
دستورات سفرهای استانی 
رئیس جمهور باید محقق شود

هدف دولت و مجلس 
حفظ سفره و معیشت مردم است
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سفرهای  دستورات  پیگیری  گفت:  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
ما  انتظار  شود.  محقق  باید  و  است  و ضروری  الزم  استانی شرط 
بیشتر شود. سید  استانی  و همکاری های  تعامالت  است که  این 
صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور عصر روز )یکشنبه( 
در دومین نشست هم اندیشی دستگاه های اجرایی ارتباط مردمی 

خطاب به رئیس مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری...

رییس مجلس شورای اسالمی گفت:هدف مشترک دولت و مجلس 
این است که قدرت خرید مردم را در حفظ سفره و تامین کاالهای 
اساسی  و معیشتی تضمین کند. محمد باقر قالیباف در نشست 
علنی روز- یکشنبه ۱۸ اردیبهشت- مجلس شورای اسالمی پس 
از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی در مورد ساماندهی یارانه 

های کاالهای اساسی تاکید کرد: هدف مشترک دولت و...
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شرکت های دانش بنیان به 
طور جدی حمایت می شوند

علل پدید آمدن
 آسیب های اجتماعی 

طرح ریشه کنی فقر مطلق 
در استان اجرا می شود

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
جمهور  رییس  دستور  اساس  گفت:بر  بویراحمد 
برنامه  کشور  در  مطلق  فقر  کنی  ریشه  بر  مبنی 
ریزی و دستورالعمل های این طرح ابالغ شده است.

حمیدرضا واعظی زاده روز یکشنبه در آیین جشن 
روز کارگر در کارگاه سد چمشیر گچساران اظهار 
داشت: این طرح شامل افراد نیازمندی می شود که 

زیرپوشش هیچ کدام از نهادهای حمایتی نیستند.
نداشتن  مطلق  فقر  شاخص  اینکه  بیان  با  وی 
سرپناه، خوراک و پوشاک مناسب است، گفت: در 
تعاون،  اداره  افراد،  شناسایی  و  برنامه  این  اجرای 
و  اجتماعی،بهزیستی و سایر تشکل ها  رفاه  و  کار 

ذستگاه های اجرایی متولی نیز همکاری ...

گفت:  اساسی  کاالهای  یارانه های  اصالح  مورد  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
برای تامین کاالهای اساسی ابتدا یارانه نقدی اختصاص می یابد و در آینده 

طرح توزیع کاال برگ کاالهای اساسی در دستور قرار می گیرد.
 سید جواد ساداتی نژاد در نشست علنی روز- یکشنبه ۱۸ اردیبهشت- 
مجلس شورای اسالمی در مورد اصالح یارانه های کاالهای اساسی با اشاره 
به لزوم حفظ امنیت غذایی گفت: در شرایط جاری با دو مسئله در دنیا 
افزایش قیمت های جهانی در مورد محصوالت کشاورزی  مواجه هستیم 
به ویژه غالت و روغن  و آنچه که پارامترهای مهم امنیت غذایی کشور 
محسوب می شوند .این شتاب قیمت از انتهای سال گذشته  تا امروز رشد 
شتابان و  بی سابقه ای گرفته و برخی از ارقام از ابتدای سال ۱4۰۰ باالی 

۱۲۰ درصد رشد  داشته است.
در  امروز  به  تا  سیزدهم  دولت  ابتدای  از  داشت:  بیان  کشاورزی  وزیر 
درصد   ۸۰ تا   ۳۵ بین  غالت  و  غذایی  امنیت  اجزای  مختلف  موضوعات 

افزایش قیمت را در انواع مختلف غالت و روغن در دنیا داشتیم.
ساداتی نژاد با اشاره به تحوالت اوکراین و تاثیر آن در کمبود غالت در 
جهان گفت:  جنگ روسیه و اوکراین  در کمبود حوزه غالت تاثیر اساسی 
گذاشته است چون این منطقه  ۷۰ درصد روغن و ۳۰ درصد غالت جهان 

را تولید می کند.
وی افزود: ارزیابی ها نشان می دهد که در سال های آینده هم کمبود تولید 
غالت در این منطقه ادامه خواهد داشت لذا امروز دنیا با مسئله کمبود 
حوزه تولید غالت و محصوالت اساسی کشاورزی و افزایش قیمت مواجه 
شده است. لذا طبیعی تمام دولت ها و کشورها  برای حفظ و نگهداری  

سفره و امنیت غذایشان تالش  می کنند.
وی در مورد خشکسالی های اخیر در کشور و تاثیر آن در کشت گندم 
گفت: در سال گذشته با  پدیده خشکسالی مواجهه بودیم  و این پدیده 
استمرار دارد، در سال۹۹ ما ۸ و نیم میلیون تن   و در سال ۱4۰۰، چهارو 
نیم میلیون تن گندم خریداری کردیم  و پیش بینی های امسال هم این 

است که به واردات حدود 4و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم.
ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مردم سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها موضوع مهم مورد نظر مجلس و دولت است که باید اجرایی شود، 
در سال جاری هم در قانون بودجه این الزام وجود دارد طبیعتا تالش  و 

همکاری مضاعفی بین مجلس و دولت برای اجرای این کار نیاز است.
ریاست  به  کار  این  برای  ستادی  دولت  در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی تشکیل شده است و برنامه 
ریزی های الزم را انجام می دهد تا به بهترین نحو ممکن  جبران هزینه 
مازاد  خانوار به عنوان سبد حمایتی در نظر گرفته شود و قطعاً  قبل از 
اجرای این طرح برای دو ماه این مبلغ  به حساب خانوارها واریز می شود 

تا هیچ  دغدغه ای  برای مردم عزیزمان ایجاد نشود.

هدف اصلی از اجرای این طرح 
عدالت در حوزه یارانه ها است

زمان  در  هم  الزم  اطالع رسانی  کرد:  اضافه  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
اجرای طرح به مردم انجام خواهد شد و هدف اصلی از اجرای این طرح 
عدالت در حوزه یارانه ها است البته یارانه ها حذف نمی شود بلکه از روی 

کاالها به افراد منتقل می شود تا بتوانند مدیریت بهتری را داشته باشند.
وی تاکید کرد: رانت و فساد زیادی در حوزه یارانه ها وجود دارد و هیچ 
خبری از عدالت  یارانه ای نیست و باعث شده بهره وری در کشور کاهش و 

صادرات بی رویه از محل یارانه ها، نهاده ها و کاالها انجام شود و همچنین 
ضایعات زیادی در این حوزه ها به دلیل  کیفیت و قیمت پایین وجود دارد، 
قاچاق فزاینده  کاالهای اساسی به دلیل پایین بودن قیمت به کشورهای 

همسایه وجود دارد.

همه مردم ایران از یارانه نان بهره مند خواهند شد
ساداتی نژاد با بیان اینکه دغدغه جدی ما امنیت غذایی است و باید آن را 
حفظ و پایدار کرد، گفت: اجرای طرح مورد هدف ما است تا مردم بتوانند 
بهره مندی  پایین  قطع دهک های  طور  به  شوند،  بهره مند  آن  از  عادالنه 
مورد  در  داشت.  خواهد  باالتر  دهک های  به  نسبت  یارانه ها  از  بیشتری 
بهره مند  یارانه  از  ایران  مردم  همه  یعنی  دهک ها  تمامی  نان،  موضوع 
خواهند شد و به گونه ای اقدام خواهد شد که افراد با قیمت فعلی نان را 
خریداری کنند بنابراین هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده ها 

وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: برنامه ریزی برای مردم سازی و توسعه 
عادالنه در حال انجام است و به طور قطع در زمان الزم و بعد از اقناع 
آرد  اتفاقی که در مورد  البته  انجام خواهد شد؛  اطالع  رسانی  و  سازی 
صنف و صنعت افتاد؛بدین شرح است که در کشور به حدود ۱۲ میلیون 
تن گندم نیاز داریم، گندم خبازی ۹ میلیون تن و همچنین گندم صنف 
و صنعت ۲ میلیون تن و گندم نان صنعتی حدود 4۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن 
بنابراین در کشور حجم  است  بذری  نیز گندم  مابقی  و  مصرف می شود 
به  نیاز  حوزه  این  و  است  نانوایی ها  و  خبازی  حوزه  در  گندم  از  زیادی 

افزایش کیفیت بهتر نان است.
وی تصریح کرد: در این رابطه با معضل قاچاق آرد به خارج از کشور به 
دلیل قیمت مواجه هستیم.؛ قیمت یک کیسه آرد برای توزیع نانوایی ها 
۳۸ هزار تومان است و در بیرون کشور تا حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. از سویی ضایعات زیادی در نانوایی ها وجود دارد و جایگزینی 
برای  بنابراین موضوع گندم  استفاده می شود  به عنوان خوراک دام  که 
آن  حفظ  برای  باید  و  است  مهم  بسیار  استراتژیک  مسئله  عنوان  به  ما 

برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.

برای صیانت از گندم،

 ساماندهی آرد صنف و صنعت را سرعت دادیم
وی با بیان اینکه باید گندم را به عنوان مسئله مهم امنیت غذایی و سفره 
مردم مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: برای اینکه تا زمان اجرای طرح، 
زمان را در نگهداری و حفظ کاالهای استراتژیک از دست ندهیم بحث 
مربوط به ساماندهی آرد صنف و صنعت و آزادسازی آن را انجام دادیم که 
در سبدی که برای توزیع عادالنه یارانه ها انجام خواهد شد، یارانه ها لحاظ 
را سرعت دادیم و جلو  این موضوع  از گندم  برای صیانت  البته  می شود 
انداختیم تا بتوان پایداری و نیازمان را در حوزه گندم برای حفظ امنیت 
غذایی مردم مد نظر قرار دهیم و بتوانیم در حوزه صنف و صنعت بهره 

وری را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد اصالح یارانه های کاالهای اساسی  گفت: 
برای تامین کاالهای اساسی ابتدا یارانه نقدی اختصاص می یابد و در آینده 

طرح توزیع کاال برگ کاالهای اساسی در دستور قرار می گیرد. 

هیچ کدام از نمایندگان با ارز 4۲۰۰ و استمرار آن موافق نبودند
ساداتی نژاد در بخش دوم صحبت های خود گفت: هیچ کدام از نمایندگان 
با ارز 4۲۰۰ و استمرار آن موافق نبودند و کاری که می خواهد اتفاق بیفتد 
یک اصالح بزرگ اقتصادی بوده و به نفع مردم است به خصوص به نفع 

مردم مستضعف ما در جامعه، البته که کار سختی است.
وی بیان داشت: این کار سخت واجب و اصالح اجتناب ناپذیر است و باید 
ارز  اقتصاددانان و همه و همه در زمانی که  انجام شود و همه نخبگان، 
ترجیحی راه افتاده بود تا به امروز تذکر می دادند که فساد ایران را باید از 
ارز ترجیحی نجات داد. استمرار این وضع امکان پذیر نیست و این روش، 
روش غلطی است و به حق مجلس شورای اسالمی هم این را تاکید کرد 
و در بودجه ۱4۰۱ آن را آورد و ما باید از ارز ترجیحی عبور کنیم، لذا 
برای انجام کار در دولت تیم و ستادی تشکیل شد و برنامه ریزی انجام 

می گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: وزرای مربوطه و مسئولین در این ستاد 
و  کند  می  مدیریت  را  به خود  مربوط  مسائل  هر کسی  و  عضو هستند 
انسجام و وحدت در بدنه دولت برای اجرای این طرح و این اصالح بزرگ 
اقتصادی وجود دارد و مجلس شورای اسالمی هم حمایت کرده و می کند 
و این کار باید با وحدت، همدلی و هم افزایی دولت و مجلس انجام بگیرد 

تا بتواند اثر مثبت خود را در اقتصاد ایران و اقتصاد خانوار نشان بدهد.
ساداتی نژاد با اشاره به اقالمی که قرار است ارز ترجیحی آن حذف بشود، 
را  و سیمان  فوالد  ارز  دولت  که  داشتند  اظهار  دوستان  از  برخی  گفت: 
و  دریافت می کند  نیمایی  ارز  و سیمان  فوالد  حذف کند در حالی که 
آنچه که در بودجه ما موظف به اجرای آن هستیم حذف یارانه از کاالهایی 
نهاده های دامی، روغن، گندم، مرغ،  یارانه می گرفتند یعنی،  است که 
تخم مرغ و شیر بنابراین هدف از اجرای این طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها روی این کاالها  است. البته کار سختی است ولی با همت 

می تواند انجام شود.
با اتحادیه ها آغاز کردیم و از  وی خاطرنشان کرد: ما تعامل نزدیکی را 
سال گذشته این کار در حال انجام است و نظر تمام اتحادیه ها اخذ شده 
ایجاد شود،  ها  این بخش  برای  هزینه  و کمترین  نبیند  آسیب  تولید  تا 
یکی از موضوعاتی که الزم است حمایت شود تامین سرمایه در گردش 
این بخش است لذا ما آمدیم برای این کار با بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار صحبت کردیم تا موانعی را که برای دادن تسهیالت به این بخش 
وجود دارد را رفع کنیم و مشکالتی نظیر سقف تسهیالت برای صنایع تا 
پایان سال را حذف کردیم، همچنین آمدیم از صندوق حمایت از سرمایه 
گذاری بخش کشاورزی یعنی صندوق طیور و صندوق دامپروری استفاده 
به  تا  قرار گیرد  بانک  و  و مرغدار متوسط کوچک  دامدار  بین  تا  کردیم 

راحتی تامین نقدینگی صورت گیرد.
ساداتی نژاد اضافه کرد: نگرانی دیگر این است که ممکن است مازاد تولید 
وجود داشته باشد و در شروع این طرح ممکن است میزان خرید و مصرف 
خانوار کاهش پیدا کند لذا ما باید برای حفظ تولید این مازاد را جذب 
کنیم و شرکت پشتیبانی امور دام برای جذب و خرید مرغ و تخم مرغ و 
شرکت سازمان تعاون روستایی برای جمع آوری شیر مازاد تمهیدات الزم 
را انجام می دهد و ماموریت دارد این کار را صورت دهد تا تولید در کشور 
آسیب نبیند، همچنین یکی دیگر از دغدغه های مرغداران غیرفعال شدن 
سامانه بازارگاه در توزیع نهاده ها بود لذا قرار شد هر زمان این طرح اجرا 
شود این را ما حفظ کنیم تا این سامانه فعال باشد و برای صادرات تولید 
مازاد نیز عوارض و موانع صادراتی را در بخش دام و طیور حذف می کنیم.

یارانه  عادالنه  توزیع  طرح  این  انجام  کرد:  تاکید  کشاورزی  جهاد  وزیر 
است، یارانه حذف نمی شود بلکه از کاال و نهاده حذف می شود اما به 

افراد داده می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصالح 
یارانه ها گفت: مردم بدانند که مجلس با نظارت 
دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می کند 

که مشکلی برای آنها ایجاد نشود.
روز  علنی  جلسه  در  ابراهیمی   پور  محمدرضا   
شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت   ۱۸ )یکشنبه 
اسالمی در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن 
وزرای  صحبت های  استماع  از  پس  کشور  برای 
جهاد و اقتصاد گفت: بر اساس بودجه ۱4۰۱ روش 
تخصیص منابع برای تأمین کاالهای اساسی مورد 
توجه قرار گرفته که این روش ها می تواند متفاوت 
به گونه ای مطرح  باشد؛ در فضای عمومی کشور 
شده که ارز ترجیحی حذف می شود و اساساً این 
موضوع وجود ندارد یعنی اگر در سال های گذشته 
منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص 
دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر 
می کند بنابراین اصل موضوع که کاالی اساسی با 
قیمت های پایین به دست مردم برسد و همچنین 
ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کاالهای 

اساسی تغییر نکند به قوت خود باقی است.
مباحثی  مورد  در  افزود:  کرمان  مردم  نماینده 
در  ما  گرفته،  قرار  نظر  مد  بودجه ۱4۰۱  در  که 
بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف 
دولت  به  هم  یعنی  دادیم  دولت  به  ترجیحی  ارز 
و  کاال  واردات  برای  را  سابق  روش  دادیم  اجازه 
از سویی  و  استمرار دهد  واردات  منابع  تخصیص 
اجازه دادیم در صورتی که می خواهد سیاست ها را 
تغییر دهد که میزان منابع از طریق سیاست های 
جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت 

واگذار کردیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته 
در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع همان 
طور که نمایندگان تکافو ندهد و به طور طبیعی 
افزایش  و همچنین  قیمت های جهانی  افزایش  با 
با مصوبه مجلس  هزینه ها در کشور میزان منابع 
ناشی  محدودیت های  تا  یابد  افزایش  می تواند 
نکند.  ایجاد  مردم  برای  را  مشکلی  قضیه  این  از 
نظر  مد  که  دوم  سیاست  خصوص  در  همچنین 
دولت  شده،  داده  اختیار  دولت  به  و  گرفته  قرار 
اقدام  اولین  و  دهد  انجام  را  اقدام  چندین  باید 
اطالع رسانی  بسته  که  است  این  سیاست  تغییر 
جریان  در  مردم  و  گیرد  قرار  مردم  اختیار  در 
از کاالهای عام تر  قرار گیرند و همچنین موضوع 
شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه 

کرد  شروع  مردم  نان  از  ابتدا  که  بود  این  نکرد 
انجام  شکلی  به  باید  تصمیم گیری  که  حالی  در 
می شد که حساسیت در تصمیم گیری و شرایط  و 
همچنین سوء استفاده های دشمن مورد توجه قرار 
می گرفت و متأسفانه به این موضوع توجه نشد و 
پایگاه جامع  این موضوع الزم است  با  ارتباط  در 
رفاهی ایرانیان که اطالعات همه مردم و خانوارها 
در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود؛ وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید 
پاسخگو باشد که آیا اطالعات کامل و جامعی برای 

تغییر سیاست وجود دارد.
با  ارتباط  در  داشت:  بیان  پورابراهیمی 
زیرساخت های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال 
تغییر سیاست  دارد که  نگرانی هایی وجود  حاضر 
بدون اطالع مردم و اطالع رسانی الزم و همچنین 
هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت های الزمی 
بارها  مرکزی  بانک  و  نشده  عملیاتی  که  است 
اگر بسته  را داریم و  ما آمادگی الزم  اعالم کرده 
پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود 
به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن 
مثبت  اثرات  مردم  و  برگردد  جامعه  به  می تواند 
و  خود  برای  را  اساسی  کاالهای  تأمین  از  ناشی 

