
 اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی 
جراحی مهم در اقتصاد کشور است

پرداخت یارانه بخش دارو و نان 
به صورت مستقل انجام می شود

صفحه )4(صفحه )4(

دبیر کل حزب اراده ملت گفت: اصالح ارز 4۲۰۰ تومانی جراحی 
مهم در اقتصاد کشور است به شرطی که همه ابعاد و تبعات آن 
را مطالعه و پیش بینی کرده باشند. احمد حکیمی پور، درباره اقدام 
دولت برای اصالح ارز 4۲۰۰ گفت: دولت باید درخصوص تاثیرات 
ارز  آزادسازی  البته  بدهد.  اطمینان   4۲۰۰ ارز  اصالح  تبعات  و 

ترجیحی کار درستی است اما نمی دانیم چه اتفاقی می افتد...

ارز  یارانه   پرداخت  در  دولت  سیاست  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
اعالم  است،  آن  عادالنه  توزیع  و  مردمی سازی  تومانی،   4۲۰۰
کرد: پرداخت یارانه در بخش دارو و نان به صورت مستقل انجام 
می شود.  احمد وحیدی روز دوشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی 
استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصالحی 

در سیاست های یارانه ای در حال انجام است...

سال شانزدهم * شماره 3085 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 20  اردیبهشت 1401 * 10  می 2022 * 8  شوال 1443

مشکل استان، نبود اعتبار نیست، 
جذب نکردن اعتبار است

اعتیاد؛ 
تهدیدی 

علیه خانواده ها 

جنگلهای بلوط زاگرس  
در حال نابودی است 

امسال عالوه بر خشکسالی آفت جوانه خوار و پروانه 
سفید برگ خوار بلوط تهدیدی در کمین درختان 
و  کهگیلویه  استان  جمله  از  زاگرس  جنگل های 
هوایی می تواند  و  زمینی  مبارزه  و  است  بویراحمد 
درختان جنگلی را نجات دهد. این روزها جنگل های 
روزگار  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  زاگرس 
خوشی ندارند، با یک گشت و گذار در این جنگل ها 
می توان پژمردگی درختان زاگرس را مشاهده کرد 
آفت  یا  و  بیماری  گرفتار  بر خشکسالی،  که عالوه 
جوانه خوار و پروانه سفید برگ خوار بلوط شده اند. 
جنگل های بلوط زاگرس به لحاظ حفاظت از منابع 
آب و خاک، تولید محصوالت فرعی، ذخایر ژنتیکی، 

مصارف درمانی و ظرفیت های...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و  خواند  ضروری  امری  را  یارانه  تخصیص  تغییر 
گفت که در مدل جدید اختصاص ارز ترجیحی به 
مصرف کننده، کارت اعتباری همچون مدل سوخت 

پیش بینی می شود.
تغییر  لزوم  توضیح  در  پورابراهیمی،  محمدرضا 
باید  که  نیست  شکی  گفت:  یارانه  پرداخت  نظام 
روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند چون بخش 
مدیریت  عدم  دلیل  به  کشور  مصرف  از  عمده ای 
و نظارت در حوزه تصمیم گیری تبدیل به مصرف 
متوسط  حاضر  حال  در  است.  شده  غیرواقعی 
در  و  آمده  پایین  درآمد  کم  دهک های  مصرف 
عین حال میزان مصرف کل واردات افزایش یافته 
است. فرض کنید در سال های قبل به ۸ میلیون 
تن گندم نیاز داشتیم اما اکنون این میزان به ۱۲ 
میلیون تن رسیده است این یعنی گندم با نرخ ارز 
ترجیحی وارد می شود اما معلوم نیست کجا مصرف 

شده و به صورت واقعی مصرف نمی شود.
این وضعیت درباره گوشت، مرغ و  ادامه داد:  وی 
نهاده های دامی هم وجود دارد، سرانه مصرف در 
کشور پایین آمده اما تخصیص ارز به واردات کاال 
زیاد شده حال این که متوسط مصرف در دهک ها 
و  است  قاچاق  معنای  به  این  است  آمده  پایین 
پس  نمی شود  مصرف  خود  جای  در  کاال  این که 
تغییر  یارانه  پرداخت  نظام  باید  که  نیست  شکی 
کند اما در این بین موضوع مهم روش اجراست که 

باید دولت آن را تعیین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

تاکید کرد: دولت در صورت اتخاذ روش جدید باید 
زیرساخت های خود را فراهم کند چون در صورت 
کتک  و  چوب  هم  ما  زیرساخت ها  نشدن  تعیین 
خوردیم و هم سیاست را اصالح نکردیم پس بهتر 
تخصیص  قبلی  روش  همان  صورت  این  در  است 
ارز اتخاذ شود. حال از سوی دیگر با فراهم شدن 
زیرساخت ها اتفاقی به نفع مردم رخ خواهد داد. در 
این روش به مردم کاالبرگ داده می شود که مدل 
کارت  مورد  در  است  سوخت  کارت  همچون  آن 
جهانی  قیمت  افزایش  تالطم  دچار  مردم  سوخت 
 ۶۰ ماهانه  می دانند  آنها  بلکه  نمی شوند  سوخت 
لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان دارند و در صورت 
مصرف بیشتر از این میزان می توانند بنزین را به 
نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند حاال قیمت 
تفاوتی  مردم  برای  شود  هم  هرچه  بنزین  جهانی 
است.  راحت  بنزین  بابت  از  خیال شان  آنها  ندارد 
کارت اعتباری کاالهای اساسی چیزی شبیه مدل 

کارت سوخت است.
اعتباری  کارت  در  کرد:  اضافه  پورابراهیمی 
تخم مرغ  و  مرغ  مقدار  فالن  اساسی،  کاالهای 
با  را  آن  مردم  که  می شود  پیش بینی  گوشت  و 
با  آن  مازاد  و  می خرند   ۱4۰۰ شهریورماه  قیمت 
نرخ تعرفه ای تعریف می شود در این شرایط خیال 
مردم راحت است یعنی آنها همچون کارت سوخت 
کارت اعتباری کاالهای اساسی در دست شان است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در توضیحات تکمیلی یادآور شد: مجلس در بودجه 
سال ۱4۰۱ اختیاری درباره اختصاص ارز ترجیحی 

به کاالهای اساسی داد و این که یا مسیر سال های 
را  خود  سیاست  این که  یا  دهد  ادامه  را  گذشته 
تغییر دهد. در روش قبلی منابع برای واردات کاال 
داده می شد منتها انتظار ما این است که اگر دولت 
همچنان قصد استمرار روش سال های قبل را دارد، 
کاالها را به گونه ای در اختیار مردم قرار دهد که 

قیمت کاالها به کمترین میزان برسد.
بخواهد  دولت  که  صورتی  در  داد:  ادامه  وی 
سیاست خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد ارز 
را به جای واردات به مصرف کننده نهایی می دهد. 
پس مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه سال 
۱4۰۱ دست دولت را باز گذاشته است و ما چیزی 
تحت عنوان حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه روش 
تغییر  یا  ترجیحی  ارز  از  ناشی  منابع  تخصیص 
خواهد  پیدا  استمرار  گذشته  همچون  یا  می کند 
کرد. در روش تغییر یافته، یارانه به انتهای چرخه 
مصرف کننده نهایی داده می شود پس ما در قانون 
اختیار را به دولت دادیم اما انتظارمان از دولت این 
است که اگر قصد تغییر رویه دارد زیرساخت های 
اجرای آن را ایجاد کند که این زیرساخت به معنای 
ایجاد کارت های اعتباری خرید برای آحاد جامعه 

است.
آحاد  همه  شامل  دارو  و  نان  تصمیم گیری 

کشور می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و  نان  برای  تصمیم گیری  هرگونه  این که  بیان  با 
نان  گفت:  می شود،  کشور  آحاد  همه  شامل  دارو 
برای  که  بوده  مهم  کاالی  دو  عنوان  به  دارو  و 
آحاد کل کشور است و در این مورد تصمیم برای 
در  اما  نمی شود  گرفته  نظر  در  خاص  دهک های 
روغن  تخم مرغ،  مرغ،  مانند  دیگر  کاالهای  مورد 
محسوب  مردم  اساسی  کاالهای  که  آن  امثال  و 
است  بودجه  قانون  طبق  تصمیم گیری  می شود، 
به  را  یارانه  اگر دولت می خواهد  بدین صورت که 
اعطای  روش  کند،  منتقل  مصرف  چرخه  انتهای 
کارت  در  سوخت  کارت  مدل  همچون  یارانه  آن 
بار  باز هم برای چندمین  اعتباری تعبیه می شود. 
می گویم که کارت اعتباری کاالهای اساسی مدلی 
براساس آن یک  همچون کارت سوخت است که 
سرانه مشخص برای این کاالهای اساسی با قیمت 
ثابت شهریورماه سال ۱4۰۰ در نظر گرفته می شود 
براساس آن کاالهای اساسی را خریداری  و مردم 
می کنند مابه التفاوت این قیمت را دولت پرداخت 
می کند تا پایان دوره مالی این قیمت ثابت می ماند 
و مردم آن میزان مشخص و تعیین شده در قالب 
مصرف  می تواند  و  دارد  اختیار  در  اعتباری  کارت 

کند.
شورای  مجلس  دغدغه  گفت:  حال  عین  در  وی 
باید  دولت  اول  وهله  در  که  است  این  اسالمی 
سیاست و روش خود را مشخص کند یعنی بگوید 

که می خواهد روش قبلی در پرداخت ارز ترجیحی 
کند.  دنبال  را  جدیدی  روش  یا  داده  استمرار  را 
فراهم  پس  است  جدید  روش  دولت  بنای  اگر 
اقدامی  است  ضروری  امری  زیرساخت ها  شدن 
و  است  مرکزی  بانک  آمدن  کار  پای  نیازمند  که 
نیازمند  مردم  برای  اعتباری  کارت های  پیش بینی 

است.
دوازدهم  دولت  این که  یادآوری  با  پورابراهیمی 
ارز ترجیحی  اعتقادی به تغییر روش در پرداخت 
دولت  با  اسالمی  شورای  مجلس  گفت:  نداشت، 
ارز  نحوه  برای  را  اختیار  و  کرد  توافقی  سیزدهم 
ضمن  باید  دولت  اکنون  داد  دولت  به  ترجیحی 
با  شفاف  و  ریز  صورت  به  مدون  ریزی  برنامه 
مردم صحبت کند در این صورت مردم به آرامش 
می رسند و می دانند که کاالهای اساسی با قیمت 
تعرفه ای در اختیارشان قرار می گیرد و در صورت 
قیمت  با  را  آن  میزان می توانند  این  مازاد  به  نیاز 
اول  وهله  در  پس  کنند.  خریداری  غیرتعرفه ای 
سیاست دولت باید مشخص شود و زیرساخت ها را 
فراهم کند. مجلس شورای اسالمی هم باید بداند 
که چه کسی متولی اجرای این سیاست است تا بر 
آن نظارت کند. امیدوارم هرچه سریع تر دولت این 

ابهامات را روشن کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
نشده  مشخص  سیاست  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید 
به  ترجیحی  ارز  پرداخت  در  قبلی  سیاست  باشد 
پس  کرد  خواهد  پیدا  استمرار  اساسی  کاالهای 
نگران  اساسی  کاالهای  تامین  جهت  از  مردم 
نباشند. تاکید ما این است که دولت باید به صورت 
شفاف اطالع رسانی کند تا خدایی نکرده دشمنان 
این عدم اطالع رسانی سوء استفاده نکرده و  از  ما 

مردم هم دچار اضطراب نشوند.

سفید  چک  اساسی  کاالهای  درباره  مجلس 
امضاء به دولت داده است

و  مرکزی  »بانک  این که  بر  تاکید  با  پورابراهیمی 
جدید  سیاست های  اجرای  برای  باید  وزارتخانه ها 
به میدان بیایند«، اظهار کرد: برای دادن کاالبرگ 
در  ما  حرف  است  ضروری  زیرساخت ها  ایجاد 
مجلس این است که اگر اختیار را به دولت برای 
ارز  تکلیف  تعیین  و  یارانه  پرداخت  نظام  اصالح 
ترجیحی دادیم پس در وهله اول باید زیرساخت ها 
ایجاد شود و این اطمینان هم به مردم داده شده 
که در صورت فراهم نشدن زیرساخت ها کاالهای 
اساسی به همان روش قبلی در اختیار مردم قرار 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  که  البته  می گیرد 
امضاء داده  به دولت چک سفید  اساسی  کاالهای 
و  سیاست  که  داریم  انتظار  دولت  از  ما  است. 
برنامه اش را هم به مجلس شورای اسالمی هم به 

دولت اعالم کند و سپس آن را اجرایی نماید.

معاون اول رئیس جمهور الزامات قانونی و ضرورت 
توزیع  و  سازی  مردمی  ملی  طرح  اجرای  های 
استانداران  مسئوالن،  برای  را  ها  یارانه  عادالنه 
کشور  سراسر  اجرایی  ارشد  مدیران  از  جمعی  و 

تشریح کرد.
در  )دوشنبه(  ظهرروز  از  پیش  مخبر  محمد   
توزیع  و  سازی  مردمی  ابعاد  تشریح  نشست 
عادالنه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، 
استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان 
دستگاه های اجرایی  که در وزارت کشور برگزار 
شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادالنه 
الزام عقلی و  الزام قانونی، یک  بر  یارانه ها عالوه 
و  پیش  شعارهای  از  یکی  گفت:  است،  اقتصادی 
در  فقر  با  مقابله  رییس جمهور  انتخابات  از  پس 
کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی 
گرانی ها و افزایش قیمت کاالها، بیشترین فشار 

بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ 
میلیارد دالر ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار 
از سوی دولت پرداخت شد  یارانه  میلیارد تومان 
دلیل  به  جامعه  ثروتمند  و  پردرآمد  طبقات  اما 
یارانه  این  از  را  بیشتری  استفاده  بیشتر،  مصرف 
ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست 
دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده 

است.
مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب 
تر  به طبقات ضعیف  و  برداشته  پولی  ثروتمندان 
پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح 
یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه 

است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران 
حدود  ساالنه  و  است  فراوان  امکانات  با  کشوری 
دولت  سوی  از  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   4۰۰
پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود 
این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده 
ای  ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز 

ثروتمند تر شوند.
مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح 
شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تالش 
کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین 
انجام شود و هر چقدر که  برای مردم  ها  آسیب 
اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر 

باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
زمان  در  کشور  اقتصادی  شرایط  تشریح  به  وی 

آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت 
قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای کاالهای اساسی دیده بود که این 
رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و 
به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار 

نداشت.
مشکالت  توانستیم  ما  خوشبختانه  افزود:  مخبر 
با لطف رهبری و  را مرتفع کنیم و سال گذشته 
ارز  توانستیم  جمهور  رئیس  مستمر  پیگیریهای 

ترجیحی برای کاالهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال 
جدید نیز معادل ۹ میلیارد دالر در بودجه ساالنه، 
ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵۰ 
بینی  پیش  بودجه  در  یارانه  تومان  میلیارد  هزار 
شد و دولت ملزم شده بود که کاالهای اساسی را با 
قیمت شهریور سال ۱4۰۰ به مردم عرضه کند که 
اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود 

حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
و  کاال  تامین  سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود 
سیزدهم  دولت  شروع  زمان  در  گفت:  داد،  قرار 
به  کشور  نقاط  اکثر  در  اساسی  کاالهای  ذخایر 
اقتصادی  بود و برخی تحوالت  خط قرمز رسیده 
در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین 
که تامین کننده ۷۰ درصد دانه های روغنی و ۳۰ 
درصد غالت مورد نیاز جهان است، باعث کمبود 
شده  جهان  سراسر  در  ها  قیمت  افزایش  و  کاال 

است.
اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  مخبر 
این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقالم از 
و  شود  قاچاق  اطراف  کشورهای  به  کشور  داخل 
دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کاالهای مورد 
نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند، اصالح 
قیمت ها و توزیع عادالنه یارانه ها را به طور جدی 

در دستور کار خود قرار داد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
برنامه های  دولت  اینکه  اعالم  با  کارگران  از 
اقتصادی مهمی در پیش دارد، تاکید کردند 
که همه کمک کنند تا این برنامه ها به نتیجه 
دست یابد.  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
)دوشنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم 
ستون  را  آنان  کارگران،  از  جمعی  دیدار  در 
به  اشاره  با  و  خواندند  تولید  خیمه  اصلی 
فرصت های  افزایش  »لزوم  اصلِی  موضوع  سه 
شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« 
گفتند:  کارگران  شغلی«  امنیت  »تأمین  و 
واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« 
باید  بنابراین  است،  کارگران«  »اشتغال  و 
در  و  شود  جلوگیری  آن  از  جدی  به صورت 
با کیفیت،  داخل نیز ضمن تولید محصوالت 
خرید  به  مقّید  دولتی  دستگاههای  و  مردم 

تولیدات داخلی باشند.
اشاره  با  همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مسائل  زمینه  در  دولت  مهم  برنامه های  به 
اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاهها و 

مردم به دولت کمک کنند.
را  کارگران  با  دیدار  از  هدف  انقالب  رهبر 
قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش 
نفِس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم 
به »کارگر« و موضوع »کار« گفتند: برخالف 
نگاه  و  سرمایه داری  نظام  استثمارِی  نگاه 
نگاه  کمونیستی،  فروپاشیده  نظاِم  شعارِی 
ارزش مدارانه  و  قدرشناسانه  کارگر،  به  اسالم 
پیامبر  که  است  اساس  همین  بر  و  است 
می زنند.  بوسه  کارگر  دستان  بر  اسالم)ص( 
در  فرهنگ سازی  لزوم  بر  تأکید  با  ایشان 
جامعه درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط 
حیاتی  بسیار  موضوع  به  دادن  اهمیت  به  را 
مهارت افزایی در کارگران توصیه کردند. رهبر 
انقالب با اشاره به انگیزه های ملّی و درخشان 
و  اقتصادی  نظامی،  عرصه های  در  کارگران 
نظامی،  عرصه  بارز  نمونه  گفتند:  سیاسی، 
تقدیم ۱4 هزار شهید کارگر در دوران دفاع 
مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی 
پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو صفوف 

مقدم خواهد بود...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: مشکل این استان نبود اعتبار نیست 
بلکه جذب نکردن اعتبار است. علی شهابی نسب در 
سال  در  افزود:  استان  بحران  مدیریت  ستاد  نشست 
و  کهگیلویه  استان  خزانه  اسناد  و  نقد  اعتبارات   ۹۹
بویراحمد 4۷۷ میلیارد تومان بود این میزان در سال 
۱4۰۰ به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. وی 
اظهار کرد: زلزله شهر سی سخت برای شهرستان دنا 
به طوری که اعتبارات شهرداری سی سخت در سال 
سازمان  رئیس  بود.  گذشته  سال   ۲۲ معادل   ۱4۰۰

مدیریت و برنامه ریزی استان ...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

۲

۲

۲ ۴

معاون سیاسی استاندار عنوان کرد:

 فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در استان مورد بی مهری 

قرار گرفته است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هشدار داد

هر لحظه باید منتظر فاجعه ای 
در یکی از تونل های محور 
“یاسوج به بابامیدان” بود!

