
کشته شدن قریب به هزار نفر 
در دو سه هفته فاجعه است

هیچ کوتاهی در زمینه نظارت 
پذیرفتنی نیست

صفحه )4(صفحه )4(

با  خودروها  استانداردسازی  مساله  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
داشته  توجه  باید  خودروسازها  و  است  ارتباط  در  مردم  سالمت 
باشند که کارشان با سالمت مردم ارتباط دارد. کشته شدن قریب 
از  ناشی  برخی  که  است  فاجعه  یک  هفته  سه  دو  در  نفر  هزار 
استانداردنبودن خودروهاست. ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری 

روز سه شنبه ضمن تبریک روز کارگر و معلم گفت: ....

کاال  توزیع  و  تأمین  زنجیره  بر  نظارت  گفت:  جمهور  رئیس 
است  اقتصادی  اصالح  طرح  موفق  اجرای  در  مهمی  مسأله 
را  مسئول  نهادهای  همه  میدانی  و  مداوم  جدی،  فعالیت  که 
می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست. آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر روز )سه  شنبه( با حضور در 

جلسه ستاد تنظیم بازار، با قدردانی از رهبر معظم انقالب...
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میزان مصرف برق 
در کشور نگران کننده است

ترک بدزبانی
 در کودکان

بیش از ۳ درصد از جنگل های  
استان دچار آفت پروانه 

برگ خوار سفید شد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور گفت: بیش از ۸۷۰ هزار هکتار 
جنگل بلوط در کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد 
که ۳.۵ درصد آن ها دچار آفت پروانه برگ خوار 
سفید شده اند. علینقی حیدریان  روز سه شنبه در 
حاشیه بازید از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد 
استان های کهگیلویه و  بلوط   افزود: جنگل های 
آفت  نوع   ۲ دچار  فارس   و  خوزستان  بویراحمد، 

پروانه برگ خوار سفید و جوانه خوار بلوط شدند.
وی تصریح کرد: جنگلهای بلوط قسمت شمالی و 

سردسیری کهگیلویه و بویراحمد به آفت ...

ستاد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها اعالم کرد که تصمیمات مربوط به این 
اقتصادی دولت و اطالعیه های این ستاد به اطالع عموم  امر، از سوی سخنگوی 

می رسد.
 متن این اطالعیه به شرح زیر است:

»ملت شریف ایران
همان گونه که صاحب نظران بارها اعالم نموده اند، روش جاری تخصیص یارانه ارزی 
برای کاالهای اساسی روشی غیرمؤثر و ناکارآمد بوده و اشکاالت فراوانی از جمله: 
ایجاد فساد و رانت، افزایش واردات،  کاهش و تضعیف تولید داخلی، توسعه قاچاق، 
رشد تورم، کسری بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه داشت. 
این سیاست نادرست باید در سال های گذشته اصالح می شد که متأسفانه نشد، 
بر  نیازمند عالج و اصالح اساسی است،  مضافاً   ولی امروز امکان استمرار ندارد و 
اساس جزء )۱( بند )ص( تبصره )۱( قانون بودجه ۱4۰۱ مصوبات مجلس شورای 

اسالمی این اصالح به عنوان یک وظیفه قانونی به دولت تکلیف شده است.
بر این اساس کلیات سیاست های مربوط به شرح زیر اعالم می گردد:

 ۱- یارانه ارز ترجیحی در مورد نان و دارو همچنان برقرار بوده و شامل کلیه افراد 
و اقشار جامعه خواهد بود.

 ۲ - دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه بسته حمایتی و کمک معیشتی 
ماهانه 4۰۰ هزار تومان برای سه دهک درآمدی پایین و ۳۰۰ هزار تومان برای 
شش دهک بعدی تأمین و یارانه دو ماه ابتدای اجرای طرح را به حساب سرپرستان 
خانوار واریز نموده که همزمان با اصالح و متناسب سازی قیمت ها امکان برداشت 

یارانه ماه اول فراهم خواهد شد.
 ۳ - ایجاد زیرساخت استفاده از کاال برگ الکترونیک به جای بسته حمایتی نقدی 
در دستور کار ستاد قرار دارد و با حصول نتیجه، بسته حمایتی دولت در قالب کاال 

برگ الکترونیک ارائه خواهد شد.
 4 - برای ثبت درخواست های جدید شهروندان اعم از جاماندگان ثبت نام قبلی 
و  راه اندازی  ویژه  سامانه ای  زودی  به  خانوار،  اطالعات  اصالح  و  تغییر  موارد  و 
اطالع رسانی خواهد شد، ضمن این که یارانه افراد جدید مشمول طرح نیز به صورت 

کامل و از روز اول اجرای طرح محاسبه خواهد گردید.
دارند  اعتراض  فعلی  دهک بندی های  درخصوص  که  افرادی  از  آن دسته   -  ۵
کار  تعاون،  وزارت  سامانه  از طریق  را  درخواست خویش  اکنون  هم  از  می توانند 
و رفاه اجتماعی به  آدرس https:/hemayat.mels.gov.ir ثبت نموده تا مورد 

بررسی قرار گیرد.
 ۶ - اصالح و متناسب سازی قیمت کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بنا به 
پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم 
واحدهای  به  مربوط  تشکل های  و  اتحادیه ها  ناحیه  از  قیمت ها  این  و  بوده  بازار 
و  ضوابط  رعایت  بدون  قیمت  افزایش  هرگونه  می شود،  ابالغ  تولیدی  و  صنفی 

تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
 ۷ - نهادهای بازرسی و نظارتی ذی ربط و سازمان تعزیرات حکومتی با بهره گیری 
از تمام ظرفیت های موجود و نیروهای مردمی به صورت مستمر بر رعایت قیمت ها 
و جلوگیری از احتکار و گران فروشی نظارت و با متخلفان به صورت قاطع و سریع 
خطوط  طریق  از  را  صنفی  واحدهای  تخلفات  شهروندان  نمود.  خواهند  برخورد 

ارتباطی ۱۲4 و ۱۳۵ به نهادهای مذکور اطالع رسانی نمایند.
تمامی تصمیمات ستاد از طریق سخنگوی اقتصادی دولت و اطالعیه های صادره 

به اطالع عموم خواهد رسید.«

افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، با یارانه ها جبران می شود
وزیر جهاد کشاورزی:  افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، با یارانه ها جبران 

می شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی، افزایش 

قیمت را در محصوالتی خاص داریم که با یارانه ها جبران می شوند.
سیدجواد ساداتی نژاد در خصوص حضور در نشست روز )سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ( 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی، 
گفت: نمایندگان دغدغه ها و مباحث خود را در قالب سوال طرح کرده بودند که 
به آنها پاسخ و توضیحاتی داده شد که از جمله موارد سئواالت طرح شده در زمینه 

نهاده های دامی بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که یکی از دغدغه های موجود در زمینه تامین 
نهاده های دامی است، ادامه داد: نهاده های دامی با استفاده از ارز 4 هزار و ۲۰۰ 
تومانی وارد شده و همواره تامین این ارز برای وزارت جهاد کشاورزی مشکالتی 
را به همراه داشته که این مشکالت خود را بعضا با کمبود نهاده ها در بازار نشان 

می داد و این مشکل در سنوات  گذشته نیز وجود داشته است.
یارانه ها  مردمی سازی  زمینه  در  مطرح شده  موارد  از  یکی  این که  بر  تاکید  با  وی 
تبدیل ارز واردات نهاده های دامی به نیمایی است زیرا می تواند رقابتی مناسب در 
ارز ترجیحی  ایجاد کند، تصریح کرد: سیاست  نهاده های  زمینه کیفیت و قیمت 
سیاست بدی در اقتصاد کشور بوده که باالترین زیان آن را حوزه کشاورزی متحمل 

شده است.
ساداتی نژاد با بیان این که در تمامی نقاط دنیا به بخش کشاورزی یارانه اختصاص 
داده می شود و عمدتا این یارانه ها در اختیار تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و یا 
زنجیره تامین قرار می گیرد، گفت: برای اولین بار سیاستی در زمینه یارانه ها اتخاذ 
شد تا این یارانه ها به واردات نهاده اختصاص داده شود. سیاست بد اگر به بهترین 

نحو اجرا شود نیز نمی تواند موثر باشد.
با اشاره به این که باالترین خسارت در زمینه ارز ترجیحی  وزیر جهاد کشاورزی 
متوجه بخش کشاورزی بوده است، افزود: در حوزه کشاورزی رقابت، تامین مالی 
و سرمایه گذاری از بین رفت زیرا تامین مالی به سمت واردات هدایت شد و تغییر 
کاربری اراضی نیز رشد پیدا کرد. بهترین بخشی که از مردمی سازی یارانه ها نفع 
می برد حوزه کشاورزی است، یارانه ها در سیاست گذاری جدید حذف نشده اند بلکه 

از حوزه کاال به سمت افراد کوچ کرده و هدفمند و مردمی شده اند.
نفع  داشت  را  مصرف  بیشترین  که  کسی  هر  گذشته  در  این که  بر  تاکید  با  وی 
بیشتری از یارانه ها می برد، گفت: در حال حاضر مصرف کننده یارانه تعیین می کند 
که چه کاالیی را خریداری می کند و کیفیت و سالمت در محصوالت مفهوم پیدا 

می کند.
ساداتی نژاد با تاکید بر این که از شب گذشته پس از صحبت های ریاست جمهوری 
و  انجام شده  برنامه ریزی های  با  و  شده  واریز  ذی نفع  دهک های  به حساب  مبالغ 
آزادسازی وجوه خریدهای خود را انجام دهند، ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی و 
جایگزینی ارز نیمایی افزایش قیمت را در محصوالتی خاص داریم که با یارانه ها 

جبران می شوند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  در  کرد:  خاطرنشان  کشاورزی  جهاد  وزیر 
در  توضیحاتی  و  طرح  مباحثی  یارانه ها  هوشمند  توزیع  زمینه  در  نیز  مجلس 

خصوص آن ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که منظور از ارائه کاالبرگ کارت 
موضوعات  دلیل  به  گذشته  ماه  سه  طی  گفت:  نیست،  مردم  به  دیگری 

مختلف قیمت هر تن گندم از ۲۸۰ دالر به 4۰۰ دالر رسیده است.
 سیدرضا فاطمی امین پس از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، 
گفت: عمده موضوعات مطرح شده در جلسه مردمی سازی و عادالنه شدن 
با دشواری هایی روبه رو شدیم؛  ماه گذشته  ما در چند  بود؛  یارانه ها  توزیع 
این  اما  بود  این که قیمت گندم سه ماه گذشته هر تن ۲۸۰ دالر  نخست 

روزها به 4۰۰ دالر رسیده است.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: افزایش قیمت گندم موجب شده که 
شاهد قاچاق گسترده در حوزه آرد و گندم باشیم؛ دولت برای مدیریت این 
موضوع از چند ماه قبل بحث استفاده کاالبرگ را در حوزه نان در نظر گرفته 

است البته باید به این نکته دقت کرد که منظور از کاالبرگ، کارت نان نبوده 
و این موضوع به معنای ارائه کارت دیگری به مردم نیست.

وی در تشریح نحوه اجرای کاالبرگ ها توضیح داد: در این روش از کارت های 
بانکی استفاده می شود به این معنا که افراد هنگامی که برای خرید نان به 
به  آن  بهای  اما  باشد  تومان  هزار  نان ۷  قیمت  اگر  کنند،  مراجعه  نانوایی 
کسر  فرد  از حساب  تومان  هزار  دو  باشد،  تومان  هزار  دو  یارانه ای  صورت 
می شود و ۵ هزار تومان باقی مانده از حساب یارانه افراد برداشت می شود 

بنابراین قیمت نان برای خریداران هیچ تغییری نمی کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: در روش مذکور به جای پرداخت 
یارانه به نانوا، کارخانه آرد و واردکننده گندم، یارانه مستقیم به مصرف کننده 
قاچاق  و  مصارف  در  انحراف  کاهش  موجب  روش  این  می شود.  پرداخت 
پایلوت در استان زنجان در حال اجرا شدن  این طرح به صورت  می شود. 
است و در صورتی که از اجرای آن مطمئن شدیم در سراسر کشور عملیاتی 

می شود.
فاطمی امین تصریح کرد: قیمت نان افزایش نخواهد داشت و با روش مذکور 

یارانه ها هدفمند و بهینه توزیع می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع اول و خط مقدم آموزش 
و پرورش، مدرسه و معلم است گفت: همان طور که در دوران دفاع مقدس 
هر امکانی که در جبهه وجود داشت برای پشت خاکریزها و در خط مقدم 

جبهه بود، خط مقدم وزارت آموزش و پرورش هم مدرسه و معلم است.
فرهنگیان  و  معلمان  از  با جمعی  دیدار  در  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
هیچ  گفت:  مطهری،  شهید  یاد  و  معلم  هفته  گرامیداشت  ضمن  کشور، 
سرمایه ای برای مردم در کشور و همچنین معلمان ارزشمندتر از این نیست 
که ما مسئوالن و مدیران هرکجا که هستیم هیچگاه معلم را فراموش نکنیم. 
بنابراین در هر بخشی هر کمکی که از ما برآید در خدمت معلمان هستیم. 
حال این کمک می خواهد از بعد حقوق، امکانات، تسهیالت و رفاهیات برای 

معلم باشد یا به روز شدن تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی.
وی افزود: زمانی که صحبت از مهارت  آموزی می کنیم، دانش آموزان تنها 
نباید محفوظاتشان را تقویت کنند بلکه ظرفیت نیروی کار ماهر آینده را 

نیز باید درست کنیم.
قالیباف با بیان اینکه وقتی به زندگی خودم و دوستانم نگاه می کنم واقعاً 
نقش بی نظیر معلمان در زندگی خود را احساس می کنم گفت: باید به آن 
دانش آموز یکی از شهرهای محروم سیستان و بلوچستان که توسط گروه 
جهادی تربیت شده افتخار کنیم که در کنکور رتبه ۲ الی ۳ رقمی کسب 
کرد و در حالی که می توانست بهترین دانشگاه را در تهران انتخاب کنند 
اما رشته معلمی را در دانشگاه فرهنگیان انتخاب کرد و معتقد است هیچ 
افتخاری برای او باالتر از این نیست که مجدداً در مناطق محروم به آموزش 

بپردازد.
زیست  محیط  و  اجتماع  فرهنگ،  اقتصاد،  یک  برای  کرد:  عنوان  قالیباف 
و امنیت درست باید به 4 »میم« یعنی »منزل، مدرسه، مسجد و محله« 
توجه کنیم. هر کدام از این 4 مورد تأثیرگذار در زندگی افراد، شکل گیری 
و  نظیرترین  بی  معلمان  دلیل  همین  به  است  جامعه سازی  و  خانواده ها 
موثرترین رهبران تربیت جامعه هستند که در تمامی این موارد می توانند 

