتما استفاده 

کنند.

رفع تحریم ها تنها راهکار و محور حل 
مشکالت اقتصادی کشور نیست 

در  دولت  اقدامات  تشریح  در  جمهور  رئیس 
رفع  کرد:  خاطرنشان  تحریم ها  با  مواجهه 
محور  و  راهکار  تنها  دولت  نگاه  از  تحریم ها 
است.  نبوده  کشور  اقتصادی  مشکالت  حل 
تالش ها برای افزایش فروش نفت و گسترش 
به  و  همسایه  با کشورهای  تجاری  ارتباطات 
اقتصادی  تعامالت  سطح  ارتقای  کلی  طور 
کشور برای این بوده که اثر تحریم ها خنثی و 

رفع تحریم ها تسهیل شود.
آیت اهلل رئیسی گفت: دولت هیچ راهکار ناظر 
به رفع مشکالت اقتصادی در کشور را نادیده 
نگرفته و هر اقدام یا برنامه ای که می توانسته 
شده  دنبال  بکند،  مشکالت  حل  به  کمکی 

است.
رئیس جمهور با تشکر از  نظرات و دیدگاه های 
داشت:  اظهار  حاضران  سوی  از  شده  مطرح 
حتما  که  می کنم  درخواست  شما  همه  از 
طرح  به  دغدغه مندی  و  دلسوزی  همین  با 
قول  به شما  و  دهید  ادامه  دیدگاه های خود 
شما  نظرات  از  حتما  دولت  که  می دهم 

استفاده خواهد کرد.
پیش از سخنان رئیس جمهور ۱۷ نفر از فعاالن 
سیاسی حاضر در سخنانی به طرح دیدگاه ها و 
نظرات خود درباره مشکالت کشور و عملکرد 
دولت پرداختند. لزوم توجه جدی به کاهش 
در  ثبات  ایجاد  کشور،  در  عمومی  اعتماد 
دولت  پیگیری  اقتصادی،  تصمیم گیری های 
اساسی،  قانون  کامل  و  صحیح  اجرای  برای 
خدمات،  و  کاالها  گرانی   برای  چاره اندیشی 
لزوم اصالح ریل سیاست گذاری های اقتصادی 
انتصابات  تکلیف  تعیین  در  تسریع  کالن، 
شدن  دیده  برای  تالش  اجرایی،  دستگاه  در 
اقتصادی در زندگی مردم،  آثار گشایش های 
ارتقای سهم و نقش اجتماعی زنان، قدردانی 
از دولت بابت حذف تشریفات زاید، لزوم ارائه 
برنامه روشن برای حل مسائل اقتصادی، لزوم 
تشکیل  فرهنگی،  در عرصه  ایجاد هماهنگی 
به  توجه  باتجربه،  افراد  از  متشکل  فکر  اتاق 
اقتضائات حکمرانی در دوران حاکمیت فضای 
نظام  فساد  و سهم  نقش  به  توجه  و  مجازی 
بانکی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم از جمله 

محورهای مطرح شده در این نشست بودند.

برنامه  به  اشاره  با  رییس جمهور  اول  معاون 
ارز 4۲۰۰  برای حذف  های دولت و مجلس 
تومانی از بودجه کشور گفت: تمام قوای کشور 
آمادگی دارند با افزایش تعامل و همکاری ها 
در راستای حذف ارز 4۲۰۰ تومانی در کشور 
به گونه ای گام بردارند تا فشار و آسیبی بر 

جامعه به ویژه دهک های پایین وارد نشود.
در  )یکشنبه(  روز  عصر  مخبر  محمد  دکتر   
تمام  اینکه  به  اشاره  با  دولت  هیئت  جلسه 
سیزدهم  دولت  های  وزارتخانه  و  ها  بخش 
متبوع  های  دستگاه  در  تا  دارند  مأموریت 
برنامه  تومانی   4۲۰۰ ارز  حذف  برای  خود، 
ریزی دقیقی را به صورت روزانه دنبال کنند، 
گفت: متاسفانه ارز 4۲۰۰ به یک کانون فساد 
مدیریت  و  اجرا  ولی  شد  منجر  کشور  در 
می تواند  ترجیحی  ارز  حذف  طرح  صحیح 
اقتصاد  برای  بزرگی  و  مثبت  بسیار  اثرات 
کشور در نسل های  کنونی و آینده به جای 

بگذارد. 
مسیر  در  سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  وی 
حذف ارز 4۲۰۰ گام برداشته است و امیدواریم 
با همکاری قوای سه گانه و کمک های مردم 
بتوانیم این طرح بزرگ نوسازی اقتصاد کشور 

را با موفقیت اجرایی کنیم.
دکتر مخبر با تأکید بر اینکه دولت برای اثرات 
و  برنامه ریزی ها  تومانی   4۲۰۰ ارز   حذف 
اقدامات الزم را پیش بینی کرده است، گفت: 
باید تمام اقشار جامعه، نخبگان و رسانه های 
مثبت  اثرات  و  چگونگی  جریان  در  مختلف 
در  نگرانی  تا  گیرند  قرار  طرح  این  اجرای 
این طرح وجود  اجرای  از  سطح جامعه پس 