 کارت اعتباری کاالهای اساسی شبیه کارت سوخت است

 چک سفیدامضاء مجلس به دولت
باهماهنگی دولت و مجلس: 

دولت قصد دارد یارانه تک تک افراد جامعه را 
به خودشان پرداخت  کند

همه کمک کنند برنامه های 
اقتصادی دولت به نتیجه برسد

۲

۲

معاون هماهنگی امور عمرانی کهگیلویه و بویراحمد؛

مخالف سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری نیستیم 
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همه دفاتر دست نویس اسناد رسمی 
کهگیلویه و بویراحمد الکترونیکی می شوند

بویراحمد  و  دفتریاران کهگیلویه  و  کانون سردفتران  رئیس 
از الکترونیکی شدن همه دفاتر اسناد رسمی این استان در 

راستای دولت الکترونیک  خبر داد.
علی جهان پناه از الکترونیکی شدن همه دفاتر اسناد رسمی 
در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: دفاتر اسناد 
به  دست نویس  و  سنتی  حالت  از  کشور  سراسر  در  رسمی 

سمت الکترونیکی شدن پیش  می روند.
و  کهگیلویه  استان  دفتریاران  و  سردفتران  کانون  رئیس 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در   طرح  این  کرد:  بیان  بویراحمد 
در  رسمی  اسناد  دفاتر  تمامی  که  شده  اغاز  ماه  بهمن  از 
دفاتر  کار  اینکه  ضمن  شدند،  اسکن   کهگیلویه  شهرستان 
می شود  پیش بینی  و  دارد  ادامه  هنوز  بویراحمد  شهرستان 
پایان  ظرف یک هفته آینده اسکن دفاتر این شهرستان به 
رسمی  اسناد  دفاتر  اسکن  روند  خصوص  در  وی  رسد 
الکترونیکی  و  اسکن  کار  کرد:  عنوان  گچساران  شهرستان 
پیش بینی  دارد،  ادامه  گچساران  شهرستان  در  دفاتر  شدن 
رسمی  اسناد  دفاتر   همه  آینده  ماه  یک  ظرف  می شود 

کهگیلویه و بویراحمد اسکن و الکترونیکی شوند.
جهان پناه با بیان اینکه ۷۰ دفترخانه در استان کهگیلویه و 
بویراحمد وجود دارد که باید الکترونیکی شوند، گفت: ۵۷۹۰ 
دارد  استان وجود  در  نویس  هزار جلد دفتر سردفتر دست 
اسکن  تاکنون 4۸۶۲جلددفتر   که  دارند  اسکن  به  نیاز  که 

شده است.
رسمی  اسناد  دفاتر  شدن  الکترونیکی  مزایای  به  جهان پناه 
اشاره و با بیان اینکه شفاف سازی یکی از مزایای این طرح 
است، اظهار کرد: با حذف روش دست نویس در دفاتر اسناد 
از  و  می گیرد  قرار  کار  دستور  در  شفافیت سازی  رسمی 

هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری می شود.
دفاتر  بایگانی  به صورت  اسناد  نگهداری  با  عنوان کرد:  وی 
با  اما  دارد  وجود  آنها  رفتن  بین  از  و  فرسودگی  احتمال 

الکترونیکی شدن اسناد جلوی خسارت گرفته خواهد شد.
بویراحمد  و  دفتریاران کهگیلویه  و  کانون سردفتران  رئیس 
خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن دفترخانه ها عماًل دفاتر 
دست نویس از چرخه کاری اسناد رسمی حذف و به صورت 
الکترونیکی در سامانه سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و این 
اقدام حرکتی به سمت شفاف سازی و دولت الکترونیک وسند 

تحول قضایی  است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

هشدار داد

هر لحظه باید منتظر فاجعه ای در یکی از 
تونل های محور “یاسوج به بابامیدان” بود!

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: هر لحظه باید منتظر یک فاجعه در تونل 

شماره دو محور “یاسوج به بابامیدان” باشیم.
“عابد محمدی” در نشست ستاد مدیریت بحران استان افزود: 
وضیت تونل شماره 4 محور یاسوج - بابامیدان خوب نیست .

وی اظهارکرد: این تونل دو کیلومتری سال های سال است 
که در وضعیت ناجوری به سر می برد و در فصل تابستان 
که عبور و مرور با مشکالت جدی تری مواجه است که در 

صورت تصادفی می تواند به بحران تبدیل شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه 
آتش  مورد  یک  گذشته  شب  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و 
سوزی خودرو در این تونل اتفاق افتاد که به سختی راهداران 
توانستند این خودرو را از تونل خارج کنند که با این وضعیت 

هر لحظه باید منتظر یک فاجعه در این تونل باشیم.
این  انتظار داریم که برای مجهز کردن  بیان کرد:  محمدی 
تونل به تهویه مناسب با بار ترافیکی باالیی دارد توجه ویژه 

شود.

محیط زیست بر ورود و خروج گردشگران 
به منطقه حفاظت شده کوه گل دنا

 نظارت می کند
و  کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  سرپرست 
اجرایی  و  قضایی  مسئوالن  بازدید  در  گفت:  بویراحمد 
شهرستان دنا از منطقه گردشگری کوه گل سی سخت مقرر 
شد ، ورود و خروج گردشگران در این منطقه مدیریت شده 
صورت گیرد. اسالم جاودان تصریح کرد که مدیریت اصولی 
و زیست محیطی منطقه کوه گل یکی از دغدغه هایی است 
که اداره کل حفاظت محیط زیست استان همه ساله بویژه 
در فصل های بهار و تابستان درگیر آن بوده و با پیگیری های 
های  دستگاه  و  دنا  شهرستان  دادستان  پای  زیست  محیط 
اجرایی به آن باز شد .  وی ادامه داد:  در بازدید مسئولین 
قضایی و اجرایی شهرستان دنا از منطقه گردشگری کوه گل 
مقرر شد ، ورود و خروج گردشگران از این منطقه مدیریت 
شده و با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست انجام گیرد.

و  کهگیلویه  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  سرپرست 
محیطی  زیست  مدیریت  ساماندهی  از  همچنین  بویراحمد 
در  بویژه  در طول سال   : و گفت  داد  کوه گل خبر  منطقه 
فصل بهار و تابستان با ورود بیش از حد گردشگران به منطقه 
حفاظت شده کوه گل دنا، حجم انبوهی از زباله و پسماند در 
این منطقه زیبا تولید و رها می شود و  از طرفی ورود بیش 

از ظرفیت و  گردشگران باعث آسیب به منطقه می گردد .

مشکل کهگیلویه و بویراحمد، نبود اعتبار 
نیست، جذب نکردن اعتبار است

و  کهگیلویه  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بلکه  نیست  اعتبار  نبود  استان  این  مشکل  گفت:  بویراحمد 

جذب نکردن اعتبار است
استان  بحران  مدیریت  ستاد  نشست  در  نسب  شهابی  علی 
استان  خزانه  اسناد  و  نقد  اعتبارات   ۹۹ سال  در  افزود: 
کهگیلویه و بویراحمد 4۷۷ میلیارد تومان بود این میزان در 

سال ۱4۰۰ به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.
دنا  شهرستان  برای  سخت  سی  شهر  زلزله  کرد:  اظهار  وی 
به طوری که اعتبارات شهرداری سی سخت در سال ۱4۰۰ 

معادل ۲۲ سال گذشته بود.
و  کهگیلویه  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد خاطرنشان کرد: از سال ۷۲ تاکنون در حوزه آب و 
فاضالب بی سابقه بود به طوری که ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
 4۰ همچنین  و  شد  استان  فاضالب  و  آب  وارد شرکت  نقد 
میلیارد تومان اعتبار جهت اصالح شبکه آب یاسوج اختصاص 
داده شد که در زمینه اعتبارات استان در ۱4۰۰ انقالب شده 

است.
شهابی نسب تصریح کرد: در سال ۱4۰۰ عملیات ساخت ۶ 
اعتبار  آغاز شد که ۵۰ درصد  استان  سوله بحران در سطح 
مورد نیاز این سوله ها تخصیص داده شد و مابقی اعتبارات 

نیز امسال تخصیص داده می شود.
مشکل  استان  در  داد:  ادامه  استان  مدیران  به  خطاب  وی 
اعتبار نداریم و همه مشکالت به دلیل کمبود اعتبار نیست، 
اگر مشکل اعتبار دارید چرا اعتبارات موجود سال ۱4۰۰ را 
جذب نمی کنید؟ چقدر اعتبار اسناد خزانه و نقد استان مانده 

و جذب نشده است؟
کهگیلویه  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  ریال  یک  حتی  که  صورتی  در  کرد:  تاکید  بویراحمد  و 
اعتبارات این استان جذب نشود این مسأله را ظلم به مردم و 

استان می دانم و قابل بخشش نیست.
نیروی  نفر   ۵۰۰ به  نزدیک  اینکه  به  اشاره  با  نسب  شهابی 
طرحی در برخی دستگاه های استان از جمله منابع طبیعی 
با ۶۷ نفر، محیط زیست با ۳۰ نفر محیط بان، راهداری ۱۶۰ 
نفر، آب و فاضالب۱۸۷ آبدار و ۳۰ نفر و راه و شهرسازی ۱۱ 
نیروها  این  باید  نفر شاغل در طرح وجود دارد، عنوان کرد: 
زمینه  این  در  را  ای  کمیته  که  شوند  میدانی  عملیات  وارد 
نیروها پشت میز  این  تشکیل خواهیم داد و در صورتی که 
بنشینند طبق قانون ضوابط اجرایی بودجه می توانیم اخراج 
کنیم، نیروهای طرحی که در برخی ادارات شاغل اند اما در 
اند با هماهنگی و کمک دستگاه های  قسمت اداری مشغول 
آتش سوزی  زمان  در  اخراج خواهند شد.  قضایی  و  نظارتی 
جنگل ها می توانیم از این نیروها به صورت میدانی استفاده 

کرد.
وی اظهار کرد: مشکل استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده 
نکردن از ظرفیت های داخلی، بحث های مدیریتی و پای کار 

نبودن بطور جدی است.
و  کهگیلویه  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
بویراحمد عنوان کرد: منابع طبیعی و محیط زیست استان را 

در زمینه آتش سوزی جنگل ها کمک خواهیم کرد.
استان  مدیران  می کنم  خواهش  کرد:  تصریح  نسب  شهابی 
خزانه خود  اسناد  و  نقد  اعتبارات  و  بیایند  کار  پای  میدانی 
را به صورت ۱۰۰ درصد جذب کرده و از ظرفیت های درون 

دستگاهها استفاده کنند.

شرکت های دانش بنیان در شهرک های 
صنعتی استان حمایت می شوند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: شرکت های دانش بنیان، یکی از اصلی ترین اولویت های 
استان  نواحی صنعتی  و  در شهرک ها  زمین  واگذاری  در  ما 

هستند.
راستای  در  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  موسوی  سیدهاشم 
توسعه  همچنین  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق 
شهرکهای  و  کوچک  صنایع  سازمان  دانش بنیان،  اقتصاد 
شرکت ها  برای   را  ویژه  تسهیالت  و  امکانات  ایران  صنعتی 
درصد  کاهش  که  می کند  فراهم  دانش بنیان  مؤسسات  و 
شهرک های  اراضی  واگذاری  قرارداد  نقدی  بخش  پرداخت 
از  صنعتی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان معرفی شده 
سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، در دستورکار 

قرارگرفته است .
دانش  شرکت های  استقرار  برای  مشوق  ارائه  اظهارکرد:  وی 
ظرفیت  از  بهره  مندی  و  صنعتی  شهرک های  در  بنیان 
رویکردهایی  جمله  از  کار  و  کسب  کلینیک های  و  مشاوران 

است که برای صنایع دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد 
قیمت  مشوق  درصد   ۱۰ اعطای  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
حق بهره برداری از زمین برای طرح های صنعتی دانش بنیان 
پرداخت  میزان  نسبت   به  قرارداد  تعهدی  بخش  تقسیط  و 
نقدی و متراژ عرصه دریافتی حداکثر تا ۶۰ ماه نیز از دیگر 
در  بنیان  دانش  صنایع  استقرار  برای  که  است  مشوق هایی 
شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته شده.

موسوی تصریح کرد:  شرکت های دانش بنیان دارای تعریف 
دقیق علمی و حقوقی است و از نظر دولت، شرکت هایی دانش 
و  علمی  معاونت  از  مجوز  دارای  که  می شوند  اطالق  بنیان 
همچنین  داد:  ادامه  وی  باشند.  جمهوری  ریاست  فناوری 
دریافت  در  صادراتی  و  های تک  دانش بنیان،  شرکتهای 
تسهیالت از محل منابع وجوه اداره شده در سازمان صنایع 
برخوردارند. اولویت  از  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 

شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در صدور ضمانت نامه توسط 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز در اولویت 
قرار دارند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه 
و بویراحمد ادامه داد: بیش از ۳۵۲ واحد تولیدی و صنعتی 
کهگیلویه  استان  در  صنعتی  ناحیه  و  شهرک   ۱۳ قالب  در 
واحدهای  اغلب  که  هستند  فعالیت  به  مشغول  بویراحمد  و 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از صنایع متوسط 
و کوچک هستند و شرکت شهرک های صنعتی استان برای 
انتقال فناوری و بازاریابی از آن ها حمایت می کند.  موسوی 
بیان کرد: پرداخت یارانه برای حضور در نمایشگاه های داخلی 
و بین المللی، آموزش، تور، عارضه یابی، کمک به توسعه بازار، 
کلنیک های کسب و کار، بیمه و ...  از دیگر اقدامات حمایتی 

شرکت شهرک های صنعتی است.

استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
مخالف   گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاری 
نیستم بلکه معتقدم با ایجاد زیرساخت ها، 
گردشگری توسعه پیدا کند، مخالف سوء 

استفاده از کلمه سرمایه گذاری هستم.
بررسی  نشست  در  زاده  حاجی  کیامرث 
و  زیرگذر  و  استان  گردشگری  پروژه های 
پروژه  داشت:  اظهار  مهریان  تنگه  روگذر 
آینده  روز  سه  تا  یاسوج  جنگلی  پارک 

تعیین تکلیف شود.
سطح  در  مشاوره ای  شرکت های  از   وی 
شرکت های  افزود:  و  کرد  انتقاد  استان 
فنی  ساختار  برای  معضالتی  مشاوره ای 
شرکت ها  این  که  ضربه ای  کردند،  ایجاد 
دستگاه های  کارشناسی  ساختار  به 
هیچ  کردند،  وارد  اجرایی  و  زیرساختی 

کسی وارد نکرده است.
و  معاون  مدیرکل،  کرد:  بیان  حاجی زاده 
مشاور اداره ای که به جلسه می آید از آنها 
می پرسیم که برای فالن طرح چه اقدامی 
و  می دهند  ارجاع  مشاور  به  دادید  انجام 
می گویند هر چه مشاور گفت این تفکر در 
استان اصالح شود ما قرار است به مشاور 
حوزه  در  ما  طرح های  بدهیم  خوراک 
مشاور  معطل  حوزه ها  سایر  و  راهسازی 
مانده که جلوی این مصیبت گرفته شود.

با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  سرمایه گذاری  مخالف   اینکه  بیان 
با  معتقدم  بلکه  نیستم  گردشگری  حوزه 
توسعه  گردشگری  زیرساخت ها،  ایجاد 

پیدا کند، ادامه داد: مخالف سوء استفاده 
عنوان  به  هستم  سرمایه گذاری  کلمه  از 
بیشتر  حتی  و  سال   ۱۰ سرمایه گذار 
انجام  گردشگری  کار  که  گرفته اند  زمین 
ما  از  بعد  نمی شود  انجام  کاری  اما  دهند 
طلبکار هم هستند، البته دادستان، میراث 
این  در  نظارتی  دستگاه های  و  فرهنگی 

زمینه ورود کرده اند.
طرح   4۲ تکلیف  تعیین  خواستار  وی 
و  شد  گردشگری  حوزه  در  شده  واگذار 
ادامه داد: برخی ها به این بهانه در زمین 
باغ و ویال درست کرده اند که  منابع ملی 

جلوی این کار گرفته شود
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عده ای 
شد:  یادآور  کرده اند،  کوه خواری  به  اقدام 
تاکید استاندار برخورد با کسانی است که 
اقدام به زمین خواری و کوه خواری کردند 
برخورد  اولویت  در  دولتی  دستگاه های  و 

هستند.
حاجی زاده ادامه داد: می  خواستیم در طرح 
نهضت ملی مسکن زمینی را الحاق و برای 
مردم خانه بسازیم اما دستگاه ها آمدند و 
الحاق  برای چند درخت نگذاشتند زمین 
از  یکی  االن  اما  پذیرفتیم  هم  ما  شود 

همان دستگاه ها آنجا تابلو زده است.
باز  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
رودخانه  ساماندهی  طرح  ارائه  عدم  به 
بشار توسط شهرداری انتقاد و عنوان کرد: 
هستم  استان  در  که  روزی  تا  دارم  آرزو 
طرح ساماندهی بشار که موجب تحول در 

استان می شود و از سفر رئیس جمهور هم 
۵۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته 
شده به نتیجه برسد، که باید شهرداری تا 

یک ماه آینده این طرح را ارائه دهد.
الحاق  خواستار   همچنین  حاجی زاده 
و  شد  مهریان  به  نشده  حفاظت  مناطق 
گفت: دستگاه ها تا زمان انجام استعالمات 
حق هیچ گونه فعالیت خودسرانه در تنگ 
را  بشار  رودخانه  و  یاسوج  آبشار  مهریان، 
ندارند، ضمن اینکه شهرداری با کمک راه 
ضوابط  طرح  گردشگری  و  شهرسازی  و 

گردشگری تنگه مهریان را ارائه دهد.
حاجی زاده  با بیان اینکه آبشاریاسوج یکی 
بیان  است  گردشگری  نمونه  مناطق  از 
کرد:  شهرداری ظرف دو هفته آینده برای 
دهد  ارائه  برنامه  یاسوج  آبشار  ساماندهی 
و اگر این کار را نکند پروژه را به دستگاه 

دیگری واگذار می کنیم.
استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون   
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ظرفیت های  از  یکی  جنگلی  پارک 
هیچ  که  است  استان  گردشگری  بزرگی 
استفاده ای از آن نکرده ایم به همین دلیل 
در مناسبت هایی مانند تعطیالت عید فطر 
می شویم،  مواجه  اسکان  فضای  کمبود  با 
دستگاه ها تا سه روز آینده پارک جنگلی 
را  خود  دستگاه های  و  تکلیف  تعیین  را 
برای انجام کار در این مکان مستقر کنند 
از  جنگلی  پارک  پروژه  اینصورت  غیر  در 
واگذار  خصوصی  بخش  به  و  گرفته  آنها 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: آب منطقه ای، میراث 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  فرهنگی، 
گردشگری  دهکده  پروژه  سریعتر  هرچه 
سد چمشیر را تعیین تکلیف کنند و اجازه 
ندهند اعتبارات این پروژه که دو میلیارد 

تومان است برگشت بخورد.