نقش داشته باشند.
این نشست به موضوع رتبه بندی معلمان  رئیس قوه مقننه کشورمان در 
نیز اشاره کرد و گفت: در رابطه با موضوع رتبه بندی معلمان، گاهی اعتراض 
می شد که چرا بررسی این طرح به تأخیر می افتد اما بنده معتقد بودم بنا 
نیست کار ناقصی انجام دهیم. ما در جایی نشستیم که مکلفیم قانونی را 
آن  اعتبار  بوده،  مستحکم  رسید،  اجرا  مرحله  به  وقتی  که  کنیم  تصویب 

پیش بینی شده و امکان اجرایی شدن داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بنده از روزی که توفیق خدمت 
در مجلس را پیدا کردم برای ارتقاء نقش معلم تمام تالش خودم را انجام 
دادم البته همکاران ما در کمیسیون آموزش بیش از بنده تالش کردند. در 
صحن علنی به حدی نمایندگان نسبت به موضوع معلمان عالقه مند بودند 
رتبه بندی  طرح  به  نمایندگان  درصد   ۹۳.۵ از  بیش  رأی گیری  هنگام  که 
دیدگاه  در  موضوع  این  اهمیت  از  حاکی  این  و  دادند  مثبت  رأی  معلمان 
نمایندگان است لذا مطمئن باشید دغدغه شما معلمان را همکاران من در 

مجلس با جدیت پیگیری می کنند.
وی با تاکید بر این که اگر در کشور توانستیم کاری کنیم که معلم منزلت 
و جایگاه خودش را پیدا کند، گام مؤثری در جامعه برداشته ایم، افزود: ما 
ادعا نداریم که طرح رتبه بندی معلمان تمام مشکالت معلمان را حل خواهد 
کرد بلکه این نقطه آغاز کاری بوده که شروع شده و باید تالش کنیم که 

به خوبی اجرا شود و در ادامه مجلس به درستی این طرح را تکمیل کند.
قالیباف همچنین در پایان عنوان کرد: قبل و بعد از رأی اعتماد مجلس به 
وزیر آموزش و پرورش، به ایشان گفتم آموزش و پرورش در حوزه مدیریت 
یعنی در 4  ما در ۱۶ سال گذشته  است.  در سطوح مختلف آسیب دیده 
دولت گذشته به دالیل مختلف شاهد بودیم هر دو سال وزیر این وزارتخانه 

تغییر می کند که هیچ آسیبی برای آموزش و پرورش باالتر از این نیست.
رئیس قوه مقننه کشورمان با انتقاد از سبک مدیریت هایی که افراد کاردان 
و خالق را از مسیر خارج می کنند اضافه کرد: بنده به عنوان یک خدمتگزار 
که بیش از 4۰ سال سابقه اجرایی دارم، عرض می کنم که کشور ظرفیت 
مادی و مالی کافی و نیروهای قابل، خالق، محکم و باسواد در اختیار دارد اما 
مدیریت ما مسئوالن به گونه ای است که افراد کاردان به هر دلیلی از مسیر 
خارج شده و افرادی که آن ظرفیت ها را ندارند در مسیر قرار می گیرند؛ ما 

امروز باید این چالش را حل کنیم.

در  دولت  اقدام  کرد:  تاکید  دادگستری  وزیر 
شجاعانه،  یارانه  پرداخت  نظام  اصالح  اجرای 

دلسوزانه و صادقانه است.
با  که  نشستی  در  رحیمی  حسین  امین 
سازمان  اجرایی  و  ستادی  مدیران  حضور 
سازمان  این  محل  در  که  حکومتی  تعزیرات 
اصالح  اجرای  مسئله  به  اشاره  با  شد  برگزار 
اینکه  مورد  در  گفت:  یارانه ها  پرداخت  نظام 
وضعیت فعلی پرداخت ارز ترجیحی و یارانه ها 
نظر  اتفاق  کارشناسان  همه  است  نامناسب 
ترجیحی  ارز  و  یارانه ها  ساماندهی  لذا  دارند 
برای کاالهای اساسی امری ضروری و کسی 

در آن شکی ندارد.
اما به لحاظ تبعات و عوارض این  افزود:  وی 
که  نداشته  تمایل  کسی  حال  به  تا  مسئله 
دهد  انجام  را  اقتصادی  بزرگ  جراحی  این 
لذا اقدام دولت در این زمینه شجاعانه است. 
این  با توجه به وضعیت کشور در  الزم است 
دستگاه  تمامی  میان  الزم  هماهنگی  مسئله 

های مسئول صورت گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اقدام دولت در 
مردمی سازی و عادالنه کردن پرداخت یارانه 
ها به نفع مردم است گفت: در حال حاضر ارز 
ترجیحی با هدفی که پرداخت نسبت به آن 
نمی  اثبات  اصلی  به هدف  گیرد  می  صورت 
کند درواقع بیشترین سود را تعداد خاصی می 
اینکه جراحی  بر  اقدام دولت عالوه  لذا  برند. 
اقتصادی انجام می دهد ضروری و الزم است 
مردمی  با  زیرا  باشد.  می  هم  مردم  نفع  که 
سازی و توزیع عادالنه یارانه  همه مردم از ان 
استفاده می برند ضمن اینکه طبقات ضعیف 
جامعه بیشتر هم می برند. رحیمی در ادامه 
رئیس  گذشته  شب  صحبت های  به  اشاره  با 
 4۰۰ تا  اول  دهکهای  براینکه  مبنی  جمهور 
هزار  تا ۳۰۰  بعدی  و دهک های  تومان  هزار 
این  گفت:  کنند  می  دریافت  یارانه  تومان 
و  نان  به  که  است  ای  یارانه  جز  به  مسئله 
به  دولت  اقدام  این  لذا  گیرد.  می  تعلق  دارو 
وزیر  است.  اقشار ضعیف جامعه  و  نفع مردم 

دادگستری گفت: از طرف دیگر وضعیت...

استان  نیروی برق  توزیع  برداری شرکت  بهره  معاون 
در  برق  مصرف  آمارهای  برخی  تشریح  با  خوزستان 
به گرمای زودرس، کمی  باتوجه  اظهارداشت:  کشور، 
و  ریزگردها  مصرف،  الگوی  تغییر  آسمانی،  نزوالت 
تمام  در  برق  مصرف  میزان   ، غیرمجاز  رمزارزهای 
استان های کشور بویژه استان های گرمسیری نگران 
در  شنبه  سه  روز   “ عبیداوی  “حمید  است.   کننده 
در  شرکت  این  بار  پیک  کمیته  اعضای  با  نشست 
اختالف  با  انرژی  مصرف  و  تولید  تراز  گفت:  یاسوج 
کشور  در  صعودی  سیر  کردن  طی  حال  در  فراوانی 

است و باید تمهیدات الزم جهت عبور از...

معاون شرت برق خوزستان:

2

2

2 4

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 خبر داد

۷۸ منطقه بحرانی آتش سوزی 
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد 

شناسایی شدند

 آتش و کوره، 
 بالی جان جنگل ها و مراتع 

شده است

اطالعیه شماره یک ستاد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها

تصمیمات ستاد توزیع عادالنه یارانه ها  از سوی 
سخنگوی اقتصادی دولت اطالع رسانی می شود

وزیر جهاد کشاورزی:

افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی،
 با یارانه ها جبران می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کاالبرگ به معنی ارائه کارت جدید به مردم 
نیست/قیمت نان افزایش نخواهدداشت

رئیس مجلس در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان:

خط مقدم آموزش و پرورش 
معلم و مدرسه است

اقدام دولت در اجرای اصالح 
نظام پرداخت یارانه  شجاعانه است

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

توزیع عادالنه یارانه ها 
ضروری است 

3
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معاون وزیر میراث فرهنگی: 

دولت توجه ویژه ای به توسعه 
زیرساخت های گردشگری دارد 

میراث  وزیر  استان های  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: دولت سیزدهم 
زیرساخت های  بیشتر  چه  هر  توسعه  به  ویژه ای  اهتمام 
شنبه  سه  عصر  واحدی  جواد  دارد.   کشور  در  گردشگری 
در آیین تکریم و معارفه مدیران کل پیشین و جدید میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد 
در یاسوج اظهار داشت: اعتبار بیشتری نیز از سوی وزارت 

میراث فرهنگی در این زمینه هزینه خواهد شد. 
توسعه  برای  که  کشور  های  استان  از  یک  هر  افزود:  وی 
میراث  وزارت  کنند  هزینه  گردشگری  های  زیرساخت 

فرهنگی نیز معادل آن اعتباراتی را اختصاص می دهد. 
میراث  وزیر  های  استان  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
و  دولت  کرد:  بیان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
و  ملی  اراضی  گرفتن  پس  دنبال  به  جدیت  با  قضائیه  قوه 
منابع طبیعی از افرادی است که متقاضی اجرای طرح های 

گردشگری بوده اما هیچ اقدامی انجام نداده اند. 
واحدی عنوان کرد: سه مشکل اساسی حوزه صنایع دستی 
در کشور شامل برندسازی، بسته بندی و فروش بوده و برای 
رفع آنها نیز برنامه ای جامع تدوین و به استان ها ابالغ شده 
برای ساخت  ابراز داشت: شهرداری های کشور  است.  وی 
همکاری  دستی  صنایع  دائمی  های  نمایشگاه  اندازی  راه  و 
الزم را انجام دهند و وزارت میراث فرهنگی نیز تسهیالت و 

اعتبارات الزم را در این زمینه تخصیص خواهد داد. 
میراث  وزیر  های  استان  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون 
راه  و  ساخت  گفت:  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
و  عرضه  بهبود  در  بسزایی  نقش  ها  نمایشگاه  این  اندازی 
نیز  دلیل  همین  به  و  دارند  دستی  صنایع  تولیدات  فروش 
کرد:  اضافه  واحدی  یابند.   توسعه  در کشور  که  است  الزم 
شبکه  تبلیغات،  ها،  رسانه  جمله  از  امکانات  تمامی  از  باید 
های اجتماعی و فضای مجازی برای معرفی و شناساندن هر 
بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  های  ظرفیت  بیشتر  چه 
استفاده شود.  وی اعالم کرد: برنامه های مبتکرانه از سوی 
اداره کل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد برای رونق 
روزافزون صنعت گردشگری این استان تدوین و اجرا شود. 

گفت:  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
های  زیرساخت  پیش  از  بیش  شدن  فراهم  و  توسعه 

گردشگری این استان مورد توجه جدی قرار گیرد. 
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت: تاکنون اقدام هایی ارزنده 
اما  شده  انجام  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری  حوزه  در 
ناکافی به نظر می رسد.  وی افزود: سال های گذشته عده 
بویراحمد  و  کهگیلویه  در  طلب  فرصت  و  افراد سودجو  ای 
به تصرف  اقدام  نام سرمایه گذاری در حوزه گردشگری  به 
اراضی ملی و منابع طبیعی کرده اند.  معاون عمرانی استاندار 
اجرایی  مسئوالن  عزم  کرد:  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
به  آنها  واگذاری  و  ها  زمین  این  گرفتن  پس  برای  استان 
افراد دارای اهلیت، راسخ و جدی است.  حاجی زاده عنوان 
میراث  وزارت  سوی  از  جدیدی  برنامه  و  جامع  طرح  کرد: 
فرهنگی برای حوزه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تعریف 
و طراحی شود.  وی ابراز داشت: این اقدام کمک بسزایی به 
در  گردشگری  های  زیرساخت  بیشتر  چه  هر  شدن  فراهم 
کهگیلویه و بویراحمد می کند.  در این آیین با حکم سید 
عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی سعید طالبی پور به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد معرفی و از 

خدمات مجید صفایی مدیرکل پیشین تجلیل شد.

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان 
کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحی 
کیان  دکتر  آقای  ایران،  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
دهراب پور به عنوان سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان 

کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
 در متن حکم کیان دهراب پور از سوی دکتر محمد مهدی 

ناصحی، رییس سازمان بیمه سالمت کشور آمده است؛
به  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی  تجربیات  و  تعهد  به  نظر 
اداره کل بیمه سالمت استان کهگیلویه و  عنوان سرپرست 
بویراحمد منصوب می شوید تا با استفاده از توان تخصصی و 
ظرفیت های موجود سازمان با رعایت قوانین و مقررات نسبت 
اعمال  با  است  امید  نمایید.  اقدام  محوله  وظایف  انجام  به 
به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و تحقق اهداف 

سازمان موفق و موید باشید.
گفتنی است که پیش از این غالمرضا کاظمی، مدیرکل بیمه 

سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

مدیرکل جدید راه و شهرسازی
 کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

از سوی وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل جدید  طی حکمی 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

شهرسازی  و  راه  وزیر  قاسمی  رستم  سوی  از  حکمی  طی 
محمد راستا مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد 
و  راه  مدیر  جمله  از  سوابقی  خود  کارنامه  در  راستا  شد. 
شهرسازی شهرستان کهگیلویه ، معاون ساخت و توسعه راه 

و شهرسازی استان را دارد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور در یاسوج گفت:

بیش از ۳ درصد از جنگل های  استان 
دچار آفت پروانه برگ خوار سفید شد

و  طبیعی  منابع  سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
آبخیزداری کشور گفت: بیش از ۸۷۰ هزار هکتار جنگل بلوط 
در کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد که ۳.۵ درصد آن ها 

دچار آفت پروانه برگ خوار سفید شده اند.
از جنگل  بازید  علینقی حیدریان  روز سه شنبه در حاشیه 
های کهگیلویه و بویراحمد افزود: جنگل های بلوط  استان 
های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و فارس  دچار ۲ نوع 

آفت پروانه برگ خوار سفید و جوانه خوار بلوط شدند.
وی تصریح کرد: جنگلهای بلوط قسمت شمالی و سردسیری 
کهگیلویه و بویراحمد به آفت جوانه خوار بلوط و جنگل های 
خوار  برگ  پروانه  آفت  دچار  استان  این  گرمسیری   منطقه 

سفید شده و در حال گسترش است.
حیدریان با تاکید بر اینکه آفت پروانه برگ خوار سفید بلوط 
به عنوان یک تهدید برای جنگل های بلوط این منطقه است 
گفت: در صورت کنترل نشدن  آفت جنگل های این مناطق 

دچار خسارت جدی خواهد شد.
با آفت پروانه برگ خوار سفید در  وی اظهار داشت: مبارزه 
هشت هزار هکتار از جنگل های بلوط  کهگیلویه و بویراحمد 

در سال گذشته انجام شد.
حیدریان ادامه داد: برای مبارزه  آفت های پروانه برگ خوار 
سفید و جوانه خوار بلوط در مناطق گرمسیری و سردسیری 

این استان باید برنامه  ریزی  گسترده ای انجام شود.
و  طبیعی  منابع  سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون   
و  مطالعات  کار  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  کشور  آبخیزداری 
پایش و شناسایی مناطق آلوده انجام شده افزود: برای مبارزه 
و  سفید  خوار  برگ  پروانه  ها  آفت  گسترش  از  جلوگیری  و 
بویراحمد  و  کهگیلویه  های   جنگل  در  بلوط  خوار  جوانه 
هماهنگی های الزم با استاندار این استان و بسیج انجام شده  
و عملیات مبارزه با این آفت تا  ۲۰ روز آینده آغاز خواهد شد.