نداشته باشد. 
معاون اول رییس جمهور همچنین به برنامه 
اقشار  ویژه  به  مردم  به  کمک  برای  دولت 

آسیب پذیر پس از اجرای
حذف ارز 4۲۰۰ تومانی از بودجه کشور اشاره 
مالی  کمک  عنوان  به  دولت  کرد:  تصریح  و 
استفاده  کاال  خرید  برای  تنها  که  را  مبلغی 
اقشار  بانکی  حساب  به  واریز  برای  می شود 
صورت  این  در  تا  گفته  نظر  در  مختلف 
اثرات حذف  بردن  بین  از  و  کمک  بر  عالوه 
و  پولی  پایه  افزایش  و  تورم  از   ،4۲۰۰ ارز 

نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.
دکتر مخبر همچنین با اشاره به برنامه های 
دولت در سال جاری از جمله در بخش های 
مسکن و حذف فقر مطلق در جامعه افزود: با 

برگزاری جلسات و تبیین بخشنامه در دولت 
تهران،  در  مسکونی  منازل  اجاره  شده  مقرر 
درصد   ۲۵ از  بیش  شهرستان ها  و  استان ها 
برای  اجرایی  تضمین های  و  نیابد  افزایش 
نظر  در  کامل  طور  به  هم  دولت  برنامه  این 
گرفته شده است.  معاون اول رییس جمهور 
همچنین از تخصیص 4۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت ودیعه مسکن برای قشرهای آسیب 
تمام  نیمه  بخش های  اتمام  و  داد  خبر  پذیر 
برای ساخت  برنامه دولت  طرح مسکن مهر، 
و  سال  در  مسکونی  واحد  میلیون  یک 
همچنین مالیات بر خانه های خالی را از دیگر 
های  برنامه  پیشبرد  برای  دولت  برنامه های 
چهار  در  جوان  زوج های  بویژه  مردم  مسکن 

سال آینده برشمرد. 
و  شعارها  به  اشاره  با  ادامه  در  مخبر  دکتر 
قول های آیت اهلل رئیسی در زمان رقابت های 
حذف  منظور  به  جمهور  ریاست  انتخاباتی 
دولت طرح های  گفت:  در کشور،  مطلق  فقر 
در  فقر مطلق  فوری  برای حذف  را  مختلفی 
نظر گرفته است که از جمله آن می توان به 
واگذاری سهام به دهک های پایین اشاره کرد 
که مصمم هستیم این وعده رئیس جمهوری 

تا پایان سال جاری محقق و عملیاتی شود. 
اشاره  با  رییس جمهور همچنین  اول  معاون 
به تغییر قیمت برخی کاالها در کشور ادامه 
که  دارد  مختلفی  دالیل  ها  گرانی  این  داد: 

از گذشته و  انباشته شده  عالوه بر مشکالت 
دالیل ساختاری، می توان به برخی مصوبات و 
ارز  با  مرتبط  موضوعات   ، بودجه  در  الزامات 
ترجیحی، باال رفتن قیمت های جهانی برخی 
ارزش  درصد   ۹ موضوع  اساسی،  کاالهای 
افزوده، تغییر عوارض گمرکی و نیز تحوالت 
اکراین  جنگ  ویژه  به  منطقه  در  بین المللی 
متاثر  نیز  را  کشورها  دیگر  که  کرد  اشاره 
در  کرد:  تاکید  مخبر  دکتر  است.   ساخته 
حال حاضر به دلیل برخی از مسایل داخلی 
 4۲۰۰ ارز  حذف  تدریجی  اجرای  جمله  از 
کاالها  برخی  قیمت  کاالها  برخی  روی  بر 
افزایش  وجود  با  و  داشته  افزایش  کشور  در 
اما  جهانی  سطح  در  ها  قیمت  درصدی   ۷۰
خوشبختانه فراوانی کاالهای اساسی در کشور 
وجود دارد.  دکتر مخبر با اشاره به مشکالت 
از  آمدن  کار  روی  اوایل  در  سیزدهم  دولت 
کشور،  جاری  هزینه های  افزایش  جمله 
پول های  شدن  مسدود  نفت،  فروش  کاهش 
ایران در کشورهای خارجی و همچنین مرگ 
تمام  تأکید کرد:  از کرونا  ناشی  باالی  و میر 
ارکان دولت سیزدهم توانستند با هماهنگی و 
همکاری ، ضمن پیگیری آزادسازی پول های 
ذخایر  افزایش  و  کشورها  سایر  در  ایران 
کاالهای  و  انبارها  وضعیت  نفت،  فروش  و 
توجهی  قابل  مقدار  به  را  کشور  در  اساسی 

افزایش دهند.