مبارزه با زمین خواری در استان 
تشدید می شود

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه وبویراحمد همچنین در کارگروه 
و  کهگیلویه  در  خواری  زمین  با  مبارزه 
بویراحمد گفت: عزم و اراده قوی و جدی 
خواری،  زمین  امواج  با  قاطع  برخورد  در 
کوه خواری، جنگل خواری در استان آغاز 

شد.
زمین  داشت:  اظهار  زاده  حاجی  کیامرث 
در  خود  گوناگون  اشکال  به  خواری 
استان رواج پیدا کرده و بستر رودخانه ها، 
راه ها، دامنه کوه ها  حاشیه شهرها، حریم 

قرار  تجاوز  جدی  معرض  در  جنگل ها  و 
گرفته است.

زمین خواری  دیگر  نوع  تصریح کرد:  وی 
اقتصادی  تولیدی و  متقاضیان طرح های 
با واگذاری زمین های دولتی  هستند که 
مانده  باقی  همانطور  سال  چندین  از  بعد 

و هیچکاری در آن صورت نگرفته است.
استانداری  عمرانی  معاون  گفته  به 
های  بررسی  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
 4۲ از  میدانی  بازدیدهای  و  شده  انجام 
به  اقدام  مورد  هفت  تنها  واگذاری  طرح 
طرح تولیدی شده است که بخش زیادی 

در حوزه گردشگری است.
زمین های  از  افزود:  همچنین  وی 
واگذارشده به ۱۰۰ طرح تاکنون بیش از 

4۰ مورد از آنها خلع ید شده اند.
شگردهای  اینکه،  بیان  با  زاده  حاجی 
عجیب برای تصاحب اراضی ملی و دولتی 
صورت گرفته است، اعالم کرد: کسانی که 
اقدام به تصاحب اراضی ملی به هر شکلی 
محکم  سریع،  برخورد  انتظار  در  شده اند 
باشند چرا  قضائی  قوه  و  بازرسی  قاطع  و 
که عزم دولت و قوه قضائیه بر آزادسازی 

منابع ملی است.
بر  عیار  تمام  اراده  و  اصل  کرد:  ابراز  وی 
قطع کردن دست متجاوزان به عرصه های 
حتی  و  بوده  طبیعی  منابع  و  جنگلی 
بازرسی ها به طور صریح از ادارات دولتی 
بخش های  دیگر  به  و  می شود  شروع 
مختلف  ابعاد  در  خصوصی  و  عمومی 

تعمیم می یابد.
حاجی زاده بیان کرد: استاندار کهگیلویه 
عمرانی  معاونت  حوزه  و  وبویراحمد 
پای  توان  تمام  با  دادگستری  استانداری، 
کار آمده اند تا جلوی تجاوز به عرصه های 
ملی به هر شکل آن گرفته شود و برخورد 

جدی با خاطیان آن صورت گیرد.
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
منابع  اجرایی  دستگاه های  به  بویراحمد 
راه  گردشگری،  زیست،  محیط  طبیعی، 
شهرداری  و  منطقه ای  آب  شهرسازی،  و 

تاکید کرد با همه توان پای کار بیایند.
وی اعالم کرد: هرگونه تجاوز به عرصه های 
منابع ملی، حاشیه رودخانه ها، حریم راه ها، 
جنگل و کوه خواری را گزارش دهند تا به 

مراکز قضایی معرفی شوند.
مستندات  کرد:  تصریح  زاده  حاجی 
 GPS ،براساس طرح کاسترر نقشه هوایی
UTM ، و نسق زمین ها مشخص خواهد 
شک  بدون  شده  غصب  زمین های  و  شد 

برگردانده خواهند شد.

جوانه  آفت  خشکسالی  بر  عالوه  امسال 
بلوط  خوار  برگ  سفید  پروانه  و  خوار 
جنگل های  درختان  کمین  در  تهدیدی 
و  کهگیلویه  استان  جمله  از  زاگرس 
و هوایی  مبارزه زمینی  و  است  بویراحمد 

می تواند درختان جنگلی را نجات دهد.
استان  در  زاگرس  جنگل های  روزها  این 
خوشی  روزگار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
این  در  گذار  و  گشت  یک  با  ندارند، 
درختان  پژمردگی  می توان  جنگل ها 
بر  عالوه  که  کرد  مشاهده  را  زاگرس 
آفت  یا  و  بیماری  گرفتار  خشکسالی، 
خوار  برگ  سفید  پروانه  و  خوار  جوانه 
بلوط شده اند. جنگل های بلوط زاگرس به 
لحاظ حفاظت از منابع آب و خاک، تولید 
محصوالت فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف 
اکوتوریستی  ظرفیت های  و  درمانی 
هستند  فردی  به  منحصر  اهمیت  دارای 
بیماری ها  برابر  در  آن ها  از  حفاظت  و 
بلوط  خوار  جوانه  آفت  ویژه  به  آفات  و 
اخیر  سال  چند  در  است.  ضروری  امری 
دستکاری  اکوسیستم،  خوردن  هم  به 
بارش ها  کمبود  اقلیم،  تغییر  طبیعت، 
بین  از  و  یخبندان  و  زمستان  سرمای  و 
رفتن دشمنان طبیعی آفت، باعث طغیان 
در  بلوط  خوار  برگ  و  خوار  جوانه  آفت 
همین  و  است  شده  زاگرس  جنگل های 
امر موجب شده که درختان بلوط زاگرس 
در معرض نابودی قرار گیرند. بیش از ۶۵ 
و  کهگیلویه  بلوط  جنگلی  از  هکتار  هزار 
جوانه  و  برگخوار  آفت  دچار  بویراحمد 

جاویدبخت”،  “سعید  اند  شده  خوار 
کهگیلویه  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
و بویراحمد گفت: بر اساس پایش صورت 
از  از ۶۵ هزار هکتار  تاکنون بیش  گرفته 
عرصه های جنگلی بلوط این استان دچار 
آفت برگخوار و جوانه خوار بلوط شده اند. 
عمدتا  بلوط  خوار  برگ  آفت  افزود:  وی 
آفت جوانه خوار  و  مناطق گرمسیری  در 
پیدا  شیوع  سردسیری  مناطق  در  بلوط 
کرده است که جنگلهای بلوط شهرستان 
باشت بیشتر مورد آسیب قرار گرفته اند. 
نوع  خشکسالی،  اظهارکرد:  بخت  جاوید 
سم پاشی و آلودگی های مرکبات و باغات 
اند  برده  بین  از  آفت  این  های ضد  گونه 
علت های  جمله  از  ها  بارندگی  کاهش  و 
طبیعی  منابع  مدیرکل  هستند.  آفت  این 
با  رابطه  در  بویراحمد  و  استان کهگیلویه 
خاطرنشان  ها  آفت  این  با  مقابله  راهکار 
مقابله  جهت  راهکار  پاشی  محلول  کرد: 
با این آفت است که اثرات مخرب زیست 
ندارد.  جانواران  و  گیاهان  بر  محیطی 

اولیه  برآورد  کرد:  تصریح  بخت  جاوید 
میلیارد   ۲۰ آفت  دو  این  با  مقابله  برای 
تامین  صورت  در  که  است  اعتبار  تومان 
این دو آفت  با  برای محلول پاشی  اعتبار 
برگ خوار و جوانه خوار مقابله می کنیم. 
اما  انجام شده  اقداماتی  مقدورات  در حد 
باید اقدامات جدی تری انجام شود و برای 
اندیشیده  مدونی  برنامه  نیز  آینده  سال 
شود. وی ادامه داد: اقداماتی در زمینه این 
بیشتر  نیز  شیوع  اما  شده  انجام  ها  آفت 
شده است و در صورتی که در دو سه سال 
پی در پی ادامه پیدا کند که در غیر این 
جنگلهای  شدن  خشک  به  منجر  صورت 

بلوط می شوند.
شیوه مقابله با این آفت نیازمند 

بازنگری است
زیست  فعال  یک  سجادیان”،  “امید 
نیز گفت:  بویراحمد  و  محیطی کهگیلویه 
مقابله  برای  حاضر  حال  در  که  روشی 
خوار  جوانه  و  خوار  برگ  آفت  دو  این  با 
بی  محلول  با  سمپاشی  کنند  می  تاکید 

تی است در حالی که مصرف آن به طور 
کامل از طرف اتحادیه اروپا ممنوع شده و 
بر اساس آخرین تحقیقات، تنها در برخی 

موارد محدود استفاده می شود.
باید دو ماه قبل  وی اظهارکرد: سمپاشی 
و  شد  می  شروع   ۱4۰۰ اسفند  از  یعنی 
اینکه  ضمن  نیست  جوابگو  اکنون  هم 
دیگر  های  گونه  تواند  می  سمپاشی 
سجادیان  ببرد.  بین  از  نیز  را  جانواری 
شده  یاد  محلول  که  اثراتی  کرد:  تصریح 
است  ممکن  خاک  و  ها  گونه  بقیه  روی 
داشته باشد مشخص نیست، حذف دشمن 
اقیلمی،  تغییرات  های طبیعی یک گونه، 
دیگر  عوامل  و  کم بارشی  درخت،  ضعف 
شود.  می  مهاجم  گونه های  طغیان  باعث 
به  ناپذیری  جبران  خسارات  آفات  این 
و  کرد  خواهند  وارد  استان  های  جنگل 
در  آفت  این  پیش  از  بیش  شیوع  نگران 
قسمت های دیگر جنگل های زاگرس در 
فعال زیست محیطی  این  استان هستیم. 
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تا 
دلیل طغیان جمعیت مشخص نشود نمی 
توان کاری کرد و به طور کلی وقتی یک 
گونه طغیان می کند یعنی شرایط محیط 
به نفعش تغییر کرده که باید این عاملی 
است  ممکن  شود.  پیدا  کرده  تغییر  که 
از  آن  شکارچی  یا  شده  زیاد  آن  غذای 
بین رفته، شرایط اقلیمی به نفعش تغییر 
کرده باشه و یا گونه های رقیبش با سموم 
هنوز  که  باشند  رفته  بین  از  کشاورزی 

مشخص نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی کهگیلویه و بویراحمد؛

مخالف سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نیستیم 

و  کهگیلویه  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
بویراحمد گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 

از نهاد خانواده شروع شود.
انجمن  نشست  در  مهر  هاشمی  سیدجواد 
کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد اظهار 
داشت: باید ساز و کاری اندیشید تا ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی از خانواده ها شروع و سپس به 

مدارس و جامعه تعمیم داد شود. 
و  کتاب  تاثیر  درک  باید  براینکه  تاکید  با  وی 

نقش  و  اجتماعی  زندگی  در  مطالعه  و  کتابخوانی 
آن در رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
عنوان  شود،  تبیین  بیشتر  و  بهتر  جامعه  و  افراد 
و  ریزی  برنامه  با  باید  فرهنگ  این  تقویت  کرد: 
دانش  مختلف  سطوح  از  مسائل  تحلیل  و  تجربه 

آموزی باشد.
کهگیلویه  استاندار  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
با  رابطه  در  استان  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و 
از رتبه و جایگاه خوبی  سرانه کتاب و کتابخوانی 
باید برای گسترش  برخوردار نیست، تصریح کرد: 
روح خالقیت در ترویج مطالعه به دنبال  نوآوری و 

ابتکارات در این حوزه باشیم.
هاشمی مهر با بیان اینکه با وجود گسترش فضای 
مجازی، رسانه های جمعی و بهره  گیری از رایانه و 
خود  اهمیت  هنوز  کتابخوانی  و  مطالعه  اینترنت، 

شمارگان  چاپ  افزایش  شاهد  و  کرده  حفظ  را 
خاطر  این  به  مهم  این  افزود:  هستیم،  کتاب ها 
بوده که تأثیر کتاب بر شرایط و عوامل اجتماعی، 

خانوادگی، مدرسه و جامعه باال است.
این  اسالم  تاریخ  و  دین  منظر  از  داد:  ادامه  وی 
و  اندیشه  دین  اسالم،  که  است  روشن  حقیقت 
و  تاکید  کتابخوانی  و  کتاب  مطالعه،  به  معرفت 
سفارش فراوان دارد چون کتاب و کتابخوانی ریشه 
هاشمی مهر  می کند.  محکم  جامعه  در  را  فرهنگ 
و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  بر  عالوه  کرد:  تصریح 
این  فرهنگی  فعالین  و  کتابداران  باید  کتابخوانی 
حوزه که در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب 
را مورد حمایت قرار  و کتا بخوانی تالش می کنند 
داد. وی با بیان اینکه باید توجه به فرهنگ کتاب 
مورد  مناطق  همه  در  و  همیشگی  کتابخوانی  و 

مردمی  پویش های  کرد:  خاطرنشان  باشد،  توجه 
برای تقویت و تعمیق فرهنگ کتابخوانی و مطالعه 

راهکاری برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی باشد.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
اراده  عزم  با  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تا  کنیم  تالش  عمومی  پویش  یک  در  می توانیم 
جایگاه  کتاب  به  دسترسی  و  کتابخوانی  و  کتاب 
پیدا  جامعه  و  مدرسه  خانواده،  در  را  خود  واقعی 
کند و از این طریق ریشه و بنیه فرهنگی تقویت و 

محکم باقی بماند.
وی تاکید کرد که نهاد کتابخانه های عمومی استان 
بیشتر  مدارس  و  آموزشی  فضاهای  دانشگاه ها،  با 
گسترش  در  را  محوری  نقش  و  باشند  تعامل  در 
مناسبت های  در  خصوص  به  مطالعه  فرهنگ 

مختلف فرهنگی افزایش دهند.

 فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در استان مورد بی مهری 

قرار گرفته است

در کهگیلویه و بویراحمد و زاگرس؛

جنگلهای بلوط 
در حال نابودی است 
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متولد فروردین : 
شما روزهای کامال شگفت انگیز و شادی را سپری خواهید کرد و 
تمام این هیجانات به خاطر روحیه ی شادی است که شما به تازگی 
در درونتان بیدار ساخته اید. فعالیت های شاد، ممکن است شما را از 

انجام کارهایتان باز دارد به این موضوع دقت داشته باشید.
متولد اردیبهشت : 

شما در زندگی تان فردی مثبت بین هستید به همین دلیل با تمام 
مشکالتی که پیش می ایند به راحتی مقابله می کنید و هیچ اتفاقی 
هر چند خیلی بزرگ باشد نمی تواند مانع شما شود.شما به تنهایی 
این احساس را در خود نگه نمی دارید بلکه با صحبت ها و رفتارهای 
مثبت تان این موضوع را به دیگران نیز القا می کنید به همین دلیل 
راه  بر سر  پیش  از  بیش  را  و خوشبختی  راه های سعادت  خداوند 

شما قرار می دهد.
متولد خرداد : 

ممکن است امروز بتوانید مشکلی را در محل کارتان حل کنید و یا 
موقعیتی مناسب برای برتری و موفقیت بوجود بیاورید. همچنین 
برای  از یک نتیجه بزرگتر است که  این بخشی  شما می دانید که 
زمانی با شما خواهد بود و برای این مشکل راه حل آسانی وجود 

ندارد.
متولد تیر :

اینکه  برای  باشید!!  کلفت  پوست  کرگدن  مثل  باید  شما  امروز   
دوستانتان بیخودی و بدون هیچ دلیل واضحی حسابی بهتان سخت 
اینجا موثر واقع  گیری می کنند. خوشبختانه اسلحه جادویی شما 
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. 
متولد مرداد :

 امروز ژوپیتر دور بر سیاره بخت شما یعنی بهرام می چرخد و اگر 
شما کاری را شروع کنید یا یک رابطه عاشقانه را آغاز کنید در هر 
نگیرید،  را دست کم  کارها موفق خواهید شد. خودتان  این  دوی 
که  باشید  حواستان  اما  کنید.  کار  گذشته  از  بهتر  می توایند  شما 

بیشتر از توانایی خود مسئولیت قبول نکنید. 
متولد شهریور :

 شما این روزها اعتماد به نفس زیادی یپد کرده اید و این موضوع 
نیز  به دردسر  تواند شما  باشد می  تواند خوب  همان قدر که می 
که  است  این  شما  تواناییهای  بزرگترین  از  یکی  طبیعتاً  بیندازد. 
می توانید قبل از دست به عمل زدن تا رسیدن به موقعیت درست 

صبر کنید.
متولد مهر :

 این روزها برنامه ای که در ذهن خود داشته اید به جریان خواهد 
را  بررسی دقیق همه جانبه آن  برای  به حال وقت کافی  تا  افتاد. 
داشتید و حاال دیگر نمی توانید آن را نادیده گرفته و از پذیرفتنش 
سر باز بزنید. بهتر است بجای منتظر شدن برای یافتن یک موقعیت 
جدید، همین االن که اوضاع خوب است دست به کار شده و اولین 

قدم برای رسیدن به هدف خود را بردارید.
متولد آبان : 

با  اینکه  فهمیدن  اما  است،  باال  بسیار  امروز  شما  اشتیاق  سطح 
آروزهای خالف عرفتان چه کار باید بکنید، کار سختی است. انکار 
کردن نیازهایتان باعث نمی شود که از دستشان خالص بشوید. اما 
اگر رک و بی پرده صحبت کنید می توانید یک رابطه خویشاوندی 
مستحکم را خراب کنید. اکنون برای شما زمان مناسبی است که 
بدون تعلق خاطر داشتن به اتفاقاتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، 

از ستعدادهایتان استفاده کنید.
متولد آذر : 

ناتمام دیروز  تمام کردن کارهای  دنبال  به  نیز  امروز  ممکن است 
اگر  حتی  بکنید.  را  کار  این  امروز  ندارید  دوست  زیاد  اما  باشید 
که  چرا  باشید  متمرکز  امروز  که  نیست  آسان  دارید  برنامه ای 
ذهن تان سرگردان است چرا که در حال خیال پردازی در مورد 
است  بهتر  اما  هستید.  کارتان  میان  در  آرامش  و  کمی استراحت 
وظایف قبلی تان را انجام دهید زیرا ممکن است فردا فرصت این 

کار را پیدا نکنید.
متولد دی : 

شما امروز سعی می کنید بخشی از اطالعاتی که دارید را از دیگران 
مخفی کنید، اما این موضوع باعث می شود اطرافیان شما ناراحت 
شوند. بهتر است که روشتان را تغییر داده و آنها را همان طوری 
که هست به دیگران هم بگویید. هر کاری که شما یا اطرافیانتان 
از انجام دادنش کوتاهی کرده اید، خیلی زود آشکار خواهند شد و 

اکنون اگر این کارها انجام شوند، مشکالت بیشتر خواهد شد. 
متولد بهمن :

 اگر شما دنبال معامله ای تجاری هستید، حتی اگر روزهای قبل هم 
کار خاصی نکرده باشید، امروز بهترین فرصت برای گرفتن تصمیم 
نهایی است. چیزی که اهمیت دارد این است که زودتر دست به کار 

شده و عزم خود را جزم کنید.
چیزی  دوستانتان  با  کردن  گذرانی  وقت  امروز   : اسفند  متولد 
است که شما واقعاً بهش احتیاج دارید. خوشبختانه االن هم شرایط 
مهمانی رفتن و مهمانی گرفتن فراهم است. باجود چهار سیاره در 
یازدهمین خانه شما که تشکیل یک گروه داده اند، اطراف شما از 

افراد هم فکر خودتان احاطه شده است.