خانواده هایشان لمس کنند.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد:  وجود مدیریت 
متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست الزم 
این  پاسخگوی  باید  دولت  در  مسئولین  و  است 
موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و 
فرآیند اجرا سیاست های مرتبط با تغییر سیاست 
رئیس  البته  باشد  پاسخگو  شد،  مواجه  مشکل  با 
جمهور به عنوان باالترین مسئول دولتی پاسخگو 
است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی 
بدهد  را  دولت  و  مجلس  پاسخ  تا  شود  مشخص 
به  بنابراین  نشویم،  مشکل  دچار  فرآیندها  در  تا 
اقدامات  این  تمامی  مجموعه   اگر  می رسد  نظر 
انجام شود تغییر سیاست ها که از اختیارات دولت 
بهبود  به  می تواند  است،  بودجه ۱4۰۱  قانون  در 
اما  شرایط در تأمین کاالهای اساسی کمک کند 
مردم  برای  نشود،  رعایت  کار  انجام  الزامات  اگر 

نگرانی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
نظارت  با  مجلس  که  بدانند  مردم  کرد:  تصریح 
دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می کند 

که مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

 رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال 
درصدد  بلکه  اساسی،  کاالهای  یارانه  حذف 
یارانه ها  این  تخصیص  محل  و  نحوه  اصالح 
است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که 
با کمک اصناف و اتحادیه ها، مردم مزه شیرین 

عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند.
سید  آیت اهلل  ایرنا،  دولت  حوزه  گزارش  به 
نشست  در  شنبه  شامگاه  رئیسی  ابراهیم 
هم اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها که 
با قدردانی  بامداد یکشنبه به درازا کشید،  تا 
اتحادیه ها  و  اصناف  همیشگی  همراهی  از 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  با 
اکیدا  دولت  اعضای  همه  به  همواره  گفت: 
مستمر  و  منظم  به شکل  که  کرده ام  توصیه 
عرصه های  نخبگان  با  مشورتی  نشست های 
مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز 

برای خود فرصتی ارزشمند می دانم.
از  استفاده  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
عنوان  به  مختلف  عرصه های  نخبگان  نظرات 
زمینه ساز  توانایی،  و  تجربه  دانش،  صاحبان 
صحیح،  تصمیم گیری های  و  تصمیم سازی 
اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه 
اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه محصوالت 
باید  شما  نان  جمله  از  کشاورزی  و  غذایی 
تجارب  که  چرا  بگیرید،  قرار  مشورت  طرف 
شما حتما می تواند در این زمینه برای دولت 

راهگشا باشد.
رئیسی اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی 
فن در هر زمینه ای، ضریب خطا و اشتباه در 
آن  از  و  می دهد  کاهش  را  تصمیم گیری ها 
صنفی،  هر  در  تصمیمی  هر  وقتی  گذشته 
متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن 
صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم 

را نیز به همراه خواهد داشت.
همراهی  مهم  آثار  از  یکی  جمهور  رئیس 
و  تصمیمات  اجرای  در  مختلف  اصناف 
سیاست ها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع 
تصمیم  آن  بهتر  اجرای  برای  عمومی  افکار 
دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر 

قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با...

جدی  حمایت  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
سید  کرد.  تاکید  استان  دانش بنیان  واحدهای  از 
و  فناوران  با  صمیمی  دیدار  در  احمدزاده  علی 
نشست  آنها  صحبت های  پای  دانش بنیان  واحدهای 
گرفت  قرار  آنها  مشکالت  جریان  در  اینکه  از  پس  و 
جدی  طوری  به  را  دانش بنیان  شرکت های  گفت: 
و  کهگیلویه  استاندار  می دهیم.  قرار  حمایت  مورد 
در  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  ادامه  در  بویراحمد 
جمع شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور افزود: 
حمایت ها در استان از شرکت ها مستمر خواهد بود تا 

سایر واحدها تشویق به حضور در استان شوند...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

خسارت بیش از
 ۴۰میلیارد تومانی تگرگ به 

کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

خرید ۲۰۰۰ احشام با چک های جعلی
دستگیری کالهبردار

 16۰ میلیاردی
  در استان

پرداخت یارانه نقدی موقتی است
 توزیع کاالبرگ در دستور کار دولت

باهماهنگی دولت و مجلس: 

در اصالح یارانه ها 
مشکلی برای مردم ایجاد نمی شود 

به دنبال حذف یارانه کاالهای 
اساسی نیستیم 

2

2

زباله سوزی غیر اصولی در دهدشت؛

وقتی زندگی به کام 
مردم تلخ می شود

3



آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان 
گچساران تعاونی به شماره ثبت 363 و 

شناسه ملی 1۰68۰۰۰517۲ 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
بطور فوق العاده مورخ  ۹ / ۱۲/ ۱4۰۰ تغییرات 
با  فر  درودی  فردوس  آقایان   : شد  اتخاذ  ذیل 
و سیدیوسف حسینی  کدملی 4۲6۹۰۰44۱۱ 
با کدملی 4۲6۹۰۹۰۹۰۱ و زالی رستم زاده با 
نژاد  درودی  موسی  و   4۲6۹۱۸۸۳۰۸ کدملی 
با  باشتی  حمید  و   4۲6۹۳۲۸۵6۸ کدملی  با 
با  نوروزنژاد  مظفر  و   4۲6۹۰۹۰۲6۱ کدملی 
با  محمودیان  علی  و   4۲6۹۳4۸۷۳۹ کدملی 
اصلی  اعضاء  به سمت  کدملی 4۲6۹۰۰۱۷۹۸ 
اله حسینی  آقایان سیدحبیب  و  مدیره  هیئت 
با  پناهی  فریدون  و   4۲6۹64۸۸۵6 کدملی  با 
زاده  درودی  جالل  و   4۲6۹۱۳۸۱۳۰ کدملی 
با کدملی 4۲6۹۳۲۷۹۳6 به سمت اعضاء علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب 

شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان کهگیلویه وبویراحمد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
دوگنبدان 

)۱۳۱۲4۳۰(

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان 
صنعت نفت گچساران شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 19۲ و شناسه ملی 
 1۰68۰۰۰۲49۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۳ تاییدیه شماره 
۳۳۹۰ مورخه ۱4۰۰/۱۱/۱۸ اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان گچساران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : برابر دعوتنامه 
مجمع توسط منشی قرائت شد و سپس 
مطابق دستور جلسه بندهای آن مطرح و 
تصمیم گیری بعمل آمد : - مقرر گردید با 
توجه به گذشت چند سال از عدم فعالیت 

شرکت تعاونی و نداشتن بودجه جهت اداره 
آن، بدینوسیله با اکثریت آرا انحالل شرکت 
تعاونی را اعالم و تائید می نماید.لذا از این 
تاریخ تعاونی منحل و مراحل قانونی آن 

پیگیری و سپس تسویه انجام گیرد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان کهگیلویه وبویراحمد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری دوگنبدان

)۱۳۱۲4۳۱( 

 آگهی تغییرات شرکت مصرف فرهنگیان 
گچساران تعاونی به شماره ثبت 363

 و شناسه ملی 1۰68۰۰۰517۲ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱4۰۰/۱۲/۱۲ 
تغییرات ات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدیوسف حسینی 
با کدملی 4۲6۹۰۹۰۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای فردوس درودی فر با کدملی 4۲6۹۰۰44۱۱ به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید باشتی با 
مدیره  هیات  منشی  به سمت  کدملی 4۲6۹۰۹۰۲6۱ 
برای مدت سه سال انتخاب شدند آقای مظفر نوروزنژاد 
با کدملی 4۲6۹۳4۸۷۳۹ به سمت مدیرعامل شرکت 
به مدت سه سال انتخاب و با امضای زیر این صورتجلسه 
قبولی خود را اعالم می دارند. کلیه قراردادها و اسناد 
و  چک-سفته-برات  قبیل  از  بانکی  تعهدآور  و  رسمی 
با امضای آقای مظفر نوروزنژاد مدیرعامل  اوراق بهادار 
یا  و  مدیره  هیات  رئیس  حسینی  سیدیوسف  آقای  و 
آقای فردوس درودی فر نائب رئیس هیات مدیره و مهر 
شرکت دارای اعتبار می باشند و اسناد عادی و نامه ها 
با امضای آقای مظفر نوروزنژاد مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان کهگیلویه وبویراحمد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
)۱۳۱۲4۳۲( 
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معاون سیاسی: 

متولیان به افزایش ازدواج 
در کهگیلویه وبویراحمد کمک کنند

و  کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بویراحمد گفت: متولیان باید با برنامه ریزی مدون، به افزایش 

امر ازدواج کمک کنند.
سید جواد هاشمی مهر روز شنبه در نشست افزایش جمعیت 
و حمایت از خانواده در یاسوج اظهار داشت: قانون افزایش 
جمعیت برای همه دستگاه ها ارسال و شرح وظایف دستگاه ها 

مشخص شده است.
وی ادامه داد: روند کاهش جمعیت یک مسئله فرهنگی است 
و نباید همه مسائل را به حوزه اقتصاد گره بزنیم، بلکه باید 

حوزه فرهنگی را تقویت کنیم.
و  کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بویراحمد بیان کرد: مشکالت اقتصادی در استان سیستان و 
بلوچستان وجود دارد اما روند کاهش جمعیت در  این استان 
باال  را شاهد نیستیم، قبال عالقه مندی برای داشتن فرزند 

بود اما در فرهنگ جدید این مورد از بین رفته است.
هاشمی مهر بیان کرد: در قانون افزایش جمعیت تسهیالتی 
برای افراد دیده شده که این تسهیالت برای استان اجرا شود.

داود صادقی مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد نیز 
به  والدت  واقعه   64۱ و  هزار   ۱۰ گذشته  سال  کرد:  تاکید 
ثبت رسید در حالی که این آمار در سال ۱۳۹۹،  ۱۱ هزار و 
۱۵۳ واقعه بوده که والدت ها 6.۵ درصد کاهش داشته است.

شهرسازی  و  راه  مسکن  معاون  موسوی  نوید  همچنین 
 ۲۳ مجرد  فرد  هزار   ۱۳ ثبت نام  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و گفت:  داد  ملی مسکن خبر  نهضت  باال در طرح  به  سال 
۵6 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند که ۱۳ هزار  نفر 

مجرد هستند.
وی با اشاره به رفع مشکل زمین در اکثر شهرهای استان به 
غیر از باشت، یاسوج و لنده، گفت: شرط واگذاری مسکن به 

مجردها، ازدواج است.

کشف ۵ تن روغن خوراکی در کهگیلویه
تن   ۵ کشف  از  کهگیلویه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
روغن خوراکی به ارزش تقریبی 6۲۰ میلیون ریال در این 

شهرستان خبر داد.
خبر  این  جزئیات  بیان  در  موسوی”  محمد  “سید  سرهنگ 
برخورد  و  قاچاق  با  مقابله  طرح  راستای  در  داشت:  اظهار 
مردم،  اساسی  کاالهای  محتکران  و  اقتصادی  متخلفان  با 
برقراری  با  فرماندهی  این  انتظامی کوشک  پاسگاه  ماموران 
ایست و بازرسی در محور “قلعه رئیسی به دهدشت”هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت ایسوزو 

مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
روغن  تن   ۵ خودرو  این  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  وی 
خوراکی بدون مجوز قانونی کشف و یک نفر را در این راستا 

دستگیرکردند.
اینکه  به  اشاره  با  کهگیلویه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ریال  میلیون  را 6۲۰  کاالی کشف شده  ارزش  کارشناسان 
از  یکی  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کرد:  بیان  اند،  کرده  برآورد 
وظایف ذاتی پلیس بوده و پلیس به طور شبانه روزی آماده 
دریافت اخبار و اطالعات مردمی از طریق شماره تلفن های 

۱۱۰ است.

خرید ۲۰۰۰ احشام با چک های جعلی
دستگیری کالهبردار 16۰ میلیاردی

  در استان
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری 
متهم به کالهبرداری ۱6۰ میلیارد ریالی با استفاده از چک 
استان های  و  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  در  های جعلی 
همجوار خبر داد. سردار”کیقباد مصطفایی” در بیان جزئیات 
این خبر گفت: در پی دریافت پرونده های قضائی از سوی 
تعدادی از دامداران عشایر استان مبنی بر کالهبرداری فردی 
پیگیری  جعلی،  های  ارائه چک  و  احشام  خرید  با  سودجو 
موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کالهبرداری 
اداره  مأموران  افزود:  وی  گرفت.  قرار  استان  آگاهی  پلیس 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان با بررسی 
دقیق موضوع و همچنین رصد شبانه روزی متهم را در یکی 
از استان های همجوار شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و 

ضربتی دستگیر کردند.
خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
رأس   ۲۰۰۰ خرید  به  اولیه  های  بازجوئی  در  متهم  کرد: 
همچنین  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  عشایر  از  احشام 
خوزستان،  های  استان  عشایر  از  تعدادی  از  کالهبردای 
ریال  میلیارد   ۱6۰ ارزش  به  بختیاری  چهارمحال  لرستان، 
مرجع  به  متهم  معرفی  به  اشاره  با  مصطفایی  کرد.  اعتراف 
افراد  که  باشند  داشته  توجه  شهروندان  کرد:  بیان  قضائی، 
کالهبردار معموال با ظاهری آراسته و با چرب زبانی طعمه 
با  توانند  می  شهروندان  کنند؛  می  شناسایی  را  خود  های 
زمینه  مالی،  انگیز  وسوسه  پیشنهادهای  برابر  در  هوشیاری 
با  که چنانچه  است  گفتنی  کنند.  از شیادان سلب  را  جرم 
این شیوه از دامداران و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد 
کالهبرداری انجام شده جهت پیگیری به پلیس اگاهی این 

استان مراجعه نمایند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد

خسارت بیش از ۴۰میلیارد تومانی تگرگ 
به کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 
از خسارت 4۰۰ میلیارد ریالی تگرگ به زراعت و باغبانی این 

استان خبر داد.
سید علی معتمدی پور در جمع خبرنگاران با ابراز نگرانی از 
وقوع تگرگ در این استان گفت: در حال جمع آوری اطالعات 
از 4۰  بیش  اخیر  بارندگی های  تاکنون  اما  خسارات هستیم 

میلیارد تومان به کشاورزی این استان خسارت وارد کرد.
وی افزود: پیش از این به دلیل خشکسالی تقریبا عمده مزارع 
بارش های  از بین رفتند و تگرگ و  دیم گندم و مزارع کلزا 
رگباری اخیر نیز به  ۱۳۰ هکتار از مزارع گندم و ۳۰ هکتار 

کلزا را با آسیب های جدی مواجه کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 
از خسارات تگرگ به ۹۷ هکتار از مزارع محصوالت جالیزی 
در این استان نیز اشاره و تصریح کرد: در بخش باغبانی نیز 
باغات گردو، ۲۰ هکتار مرکبات نیز خسارت  از  ۳۰۰ هکتار 

میلیاردی دیده اند.
مزارع  سایر  به  تگرگ  خسارت  کرد:  تصریح  معتمدی پور 

کشاورزی  بیش از ۵۰ هکتار بوده است.
و  کشاورزان  از  حمایت  برای  خود  پیگیری های  از  وی 
تولیدکنندگان این بخش خبر داد و از مسئوالن ارشد کشور 
درخواست کرد تا دست کم بخشی از این خسارت سنگین به 

کشاورزان جبران شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 
بیان کرد: عمده خسارت ها در دو شهرستان گچساران و چرام 
بوده، اما آمار خسارت تگرگ در سایر شهرستان ها در دست 

بررسی و پایش است.
زیر  کل  به  تگرگ  خسارت  کرد:  تصریح  پور  معتمدی 
بخش های کشاورزی تاکنون ۲۵۸ هزار و ۵۳4 میلیون ریال 

برآورد شده است.
وی با بیان اینکه این گزارشات را به مدیریت بحران استانداری 
و وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردیم، بیان کرد: کمک های 
و  امهال  و  کم بهره  و  قرض الحسنه  تسهیالت  بالعوض، 
بخشودگی وام کشاورزان پیشنهادات ما به دولت برای جبران 

خسارات وارده است.

طرح ریشه کنی فقر مطلق 
در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
گفت:بر اساس دستور رییس جمهور مبنی بر ریشه کنی فقر 
طرح  این  دستورالعمل های  و  ریزی  برنامه  کشور  در  مطلق 

ابالغ شده است.
حمیدرضا واعظی زاده روز یکشنبه در آیین جشن روز کارگر 
طرح  این  داشت:  اظهار  گچساران  چمشیر  سد  کارگاه  در 
از  نیازمندی می شود که زیرپوشش هیچ کدام  افراد  شامل 

نهادهای حمایتی نیستند.
وی با بیان اینکه شاخص فقر مطلق نداشتن سرپناه، خوراک و 
پوشاک مناسب است، گفت: در اجرای این برنامه و شناسایی 
افراد، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی،بهزیستی و سایر تشکل 

ها و ذستگاه های اجرایی متولی نیز همکاری می کنند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تصریح کرد: پرداخت کمک هزینه معیشتی از جمله برنامه 
مطلق  فقر  طرح  پوشش  زیر  نیازمندان  توانمندسازی  های 

است.
معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران نیز در 
این آیین گفت: ۸۵۰ نیروی انسانی در طرح دز حال احداث 

سد چمشیر این شهرستان فعالیت دارند.
مهمترین  انسانی  نیروی  اینکه  به  اشاره  با  فاضل  محمدرضا 
سرمایه هر سازمان و تشکلی است تاکید کرد: نظم بخشیدن 
های  برنامه  مهمترین  از  چمشیر  سد  کارکنان  حقوق  به 
مسووالن این سد است اما بااین وجود آخرین پرداختی های 
کارگران که روزهای اخیر صورت گرفته مربوط به حقوق دی 

ماه سال ۱4۰۰ بوده است.
فرماندار گچساران نیز در این آیین با اشاره به اهمیت کار و 
تالش برای کسب روزی حالل در اسالم گفت: چرخش چرخ 

تولید و سازندگی کشورمان مدیون تالش کارگران است.
تحقق  برای  کارگران  دغدغه  به  اشاره  با  دیهیم  بخش  روان 
افزایش  برای  کارگران  نگرانی  رفع  کرد:  اضافه  رفاهی  امور 

انگیزه به آنان ضروری است.