با  بویراحمد  و  کهگیلویه  گرمسیری  منطقه  در  افزود:  وی   
تالش بسیار که امسال  و  سال آینده انجام خواهد شد آفت 
پروانه برگ خوار سفید کنترل می شود. معاون حفاظت و امور 
ادامه داد:  آبخیزداری کشور  و  اراضی سازمان منابع طبیعی 
سازمان   دوستان،  ها، طبیعت  دهیاری  مردمی،  تشکلهای  از 
برای  رود  می  انتظار  استانی  مسئول  و   NGO نهاد  مردم 
را  الزم  همکاری  آفت  این  گسترش  از  جلوگیری  و  مبارزه 
داشته باشند.  عملیات مبارزه با پروانه برگ خوار سفید بلوط 
با محلول پاشی و با استفاده از محلول BT  در سال گذشته  
در این استان اجرا شد و این محلول سازگار با محیط زیست 
بوده و ضرر و زیان برای موجودات و محیط زیست نداشته 
و  مناطق سرد سیری  های  از جنگل  هکتار  هزار  است. ۶۰ 
و  خوار سفید  برگ  پروانه  آفت  دچار  استان  این  گرمسیری 
جوانه خوار بلوط شدند.  ۲۵  هزار هکتار از این جنگل ها در 
منطقه گرمسیری دچار آفت پروانه برگ خوار سفید شدند و 

در حال گسترش است.
و  طبیعی  منابع  سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
و  کشوری،استانی  مسوالن  از  جمعی  و  کشور  آبخیزداری 
شهرستانی  در سفری یک روزه به کهگیلویه و بویراحمد از 
جنگل های بلوط در مناطق گرمسیر و سردسیر این استان 

بازدید شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبرداد

اجرای ۱۰ پروژه جدید برای پوشش نقاط 
کور آنتن دهی جاده های   استان

کهگیلویه  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
 4۲ بر  بالغ  اعتباری  با  جدید  پروژه   ۱۰ گفت:  بویراحمد  و 
میلیارد تومان برای پوشش آنتن دهی نقاط کور جاده های 
نشست  در  رادمنش  محمود  سید  شد.  خواهد  اجرا  استان 
ستاد مدیریت بحران استان افزود: این نقاط کور آنتن دهی 
به  یاسوج  اصفهان،   به  یاسوج  به دهدشت،  پاتاوه  محور  در 
این  مطالعات  اظهارکرد:  وی  است.  پازنان  جاده  و  بابامیدان 
بررسی  جهت  تهران  از  هایی  تیم  و  شده  انجام  کور  نقاط 
این نقاط به استان اعزام شدند. مدیرکل ارتباطات و فناوری 
بویراحمد خاطرنشان کرد: طی  اطالعات استان کهگیلویه و 
یک ماه اخیر 4۰ سایت ارتباطی استان و برق پشتیبان مجهز 
 ۸۰ از  ها  قطعی  اول  همراه  حوزه  در  تار  این  با  که  شدند 
مورد به ۲۰ مورد کاهش پیدا کرده است. رادمنش بیان کرد: 
کوه  از جمله  استان  مناطق گردشگری  پوشش  در خصوص 
گل سی سخت بیان کرد امیدواریم با همکاری فرمانداری و 
آنتن  بتوانیم مشکل  اعتبارات شهرستانی  از محل  مساعدت 

دهی تلفن همراه و اینترنت این منطقه را رفع کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبر داد

شناسایی ۷۸ منطقه بحرانی آتش سوزی 
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
با آتش سوزی جنگل های استان را  نقاط بحرانی در رابطه 
بحرانی  در ۷۸نقطه  هکتار  هزار  و ۵۵۰  ایم  کرده  شناسایی 
مدیریت  ستاد  نشست  در  جاویدبخت”  “سعید  دارد.  وجود 
افزود: در سال گذشته ۳4 مورد آتش سوزی  استان  بحران 
بویراحمد رخ داده که در  در جنگل های استان کهگیلویه و 
پی این آتش سوزی ها ۱۵۵۰ هکتار عرصه جنگلی و مرتعی 
استان طعمه حریق شد. وی اظهارکرد: برای مهار و خاموش 
کردن به موقع آتش سوزی جنگل های استان در سال جاری 
همچون گذشته نیازمند همکاری دستگاه ها مختلف، رسانه 
ها، مجامع محلی و تشکل های مردم نهاد، دهیاری ها و شوراها 
و دستگاه های نظارتی هستیم که از همه آنها جهت همکاری 
طبیعی  منابع  مدیرکل  کنم.  می  تشکر  گذشته  سالهای  در 
بحرانی  نقاط  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
شناسایی  را  استان  های  جنگل  سوزی  آتش  با  رابطه  در 
کرده ایم و ۵۵۰ هزار هکتار در ۷۸نقطه بحرانی وجود دارد. 
جاویدبخت تصریح کرد: امسال دیده بان های منابع طبیعی را 
در عرصه های جنگلی استان ساماندهی می کنیم. وی ادامه 
داد: نیروهای منابع طبیعی درصد استان سازماندهی شده و 
تجهیزات موجود را آماده کرده ایم که در موقع آتش سوزی 

بتوانند به موقع به محل آتش سوزی ها اعزام شوند.

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 

یارانه ها یکی از ضرورت های کشور بود.
شورای  نشست  در  احمدزاده  علی  سید 
مردمی  طرح  اجرای  افزود:  استان  اداری 
یکی  ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  سازی 
در  باید  که  بود  کشور  ضرورت های  از 
به  اما  می شد  اجرا  گذشته  دولت های 
را  کار  این  مردم  نگرانی  و  ترس  خاطر 

انجام ندادند.
وی اظهارکرد: یکی از الزامات طرح تحول 
اقتصادی کشور اجرای طرح مردمی سازی 

و توزیع عادالنه یارانه هاست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
دولت  و  جمهور  محترم  رئیس  کرد: 
نجات  برای  را  آبروی خود  تمام  سیزدهم 
این  تا  گذاشت  کشور  اقتصادی  وضعیت 
طرح اجرا شود و همه ما باید در این زمینه 

همکاری و کمک کنیم.
احمد زاده تصریح کرد: گروهی از گذشته 
چشم به خارج از کشور داشتند و هر چه 
برای برجام وقت گذاشتیم نتیجه و ثمری 
اقتصادی  وضعیت  زدن  نگرفته ایم،گره 

کشور در جام را دولت سیزدهم پذیرفت.
وی ادامه داد: سیاست را بر این گذاشتند 
که اقتصاد را از درون متعلق کنیم بر روی 
به  را  خود  اقتصاد  و  بایستیم  خود  پای 

خارج از کشور گره نزنیم البته اجرای این 
طرح تکلیف قانونی هم است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها عالوه بر ضرورت های گفته شده 
از سوی مسئوالن مختلف یک الزام عقلی 
کاالهای  برخی  قاچاق  از  که  چرا  است 
جلوگیری  کشورها  سایر  و  کشور  اساسی 

می کند.
توجه  با  کرد: همچنین  تاکید  زاده  احمد 
دنیا  اقتصادی  و  غذایی  اینکه وضعیت  به 
بخاطر جنگ روسیه و اوکراین به مخاطره 
افتاده است دولت دنبال این است که غده 
چرکین اقتصاد کشور را جراحی کند و از 

این وضعیت عبور کنیم.
وی تصریح کرد: در توزیع یارانه ها انحراف 
مردم  دست  به  ها  یارانه  و  داشت  وجود 
که  نمی رسید  ضعیف  و  واقعی  نیازمند 
را  وضعیت  این  رسید  نتیجه  به  دولت 
تغییر دهد. همه مدیران، فرمانداران، افراد 
تاثیرگذار، متدین و والیی و جوانان برای 
اجرای و تبیین این طرح پای کار باشند و 
نگذارند این طرح ملی به زمین زده شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
اینکه بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
سرمایه  بانک  این  گفت:  هاست،  یارانه 

و  تولیدی  طرح ها  متقاضیان  درگردش 
تامین  دارند  نیاز  میزان  به هر  را  صنعتی 
کند و بدهی و چک برگشتی مانع پرداخت 
سرمایه در گردش به این افراد نمی شود.

بانکها یارانه مردم را برای اقساط وام 
برداشت نکنند

احمد زاده تاکید کرد: تا اطالع ثانوی هیچ 
بانکی حق ندارد یارانه پرداختی به مردم را 
به عنوان اقساط وام برداشت کنند. در این 
زمینه به آقای ابوالحسنی در بانک مرکزی 
کشور صحبت میکنند چه در با توجه به 
نیز  سالح  که  هستیم  شرایطی  در  اینکه 
یارانه طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
به  شده  پرداخت  مردم  به  که  ها،  یارانه 

ازای ضمانت یا اقساط وام برداشت شود.
در  دولت  کارمندان  و  مدیران  افزود:  وی 
هیچ جایی حق تضعیف این طرح را ندارند 

و در راستای اجرای آن تالش کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
کرد: عده ای مریض و فتنه گر هستند و 
دادند  هم  دست  به  دست  انقالب  ضد  با 
زمین  و  داده  جلوه  ناموفق  را  طرح  این 
بزنند که باید مراقب فتنه گران داخلی هم 

باشیم.
رسانه ها برای اجرای طرح مردمی 

سازی و توزیع عادالنه یارانه ها
 به دولت کمک کنند

احمد زاده با بیان اینکه همه رسانه های 
استان برای اجرای طرح مردمی سازی و 
کمک  دولت  به  ها  یارانه  عادالنه  توزیع 
اداره ای،  هرکسی،  کرد:  تصریح  کنند، 
نهادی، دستگاهی و رسانه ای در خصوص 
مردم  بین  که  کند  رفتاری  طرح  این 
ایجاد شود و مردم را به خیابان  تشویش 
پاسخگو  باید  و  است  مسئول  بکشاند، 
باشد. مسئوالن و دستگاه های متولی پای 
کار باشند و این وضعیت را رصد کنند تا 

ازاین پیچ تاریخی عبور کنیم.
ریاست  که  همانطوری  داد:  ادامه  وی 
محترم جمهور مطرح کردند نقد منصفانه 
استقبال  منصفانه  نقد  از  است  خوب 
می کنیم اما تخریب این طرح به مصلحت 

کشور نیست.
خطاب  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
و  خود  کرد:  بیان  استان  کل  مدیران  به 
شما را با رعایت اخالق سفارش می کنم 

و انتظار از مدیران رفتار اسالمی و مبتنی 
اهلل  صلوات  پیامبر  و  مقدس  شریعت  بر 
علیه است، تندخویی و بد اخالقی از یک 
شما  ها  برخی  اینکه  است  دور  به  مدیر 
شما  از  جمله  یک  که  کنند  می  وادار  را 
پخش  مجازی  فضای  در  و  ضبط  بگیرند 
باشید  مراقب  باید  و  نیست  درست  کنند 
ایرادی هست پشت سرش،  به کسی  اگر 
شان  از  دور  که  چرا  نکنید  تخریب  را  او 
صحبت های  جامعه  در  و  است  اخالقی 
مسئوالن، فرماندار، مدیران کل و بخشدار 
که  افرادی  مراقب  بنابراین  دارد  بازتاب 
دنبال هستند از ما مدیران مطلبی بگیرند 
منتشر  جامعه  در  تشنج  ایجاد  جهت  و 

کنند، باشید.

طرح مردمی سازی یارانه ها در 
راستای منافع کشور و مردم است

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد 
و امام جمعه شهر یاسوج نیز گفت: اجرای 
توزیع  و  ها  یارانه  سازی  مردمی  طرح 
عادالنه یارانه ها در راستای منافع کشور و 
مردم است و باید در این باره اقناع عمومی 

صورت گیرد.
آیت اهلل سید نصیر حسینی روز سه شنبه 
و  کهگیلویه  اداری  شورای  نشست  در 
نقش  داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد 
رسانه ها در آگاه سازی مردم و اقناع آن 

ها برای اهمیت این طرح بی بدیل است.
طرح  مدیریت  و  نظارت  افزود:  وی 
عادالنه  توزیع  و  ها  یارانه  سازی  مردمی 
بگذاریم  نباید  و  است  مهم  بسیار  ها  آن 
سودجویان از این طرح سوء استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد 
موضوع  این  از  استان  مردم  کرد:  عنوان 
خوشحال هستند که از این پس یارانه به 
جیب خودشان می رود، انحرافی نیست و 

مشکالت شان رفع می شود.
 آیت اهلل حسینی تاکید کرد: همه دولت 
های قبل خواهان اجرای این طرح بودند 
اما به دالیل مختلف موفق به اجرا نشدند.

اصل  معاند  های  رسانه  کرد:  تاکید  وی 
نظام را هدف قرار گرفته اند و با بد جلو 
دنبال  به  ها  یارانه  دادن طرح هدفمندی 

ایجاد تشویش هستند.

تجاوز  و  تخریب  و  آفت  آتش سوزی، 
جنگل های  از  هکتار  هزار  ده ها  سالیانه 
و  می کند  نابود  را  بویداحمد  و  کهگیلویه 
قاچاق چوب نیز تاج پوشش این جنگل ها 
را از 4۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده 

است.
جنگل ها در استان کهگیلویه و بویراحمد 
با سهمی حدود ۸ درصد کل کشور یک 
سرمایه ارزشمند بدون جایگزین به حساب 
می آید.اما واقعیت آن است که این سرمایه 
به  خود  درست  مسیر  در  آنچه  از  بیش 
رونق تولید و اشتغال و درآمد مردم کمک 
اسیر شده  قاچاق  و  تخریب  بند  در  کند، 
رفتن  دست  از  شاهد  روز  به  روز  و  است 

بخشی از جنگل های این استان هستیم.
از سوی دیگر عدم توجه به زراعت چوب 
چوب  تولید  هدف  با  درختانی  کشت  و 
از  غیرمجاز  برداشت های  تا  شده  موجب 
گیرد.نکته  رونق  چوب  قاچاق  و  جنگل 
جرائم  زمینه  این  در  تامل  قابل  دیگر 
هر  که  است  چوب  قاچاق  غیربازدارنده 
چند در این چند سال از ۱۵ هزار تومان 
هزار  به ۱۵۰  کیلوگرم چوب  هر  ازای  به 
سود  به  توجه  با  اما  است  رسیده  تومان 
سرسام آور چوب باز هم این جرائم موجب 

کاهش قاچاق چوب نمی شود. 
طبیعی  منابع  کارشناسان  گفته  به 
قاچاق  از  سودجویان  هدف  مهمترین 
چوب  عمده  که  است  زغال  تهیه  چوب، 
از  سر  بویراحمد  و  کهگیلویه  قاچاقی 
کوره های ذغالی استان فارس درمی آورند. 
موافقت  با  که  است  حالی  در  این 
دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، جریمه 
هر کیلوگرم ذغال قاچاق نیز از ۳۰ هزار 

تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. 