3
فال روز 

به گفته محققان، درخواست از مردم برای توقف 
استفاده از رسانه های اجتماعی تنها به مدت یک 
در  توجهی  قابل  بهبود  به  منجر  می تواند  هفته 

آرامش روانی، افسردگی و اضطراب آنها شود.
در  محققان  از  تیمی  توسط  که  مطالعه  این 
سالمت  اثرات  شد،  انجام  بریتانیا  بث  دانشگاه 
شبکه های  از  استفاده  توقف  هفته  یک  روانی 
اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. برای برخی از 
به  توقف  این  مطالعه،  این  در  کنندگان  شرکت 
از  معنای آزاد کردن حدود ۹ ساعت زمان شأن 

هفته بود که صرف جستجو در اینستاگرام، فیس 
بوک، توئیتر و تیک تاک می شد.

هفته  یک  تنها  که  می دهد  نشان  آنها  نتایج 
سطح  بهبود  باعث  اجتماعی  رسانه های  تعطیلی 
عالئم  کاهش  همچنین  و  افراد  آرامش  کلی 

افسردگی و کاهش اضطراب می شود.
 ۷۲ تا   ۱۸ فرد   ۱۵4 محققان  مطالعه،  این  برای 
ساله را که هر روز از شبکه های اجتماعی استفاده 
می کردند به طور تصادفی یا در یک گروه مداخله، 
تمام  از  استفاده  شد  خواسته  آن ها  از  که  جایی 
رسانه های اجتماعی را به مدت یک هفته متوقف 
کنند یا در گروه کنترل، جایی که می توانستند به 
ابتدای  اختصاص دادند. در  ادامه دهند،  جستجو 
و  افسردگی  اضطراب،  برای  پایه  نمرات  مطالعه، 

آرامش روانی افراد مشخص شد.

گزارش  کنندگان  شرکت  مطالعه  شروع  در 
در  در هفته  متوسط ۸ ساعت  به طور  که  دادند 
هفته  اجتماعی سپری می کردند. یک  رسانه های 
تا  شد  خواسته  آنها  از  که  بعد، شرکت کنندگانی 
که  افرادی  به  نسبت  کنند،  استراحت  هفته  یک 
دادند،  ادامه  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  به 
افسردگی  روان،  سالمت  در  توجهی  قابل  بهبود 
مزیت  یک  نشان دهنده  که  داشتند  اضطراب  و 

کوتاه مدت است.
دکتر »جف لمبرت«، محقق ارشد مطالعه، توضیح 
آنقدر  می دهد: »جستجو در رسانه های اجتماعی 
از  که  لحظه ای  از  ما  از  بسیاری  که  است  فراگیر 
را  تا زمانی که چشمانمان  بیدار می شویم  خواب 
در شب می بندیم، تقریباً بدون فکر کردن این کار 

را انجام می دهیم.«

وی در ادامه افزود: »بسیاری از شرکت کنندگان 
رسانه های  در  حضور  عدم  از  را  مثبتی  اثرات 
کلی  طور  به  و  خو  و  خلق  بهبود  با  اجتماعی 
اضطراب کمتر گزارش کردند. این نشان می دهد 
تأثیر  می تواند  نیز  کوچک  توقف  یک  حتی  که 

داشته باشد.«
احساس پایین و از دست دادن لذت از ویژگی های 
با  اضطراب  که  حالی  در  است،  افسردگی  اصلی 
مشخص  کنترل  از  خارج  و  حد  از  بیش  نگرانی 
مثبت،  عاطفه  سطح  به  روانی  آرامش  می شود. 
دارد.  اشاره  فرد  هدفمندی  و  زندگی  از  رضایت 
در  نفر  نفر یک  از هر شش  گزارش محققان،  به 
مانند  روان  سالمت  رایج  مشکل  یک  هفته  هر 

اضطراب و افسردگی را تجربه می کند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

والفجر8 ؛ بازي رسانه اي بعثي ها و دستگاه تبليغاتي غرب
 آرمان شريف

نحوه برخورد رس�انه هاي بين المللي در 
دوران دفاع مقدس روندي ثابت و معمول 
داش�ت. رس�انه هاي خارجي ب�ا نزديک 
شدن فصل زمستان و زمان عمليات هاي 
ساالنه و بزرگ ايران که از وسعت زيادي 
برخوردار بود، اخبار و تحليل هايشان را 
پيرامون منطقه عملي�ات ارائه مي دادند 
و منتظر آغاز عمليات و نتايج آن بودند. 
به گ��زارش »ج��وان«، با اینکه رس��انه هاي 
خارجي در طول عملیات ه��اي بزرگ ایران 
س��عي مي کردند با جهت گیري هاي خاص 
ارزش کار رزمن��دگان را پایی��ن بیاورند و از 
بزرگ��ي کار کم کنند، این ب��ار در مقابل کار 
بزرگ نیروهاي ایراني در عملیات والفجر8 و 
منطقه فاو نتوانستند نتایج بزرگ این عملیات 

را پنهان کنند. 
با این حال پیش از شروع عملیات، روزنامه ها 
و خبرگزاري هاي بین المللي همسو با برخي 
فرماندهان عراقي سعي در ضعیف نشان دادن 
توان نظامي ایران داش��تند و به دنبال القاي 
ضعف نظامي و لجستیکي ایران بودند. روزنامه 
تایمز لندن در همین زمینه مي نویسد: »آنها 
قبالً به پیروزي هاي کوتاه مدتي دست یافته اند 
لیکن تاکنون ثابت شده که توانایي حفظ آن 
و انجام عملیات طوالني با تمام ویژگي هاي 

لجستیکي را که الزمه آن است، ندارند«. 
خبرنگار رادیو امریکا ه��م در همان روزهاي 
شروع عملیات با لحني طعنه آمیز بیان کرد: 
»حمالت تهاجمي ایران خاطرنشان مي سازد 

که ایران در هیچ یک از پیکارهاي گذشته اش 
پیروزي قابل مالحظه اي به دس��ت نیاورده 
است«. سفیر عراق در ژاپن هم در گفت وگو 
با روزنامه یومیوري ژاپن چنین گفت: »این 
بار هم مثل گذش��ته از هم پاشیدن و در هم 
کوبیدن نیروهاي ایران به چند ساعت وقت 

احتیاج دارد و بس«. 
عراقي ها با جوس��ازي هاي رس��انه اي سعي 
در بزرگنمایي قدرت نظام��ي خود و تحقیر 
نیروه��اي ایران��ي داش��تند. آنها ب��ا ایجاد 
جنگ رواني گس��ترده به دنبال مش��خص 
شدن نتیجه عملیات، پیش از شروع بودند. 
ماشین تبلیغاتي آنها با این منظور که مردم 
و نیروهاي ایراني با دنبال ک��ردن این اخبار 
دچار یأس و ناامیدي خواهند شد، کارش را 
شروع کرده بود.  با شروع عملیات و پیشروي 
رزمندگان و غافلگیري و شکست تاکتیکي 
نیروهاي عراقي، رس��انه ها شگفت زده روند 
انجام عملیات را پیگی��ري مي کردند. عراق 
در منطقه فاو به لحاظ غافلگیري در تاکتیک 
و زمان در برابر رزمندگان دچار انفعال ش��د 
و به  رغم تالش هایي که انجام داد نتوانس��ت 
نسبت به عقب راندن نیروهاي ایراني موفقیت 

کسب کند. 

با گذش��ت زمان و تثبیت موقعیت نیروهاي 
خودي، رفته رفته لحن س��ران ارتش بعث و 
رسانه هاي حامي شان تغییر کرد. آنها نخست 
در تالش بودند غافلگیري و ضعف نیروهاي 
عراقي را پررنگ نش��ان دهند و اش��اره اي به 
قدرت نیروهاي ایراني نداش��ته باشند ولي 
هر چه که از عملیات مي گذش��ت و پرده ها 
کنار مي رفت، توان و قدرت رزمندگان بیشتر 

عیان مي شد. 
ماهر عبدالرش��ید از فرماندهان سرش��ناس 
عراقي مجبور به اعتراف و پذیرفتن شکست 
ش��د و گفت: »ایران در عملیات هاي نظامي 
خود روش هاي نویني را به کار برده اس��ت و 
بر خالف توقع در ش��رایط جوي سختي که 
باران هاي شدید مي بارید با استفاده از مردان 
قورباغه اي و پیش��قراوالن رزم��ي خود را به 

مواضع عراقي ها نزدیک کرد.« 
متعاقب شرایط جدید عراقي ها دیگر قادر به 
انکار حضور رزمندگان در فاو نبودند. لطیف 
جاس��م وزیر اطالعات ع��راق در مصاحبه با 
القبس اینگونه گفت: »مسئله تصرف منطقه 
فاو از س��وي ایرانیان به حدي آشکار بود که 
دیگر نمي توانیم آن را منکر شویم و برایمان 
ممکن نبود ک��ه اعالم کنیم ای��ران وارد فاو 

نشده است.« 
یک خبرن��گار خارجي ب��ا توصیف وضعیت 
نامطلوب عراقي ها پس از عملیات والفجر8 
از دست دادن فاو از سوي عراقي ها را چنین 
بیان مي کند: »صدام حس��ین خوب مي داند 
که ایراني ها با عبور از اروند و تصرف شهر فاو 

چنگ در گل��وي او انداخته اند و تنها معجزه 
مي تواند او را از مهلکه نجات دهد.«

با این حس��اب عراق ب��ه ناچ��ار و از موضع 
ضعف و ناتواني اعالم ک��رد به صورت موقت 
از بازپس گیري فاو منصرف شده و این مسئله 
را به موقعیت دیگري موکول کرده است و به 
صورت رسمي اعالم کرد که در شرایط فعلي 
قادر به بازپس گیري فاو نیست. تصرف فاو و 
ناتواني عراق در بازپس گیري آن واکنش هاي 

زیادي در رسانه ها داشت. 
خبرگزاري رویترز پ��س از این صحبت ها در 
گفت وگو ب��ا کارش��ناس هاي نظامي چنین 
نتیجه گرفت: »  حمالت موفقیت آمیز ایران به 
عراق، براي اولین بار به آن کشور امتیاز نظامي 
بخشیده است و مي تواند نقطه عطفي در تاریخ 

جنگ پنج و نیم ساله خلیج فارس باشد.« 
با تمام تالشي که رس��انه هاي غربي و عربي 
براي ضعی��ف نش��ان دادن ای��ران و مخفي 
نگه داشتن اخبار عملیات والفجر8 داشتند، 
بزرگي موفقی��ت رزمندگان در آخ��ر آنها را 
هم مجبور به عقب نشیني کرد. ایران در کنار 
پیروزي در عملیات، جنگ رسانه اي را هم از 
عراقي ها برد تا ابعاد گسترده این پیروزي به 

سراسر جهان مخابره شود. 

 احمد محمدتبريزي
انجام عمليات والفج�ر8 در تاريخ 20 بهمن 
1364 يك�ي از موفقيت تري�ن عمليات هاي 
ايران در دوران دفاع مقدس بود. عبور از اروند 
و گرفتن فاو شاهكار بزرگي از سوي رزمندگان 
بود که ب�ا وارد کردن ه�راس و ترس بر پيكر 
ارتش عراق، حاميان غربي و ناظران بين المللي 
را در بهت فرو برد. محم�ود نجيمي در زمان 
عمليات والفجر8 به عن�وان معاون گروهان 
در منطق�ه حاضر ب�ود و ارتباط مس�تقيمي 
با فرمانده�ان و رزمندگان داش�ت. نجيمي 
که ام�روز به عنوان راوي و پژوهش�گر دفاع 
مقدس فعاليت مي کند در گفت وگو با »جوان« 
ضمن بررسي موش�كافانه و جزئي عمليات، 
موارد و مس�ائل جنبي والفجر8 را هم مورد 
ارزيابي قرار مي دهد که در ادامه مي خوانيد.

 
ب�راي ش�روع توضيح بدهيد ش�رايط 
زماني و تاريخي عملي�ات والفجر8 در 
س�ال 1364 چگونه بود؟ آيا قبل از اين 
تاريخ ما مهياي انج�ام عملياتي به اين 
بزرگي بوديم و در اين سال چه اتفاقي 
افتاد که ما توانستيم عمليات موفقي به 

اين بزرگي انجام دهيم؟
ما یک بار دیگر در سال 1361 به منطقه والفجر8 
رفتیم. بعد از والفجر مقدماتي اتفاقاً لشکر امام 
حس��ین)ع( را مأمور کرده بودند ت��ا اطراف فاو 
عملی��ات انجام ده��د. حتي آقاي ابوش��هاب و 
تع��دادي از بچه ها به منطقه شناس��ایي رفتند 
و مشغول شناس��ایي ش��دند. من یک سندي 
را خواندم که حت��ي س��پاه در آن منطقه براي 

شناسایي چند اسیر داد. 
يعني رفتن به اين منطق�ه از آن زمان 

جزو برنامه هايمان بود؟
جزو برنامه هایمان بود ولي هدفمان ماندن  نبود. 
به اصطالح خودمان فرماندهان گفتند گریزي 
مي زنیم تا ببینیم چه مي ش��ود. آی��ا مي گیرد 
و امکان پذیر اس��ت؟ همان زمان ش��هید صیاد 
شیرازي پیشنهاد مي دهد که روبه روي آبادان و 
ابتداي منطقه عملیاتي کربالي4 ما سه جاده را 
بگیریم و به سمت بصره و فاو حرکت کنیم. این 
ایده را صیاد شیرازي مي دهد و حتي مانورش را 
در گاوخوني اصفهان مي گذارد. یعني با هلیکوپتر 
س��ربازان را در گاوخوني اصفهان پیاده مي کند 
و مان��وري انجام مي دهد. بچه هاي لش��کر امام 
حس��ین)ع( را هم به آبادان و جزیره مینو براي 
شناس��ایي مي برند. ما جزو کس��اني بودیم که 
سمت اروند براي شناس��ایي رفتیم. در جزیره 
مینو براي شناس��ایي رفتیم و بعداً من فهمیدم 
که دلیل شناسایي رفتن مان به این منطقه این 
بود که شهید صیادشیرازي طرحي داده بوده که 

اینجا عملیات کنیم. 
سرانجام اين عمليات به کجا رسيد؟

به هرحال این عملیات ص��ورت نگرفت و بهتر 
عملیاتي نشد چون آن زمان آمادگي انجام این 
عملیات را نداشتیم. بعدها طرحي که سپاه براي 
فاو داد ولو اینکه ایذایي جلو مي رفتیم طوري بود 
که باید در یک طرف با دش��من مي جنگیدیم. 
پشت سرمان اروند بود که از آن عبور مي کردیم، 
س��مت چپمان هم دری��ا و روبه رویم��ان خور 
عبداهلل بود. ما فقط س��مت راس��ت با عراقي ها 
مي جنگیدیم. جالب اینجاس��ت ک��ه آن زمان 
با عملیات ایذایي س��پاه در فاو موافقت نش��د و 
عملیات پیشنهادي ش��هید صیاد شیرازي هم 
که بخواهند م��ا را با هلیکوپتر ب��ه ابوالخصیب 
ببرند، ص��ورت نگرفت. اگر اجرایي مي ش��د در 

سه طرف باید با دشمن مي جنگیدیم. یعني اگر 
از آبادان به آن س��مت اروند مي رفتیم از روبه رو 
باید با عراقي ها مي جنگیدیم، چپ مان س��مت 
فاو بود و از راس��ت مان و از طرف بصره هم باید 
مي جنگیدیم. مشخص بود که موفق نمي شدیم. 
این ایده در ذهن فرماندهان س��پاه بود تا اینکه 
در عملیات والفجر مقدماتي موفق نبودیم و در 
والفجر یک هم بین فرماندهان اختالفاتي وجود 
داشت و درگیري هایي بین فرماندهان رده باالي 
ارتش و سپاه به وجود آمد.  شهید صیاد شیرازي 
مي گفت که فرماندهان ارتش مي گویند چرا فقط 
سپاه باید پیشنهاد عملیات بدهد که آقاي رضایي 
مي گوید ش��ما هم طرح عملیات بدهید. آقاي 
رضایي مي گوید برادران ارتش پیشنهاد عملیات 
دادند و حتي ما هم خط ش��ان را شکستیم. این 
اتفاق براي سال 62 است. بعد از خیبر در والفجر 
مقدماتي عدم الفت��ح داش��تیم. در والفجریک 
تهراني ها ش��مال فکه عملیات کردن��د و ما در 
ش��رحاني عملیات کردیم. طرح عملیات کاري 
به سپاه نداش��ت و ما رفتیم خط را براي ارتش 

بشکنیم که شکستیم ولي پشتیباني نشدیم. 
دليل ناموفق بودن اين طرح به چه عامل 

يا عواملي برمي گشت؟
من در ش��رحاني معاون گروهان ب��ودم و آنجا 
ش��اهد یک نکته بس��یار مهم بودم. وقتي سپاه 
طرح عملی��ات مي ریخت و به خ��ط عراقي ها 
مي زدیم، از اصل غافلگیري استفاده مي کردیم. 
یعني مي رفتیم، معبر باز مي کردیم و روي سر 
عراقي ها مي ریختیم. در بیشتر مواقع هم جواب 
مي داد. باالخره توان نظامي و تسلیحاتي ما در 
حد عراقي ها نبود و عراقي ها امکانات نظامي شان 
خیلي بیشتر از ما بود و باید از غافلگیري استفاده 
مي کردیم. وقتي براي طرح ارتش رفتیم و خط را 
شکستیم ناگهان دیدیم توپخانه ارتش مشغول 
ریختن آتش ش��د. با ای��ن کار عراقي ها را بیدار 
کردند و به جان ما انداختند. با این حال بچه ها 
خط را شکستند و پیشروي کردیم ولي طرح در 

رسیدن به اهداف ناموفق بود. 
پ�س از اي�ن فرمانده�ان س�پاه طرح 

عمليات والفجر8 را ريختند؟
حاال در این بحران فرماندهان سپاه خالقیت به 
خرج دادند. گفتند کجا برویم که این همه توپ 
و تانک عراقي ها نتواند با ما بجنگد که به منطقه 
هور رسیدند. در هور عملیات خیبر و بدر را انجام 
داده و یک تجربه عالي به دس��ت آورده بودیم. 
فرماندهان در این تجرب��ه آبي دیدند مي توانند 
از آب عبور کنند. به نظرم والفجر8 با ایده حسن 

باقري و پشتیباني محسن رضایي انجام شد. 
البته اصل غافلگیري و یکسري اتفاقات دیگر افتاد 
که خیلي مهم بود. مثالً سپاه جاسوس هاي عراقي 
را مي گرفت و به آنها اعالم مي کرد ما اعدامتان 
نمي کنیم ولي چیزهایي را که ما مي گوییم باید 
به دشمن مخابره کنید. آنها هم مخابره مي  کردند 
که ایراني ها در ه��ور مي خواهند عملیات انجام 
دهند. یا وقت��ي مي خواس��تیم ادوات را به فاو 
ببریم مس��تقیم ادوات را به منطقه نمي بردیم 
و مي آمدی��م ادوات را ب��ه س��مت هورالعظیم 
مي بردیم. جاسوس ها و س��تون پنجم هم این 
تحرکات را مي دیدند. بعد ش��ب ها رزمندگان 
امکانات نظامي را به نخلستان ها مي بردند. رعایت 
اصل غافلگیري و پیدا کردن جاس��وس خیلي 
مهم بود. یکي از فرماندهان تیپ هاي عراقي که 
اس��یر ش��ده بود مي گفت من مي دانستم شما 
مي خواهید عملیات کنی��د و به فرماندهان رده 
باال هم گزارش دادم اما آنها مي گفتند ایراني ها به 
این دالیل در هورالعظیم عملیات انجام خواهند 