شبکه های برق روستاهای استان
 کابلی می شود

بویراحمد  و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
گفت: شبکه های برق فشار ضعیف تمام روستاهای این استان 

در سال جاری کابلی می شود.
جمال معتمدی زاده  روز یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه 
برق رسانی به روستای چهار قاش تلخاب شهرستان باشت، 
اظهار داشت: امسال پیش بینی ما این بود که 4۰۰ کیلومتر 
از شبکه های سیمی فشار ضعیف برق در ۲۵۰ روستا و ۱۷ 
به کابلی تبدیل شود که  بویراحمد  استان کهگیلویه و  شهر 

این پیش بینی اکنون به 6۰۰ کیلومتر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع شبکه های سیمی برق در این 
استان به هزار و 6۰۰ کیلومتر می رسد و بنا داریم امسال با 
بهره گیری از همه ظرفیت ها، تمامی شبکه های سیمی برق 

فشار ضعیف را به کابلی تبدیل کنیم.
و  کهگیلویه  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بویراحمد گفت: برای تبدیل شبکه های فشار ضعیف سیمی 
به کابلی در سال گذشته، اعتباری حدود ۱6۰ میلیارد تومان 
از  بیش  به  جاری  سال  در  اعتبار  این  البته  و  شده  هزینه 
افت  کاهش  زاده،  معتمدی  رسد.  می  تومان  میلیارد   4۰۰
نوسانات  کاهش   ، احتمالی  های  سرقت  از  جلوگیری  ولتاژ، 
و ناپایداری ها، تامین برق پایدار، مدیریت مصرف و ارتقای 
مزایای  مهمترین  از  را  برق  مشترکین  رضایتمندی  سطح 
گفت:  وی  کرد.  عنوان  کابلی  به  برق  سیمی  شبکه  تبدیل 
استان  در  رسانی  برق  پروژه   6۰۰ از  بیش  گذشته  سال  در 
کهگیلویه و بویراحمد با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان 
اجرایی شده که در سال جاری تالش خواهیم کرد این تعداد 

و میزان اعتبار را به نحو چشمگیری افزایش دهیم.

زباله های  امحای  نابسامان  وضعیت 
و  زباله  دفع  سیستم  فقدان  و  شهری 
مرکز  دهدشت،  در  پسماندها  مدیریت 
شهرستان کهگیلویه سبب ورود گازهای 
افزایش  و  هوا  آلودگی  و  خطرناک 
و  بهداشتی  تبعات  سایر  و  ها  آالینده 
زیست محیطی ناشی از آن برای زندگی 

مردم این شهر شده است.
دفن غیراصولی و آتش زدن پسماندهای 
محیطی  زیست  مشکالت  باعث  شهری 

فراوان و انواع بیماری می شود.
جدی  مخاطرات  از  زباله ها  سوزندان 
دود  که  چرا  است  زیست  محیط  برای 
ناشی از سوزندان این مواد قاتل خاموش 
برای محیط زیست محسوب می شود و 
تنفس تمامی موجودات زنده را به خطر 
قلبی  بیماری های  تشدید  و  اندازد  می 
محصوالت  بر  منفی  تاثیرات  و  ریوی 

کشاورزی را به همراه دارد.
سالمت  بر  آالینده ها  مزمن  اثرات  از 
پوستی،  تحریکات  به  می توان  انسان 
چشمی و تاثیرات سو تنفسی اشاره کرد، 
تولید گازهای سمی دی اکسید از دیگر 
از پیامدهای ناگوار آتش زدن زباله هاست 
که می تواند منجر به افزایش سرطان و 

سایر بیماری های مختلف شود.
وضعیت  و  محیط زیستی  بحران 
در  شهری  زباله های  امحای  نابسامان 
و  زباله  دفع  فقدان سیستم  و  دهدشت 
مدیریت پسماندها در این شهر، یکی از 
چالش های اصلی مردم دهدشت هست 

و  این شهر  مردم  کام  به  را  زندگی  که 
روستاهای تابع تلخ کرده است.

و  دهدشت  مردم  تنفس  چند  هر 
دود  با  که  سالهاست  اطراف  روستاهای 
تمام  و  دارد  ناگسستنی  پیوند  زباله 
از  لبریز  این شهر  کوچه پس کوچه های 
بوی دود و تعفن ناشی از سوزاندن زباله 

تنفس را بر مردم سخت کرده است.
شعار  با  دیگری  از  پس  یکی  مسئوالن 
اصولی  دفن  از  خبر  زودگذر  وعده های 
زباله ها دادند و اما همچنان وعده هایشان 
مردم  این  و  ماند  وعده  همان  حد  در 
خود  روز  و  شب  باید  هستند  دهدشت 

را زیر دود سم زای خطرناک بگذرانند.
در  زباله  تن   ۱۱۰ از  بیش  روزانه 
دهدشت تولید می شود و این میزان دو 

برابر میاگین کشوری است.
طلوع  با  همزمان  است  حالی  در  این 
دود  دهدشت،  شهر  شمال  در  آفتاب 
از  مناطقی  زباله ها  سوزاندن  غلیظ 
بیمارستان  باالی  فضای  بخصوص  شهر 
ترین  )نزدیک  دهدشت  خمینی  امام 
را  زباله های شهرستان(  به سایت  نقطه 
همانند تکه ابر سیاهی در برمی گیرد و 
سخت  را  مناطق  این  در  نفس کشیدن 

می کند.
و  برجاست  پا  مشکل  این  سال هاست 
می گذرد،  معضل  این  از  سال  چندین 
اگر چه در چند سال اخیر وعده هایی 
جهت  شهرستان  مسئولین  توسط 
زباله که در  این سایت دفن  جابه جایی 

است  گرفته  قرار  شهر  کیلومتری  دو 
داده شده، اما تاکنون گویا هیچکدام از 
نبرده و مردم  راه به جایی  این وعده ها 
دهدشت  شهر  کهگیلویه،  شهرستان 
روستای  بخصوص  و  مرکزی  بخش  و 
از  کیلومتری  ونیم  یک  )فاصله  طولیان 
سایت زباله( قرار دارند باید حاال شاهد 
سوزاندن  از  ناشی  آتش  کشیدن  زبانه 
زباله و استشمام دود غلیظ آن باشند و 
به جرأت می توان گفت خطر شیوع انواع 
بیماری مردم شهر دهدشت و روستاهای 

بخش مرکزی را تهدید می کند.
این  بودن  همجوار  به  باتوجه  هم چنین 
سایت به مزارع کشت گندم و جو اهالی 
هرسال  خرداد  و  اردیبهشت  در  روستا 
زباله های  آتش  گسترش  با  کشاورزان 
هم  اخیر  سال  چند  طی  سایت  این 
و  کشاورزان  مزارع  گرفتن  آتش  باعث 
تلف شدن محصوالت آنها شده و باعث 
و  طبیعی  منابع  پوشش  رفتن  بین  از 
شده  سایت  همجوار  جنگل داری  طرح 
که چندین سال طول کشید تا درختان 

آن به بلوغ برسند.
می توان  دیگر  عمده  معضالت  جمله  از 
به آب های  زباله ها  این  ورود شیرآبه  به 
سطحی شهرستان اشاره کرد که بدلیل 
عفونی  زباله های  اصولی  غیر  دفن 
مواد  ورود  و  این سایت  در  بیمارستانی 
خطرناک آنها به آب های سطحی و از آن 
طرف حرکت این آب های سطحی به باال 
دست سد کوثر، باید فکری جدی برای 

این معضل بسیار خطرناک کرد.
از  ناشی  دود  و  آالیندگی  از  حجم  این 
زباله های شهر دهدشت به جایی رسید 
که حجت االسالم وحدانی فر، امام جمعه 
جمعه  نماز  خطبه های  در  دهدشت 
داد  قرار  خطاب  مورد  را  امر  متولیان 
سالمت  دهدشت  زباله  سایت  گفت:  و 
تهدید  را  اطراف  روستاهای  و  مردم 
را  مشکل  این  باید  کسی  چه  می کند، 
بنشینند  مربوطه  مدیران  کند؟  حل 
و  زباله ها  امحای  برای  را  مکانی  یک  و 

تفکیک اصولی آن مشخص کنند.
وی با توجه به آسیب های جبران ناپذیر 
دچار  مردم  تنفس  افزود:  سایت  این 
شعار  خیلی ها  است  شده  مشکل 
ساماندهی  را  سایت  ما  می دهند 
می کنیم، شعاردهندگان این گوی و این 

میدان.
موسوی،  عبدالعزیز  سید  همچنین 
اشاره  با  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
به خطرات دپوی زباله گفت: شهرداری 
ظرف یک هفته نسبت به محصور کردن 
سالمت  که  معضل  این  رفع  و  محوطه 
تصمیم  داده  قرار  تهدید  مورد  را  مردم 

گیری کند.
محل  مشکالت  به  رسیدگی  افزود:  وی 
اولویت  در  زباله  زدن  آتش  و  دپو 

شهرداری قرار گیرد.
طالی  از  ارزشمندی  بخش  ضایعات   
کثیف است و در صورت مدیریت درست 
به  مجدد  استفاده  برای  آنها  بازیافت 
کار  دستور  در  تجدیدپذیر  مواد  عنوان 
قرار می گیرند اما این مهم در کهگیلویه 
رها شده و اینکار عالوه بر به هدر دادن 
سرمایه ملی، استحصال آن از شیوه های 
این  در  مشکالتی  بروز  باعث  نادرست 

شهرستان برای شهروندان شده است.
است،  نیاز  مهم ترین  از  مردم  سالمت 
متولیان امر هر چه زودتر زیرساخت های 
مورد نیاز را فراهم تا مردم بیش از این 
مواد  کردن  رها  که  چرا  نبینند  آسیب 
را  ملی  زباله ها هم سرمایه  در  بازیافتی 
به هدر میدهد و هم آلودگی خاک هوا 
امید  به  دارد  همراه  به  را  آبی  منابع  و 
متولیان  توجه  مورد  موضوع  این  آنکه 
قرار گیرد و مسئوالن شهری در تعامل 
با سایر نهادهای مرتبط شهری چاره ای 
زیست محیطی  معضل  این  رفع  برای 

خطرناک بیابند.

زباله سوزی غیر اصولی در دهدشت؛

وقتی زندگی به کام مردم تلخ می شود

از  جدی  حمایت  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
واحدهای دانش بنیان استان تاکید کرد.

و  فناوران  با  دیدار صمیمی  در  احمدزاده  علی  سید 
نشست  آنها  صحبت های  پای  دانش بنیان  واحدهای 
آنها قرار گرفت  اینکه در جریان مشکالت  از  و پس 
گفت: شرکت های دانش بنیان را به طوری جدی مورد 

حمایت قرار می دهیم.
ابراز  با  ادامه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
خرسندی از حضور در جمع شرکت های دانش بنیان 
از  استان  در  حمایت ها  افزود:  فناور  واحدهای  و 

شرکت ها مستمر خواهد بود تا سایر واحدها تشویق 
به حضور در استان شوند.

نیاز  که  دانش بنیان  کرد: همه شرکت های  بیان  وی 
اقتصادی استانداری  مند تسهیالت هستند به حوزه 
قرار  تسهیالت  پرداخت  اولویت  در  تا  کنند  مراجعه 
توانایی  و  تجربه  دارای  که  شرکت هایی  گیرند، 

بیشتری هستند بیشتر مورد حمایت خواهند بود.
مقام ارشد اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
و  ندارند  تسهیالت  به  نیازی  از شرکت ها هم  برخی 
به  که  دارند  دستگاه ها  با  گرفتاری هایی  و  مشکالت 
طی  تا  کنند  مراجعه  استانداری  اقتصادی  معاونت 
دستگاه ها  و  دانش بنیان  شرکت  حضور  با  جلسه ای 
برون   کارهای  اینکه  شود،ضمن  رفع  آنها  مشکالت 
استانی شرکت ها برای اینکه سریعتر به نتیجه برسد 

از طریق معاونت اقتصادی استانداری پیگیری شود.
احمدزاده با تاکید بر حل مشکالت به صورت میدانی 

از  به طور کارشناسی تشکیل و پس  گفت: جلسات 
شرکت های  خواسته های  و  مشکالت  موانع،  بررسی 

دانش بنیان و فناوران حل شوند.
معاون  از  همچنین  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
استانداری  در  را  واحدی  خواست  خود  اقتصادی 
به  دانش بنیان   واحدهای  خواسته های  و  تشکیل 

صورت تخصصی دنبال شود.
با  فناوران  به  بویراحمد خطاب  و  استاندار کهگیلویه 
ما  به  فوری  مواجه شدید  با مشکلی  اگر  اینکه  بیان 
افزود: شرکت  به شما کمک کنیم،  تا  مراجعه کنید 
نهاده های  تهیه  به  اقدام  که  استان  این  دانش بنیان 
کشاورزی ارگانیک می کند از اتحادیه اروپا دعوت نامه 
دارد که برود آنجا کار کند اما ما قدر چنین ظرفیتی 

را نمی دانیم که تاسف بار است.
ما  فناوران  از  بخشی  اینکه  از  ابراز خرسندی  با  وی 
آنها  فعالیت  دامنه  می دهند، حتی  تشکیل  بانوان  را 

به خارج کشور رفته و در کشور عراق و شهر کربال 
مشغول به فعالیت هستند، گفت: اینکه بانوان حس 
کنند می توانند کار دانش بنیان راه اندازی و  اشتغال 

ایجاد کنند باعث خوشحالی است.
مقام  فرمایشات  کنیم  تالش  شد:  یادآور  احمدزاده 
معظم رهبری در نام گذاری سال ۱4۰۱ به نام تولید، 
شرکت های  کمک  با  اشتغال آفرین  و  دانش بنیان 

دانش بنیان  محقق شود.
در این جلسه مسئوالن واحدهای فناور و دانش بنیان 
ارشد  مقام  از  و خواسته های خود  بیان مشکالت  به 
اقتصادی  معاون  از  استاندار  که  پرداختند  استان 

خواست مشکالت آنها تا پایان هفته حل شود.
شرکت های  با  دیگری  جلسات  کرد:  بیان  احمدزاده 
دانش بنیان تشکیل و برنامه های آنها تا حصول نتیجه 

پیگیری شود.

شرکت های دانش بنیان 
به طور جدی 

حمایت می شوند
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متولد فروردین : 
شما از مسیری که انتظار داشتید طی شود کمی فاصله گرفتید و دور 
شده اید، اما به زودی زنگ خطری برای شما به صدا در خواهد آمد 
و شما متوجه خواهید شد اگر هوشیار باشید و صدای زنگ را بشنوید 

به مسیر درست و صحیح باز خواهید گشت. 
متولد اردیبهشت : 

شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود 
نه این که تنها انها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای 
که  این  نه  ببخشید  ارتقا  پله  به  پله  را  تان  زندگی  باید  ابتدا  بزرگ 
پله های آخری صعود کنید.شما  به  بخواهید  پله  از یک  باره  به یک 
در فعالیت هایتان نیز کند عمل می کنید بهتر است کمی  بر سرعت 

فعالیت ها و کارهای زندگی تان بیافزاید.
متولد خرداد : 

شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود را با افکار 
منفی نشان می دهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک شکل 
نشان دهید نه این که درون و بیرون وجودیتان حرف های متفاوتی 
شخصیت  دو  دارای  صورت  این  در  زیرا  باشند  داشته  گفتن  برای 
مختلف می شوید، افراد دیگر به خاطر این صفت از شما دوری خواهند 
گزید. بهتر است واقعیت را قبول کنید شما فردی مهربان و دارای 

افکار مثبت هستید.
متولد تیر : 

امروز امکان دارد یک دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده تان 
در کارتان دخالت کند! در این صورت کنار آمدن با احساساتتان کار 
کسل کننده ای خواهد بود. یک نفس عمیق بکشید و بعد فکر کنید 
ببینید که به این فرد چه می خواهید بگویید، به خاطر اینکه ممکن 

است حرف اضافی یا نادرستی از دهانتان بیرون بیاید! 
متولد مرداد : امروز شما در محل کار و یا در خانه دقت بیشتری 
دارید، چراکه کمتر دور و بر جزئیات می چرخید. در مورد روش تعادل 
برقرار کردن بین کار و تفریح به حس ششم خودتان اطمینان کنید. 
این سخن به معنای تنبل شدن نیست؛ بلکه به معنای این است که 
از روزتان نهایت استفاده را ببرید و البته شاید مجبور شوید تا عصر 

هم کار کنید.
متولد شهریور : سعی کنید به کارهایی که می توانید انجام دهید 
فکر کنید نه کارهایی که نمی توانید. می توانید از کارهای خالق و 
هم چنین رابطه ها بهره مند شوید. بودن با افرادی که در گذشته با 
آن ها معاشرت داشته اید خاطرات زیادی را زنده می کند. اگر می 
خواهید مهمانی بگیرید یا دوستی را به صرف غذا دعوت کنید اکنون 

بهترین زمان است.
متولد مهر :  امروز شما مجبور هستید که کارهایتان را تمام کنید 
و واقعٌا از ته قلب نمی خواهید که این کار را بکنید و به خاطر همین 
کیفیت کار شما پایین آمده است. حتی اگر زمانی که تصمیم به انجام 
دادن کاری می گیرید قصد و نیتتان خوب باشد، اگر متوجه بشوید 
مطمئناً  کنید  کار  فقط  تفریح  برای  ساعتی  داشتن  بدون  باید  که 

خسته خواهید شد. 
متولد آبان : شما دوست ندارید در یک جنگ مغلوبه پیکار کنید اما 
ممکن است قادر نباشید که خود را از این موقعیت عقب بکشید حتی 
انرژی  امروز سیاره شما مریخ  را بکنید.  این کار  باید  بدانید که  اگر 
باالیی را از پلوتون دریافت می کند و همه نیروهای دنیا نیز نمی توانند 
شما را از رسیدن به اهداف تان بازدارند. خوشبختانه شما می توانید از 

این شدت انرژی به نفع خود استفاده کنید. 
متولد آذر : امروز به نظر می رسد کمی آشفته هستید و نمی توانید 
از اعمال تان ، نتیجه مشخصی انتظار داشته باشید. به همین خاطر 
سخت است که ذهن تان سر و سامان دهید. اگر فکر می کنید که 
تان مانع کارهای شماست،  یا همکاران  نزدیکترین دوستان  از  یکی 
سعی کنید به جای اینکه عصبی شوید و مثل آسیاب بادی دور خود 
بچرخید علت را در رفتارها واکنش های خود جستجو کنید. ظاهرا، 
موانع بسیار جدی و دشوار به نظر می رسند، حتی اگر شما آنها را در 

ذهن تان ایجاد کرده باشید و وجود خارجی نداشته باشند. 
بر  جایتان  از  سریع  شکستی  هر  از  بعد  معموال  شما   : دی  متولد 
می خیزید، و االن حتی انقدر احساس خوبی پیدا کرده اید که گویی 
همه چیز روبراه است! عجیب اینکه به خاطر وجود ماه در نشانه شما 
تحریک می شوید که سفره دل خود را باز کنید و دیگران نیز به جای 
اینکه مثبت اندیشی رو به رشد شما را متوجه بشوند، بیشتر حس 
و حال شما را می شناسند. نگران این نباشید که دیگران چه فکری 

می کنند.
درونی  قدرت  و  توانایی  دارای  روزها  این  در  شما   : بهمن  متولد 
به نفس شما  اعتماد  تا  امر موجب شده است  این  بسیاری هستید، 
پیش از پیش تقویت شود تا افکار و نظرات دیگران راجع به شما تغییر 
کند، هم چنین سمت و سوی جدیدی را به خود بگیرد. این مطلب 
که شما خود را باور دارید مانند یک سکو عمل می کند و شما را به 

باالترین نقطه پرتاب خواهد کرد.
باشید!!  پوست کلفت  باید مثل کرگدن  امروز شما   : متولد اسفند 
بدون هیچ دلیل واضحی حسابی  و  بیخودی  اینکه دوستانتان  برای 
بهتان سخت گیری می کنند. خوشبختانه اسلحه جادویی شما اینجا 
موثر واقع خواهد شد و آنهم توانایی شما در استفاده بهینه از انرژی 
تان است و این شما را از اعتراض هایی که در نهایت اصال هم هیچ 

کاری از پیش نمی برند مصون خواهد ساخت.