جنگل های  مساحت  جاویدبخت،  سعید 
کهگیلویه و بویراحمد را ۸۷۱ هزار هکتار 
اعالم کرد و گفت که برخالف آتش سوزی 
به  چوب  قاچاق  تخریب ها،  و  آفت ها  و 
کیفیت جنگل ها آسیب می زند نه کیفیت 
یک  چوب  قاچاق  حال  هر  به  اما  آن ها؛ 

دغدغه مهم ماست.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه 
کلی  تاج پوشش  افزود:  بویراحمد  و 
 ۳۰ به  درصد   4۰ از  استان  جنگل های 
درصد کاهش پیدا کرده است.جاویدبخت 
کمبود قرقبان در این استان را تایید کرد 
 ۸۰۰ هر  ازای  به  دنیا  در  داد:  توضیح  و 
هکتار تا ۱۰۰۰ هکتار یک جنگلبان وجود 

دارد،
اما در ایران  به ازای هر ۵ هزار هکتارو در 
استان کهگیلویه و بویراحمد هر ۱۰ تا ۱۵ 
هزار هکتار یک قرقبان مشغول به فعالیت 
 ۱۳۰ به  خشکیدگی  که  گفت  است.وی 
هزار هکتار و بروز آفات ۶۵ هزار هکتار از 
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد را آسیب 
از یک هزار و ۵۰۰  زده و هر سال بیش 
آتش  در  استان  این  جنگل های  از  هکتار 

البته بسیار بیشتر از  می سوزند.آماری که 
این حرف هاست و نابودی سالیانه بیش از 
۱۵ هزار هکتار به دلیل آتش سوزی ها به 

حقیقت نزدیک تر است.
البته سرپرست منابع طبیعی کهکیلویه و 
بویراحمد در این زمینه تصریح کرد: برای 
جبران این خسارت ها دو راهکار مهم وجود 
دارد که یکی احیای جنگل ها و طرح های 
نقش  افزایش  دیگری  و  هست  توسعه ای 
از  مراقبت  و  حفظ  در  مردم  مشارکت 
افزود:  است.جاویدبخت  مراتع  و  جنگل ها 
طرح های  در  هکتار  هزار   4۲ تاکنون 
احیای  و  جنگل کاری  عملیات  توسعه ای، 
جدیت  با  رویکرد  این  و  شده  انجام  آن 

بیشتری دنبال می شود.
به  نیز  عباس حسن زاده  زمینه  در همین 
سال  اول  ماهه   ۹ در  فقط  گفت  تسنیم 
۹۹ میزان ۲4 تن چوب و ۱۹ تن ذغال 
کشف شد و در همین مدت ۱۹۸ دستگاه 
قاچاق  ذغال  و  چوب  حامل  خودروی 
توقیف شد.این در حالی است که بر اساس 
ماهه   ۱۰ در  طبیعی  منابع  اداره کل  آمار 
فقره   ۲۰۰ و  هزار  پنج  قبل  سال  ابتدای 
شده  تشکیل  قاچاقچیان  برای  پرونده 
میزان  این  که  است  واضح  بسیار  و  است 

کشفیات و تشکیل پرونده حتی به نصف 
آمار واقعی هم نمی رسد. 

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
سال  اخیر  ماه  دو  در  افزود:  بویراحمد 
جاری ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلو گرم زغال، ۵ 
تن چوب و ۲۰ عدد اره برقی کشف و ضبط 
شد. وی مسدود کردن راه های فرعی ورود 
به جنگل و افزایش ایست و بازرسی ها را 
دو راهکار مهم برای کاهش قاجاق چوب 
دانست و افزود:با کمک اداره کل راهداری 
با یک دستگاه لودر، مسیرهای منتهی به 
جنگل های بلوط در بویراحمد مسدود و 
بسته شد.  حسن زاده مدعی شد که قاچاق 
چوب در سال جاری کاهش داشته است، 
بازرسی  و  ایست  دایر شدن  کرد:  تصریح 
و همکاری مردم در کاهش قاچاق چوب 
طبیعی  منابع  مدیر  است.  بوده  موثر 
بویراحمد ادامه داد: منابع طبیعی امکانات 
و نیروهای محدودی دارد و در حالی که 
طبق قانون باید به ازای هر ۵ هزار هکتار 
یک قرقبان داشته باشیم اما اکنون به ازای 
هر ۳۰ هزار هکتار یک قرقبان داریم که 
این محدودیت بزرگ نظارت و حفاظت از 
کرده  دشوار  را  جنگل  ارزشمند  سرمایه 

است.
قاچاق چوب آنقدر سود دارد که سوداگران 
خودروهای  و  آمبوالنس  در  حتی  جنگل 
به  اقدام  نیز  گوشت  حمل  یخچال دار 
ماموران  دید  از  تا  می کنند  چوب  قاچاق 
منابع طبیعی مخفی نباشد. یک دوستدار 
طبیعت نیز به خال کارهای فرهنگی اشاره 
با طرح های  مردم  اگر  شد:  یادآور  و  کرد 
نشوند  همراه  مرتع  و  جنگل  از  حفاظت 

هیچ موفقیتی نخواهیم داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

توزیع عادالنه یارانه ها ضروری است 

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
در  برق  مصرف  آمارهای  برخی  تشریح  با  خوزستان 
کشور، اظهارداشت: باتوجه به گرمای زودرس، کمی 
و  ریزگردها  مصرف،  الگوی  تغییر  آسمانی،  نزوالت 
تمام  در  برق  مصرف  میزان   ، غیرمجاز  رمزارزهای 
استان های کشور بویژه استان های گرمسیری نگران 

کننده است.
با  نشست  در  شنبه  سه  روز   “ عبیداوی  “حمید   
اعضای کمیته پیک بار این شرکت در یاسوج گفت: 
در  فراوانی  اختالف  با  انرژی  مصرف  و  تولید  تراز 

حال طی کردن سیر صعودی در کشور است و باید 
تمهیدات الزم جهت عبور از تابستان امسال از سوی 

شرکت های توزیع نیروی برق اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری نیز با تکمیل 
بخشی  توان  می  توزیع  فوق  های  پُست  احداث  و 
بحث  در  را  برق  صنعت  روی  پیش  های  چالش  از 
مدیریت مصرف کم کرد، یادآور شد: عالوه بر اقدامات 
فنی، در حوزه فرهنگ سازی نیز بایستی تالش های 

الزم برای کاهش میزان مصرف برق صورت گیرد.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
تا  باعث می شود  برق  زیاد  خوزستان گفت: مصرف 
درصد بارگیری از تجهیزات افزایش پیدا کند و  این 
موضوع باعث آسیب به  تجهیزات شده و در نتیجه 
خاموشی های ناخواسته  را به وجود می آورد  که با 
کاهش مصرف پنج تا ۱۰ درصدی مشترکان می توان 

از آن جلوگیری کرد.

عبیداوی از مردم خواست با مدیریت مصرف برق به 
تا   ۲۱ و   ۱۷ تا   ۱4( پیک  های  ساعت  در  خصوص 
۲۳(، شرکت های توزیع نیروی برق را در تامین برق 

پایدار یاری کنند.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
تاکید  با  نشست  این  در  هم  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بر مدیریت مصرف برق در این استان، اظهار داشت: 
به  نسبت  نیز  استان  در  برق  مصرف  رشد  متاسفانه 
مدت مشابه قبل یک رشد ۲۰ درصدی را نشان می 
اینکه گرمای زودرس  با بیان  دهد. “ جابر افشون “ 
افزایش  دالیل  مهمترین  آسمانی  نزوالت  کاهش  و 
میزان مصرف برق در استان کهگیلویه و بویراحمد در 
سال جاری است، خاطرنشان کرد: از ۹ شهرستان این 
واقع  گرمسیری  منطقه  در  شهرستان  شش  استان، 
شده که  دمای هوا در این شهرستان ها در فصل گرم 

از 4۵ درجه سانتیگراد نیز عبور می کند.

به  آبی  کولرهای  از  مصرف  الگوی  تغییر  گفت:  وی 
کولرهای گازی و اِسپلیت )دوتکه ای( میزان مصرف 
برق در استان کهگیلویه و بویراحمد را افزایش داده و 
البته متاسفانه شاهد پدیده شوم رمز ارزهای غیرمجاز 

در این استان نیز هستیم.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
کهگیلویه و بویراحمد، میزان مصرف برق در ساعات 
پیک بار این استان را بیش از 44۰ مگاوات عنوان و 
هفت  رشد  شاهد  گذشته  سال  در  کرد:  خاطرنشان 
درصدی میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه آن 

در این استان بودیم.
فوق  های  پُست  تکمیل  و  اندازی  راه  افزود:  افشون 
توزیع دژه کوه لنده ، دشتروم بویراحمد ، سی سخت 
، دیشموک ، باشت ، ُچرام ، بهمئی و ُگنبد امامزاده 
تابستان  بار  از پیک  برای عبور  جعفر )ع( گچساران 

ضروری است.

میزان مصرف برق 
در کشور 

نگران کننده است

 قاچاق نگران کننده چوب در کهگیلویه و بویراحمد

 آتش و کوره،  بالی جان 
جنگل ها و مراتع شده است
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متولد فروردین : 
شما امروز نمی توانید هرکاری که دلتان می خواهد انجام دهید، برای 
اینکه امکان دارد امکانات مالی تان نتوانند خیلی شما را به جلو ببرند. 
به جای اینکه به هر پیشنهادی جواب مثبت داده و بعد فکر کنید که 
چگونه می توانید از پس این مسئولیتهای بزرگ برآیید، قبل از اینکه 

دست به اقدامی بزنید از حجم برنامه هایتان کم کنید. 
متولد اردیبهشت : 

حتی اگر نگران خواسته هایت هستی، به خاطر سالمتی ات بهتر است 
که آنها را بیان کنی تا اینکه پیش خودت حفظشان کنی. حتی اگر 
که  موقعی  باش؛  مواظب  کن.  امتحان  یکبار  است،  میلت  برخالف 
شروع می کنی دیگران را در احساسهایت شریک کنی، قطع کردن 
می رسد  نظر  به  که  هرچیزی  باشد.  سخت  است  ممکن  روند  این 

بیشتر اوقات تثبیت شده است را تشویق کن.
متولد خرداد : 

شما می توانید به خودتان خوش بگذرانید حتی اگر امروز انرژی برای 
موضوع  یک  بیان  با  رابطه  در  کنون  تا  اگر  باشید.  نداشته  کار  این 
راهی  نهایت  است در  بودید، ممکن  دشوار خانوادگی در کشمکش 
بیابید که امروز این کار را بکنید. رویکرد خوش بینانه و جدید شما 
به زندگی مانند خورشیدی است که امروز دنیا را برای تان روشن تر 
و جالب تر می کند. در رابطه با استرس ها و فشارهای کاری آینده 

نگران نباشید؛ سعی کنید روحیه خوب خود را حفظ کنید!
متولد تیر : 

تان پیشرفت می کنید، سیاره بخت شما  درحالیکه شما در زندگی 
یعنی کیوان نیز دست به کار شده و نمی گذارد تمرکزتان را از دست 
انجام دادن  از  بهتان نشان می دهد چگونه  بدهید! کیوان وقتی که 
امروز  این حال  با  دوستتان می شود!!  کنید  دوری  احمقانه  کارهای 
بهرام مدعی شما را تشویق می کند که ریسک کنید. هرقدر که تالش 

کنید به عمق این مشکل بروید، مشکلتان پیچیده تر می شود. 
متولد مرداد : 

شما در این تردید به سر می برید که بهترین و عالی ترین ایده های 
خود را تا زمانیکه مطمئن شوید آنها حتما محقق می شوند، پنهان 
مذاکره  دیگری  با  که  نمی خواهید  شما  بیندازید.  تاخیر  به  و  کرده 
شما  که  ندانند  است  ممکن  دیگران  اینکه  خاطر  به  باشید،   داشته 

چکار دارید می کنید.
متولد شهریور : 

از  حالیکه  در  رسیده اید؛  آخر خط  به  که  می کنید  فکر  امروز  شما 
شدت ناامیدی میزان استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده 
است و وسوسه شده اید که همه چیز را به حال خود رها کرده و فرار 
کنید. اما فرار کردن راه حل مناسبی نیست. برای اینکه اگر امروز از 

این مشکالت فرار کنید، 
کردن  ریزی  برنامه  برای  مناسبی  وقت  اصال  امروز   : مهر  متولد 
نیست، بنابراین شما می کوشید که تا جایی که می توانید خودجوش 
در  دیگر  افراد  اینکه  مگر  کند،  کار  باید خوب  تاکتیک  این  باشید. 
عقب  به  تصمیم  شما  و  بپرسند  ازتان  مهارتهایتان  و  توانایی  مورد 
نشینی کردن بگیرید. با همه این احوال مجادله کردن هیچ چیز را 

حل نمی کند. 
متولد آبان : شما در حال حاضر می توانید بین فعالیت های حرفه ای 
تحمیل  خود  بر  اهدافتان  به  رسیدن  برای  که  تالش هایی  و  خود 
کرده اید تعادلی منطقی برقرار کنید. اما باید حواستان به حرف هایی 
درستی  به  شما  سخنان  دارد  امکان  اینکه  برای  باشد،  می زنید  که 

منظورتان را نرساند.
به  امروز احساس گیجی پریشانی کنید،  : ممکن است  متولد آذر 
خاطراینکه فکر می کنید قدرت خالقیت شما امروز ناپدید شده است. 
باعث  و  است،   شده  معکوس  امروز  شما  روتین  و  تکراری  کارهای 
تمرکز  رویاهایتان  کردن  دنبال  روی  براحتی  نتوانید  که  می شوند 
کنید. بخاطر اینکه نمی توانید کارهای معجزه بخش انجام دهید خود 

را سرزنش نکنید. 
متولد دی : 

به حالت طبیعی  به سرعت  احساسی شما  زندگی  روز  از چند  بعد 
برمی گردد. اما هنوز هم اگر حس کنید که کامال ازتان قدردانی نشده 
است، این اتفاق برایتان تبدیل به مشکل بزرگی می شود. دیدن اینکه 
دیگران صادقانه بهتان عشق می ورزند برای شما کار سختی است!! 
چراکه حاال ونوس- یعنی سیاره بختتان- از هفتمین خانه تان یعنی 

خانه شریکان برمی گردد
متولد بهمن : 

امروز به نظر می رسد که دیگران مشغول لذت بردن از زندگی شان 
هستند ،اما نظر شما در تنگنای سختی گرفتار شده اید. اگرچه این 
اما  باشد،  نامحسوسی  های  پیچیدگی  دارای  است  ممکن  موقعیت 
شما باید تصمیم بگیرید که در این شرایط باقی بمانید یا اینکه آن 

را تغییر دهید. 
متولد اسفند :

 اگر امروز شخصی با یک ایده جالب به سمت شما می آید، قبل از 
اینکه به خوبی آن را بررسی کنید، با دید منفی ذهنتان را کاماًل به 
روی این ایده نبندید. حتی اگر      نمی خواهید زمانتان را برای 
دنبال کردن فکرهای جدید تلف کنید، شما می توانید سهواً به هر 
پروژه خیلی پر سر و صدا جواب رد بدهید فقط به این دلیل که اخیراً 
درگیر یک نقشه عظیم شده اید. اگر شما بی طرف باشید و فکر بازی 
نیز داشته باشید، می توانید از استعدادهایتان درست استفاده کنید.