داد. عراقي ها حتي در هور هنگام شناس��ایي از 
ما اسیر گرفته بودند. سپاه به همه یگان هایش 
ابالغ کرد همه تان باید در هورالعظیم یک جبهه 
داش��ته باش��ید. علناً مي گفتند هورالعظیم که 
مي روید باید پشت بیسیم هایتان صحبت کنید. 
دش��من این موارد را رصد مي کرد و مي فهمید. 
این خیلي فکر است. از آن طرف ما چند عملیات 
قبلي را شکست خورده بودیم و ارتباط معنوي 
رزمندگان با خدا باال رفته بود. در  هر عملیاتي 
که غرور ما را مي گرفت عملیات بعدي مان خراب 
مي ش��د. جنگ ما جنگ نظامي و معنوي بود و 
اگر معنویت را از جنگمان مي گرفتیم، موفقیتي 
حاصل نمي شد. در این عملیات هم خدا کمک 
کرد و این حماسه بزرگ که به نظرم بي نظیرترین 

حماسه دفاع مقدس بود، اتفاق افتاد. 
عراقي ها ات��اق فکر داش��تند و مي گفتند ارونِد 
روبه روي آبادان کمتر از 250 متر است. عراقي ها 
در طول جنگ هیچ گاه نتوانستند از هیچ کجاي 
اروند پل بزنند اگر هم بعض��ي جاها مي گویند 
عراقي ها روي اروند پل زده اند، درس��ت نیست. 
فرمانده��ان عراق��ي در کتاب هایش��ان مث��ل 
»ویرانه هاي دروازه ش��رقي« اشاره کرده اند که 
به فکر عبور از اروند و گرفتن آبادان افتادیم ولي 
وقتي دیدیم نمي ش��ود، 45 کیلومتر راهمان را 
براي گرفتن آبادان دور کردیم. عبور از اروند کار 

خیلي بزرگي بود که رزمندگان انجام دادند. 
شما در لشكر امام حسين)ع( بوديد و 
اينكه مي گويند شهيد حسين خرازي 
مخالف اين عمليات بود، گفته درستي 

است؟
حسین خرازي و احمد کاظمي اول کار مخالف 

عملیات بودند. من این جمله را اولین بار از شهید 
خرازي شنیدم که گفت آماده باشید مي خواهیم 
یک جن��گ تمام عی��ار انجام بدهی��م. من هیچ 
وقت ای��ن جمله را حتي در ش��لمچه از ش��هید 
خرازي نش��نیده بودم. در شلمچه مي گفت باید 
عاش��قانه جنگید ولي در فاو تأکید داشت باید با 
تمام وجودمان بجنگیم. آنقدر که در فاو جنگیدیم 
هیچ کجا آنقدر نجنگیدیم. من از اول درگیري فاو 
که به گارد ریاس��ت جمهوري زدیم و آن طرف 
رفتیم مدت زمان زی��ادي در منطقه بودم و باید 
اذعان کرد فقط دو، س��ه شب توانس��تیم در فاو 
پیشروي کنیم. بقیه روزها و شب ها دیگر پیشروي 
نداشتیم و فقط دفاع کردیم. شب اول پشت جاده 
فاو - البحار رفتیم، شب دوم زدیم به سمت جاده 
فاو - ام القصر رفتیم و شب سوم توانستیم سمت 
جاده فاو به بصره پیش��روي کنیم. ما همین سه 
شب را پیشروي کردیم. شهیددستواره با نیروهاي 
لشکر حضرت رس��ول در جاده ام القصر عملیات 
کرد که بتوانند خاکریز جاده آسفالت بزنند ولي 
نتوانستند موقعیت را نگه دارند و برگشتند. فقط 
توانستیم بعد از والفجر8 دریاچه نمک که معضلي 
براي سپاه ش��ده بود و تلفات زیادي مي داد را با 
طرح ابتکاري شهید خرازي به فرماندهان سپاه 
صاف کنیم تا تلفات کمتر شود. بعد از آن جبهه 

فاو خیلي آرام تر شد. 
اين درست است که قرار بود با گرفتن 
اهداف اصلي عملي�ات والفجر8 بحث 

پايان جنگ مطرح شود؟
این را من از زبان آقاي خ��رازي و بعدها از آقاي 
رضایي ش��نیدم. آقاي رضای��ي تعریف مي کرد 
وقتي نقش��ه فاو را براي آقاي هاش��مي برده تا 
ایشان را براي انجام عملیات توجیه کند درباره 
دالیل ش��ان براي انجام عملی��ات گفته که در 
صورت موفقیت با کویت همس��ایه مي شویم، 
دست عراق از آب خلیج فارس کوتاه مي شود و 
دو اسکله نفتي عراق را هم مي گیریم. وقتي طرح 
مورد قبول واقع مي شود آقاي هاشمي مي گوید 
اگر تمام اهداف مورد نظر عملیات به دست آید، 
جنگ را ادامه نخواهیم داد. آقاي محسن رضایي 
هم این حرف را به فرمانده لش��کرها مي گوید. 
حاال بعدها در ادامه مسائلي پیش آمد که امکان 
انجام این گفته محقق نشد. بعد از والفجر8 امیر 
کویت صدام را مس��خره مي کرد و مي گفت ما 
یک فاصله کوچ��ک آب با هم همس��ایه بودیم 
که آن را هم ایراني ه��ا گرفتند و ما را با ایراني ها 

همسایه کردید. 

عمليات والفجر8 و تبعات موفقيتش چه 
تأثيري در ادامه جنگ داشت؟

تأثیر والفجر8 در دنیا خیلي گسترده بود. شهید 
س��وداگر تعریف مي کرد از یکي از عراقي ها که 
فرمانده لش��کر14 عراق بود پرسیدند به عنوان 
فرمانده چه زماني ترسیدید؟ مي گفت وقتي شما 
به فاو حمله کردید رسانه هاي عراقي مي گفتند 
ایراني ها در محاصره هستند ولي وقتي من را به 
عنوان فرمانده به منطقه فرستادند و از روي دکل 
مي خواستم منطقه را رصد کنم، دیدم ایراني ها 
اینطرف هس��تند و واقعاً استخوان هایم لرزید و 
گفتم اینها که از اروند عبور کرده اند، حکومت ما 
را هم مي توانند سرنگون کنند. عراقي ها غیر از 
اینکه در خودشان خرد شدند در دنیا هم ابرو و 
حیثیت شان رفت. دنیا بعد از والفجر8 کمک هاي 
مالي و نظامي اش را به عراق بیشتر کرد تا ما پیروز 
نشویم. ما بعد از والفجر8 به سالح هاي جدیدي 
در ارتش عراق برمي خوردی��م و معلوم بود این 
پیروزي ولوله اي در دنیا به پا کرده است. دلیل 
اصلي شکس��ت کربالي4، پیروزي در والفجر8 
بود. در والفجر 8 توانس��تیم س��ر ستون پنجم، 
جاسوس��ان و منافقین کاله بگذاری��م و حتي 
خودمان هم وقتي براي شناسایي به فاو رفتیم، 
فکر نمي کردیم در این منطقه بخواهیم عملیات 
کنیم. ببینید چقدر اصول حفاظتي رعایت شده 
بود. چون این کارها را ک��رده بودیم در عملیات 
بعدي همه از جمل��ه اطالعات، اس��تخبارات، 
سیستم هاي شنود، س��تون پنجم، منافقین و 
دستگاه هاي جاسوسي کشورهاي دیگر بسیج 
ش��دند تا به کمک  عراقي ها بیاین��د و عملیات 
بعدي مان را کش��ف کنند. وقتي م��ا یکباره در 
والفج��ر8 از اروند عبور کرده بودی��م، عراقي ها 
نمي دانس��تند باید چه کار کنند تا م��ا از اروند 
عبور نکنیم. در کربالي4 هم اگر عراقي ها همان 
ش��ب اول متوجه حضورمان نمي شدند همان 
بالیي سرشان مي آمد که در والفجر8 آمده بود. 
در والفجر8 بارندگي باعث ش��د ما به اهدافمان 
برس��یم. عملیات ایذایي ک��ه در حول و حوش 
شلمچه و خرمشهر توسط تهراني ها و سمناني ها 
انجام شد و تا آخرین نفر آنجا جنگیدند در به ثمر 
رسیدن عملیات والفجر8 خیلي مهم بود. دشمن 
فکر نمي کرد فاو منطقه عملیاتي اصلي مان باشد. 
ارتش هم گفته بود در شلمچه عملیات مي کند 
و همه امکانات و تجهیزات را در آن منطقه دیده 
بودند و مجموع این عوامل یک موفقیت مهم در 

تاریخ دفاع مقدس برایمان به ارمغان آورد. 

بررسي عمليات والفجر8 در گفت وگوي »جوان« با محمود نجيمي، از رزمندگان حاضر در عمليات 

والفجر8   لرزه بر اندام فرماندهان عراقي  انداخت
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  محمود نجیمي در کنار شهید خرازي

حل جدول 3084

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری و 
سودجویی در پوشش وام فرزندآوری

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری 
هویتی شهروندان  و  اطالعات شخصی  از  یا سودجویی 
داود  سرهنگ  داد.  هشدار  فرزندآوری  وام  پوشش  در 
معظمی گودرزی، با اشاره به سودجویی در پوشش وام 
فرزندآوری اظهارکرد: بارها گفته شده که افراد سودجو 
همواره از هر فرصتی برای کالهبرداری و سوءاستفاده از 
کاربران اقدام می کنند، یکی از این موارد سوء استفاده از 
تسهیالت و وام های بانکی است. در همین راستا نیز این 
عنوان  تحت  سایبری  مجرمان  که  دارد  وجود  احتمال 
ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام 
اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند. وی با بیان 
اینکه در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف 
مانند ارسال لینک های جعلی در شبکه های اجتماعی با 
عناوینی همچون »برای ثبت نام وام فرزندآوری بر روی 
لینک زیر کلیک کنید« و ... توجه کاربران را جلب کرده 
در  حتی  یا  کرده  هدایت  دیگر  صفحات  به  را  آنان  و 
فضای گفت وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با آنان 
می کنند. رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه 
مجرمان در نهایت درخواست واریز وجه برای انجام امور 
را  متقاضیان  اطالعات شخصی  و  کرده  بانکی  و  اداری 
نیز دریافت می کنند، ادامه داد:  در ادامه این مجرمان با 
چند شیوه می توانند اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
عنوان  به هیچ  اینکه شهروندان  بر  تاکید  با  کنند. وی 
نباید فریب تبلیغات منتشرشده در شبکه های اجتماعی 
را بخورند، گفت:  تنها سایت معتبر و مورد تایید بانک 
مرکزی برای دریافت تسهیالت فرزندآوری، وب سایت 

ve.cbi.ir است.

سرقت گازوئیل از شاه لوله شازند- تهران
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری دو سارق 
که اقدام به سرقت گازوئیل از شاه لوله انتقال گازوئیل 
کرده بودند، خبر داد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان روز 
دوشنبه ، در این باره گفت: شب گذشته عوامل حراست 
انتقال  اصلی  لوله  شاه  در  فشار  افت  از   نفت  شرکت 
گازوئیل شازند به تهران باخبر شده و با توجه به اینکه 
می داد،  افزایش  را  گازوئیل  سرقت  احتمال  اقدام  این 
موضوع به پلیس اطالع داده شد و درپی آن نیز تیمی از 
ماموران با همراهی عوامل حراست این شرکت،   مسیر 
انتقال لوله گازوئیل را بررسی کردند. وی با بیان اینکه  
یک  خروج  متوجه  انتظامی  پی جوئی های  در  ماموران 
دستگاه تریلی تانکر دار به همراه یک دستگاه خودروی 
پژو پارس از مسیر خاکی به اتوبان الغدیر شدند، گفت: 
بالفاصله دستور توقف هر دو خودرو اعالم شد اما راننده 
از  پلیس  دستورهای  به  توجه  بدون  سواری  خودروی 
و  تریلی  خودروی  راننده  ادامه  در  شد.  متواری  محل 

سرنشین آن دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری افزود:  در بررسی انجام 
شده مشخص شد خودروی تریلی حامل ۳۰ هزار لیتر 
به همین  است،  قانونی  و مدارک  بارنامه  فاقد  گازوئیل 
دلیل نیز  متهمان به سرقت گازوئیل از  شاه لوله اصلی 
انتقال گازوئیل معترف و دستگیری متهم متواری  نیز 

در دستور کار پلیس ری قرار گرفت.
حدود  را  شده  کشف  گازوئیل  تقریبی  ارزش  جلیلیان 
سه میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: برای افراد دستگیر 
شده پرونده ای تشکیل شد و این افراد برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

خبر
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گروه اجتماعی - اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان 
در  اجتماعی  های  مسئله  ترین  جدی  از  یکی 
ایران، وجوه مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، 

حقوقی، اقتصادی و... دارد.
زمینه ساز  اعتیاد  نظران،  صاحب  اعتقاد  به   
بزه  ویژه  به  اجتماعی  های  آسیب  از  بسیاری 
کشور،  زندانیان  از  بسیاری  است.  زنان  دیدگی 
مجرم  مخدر  مواد  قاچاق  و  اعتیاد  جهت  به 
شناخته شده اند. مردان، اکثریت معتادان به مواد 
مخدر را تشکیل می دهند و در نقش همسر یا 
و  فردی  حیات  بر  تهدیدی جدی  معتاد،  پدری 
خانوادگی زنان و آسیبی عمیق بر کیان خانواده 

محسوب می شوند.
عده ای از تحلیلگران معتقدند، عملکرد خانواده 
و روابط حاکم بر آن، بستری برای گرایش افراد 
اعضای  از  اعتیاد یکی  اعتیاد است. همچنین  به 
خانواده، عامل بالقوه ای است که می تواند اثرات 

نامطلوبی بر دیگر اعضاء ایجاد کند.
پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر

پیامدهای خانوادگی
مردان  معتادان،  اکثر  آماری،  گزارشات  براساس 
فرزند  دارای  آنان  از  بسیاری  که  متأهل هستند 
هستند. چنانچه تعداد معتادان کشور را در تعداد 
اعضای خانواده آنها ضرب کنیم و بستگان نزدیک 
این افراد را نیز به شمار آوریم، رقم باالیی خواهد 
شد. بنابراین اعتیاد، گستره وسیعی را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
مطالعات نشان می دهد که خانواده های معتادان، 
دارند،  عادی  خانواده های  با  چشمگیری  تفاوت 
معتاد  پدر  روابط  زوجین،  روابط  که  گونه ای  به 
نیز  و  خانواده  اجتماعی  روابط  و  فرزندان  با 
کارکرد  نظیر  خانواده  مختلف  کارکردهای 
و... مختل می گردد. هرکدام  آموزشی  اقتصادی، 
این موارد می تواند منشاء مشکالت عدیده ای  از 
برای خانواده  محسوب شود که به برخی از آنان 

در ادامه اشاره خواهیم کرد.
نابسامانی و فروپاشی خانواده

نقش ها  خوردن  برهم  منجربه  غالباً  مرد  اعتیاد 
که  ای  گونه  به  گردد،  می  خانوادگی  وظایف  و 
بار مسئولیت زنان خانه دار را می افزاید و آنها را 
تحت فشار قرار می دهد. همسر مردان معتاد، در 
مورد وضعیت زندگی و آینده خانواده خود در رنج 
و عذاب هستند. اضطراب آنها برآیندی از اشتغال 
ذهنی آنها در مورد بی فرجامی و از هم پاشیدگی 
منزل،  کارهای  فشار  دلیل  به  آنها  است.  زندگی 
مشکالت اقتصادی ناشی از بیکاری همسر معتاد، 

یکنواختی زندگی، عدم رابطه صمیمانه با همسر 
و... مضطرب و افسرده هستند. همچنین با خطر 

ابتالی خود و فرزندان به اعتیاد مواجهند.
اختالل در روابط عاطفی زوجین

عمده ترین آسیب خانوادگی اعتیاد به مواد مخدر 
بر روابط عاطفی و روانی زن و شوهر در خانواده 
می باشد. اعتیاد شوهر به انزوا و دوری از همسر و 
عدم تعلق عاطفی، جر و بحث و درگیری و نزاع 
این وضعیت  منتهی می شود.  و شوهر  زن  بین 
می  فرزندان  شخصیت  بر  نامطلوبی  تأثیرات 

گذارد.
خشونت علیه زن

مربوط  زنان،  علیه  ها  خشونت  بدترین  از  یکی 
به خشونت هایی است که در خانواده و از سوی 
می دهد.  رخ  همسران  ویژه  به  خانواده،  اعضای 
افزایش  و  زنان  علیه  خشونت  بروز  کارشناسان، 
مشکالت  اقتصادی،  فشارهای  بر  عالوه  را  آن 
مواد  و  الکل  مصرف  از  ناشی  روانی،  و  روحی 

مخدر می دانند.
اختالل در روابط پدر با فرزندان

مردان  اعتیاد  خانوادگی  پیامدهای  از  بخشی 
پدر،  اعتیاد  است.  فرزندان  با  رابطه  در  متأهل 
با  رابطه  خانواده،در  اساسی  کارکردهای  کلیه 
خدماتی،  و  اقتصادی  کارکرد  جمله  از  فرزندان 
جامعه پذیری  فرزندان،  اجتماعی  پایگاه  تعیین 
فرزندان، آموزش مذهب به کودکان و نوجوانان، 
دچار  را  و...  فرزندان  عاطفی  و  معنوی  حمایت 
نظام  در  که  آنجا  از  همچنین  کند.  می  اختالل 
و  ازدواج  از  پس  حتی  فرزندان  ایرانی،  خانواده 
داشتن فرزند، نسبت به حمایت عاطفی و معنوی 
فرزندان  پدر،  اعتیاد  نیاز می کنند؛  احساس  پدر 
از نظر دریافت عطوفت و حمایت، در شرایط  را 
تدریج  به  که  بدانجا  تا  دهد  می  قرار  نامطلوبی 
را  پدر  خود  مشکالت  حل  در  خانواده،  اعضای 

سهیم نمی کنند.
اختالل در روابط اجتماعی خانواده

معموالً مخفی کاری و اضطراب بر رفتار پدر معتاد 
هیجان،  نوعی  خود  گفتار  در  آنان  است؛  حاکم 
خانواده ها،  این  در  دارند.  توجیه گرایی  و  نگرانی 
احترام و عطوفت متقابل در درون نظام خانواده 
اعضای  بین  ناسازگاری  میزان  و  می رود  بین  از 
خانواده افزایش می یابد. این رفتارها به تدریج بر 
روابط و مناسبات اجتماعی خانواده، تأثیر مخرب 
برجای می گذارد، به گونه ای که همسر و فرزندان 
می  صورت  پدر  حضور  با  که  معاشرت هایی  در 
نمی کنند.  امنیت  و  راحتی  احساس   گیرد، 

بنابراین در روابط اجتماعی اعضای خانواده های 
خشونت  عطوفت،  و  مهر  جای  به  معتاد،  پدر 
حاکم می شود؛ اعضای خانواده معتاد، با فامیل و 
بستگان و آشنایان مراودة بسیار کمی دارند و در 
معاشرت هایی که پدر معتاد حضور دارد، اعضای 
خانواده، به جای احساس راحتی و غرور، بیشتر 

احساس شرم و خجالت می کنند.
پیامدهای اجتماعی اعتیاد

استهالک سرمایه  های اجتماعی و مادی: با توجه 
به ساختار جوان کشور، شیوع مصرف مواد مخدر 
اعتیاد،  شود.  تبدیل  بزرگ  بحرانی  به  می تواند 
جسمی  خطرناک  و  جدی  زیان های  بر  افزون 
واگیردار،  عفونی  بیماری های  به  ابتالء  قبیل  از 
عوارض و پیامدهای ناگوار اجتماعی و اقتصادی 
و  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرایم  افزایش  قبیل  از 
هدر رفتن سرمایه های کالن مادی کشور را نیز 
و  اجتماعی  و  مالی  های  هزینه  دارد.  دنبال  به 
جرایم  و  اعتیاد  از  ناشی  انسانی  نیروی  اتالف 
مربوطه فقط محدود به شخص معتاد نمی شود. 
هزینه های اقتصادی که به اجتماع تحمیل می 
شود نظیر هزینه بهداشتی، درگیر شدن نیروهای 
انتظامی و قضائی، آزار و اذیت بستگان و... اثرات 

بسیار منفی برجای می گذارد.
راه های پیشگیری از اعتیاد

براي برنامه ریزي راه هاي موثر در پیشگیري از 
شروع  در  موثر  عوامل  و  علل  باید  ابتدا  اعتیاد، 
مصرف و اعتیاد به مواد را در نوجوانان و جوانان 
خانوادگي،  شخصیتي،  ژنتیکي،  عوامل  شناخت. 