3
فال روز 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به نتایج 
کردند  سوال  که  کسانی  از  گفت:  پژوهش  یک 
گفتند  درصد   ۳۰ از  بیش  شدید؟«،  معتاد  »چرا 
و  می شویم  معتاد  مصرف  یکبار  با  نمی دانستیم  ما 
بیش از ۳۰ درصد دیگر گفتند نتوانستیم در قبال 
کنیم  مقاومت  دادند،  پیشنهاد  ما  به  که  همساالن 
نشست  در  مومنی  اسکندر  سردار  بگوییم.  “نه”  و 
راهبردی  سیاست های  و  برنامه ها  تبیین  تخصصی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طرح یاریگران 
زندگی  یاریگران  طرح  خالصه  کرد:  بیان  زندگی 
که  آنهایی  کنیم؛  کمک  هم  به  همه  که  است  این 

معتاد شدند نجات پیدا کنند و آنهایی که در معرض 
دو  این  نشوند؛  دچار  بلیعه  این  به  هستند  آسیب 
مشارکت  با  جز  معتادان  به  کمک  و  پیشگیری  امر 
وی  نمی شود.  محقق  خیران  حضور  و  اجتماعی 
حدود  که  می کنیم  زندگی  کشوری  کنار  در  گفت: 
 ۲۰ در  می کند.  تولید  را  جهان  تریاک  درصد   ۹۵
تولید مواد مخدر  افغانستان  سال گذشته در کشور 
حدود ۵۰ برابر شده و اقتصاد آن نابود شده و امنیت 
کشت  زیر  زمین های  است.  بسته  بر  رخت  آنجا  از 
پدیده  با  ما  اینکه  بیان  با  مومنی  دادند.  توسعه  را 
بسیار پیچیده ای مواجه هستیم گفت: در سالهای 
گذشته در حوزه مقابله درست عمل کردیم، اما در 
و  توانمندسازی  و  پیشگیری  فرهنگی،  های  حوزه 
کارافرینی در دهه های گذشته کمی غفلت کردیم. 
رساند.  نمی  نتیجه  به  را  ما  تنهایی  به  مولفه  یک 
و  دولت  از  انتظار  از  بخشی  اکنون  گفت:  مومنی 

حاکمیت این است که باید تالش کنیم مواد مخدری 
وارد نشود تا کسی مصرف نکند؛ این انتظار به حق 
و الزم است. زمانی این ما را به سامان می رساند که 
در کنار آن به امر پیشگیری، درمان و توانمندسازی 
ستاد  دبیرکل  کنیم.   توجه  هم  آفرینی  اشتغال  و 
مواد  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مخدر  مواد  با  مبارزه 
تصور شود  است، گفت: شاید  پیچیده  بسیار  مخدر 
عمده  بخش  است.  شغل  نداشتن  اینها  همه  منشا 
آن درست است؛ آمارها و پژوهشهای داخلی و بین 
المللی نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد معتادان 
شاغل هستند یا دغدغه شغل ندارند و نشان میدهد 
مواجه هستیم.  وی  پیچیده  بسیار  پدیده  با  ما  که 
معتقد است: بهترین کار ممکن این است که نگذاریم 
اقدامات پیشگیرانه و  کسی وارد این چرخه شود و 
آگاهی بخشی را در اولویت قرار دهیم.  دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه هیچ دولتی در 

و  مواد مخدر  و  اجتماعی  آسیبهای  تواند  نمی  دنیا 
ایجاد کند، گفت:  به تنهایی  اعتیاد را  از  پیشگیری 
باید کمک و به هم یاری کنیم که کسی به سمت 
مواد مخدر نرود.  مومنی با اشاره به طرح یاریگران 
زندگی گفت: درصد نرخ شیوع در جوانان و نوجوانان 
و دانش آموزان ۲.۱ است. هرچند که از دنیا بسیار 
پایین تر هستیم و این نرخ متوقف شد، اما باز برای 
کار  یک  با  گاهی  که  است  باالیی  درصد  خودمان 
اجتماعی و فرهنگی و ورزشی می توان جلوی اعتیاد 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  بگیریم.  را 
ادامه با اشاره به نتایج یک پژوهش گفت: از کسانی 
از ۳۰  بیش  معتاد شدید؟«  کردند »چرا  که سوال 
درصد گفتند ما نمی دانستیم با یکبار مصرف معتاد 
می شویم و بیش از ۳۰ درصد دیگر گفتند نتوانستیم 
در قبال همساالن که به ما پیشنهاد دادند، مقاومت 

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

جدول کلمات متقاطع

نگاه

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

نياز به فرهنگ ايثار و شهادت 
به مثابه نياز به اکسيژن در جامعه است

ش��خصيت آن عنصر دروني اس��ت كه هر 
جامعه اي ب��ا آن زيس��ت مي كند. ش��هدا 
شخصيت و ايثارگران قدرت مقاومت در همه 
عرصه ها را به ملت ما داده اند. براي اين كه ما 
بتوانيم اين فرهنگ را ترويج و توسعه بدهيم، 
نيازمند يک پيش نياز اساسي هستيم و آن 
هم گفتمان سازي است. يعني دروني شدن 
باورها در مدرسه، دانشگاه، بازار، كارخانه، 
حوزه و ديگر سطوح اجتماعي. بنابراين راه 

نجات جامعه و كشور 
بازگش��ت به فرهنگ 
ايثار و شهادت است. 

اما گفتمان س��ازي به 
معني دولتي س��ازي 
فعاليت هاي فرهنگي 
نيست، گفتمان سازي 
يعن��ي مردمي كردن 
و  ايث��ار  فرهن��گ 
شهادت، يعني اين كه 
اساس��اً جامع��ه ب��ه 
تنفس در فضاي ايثار 

و ش��هادت احس��اس نياز كند نه اين كه ما 
مدعي باشيم و تبليغ كنيم. نياز به فرهنگ 
ايثار و ش��هادت به مثابه نياز به اكسيژن در 
جامعه اس��ت. ما براي اينكه بتوانيم به اين 
نقطه هدف برس��يم، نيازمند ي��ک برنامۀ 
ميان مدت و بلندمدت استراتژيكي هستيم. 
بايد ثقل تالش هاي خود را متوجه مردم و 

جامعه كنيم. 
دولت بس��ترهاي گفتمان س��ازي را ايجاد 
مي كند، اما ايجاد گفتمان در درون جامعه - 
در مدرسه و خانواده - شكل مي گيرد. ما بايد 
از شبكه هاي اجتماعي كه در حال تبديل به 
آسيب هاي اجتماعي هستند، بهره ببريم و از 
طريق توليد انبوه محصوالت فرهنگي براي 
افزايش سرانۀ مصرف فرهنگي در جامعه آن 

را تبديل به يک فرصت ملي كنيم. 
از شبكه هاي اجتماعي و مجازي مي توانيم 
در جهت توليد انب��وه محصوالت فرهنگي، 
ديني و گس��ترش و ترويج ايثار و شهادت 

استفاده كنيم. اگر اين گونه نشود، ديگران 
از اين بستر براي تحريک باورهاي فرزندان 
ما استفاده خواهند كرد. جامعۀ ايران بيش 
از هر زمان ديگري به گس��ترش باورها نياز 
دارد. بايدها، دس��توري، ابالغ، بخشنامه و 
پوس��تر هس��تند اما باورها در بستر دروني 
جامعه شكل مي گيرند و آن جامعه نسبت 

به آنها احساس نياز مي كند. 
امروز بايد فيلم، سينما، سريال، موسيقي، 

تئاتر، ش��عر و رم��ان هم��ه در خدمت اين 
فرهنگ قرار بگيرند. اگر ما از دو هزار معتاد 
به دو ميليون رسيديم، اگر ما با 12 ميليون 
حاشيه نشين يا با 14 ميليون پرونده در قوۀ 
قضاييه و صدها چالش ديگر مواجه هستيم، 
محصول فاصله  اين نسل از فرهنگ ايثار و 
مقاومت است. راه نجات كشور براي عبور از 
آس��يب هاي اجتماعي بازگشت به فرهنگ 
ايثار و مقاومت است. اين يک شعار نيست 

بلكه يک باور دروني است. 
ما ام��روز بي��ش از هر زم��ان ديگ��ري به 
اسطوره هايي مانند همت، خرازي، چمران و 
ديگران نياز داريم. بايد همه  كتاب هاي ما در 
مدرسه و دانشگاه و همه  معلم ها در مسيري 
حركت كنند ك��ه بتواني��م در افق 1404 
جامعه اي اخالق مدار، داراي اعتماد به نفس، 
آينده نگر، دشمن شناس و مقاوم در مقابل 
تهاجم را داشته باش��يم و اين نيازمند يک 

برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي است. 

  غالمحسين بهبودي
شبكه هاي اجتماعي واقعيتي انكارناپذير هستند که تأثير آنها را در حوزه هاي مختلف 
فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي شاهد هستيم. گسترش فرهنگ ايثار و شهادت به 
عنوان يكي از مؤلفه هاي ارزشمند نظام اسالمي نيز همچون ساير حوزه هاي فرهنگي و 
اجتماعي در مواجهه با شبكه هاي اجتماعي تأثيرپذير هستند و مي توان از فرصت ايجاد 
شده در فضاي مجازي براي گسترش آن بهره برد. سيدرضا صالحي اميري وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي اخيراً در جمع مسئوالن و کارکنان بنياد شهيد و امور ايثارگران سخناني 
را در همين خصوص ايراد کرده اند که بخش هاي�ي از آن را تقديم حضورتان مي کنيم. 

 زينب محمودي عالمي
شهيد حميدرضا انصاري از شهداي مدافع 
حرمي است که سابقه حضور در جبهه هاي 
دف�اع مق�دس را ني�ز دارد. او از رزمندگان 
تكليف م�داري ب�ود ک�ه در مس�ير انجام 
وظيفه هيچ عذر و بهان�ه اي را نمي پذيرفت 
و ايس�تادگي در راه و هدف نيز باعث شد تا 
زمزمه هاي هل من ناص�ر ينصرني اهل بيت 
را در زمانه جهل و لجاجت وهابي ها بشنود و 
راهي دفاع از حريم اهل بيت شود. گفت وگوي 
ما با معصومه ميرزاخاني همس�ر شهيد در 
پي آن اس�ت تا يكي از بصيرترين شيعيان 
مولي عل�ي)ع( را که جان خوي�ش را فداي 
آگاهي و بصيرت ما کرد بيش�تر بشناسيم. 

 شرط عجيب ازدواج
آشنايي ام با حميدرضا از طريق يكي از دوستان 
بود. البته او دوست برادرم هم بود و با خانواده 
ما آشنايي داشت، اما من را دقيق نديده بود تا 
اينكه يكي از همكاران شان ما را به هم معرفي 
كرد. س��ال 76 عقدمان انجام ش��د و سال 77 
ازدواج كرديم. حميدرضا متولد س��ال 48 بود 
و آن زمان 29 سال داشت. حاصل زندگي مان 
دو فرزند دختر 17 و 11 س��اله اس��ت. زماني 
كه حميدرضا به خواس��تگاري ام آمد مسئول 
كانون فرهنگي مسجد محله شان بود و خيلي 
پافش��اري داش��ت كه براي فعاليت در مسجد 
همراهي اش كنم. خيلي جالب بود كه در همان 
اوايل آش��نايي چنين شرطي داشت. مي گفت 
چون نظامي هس��تم و مأموري��ت كاري برايم 
پيش مي آيد، حاضرم با او ازدواج كنم؟ پاس��خ 
من مثبت بود چراك��ه در يک خانواده مذهبي 
بزرگ ش��ده بودم و ارزش كار آقا حميدرضا را 

خوب درك مي كردم. 
 شهادت خواسته قلبي اش بود

يكي از خواسته هاي قلبي همسرم شهادت بود. 
شهادت فقط در ظاهر خواستن نيست. كسي 
كه جوياي شهادت باش��د تالش هم مي كند. 

حميدرضا هم ت��الش مي كرد تا به ش��هادت 
برس��د. در رفتار، در گفتار و حتي روزي اي كه 
به خانه مي آورد. يا در مردم داري و... هميش��ه 
سعي مي كرد به شهادت نزديک شود. هميشه 
آماده ب��اش بود. به خ��ط واليت فقي��ه اعتقاد 
داش��ت، جاناً و م��االً در اي��ن راه كار مي كرد و 
قدم برمي داشت. حميدرضا كارشناسي ارشد 
مطالعات اس��تراتژيک داش��ت. تالش مي كرد 
جوان ها را به س��مت مسجد بكش��اند و از آنها 
نيروهاي جهادي و رزمنده بس��ازد و آرزويش 

دفاع از اسالم بود. 
 زندگي با يک شهيد 

گاهي وقتي حميدرضا   براي اس��تراحت دراز 
مي كشيد به او نگاه مي كردم و احساس مي كردم 
پيكر يک شهيد در گوشه اي از خانه مان خوابيده 
است. او رزمنده دفاع مقدس بود و شوق جهاد 

باعث شد سال 94 به س��وريه اعزام شود. البته 
از س��ال 93 ثبت نام كرده بود كه نهايتاً س��ال 
94 اولين اعزامش رخ داد. 9 ارديبهشت اعزام 
شد و 10 ماه در س��وريه حضور داشت. مرحله 
اول اع��زام دو ماهه رفت. بعدها باز اعزام ش��د 
تا نهايت��اً مرحله چهارم 22 بهم��ن رفت و 28 
بهمن به شهادت رسيد. پيكرش را سه روز بعد 
براي مان آوردند. او در استان آمر جنوب سوريه 

به شهادت رسيده بود. 
 وداع آخر

 جالب است كه خيلي احساس��اتي با موضوع 
خداحافظي برخ��ورد نكرديم. س��عي كرديم 
در خانه پي��ش بچه ها جدي باش��يم تا بچه ها 
احس��اس كمبود و دلتنگي نكنند. 22 بهمن 
چهار نف��ري ب��ا دخترانم رفتي��م راهپيمايي، 
همسرم خيلي اعتقاد به راهپيمايي22 بهمن 

داشت. ساعت س��ه و نيم پرواز داش��ت و بايد 
به سوريه مي رفت. س��ريع آمد منزل ناهارش 
را دادم و به ته��ران رفت تا از آنجا به س��وريه 
پرواز كند. م��ا بچه ها را در جري��ان اعزام هاي 
پدرشان نمي گذاشتيم. يعني همسرم مي گفت 
بچه ها ندانند راحت ترند. هرچند براي بچه ها 
مأموري��ت رفتن هاي حميدرضا عادي ش��ده 
بود. خبر شهادتش را كه آوردند نمي دانستم به 
دخترانم چطور خبر بدهم. همه اقوام يک دفعه 
به منزل مان آمدند و قرار شد مراسم منزل پدر 
و مادر شوهرم باشد. در مس��ير رفتن به منزل 
پدربزرگش��ان، داخل ماشين راجع به حضرت 
رقيه)س( و حضرت زينب)س( و حادثه كربال 
گفتم و اينكه باباي ش��ان براي دفاع از حضرت 
رقيه)س( شهيد شد. وقتي اين جمله را گفتم 

هر دو گريه كردند. 

 افتادن يک پروانه
از نحوه شهادت همسرم گفته اند كه اول تير به 
پايش مي خورد و بعد بر اث��ر انفجار خمپاره به 
شهادت مي رس��د. حميدرضا وقتي در سوريه 
حضور داشت جانشين فرمانده بود و زماني كه 
به شهادت رس��يد، فرمانده اش گريه مي كرد و 
مي گفت با شهادتش كمرم شكست.  من هميشه 
به حميدرضا مي گفتم خوش به سعادتت. برايم 
افتخار است كه مدافع حرم حضرت زينب)س( 
هستي براي همه ما تكليف است از دين و ولي 
فقيه دفاع كنيم. به عنوان سرباز امام زمان بايد 
سربازي كنيم و اگر الزم باش��د مال و فرزندان 
را فداي اس��الم كنيم. آن طور كه اسراي كربال 
مال و فرزند و جانشان را فداي اسالم كردند. هر 
وقت حميد به سوريه مي رفت وقتي چشمانم را 
مي بستم پيكرش جلوي چشمم بود. مي دانستم 
شهيد مي شود و مي دانستم سوريه جاي نا امن 
و خطرناكي اس��ت. اما افتخار مي كنم همسرم 

جواني و عمرش را براي دفاع از اسالم داد. 
 حضوري دمادم

حض��ور ش��هيد را در لحظه لحظ��ه زندگي ام 
احساس مي كنم. هميشه در زندگي ام هست، 
گاهي كه مشكلي باشد مي گويم دستم را بگير. 
من و بچه ها خواب هاي خوبي از ايشان ديديم. 
مي دانم جايش خوب است. خوشا به سعادتش 
با سعادتمندي و ش��هادت رفت و به آرزويش 
رسيد. مردمي كه براي امام حسين)ع( سينه 
مي زنند بايد بدانند امام زمان به س��رباز واقعي 
احتياج دارد تا حكومت عدل الهي ايجاد شود. 
بايد براي سربازي امام زمان خودشان را آماده 
كنند. شهيد مطهري مي گفت ش��مر زمان را 
بشناسيد. يعني بايد دشمن زمان را بشناسيم 
و آن وقت براي امام حسين)ع( عزاداري كنيم. 
در واقع حميدرضا يزيديان زمان را شناخت و 
عازم سوريه شد. وظيفه ما عالوه بر اينكه امام 
زمان مان را بشناسيم اين است كه زمينه ظهور 
را فراهم كني��م. زماني كه ام��ام و ولي فقيه را 

بشناسيم زمينه ساز ظهور هستيم. 