۳
فال روز 

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به تصویب افزایش 
اختیارات تعزیرات، گفت: براساس مصوبه سران قوا 
جریمه های نقدی مجازات ها از جمله گرانفروشی 

در هر مرحله ۵ برابر می شود.
 احمد اصانلو، در دیدار با مدیران ستادی و اجرایی 
گذشته  شب  سخنان  به  اشاره  با  تعزیرات  سازمان 
پرداختی ها،  نظام  اصالح  پیرامون  جمهور  رئیس 
عماًل  قوا  سران  مصوبه  به  توجه  با  همچنین  افزود: 
مصوبه  این  البته  می یابد  افزایش  ما  وظایف  شرح 

هنوز نهایی نشده است 
اقتصادی،  اصالح  طرح  جزئیات  خصوص  در  وی 

گفت: با توجه به حجم تخریبی که علیه این طرح 
صورت گرفته، همه مردم باید اطالعاتی از این طرح 
داشته باشند. اصانلو با بیان اینکه چاره ای جز اجرای 
عدم  از  که  روزی  هر  افزود:  نداشتیم،  مذکور  طرح 
اجرا می گذرد نتیجه ای جز رانت و فساد ندارد. سال 
گذشته برای بودجه یارانه کاالهای اساسی ۸ میلیارد 
دالر پیش بینی شده بود، دولت قبلی در اوایل همان 
سال عدد مذکور را بابت کاالهای وارداتی هزینه کرد 
بودجه ای  کار کرد،  به  آغاز  وقتی دولت سیزدهم  و 
دامی  نهاده های  جمله  از  اساسی  کاالهای  برای 
برای  داد:  ادامه  تعزیرات  سازمان  رئیس  نداشت. 
پول  خلق  جز  چاره ای  دولت  مشکالت  این  جبران 
ندارد. به ازای هر یک میلیارد دالر دو درصد افزایش 
تورم را داریم و اگر قرار بود وضع فعلی ادامه داشت، 

تورم پلکانی را باید شاهد می بودیم.
اصانلو با انتقاد از اختصاص ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی 

چاره ای جز  فعلی  دولت  گفت:  برخی شرکت ها،  به 
اجرای نظام عادالنه پرداخت یارانه ها نداشت. وقتی 
نتیجه ای  می شود  انجام  پول  خلق  کشوری  در 
وزیر  معاون  نمی شود.  حاصل  قیمت  افزایش  جز 
دادگستری افزود: در بحث ماکارونی، سهمیه آرد به 
کارخانه ها اختصاص می یافت و این در حالی بود که 
کارخانه ها ارز دولتی دریافت می کردند اما کاالها را 
با قیمت باالتر صادر می کردند. تولید کننده ای که از 
این طریق منفعت حاصل کرده به نوعی از یارانه ها 

منفعت پیدا کرده است.
قاچاق  اخیر میزان  ماه  داد: در دو سه  ادامه  اصانلو 
روغن در برخی مرزهای جنوبی قابل تأمل است و به 
گفته یکی از مدیران روزانه ۳۰۰ الی ۵۰۰ تن روغن 
وارد پاکستان می شده است. این روغن با ارز 4 هزار 

و ۲۰۰ تومانی بوده است.
وی افزود: البته این اصالح فقط خواسته دولت نبود 

بلکه خواست مجلس را هم به همراه داشت. اجرای 
ما  و  است  بازار  حوزه  در  تغییرات  الزمه  طرح  این 

احتمال برخی تخلفات را در بازار می دهیم.
رئیس سازمان تعزیرات در ادامه به افزایش اختیارات 
ارائه  از  کرد: پس  تصریح  و  اشاره  تعزیرات  سازمان 
پیشنهاد افزایش اختیارات امیدواریم شتاب بیشتری 

برای رسیدگی به پرونده ها را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه تمام جرایم نقدی 
 ۵ مرحله  هر  در  گرانفروشی  جمله  از  مجازات ها  و 
برابر می شود. مثاًل اگر شرکتی جریمه ۳ میلیاردی 
این عدد ضریب می گیرد.  باشد،  گرانفروشی داشته 
اختیار  شعب،  رؤسای  به  که  شده  مقرر  همچنین 
از صدور رأی داده شود.  بنر قبل  یا نصب  و  پلمب 
تخلفات  حوزه  به  رسیدگی  صالحیت  اینکه  ضمن 
سازمان  به  نبود  تعزیرات  اختیار  در  قباًل  که  بازار 

تعزیرات بازگشت.
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کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.
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نگاه

نگاهي به حماسه سازي غواصان در عمليات والفجر8

خط شكن هاي سربلند
  آرمان شريف

عمليات بزرگ والفجر8 با حماسه سازي 
غواص�ان ش�گفتي بزرگي را در چش�م 
استراتژيس�ت هاي نظام�ي ق�رار داد. 
عبور از رودخانه خروش�ان و مواج اروند 
کار بزرگي بود که رزمن�دگان و در رأس 
آنها غواص�ان موفق به انجامش ش�دند. 
عبور از اروند ب�راي فرماندهان عراقي ها 
غيرقاب�ل باور و ش�وك آور ب�ود و آنها تا 
مدت ها قادر به هضم اي�ن اتفاق نبودند. 

غواص هاي خط شكن براي شروع عمليات 
سنگ بنا را گذاشتند تا بقيه نيروها بتوانند 
ــد. نكته جالب  ــه اروند عبور كنن از رودخان
اينجاست كه بيشتر غواصان حاضر در اين 
عمليات از استان زنجان و اردبيل بودند. به 
خاطر زمستان هاي سخت، خشك و شكننده 
اين دو استان و تحمل سرماي شديد و آب 
يخ زده، بودن در شرايط خيلي سخت براي 
اين غواصان  امري عادي محسوب مي شد. 
ــه قوي اين  ــك بدني و جث همچنين فيزي
نيروها عامل ديگري بود تا فرماندهان بخش 
عمده اي از كارهاي سخت ارتش و سپاه به 

آنها سپرده شود. 
عبور از رودخانه اي با آن وسعت در يك شب 
ــا و سخت بود  ــتاني كاري طاقت فرس زمس
ــش نبود. عباس  ــس قادر به انجام كه هر ك
ــكن زمان جنگ،  ــاد از غواصان خط ش راش

ــان در عمليات ها به  ــرد غواص درباره عملك
ــد: از آن جا  ويژه عمليات والفجر8 مي گوي
ــنا به  ــناگر بوديم و به هر چهار ش كه ما ش
طور كامل آشنا بوديم، تستي از ما گرفتند و 
لباس هاي معروف به وت سوت را به ما دادند. 
حتي چگونگي پوشيدن لباس غواصي هم 
ــوزش دارد. بعد  ــاه زمان و آم نياز به يك م
ــد. غواصي هم مثل  هم تمرين ها شروع ش

هوانوردي يك كار علمي است. 
سردار امين شريعتي فرمانده دفاع مقدس 
ــاره به عبور غواصان  لشكر 31 عاشورا با اش
زنجاني از اروندرود مي گويد: در واقع، عبور 
از اروند با عرض و عمق زياد و شتاب بسيار 
ــه كه به گفته برخي  جريان آب اين رودخان
كارشناسان، تا حدود 70 كيلومتر در ساعت 
هم مي رسيد، كار بسيار پيچيده و خطيري 
بود كه مي بايست با محاسبه دقيق و آگاهي 

از جوانب امر انجام مي گرفت. 
ــور غواصان از  ــريعتي ادامه مي دهد: عب ش
اروندرود تا حدي مخاطره انگيز بود كه برخي 
فرماندهان نظامي كالسيك، عمليات عبور 
ــتند و  ــه را ناممكن مي دانس از اين رودخان
ــل نبودند،  ــن موفقيتي براي آن قائ كمتري
ــپاه در دستيابي  اما دقت نظر فرماندهان س
ــات الزم، آموزش هاي خاص براي  به اطالع

عبور از اروند، انتخاب حساب شده غواصان، 
انتخاب مناسب ترين نقاط براي عبور با توجه 
به عرض رودخانه و توجه كافي به حالت هاي 
مختلف جزر و مد آب و عوامل ديگر، موجب 
شد شكل جديدي از عمليات نظامي كه در 
نوع خود در تاريخ نظامي جنگ هاي معاصر 

بي سابقه بود، اتفاق بيفتد. 
ــبي كه در والفجر8 به عنوان  جعفر طهماس
غواص در عمليات شركت كرده بود، درباره 
ــر نيروها  ــان و ديگ ــروي غواص نحوه پيش
ــه با عبور از  مي گويد: نيروها در دقايق اولي
اروند رود خود را به ساحل دشمن رسانده و با 
ايجاد چهار معبر در موانع دشمن در ساحل 
جزيره ام الرصاص كه شامل سيم هاي خاردار، 
هشت پر و بشكه هاي فوگاز بود مسير را باز 
كرده و غواصان گروهان والعاديات از گردان 
قمربني هاشم)ع( با عبور از معابر خط اول 

دشمن را تسخير كردند. 
ــار يگان هاي  ــد:  فش ــبي مي افزاي طهماس
ــره ام الرصاص و تصرف  عمل كننده در جزي
اهداف به حدي بود كه دشمن احساس خطر 
كرده و يگان هاي خود را از شهر فاو به منطقه 
ــرد و به خيال اينكه  عمومي بصره منتقل ك
فلش اصلي عمليات شهر بصره است، فشار 
ــاي درگير در  خود را بر رزمندگان يگان ه
منطقه افزايش دادند. غواصان ساير يگان ها 
ــي را با حمله  ــور از اروند عمليات اصل با عب
ــهر فاو آغاز كردند.  به مواضع دشمن درش

ــده در منطقه عمومي  رزمندگان عمل كنن
خرمشهر و جزيره ام الرصاص بعد از دو روز 
ــهدا جزيره را ترك  با تخليه مجروحين و ش
ــرايطي كه جمهوري  كردند. دشمن در ش
ــي و قابليت اجراي  ــالمي را فاقد تواناي اس
ــه ارزيابي مي كرد،  عمليات عبور از رودخان
پس از مواجهه با حضور قدرتمندانه نيروهاي 
ــهر فاو و بعد از گذشت سه روز  اسالم در ش
ــروع عمليات، به تدريج نسبت به ابعاد  از ش
عمليات فاو هوشيار شده و لشكر گارد را وارد 
منطقه كرد. شتابزدگي و عدم توجيه كامل 
ــبت به منطقه، موجب شد كه نيروهاي  نس
لشكر گارد سوار بر خودرو و در حال حركت 
ــري، در محاصره  ــه درگي ــمت منطق به س
نيروهاي خودي افتاده و به هالكت برسند. 
از اين زمان بود كه نبرد سنگين به مدت 75 

روز ادامه پيدا كرد. 
عمليات والفجر8 در كنار استراتژي درستي 
كه فرماندهان برايش طراحي كرده بودند با 
شناخت كامل از قابليت غواصان و استفاده 
درست از آنها يكي از بهترين عمليات هايمان 
در دفاع مقدس را رقم زد. رزمندگان غواص 
ــزرگ اينچنيني بخش  ــاي ب در عمليات ه
بزرگي از بار عمليات بر دوششان بود و هر بار 

با موفقيت از عهده اش بر مي آمدند. 