اعتیاد  و  در مصرف  اجتماعي همگي  و  محیطي 
موثر هستند.

راهبردها،  مناسب  کارگیري  به  و  انتخاب  براي 
و  پتانسیل ها  مشکالت،  نیازها،  دانستن 
اجراي  است.  ضروري  اجتماعي  توانایي هاي 
منطقه،  دقیق  شناخت  به  پیشگیري  برنامة  هر 
 بررسي کامل وضعیت بهداشتي و روان شناختي 
تا  دارد  بستگي  گیرشناسي  همه  بررسي هاي  و 
به این وسیله عوامل موثر بر مصرف مواد آشکار 
اند که نمي توان یک  شود. تحقیقات نشان داده 
روش واحد را به عنوان بهترین روش براي همه 
افراد و گروه ها انتخاب نمود زیرا عوامل متفاوتي 

در ایجاد اعتیاد موثرند.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان موارد ذیل 
را بعنوان برخی از مهمترین راه های پیشگیري 

از اعتیاد نام برد:
۱ - آگاهسازي افراد در مورد خطرات و مضرات 

مواد.
مهارت  مانند  زندگي  مهارت هاي  افزایش   -  ۲

تصمیم گیري، حل مسئله، ارتباطات اجتماعي.
مواد  به جاي  جایگزین  فعالیت هاي  تقویت   -  ۳
نوجوانان  اجتماعي  رواني  نیازهاي  ارضاي  براي 

وجوانان.
4 - مشاوره و مداخلة حین بحران، دربحران هاي 

مختلف در طول زندگي.
۵ - ارتقاء فرهنگي و مذهبي.

۶ - تقویت قوانین و مقررات مبارزه با مواد.

فقط یک هفته از 
شبکه های اجتماعی 

دوری کنیم
هفته  یک  جدید،  مطالعه ای  نتایج  طبق 
اجتماعی  رسانه های  از  نکردن  استفاده 
وضعیت  در  چشمگیری  بهبود  می تواند 
و  افسردگی  و  کند  ایجاد  روان  سالمت 
اضطراب را کاهش دهد. متخصصان علوم 
پزشکی در دانشگاه “بَث” در انگلیس اثرات 
وقفه یک هفته ای در استفاده از رسانه های 
اجتماعی را بر بزرگساالن ۱۸ تا ۷۲ ساله 
از  مطالعه کوچک  این  در  کردند.  بررسی 

تقسیم  گروه  دو  به  که  شرکت کنندگان 
شدند، خواستند یا یک هفته از رسانه های 
همچنان  یا  و  نکنند  استفاده  اجتماعی 

طبق معمول در آن ها پرسه بزنند.
کنندگان  شرکت  اول  گروه  کار،  این  با 
قبال  که  وقتشان  از  ساعت   ۹ هفته ای 
فیس بوک،  اینستاگرام،  در  پرسه زنی  به 

توییتر و تیک تاک می گذشت، آزاد شد.
طبق این تحلیل که مشروح آن در نشریه 
شبکه سازی  و  رفتار  سایبری،  روانشناسی 
 Cyberpsychology,( اجتماعی 
Behaviour and Social Net-

سالمت  است،  شده  منتشر   )working
استفاده  در  وقفه  هفته  یک  که  کسانی 

از  کردند  ایجاد  اجتماعی  رسانه های  از 
سالمت  مقیاس  در  درجه   4۶ متوسط 
درجه   ۵۵.۹۳ به  “وارویک-ادینبرو”  روان 

افزایش یافته است.
همچنین میزان افسردگی در این گروه از 
۷.4۶ به 4.۸4 و میزان اضطراب از ۶.۹۲ 
کاهش  مقیاس  این  در  درجه   ۵.۹4 به 

یافت.
این  اصلی  محقق  لمبرت،  جف  دکتر 
بث  دانشگاه  سالمت  بخش  از  پژوهش 
اجتماعی  رسانه های  در  پرسه زنی  گفت: 
ما  از  بسیاری  که  است  “همه گیر”  چنان 

تقریبا بدون فکر این کار را می کنیم.
از  استفاده  می دانیم  گفت:  لمبرت 

است  رایج  بسیار  اجتماعی  رسانه های 
بر  آن  نامطلوب  پیامدهای  از  نگرانی  و 
سالمت روان رو به افزایش است. به همین 
دلیل در این مطالعه می خواستیم ببینیم 
آیا اگر صرفا از افراد بخواهیم یک هفته از 
این رسانه ها استفاده نکنند برای سالمت 

روان فایده ای دارد یا نه؟
از شرکت کنندگان در  افزود: بسیاری  وی 
رسانه های  از  دوری  گفته اند  مطالعه  این 
اجتماعی اثرات خوبی داشته و در مجموع 
کمتر  اضطرابشان  و  بهتر  خلق وخوی شان 
حتی  که  می دهد  نشان  این  است.  شده 

وقفه ای کوتاه هم می تواند اثرگذار باشد.

اعتیاد؛ تهدیدی علیه خانواده ها 

عدم استفاده از
 شبکه های اجتماعی موجب 
بهبود سالمت روان می شود



 اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی 
جراحی مهم در اقتصاد کشور است

پرداخت یارانه بخش دارو و نان 
به صورت مستقل انجام می شود

صفحه )4(صفحه )4(

دبیر کل حزب اراده ملت گفت: اصالح ارز 4۲۰۰ تومانی جراحی 
مهم در اقتصاد کشور است به شرطی که همه ابعاد و تبعات آن 
را مطالعه و پیش بینی کرده باشند. احمد حکیمی پور، درباره اقدام 
دولت برای اصالح ارز 4۲۰۰ گفت: دولت باید درخصوص تاثیرات 
ارز  آزادسازی  البته  بدهد.  اطمینان   4۲۰۰ ارز  اصالح  تبعات  و 

ترجیحی کار درستی است اما نمی دانیم چه اتفاقی می افتد...

ارز  یارانه   پرداخت  در  دولت  سیاست  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
اعالم  است،  آن  عادالنه  توزیع  و  مردمی سازی  تومانی،   4۲۰۰
کرد: پرداخت یارانه در بخش دارو و نان به صورت مستقل انجام 
می شود.  احمد وحیدی روز دوشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی 
استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصالحی 

در سیاست های یارانه ای در حال انجام است...
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مشکل استان، نبود اعتبار نیست، 
جذب نکردن اعتبار است

اعتیاد؛ 
تهدیدی 

علیه خانواده ها 

جنگلهای بلوط زاگرس  
در حال نابودی است 

امسال عالوه بر خشکسالی آفت جوانه خوار و پروانه 
سفید برگ خوار بلوط تهدیدی در کمین درختان 
و  کهگیلویه  استان  جمله  از  زاگرس  جنگل های 
هوایی می تواند  و  زمینی  مبارزه  و  است  بویراحمد 
درختان جنگلی را نجات دهد. این روزها جنگل های 
روزگار  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  زاگرس 
خوشی ندارند، با یک گشت و گذار در این جنگل ها 
می توان پژمردگی درختان زاگرس را مشاهده کرد 
آفت  یا  و  بیماری  گرفتار  بر خشکسالی،  که عالوه 
جوانه خوار و پروانه سفید برگ خوار بلوط شده اند. 
جنگل های بلوط زاگرس به لحاظ حفاظت از منابع 
آب و خاک، تولید محصوالت فرعی، ذخایر ژنتیکی، 

مصارف درمانی و ظرفیت های...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و  خواند  ضروری  امری  را  یارانه  تخصیص  تغییر 
گفت که در مدل جدید اختصاص ارز ترجیحی به 
مصرف کننده، کارت اعتباری همچون مدل سوخت 

پیش بینی می شود.
تغییر  لزوم  توضیح  در  پورابراهیمی،  محمدرضا 
باید  که  نیست  شکی  گفت:  یارانه  پرداخت  نظام 
روش تخصیص یارانه تغییر پیدا کند چون بخش 
مدیریت  عدم  دلیل  به  کشور  مصرف  از  عمده ای 
و نظارت در حوزه تصمیم گیری تبدیل به مصرف 
متوسط  حاضر  حال  در  است.  شده  غیرواقعی 
در  و  آمده  پایین  درآمد  کم  دهک های  مصرف 
عین حال میزان مصرف کل واردات افزایش یافته 
است. فرض کنید در سال های قبل به ۸ میلیون 
تن گندم نیاز داشتیم اما اکنون این میزان به ۱۲ 
میلیون تن رسیده است این یعنی گندم با نرخ ارز 
ترجیحی وارد می شود اما معلوم نیست کجا مصرف 

شده و به صورت واقعی مصرف نمی شود.
این وضعیت درباره گوشت، مرغ و  ادامه داد:  وی 
نهاده های دامی هم وجود دارد، سرانه مصرف در 
کشور پایین آمده اما تخصیص ارز به واردات کاال 
زیاد شده حال این که متوسط مصرف در دهک ها 
و  است  قاچاق  معنای  به  این  است  آمده  پایین 
پس  نمی شود  مصرف  خود  جای  در  کاال  این که 
تغییر  یارانه  پرداخت  نظام  باید  که  نیست  شکی 
کند اما در این بین موضوع مهم روش اجراست که 

باید دولت آن را تعیین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

تاکید کرد: دولت در صورت اتخاذ روش جدید باید 
زیرساخت های خود را فراهم کند چون در صورت 
کتک  و  چوب  هم  ما  زیرساخت ها  نشدن  تعیین 
خوردیم و هم سیاست را اصالح نکردیم پس بهتر 
تخصیص  قبلی  روش  همان  صورت  این  در  است 
ارز اتخاذ شود. حال از سوی دیگر با فراهم شدن 
زیرساخت ها اتفاقی به نفع مردم رخ خواهد داد. در 
این روش به مردم کاالبرگ داده می شود که مدل 
کارت  مورد  در  است  سوخت  کارت  همچون  آن 
جهانی  قیمت  افزایش  تالطم  دچار  مردم  سوخت 
 ۶۰ ماهانه  می دانند  آنها  بلکه  نمی شوند  سوخت 
لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان دارند و در صورت 
مصرف بیشتر از این میزان می توانند بنزین را به 
نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند حاال قیمت 
تفاوتی  مردم  برای  شود  هم  هرچه  بنزین  جهانی 
است.  راحت  بنزین  بابت  از  خیال شان  آنها  ندارد 
کارت اعتباری کاالهای اساسی چیزی شبیه مدل 

کارت سوخت است.
اعتباری  کارت  در  کرد:  اضافه  پورابراهیمی 
تخم مرغ  و  مرغ  مقدار  فالن  اساسی،  کاالهای 
با  را  آن  مردم  که  می شود  پیش بینی  گوشت  و 
با  آن  مازاد  و  می خرند   ۱4۰۰ شهریورماه  قیمت 
نرخ تعرفه ای تعریف می شود در این شرایط خیال 
مردم راحت است یعنی آنها همچون کارت سوخت 
کارت اعتباری کاالهای اساسی در دست شان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در توضیحات تکمیلی یادآور شد: مجلس در بودجه 
سال ۱4۰۱ اختیاری درباره اختصاص ارز ترجیحی 

به کاالهای اساسی داد و این که یا مسیر سال های 
را  خود  سیاست  این که  یا  دهد  ادامه  را  گذشته 
تغییر دهد. در روش قبلی منابع برای واردات کاال 
داده می شد منتها انتظار ما این است که اگر دولت 
همچنان قصد استمرار روش سال های قبل را دارد، 
کاالها را به گونه ای در اختیار مردم قرار دهد که 

قیمت کاالها به کمترین میزان برسد.
بخواهد  دولت  که  صورتی  در  داد:  ادامه  وی 
سیاست خود را در پرداخت یارانه تغییر دهد ارز 
را به جای واردات به مصرف کننده نهایی می دهد. 
پس مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه سال 
۱4۰۱ دست دولت را باز گذاشته است و ما چیزی 
تحت عنوان حذف ارز ترجیحی نداریم بلکه روش 
تغییر  یا  ترجیحی  ارز  از  ناشی  منابع  تخصیص 
خواهد  پیدا  استمرار  گذشته  همچون  یا  می کند 
کرد. در روش تغییر یافته، یارانه به انتهای چرخه 
مصرف کننده نهایی داده می شود پس ما در قانون 
اختیار را به دولت دادیم اما انتظارمان از دولت این 
است که اگر قصد تغییر رویه دارد زیرساخت های 
اجرای آن را ایجاد کند که این زیرساخت به معنای 
ایجاد کارت های اعتباری خرید برای آحاد جامعه 

است.
آحاد  همه  شامل  دارو  و  نان  تصمیم گیری 

کشور می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و  نان  برای  تصمیم گیری  هرگونه  این که  بیان  با 
نان  گفت:  می شود،  کشور  آحاد  همه  شامل  دارو 
برای  که  بوده  مهم  کاالی  دو  عنوان  به  دارو  و 
آحاد کل کشور است و در این مورد تصمیم برای 
در  اما  نمی شود  گرفته  نظر  در  خاص  دهک های 
روغن  تخم مرغ،  مرغ،  مانند  دیگر  کاالهای  مورد 
محسوب  مردم  اساسی  کاالهای  که  آن  امثال  و 
است  بودجه  قانون  طبق  تصمیم گیری  می شود، 
به  را  یارانه  اگر دولت می خواهد  بدین صورت که 
اعطای  روش  کند،  منتقل  مصرف  چرخه  انتهای 
کارت  در  سوخت  کارت  مدل  همچون  یارانه  آن 
بار  باز هم برای چندمین  اعتباری تعبیه می شود. 
می گویم که کارت اعتباری کاالهای اساسی مدلی 
براساس آن یک  همچون کارت سوخت است که 
سرانه مشخص برای این کاالهای اساسی با قیمت 
ثابت شهریورماه سال ۱4۰۰ در نظر گرفته می شود 
براساس آن کاالهای اساسی را خریداری  و مردم 
می کنند مابه التفاوت این قیمت را دولت پرداخت 
می کند تا پایان دوره مالی این قیمت ثابت می ماند 
و مردم آن میزان مشخص و تعیین شده در قالب 
مصرف  می تواند  و  دارد  اختیار  در  اعتباری  کارت 

کند.
شورای  مجلس  دغدغه  گفت:  حال  عین  در  وی 
باید  دولت  اول  وهله  در  که  است  این  اسالمی 
سیاست و روش خود را مشخص کند یعنی بگوید 

که می خواهد روش قبلی در پرداخت ارز ترجیحی 
کند.  دنبال  را  جدیدی  روش  یا  داده  استمرار  را 
فراهم  پس  است  جدید  روش  دولت  بنای  اگر 
اقدامی  است  ضروری  امری  زیرساخت ها  شدن 
و  است  مرکزی  بانک  آمدن  کار  پای  نیازمند  که 
نیازمند  مردم  برای  اعتباری  کارت های  پیش بینی 

است.
دوازدهم  دولت  این که  یادآوری  با  پورابراهیمی 
ارز ترجیحی  اعتقادی به تغییر روش در پرداخت 
دولت  با  اسالمی  شورای  مجلس  گفت:  نداشت، 
ارز  نحوه  برای  را  اختیار  و  کرد  توافقی  سیزدهم 
ضمن  باید  دولت  اکنون  داد  دولت  به  ترجیحی 
با  شفاف  و  ریز  صورت  به  مدون  ریزی  برنامه 
مردم صحبت کند در این صورت مردم به آرامش 
می رسند و می دانند که کاالهای اساسی با قیمت 
تعرفه ای در اختیارشان قرار می گیرد و در صورت 
قیمت  با  را  آن  میزان می توانند  این  مازاد  به  نیاز 
اول  وهله  در  پس  کنند.  خریداری  غیرتعرفه ای 
سیاست دولت باید مشخص شود و زیرساخت ها را 
فراهم کند. مجلس شورای اسالمی هم باید بداند 
که چه کسی متولی اجرای این سیاست است تا بر 
آن نظارت کند. امیدوارم هرچه سریع تر دولت این 

ابهامات را روشن کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
نشده  مشخص  سیاست  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید 
به  ترجیحی  ارز  پرداخت  در  قبلی  سیاست  باشد 
پس  کرد  خواهد  پیدا  استمرار  اساسی  کاالهای 
نگران  اساسی  کاالهای  تامین  جهت  از  مردم 
نباشند. تاکید ما این است که دولت باید به صورت 
شفاف اطالع رسانی کند تا خدایی نکرده دشمنان 
این عدم اطالع رسانی سوء استفاده نکرده و  از  ما 

مردم هم دچار اضطراب نشوند.

سفید  چک  اساسی  کاالهای  درباره  مجلس 
امضاء به دولت داده است

و  مرکزی  »بانک  این که  بر  تاکید  با  پورابراهیمی 
جدید  سیاست های  اجرای  برای  باید  وزارتخانه ها 
به میدان بیایند«، اظهار کرد: برای دادن کاالبرگ 
در  ما  حرف  است  ضروری  زیرساخت ها  ایجاد 
مجلس این است که اگر اختیار را به دولت برای 
ارز  تکلیف  تعیین  و  یارانه  پرداخت  نظام  اصالح 
ترجیحی دادیم پس در وهله اول باید زیرساخت ها 
ایجاد شود و این اطمینان هم به مردم داده شده 
که در صورت فراهم نشدن زیرساخت ها کاالهای 
اساسی به همان روش قبلی در اختیار مردم قرار 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  که  البته  می گیرد 
امضاء داده  به دولت چک سفید  اساسی  کاالهای 
و  سیاست  که  داریم  انتظار  دولت  از  ما  است. 
برنامه اش را هم به مجلس شورای اسالمی هم به 

دولت اعالم کند و سپس آن را اجرایی نماید.