جانب�از حات�م ش�يرازي زاده کارمن�د 
دانش�گاه علوم پزش�كي و مس�ئول مالي 
مرکز بهداش�ت مازن�دران اس�ت. حاتم از 
آن دس�ت نوجوان هايي بود که در س�ن کم 
راه�ي جبهه هاي نب�رد مي ش�دند. او تنها 
16 سال داشت که اواخر س�ال 64 به جبهه 
رف�ت و آن ق�در از محي�ط خالصان�ه آنجا 
خوشش آمد که تا آخر جنگ در جبهه ماند. 
گفت و گوي ما ب�ا اين جانباز دف�اع مقدس، 
برگي از تاريخ کش�ورمان را در ب�ر دارد که 
در آن نوجوان ها خيلي زود مرد مي ش�دند. 

فضاي خانواده ش�ما چگونه بود که در 
اوان نوجواني به جبهه رفتيد؟

ما در روستاي ننه كران شهرستان نمين استان 
اردبيل زندگي مي كرديم. زمان پيروزي انقالب 
پدرم از اردبي��ل مهاجرت كرد و ب��ه مازندران 
رفتيم. ايشان در قائمشهر ماهي فروشي باز كرد 
و رزق حالل كسب مي كرد. خانواده ما سنتي 
و عادي بود اما من اعتقاداتم چيز ديگري بود. 
ما سه برادر و چهار خواهر و اصالتاً آذري زبان و 
بزرگ شده قائمشهر بوديم. پذيرش جنگ براي 

خانواده هاي ما مثل خيل��ي ديگر از خانواده ها 
س��خت بود. رفتن ما به جبهه معل��وم بود اما 
برگش��تن معلوم نبود. به همي��ن دليل مادرم 
برايش سخت بود من در سن كم به جبهه بروم 
اما هر طور شده در 16 سالگي به عنوان داوطلب 

بس��يجي به جبهه رفتم. اولين بار به سردشت 
اعزام ش��دم. يكي از دوس��تانم 10 روز پس از 
اعزام در سردش��ت شهيد ش��د. عادل ولي پور 
اول دبيرستان همكالس من بود. وقتي دوستم 

شهيد شد روحيه مجاهدانه بيشتري گرفتم. 

چن�د م�اه در جبه�ه بودي�د و چطور 
مجروح شديد؟

من ماه ها در جبهه حضور داشتم و 25 درصد 
مجروحيت دارم. با داماد بزرگمان مس��ابقه 
جبهه داش��تيم. در عمليات هاي كربالي 4، 
5، 10، والفج��ر 10، بيت المقدس و مرصاد 
حضور داش��تم. 5 بار مجروح شدم؛ از ناحيه 
دست راست، دست چپ، زانوي راست، چپ 
و... نهايتاً اواخر جنگ در تک فاو هم مجروح 
شدم. يادم است در دومين اعزامم در كربالي 
4 غواص بودم. مجروح شدم اما به رغم اينكه 
شنوايي ام را از دست دادم از همان بيمارستان 
خودم را به مرحله دوم كربالي5 رس��اندم. تا 
15 شهريور سال 67 يعني يک و ماه و نيم بعد 
از جنگ هم در منطقه بودي��م چون گردان 
عاش��ورا بودم مقر اصلي ما هفت تپ��ه بود. از 
كردس��تان تا فاو هر منطقه اي خط داشتيم 

مي رفتيم. 
اگ�ر مي ش�ود م�ا را مهمان يك�ي از 

خاطرات جبهه کنيد. 
خوب اس��ت يادي از دوستان ش��هيدم كنم. 
براي ب��ار دوم كه تحت عنوان گردان عاش��ورا 

به منطقه رفتم س��نم خيلي كم بود. همرزمم 
شهيد ش��جاع الدين ادياني 45 ساله بود. واقعاً 
با قرآن خواندنش آرامش مي گرفتيم. يا شهيد 
داوود مظفري شب قبل عمليات كربالي آنقدر 
چهره اش نوراني ش��ده بود ك��ه تمام بچه هاي 
گروه��ان از او حالليت مي گرفتند ت��ا از همه 
ش��فاعت كند. اكنون او جزو قافله شهداست و 

ان شاءاهلل شفيع همه ما. 
االن ک�ه غبط�ه روزه�اي ش�يرين 
رزمندگ�ي را مي خوريد، اگر ش�رايط 
مهيا ش�ود دوس�ت داريد ب�ه عنوان 
مدافع حرم ب�از رخت رزمندگي به تن 

کنيد؟ 
بله، خيلي دوست دارم يک رزمنده مدافع حرم 
باشم. دلم مي خواهد براي دفاع از حرمين اعزام 
شوم. جهاد دوباره افسوس و حسرتي است كه 
از پايان جنگ در دلم دارم. به مادرم مي گويم 
مادرم مرا حالل نكردي كه شهيد نشدم. چون 
در موقعيت هاي مختلف اميد به برگشت نبود 
متأسفانه همسفر كاروان شهدا نشدم. خداوند 
ما را شايسته شهادت ندانست و به نوعي مانديم 

تا عذاب اين دنيا را بكشيم. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم سردار »حميدرضا انصاري« در آستانه 28 بهمن اولين سالگرد شهادتش

يزيديان زمان را شناخت و عازم سوريه شد
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  نمايي از نمايش پهلواني رزمندگان در جبهه 

قاب ماندگار

گفت وگوي »جوان« با رزمنده  جانباز حاتم شيرازي 

افسوس شهادت هنوز در دلم سنگيني مي کند
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قاچاق آلبومی تریاک 
در فرودگاه لو رفت

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از کشف بیش از دو 
توسط  عکس  قاب  و  آلبوم  جداره  در  تریاک  کیلوگرم 

ماموران پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.
 سرهنگ محسن عقیلی در خصوص جزئیات این خبر 
گفت:  کارکنان پلیس فرودگاه مشهد مستقر در ترمینال 
پروازهای خارجی بر اساس تجربه کاری و آموزش های 
ارائه شده حین کنترل مسافران خروجی به مقصد یکی 
و  زن  مسافر  یک  همراه  بار  به  همسایه  کشورهای  از 

احتمال جاساز شدن موادمخدر در آن مشکوک شدند.
مسافر  این  همراه  بار  از  بازرسی  انجام  به  اشاره  با  وی 
گفت:  ماموران در بازرسی چمدان های همراه این مسافر 
بیش از دو کیلوگرم را تریاک که به صورت ماهرانه ای 
در جداره آلبوم و قاب عکس جاسازی شده بود، کشف 
و ضبط کردند. همچنین با اقدام به موقع پلیس فرودگاه 
مشهد رابط اصلی قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور 

نیز شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر شد.
بر اساس اعالم پایگاه خبری پلیس؛ عقیلی با قدردانی 
فرودگاه  پلیس  کارکنان  کوشی  سخت  و  هوشیاری  از 
در جلوگیری و مقابله با هر نوع قاچاق از طریق صنعت 
هوایی خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده به همراه 
مراجع قضائی  تحویل  قانونی  مراحل  برای سیر  پرونده 

شدند.

ماجرای آتش سوزی در خوابگاه دانشگاه 
امیرکبیر چه بود؟

با  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  خوابگاه های  امور  رئیس 
خوابگاه های  از  یکی  در  آتش سوزی  وقوع  خبر  اعالم 
این دانشگاه گفت: هم اکنون شرایط کامال عادی است و 

دانشجویان در خوابگاه مستقر هستند.
ساعت ۲۳:۳۱ شب گذشته، وقوع آتش سوزی در یکی از 
امیرکبیر واقع در خیابان  خوابگاه های دانشگاه صنعتی 

به آفرین به سازمان آتش نشانی گزارش شد.
دانشگاه  دانشجویان  از  نفر  این حادثه، حدود ۱۵۰  در 
ساختمان  از  آتش نشانان  کمک  با  امیرکبیر  صنعتی 
از ساختمان  دانشجویان خودشان  باقی  و  خارج شدند 
بیرون آمدند. تعداد کل دانشجویان مستقر در خوابگاه 

نیز حدود 4۰۰ نفر گزارش شده است.
دانشگاه  خوابگاه های  امور  رئیس  محمدی  مرتضی 
صنعتی امیرکبیر در رابطه با وقوع این حادثه به ایسنا 
گفت: شب گذشته حدود ساعت ۲4 بامداد، دانشجویان 
خوابگاهی با مشاهده دودگرفتگی، با آتش نشانی تماس 
گرفتند. آتش نشانی نیز فورا در محل حاضر شد و در 
دانشگاه  دانشجویی  معاونت  اعضای  از  برخی  آن  کنار 

صنعتی امیرکبیر نیز خود را به محل حادثه رساندند.
آتش نشانی  نیروهای  اولیه  بررسی های  داد:  ادامه  وی 
که حاوی  اتاقکی  در  ته سیگار  انداختن  که  داد  نشان 
است.  شده  آتش  ایجاد  سبب  بوده،  مقوا  و  دودکش 
البته اشتعال در حد زیادی نبوده و در حد همان اتاقک 
دودگرفتگی  وقوع  دانشجویان  نیز  بالفاصله  است.  بوده 

و احتمال حریق را اطالع دادند و آتش فورا مهار شد.
با بیان اینکه هنوز مشخص نیست چه کسی  محمدی 
سبب ایجاد آتش سوزی شده، خاطرنشان کرد: از آنجا 
هنوز  است،  بینی  پیش  حد  در  آتش  ایجاد  دلیل  که 
مشخص نیست قطعا چه کسی سبب وقوع آتش  شده 

است.

خبر
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اجتماعی  های  آسیب   - اجتماعی  گروه 
پدیده هایی هستند که نظم عمومی جامعه 
را برهم زده و هنجارها را مورد تعرض قرار 

می دهند.
که  اموری  عنوان  به  اجتماعی  های  آسیب 
و  زنند  می  هم  به  را  جامعه  عمومی  نظم 
هنجارهای آن را مورد تعرض قرار می دهند، 
افزایش  بسیار حائز اهمیت هستند چرا که 
و  شده  بحران  بروز  به  منجر  ها  ناهنجاری 

نظم اجتماعی را تهدید می کنند.
اهمیت آسیب های اجتماعی و  به  با توجه 
در  مداخله  شک  بی  آن،  رشد  به  رو  روند 
جامع  تفکری  نیازمند  اجتماعی  آسیب های 
مختلف  سطوح  در  آن  فعالیت  که  است، 
قابل  و حمایت،  مراقبت  پیشگیری،  به  نیاز 

توجهی دارد.

علل و عوامل پیدایش
 آسیب های اجتماعی

اجتماعی  های  کجروی  و  انحرافات  مطالعه 
اجتماعی،  شناسی  آسیب  اصطالح،  به  و 
ریشه  شناخت  و  مطالعه  از  است  عبارت 
شناسی  آسیب  واقع  در  اجتماعی؛  های 
اجتماعی، مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، 
بیکاری،  نظیر  هایی  آسیب  و  ها  ناهنجاری 
اعتیاد، فقر، طالق و… همراه با علل و شیوه 
نیز مطالعه  و  آنها  و درمان  پیشگیری  های 
اجتماعی  نابسامانی  و  بیمارگونه  شرایط 
به عبارت دیگر خاستگاه اختالل ها،  است. 
اجتماعی،  های  نابسامانی  و  ها  نظمی  بی 
اگر در  زیرا  آسیب شناسی اجتماعی است؛ 
رفتارها  نشود،  مراعات  هنجارها  ای  جامعه 
پدید  زمانی  آسیب،  یعنی  بیند؛  آسیب می 
اجتماعی  مقبول  هنجارهای  از  که  می آید 
به  بندی  پای  عدم  پذیرد.  صورت  تخلفی 
آسیب  پیدایش  موجب  اجتماعی  رفتارهای 

اجتماعی است.
انتظارات  با  رفتاری  اگر  دیگر،  سوی  از 
یا  گروه  یک  یا  و  جامعه  اعضای  مشترک 
بیشتر  و  نباشد  سازگار  اجتماعی  سازمان 
افراد، آن را ناپسند و یا نادرست تصور کنند، 
کجروی اجتماعی تلقی می شود. سازمان یا 
هر جامعه ای، از اعضای خود انتظار دارد که 
از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند.

اما همواره افرادی در جامعه یافت می شوند 
ها  ارزش  و  هنجارها  این  از  ای  پاره  از  که 
و  همساز  که  افرادی  کنند  نمی  تبعیت 

هماهنگ با ارزش ها و جامعه و یا سازمانی 
که  اشخاصی  و  سازگار  یا  و  هم نوا  باشند 
برخالف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و 
بدان ها پای بند نباشند افرادی ناسازگار می 
انحرافی  رفتار  که  کسانی  واقع  در  باشند. 
زودگذر  و  باشد  دائمی  آنان  نابه هنجاری  و 
می  نامیده  منحرف  یا  کجرو  نباشد  گذرا  و 

شود.
ساختار خانواده

متفاوت  های  شیوه  ساختارها،  از  کدام  هر 
فرزندان  از  متفاوتی  انتظارات  و  تربیتی 
خود دارند، که ِمن جمله می توان به ویژگی 

خانواده بی تفاوت اشاره نمود:
فقدان  از  حکایت  خانواده  این  ساختار 
ارزش های معنوی، محیط سرد و طرد کننده 
فرزندان  این  والدین  که  طوری  به  داشته، 
تماشاچیان  و  نداده  آنان  آینده  به  اهمیتی 
هستند.  فرزندانشان  رفتارهای  تفاوت  بی 
نرمش  علت  به  والدین  ها،  خانواده  اینگونه 
دلیل  به  فرزندان  رفتارهای  کلیه  با  محض 
بی تفاوتی، موافقت کرده و به راحتی تسلیم 

کارهای آنان می شوند.
از  هایی  خانواده  فرزنداِن  است،  بدیهی 
اجتماعی مصون خواهند  آسیب های  گزند 
فرزنداِن  و  نمایند  عمل  منطقی تر  که  ماند 
تفاوت  بی  ارودگاهی،  پُرکار،  خانواده های 
می  سقوط  پرتگاِه  لب  در  نوعاً  گسسته،  و 
با  باشند؛ پس چه خوب است والدین عزیز 
به فرمایش  هدف سالم سازی فضای منزل 

موالیمان علی )ع( توجه نمایند:
یاد  را  چیز  همه  که  نداری  عمر  »آنقدر 
بتوانی  که  بگیر  یاد  آنقدر  پس  بگیری، 
آن  تمام  که  نداری  عمر  آنقدر  و  بفهمی 
چیزهایی را که فهمیده ای عمل کنی پس 

آنقدر بفهم که بتوانی به آن عمل کنی«.

نظام های حمایتی خانوادگی
والدیِن جواناِن بزهکار، در مقایسه با والدیِن 
با  برخورد  در  عمدتاً  بزهکار،  غیر  جواناِن 
کافی  مهارت  از  خود  فرزندان  رفتارهای 
موارد،  از  بسیاری  در  نیستند.  برخوردار 
خانه  از  خارج  را  خود  وقت  عمدتاً  والدین 
خالء  و  می کنند  سپری  کار  محیط  در  و 
از  را،  پسر  جواناِن  خانواده،  در  پدر  حضور 
مردانه  هویت  یافتن  در  پدر،  حمایت  نظام 
با  پسران  شدن  مواجه  سازد.  می  محروم 
غیبت  از  ناشی  که  جنسی،  هویت  بحران 

طوالنی مدت پدران در خانه می باشد سبب 
سوق پیدا کردن آنان به رفتارهای پر خطر 

می شود.
طالق

به  اخیر  سال های  در  که  مهمی  مسئله 
زده  دامن  اجتماعی  آسیب های  افزایش 
است، افزایش آمار طالق در کشور می باشد. 
ازدواج   ۵ هر  از  رسمی  آمارهای  براساس 
یکی به طالق منجر می شود، باید دید چه 
نابسامانی در زندگی  این همه  باعث  عاملی 

شده است.
ایجاد  باعث  طالق،  بحث  اینکه  به  توجه  با 
جدائی و شکست های عاطفی میان همسران 
در خانواده و فرزندان می شود و در پی آن، 
دارد  را  جدایی  از  بعد  عوارض  و  افسردگی 
را  اجتماعی  آسیب های  به  گرایش  نیز  و 

افزایش می دهد.
گسیختگی خانوادگی یکی از عوامل مهم در 
تولید رفتار بزهکارانه است زیرا فرزندان، نه 
دست  از  طالق  اثر  در  را  خود  والدین  تنها 
می دهند بلکه مراقبت، سرپرستی، کنترل و 
راهنمایی های آنان را نیز از دست خواهند 
نیستند  قادر  والدی  تک  خانواده های  داد. 

الگوهای مناسبی برای فرزندان باشند.