 شهيدي همانند باکري
براي مرور خاطرات ناگفته آقا مهدي بايد سراغ 
ــه روزگاري  ــاني ك بچه هاي كرج را گرفت. كس
ــاي بزرگ و  ــان عمليات ه ــار فرمانده ش در كن
سرنوشت سازي مثل فتح المبين و بيت المقدس 
را تجربه كرده بودند به ياد مي آورند كه آقا مهدي 
ــات بيت المقدس  اولين نفري بود كه در عملي
ــجد جامع  ــه رنگ ايران را بر فراز مس پرچم س
خرمشهر به اهتزاز درآورد تا احساس غرور  دل 

ميليون ها ايراني را شاد كند. 
روزهايي تكرار نشدني كه با وجود كساني چون 
شهيد شرع پسند هر لحظه اش پربار و گرانقيمت 
ــهيد شرع پسند  ــتر با ش ــد. آنها  كه بيش مي ش
دمخور بودند، گفتني ها و خاطرات ناب زيادي 
از آن روزها دارند. بهروز ساقي جانباز 70درصد 
ــاكن شهر كرج بود  دفاع مقدس زمان جنگ س
ــدي مطالبي را  ــاي آقا مه و دورادور از خوبي ه
شنيده بود و آشنايي نسبي اي با ايشان داشت. 
شهيد شرع پسند از بنيانگذاران سپاه پاسداران 
ــناخته شده اين شهر  كرج و از خانواده هاي ش
به حساب مي آمد. قبل از انقالب هم از مبارزان 
ــه با پيروزي انقالب  خوش فكر و پرتالش بود ك
ــيس كرد. با شروع  بسيج و سپاه را در كرج تأس
ــه و ايثارگرش  جنگ به دليل روحيه مجاهدان
خيلي سريع فرمانده دفاع مقدس و جبهه شد. 
ساقي در جبهه سومار با آقا مهدي آشنا  مي شود 
ــيم چي  در كنار شهيد به  و بعدها به عنوان بيس

فعاليت مي پردازد. 
ــاقي درباره ويژگي هاي شهيد شرع پسند به  س
ــدي را بايد در واقع  ــد: آقا مه »جوان« مي گوي
ــت. ما در دوران  ــهيد باكري دانس در رديف ش
ــجاع و  ــرداران ش دفاع مقدس فرماندهان و س
تيزهوش زيادي داشتيم و شهيد شرع پسند از 
آن دسته انسان هاي متفكر، انديشمند، با ريشه 
و اعتقاد بود. همانند شهيد باكري به ريشه هاي 
اعتقادي و انقالبي اعتقاد زيادي داشت و بسيار 
ــهيد شرع پسند  اهل تفكر بود.  بيسيم چي ش
اهميت حضور شهيد به لحاظ نظامي و فكري 
در جبهه را اينگونه بيان مي كند: اگر بخواهيم 
ــم از همان  ــي اش را در نظر بگيري جنبه نظام
ــدس بود و حتي قبل از آن  ابتدا در كار دفاع مق
ــد انقالب فعاليت  در مبارزه با گروهك هاي ض
مي كرد و در امور شهر كرج و مناطق حومه اش 
فعال بود. از لحاظ نظري هم انساني اهل مطالعه 
و با دانش بود. فرمانده عمليات در جبهه غرب 
بود و هنگام شهادت در عمليات والفجر5 هم در 
مقام فرمانده به شهادت رسيد. آن قدر مخلص 
بود كه با وجود اينكه خودش فرمانده عمليات 
بود اما مانند يك رزمنده جلو مي رود و همانجا 
به شهادت مي رسد. مدتي كه من در ارتفاع402 
بيسيم چي اش بودم به لحاظ اخالقي، اعتقادي 
ــجاعت نمونه بود.  صبح ها براي نماز صبح  و ش

ــواب بيدار  ــان از خ با صداي تالوت قرآن ايش
مي شديم و نيمه شب ها هم او را مشغول عبادت 
مي ديديم. براي من افتخاري بود كه در آن برهه 
شهيد شرع پسند را درك كردم. نسبت به ديگر 
ــبي براي  رزمندگان جاافتاده تر و الگوي مناس
جواناني بود كه به جبهه مي آمدند. البته ايشان از 
سنين كمتر و از قبل انقالب در مبارزات انقالبي 

شركت مي كرد. 
ــهيد را اينگونه  ساقي درايت و هوش نظامي ش
ــائل نظامي آدم  ارزيابي مي كند: در رابطه با مس
ــت زماني كه با  ــود. خاطرم هس خوش فكري ب
ــمتمان خمپاره  هم در محور بوديم وقتي به س
مي آمد و منفجر مي شد ما همگي مي ترسيديم 
ولي ايشان خيلي راحت و شجاعانه با اين اتفاقات 
ــد از جانش  ــه اينكه بخواه برخورد مي كرد. ن
ــاًل در فضاي ديگري  محافظت نكند، بلكه كام
بود. بسيار انسان عميقي بود و مسائل اينچنيني 
برايش حل شده بود. بسياري از كارهايي را كه 
فرماندهان به افراد ديگر مي سپارند خودش انجام 
ــي كه كنار  مي داد. حتي يك بار نيروهاي ارتش
ــگفت زده شدند. قرار  ما بودند از اين موضوع ش
شد در خط يكسري تانك مستقر شود و شهيد 
مي رفت آشيانه تانك درست مي كرد. نيمه شب 
مي رفت و دست به كار مي شد. يك بار هم وقتي 
لودر را براي درست كردن آشيانه آورده بود بين 
تيغه لودر گير مي كند و دستش مي شكند. دنبال 
كار و تالش بود و نمي خواست كارها را به ديگران 
بسپارد. شايد بعضي كارها در شأن ايشان نبود 
ــت نمي داد و در  ولي اصاًل به اين حرف ها اهمي
فضاي چنين حرف ها و تفكراتي نبود. به دليل 
ــت و عبادت هايي كه مي كرد  اخالصي كه داش
مدتي كه با ايشان بودم درسي برايم بود. به ياد 
ــرات دوران دفاع مقدس را از  ماندني ترين خاط

حضور در كنار ايشان دارم. 
 خواندن نهج البالغه و خطبه جهاد

حاج حميد پارسا يكي از همرزمان شهيد نيز نقل 
ــرع پسند براي نظام و  مي كند: وجود مهدي ش
ــديم كه  جنگ بركت بود. وقتي خبردار مي ش
آقا مهدي مي خواهد تفسير نهج البالغه بگويد 
همه بچه ها مي ريختند گوشه سنگر و با حرص 
و ولع خاصي گوش مي دادند. گرچه آقا مهدي 
ــزكاران را از  ــام و ويژگي پرهي بارها خطبه هم
زبان حضرت امير نقل كرده بود اما هر بار نيروها 
ــنگي و عطش خاصي  ــربازان ايراني با تش و س
ــدند تا دورش حلقه بزنند. مهدي  جمع مي ش
خطبه جهاد را هم با خلوص بااليي برايمان شرح 
مي داد.  پارسا ادامه مي دهد: خصيصه هايي كه 
ــان مي كرد همگي  ــر از مؤمنين بي حضرت امي
ــا را مي ديدم.  در وجود آقامهدي زنده بود، آنه
سمبل تجسمي هر آنچه اميرالمؤمنين درباره 
پرهيزكاران در نهج البالغه بيان مي كرد كنار ما 
ايستاده بود. شب قبل از عمليات بچه ها را جمع 

كرد و خطبه جهاد را خواند. گرچه تكراري بود 
ولي برايمان لذتبخش بود. كلمات و جمله ها از 
ــد كه خود عامل به آنها  ــي نقل مي ش زبان كس
ــوارترين و خطرزاترين  و اسوه شان بود. در دش
شرايط حمله عراق، آقامهدي به تنها چيزي كه 
هيچ توجهي نداشت ترس بود. اميرالمؤمنين در 
ــكان خورد تو تكان  جايي مي فرمايد: اگر كوه ت

نخور و استوار باش. 
همرزم شهيد شيوه فرماندهي آقا مهدي را چنين 
بيان مي كند: فرمانده ما با ايستادگي اش به بچه ها 
روحيه مي داد. اينها زياده گويي نيست چون همه 

را در وجود او ديديم. شهادت او آن قدر سنگين 
بود كه برادر جانبازمان حاج محمد مهين خاكي 
كه آنجا بود مي گويد من نمي دانستم حاج يداهلل 
كلهر تا اين اندازه با آقامهدي مأنوس بوده باشد. 
ــدار و ثبات  ــي بود كه اقت حاج يداهلل كلهر كس
قدمش و عظمت و ايستادگي اش هميشه براي 
فرمانده ها قوت قلب بود. مهين خاكي مي گويد 
وقتي رسيدم دم سنگر فرماندهي و گفتم كلهر، 
ــتكان چاي  آقا مهدي هم رفت، ديدم يداهلل اس
ــد و در جا روي زمين ريخت.  از دستش رها ش
ــت كه  ــند خاكي بود. اعتقادم اين اس شرع پس
آقامهدي براي فرماندهان ارتش و سپاه الگوي 
ــت. به عنوان فرمانده و مسئول هيچ  خوبي اس
ــتور به انجام كاري نداد كه خودش از  وقت دس

آن سر باز بزند. 
 مجروحيت  از دست و پا

ــند در جريان عمليات رمضان  شهيد شرع پس
ــي اين  ــود ول ــت مجروح مي ش ــه دس از ناحي
ــراي حضورش در  ــا هيچ مانعي ب مجروحيت ه
ــاب نمي آيد. پس از اين عمليات،  جبهه به حس
ــر مقدماتي به عنوان فرمانده  در عمليات والفج
تيپ عمليات سلمان فارسي از لشكر 27 محمد 

ــركت مي كند و از ناحيه پا مجروح  رسول اهلل ش
مي شود. 

شهيد شرع پسند در جمع نيروهايش در رابطه 
با وابسته و دلبسته نشدن نيروهايش به مسائل 
ــغله  ــكاالتي كه مش مادي مي گويد: يكي از اش
ــت كه انسان از توجه و دقت  زيادي دارد اين اس
در اعمال خود و سنجش آنها باز مي ماند وكمتر 
ــئات افكار و اعمال  تفقيل و تدبير مي نمايد وس
خود را نيافته و در پي عالج آنها برنمي آيد. گاه 
ــان مدت ها راهي را مي رود و  ــود كه انس مي ش
طوري زندگي مي كند و در مخيله اش احتمال 
ــورد حاالت و  ــهو و خطا در م ــن س كوچك تري
سكنات خويش راه نمي دهد، بسيارند افرادي كه 
هيچ فعلي از افعال خود را بي حكمت و مصلحت 
ــدازه اي به اين خصلت  نمي دانند. هركس تا ان
مبتالست. يكي از مواردي كه انسان مي تواند به 
ضعف ها وكاستي هاي خود پي ببرد و نقاطي را 
در وجود خويش بشناسد كه از آن نقاط شيطان 
ــت كه هر شخصي با  وارد مي شود، مواقعي اس
سختي ها آزمايش مي شود، به خصوص موقعي 
كه راه هاي توجيه برانسان كاماًل بسته است و در 
چنين مواردي بر انسان است كه گريبان خويش 
ــد و با اتكاي  ــيطان نفس برهان را از چنگال ش
ــت قدم بردارد. گاهي انسان  به خدا در راه راس
ــيطان را با  تعجب مي كند كه خداوند چگونه ش
همه مكر و فريبش و وسوسه هايش كه در انسان 
ــكار مي نامد، اما حق اين  ــمن آش مي كند، دش
است كه شيطان وقتي آشكار است كه پرده هاي 
توصيه كاري و مصالحه با نفس و تمكين در برابر 
خواهش ها كنار زده شوند و چشمان انسان باز و 
بينا گردد تا دام هاي صد رنگ شيطان را ديده و 
از آنها بر حذر باشد. چقدر خوب است كه هركس 
ــد و  ــاب خود را روز به روز وگاه به گاه برس حس

اعمال خود را با ميزان اسالم بسنجد. 
 مسابقه کشتي در جبهه

حاج علي كريمي هم از رزمندگان قديمي كرجي 
است كه از نخستين روزهاي تشكيل سپاه كرج با 
شهيد شرع پسند دوست بوده است و تأثير حضور 
شهيد در جبهه و ميان رزمندگان را چنين بازگو 
مي كند: با ورود آقا مهدي به جبهه روح معنويت 
در دل و جان بچه ها حاكم مي شد و دوباره كالس 
درس اخالق و قرائت قرآن و تفسير نهج البالغه 
ــد و بعد از ظهرها كه  در داخل سنگرها بر پا ش
آفتاب غروب مي كرد و سايه قله چغالوند و تپه 
گچي روي تپه كرجي ها قرار مي گرفت آقا مهدي 
بچه ها را جمع مي كرد روي سنگر اجتماعي كه 
فضاي بسيار خوبي را از قبل آماده كرده بودند و 
با پتو و كفي چادر فرش شده بود و بچه ها دور هم 
مي نشستند و آقا مهدي شروع به صحبت مي كرد 
ــابقه كشتي مي انداخت و  و بعد بين بچه ها مس
ــد و بچه هاي اطراف  خودش هم مياندار مي ش
ــتر اوقات آقا مهدي  هم تشويق مي كردند. بيش
ــتي  اول خودش با حريف قوي تر از خودش كش
مي گرفت و بعضاً هم عمداً خاك مي شد تا بچه ها 
رودربايستي نكنند و خجالت نكشند و اين شده 

بود كار هر بعد از ظهر رزمندگان. 
در اوايل سال 62 با تشكيل تيپ نبي اكرم )ص( 
ــت فرمانده وقت اين  ــاه به درخواس در كرمانش
ــهيد شرع پسند به غرب  تيپ )سردار ناصح( ش
ــود و به عنوان فرمانده طرح  كشور اعزام مي ش
ــغول به كار شد و در نهايت  و عمليات تيپ مش
ــان را كردند  مجروحيت هاي قبلي كار خودش
ــان پس از تحمل مشقات فراوان جسمي  تا ايش
ــگر(  و مجروحيت در منطقه چنگوله )چغاعس
پس از اقامه نماز صبح در سحرگاه 62/11/30 

به درجه رفيع شهادت  نائل آمد. 
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  احمد محمدتبريزي
مهدي شرع پس�ند يكي از چهره هاي ش�اخص دفاع مقدس اس�ت. با اينكه بيش از 30 س�ال 
از شهادت اين فرمانده خوش�نام روزهاي جنگ و جهاد مي گذرد ولي هرس�ال با فرا رسيدن 
سالروز شهادت مهدي شرع پس�ند در س�ي ام بهمن ماه، همرزمان و دوستان شهيد عاشقانه 
از فرمان�ده اي مي گويند که وج�ودش تأثير پررنگي بر مقطع مهمي از زندگي ش�ان گذاش�ته 
بود. آقا مه�دي براي بچه ه�اي جنگ فراتر از ي�ک فرمانده ب�ود. اين را تک تک کس�اني که 
حاالت ش�خصيتي و روحي معن�وي او را درك کرده بودند بر بزرگي ش�خصيت ش�هيد صحه 
مي گذارند. ش�هيد شرع پس�ند هنگام شهادت 25 س�ال بيشتر نداش�ت و جزو فرماندهاني 
بود که در همان س�ال هاي نخس�تين جنگ به ش�هادت رس�يد اما تأثيرگذاري عميق وي در 
جبهه ها ت�ا ابد باقي ماند و نامش را براي هميش�ه در تاريخ ماندگار کرد. ش�هيد شرع پس�ند 
30 بهمن سال 1362 در منطقه چنگوله به شهادت رس�يد و »جوان« در گفت وگو با همرزمان 
و دوس�تان ش�هيد ويژگي هاي اخالق�ي و رفت�اري ايش�ان را مورد بررس�ي ق�رار مي دهد. 