معاون اول رئیس جمهور الزامات قانونی و ضرورت 
توزیع  و  سازی  مردمی  ملی  طرح  اجرای  های 
استانداران  مسئوالن،  برای  را  ها  یارانه  عادالنه 
کشور  سراسر  اجرایی  ارشد  مدیران  از  جمعی  و 

تشریح کرد.
در  )دوشنبه(  ظهرروز  از  پیش  مخبر  محمد   
توزیع  و  سازی  مردمی  ابعاد  تشریح  نشست 
عادالنه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، 
استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان 
دستگاه های اجرایی  که در وزارت کشور برگزار 
شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادالنه 
الزام عقلی و  الزام قانونی، یک  بر  یارانه ها عالوه 
و  پیش  شعارهای  از  یکی  گفت:  است،  اقتصادی 
در  فقر  با  مقابله  رییس جمهور  انتخابات  از  پس 
کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی 
گرانی ها و افزایش قیمت کاالها، بیشترین فشار 

بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ 
میلیارد دالر ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار 
از سوی دولت پرداخت شد  یارانه  میلیارد تومان 
دلیل  به  جامعه  ثروتمند  و  پردرآمد  طبقات  اما 
یارانه  این  از  را  بیشتری  استفاده  بیشتر،  مصرف 
ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست 
دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده 

است.
مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب 
تر  به طبقات ضعیف  و  برداشته  پولی  ثروتمندان 
پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح 
یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه 

است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران 
حدود  ساالنه  و  است  فراوان  امکانات  با  کشوری 
دولت  سوی  از  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   4۰۰
پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود 
این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده 
ای  ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز 

ثروتمند تر شوند.
مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح 
شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تالش 
کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین 
انجام شود و هر چقدر که  برای مردم  ها  آسیب 
اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر 

باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
زمان  در  کشور  اقتصادی  شرایط  تشریح  به  وی 

آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت 
قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای کاالهای اساسی دیده بود که این 
رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و 
به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار 

نداشت.
مشکالت  توانستیم  ما  خوشبختانه  افزود:  مخبر 
با لطف رهبری و  را مرتفع کنیم و سال گذشته 
ارز  توانستیم  جمهور  رئیس  مستمر  پیگیریهای 

ترجیحی برای کاالهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال 
جدید نیز معادل ۹ میلیارد دالر در بودجه ساالنه، 
ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵۰ 
بینی  پیش  بودجه  در  یارانه  تومان  میلیارد  هزار 
شد و دولت ملزم شده بود که کاالهای اساسی را با 
قیمت شهریور سال ۱4۰۰ به مردم عرضه کند که 
اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود 

حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
و  کاال  تامین  سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود 
سیزدهم  دولت  شروع  زمان  در  گفت:  داد،  قرار 
به  کشور  نقاط  اکثر  در  اساسی  کاالهای  ذخایر 
اقتصادی  بود و برخی تحوالت  خط قرمز رسیده 
در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین 
که تامین کننده ۷۰ درصد دانه های روغنی و ۳۰ 
درصد غالت مورد نیاز جهان است، باعث کمبود 
شده  جهان  سراسر  در  ها  قیمت  افزایش  و  کاال 

است.
اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  داد:  ادامه  مخبر 
این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقالم از 
و  شود  قاچاق  اطراف  کشورهای  به  کشور  داخل 
دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کاالهای مورد 
نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند، اصالح 
قیمت ها و توزیع عادالنه یارانه ها را به طور جدی 

در دستور کار خود قرار داد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
برنامه های  دولت  اینکه  اعالم  با  کارگران  از 
اقتصادی مهمی در پیش دارد، تاکید کردند 
که همه کمک کنند تا این برنامه ها به نتیجه 
دست یابد.  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
)دوشنبه(  روز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم 
ستون  را  آنان  کارگران،  از  جمعی  دیدار  در 
به  اشاره  با  و  خواندند  تولید  خیمه  اصلی 
فرصت های  افزایش  »لزوم  اصلِی  موضوع  سه 
شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« 
گفتند:  کارگران  شغلی«  امنیت  »تأمین  و 
واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« 
باید  بنابراین  است،  کارگران«  »اشتغال  و 
در  و  شود  جلوگیری  آن  از  جدی  به صورت 
با کیفیت،  داخل نیز ضمن تولید محصوالت 
خرید  به  مقّید  دولتی  دستگاههای  و  مردم 

تولیدات داخلی باشند.
اشاره  با  همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مسائل  زمینه  در  دولت  مهم  برنامه های  به 
اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاهها و 

مردم به دولت کمک کنند.
را  کارگران  با  دیدار  از  هدف  انقالب  رهبر 
قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش 
نفِس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم 
به »کارگر« و موضوع »کار« گفتند: برخالف 
نگاه  و  سرمایه داری  نظام  استثمارِی  نگاه 
نگاه  کمونیستی،  فروپاشیده  نظاِم  شعارِی 
ارزش مدارانه  و  قدرشناسانه  کارگر،  به  اسالم 
پیامبر  که  است  اساس  همین  بر  و  است 
می زنند.  بوسه  کارگر  دستان  بر  اسالم)ص( 
در  فرهنگ سازی  لزوم  بر  تأکید  با  ایشان 
جامعه درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط 
حیاتی  بسیار  موضوع  به  دادن  اهمیت  به  را 
مهارت افزایی در کارگران توصیه کردند. رهبر 
انقالب با اشاره به انگیزه های ملّی و درخشان 
و  اقتصادی  نظامی،  عرصه های  در  کارگران 
نظامی،  عرصه  بارز  نمونه  گفتند:  سیاسی، 
تقدیم ۱4 هزار شهید کارگر در دوران دفاع 
مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی 
پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو صفوف 

مقدم خواهد بود...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: مشکل این استان نبود اعتبار نیست 
بلکه جذب نکردن اعتبار است. علی شهابی نسب در 
سال  در  افزود:  استان  بحران  مدیریت  ستاد  نشست 
و  کهگیلویه  استان  خزانه  اسناد  و  نقد  اعتبارات   ۹۹
بویراحمد 4۷۷ میلیارد تومان بود این میزان در سال 
۱4۰۰ به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. وی 
اظهار کرد: زلزله شهر سی سخت برای شهرستان دنا 
به طوری که اعتبارات شهرداری سی سخت در سال 
سازمان  رئیس  بود.  گذشته  سال   ۲۲ معادل   ۱4۰۰

مدیریت و برنامه ریزی استان ...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

۲

۲

۲ ۴

معاون سیاسی استاندار عنوان کرد:

 فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
در استان مورد بی مهری 

قرار گرفته است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هشدار داد

هر لحظه باید منتظر فاجعه ای 
در یکی از تونل های محور 
“یاسوج به بابامیدان” بود!

 کارت اعتباری کاالهای اساسی شبیه کارت سوخت است

 چک سفیدامضاء مجلس به دولت
باهماهنگی دولت و مجلس: 

دولت قصد دارد یارانه تک تک افراد جامعه را 
به خودشان پرداخت  کند

همه کمک کنند برنامه های 
اقتصادی دولت به نتیجه برسد

۲

۲

معاون هماهنگی امور عمرانی کهگیلویه و بویراحمد؛

مخالف سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری نیستیم 
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محققان توصیه می کنند؛

غربالگری قبل از ۵۰ سالگی ریسک 
سرطان روده را در زنان کاهش می دهد

سرطان  غربالگری  جدید،  مطالعه  یک  اساس  بر 
کولورکتال در زنان قبل از ۵۰ سالگی می تواند 
خطر ابتال به این سرطان را در مقایسه با افرادی 
توجهی  قابل  میزان  به  ندارند،  غربالگری  که 

کاهش دهد.
عمومی  بیمارستان  از  جدید  مطالعه  یک 
به  ابتالء  خطر  می دهد  نشان  ماساچوست 
زنانی  بین  در  روده(  )راست  کولورکتال  سرطان 
را در سن 4۵ سالگی  اندوسکوپی  که غربالگری 
آنهایی  از  کمتر  درصد  تا ۶۰  کردند، ۵۰  شروع 

بود که اصاًل غربالگری نکرده بودند.
»اندرو چان«، متخصص گوارش و نویسنده ارشد 
دهه های  در  که  حالی  »در  می گوید:  مقاله،  این 
سرطان  بروز  در  هشداردهنده ای  افزایش  اخیر 
است،  داشته  وجود  جوان تر  افراد  در  کولورکتال 
سال   ۵۰ باالی  افراد  روی  بر  عمدتاً  غربالگری 

متمرکز است.«
وی در ادامه می افزاید: »مطالعه ما نشان می دهد 
می تواند  پایین تر  سنین  در  غربالگری  شروع  که 
کلی  بروز  و  کولورکتال  سرطان  به  ابتالء  خطر 

سرطان در جمعیت را کاهش دهد.«
سرطان  به  ابتالء  خطر  دریافتند  محققان 
اندوسکوپی  غربالگری  که  زنانی  در  کولورکتال 
را در سن 4۵ سالگی شروع کرده اند در مقایسه 
تا ۶۰  نکرده اند، ۵۰  اصاًل غربالگری  زنانی که  با 
دریافتند  آنها  این،  بر  عالوه  است.  کمتر  درصد 
که شروع غربالگری در سنین 4۵ تا 4۹ سالگی 
واقعی  موارد  در  توجهی  قابل  کاهش  به  منجر 
سرطان کولورکتال در جمعیت تا سن ۶۰ سالگی 

می شود.
در حالی که مطالعه متمرکز بر زنان بود، محققان 
عنوان می کنند که فواید مشابهی برای مردان نیز 

وجود دارد، اگرچه مطالعات بیشتری الزم است.
کولورکتال،  سرطان  غربالگری  سنتی  ابزار 
لوله  یک  از  پزشک  که  است  کولونوسکوپی 
انعطاف پذیر با دوربین برای بررسی روده بزرگ 
و روده استفاده می کند. این روش تهاجمی امکان 
حذف پولیپ هایی را فراهم می کند که با گذشت 
تشخیص  برای  و  شوند  بدخیم  می توانند  زمان 
سرطان های اولیه که می توانند به طور مؤثرتری 
درمان شوند، مناسب است. گزینه های غربالگری 
که  مدفوع  بر  مبتنی  تست های  طریق  از  اخیراً 
افراد  برای  است  ممکن  و  هستند  غیرتهاجمی 

راحت تر باشد، گسترش یافته است.

محققان می گویند؛

رژیم غذایی افزایش طول عمر را 
بشناسید

تحقیقات جدید نشان می دهد که اتخاذ یک رژیم 
از حبوبات، آجیل، و غالت کامل  غذایی سرشار 
و مقادیر کم گوشت قرمز و فرآوری شده همراه 
به رژیم روزه داری می تواند طول عمر را افزایش 
پروتئین  از  که سرشار  غربی،  غذایی  رژیم  دهد. 
حیوانی، غذاهای فرآوری شده و قندهای تصفیه 
از  بیماری های مزمن  به  اغلب منجر  شده است، 
نوع ۲  دیابت  و  عروقی  قلبی  بیماری های  جمله 
الگوی  اتخاذ  مطالعه،  جدیدترین  طبق  می شود. 
تغذیه سالم در اوایل زندگی می تواند تا یک دهه 
به میانگین طول عمر اضافه کند، اما افراد در هر 

سنی می توانند از این تغییرات بهره مند شوند.
روزه  کمی  و  غذایی  رژیم  در  ساده  تغییر  چند 
داری متناوب ممکن است کلید زندگی طوالنی تر 
غربی  معمولی  غذایی  رژیم  یک  از  تغییر  باشد. 
حاوی پروتئین حیوانی، غذاهای فرآوری شده و 
بهینه  غذایی  رژیم  به یک  تصفیه شده  قندهای 
مصرف  و  کامل  غالت  و  آجیل،  حبوبات،  حاوی 
با رژیم  فرآوری شده، همراه  و  قرمز  کم گوشت 
طول  می تواند  داری(،  )روزه  دوره ای  فستینگ 
روزه  نوعی  فستینگ  رژیم  دهد.  افزایش  را  عمر 
از  عبارتست  زمانی است که  با محدودیت  داری 
پرهیز  و  ساعت   ۸ مدت  در  غذایی  مواد  مصرف 
از مصرف غذا یا همان روزه داری در ۱۶ ساعت 
تحقیقات  از  جدید  متاآنالیز  یک  روز.  باقیمانده 
رژیم غذایی نشان می دهد که اگر این شرایط در 
۲۰ سالگی شروع شود، بیش از یک دهه به طول 
عمر می افزاید. دکتر »والتر لونگو«، محقق ارشد 
بین  ارتباط  »ما  می گوید:  کالیفرنیا،  دانشگاه  از 
عمر  طول  و  ژن ها  فستینگ،  رژیم  مغذی،  مواد 
را در گونه های کوتاه مدت بررسی کردیم. با اتخاذ 
تحقیق،  قرن  یک  از  بیش  بر  مبتنی  رویکردی 
می توانیم شروع به تعریف یک رژیم غذایی برای 
برای  پایه ای محکم  افزایش طول عمر کنیم که 

توصیه های تغذیه ای و تحقیقات آینده است.«
دیر  شروع  برای  وقت  هیچ  محققان،  گفته  به 
تغییر رژیم غذایی در سبک غربی  نیست. حتی 
در سن ۶۰ سالگی میانگین طول عمر را بیش از 
بود  این  افزایش داد. یک نکته مهم  هشت سال 
به  را  روز  غذایی  وعده های  تمام  است  بهتر  که 
یک دوره ۱۱ یا ۱۲ ساعته محدود کرد بنابراین 
جلوگیری  شب  نیمه  وعده های  میان  مصرف  از 

می شود.

 اصالح ارز ۴2۰۰ تومانی 
جراحی مهم در اقتصاد کشور است

تومانی   4۲۰۰ ارز  اصالح  گفت:  ملت  اراده  حزب  کل  دبیر 
جراحی مهم در اقتصاد کشور است به شرطی که همه ابعاد و 

تبعات آن را مطالعه و پیش بینی کرده باشند.
ارز 4۲۰۰  اصالح  برای  دولت  اقدام  درباره  احمد حکیمی پور، 
گفت: دولت باید درخصوص تاثیرات و تبعات اصالح ارز 4۲۰۰ 
اطمینان بدهد. البته آزادسازی ارز ترجیحی کار درستی است 

اما نمی دانیم چه اتفاقی می افتد.
دبیر کل حزب اراده ملت افزود: اگر دولت این کار را از روی 
مطالعه انجام داده  باشد و بتواند تبعات تورمی آن را مهار کند 
اقدام بسیار خوبی است و جلوی بسیاری از رانت ها را می گیرد 
زیرا عده ای از این مسیر به رانت رسیده اند اما اگر نتوانند آثار 
نتیجه  است  ممکن  کنند  مدیریت  را  آن  اقتصادی  و  تورمی 

عکس داشته باشد.
حکیمی پور بیان کرد: اگر دولت برای اصالح ارز 4۲۰۰ تصمیم 
چراکه  ببرد  جلو  تدبیر  و  قاطعیت  با  را  کار  باید  است  گرفته  
ارزاقی که  و  اقالم  آن روی  تبعات  و  آثار  و  تورمی  شوک های 

مردم هر روز با آن مواجه هستند، می گذارد.
وی ادامه داد: اصالح ارز 4۲۰۰ تومانی جراحی مهم در اقتصاد 
کشور است به شرطی که همه ابعاد و تبعات آن را مطالعه و 
جلو  هزینه ها  و  عوارض  کمترین  با  و  باشند  کرده  پیش بینی 

بروند.
البته اصل کار خوب است  این فعال اصالح طلب تصریح کرد: 
آثار و  بتوانند آن را پیاده کنند که  اینکه در عمل چگونه  اما 
دهک های  بخصوص  مردم  سفره های  روی  آن  تورمی  عوارض 

پایین جامعه فشار را کم کند کمی جای نگرانی دارد.
حکیمی پور عنوان کرد: وقتی که ارز به شکل دونرخی است و 
عده ای از سال های گذشته از این ارز به جیب زده اند مشخص 
است که از جیب مردم دزدیده اند. وی خاطرنشان کرد: وقتی که 
دولت به  دنبال این سیاست رفته است باید در جریان بحث های 
و  باشد  می گذارد،  مردم  سفره های  روی  که  فشاری  و  تورمی 
اگر بتوانند این مسائل را مدیریت کرده و جلوی آن ضربه ها را 
بگیرد سیاست، سیاست درستی است. دبیرکل حزب اراده ملت 
این کار سال هاست که  اظهار کرد:  پنهان  یارانه  درباره حذف 
روی آن بحث می شود و به یاد دارم از دولت نخست هاشمی 
رفسنجانی در مورد این موضوع صحبت می شود اما هر دولتی 
که آمده حرفی را بیان کرده اما یا جرات اجرای آن را نداشته و 

یا در میانه اجرا، کار را رها کرده است.
اقتصادی  بزرگ  جراحی های  ها  اقدام  این  افزود:  حکیمی پور 
آیا  که  بدهند  نظر  این خصوص  در  باید  اقتصاددانان  و  است 
دولت این توان دارد و با او همراهی می کنند و می تواند این 
تبدیل  پنهان  یارانه های  داد:  ادامه  وی  ببرد؟  جلو  را  سیاست 
آنها  به  باید  یارانه  که  مردمی  و  است  زیرزمینی شده  بازار  به 
برسد از آن برخوردار نیستند و این یارانه به جیب سوداگران 
می رود. اصالح ارز 4۲۰۰ تومانی اقدام بسیار بزرگی است. البته 
ابعاد  باید  فقط  و  ندارم  قرار  آن ها  برنامه های  در جزییات  من 
این فعال  بررسی کنند.  را  اقتصادی آن  تورمی و فشار  آثار  و 
 4۲۰۰ ارز  اصالح  سیاست  اگر  کرد:  خاطرنشان  اصالح طلب 
باید  را دنبال کنند  اعالم کرده اند و می خواهند آن  را  تومانی 
تردیدها را کنار بگذارند اما اگر کار را شروع کنند و میانه راه 
انجام نمی شود  مانند سنوات گذشته هم کاری  بگذارند،  کنار 
و هم اثر سوء خود را می گذارد یعنی هم کار ناقص می ماند و 
هم آثار تورمی وخیمی که در اقتصاد دارد سر جای خود باقی 
می ماند. البته من اقتصاددان نیستم و نظراتم را به عنوان یک 

فرد کف جامعه بیان کردم.