در  خنداب  و  کمیجان  اراک،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش حقوق 
نرخ  افزایش  در  تاثیری  کارگران  دستمزد  و 
تورم ندارد بلکه حقوق های نجومی و رانت در 

کشور است که نرخ تورم را افزایش می دهد.
محمدحسن آصفری یکشنبه ۱۱ اردیبهشت 
با روز جهانی کاروکارگر  ماه ۱4۰۱ همزمان 
در گردهمایی بزرگ کارگران و بازنشستگان 
شهرستان ساوه که در خانه کارگر برگزار شد، 
اظهار کرد: کارگران نقش بسزایی در پیروزی 
سازندگی،  مقدس،  دفاع  دوران  انقالب، 
شرایط  و  استقالل  خودکفایی،  به  رسیدن 
جنگ اقتصادی داشته اند و هر زمان انقالب 
کارگران  این  است  داشته  همراهی  به  نیاز 
های  آرمان  از  دفاع  قراوالن  پیش  که  بودند 
فرصتی  کارگر  روز  و  اند  بوده  اسالمی  نظام 

برای تجلیل از جامعه کارگری است.
شورای  مجلس  حمایت  از  تاکید  با  وی 
بازنشستگی  و  کارگری  جامعه  از  اسالمی 
بیان کرد: بیش از ۱۲ طرح و الیحه در حوزه 
کارگری در مجلس شورای اسالمی در دست 

کار مهمترین  قانون  اصالح  است که  بررسی 
افزود:  دارد. وی  قرار  اولویت  و در  بوده  آنان 
بحران  شرایط  در  امضاء  سفید  قراردادهای 
کارگری امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته 
است که نشان از ضعف قانون دارد و حقوق 
همچنین  است.  کرده  تضعیف  را   کارگران 
بدون  زیرزمینی  کارگران در مشاغل  فعالیت 
و  کار  قانون  معایب  از  بیمه  گرفتن  نظر  در 

ظلم در حق نیروی کار است.
در  پنج  ماده  اصالح  به  اشاره  با  آصفری 
تصویب  به  که  ساختمانی  کارگران  خصوص 
مجلس رسیده است  و بزودی اجرایی خواهد 
حقوق  و  دستمزد  خصوص  در  افزود:   شد، 
کارگران نیز شورای عالی کار تصمیم گیرنده 
است و مجلس دخالتی در این موضوع ندارد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد تاثیری 
کرد:   تصریح  ندارد،  تورم  نرخ  افزایش  در 

جامعه  در  تورم  موجب  نجومی  های  حقوق 
های  حقوق  و  آنچنانی  های  پرداخت  است. 
و  نجومی  تسهیالت  برگشت  عدم  نجومی، 
رانت، موجب ایجاد تورم در جامعه خواهد شد 
نه افزایش اندک دستمزد و حقوق کارگران و 
اینکه برخی گفته اند افزایش حقوق و دستمزد 
موجب افزایش نرخ تورم و گرانی شده درست 
نیست. وی تصریح کرد: شرایطی که در کشور 
به دلیل تورم افسارگسیخته وجود دارد باید 
فاصله طبقاتی  برای کاهش  و  مدیریت شود 
و  پرداخته  کارگران  حقوق  موضوع  به  باید 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز بطور 
فراکسیون  عضو  شود.  انجام  و صحیح  کامل 
 ۶ با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  کارگری 
های   هزینه  توان  نمی  تومان حقوق  میلیون 
مجلس  کرد.  تامین  را  کارگری  خانواده  یک 
کارگری  حقوق  افزایش  از  اسالمی  شورای 

حمایت خواهد کرد و هر الیحه ای که دولت 
مسکن،  حوزه  در  ویژه  به  بیاورد  مجلس  به 
نوبت  از  خارج  را  رفاهی  و  آموزش  درمان، 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  کرد  خواهد  رسیدگی 
اصالح قانون کار یک اولویت است تا جامعه 
کارگری از حقوق متوازن و عادالنه برخوردار 
شوند، افزود: در موضوع همسان سازی حقوق 
تا  است  دائمی  قانون  به  نیاز  بازنشستگان 
برخوردار  نسبی  رفاه  از  آنها  زندگی  گذران 
کار  محیط  ایجاد  کرد:  بیان  آصفری  شود. 
تبعیض  از  جلوگیری  و  کارگران  برای  سالم 
درخصوص جامعه کارگری و تاکید بر فراهم 
کردن فضای مطلوب بهداشت کار از تاکیدات 
قانونی اساسی است و دولت و مجلس وظیفه 
دارند که در حمایت از کارگران مطالبات آنان 

را پیگیری و در اولویت قرار دهند.
وی بیان کرد: اعمال سیاست های تشویقی، 
مشوق های مالیاتی و تخفیف در عوارض در 
بار  تواند  می  کارفرمایان  از  حمایت  راستای 
مالی افزایش حقوق را از دوش کارفرمایان و 

مدیران صنایع کاهش دهد.

معاون اول رئیس جمهور :

ارز ۴2۰۰ به یک کانون فساد در کشور تبدیل شده است

حقوق های نجومی باعث افزایش تورم است
 نه دستمزد کارگران