شکاف بین نسل
شکاف نسل بین جوانان و والدین از عوامل 
است.  جوانان  بزهکاری  در  مؤثر  خانوادگی 
و  فاصله سنی  فقط  نسل،  از شکاف  منظور 
جسمانی فرزندان با والدین نیست، بلکه در 

هنجارهای  و  ارزش ها  در  جدایی  برگیرنده 
شدن  بیگانه  به  که  است  والدین  با  جوانان 
بیگانه  شود.  می  منتهی  والدین  از  جوانان 
هنجارهای  و  ها  ارزش  از  جوانان  شدن 
اعمال  ارتکاب  به  را  آنان  والدین،  فرهنگی 

نابهنجار و خالف قانون بر می انگیزد.
 نتیجه

آسیب ها،  بروز  و  وقوع  ای  جامعه  در  اینکه 
همه ی  شود،  می  تلقی  نامطلوب  و  مذموم 
و…  قضایی  آموزشی،  فرهنگی،  نهادهای 
و  نهند  فراسو  گام  تلطیف کجروی ها،  برای 
جامعه  چنین  در  بپردازند،  نقش  ایفای  به 
ای از شهروندان نیز انتظار می رود تا ضمن 
شناخت آسیب ها و کج روی های اجتماعی، 
بخواهند  متولی،  سازمان های  و  نهادها  از 
قلمرو  در  را  خویش  اقدامات  و  ها  گام  تا 
با  و  بخشند  سرعت  ارزشی  صیانت  حفظ 
تعالی  را  جامعه  خالقانه  تدابیر  و  ها  طرح 
به آموزش خانواده  بخشند. همچنین توجه 
ها، سرمنشأ برنامه های آموزشی ارگان ها و 
گیرد  قرار  غیردولتی  و  دولتی  سازمان های 
تا بتوانند منشأ رشد و شکوفایی آسیب های 
با  است  و خانواده  در خانه  را که  اجتماعی 
آموزش های صحیح کنترل نموده و فضای 
و  استعدادها  شکوفایی  محل  به  را  خانه 
نمایند.  تبدیل  حسنه  اخالق  و  خلوصیت 
علم  به  کردن خودمان  مجهز  با  است  امید 
همراه با عمل، فرزندانمان را برای زندگی در 

عصر پیچیده هزاره سوم آماده سازیم.

مردم امسال 
حتما یک دز دیگر 

واکسن کرونا تزریق کنند
صادرات  اینکه  بیان   با  بهداشت  وزیر 
واکسن داخلی کرونا را آزاد کردیم، گفت: 
توصیه ما این است که مردم امسال حتما 

یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند.
وضعیت  درباره  عین اللهی  بهرام 
واکسیناسیون علیه کرونا در کشور، گفت: 

داشتیم؛  خوبی  رکورد  واکسیناسیون  در 
 6۰۰ و  میلیون  یک  روزانه  که  طوری  به 
هزار تزریق و در هفته ۸ میلیون و 6۰۰ 
با  وی  می شد.  انجام  واکسن  تزریق  هزار 
بیان اینکه اُمیکرون در کشورهای اروپایی 
در  اما  کشید،  طول  ماه  چهار  آمریکا  و 
افزود:  ماه طول کشید،  دو  تنها  ما  کشور 
در عین حال میزان تلفاتی که آن  کشورها 
داشتند بسیار باال بود، در حالی که میزان 
مرگ ومیر ما کمتر بود.  البته کاهش کرونا 
در یک کشور، دلیل این نیست که کرونا 

تمام شده است، بلکه آنچه باعث شد آمار 
ایمنی  یابد،  کاهش  کشورمان  در  کرونا 
آنجایی  از  داد:  ادامه  عین اللهی  بود.  ما 
در  وسیعی  سطح  در  واکسیناسیون  که 
و  آنتی بادی  و  بود  شده  انجام  ما  کشور 
برابر  در  توانستیم  داشتیم،  خوبی  ایمنی 
ویروس مقاومت کنیم؛ بنابراین توصیه ما 
به مردم این است که حتما واکسیناسیون 
که  است  این  ما  توصیه  دهند.  ادامه  را 
واکسن  دیگر  دز  یک  حتما  امسال  مردم 
تزریق کنند؛ یعنی علی رغم اینکه دز دوم 

کرده اند،   تزریق  را  کرونا  واکسن  سوم  یا 
را  دیگر  دز  یک  تزریق  حتما  باید  امسال 
درباره  ادامه  در  وی  باشند.  داشته  هم 
گفت:  داخلی،  تولید  واکسن های  وضعیت 
و  کردیم  آزاد  را  داخلی  واکسن  صادرات 
واکسن  می توانند  واکسن  تولیدکنندگان 

کرونا را صادر کنند. 
عین اللهی افزود: شش مرکز تولید واکسن 
داریم و نیاز به واردات واکسن وجود ندارد 
و  این موضوع تضمینی برای آینده ایران 

است.

علل پدید آمدن آسیب های اجتماعی 

 درصد معتادان نمی دانند
 با »یکبار مصرف«

 معتاد می شوند



دستورات سفرهای استانی 
رئیس جمهور باید محقق شود

هدف دولت و مجلس 
حفظ سفره و معیشت مردم است

صفحه )4(صفحه )4(

سفرهای  دستورات  پیگیری  گفت:  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
ما  انتظار  شود.  محقق  باید  و  است  و ضروری  الزم  استانی شرط 
بیشتر شود. سید  استانی  و همکاری های  تعامالت  است که  این 
صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور عصر روز )یکشنبه( 
در دومین نشست هم اندیشی دستگاه های اجرایی ارتباط مردمی 

خطاب به رئیس مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری...

رییس مجلس شورای اسالمی گفت:هدف مشترک دولت و مجلس 
این است که قدرت خرید مردم را در حفظ سفره و تامین کاالهای 
اساسی  و معیشتی تضمین کند. محمد باقر قالیباف در نشست 
علنی روز- یکشنبه ۱۸ اردیبهشت- مجلس شورای اسالمی پس 
از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی در مورد ساماندهی یارانه 

های کاالهای اساسی تاکید کرد: هدف مشترک دولت و...
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شرکت های دانش بنیان به 
طور جدی حمایت می شوند

علل پدید آمدن
 آسیب های اجتماعی 

طرح ریشه کنی فقر مطلق 
در استان اجرا می شود

و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
جمهور  رییس  دستور  اساس  گفت:بر  بویراحمد 
برنامه  کشور  در  مطلق  فقر  کنی  ریشه  بر  مبنی 
ریزی و دستورالعمل های این طرح ابالغ شده است.

حمیدرضا واعظی زاده روز یکشنبه در آیین جشن 
روز کارگر در کارگاه سد چمشیر گچساران اظهار 
داشت: این طرح شامل افراد نیازمندی می شود که 

زیرپوشش هیچ کدام از نهادهای حمایتی نیستند.
نداشتن  مطلق  فقر  شاخص  اینکه  بیان  با  وی 
سرپناه، خوراک و پوشاک مناسب است، گفت: در 
تعاون،  اداره  افراد،  شناسایی  و  برنامه  این  اجرای 
و  اجتماعی،بهزیستی و سایر تشکل ها  رفاه  و  کار 

ذستگاه های اجرایی متولی نیز همکاری ...

گفت:  اساسی  کاالهای  یارانه های  اصالح  مورد  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
برای تامین کاالهای اساسی ابتدا یارانه نقدی اختصاص می یابد و در آینده 

طرح توزیع کاال برگ کاالهای اساسی در دستور قرار می گیرد.
 سید جواد ساداتی نژاد در نشست علنی روز- یکشنبه ۱۸ اردیبهشت- 
مجلس شورای اسالمی در مورد اصالح یارانه های کاالهای اساسی با اشاره 
به لزوم حفظ امنیت غذایی گفت: در شرایط جاری با دو مسئله در دنیا 
افزایش قیمت های جهانی در مورد محصوالت کشاورزی  مواجه هستیم 
به ویژه غالت و روغن  و آنچه که پارامترهای مهم امنیت غذایی کشور 
محسوب می شوند .این شتاب قیمت از انتهای سال گذشته  تا امروز رشد 
شتابان و  بی سابقه ای گرفته و برخی از ارقام از ابتدای سال ۱4۰۰ باالی 

۱۲۰ درصد رشد  داشته است.
در  امروز  به  تا  سیزدهم  دولت  ابتدای  از  داشت:  بیان  کشاورزی  وزیر 
درصد   ۸۰ تا   ۳۵ بین  غالت  و  غذایی  امنیت  اجزای  مختلف  موضوعات 

افزایش قیمت را در انواع مختلف غالت و روغن در دنیا داشتیم.
ساداتی نژاد با اشاره به تحوالت اوکراین و تاثیر آن در کمبود غالت در 
جهان گفت:  جنگ روسیه و اوکراین  در کمبود حوزه غالت تاثیر اساسی 
گذاشته است چون این منطقه  ۷۰ درصد روغن و ۳۰ درصد غالت جهان 

را تولید می کند.
وی افزود: ارزیابی ها نشان می دهد که در سال های آینده هم کمبود تولید 
غالت در این منطقه ادامه خواهد داشت لذا امروز دنیا با مسئله کمبود 
حوزه تولید غالت و محصوالت اساسی کشاورزی و افزایش قیمت مواجه 
شده است. لذا طبیعی تمام دولت ها و کشورها  برای حفظ و نگهداری  

سفره و امنیت غذایشان تالش  می کنند.
وی در مورد خشکسالی های اخیر در کشور و تاثیر آن در کشت گندم 
گفت: در سال گذشته با  پدیده خشکسالی مواجهه بودیم  و این پدیده 
استمرار دارد، در سال۹۹ ما ۸ و نیم میلیون تن   و در سال ۱4۰۰، چهارو 
نیم میلیون تن گندم خریداری کردیم  و پیش بینی های امسال هم این 

است که به واردات حدود 4و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم.
ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مردم سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها موضوع مهم مورد نظر مجلس و دولت است که باید اجرایی شود، 
در سال جاری هم در قانون بودجه این الزام وجود دارد طبیعتا تالش  و 

همکاری مضاعفی بین مجلس و دولت برای اجرای این کار نیاز است.
ریاست  به  کار  این  برای  ستادی  دولت  در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی تشکیل شده است و برنامه 
ریزی های الزم را انجام می دهد تا به بهترین نحو ممکن  جبران هزینه 
مازاد  خانوار به عنوان سبد حمایتی در نظر گرفته شود و قطعاً  قبل از 
اجرای این طرح برای دو ماه این مبلغ  به حساب خانوارها واریز می شود 

تا هیچ  دغدغه ای  برای مردم عزیزمان ایجاد نشود.

هدف اصلی از اجرای این طرح 
عدالت در حوزه یارانه ها است

زمان  در  هم  الزم  اطالع رسانی  کرد:  اضافه  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
اجرای طرح به مردم انجام خواهد شد و هدف اصلی از اجرای این طرح 
عدالت در حوزه یارانه ها است البته یارانه ها حذف نمی شود بلکه از روی 

کاالها به افراد منتقل می شود تا بتوانند مدیریت بهتری را داشته باشند.
وی تاکید کرد: رانت و فساد زیادی در حوزه یارانه ها وجود دارد و هیچ 
خبری از عدالت  یارانه ای نیست و باعث شده بهره وری در کشور کاهش و 

صادرات بی رویه از محل یارانه ها، نهاده ها و کاالها انجام شود و همچنین 
ضایعات زیادی در این حوزه ها به دلیل  کیفیت و قیمت پایین وجود دارد، 
قاچاق فزاینده  کاالهای اساسی به دلیل پایین بودن قیمت به کشورهای 

همسایه وجود دارد.

همه مردم ایران از یارانه نان بهره مند خواهند شد
ساداتی نژاد با بیان اینکه دغدغه جدی ما امنیت غذایی است و باید آن را 
حفظ و پایدار کرد، گفت: اجرای طرح مورد هدف ما است تا مردم بتوانند 
بهره مندی  پایین  قطع دهک های  طور  به  شوند،  بهره مند  آن  از  عادالنه 
مورد  در  داشت.  خواهد  باالتر  دهک های  به  نسبت  یارانه ها  از  بیشتری 
بهره مند  یارانه  از  ایران  مردم  همه  یعنی  دهک ها  تمامی  نان،  موضوع 
خواهند شد و به گونه ای اقدام خواهد شد که افراد با قیمت فعلی نان را 
خریداری کنند بنابراین هیچ افزایش قیمتی در خرید نان برای خانواده ها 

وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: برنامه ریزی برای مردم سازی و توسعه 
عادالنه در حال انجام است و به طور قطع در زمان الزم و بعد از اقناع 
آرد  اتفاقی که در مورد  البته  انجام خواهد شد؛  اطالع  رسانی  و  سازی 
صنف و صنعت افتاد؛بدین شرح است که در کشور به حدود ۱۲ میلیون 
تن گندم نیاز داریم، گندم خبازی ۹ میلیون تن و همچنین گندم صنف 
و صنعت ۲ میلیون تن و گندم نان صنعتی حدود 4۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن 
بنابراین در کشور حجم  است  بذری  نیز گندم  مابقی  و  مصرف می شود 
به  نیاز  حوزه  این  و  است  نانوایی ها  و  خبازی  حوزه  در  گندم  از  زیادی 

افزایش کیفیت بهتر نان است.
وی تصریح کرد: در این رابطه با معضل قاچاق آرد به خارج از کشور به 
دلیل قیمت مواجه هستیم.؛ قیمت یک کیسه آرد برای توزیع نانوایی ها 
۳۸ هزار تومان است و در بیرون کشور تا حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد. از سویی ضایعات زیادی در نانوایی ها وجود دارد و جایگزینی 
برای  بنابراین موضوع گندم  استفاده می شود  به عنوان خوراک دام  که 
آن  حفظ  برای  باید  و  است  مهم  بسیار  استراتژیک  مسئله  عنوان  به  ما 

برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.

برای صیانت از گندم،

 ساماندهی آرد صنف و صنعت را سرعت دادیم

وی با بیان اینکه باید گندم را به عنوان مسئله مهم امنیت غذایی و سفره 
مردم مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: برای اینکه تا زمان اجرای طرح، 
زمان را در نگهداری و حفظ کاالهای استراتژیک از دست ندهیم بحث 
مربوط به ساماندهی آرد صنف و صنعت و آزادسازی آن را انجام دادیم که 
در سبدی که برای توزیع عادالنه یارانه ها انجام خواهد شد، یارانه ها لحاظ 
را سرعت دادیم و جلو  این موضوع  از گندم  برای صیانت  البته  می شود 
انداختیم تا بتوان پایداری و نیازمان را در حوزه گندم برای حفظ امنیت 
غذایی مردم مد نظر قرار دهیم و بتوانیم در حوزه صنف و صنعت بهره 

وری را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد اصالح یارانه های کاالهای اساسی  گفت: 
برای تامین کاالهای اساسی ابتدا یارانه نقدی اختصاص می یابد و در آینده 

طرح توزیع کاال برگ کاالهای اساسی در دستور قرار می گیرد. 

هیچ کدام از نمایندگان با ارز 4۲۰۰ و استمرار آن موافق نبودند
ساداتی نژاد در بخش دوم صحبت های خود گفت: هیچ کدام از نمایندگان 
با ارز 4۲۰۰ و استمرار آن موافق نبودند و کاری که می خواهد اتفاق بیفتد 
یک اصالح بزرگ اقتصادی بوده و به نفع مردم است به خصوص به نفع 

مردم مستضعف ما در جامعه، البته که کار سختی است.
وی بیان داشت: این کار سخت واجب و اصالح اجتناب ناپذیر است و باید 
ارز  اقتصاددانان و همه و همه در زمانی که  انجام شود و همه نخبگان، 
ترجیحی راه افتاده بود تا به امروز تذکر می دادند که فساد ایران را باید از 
ارز ترجیحی نجات داد. استمرار این وضع امکان پذیر نیست و این روش، 
روش غلطی است و به حق مجلس شورای اسالمی هم این را تاکید کرد 
و در بودجه ۱4۰۱ آن را آورد و ما باید از ارز ترجیحی عبور کنیم، لذا 
برای انجام کار در دولت تیم و ستادی تشکیل شد و برنامه ریزی انجام 

می گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: وزرای مربوطه و مسئولین در این ستاد 
و  کند  می  مدیریت  را  به خود  مربوط  مسائل  هر کسی  و  عضو هستند 
انسجام و وحدت در بدنه دولت برای اجرای این طرح و این اصالح بزرگ 
اقتصادی وجود دارد و مجلس شورای اسالمی هم حمایت کرده و می کند 
و این کار باید با وحدت، همدلی و هم افزایی دولت و مجلس انجام بگیرد 

تا بتواند اثر مثبت خود را در اقتصاد ایران و اقتصاد خانوار نشان بدهد.
ساداتی نژاد با اشاره به اقالمی که قرار است ارز ترجیحی آن حذف بشود، 
را  و سیمان  فوالد  ارز  دولت  که  داشتند  اظهار  دوستان  از  برخی  گفت: 
و  دریافت می کند  نیمایی  ارز  و سیمان  فوالد  حذف کند در حالی که 
آنچه که در بودجه ما موظف به اجرای آن هستیم حذف یارانه از کاالهایی 
نهاده های دامی، روغن، گندم، مرغ،  یارانه می گرفتند یعنی،  است که 
تخم مرغ و شیر بنابراین هدف از اجرای این طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها روی این کاالها  است. البته کار سختی است ولی با همت 

می تواند انجام شود.
با اتحادیه ها آغاز کردیم و از  وی خاطرنشان کرد: ما تعامل نزدیکی را 
سال گذشته این کار در حال انجام است و نظر تمام اتحادیه ها اخذ شده 
ایجاد شود،  ها  این بخش  برای  هزینه  و کمترین  نبیند  آسیب  تولید  تا 
یکی از موضوعاتی که الزم است حمایت شود تامین سرمایه در گردش 
این بخش است لذا ما آمدیم برای این کار با بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار صحبت کردیم تا موانعی را که برای دادن تسهیالت به این بخش 
وجود دارد را رفع کنیم و مشکالتی نظیر سقف تسهیالت برای صنایع تا 
پایان سال را حذف کردیم، همچنین آمدیم از صندوق حمایت از سرمایه 
گذاری بخش کشاورزی یعنی صندوق طیور و صندوق دامپروری استفاده 
به  تا  قرار گیرد  بانک  و  و مرغدار متوسط کوچک  دامدار  بین  تا  کردیم 

راحتی تامین نقدینگی صورت گیرد.
ساداتی نژاد اضافه کرد: نگرانی دیگر این است که ممکن است مازاد تولید 
وجود داشته باشد و در شروع این طرح ممکن است میزان خرید و مصرف 
خانوار کاهش پیدا کند لذا ما باید برای حفظ تولید این مازاد را جذب 
کنیم و شرکت پشتیبانی امور دام برای جذب و خرید مرغ و تخم مرغ و 
شرکت سازمان تعاون روستایی برای جمع آوری شیر مازاد تمهیدات الزم 
را انجام می دهد و ماموریت دارد این کار را صورت دهد تا تولید در کشور 
آسیب نبیند، همچنین یکی دیگر از دغدغه های مرغداران غیرفعال شدن 
سامانه بازارگاه در توزیع نهاده ها بود لذا قرار شد هر زمان این طرح اجرا 
شود این را ما حفظ کنیم تا این سامانه فعال باشد و برای صادرات تولید 
مازاد نیز عوارض و موانع صادراتی را در بخش دام و طیور حذف می کنیم.
یارانه  عادالنه  توزیع  طرح  این  انجام  کرد:  تاکید  کشاورزی  جهاد  وزیر 
است، یارانه حذف نمی شود بلکه از کاال و نهاده حذف می شود اما به 