پرداخت یارانه بخش دارو و نان 
به صورت مستقل انجام می شود

وزیر کشور با بیان اینکه سیاست دولت در پرداخت یارانه  ارز 
اعالم  است،  آن  عادالنه  توزیع  و  مردمی سازی  تومانی،   4۲۰۰
مستقل  به صورت  نان  و  دارو  بخش  در  یارانه  پرداخت  کرد: 
انجام می شود.  احمد وحیدی روز دوشنبه در حاشیه نشست 
هم اندیشی استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: اصالحی در سیاست های یارانه ای در حال انجام است که 
در راستای مردمی سازی و عادالنه کردن پرداخت های یارانه ای 
است. وی با بیان اینکه مردم به خصوص دهک های پایین جامعه 
باید شیرینی اجرای طرح مهم اصالح یارانه ها را بچشند، افزود: 
تولید  یا  کننده  وارد  به  زنجیره  ابتدای  در  یارانه  تاکنون  اگر 
یعنی  زنجیره  آخر  به  است  قرار  پرداخت می شد، حاال  کننده 
بسیار  با  برسد. وزیر کشور  دست مصرف کننده و خود مردم 
مهم و مترقیانه خواندن سیاست یارانه ای دولت اظهار داشت: 
یارانه ها  عادالنه سازی  به درستی در جریان موضوع  اگر مردم 
قرار گیرند، با توجه به مزیت های این طرح برای معیشت، بی 
تردید همراهی خواهند کرد. وحیدی خاطرنشان کرد: طبیعی 
است که همکاران ما در استان ها باید به طور کامل در جریان 
جزئیات سیاست  دولت در عادالنه سازی نظام پرداخت یارانه ها 
و نحوه اجرای آن قرار بگیرند و تاکنون چند نشست نیز در این 
خصوص با حضور استانداران برگزار شده تا هم از جزئیات کار 
ُمطلّع شوند، و هم اگر ابهامی بود از مسئوالن مربوطه بپرسند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

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

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :

همه کمک کنند برنامه های اقتصادی دولت به نتیجه برسد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
برنامه های  دولت  اینکه  اعالم  با  کارگران  از 
اقتصادی مهمی در پیش دارد، تاکید کردند 
که همه کمک کنند تا این برنامه ها به نتیجه 

دست یابد.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز )دوشنبه( در دیدار جمعی 
از کارگران، آنان را ستون اصلی خیمه تولید 
خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلِی »لزوم 
افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه 
رابطه کار و سرمایه« و »تأمین امنیت شغلی« 
به  خنجری  بی رویه  واردات  گفتند:  کارگران 
قلب »تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، 
بنابراین باید به صورت جدی از آن جلوگیری 
شود و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت با 
کیفیت، مردم و دستگاههای دولتی مقّید به 

خرید تولیدات داخلی باشند.
اشاره  با  همچنین  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مسائل  زمینه  در  دولت  مهم  برنامه های  به 
اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاهها و 

مردم به دولت کمک کنند.
را  کارگران  با  دیدار  از  هدف  انقالب  رهبر 
قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش 
نفِس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم 
به »کارگر« و موضوع »کار« گفتند: برخالف 
نگاه  و  سرمایه داری  نظام  استثمارِی  نگاه 
نگاه  کمونیستی،  فروپاشیده  نظاِم  شعارِی 
ارزش مدارانه  و  قدرشناسانه  کارگر،  به  اسالم 
پیامبر  که  است  اساس  همین  بر  و  است 

اسالم)ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند.
در  فرهنگ سازی  لزوم  بر  تأکید  با  ایشان 
جامعه درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط 
حیاتی  بسیار  موضوع  به  دادن  اهمیت  به  را 

مهارت افزایی در کارگران توصیه کردند.
و  ملّی  انگیزه های  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
نظامی،  عرصه های  در  کارگران  درخشان 
اقتصادی و سیاسی، گفتند: نمونه بارز عرصه 
نظامی، تقدیم ۱4 هزار شهید کارگر در دوران 
دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله 
نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو 

صفوف مقدم خواهد بود.
ایشان درخصوص انگیزه های ملی کارگران در 
سیاستهای  از  یکی  افزودند:  اقتصادی  عرصه 
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  استکبار  اصلی 
بود که  تولید کشور  انداختن  کار  از  اسالمی 
این  تحریم ها،  تشدید  و  اخیر  سالهای  در 
کارگران  اما  است  شده  روشن  کاماًل  هدف 
هدف  این  تحقق  از  مانع  خود  ایستادگی  با 
خیمه  اصلی  ستون  عرصه  این  در  و  شدند 

تولید بودند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تحریکات 
انقالب وجود  پیروزی  ابتدای  از  که  کارگری 
داشته است، خاطرنشان کردند: هدف از این 
و  تابلو  به  کارگری  جامعه  تبدیل  تحریکات، 
در  کارگران  اما  بود  مردمی  اعتراضات  نشانه 
را  تحریک کنندگان  بینی  نیز  سیاسی  عرصه 
و  نظام  کنار  در  همواره  و  مالیدند  خاک  به 

انقالب بوده و هستند.
همچون  مواردی  در  البته  افزودند:  ایشان 
اعتراض  کارخانه ها،  نادرست  واگذاری های 
کارگران به حق بوده است اما در همین موارد 
نیز کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص 
کرده اند که این موضوع بسیار مهمی است و 
باید از این مجموعه آگاه، با بصیرت و متعّهد 

عمیقاً تشکر کرد.
جامعه  مشکالت  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 

با  که  کردند  امیدواری  ابراز  کارگری 
به  مشکالت  این  جدید،  دولت  سیاستهای 

تدریج برطرف شود.
»افزایش  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
رابطه  عادالنه  »تنظیم  شغلی«،  فرصت های 
شغلی«  امنیت  »تأمین  و  سرمایه«  و  کار 
مسائل  در  اساسی  موضوع  سه  را  کارگران 
باید  مسئوالن  گفتند:  و  برشمردند  کارگری 
افزایش  را  شغلی  فرصت های  تا  کنند  تالش 
بخش  سرمایه گذاری  با  موضوع  این  و  دهند 
در  دولت  صحیح  مدیریت  و  خصوصی 
هدایت سرمایه ها به سمت ظرفیتها و احیای 

فرصت های شغلی، امکان پذیر است.
که  مواردی  از  یکی  کردند:  تأکید  ایشان 
می تواند فرصت های شغلی را احیاء و مشکل 
کند،  برطرف  را  دانش آموختگان  بیکاری 
البته  است  بنیان  دانش  شرکت های  افزایش 
کلمه  واقعی  معنی  به  باید  شرکت ها  این 
دانش بنیان باشند که در این صورت می توان 

اشتغال را افزایش داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کارگر و کارآفرین 
و  دانستند  قطعی  نیاز  دو  و  پرواز  بال  دو  را 
سرمایه  و  کار  رابطه  عادالنه  تنظیم  گفتند: 
فکر،  نیازمند  کارآفرین،  و  کارگر  رابطه  یا  و 
تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن به سمت 

کارهای نسنجیده است.
بود  دیگری  نکته  کارگران«  شغلی  »امنیت 
مواردی  گفتند:  آن  درباره  انقالب  رهبر  که 
موجب  که  کار  موقت  قراردادهای  همچون 
شود  اصالح  به گونه ای  است،  شغلی  ناامنی 
کارگران  هم  عادالنه،  قانونی  اساس  بر  که 
به  قادر  کارآفرینان  هم  باشند  آسوده خاطر 

برقراری  انضباط در محیط کار.

مسئله  در  منحصر  را  شغلی  ناامنی  ایشان، 
قراردادهای کار ندانستند و افزودند: با ضربه 
نیز  تولید ملی، کار و اشتغال کارگر  خوردن 
بر  مکرر  تأکیدهای  علت  و  می خورد  ضربه 

تقویت تولید ملی همین مسئله است.
واردات  و  قاچاق  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
و  داخلی  تولید  که  را  کاالهایی  بی رویه 
تولید  قلب  بر  خنجری  دارند،  کیفیت  با 
آمارهای  اساس  بر  گفتند:  و  خواندند  کشور 
واردات  دالر  میلیارد  یک  هر  کارشناسان، 
کفش،  مانند  داخلی  تولید  دارای  اجناس  از 
پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار 

فرصت شغلی در کشور منجر می شود.
ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروسازها 
از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها 
تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که 

تولید خوب و با کیفیت دارند.
رهبر انقالب، ترجیح دادن جنس خارجی به 
جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی 
بر  گفتند:  و  دانستند  خارجی  کارگر  نفع  به 
می خواهیم  مردم  از  که  است  اساس  این 
البته  باشند  مقّید  داخلی  تولید  خرید  به 
دستگاههای  کشور،  در  خریدار  بزرگ ترین 
دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس 

خارجی مصرف نکنند.
و  کار  استحکام  و  اتقان  ادامه  در  ایشان 
زیبایی محصول را از جمله وظایف کارگران و 
کارآفرینان برشمردند و گفتند: نظام آموزشی 
و  عملی  حالت  به  بیشتر  چه  هر  باید  کشور 
نیز  تولید  در بخش  و  نزدیک شود  کاربردی 
مهارت کارگران به گونه ای افزایش یابد که با 
ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و محصول در 

چشم مشتریان باالتر برود.
مجدد  تشکر  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تحریکات  مقابل  در  کارگران  ایستادگی  از 
دشمنان، گفتند: مسئوالن و مدیران مرتبط با 
جامعه کارگری باید به برنامه های خود طبق 

وعده های داده شده عمل کنند.
اشاره  با  سخنانشان  پایان  در  انقالب  رهبر 
کردند:  تأکید  دولت  اقتصادی  برنامه های  به 
کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در 
پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعّم از 
قوا و دستگاههای مختلف و آحاد مردم باید 
کمک کنند که ان شاءاهلل دولت بتواند به این 

نتایج دست پیدا کند.
عبدالملکی  آقای  دیدار،  این  ابتدای  در 
گزارشی  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
در  وزارتخانه  این  اقدامات  و  برنامه ها  از 
بخش های اشتغال، تسهیل کسب وکار، تأمین 

اجتماعی و مدیریت شرکت ها بیان کرد.

اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
می کند،  سفر  تهران  به  زودی  به  قطر  امیر 
از  به یکی  آینده  نیز در  افزود: رئیس جمهور 
همسایه  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 

سفر خواهد کرد.
در  دوشنبه  روز  صبح  خطیب زاده  سعید 
و  داخلی  خبرنگاران  با  خود  هفتگی  نشست 
برگزار  خارجه  وزارت  محل  در  که  خارجی 
سفر  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  بود  شده 
این  نتایج  و  تهران  به  اسد  بشار  روز گذشته 
سفر گفت:  سفر آقای بشار اسد به تهران چند 
وقتی بود که در حال تنظیم بود. ایشان برای 
و  بودند  کرده  آمادگی  اعالم  سفر  این  انجام 
انجام  سفر  این  که  می شد  مهیا  باید  شرایط 
هیئت  رأس  در  گذشته  روز  ایشان  شود. 
با  مالقات  دو  شدند.  تهران  وارد  بلندپایه ای 
آقای رئیس جمهور داشتند و با مقام معظم 

رهبری نیز دیدار کردند.
آقای  سفر  این  جریان  در  افزود:  خطیب زاده 
آقای  نیز  سوریه  خارجه  وزیر  مقداد  فیصل 
در همین  و  را همراهی می کردند  اسد  بشار 
آقای  بین  کاری  دیداری  گذشته  روز  راستا 
انجام  سوری شان  همتای  و  امیرعبداللهیان 
شد. همچنین مالقات سه جانبه ای بین وزرای 
خارجه ایران و سوریه و آقای رستم قاسمی 
وزیر راه به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی 
مشترک دو کشور برگزار شد و درباره جزئیات 
دو  بین  تفاهم نامه های  و  برنامه ها  پروژه ها، 
جلسه  این  در  شود  پیگیری  باید  که  کشور 
سه جانبه گفت وگوهای خوب و مفصلی انجام 

شد.
از صحبت های  خطیب زاده در بخش دیگری 
از  سوریه  حال حاضر  در  اینکه  بیان  با  خود 
حاکم  کشور  آن  بر  تروریست ها  که  فضایی 
بازسازی  بودند خارج شده و در مسیر  کرده 

قرار گرفته است،  افزود: حضور آقای بشار اسد 
در تهران و انجام این سفر پیام مهمی داشت 
و اینکه سوریه بعد از سفرهای منطقه ای وارد 
چارچوب  همین  در  است.  فاز جدیدی شده 
می بینیم که برخی از سفارتخانه های خارجی 
و  کرده اند  آغاز  را  خود  کار  نیز  دمشق  در 
این  در  شرایط  عادی سازی  دوران  شاهد 

کشور هستیم.
ادامه  در  کشورمان  ارشد  دیپلمات  این 
به  پاسخ  در  خبرنگاران  با  خود  گفت وگوی 
شده  منتشر  اخبار  مورد  در  دیگری  سوال 
جزئیات  و  تهران  به  مورا  سفر  با  ارتباط  در 
مربوط  مذاکرات  کرد:   خاطرنشان  سفر  این 
برجام  احیای  و  ایران  علیه  تحریم ها  رفع  به 
بدون  امروز  تا  مذاکره کننده  طرف های  بین 
وقفه ادامه داشته است. مکثی در حضور در 
وین رخ داده ولی رد و بدل پیام ها از طریق 
انجام  حال  در  گفت وگوها  هماهنگ کننده 
است. سفر آقای مورا به تهران در هفته جاری 
بعد از تماس تلفنی اخیر آقای امیرعبداللهیان 
و آقای بورل انجام می شود. این به این معنا 
پیام  با  ایشان  وقفه ای  از  بعد  که  نیست 
مستمر  صورت  به  پیام ها  می آید.  جدیدی 
اروپا و  اتحادیه  از طریق  ایران و آمریکا  بین 
هماهنگ کننده گفت وگوها در حال رد و بدل 

شدن است.
توجه  با  بود  الزم  اینکه  بیان  با  خطیب زاده 
آقای  استقبال  و  بورل  آقای  پیشنهاد  به 
انجام  حضوری  دیداری  امیرعبداللهیان 
با آقای باقری  شود، افزود: مورا در این سفر 
ایران  اسالمی  جمهوری  ارشد  مذاکره کننده 
در مذاکرات وین دیدار خواهند کرد. دستور 
روشن  و  مشخص  تهران  در  گفت وگوها  کار 
این  انجام  از  بعد  بتوانیم  امیدواریم  و  است 

گفت وگوها نتیجه را بهتر اعالم کنیم.

خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
پرسش کننده درباره بدعهدی های آمریکا در 
اجرای تعهداتش و اتخاذ تصمیم سیاسی الزم 
ما  که  می دهد  نشان  مورا  آقای  سفر  گفت: 
گفت وگوها را در مسیری که باید انجام شود 
اقدامات  رغم  به  و  کردیم  پیگیری  همچنان 
ضد دیپلماسی که بعضا توسط سنا و کنگره 
آمریکا انجام شده ایران و گروه 4+۱ به مسیر 
دیپلماتیک و دستیابی به توافق خوب، پایدار 

و قابل اتکا متعهد بوده اند.
امروز  همین  کرد:  اگر  تأکید  خطیب زاده 
از  که  آنچه  و  بگیرد  را  الزم  تصمیم  آمریکا 
حقوق و جیب ملت ایران برداشته برگرداند، 
ایران را بپذیرد و به  حقوق ضایع شده ملت 
از  بعد  فردای  می توانیم  بگذارد  احترام  آن 
را  توافق  و  بازگردیم  وین  به  مورا  بازگشت 

جلو ببریم.
پاسخ  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
و  اخبار  آخرین  مورد  در  دیگری  سوال  به 
و  ایران  گفت وگوهای  مورد  در  اطالعات 
عربستان و برخی از اخبار منتشر شده مبنی 
بر اینکه احتماال در آینده نزدیک وزیران امور 
دیدار  یکدیگر  با  عربستان  و  ایران  خارجه 
می کنند، تصریح کرد:  تحول جدیدی در این 
حوزه نداریم. اگر تحول جدیدی رخ دهد آن 

را اعالم می کنیم.
این  به  پاسخ  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
می گویند  اروپایی  مقامات  برخی  که  سوال 
یکی از مشکالت در ارتباط با موضوع احیای 
برجام و توافق در وین اختالف ایران و آمریکا 
ایران  آیا  و  است  سپاه  تحریم   رفع  مورد  در 
ممکن است توافقی را قبول کند که بخشی 
از تحریم های سپاه برداشته شود و همچنین 
ادعای این خبرنگار مبنی بر اینکه سخنگوی 
این  مورد  در  صریحی  پاسخ  خارجه  وزارت 
گونه سواالت نمی دهد، گفت:  به طور معمول 
در مذاکرات بین المللی تا زمانی که به نتیجه 
برسد در آن بده بستان وجود دارد و تا زمانی 
ابعاد  از  برسند نمی شود خیلی  نتیجه  به  که 
چون  کرد  مطرح  عمومی  فضای  در  را  آن 

ممکن است مخل مذاکرات باشد.
مردم  و  ما  برای  که  آنچه  گفت:   خطیب زاده 
انتفاع  کامل  که چرخه  است  این  است  مهم 
اقتصادی ایران رعایت شود، حقوق ملت ایران 
تریبون  این  از  من  که  آنچه  و  شود  محقق 
بارها گفته ام و اکنون نیز می گویم این است 
که چرخه  باعث شود  باید  مذاکرات  این  که 
ایران  ملت  حقوق  و  ایران  اقتصادی  انتفاع 
محقق شود و از طرف دیگر اجازه نمی دهیم 
که مولفه فشار حداکثری که از سوی دولت 
گونه  هر  بردن  بین  از  برای  آمریکا  پیشین 
از بین بردن فرصت  ایران و  اقتصادی  انتفاع 

دیپلماسی ایجاد شده همچنان باقی بماند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین 
در پاسخ به سوال ایسنا در مورد ادعای برخی 
پرونده  بین  ارتباط  وجود  بر  مبنی  رسانه ها 
همچنین  و  احمدرضا جاللی  و  نوری  حمید 
درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندان 
این کشور مبنی بر این که به دالیلی امنیتی 
جرم  به  جاللی  گفت:  نکنند،  سفر  ایران  به 
جاسوسی مدت هاست در ایران دستگیر شده 
حکمش صادر شده درخواست بازنگری کرده 
که در حال بررسی است او خسارت عمده ای 
که  آنچه  طبق  که  متاسفیم  و  است  زده 
برخی  می گویند  امنیتی  و  اطالعاتی  مراکز 
در  رژیم صهیونیستی  به  غربی  از کشورهای 
انجام اقدامات تروریستی اش کمک کرده اند.

طراحی  نوری  درباره  این که  داد:  ادامه  وی 
منافقین  خورده  گروهک شکست  و  می شود 
دامی را پهن می کند شاهد می آورد و دادگاه 
اجازه  سوئد  دولت  و  می کند  سیاسی  را 
ما  انجام شود شک  اتفاقات  این  که  می دهد 
رخ  اتفاقات  این  چگونه  که  می انگیزه  بر  را 
می دهد. وی با بیان این که برخی از رسانه ها 
می خواهند ترتیب اتفاقات را تغییر دهند و یا 
اظهار کرد:  فراموشی سپرده شود،  به  این که 
ندارند  هم  به  ارتباطی  هیچ  موضوع  دو  این 
این طرف سوئدی  ارتباطی هم هست  اگر  و 
است که می خواهد ارتباط را برقرار کند و این 

موضوع ما را به شک می اندازد.

 کار ویژه “مورا” انتقال پیام است
 ارتباطی بین دو موضوع “نوری” و “جاللی” نیست