ما در دوران دف�اع مقدس فرماندهان 
و سرداران ش�جاع و تيزهوش زيادي 
داشتيم و شهيد شرع پسند از آن دسته 
انسان هاي متفكر، انديشمند، با ريشه 
و اعتقاد بود. همانند ش�هيد باکري به 
ريش�ه هاي اعتقادي و انقالبي اعتقاد 
زيادي داشت و بس�يار اهل تفكر بود
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حل جدول 3085

هزار تن برنج، روغن و شکر
 در جنوب تهران کشف شد

کاالهای  تن  هزار  یک  کشف  از  پایتخت  پلیس  رییس 
اساسی همچون برنج، روغن و شکر در یک انبار جنوب 
و  پنجاه  در  رحیمی،  حسین  سردار  شد.  کشف  تهران 
با  خبرنگاران  به  پیشگیری  پلیس  رعد  طرح  پنجمین 
کاال،  قاچاق  با  مقابله  و  احتکار  با  پلیس  برخورد  اشاره 
از کشف دو انبار بزرگ احتکار کاالی اساسی در جنوب 
انبارها  این  از  بازدید  تهران خبر داد و گفت: در جریان 
توسط پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، بیش از ۳۰ 
تن آرد و بیش از یک هزار تن برنج، روغن و شکر کشف 
شد. وی با اشاره به برگزاری پنجاه و پنجمین طرح رعد 
دستگیر  مالخر  و  سارق   ۸۲۳ طرح  این  در  کرد:  اظهار 
و  اراذل   ۶ همچنین  و  شد  رسیدگی  پرونده   ۹۲۳ به  و 
اموال مسروقه خرید و فروش می کردند هم  اوباشی که 
سه  همچنین  شدند  دستگیر  هم  شرور   ۵4 و  دستگیر 
هزار و ۹۷۰ فقره اموال مسروقه کشف و ۳۳ گروه و باند 
منهدم شد. رییس پلیس پایتخت ادامه داد: در این طرح 
همچنین ۱۳۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت کشف شد 
تومان  میلیارد   ۲4.۵ مکشوفه  مسروقه  اموال  ارزش  که 
برآورد شده همچنین سه قبضه اسلحه جنگی و شکاری 
آوری  جمع  و  کشف  نامتعارف  سرد  قبضه سالح   ۵۸ و 
شد. وی خاطرنشان کرد: ۸۵ پاتوق سارقین و محل های 
فروش اموال مسروقه شناسایی و پاکسازی شد و هشت 
پاتوق مالخران پلمب شد همچنین ۱۰۸ پاتوق معتادان 
شد.  منهدم  و  شناسایی  موادمخدر  فروشان  خرده  و 
سارقان  سارقین،  درصد   ۳۲ رحیمی،  سردار  گفته  به 
تجهیزات خودرو، ۱۹ درصد سارقین اماکن خصوصی و 
و  زن  قاپ  درصد   ۹ معابر،  سارقین  درصد   ۱۸ دولتی، 
بر  جیب  درصد   ۱۸ و  آپارتمان ها  سارقین  درصد  چهار 
و سارق منزل بودند که سارقین دستگیر شده در طرح 
رعد ۵4 به ۵۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند. وی تاکید 
کرد: در مجموع ۲۸۱ خرده فروش مواد مخدر دستگیر 
پاکسازی  مورد  ویژه  طور  به  تهران  پارک های  و  شدند 
قرار می گیرد و همچنین در این طرح ۳۱ قاچاقچی کاال 
قاچاق کاال رسیدگی و ۱4۲  پرونده  به ۲۹  و  شناسایی 
هزار و ۱۷۷ قلم کاالی قاچاق کشف و همچنین هزار و 

۱4۷ لیتر مشروبات الکی نیز کشف شد.

جاسازی ۹2 کیلو تریاک در بار هندوانه
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 
۹۲ کیلوگرم تریاک جاساز شده در بار هندوانه خبر داد.

 ۹۲ کشف  به  اشاره  با  حسنوند  عبدالوهاب  سرهنگ 
پایگاه  ماموران  گفت:  هندوانه  بار  در  تریاک  کیلوگرم 
هشتم پلیس مبارزه با موادر مخدر با انجام کار اطالعاتی 
دقیق از حمل مواد مخدر از طریق یک دستگاه کامیونت 
از استان های جنوبی کشور مطلع شدند.وی افزود: در این 
رابطه ماموران این پایگاه با استقرار محورهای مواصالتی 
به شهر تهران کامیون های موردنظر را مشاهده و متوقف 
بررسی  با  ماموران  داد:  ادامه  حسنوند  کردند.سرهنگ 
بار هندوانه داشت ۹۲  کامیونت مذکور که  از  تخصصی 
کیلو تریاک را کشف کردند. وی گفت: در این رابطه ۲ 
با  نفر دستگیر، یک دستگاه کامیونت توقیف و متهمان 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی 

معرفی شدند.

خبر

جدول 3086

مواجه  و  آموختن  راه  از  تنها  بدزباني 
شدن با آن به وجود مي آید، بنابراین باید 
موقعیت هایي را که طي آن ممکن است 
بشنود،  را  نامطلوب  کلمات  این  کودک 

محدود کنید.
 وقتي کودکان شروع به بدزباني، تمسخر، 
پرخاش،  استفاده از کلمات نامطلوب و گاه 
فحش دادن مي کنند، ما به شکلي غمناک 
کلمات  تقلید  در  کودک  قدرت  متوجه 
خوب و بد خودمان و اطرافیان مي شویم.

کودک  که  تلویزیوني  برنامه هاي  مواظب 
آنها رفت و آمد  با  مي بیند، دوستاني که 
دارید و طرز صحبت خود باشید تا بتوانید 
این کلمات را از مجموعه لغاتي که کودک 

به کار مي برد حذف کنید.
۱۳ توصیه زیر به شما کمک مي کند در 
تربیت کودک خود تاثیرگذارتر و موفق تر 

باشید:
۱( بدزباني کودک را نادیده بگیرید: سعي 
کودک  اهانت بار  بدزباني هاي  به  کنید 
وانمود  ندهید.  نشان  توجهي  کمترین 
کنید که آن را هرگز نشنیده اید، بنابراین 
هرگونه تاثیر آن را بر خودتان از بین برده 
و بازي او را به یک بازي یک نفره تبدیل 
کنید که اصال براي کودکان جالب نیست.

۲( از خوش زباني کودک تعریف و تمجید 
نوع  چه  بداند  کودک  بگذارید  کنید: 
گفتاري را مي پسندید. هر بار که بدزباني 
نمي کند به این امر اشاره کنید. براي مثال 
بگویید: »خوشم مي آید وقتي سوالي از تو 
او  به  مي دهي.«  جواب  آرام  مي پرسم 
بدزباني  وي  گفتار  کدام  که  دهید  نشان 

به حساب مي آید.
آنجا  از  نکنید:  بدزباني  هم  خودتان   )۳
که  است  شیوه اي  بدزباني  مي دانید  که 
کودک براي اعمال کنترل بر شما به کار 
او  نکنید.  بدزباني  مي گیرد،  پس خودتان 
تا  باشد  راه هایي  دنبال  به  است  ممکن 
زباني  بد  با  و  کند  عصباني  را  عمدا شما 
از  به خود جلب کند پس،   را  توجه شما 

شرکت در این بازي خودداري کنید.

4( بدزباني را به کودک آموزش ندهید: با 
به  تنها  به کودک،  دادن  پاسخ  عصبانیت 
او مي آموزد چگونه بدزباني کند. هر چند 
سر  عصبانیت  با  وقتي  ولي  است  دشوار 
شما فریاد مي کشد، شما متقابال این کار 
را انجام ندهید بلکه سعي کنید با احترام 
به  گذاشتن  احترام  کودک،  به  گذاشتن 
به  او آموزش دهید. نسبت  به  را  دیگران 
او  که  گویي  باشید،  مودب  خود  کودک 

میهمان است.
بزنید  حرف  همان گونه  کودک  با   )۵
کودک  به  بزند:  حرف  شما  با  مایلید  که 
بیاني که شما دوست  از  بیاموزید چگونه 
دارید،  استفاده کند. در بین صحبت ها از 
این کلمات استفاده کنید: »ممنونم، لطفا، 
متاسفم و...« همچنین به او بیاموزید تنها 
محسوب  بدزباني  مي شود  گفته  آنچه 
گفتن  سخن  لحن  گاهي  بلکه  نمي شود 

هم ناخوشایند به نظر مي رسد.
۶( براي کودک توضیح دهید که بدزباني 
یعني چه: الزم است فکر کنید آیا کودک 
بیانش  شیوه  فقط  یا  مي کند  بدزباني 
مي توان  میان  این  در  است؟  این گونه 
طعنه  کرد:  ذکر  را  قبیل  این  از  مواردي 
برخي  کوچک  اسم  بردن  کار  به  زدن،  
سرپیچي  و  گفتن  پاسخ  فریاد  با  افراد، 
ولي  مي شود  تلقي  بدزباني  گستاخانه، 
»نمي خواهم  مانند  ساده  امتناع  حاالت 
که« غرغر کردن و پرسش هایي مانند »آیا 
باید« تنها اظهار عقیده محسوب مي شوند 

نه بدزباني.
۷( بر گفتار دوستان، رسانه ها و خودتان 
و  خودتان  که  کنید  توجه  کنید:  نظارت 
اطرافیانتان چگونه صحبت مي کنید. دقت 
کنید کودکان تا حد امکان کمتر سخنان 
ناخوشایند، نیش دار و یا دوپهلو بشنوند و 

یاد بگیرند.
تنبیه  را  کودک  زباني،  بد  دلیل  به   )۸
و  مهم  موارد  براي  را  تنبیه  نکنید: 
رفتارهاي زیان باري بگذارید که براي خود 
خطرناک  و  آزاردهنده  دیگران  و  کودک 

حالت،  بدترین  در  هم،  بدزباني  است. 
در  تجربه اي  هیچ   ولي  است  آزاردهنده 
تنبیه  با  دهد  نشان  که  نیست  دست 
کردن به دلیل بي احترامي، کودک مودب 
را  ترس  تنها  مجازات  مي شود.  محترم  و 

مي آموزد نه احترام را.
۹( لقب دادن را آموزش ندهید: گاه والدین 
را  تمسخرآمیزي  القاب  همان  راحتي  به 
که کودک به زبان مي آورد به سرش فریاد 
نمي داني  »کودن!  مثال:  براي  مي کشند، 
که نباید به کسي لقب بد داد«. این کار 
به کودک اجازه مي دهد تا همان کلماتي 
را که شما استفاده مي کنید، به کار برد. 
خشم خود را کنترل کرده و به او توضیح 
دهید که چه طور و چرا این قدر عصباني 

شده اید.
۱۰( به دلیل لقب دادن، کودک را تنبیه 
اگر کودک را به دلیل لقب دادن  نکنید: 
باشید  دور  او  از  گاه  هر  کنید،  مجازات 
اعمال  مي کند.  استفاده  واژه ها  این  از 
بدزباني،  درمان  براي  شدید  مجازات 
را  کاري  چگونه  که  مي آموزد  کودک  به 

پنهاني انجام دهد.
و  طنزآمیز  القاب  بردن  کار  به  از   )۱۱

کردن  صدا  از  کنید:  پرهیز  خودماني 
دلیل  به  گاه  که  القابي  با  خود  کودک 
استفاده  آنها  از  بودن  صمیمي  احساس 
صدا  براي  او  نمي خواهید  ولي  مي کنید 
کند،  استفاده  آنها  از  دیگران  کردن 
اجتناب کنید. به عنوان مثال گفتن کلمه 
دلیل  به  مي تواند  شیطون  یا  وروجک 

تقلید کودک از شما استفاده شود.
بد  القاب  کودک،  به  ندهید  اجازه   )۱۲
کودک  به  را  مطلوبي  راه هاي  بدهند: 
پیشنهاد کنید تا زماني که دیگران به او 
لقب مي دهند، از طریق آنها واکنش نشان 
بگویید: »وقتي دوستت  براي مثال  دهد. 
با اسم بدي شما را صدا زد، به او بگو تا 
موقعي که اسم خودم را صدا نکني با تو 

بازي نمي کنم و جواب تو را نمي دهم.«
کودک  براي  را  خوب  و  بد  اسامي   )۱۳
مشخص کنید: به طور دقیق براي کودک 
نباید  نام هایي  چه  از  که  دهید  توضیح 
استفاده کند. تنها در این صورت مي توانید 
لقب هاي  که  باشید  داشته  انتظار  او  از 

»مجاز« و »غیرمجاز« را بشناسد.

افزایش ۵۷ درصدی 
مصرف قلیان در گروه 

سنی باالی ۱۸ سال
مسوول دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در  قلیان  مصرف  درصدی   ۵۷ افزایش  از 
باالی ۱۸ سال کشور خبر  و مردان  زنان 
قلیان  مصرف  افزود:  زاده  ولی  بهزاد  داد. 
که بر اساس باور غلط به وسیله تفریحی 
در جمع های خانوادگی و تفریحات مردم 
تبدیل شده در کشور رو به افزایش بوده و 
این موضوع نگران کننده است. وی اظهار 
کافی  رسانی  اطالع  عدم  اثر  بر  داشت: 
ای  میوه  های  طعم   ، عموم  غلط  باور  و 
برای  بسیار  بوده،  تنباکوها موجود  که در 
سیستم ایمنی بدن مخرب بوده و سرطان 
ریه، سرطان مری، بیماری انسدادی ریوی 

مزمن، افزایش حمالت آسم و ذات الریه و 
غیره از خطرات مربوط به کشیدن قلیان 
است. ولی زاده تاکید کرد: میوه های طعم 
داری که به تنباکو افزوده می شود، اسانس 
تحریک  بر  عالوه  ها  اسانس  این  و   بوده 
دستگاه تنفس موجب حساسیت و آلرژی 
غیرواگیر،  بیماری های  بر  عالوه  و   شده 
سرفه های مزمن همراه با خلط را برای فرد 
به همراه دارد. این مقام مسوول در وزارت 
بهداشت ادامه داد:بر اساس باور غلط اگر 
راه  از  فقط  و  نشود  ریه  وارد  قلیان  دود 
نمی  ریه ها  به  آسیبی  شود،  خارج  دهان 
مخاط  طریق  از  دود  حالیکه  در  رساند، 
آثار  و  گشته  بدن  حنجره جذب  و  دهان 
هوایی  در  حتی  می  گذارد.  را  خود  سوء 
که  افرادی  می  شود،  آزاد  قلیان  دود  که 
قرار  دود  معرض  در  و  کشند  نمی   قلیان 
گرفته اند، در طوالنی  مدت دچار عوارض 

آن خواهند شد.

۳/۶4 درصد زنان
 روزانه قلیان می کشند

بصورت  قلیان  داشت:  اظهار  زاده  ولی 
روزانه ۳/۶4 درصد در زنان و ۵/۵۶ درصد 
در مردان باالی ۱۸ سال مصرف می شود.