افراد داده می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصالح 
یارانه ها گفت: مردم بدانند که مجلس با نظارت 
دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می کند 

که مشکلی برای آنها ایجاد نشود.
روز  علنی  جلسه  در  ابراهیمی   پور  محمدرضا   
شورای  مجلس  ماه(  اردیبهشت   ۱۸ )یکشنبه 
اسالمی در مورد حوزه امنیت غذایی و حفظ آن 
وزرای  صحبت های  استماع  از  پس  کشور  برای 
جهاد و اقتصاد گفت: بر اساس بودجه ۱4۰۱ روش 
تخصیص منابع برای تأمین کاالهای اساسی مورد 
توجه قرار گرفته که این روش ها می تواند متفاوت 
به گونه ای مطرح  باشد؛ در فضای عمومی کشور 
شده که ارز ترجیحی حذف می شود و اساساً این 
موضوع وجود ندارد یعنی اگر در سال های گذشته 
منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص 
دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر 
می کند بنابراین اصل موضوع که کاالی اساسی با 
قیمت های پایین به دست مردم برسد و همچنین 
ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کاالهای 

اساسی تغییر نکند به قوت خود باقی است.
مباحثی  مورد  در  افزود:  کرمان  مردم  نماینده 
در  ما  گرفته،  قرار  نظر  مد  بودجه ۱4۰۱  در  که 
بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف 
دولت  به  هم  یعنی  دادیم  دولت  به  ترجیحی  ارز 
و  کاال  واردات  برای  را  سابق  روش  دادیم  اجازه 
از سویی  و  استمرار دهد  واردات  منابع  تخصیص 
اجازه دادیم در صورتی که می خواهد سیاست ها را 
تغییر دهد که میزان منابع از طریق سیاست های 
جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت 

واگذار کردیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته 
در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع همان 
طور که نمایندگان تکافو ندهد و به طور طبیعی 
افزایش  و همچنین  قیمت های جهانی  افزایش  با 
با مصوبه مجلس  هزینه ها در کشور میزان منابع 
ناشی  محدودیت های  تا  یابد  افزایش  می تواند 
نکند.  ایجاد  مردم  برای  را  مشکلی  قضیه  این  از 
نظر  مد  که  دوم  سیاست  خصوص  در  همچنین 
دولت  شده،  داده  اختیار  دولت  به  و  گرفته  قرار 
اقدام  اولین  و  دهد  انجام  را  اقدام  چندین  باید 
اطالع رسانی  بسته  که  است  این  سیاست  تغییر 
جریان  در  مردم  و  گیرد  قرار  مردم  اختیار  در 
از کاالهای عام تر  قرار گیرند و همچنین موضوع 
شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه 

کرد  شروع  مردم  نان  از  ابتدا  که  بود  این  نکرد 
انجام  شکلی  به  باید  تصمیم گیری  که  حالی  در 
می شد که حساسیت در تصمیم گیری و شرایط  و 
همچنین سوء استفاده های دشمن مورد توجه قرار 
می گرفت و متأسفانه به این موضوع توجه نشد و 
پایگاه جامع  این موضوع الزم است  با  ارتباط  در 
رفاهی ایرانیان که اطالعات همه مردم و خانوارها 
در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود؛ وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید 
پاسخگو باشد که آیا اطالعات کامل و جامعی برای 

تغییر سیاست وجود دارد.
با  ارتباط  در  داشت:  بیان  پورابراهیمی 
زیرساخت های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال 
تغییر سیاست  دارد که  نگرانی هایی وجود  حاضر 
بدون اطالع مردم و اطالع رسانی الزم و همچنین 
هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت های الزمی 
بارها  مرکزی  بانک  و  نشده  عملیاتی  که  است 
اگر بسته  را داریم و  ما آمادگی الزم  اعالم کرده 
پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود 
به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن 
مثبت  اثرات  مردم  و  برگردد  جامعه  به  می تواند 
و  خود  برای  را  اساسی  کاالهای  تأمین  از  ناشی 

خانواده هایشان لمس کنند.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد:  وجود مدیریت 
متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست الزم 
این  پاسخگوی  باید  دولت  در  مسئولین  و  است 
موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و 
فرآیند اجرا سیاست های مرتبط با تغییر سیاست 
رئیس  البته  باشد  پاسخگو  شد،  مواجه  مشکل  با 
جمهور به عنوان باالترین مسئول دولتی پاسخگو 
است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی 
بدهد  را  دولت  و  مجلس  پاسخ  تا  شود  مشخص 
به  بنابراین  نشویم،  مشکل  دچار  فرآیندها  در  تا 
اقدامات  این  تمامی  مجموعه   اگر  می رسد  نظر 
انجام شود تغییر سیاست ها که از اختیارات دولت 
بهبود  به  می تواند  است،  بودجه ۱4۰۱  قانون  در 
اما  شرایط در تأمین کاالهای اساسی کمک کند 
مردم  برای  نشود،  رعایت  کار  انجام  الزامات  اگر 

نگرانی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
نظارت  با  مجلس  که  بدانند  مردم  کرد:  تصریح 
دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می کند 

که مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

 رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال 
درصدد  بلکه  اساسی،  کاالهای  یارانه  حذف 
یارانه ها  این  تخصیص  محل  و  نحوه  اصالح 
است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که 
با کمک اصناف و اتحادیه ها، مردم مزه شیرین 

عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند.
سید  آیت اهلل  ایرنا،  دولت  حوزه  گزارش  به 
نشست  در  شنبه  شامگاه  رئیسی  ابراهیم 
هم اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها که 
با قدردانی  بامداد یکشنبه به درازا کشید،  تا 
اتحادیه ها  و  اصناف  همیشگی  همراهی  از 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  با 
اکیدا  دولت  اعضای  همه  به  همواره  گفت: 
مستمر  و  منظم  به شکل  که  کرده ام  توصیه 
عرصه های  نخبگان  با  مشورتی  نشست های 
مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز 

برای خود فرصتی ارزشمند می دانم.
از  استفاده  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
عنوان  به  مختلف  عرصه های  نخبگان  نظرات 
زمینه ساز  توانایی،  و  تجربه  دانش،  صاحبان 
صحیح،  تصمیم گیری های  و  تصمیم سازی 
اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه 
اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه محصوالت 
باید  شما  نان  جمله  از  کشاورزی  و  غذایی 
تجارب  که  چرا  بگیرید،  قرار  مشورت  طرف 
شما حتما می تواند در این زمینه برای دولت 

راهگشا باشد.
رئیسی اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی 
فن در هر زمینه ای، ضریب خطا و اشتباه در 
آن  از  و  می دهد  کاهش  را  تصمیم گیری ها 
صنفی،  هر  در  تصمیمی  هر  وقتی  گذشته 
متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن 
صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم 

را نیز به همراه خواهد داشت.
همراهی  مهم  آثار  از  یکی  جمهور  رئیس 
و  تصمیمات  اجرای  در  مختلف  اصناف 
سیاست ها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع 
تصمیم  آن  بهتر  اجرای  برای  عمومی  افکار 
دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر 

قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با...

جدی  حمایت  بر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
سید  کرد.  تاکید  استان  دانش بنیان  واحدهای  از 
و  فناوران  با  صمیمی  دیدار  در  احمدزاده  علی 
نشست  آنها  صحبت های  پای  دانش بنیان  واحدهای 
گرفت  قرار  آنها  مشکالت  جریان  در  اینکه  از  پس  و 
جدی  طوری  به  را  دانش بنیان  شرکت های  گفت: 
و  کهگیلویه  استاندار  می دهیم.  قرار  حمایت  مورد 
در  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  ادامه  در  بویراحمد 
جمع شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور افزود: 
حمایت ها در استان از شرکت ها مستمر خواهد بود تا 

سایر واحدها تشویق به حضور در استان شوند...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

خسارت بیش از
 ۴۰میلیارد تومانی تگرگ به 

کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

خرید ۲۰۰۰ احشام با چک های جعلی
دستگیری کالهبردار

 16۰ میلیاردی
  در استان
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مطالعات نشان می دهد؛

چای از ابتال به سرطان
 پیشگیری می کند

چای  نوشیدن  که  داد  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
ممکن است سالمت قلب و مغز، عملکرد سیستم 
ایمنی را بهبود بخشد و خطر سرطان را کاهش 

دهد.
محققان خاطرنشان کردند که برای اثبات بیشتر 
این اثرات مفید مصرف چای، به شواهد با کیفیت 

بهتری نیاز است.
در  پرمصرف  نوشیدنی  دومین  آب  از  بعد  چای 
جهان است. چهار نوع اصلی چای شامل سفید، 
از  چای  چهار  هر  است.  سیاه  و  اوالنگ  سبز، 
گرفته   Camellia sinensis نام  به  گیاه  یک 
برداشت  از  آنها پس  فرآوری  نحوه  اما  می شوند، 

متفاوت است.
دارای  اجزای  از  وسیعی  مجموعه  حاوی  چای 
ال  فالونوئیدها،  جمله  از  بیولوژیکی،  فعالیت 
مفید  اثرات  از  بسیاری  است.  کافئین  و  تیانین 
مانند  فالونوئیدها  باالی  سطوح  دلیل  به  چای 
اکسیدانی  آنتی  دارای خواص  که  است  کاتچین 

و ضد التهابی است.
ترکیب  بر  می تواند  تولید  فرآیند  در  تفاوت 
شیمیایی و اثرات مفید انواع مختلف چای تأثیر 
اینکه  از  بگذارد. به عنوان مثال، چای سبز قبل 
حاوی  رو  این  از  و  می شود  برشته  شود  اکسید 
سطوح باالتری از کاتچین است. در مقابل، چای 
دارای سطوح  و  اکسید شدن داشته  اجازه  سیاه 
پایین تری از کاتچین است. در همین حال، چای 
فالونوئیدهای  از  بیشتری  مقادیر  حاوی  سیاه 
دیگر به نام تآروبیگین و تافالوین است که دارای 

خواص آنتی اکسیدانی نیز هستند.
تعدادی از مطالعات مشاهده ای نشان می دهد که 
مرتبط  شناختی  عملکرد  بهبود  با  چای  مصرف 

است.
هر فنجان چای حاوی حدود ۳۵ تا 6۰ میلی گرم 
کافئین است که ممکن است به افزایش توجه و 
مصرف  از  پس  افراد  برخی  خوی  و  خلق  بهبود 
تیانین  حاوی  همچنین  چای  کند.  کمک  چای 
است که برای افزایش توجه و کاهش اضطراب و 

استرس پیشنهاد شده است.
محققان فکر می کنند که وجود تیانین و کافئین 
آرامش  احساس  بالقوه  طور  به  است  ممکن 
همزمان ایجاد کند و توجه را بهبود بخشد. عالوه 
بر این، شواهد محدود نشان می دهد که مصرف 
به  منجر  است  ممکن  هم  با  کافئین  و  تیانین 
افزایش توجه بیشتر نسبت به مصرف هر یک از 

این مواد به تنهایی شود.
پس از بیماری های قلبی عروقی، سرطان دومین 
عامل مرگ و میر است. اصالح فاکتورهای سبک 
سیگار  تحرکی،  کم  غذایی،  رژیم  مانند  زندگی 
کشیدن و چاقی می تواند از ۳۰ تا 4۰ درصد همه 

سرطان ها پیشگیری کند.
شواهد پیش بالینی قابل قبول زیادی وجود دارد 
ترکیبات  عمدتاً  و  چای  ضدسرطانی  خواص  که 
و  تحریک  برابر  در  را  )فالونوئیدها(  آن  بیواکتیو 

پیشرفت شروع سرطان نشان می دهد.

دستاورد جدید محققان؛

احتمال تولید واکسن کرونا 
به شکل قرص در آینده نزدیک

نشان  آزمایشگاهی  حیوانات  روی  آزمایشات 
شکل  به   ۱۹ کووید  آزمایشی  واکسن  دهد  می 
قرص می تواند موثر باشد، زیرا نه تنها از عفونت 
محافظت می کند، بلکه انتشار ویروس از طریق 

هوا را نیز محدود می کند.
جدی  بیماری  به  ابتالء  خطر  فعلی  واکسن های 
را  بیمارستان  در  شدن  بستری  و   ۱۹ کووید 
کاهش می دهند، اما در برابر مقابله با عفونت با 

کروناویروس خیلی مؤثر نیستند.
از  مطالعه  این  سرپرست  النگل«،  »استفانی 
دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، در این باره 
می گوید: »توسعه واکسن هایی که نه تنها در برابر 
به  انتقال  بلکه  دارند،  نقش محافظتی  بیماری ها 
فایده  می دهند،  کاهش  را  نشده  واکسینه  افراد 
آزمایش هایی  در  داشت.«  خواهد  توجهی  قابل 
باعث  واکسن  شد،  انجام  همستر  روی  که 
شد.  ریه ها  و  خون  در  قوی  آنتی بادی  واکنش 
معرض  در  باال  سطوح  در  حیوانات  که  هنگامی 
کروناویروس قرار گرفتند و به عفونت های جدید 
واکسینه  همسترهای  به  نسبت  شدند،  مبتال 
این  اساس  بر  داشتند.  کمتری  عالئم  نشده 
مطالعه، همسترهای واکسینه شده دارای مقادیر 
بودند،  ریه ها  و  بینی  در  عفونی  ویروس  کمتری 
هوای  معرض  در  گرفتن  قرار  طریق  از  بنابراین 
نویسندگان  نکردند.  دفع  را  ویروس  معمولی 
یک  از  جدید  واکسن  که  دادند  توضیح  مطالعه 
آدنوویروس به عنوان یک ناقل برای بیان پروتئین 
خوشه ای کروناویروس استفاده می کند. برخالف 
واکسن هایی که به عضله تزریق می شوند، واکسن 
کردن  دنبال خنثی  به  قرص  به شکل  آزمایشی 
 -A ویروس کرونا با افزایش تولید ایمونوگلوبولین
اولین خط دفاعی سیستم ایمنی در برابر عوامل 

بیماری زا- در بافت مخاطی بینی و ریه ها است.

هدف دولت و مجلس 
حفظ سفره و معیشت مردم است

و  دولت  مشترک  گفت:هدف  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
و  در حفظ سفره  را  مردم  قدرت خرید  که  است  این  مجلس 
باقر  کند. محمد  تضمین  معیشتی  و  اساسی   کاالهای  تامین 
قالیباف در نشست علنی روز- یکشنبه ۱۸ اردیبهشت- مجلس 
شورای اسالمی پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی در 
مورد ساماندهی یارانه های کاالهای اساسی تاکید کرد: هدف 
این  است که قدرت خرید مردم را  مشترک دولت و مجلس 
در حفظ سفره و تامین کاالهای اساسی  و معیشتی تضمین 
و  شود  می  انجام  کار  این  که  باشد  مطمئن  عزیز  مردم  کند 
اساس  داشت:  بیان  مجلس  رییس  باشد.  نداشته  نگرانی  هیچ 
انقالب و نظام و ولی نعمت های ما مردم  هستند هیچ  کس 
از اینها محرم تر نیست هر کاری را که می خواهیم انجام دهیم 
مخصوصا اقداماتی که مستقیم با زندگی آنها ارتباط دارد  نباید 
خواسته یا ناخواسته به گونه عمل کنیم که آنها احساس کنند 
در یک موضوعی غافلگیر و شوکه  شدند این اشتباه است ما 
باید با مردم حرف بزنیم تجربه نشان داده  که صحبت کردن  
و  نمایندگان  کار  مردم  از  گرفتن  و مشورت  کردن   توجیه  و 

مسووالن است این می تواند خیلی از مشکالت را حل کند.
 وی افزود: هر کاری که در حوزه اقتصادی انجام می دهیم باید 
از صنف های مختلف  و تولید کننده  نظر خواهی کنیم این کار 
به کار ما کمک کند  تا بتوانیم به اهداف مورد نظر خود برسیم.

در  گفت:  ها  یارانه  ساماندهی  موضوع  به  اشاره  با  قالیباف  
ترجیحی   ارز  حذف  غلط  اصطالح  جامعه  و   صحن  مذاکرات 
بکار  برده می شود این حرف کامال اشتباه است ما برای کمک 
اولویت  با  دولت  درآمدهای  و  انفال  از  مردم   سفره  به  کردن 
نظر  در  جبرانی  های  سیاست  متوسط  طبقات  و  محرومین 

گرفته ایم.
دستورات سفرهای استانی 

رئیس جمهور باید محقق شود
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پیگیری دستورات سفرهای 
انتظار  باید محقق شود.  و  استانی شرط الزم و ضروری است 
ما این است که تعامالت و همکاری های استانی بیشتر شود.  

 سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور عصر روز 
)یکشنبه( در دومین نشست هم اندیشی دستگاه های اجرایی 
نهاد  مردمی  ارتباط  مرکز  رئیس  به  خطاب  مردمی  ارتباط 
ریاست جمهوری، گفت: دولت یعنی حاکمیت و شما باید محل 
مراجعات مردمی باشید. عده ای بسیار هزینه کردند تا مردم را 
از راه امام و انقالب منصرف کنند. وی افزود: خدا را شاهد می 
گیرم وقتی راهپیمایی روز قدس را دیدم در برابر عظمت مردم 
احساس کوچکی و در برابر آنها احساس شرمندگی کردم که 
با این حجم از مشکالت حضور یافتند. ما باید بستر ارتباطات 
مردم با مسئولین را فراهم کنیم. معاون اجرایی رئیس جمهور 
این است  استانی رئیس جمهور  اینکه هدف سفرهای  بیان  با 
از آن مردم است، تصریح کرد:  آنچه هست  بیاموزد  ما  به  که 
پیگیری دستورات سفرهای استانی شرط الزم و ضروری است 
و باید محقق شود. انتظار ما این است که تعامالت و همکاری 
های استانی بیشتر شود. مرتضوی گفت: در خواست ما است 
باید  همه  کنید.  برقرار  ارتباط  »سامد«  سامانه  با  که  است 
پاسخگو باشیم. اینکه ارباب رجوع بخواهد مسئولین را مستقیم 
ببیند امکان پذیر نیست و باید پیشخوان خدمت ایجاد کنند. 
یک مدیر و کارشناس اگر می تواند در چند دقیقه با چندین 
نفر احوال پرسی کند و مشکل آنها را حل و فصل کند، چرا 

دریغ کند؟
عملکرد 133 مدیر استانی

 ارزیابی شده است
رئیس ارتباطات مردمی نهاد رئیس جمهوری گفت: در دولت 
از مدیران استانی در  نفر  از ۱۳۳  نیرو و بیش  سیزدهم ۲۰۰ 
سفرهای استانی ارزیابی عملکرد شده اند. حجت االسالم احمد 
صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری عصر روز 
)یکشنبه( در دومین نشست هم اندیشی ارتباط مردمی که در 
محل ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد ضمن اشاره 
به بخش هایی از بیانیه گام دوم انقالب، گفت: مرکز ارتباطات 
ریاست جمهوری ۱6۱ روز پیش نشست اول را برگزار کرد و 
در آن نشست دغدغه های ما و شما، نامه های رسوب کرده در 
مجموعه بود. در این ۱6۱ روز اتفاقاتی با کمک و همت جهادی 
شما و همراهی نیروها باعث شد تمرکز زدایی از مرکز به تمام 
اقصی نقاط کشور برسد. وی افزود: بیش از 4۷ دستگاه همراه و 
همگام رئیس جمهور با برگزاری میز خدمت تالش کردند حرف 
مردم را گوش بدهند و به درخواست های مردم توجه کنند و 
به  چهره  صورت  به  کار  این  و  کنند  پیدا  حل  راه  آنها  برای 
چهره در حال انجام است. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست 
با کمک همکاران، گزارش های خوبی  اظهار داشت:  جمهوری 
به رئیس جمهور ارسال می شود؛ بالغ بر ۲۰۰ نفر از نیروهای 
استانی و ۱۳۳ مدیر استانی مورد بررسی قرار گرفتند و آنهایی 
نیروهای خدوم  و  پایش شدند  نداشتند  که صالحیت خدمت 
مردمی جایگزین آنها شدند. صالحی بیان کرد: اگر ما یک کار 
را شروع کنیم اما آن را به سرانجام نرسانیم مردم رضایتی از 

عملکرد ما نخواهند داشت.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ »سوئد«؛ بهشت تروریست ها در شمال اروپا

رئیس جمهور عنوان کرد:

به دنبال حذف یارانه کاالهای اساسی نیستیم 

 رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال 
درصدد  بلکه  اساسی،  کاالهای  یارانه  حذف 
یارانه ها  این  تخصیص  محل  و  نحوه  اصالح 
هستیم  این  دنبال  به  داشت:  اظهار  است، 
مزه  مردم  اتحادیه ها،  و  اصناف  کمک  با  که 
شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند.

سید  آیت اهلل  ایرنا،  دولت  حوزه  گزارش  به 
نشست  در  شنبه  شامگاه  رئیسی  ابراهیم 
هم اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه ها که 
تا بامداد یکشنبه به درازا کشید، با قدردانی 
اتحادیه ها  و  اصناف  همیشگی  همراهی  از 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  و  انقالب  با 
اکیدا  دولت  اعضای  همه  به  همواره  گفت: 
و مستمر  منظم  به شکل  که  کرده ام  توصیه 
عرصه های  نخبگان  با  مشورتی  نشست های 
مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز 

برای خود فرصتی ارزشمند می دانم.
از  استفاده  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
به عنوان  نظرات نخبگان عرصه های مختلف 
زمینه ساز  توانایی،  و  تجربه  دانش،  صاحبان 
صحیح،  تصمیم گیری های  و  تصمیم سازی 
اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه 
اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه محصوالت 
باید  شما  نان  جمله  از  کشاورزی  و  غذایی 
تجارب  که  چرا  بگیرید،  قرار  مشورت  طرف 
شما حتما می تواند در این زمینه برای دولت 

راهگشا باشد.
مشورت  از  استفاده  داشت:  اظهار  رئیسی 
و  خطا  ضریب  زمینه ای،  هر  در  فن  اهالی 
را کاهش می دهد  اشتباه در تصمیم گیری ها 
هر  در  تصمیمی  هر  وقتی  گذشته  آن  از  و 
صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه 
اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای 

تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.

همراهی  مهم  آثار  از  یکی  جمهور  رئیس 
و  تصمیمات  اجرای  در  مختلف  اصناف 
سیاست ها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع 
تصمیم  آن  بهتر  اجرای  برای  عمومی  افکار 
دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر 
قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی 
مردم توام نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ 
و  مختلف  اصناف  اهالی  و همکاری  همراهی 
و  تصمیمات  اجرای  موفقیت  رمز  مردم،  نیز 

سیاست های دولت هستند.
اظهارات  تایید  با  ادامه سخنانش  در  رییسی 
بر  مبنی  نشست  این  سخنرانان  از  یکی 
تفکیک قائل شدن بین گرانی و گران فروشی 
و  گرانی  مرز  تعیین  در  کرد:  تصریح 
گران فروشی سازمان حمایت از تولیدکننده و 
مصرف کننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد 
و باید به دقت به وظیفه خود در قیمت گذاری 
و نظارت بر قیمت ها عمل کند تا نه آسیبی به 
تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده 

اجحافی شود.
فروشندگان  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
و  مهم  بخش  لبنی  مواد  و  خواربار  کوچک 
موثری در چرخه توزیع کاال در کشور هستند، 
خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاه های بزرگ 
کوچک  فروشگاه های  از  غفلت  باعث  نباید 
ارتباطی  کشور  اصناف  از  بخش  این  شود. 
حمایت  و  دارند  مردم  با  عمیق  و  تنگاتنگ 
از آنها –و البته نظارت بر عملکردشان- باعث 
تسهیل، تسریع و تامین به صرفه اقالم مورد 

نیاز مردم خواهد شد.
همچنین رئیس جمهور به گالیه یکی دیگر 
از سخنرانان درباره بی توجهی دولت های قبل 
اصالح  برای  شده  ارائه  کارشناسی  طرح  به 
و  اشاره  در کشور  توزیع شیر  ساختار شبکه 

موضوع  این  حتما  مربوطه  مسئوالن  گفت: 
بررسی های  و  مطالعات  نتایج  به  توجه  با  را 
انجام شده در گذشته پیگیری و به سرانجام 

برسانند.
کسری  احتمال  به  توجه  ادامه  در  رییسی   
از  پس  تولیدکنندگان  گردش  در  سرمایه 
اصالح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که 
قرار  اشاره  مورد  سخنرانان  از  یکی  سوی  از 
گرفته بود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای 
رفع این مشکل باید تسهیالتی در نظر گرفته 
اختیار  در  سهولت  با  و  سرعت  به  که  شود 
تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند 
وقفه  دچار  را  آنان  تولید  و  نقدینگی  تامین 

نشود.
اجرای  در  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
این اصالحات اگر اصناف، اتحادیه ها و مردم 
نخواهیم  مطلوب  نتیجه  به  نباشند،  کار  پای 
رسید، اظهار داشت: زمینه های اجرای صحیح 
و دقیق این اصالحات بر پایه تبیین و اقناع 
افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن 
اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، 
مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ 

و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.
رئیسی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار 
خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید 
هر روز شاهد تغییر در قیمت ها باشند. اگر هم 
قیمتی تغییر می کند باید دالیل و زمینه های 

آن برای مردم تبیین و تشریح شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از عوامل 
و  نحوه  در  مدنظر  اصالحات  موفقیت  اصلی 
همراهی  غذایی  مواد  یارانه  تخصیص  محل 
بر حوزه  اتحادیه ها و اصناف  و نظارت دقیق 
اتحادیه ها  و  اصناف  است.  خودشان  کاری 
کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی 

سوداگری، کم فروشی، احتکار و گران فروشی 
گرفته شود. در انتخاب مسئوالن اتحادیه ها و 
بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر 
اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی 

را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیسی ادامه داد: اجازه ندهید هم صنف بودن 
باعث رودربایستی و مانع نظارت جدی و موثر 
این  برای  را  افرادی  اصناف شود.  بر عملکرد 
کار انتخاب کنید که اهل حساب کشی جدی 
تامین منافع مردم  قانون و  در زمینه اجرای 
موجب  باید  اقدامات  این  مجموعه  باشند. 

آرامش مردم و ثبات در بازار شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه وجود نرخ های 
متفاوت برای کاالها و خدمات واحد، همواره 
گفت:  است،  بوده  رانت  و  فساد  ایجاد  بستر 
مهمترین اقدام در زمینه مبارزه با فساد، رفع 
بسترها و اصالح زمینه های ایجاد فساد است.

رئیسی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصالح 
غذایی  مواد  یارانه  پرداخت  محل  و  نحوه 
است،  یارانه ها  پرداخت  در  عدالت  اجرای 
کمک  با  که  است  این  دولت  هدف  افزود: 
تا مردم مزه  اتحادیه ها، کاری کند  اصناف و 
شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند. 
این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای 
اقتصادی  تصمیم  دولت  شود،  تبیین  مردم 
محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در 
جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه 
دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین 

منافع مردم هستیم.
به  هرگز  دولت  داشت:  اظهار  جمهور  رئیس 
نیست،  اساسی  کاالهای  یارانه  حذف  دنبال 
محل  که  است  این  دولت  تصمیم  بلکه 
پرداخت یارانه کاالهای اساسی جابجا شده و 
به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه 
اول تامین و توزیع کاال، به حلقه آخر زنجیره 
تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت 

شود.
رئیسی با تکرار دوباره این نکته که همواره به 
با  وزرا و کارگزاران دولت توصیه کرده ام که 
نخبگان عرصه های مختلف نشست های منظم 
داشته باشند، تصریح کرد: یکی از جلوه های 
نشست های  همین  دولت  بودن  مردمی 
نخبگانی و بهره مند شدن از نظرات الیه های 

مختلف مردم است.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزرای صنعت، 
معدن و تجارت و جهادکشاورزی در سخنانی 
پرداخت  نظام  اصالح  ضرورت های  تشریح  با 
همراهی  اهمیت  بر  اساسی  کاالهای  یارانه 
اصناف و اتحادیه ها در اجرای صحیح و دقیق 

این تصمیم تاکید کردند.

شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه نظرات خود 
وضع  بانیان  ترجیحی،  ارز  حذف  درباره  را 
موجود، طرح نظام نامه برنامه و بودجه ریزی 
کشور، ارائه کاالبرگ الکترونیک، مدیرمسئول 
روزنامه جمهوری اسالمی، کارت نان فتوشاپی 

و کارگزاران شکم سیر بیان کردند.
الرستان،  مردم  نماینده  حسین زاده  حسین 
عنوان  توییتی  در  جویم  و  اوز  گراش،  خنج، 
انجام  برنامه ریزی های  و  با پیش بینی ها  کرد: 
شده، درصورت حمایت، ایران تا سال ۱4۲۰ 

محور انرژی در جهان خواهد بود.
و  ساری  مردم  کارنامی   نماینده  بابایی  علی 
و  معیشت  بابت  مردم  کرد:  توییت  میاندرود 
اما  دارند؛  بحقی  سواالت  و  مطالبات  اقتصاد 
به  موجود  وضع  بانیان  نمی شود  دلیل  این 
دنبال تطهیر خود و تغییر وضعیت از بدهکار 
به طلبکار بوده و در مناظرات ۱4۰4 طوری 
گلستان  را  مملکت  گویی  که  بگیرند  ژست 

تحویل داده اند.
توییتر  در  تهران  نماینده  دیگر  الهیان  زهره 
جهانی  روز  نوشت:  داوطلبان،  هشتگ  با 
صلیب سرخ و هالل احمر روز تکریم از ایثار، 
فداکاری و نوع دوستی زنان و مردانی ست که 
از خودگذشتگی و تسکین آالم انسانها همواره 

دغدغه آنان است. ضمن خدا قوت به کارکنان 
این  احمر  فداکار جمعیت هالل  داوطلبان  و 
می  تبریک  عزیزان  این  به  صمیمانه  را  روز 

گویم.
مردم  نماینده  کوچی  رشیدی  جالل 
توییتی  در  پاسارگاد  و  ارسنجان  مرودشت، 
برای  سرنوشت سازی  روز  فردا  کرد:  عنوان 
مجلس و کشور است، شفافیت قوای سه گانه، 
دستگاه های اجرایی و سایر نهادها، حرکت در 
چشم گیری  طرز  به  که  است  درستی  مسیر 
از ایجاد رانت  و فساد جلوگیری خواهد کرد. 
در عجبم چرا برخی افراد منتسب به جریانی 
خاص در مجلس، تمام قد ایستاده اند تا این 

طرح رای نیاورد!
تربت حیدریه،  مردم  نماینده  زنگنه  محسن 
زاوه و مه والت در حساب مجازی خود توییت 
تصویب  از  قرن  نیم  گذشت  از  بعد  کرد: 
کمیته  فردا  از  کشور،  بودجه  و  برنامه  قانون 
این  اصالح  بررسی  بودجه”  ساختار  “اصالح 
برنامه  نظامنامه  را تحت عنوان “طرح  قانون 
و بودجه ریزی کشور” آغاز می کند. از همه 
صاحب نظران و نمایندگان ادوار جهت اظهار 

نظر دعوت می گردد.
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در توییتر 
را  ارزترجیحی  حذف  مجلس  قانون  نوشت: 

الکترونیک  کاالبرگ  ارایه  درصورت  فقط 
است.  داده  اجازه   ۱4۰۰ شهریور  قیمت  با 
با گذشت  به جای کاالبرگ  نقدی   پرداخت 
زمان قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. 
مجلس بر اجرای قانون برای آرامش معیشتی 

مردم اصرار دارد.
مردم  نماینده  میرتاج الدینی  محمدرضا  سید 
توییتی  رشته  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز، 
عنوان کرد: آقای مسیح مهاجری مدیرمسئول 
امروز  اسالمی در سرمقاله  روزنامه جمهوری 
به یاوه گویی علیه دولت سیزدهم پرداخته و 
گفته آقای رئیسی کنار برود و کار را به اهلش 

بسپارد! این سخن را از ما بشنود!
 4۰ شما  مهاجری!  جناب  کرد:  اضافه  وی 
میراث  اسالمی  روزنامه جمهوری  است  سال 
را گروگان گرفته اید و  بهشتی  شهید مظلوم 
در این مدت آن را بارها به پای غرب گرایان و 
لیبرال ها و مدعیان اصالحات و اعتدال گرایان 
و سازشکاران به حراج گذاشته اید. در ۸ سال 
آن  مقابل  در  و  اعتدال  مدعی  لیبراِل  دولت 
بی سابقه  کردن  کوچک  و  خرابکاری  همه 
سخنی  چنین  هم  یکبار  حتی  مردم  سفره 
دولت  ماه   ۸ در  اکنون  و  نیاوردید!  زبان  بر 
به  رئیسی گستاخانه  آقای  مردمی  و  انقالبی 

مهمل گویی روی آورده اید. دیگر بس است!
خاطرنشان  مهاجری  به  خطاب  تاج الدینی 
انقالب خوردید و  کرد: شما عمری از کیسه 
و  انقالبی  را که منش  رئیس جمهوری  حاال 
مردمی دارد، ناجوانمردانه تخریب می کنید و 
با بی انصافی کامل هر روز او را می کوبید. وقت 
آن رسیده که روزنامه را به میراث داران واقعی 
شهید بهشتی نماد مبارزه با جریان لیبرال و 
سازشکار؛ یعنی به انقالبی های والیی تحویل 

دهید و بیش از این رسوایی ببار نیاورید.
و  زنجان  مردم  نماینده  طاهری    مصطفی 
نان  کارت  این  دیدن  با  کرد:  توییت  طارم 
فتوشاپ شده و دقت در تک تک کلمات آن، 
می توان به عمق برنامه ریزی معاندان انقالب 
پی برد. منتظر عکس العمل بی بی سی بودم که 
دیدم شروع کرده به لجن پراکنی. متاسفانه 

صحبت های غیر واقع برخی از خودی ها دل 
انسان رو به درد میاره.

فتنه،  آتش  این  روی  آب  بهترین  افزود:  وی 
مردم  با  رودرو  صحبت  و  واقعیت ها  تبین 
و  جمهور  رئیس  معاونان  که  کاری  هستش، 

معاون وزیر اقتصاد انجام دادن.
تهران  مردم  نماینده  میرسلیم  سیدمصطفی 
در توییتر نوشت: وای بر کسانی که مقدسات 
به ویژه  دیگران  خطاهای  توجیه  ابزار  را 

پوشاندن بی دقتی مسئوالن می کنند.
توییت  تهران  نماینده  دیگر  شریعتی  مالک 
وقتی  داشتند...  رسانه  هم  فقرا  کاش  کرد: 
ضریب جینی اسفبار است و بهره ثروتمندان 
باید  فقراست،  برابر  چندین  یارانه ها  از 
به  بنابود  اگر  شود.  عادالنه تر  یارانه  توزیع 
مخالف  جریان  شود  یادآوری  فراموش کاران 
و  شکم سیر  کارگزاران  همان  رئیسی،  دولت 
نماینده ویژه خواران جامعه اند، به این خوبی 

نمی شد.
و  گرمسار  مردم  نماینده  مطهری  اردشیر 
خوش،  خبر  هشتگ  با  توییتر  در  آرادان 
نوشت: درمان برای همه، بیش از ۵ میلیون 
کامال  نبودند،  ای  بیمه  هیچ  تحت  که  نفر 
ملی  کد  ارائه  با  تنها  و  شدند  بیمه  رایگان 
می توانند از همه مزایای بیمه، دارو و درمان 
شوند.  مند  بهره  کلینیکی   و  بیمارستانی 
باز  بود.  مانده  مغفول  تاکنون  که  ای  وظیفه 
اصلی  صاحبان  برای  خوشی  خبرهای  هم 

انقالب در راه است.
یکی  کرد:  عنوان  دیگری  توییت  در  وی 
شود،  حذف  اش  یارانه  باید  که  جاهایی  از 
به  مردم  جان  و  جیب  از  که  ایست  یارانه 
خودروهای  شود.  می  داده  خودروسازان 
هم  کیفیت  کم  و  ایمنی  کم  و  پرمصرف 
مردم  جیب  هم  سوزانده،  را  ملی  سرمایه 
از  گرفته.  را  جانشان  هم  و  کرده  خالی  را 
موضع فرمانده عزیز راهور حمایت می کنم. 

پالکشان نکنید.

بانیان وضع وجود ژست طلبکار نگیرند
ماجرای کارت نان فتوشاپ شده