وی با بیان اینکه  4/44 درصد زنان کشور 
سال   ۱۸ باالی  مردان  درصد   ۲۵/۸۸ و  
خاطرنشان  کنند،  می  مصرف  دخانیات 
نفر  میلیون  هشت  حدود  دنیا  در  کرد: 
خود  جان  دخانیات  مصرف  اثر  بر  ساالنه 
تعداد  این  از  که  دهند  می  دست  از  را  
دود  اثر  بر  نفر  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک 
دبیرخانه  مسوول  میرند.  می  سیگار 
بهداشت  وزارت  کشوری کنترل دخانیات 
 ۶۰ ساالنه  نیز  ایران  در   : کرد  تصریح 
به  میرند.  می  دخانیات  اثر  بر  نفر  هزار 
اینکه  گفته ولی زاده ، دخانیات عالوه بر 
آسیب های زیادی را به سالمت بدن ایجاد 
نیز تخریب  برای محیط زیست  می کند، 

شیمیایی  ماده  هزار  هفت  است،  کننده 
نوع    ۷۰ در  که  بوده  مجود  دخانیات  در 
از  بخشی  و  شده   ثابت  سرطانزایی  ماده 
خسارت  ماند  می  باقی  که  سیگار  فیلتر 
بار  و  کرده  وارد  زیست  محیط  به  زیادی 
اکو سیستم  بر  سنگینی مصرف دخانیات 
جهانی وارد می کند. وی افزود: اکنون در 
کشور بخشی از زمین های کشاورزی برای 
کشت توتون استفاده می شود در حالیکه 
باید محصوالت مورد نیاز معیشتی مردم از 
این  زیرا  برنج کاشت شود  و  جمله گندم 
توتون ها امنیت غذایی کشور را تهدید می 
کند. ولی زاده تاکید کرد: صنعت دخانیات 
آسیب زا است، وزارت بهداشت راهکارهای 
که  کرده  تدوین  زمینه  این  در  را  زیادی 
و  کنند  نمی  اجرا  مختلف  سازمان های 
توسط  نیز  دخانیات  کنترل  جامعه  قانون 
ارگانها جدی گرفته نمی شود و آنها اقدامی 

مغایر با قانون انجام می دهند.

ترک بدزبانی در کودکان

جریمه گرانفروشی
 ۵ برابر می شود



کشته شدن قریب به هزار نفر 
در دو سه هفته فاجعه است

هیچ کوتاهی در زمینه نظارت 
پذیرفتنی نیست

صفحه )4(صفحه )4(

با  خودروها  استانداردسازی  مساله  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
داشته  توجه  باید  خودروسازها  و  است  ارتباط  در  مردم  سالمت 
باشند که کارشان با سالمت مردم ارتباط دارد. کشته شدن قریب 
از  ناشی  برخی  که  است  فاجعه  یک  هفته  سه  دو  در  نفر  هزار 
استانداردنبودن خودروهاست. ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری 

روز سه شنبه ضمن تبریک روز کارگر و معلم گفت: ....

کاال  توزیع  و  تأمین  زنجیره  بر  نظارت  گفت:  جمهور  رئیس 
است  اقتصادی  اصالح  طرح  موفق  اجرای  در  مهمی  مسأله 
را  مسئول  نهادهای  همه  میدانی  و  مداوم  جدی،  فعالیت  که 
می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست. آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر روز )سه  شنبه( با حضور در 

جلسه ستاد تنظیم بازار، با قدردانی از رهبر معظم انقالب...
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میزان مصرف برق 
در کشور نگران کننده است

ترک بدزبانی
 در کودکان

بیش از ۳ درصد از جنگل های  
استان دچار آفت پروانه 

برگ خوار سفید شد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشور گفت: بیش از ۸۷۰ هزار هکتار 
جنگل بلوط در کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد 
که ۳.۵ درصد آن ها دچار آفت پروانه برگ خوار 
سفید شده اند. علینقی حیدریان  روز سه شنبه در 
حاشیه بازید از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد 
استان های کهگیلویه و  بلوط   افزود: جنگل های 
آفت  نوع   ۲ دچار  فارس   و  خوزستان  بویراحمد، 

پروانه برگ خوار سفید و جوانه خوار بلوط شدند.
وی تصریح کرد: جنگلهای بلوط قسمت شمالی و 

سردسیری کهگیلویه و بویراحمد به آفت ...

ستاد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها اعالم کرد که تصمیمات مربوط به این 
اقتصادی دولت و اطالعیه های این ستاد به اطالع عموم  امر، از سوی سخنگوی 

می رسد.
 متن این اطالعیه به شرح زیر است:

»ملت شریف ایران
همان گونه که صاحب نظران بارها اعالم نموده اند، روش جاری تخصیص یارانه ارزی 
برای کاالهای اساسی روشی غیرمؤثر و ناکارآمد بوده و اشکاالت فراوانی از جمله: 
ایجاد فساد و رانت، افزایش واردات،  کاهش و تضعیف تولید داخلی، توسعه قاچاق، 
رشد تورم، کسری بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه داشت. 
این سیاست نادرست باید در سال های گذشته اصالح می شد که متأسفانه نشد، 
بر  نیازمند عالج و اصالح اساسی است،  مضافاً   ولی امروز امکان استمرار ندارد و 
اساس جزء )۱( بند )ص( تبصره )۱( قانون بودجه ۱4۰۱ مصوبات مجلس شورای 

اسالمی این اصالح به عنوان یک وظیفه قانونی به دولت تکلیف شده است.
بر این اساس کلیات سیاست های مربوط به شرح زیر اعالم می گردد:

 ۱- یارانه ارز ترجیحی در مورد نان و دارو همچنان برقرار بوده و شامل کلیه افراد 
و اقشار جامعه خواهد بود.

 ۲ - دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه بسته حمایتی و کمک معیشتی 
ماهانه 4۰۰ هزار تومان برای سه دهک درآمدی پایین و ۳۰۰ هزار تومان برای 
شش دهک بعدی تأمین و یارانه دو ماه ابتدای اجرای طرح را به حساب سرپرستان 
خانوار واریز نموده که همزمان با اصالح و متناسب سازی قیمت ها امکان برداشت 

یارانه ماه اول فراهم خواهد شد.
 ۳ - ایجاد زیرساخت استفاده از کاال برگ الکترونیک به جای بسته حمایتی نقدی 
در دستور کار ستاد قرار دارد و با حصول نتیجه، بسته حمایتی دولت در قالب کاال 

برگ الکترونیک ارائه خواهد شد.
 4 - برای ثبت درخواست های جدید شهروندان اعم از جاماندگان ثبت نام قبلی 
و  راه اندازی  ویژه  سامانه ای  زودی  به  خانوار،  اطالعات  اصالح  و  تغییر  موارد  و 
اطالع رسانی خواهد شد، ضمن این که یارانه افراد جدید مشمول طرح نیز به صورت 

کامل و از روز اول اجرای طرح محاسبه خواهد گردید.
دارند  اعتراض  فعلی  دهک بندی های  درخصوص  که  افرادی  از  آن دسته   -  ۵
کار  تعاون،  وزارت  سامانه  از طریق  را  درخواست خویش  اکنون  هم  از  می توانند 
و رفاه اجتماعی به  آدرس https:/hemayat.mels.gov.ir ثبت نموده تا مورد 

بررسی قرار گیرد.
 ۶ - اصالح و متناسب سازی قیمت کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بنا به 
پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم 
واحدهای  به  مربوط  تشکل های  و  اتحادیه ها  ناحیه  از  قیمت ها  این  و  بوده  بازار 
و  ضوابط  رعایت  بدون  قیمت  افزایش  هرگونه  می شود،  ابالغ  تولیدی  و  صنفی 

تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
 ۷ - نهادهای بازرسی و نظارتی ذی ربط و سازمان تعزیرات حکومتی با بهره گیری 
از تمام ظرفیت های موجود و نیروهای مردمی به صورت مستمر بر رعایت قیمت ها 
و جلوگیری از احتکار و گران فروشی نظارت و با متخلفان به صورت قاطع و سریع 
خطوط  طریق  از  را  صنفی  واحدهای  تخلفات  شهروندان  نمود.  خواهند  برخورد 

ارتباطی ۱۲4 و ۱۳۵ به نهادهای مذکور اطالع رسانی نمایند.
تمامی تصمیمات ستاد از طریق سخنگوی اقتصادی دولت و اطالعیه های صادره 

به اطالع عموم خواهد رسید.«

افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، با یارانه ها جبران می شود
وزیر جهاد کشاورزی:  افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، با یارانه ها جبران 

می شود
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی، افزایش 

قیمت را در محصوالتی خاص داریم که با یارانه ها جبران می شوند.
سیدجواد ساداتی نژاد در خصوص حضور در نشست روز )سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ( 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی، 
گفت: نمایندگان دغدغه ها و مباحث خود را در قالب سوال طرح کرده بودند که 
به آنها پاسخ و توضیحاتی داده شد که از جمله موارد سئواالت طرح شده در زمینه 

نهاده های دامی بود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که یکی از دغدغه های موجود در زمینه تامین 
نهاده های دامی است، ادامه داد: نهاده های دامی با استفاده از ارز 4 هزار و ۲۰۰ 
تومانی وارد شده و همواره تامین این ارز برای وزارت جهاد کشاورزی مشکالتی 
را به همراه داشته که این مشکالت خود را بعضا با کمبود نهاده ها در بازار نشان 

می داد و این مشکل در سنوات  گذشته نیز وجود داشته است.
یارانه ها  مردمی سازی  زمینه  در  مطرح شده  موارد  از  یکی  این که  بر  تاکید  با  وی 
تبدیل ارز واردات نهاده های دامی به نیمایی است زیرا می تواند رقابتی مناسب در 
ارز ترجیحی  ایجاد کند، تصریح کرد: سیاست  نهاده های  زمینه کیفیت و قیمت 
سیاست بدی در اقتصاد کشور بوده که باالترین زیان آن را حوزه کشاورزی متحمل 

شده است.
ساداتی نژاد با بیان این که در تمامی نقاط دنیا به بخش کشاورزی یارانه اختصاص 
داده می شود و عمدتا این یارانه ها در اختیار تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و یا 
زنجیره تامین قرار می گیرد، گفت: برای اولین بار سیاستی در زمینه یارانه ها اتخاذ 
شد تا این یارانه ها به واردات نهاده اختصاص داده شود. سیاست بد اگر به بهترین 

نحو اجرا شود نیز نمی تواند موثر باشد.
با اشاره به این که باالترین خسارت در زمینه ارز ترجیحی  وزیر جهاد کشاورزی 
متوجه بخش کشاورزی بوده است، افزود: در حوزه کشاورزی رقابت، تامین مالی 
و سرمایه گذاری از بین رفت زیرا تامین مالی به سمت واردات هدایت شد و تغییر 
کاربری اراضی نیز رشد پیدا کرد. بهترین بخشی که از مردمی سازی یارانه ها نفع 
می برد حوزه کشاورزی است، یارانه ها در سیاست گذاری جدید حذف نشده اند بلکه 

از حوزه کاال به سمت افراد کوچ کرده و هدفمند و مردمی شده اند.
نفع  داشت  را  مصرف  بیشترین  که  کسی  هر  گذشته  در  این که  بر  تاکید  با  وی 
بیشتری از یارانه ها می برد، گفت: در حال حاضر مصرف کننده یارانه تعیین می کند 
که چه کاالیی را خریداری می کند و کیفیت و سالمت در محصوالت مفهوم پیدا 

می کند.
ساداتی نژاد با تاکید بر این که از شب گذشته پس از صحبت های ریاست جمهوری 
و  انجام شده  برنامه ریزی های  با  و  شده  واریز  ذی نفع  دهک های  به حساب  مبالغ 
آزادسازی وجوه خریدهای خود را انجام دهند، ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی و 
جایگزینی ارز نیمایی افزایش قیمت را در محصوالتی خاص داریم که با یارانه ها 

جبران می شوند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  در  کرد:  خاطرنشان  کشاورزی  جهاد  وزیر 
در  توضیحاتی  و  طرح  مباحثی  یارانه ها  هوشمند  توزیع  زمینه  در  نیز  مجلس 

خصوص آن ارائه شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که منظور از ارائه کاالبرگ کارت 
موضوعات  دلیل  به  گذشته  ماه  سه  طی  گفت:  نیست،  مردم  به  دیگری 

مختلف قیمت هر تن گندم از ۲۸۰ دالر به 4۰۰ دالر رسیده است.
 سیدرضا فاطمی امین پس از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، 
گفت: عمده موضوعات مطرح شده در جلسه مردمی سازی و عادالنه شدن 
با دشواری هایی روبه رو شدیم؛  ماه گذشته  ما در چند  بود؛  یارانه ها  توزیع 
این  اما  بود  این که قیمت گندم سه ماه گذشته هر تن ۲۸۰ دالر  نخست 

روزها به 4۰۰ دالر رسیده است.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: افزایش قیمت گندم موجب شده که 
شاهد قاچاق گسترده در حوزه آرد و گندم باشیم؛ دولت برای مدیریت این 
موضوع از چند ماه قبل بحث استفاده کاالبرگ را در حوزه نان در نظر گرفته 

است البته باید به این نکته دقت کرد که منظور از کاالبرگ، کارت نان نبوده 
و این موضوع به معنای ارائه کارت دیگری به مردم نیست.

وی در تشریح نحوه اجرای کاالبرگ ها توضیح داد: در این روش از کارت های 
بانکی استفاده می شود به این معنا که افراد هنگامی که برای خرید نان به 
به  آن  بهای  اما  باشد  تومان  هزار   ۷ نان  قیمت  اگر  کنند،  مراجعه  نانوایی 
کسر  فرد  از حساب  تومان  هزار  دو  باشد،  تومان  هزار  دو  یارانه ای  صورت 
می شود و ۵ هزار تومان باقی مانده از حساب یارانه افراد برداشت می شود 

بنابراین قیمت نان برای خریداران هیچ تغییری نمی کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: در روش مذکور به جای پرداخت 
یارانه به نانوا، کارخانه آرد و واردکننده گندم، یارانه مستقیم به مصرف کننده 
قاچاق  و  مصارف  در  انحراف  کاهش  موجب  روش  این  می شود.  پرداخت 
پایلوت در استان زنجان در حال اجرا شدن  این طرح به صورت  می شود. 
است و در صورتی که از اجرای آن مطمئن شدیم در سراسر کشور عملیاتی 

می شود.
فاطمی امین تصریح کرد: قیمت نان افزایش نخواهد داشت و با روش مذکور 

یارانه ها هدفمند و بهینه توزیع می شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع اول و خط مقدم آموزش 
و پرورش، مدرسه و معلم است گفت: همان طور که در دوران دفاع مقدس 
هر امکانی که در جبهه وجود داشت برای پشت خاکریزها و در خط مقدم 

جبهه بود، خط مقدم وزارت آموزش و پرورش هم مدرسه و معلم است.
فرهنگیان  و  معلمان  از  با جمعی  دیدار  در  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
هیچ  گفت:  مطهری،  شهید  یاد  و  معلم  هفته  گرامیداشت  ضمن  کشور، 
سرمایه ای برای مردم در کشور و همچنین معلمان ارزشمندتر از این نیست 
که ما مسئوالن و مدیران هرکجا که هستیم هیچگاه معلم را فراموش نکنیم. 
بنابراین در هر بخشی هر کمکی که از ما برآید در خدمت معلمان هستیم. 
حال این کمک می خواهد از بعد حقوق، امکانات، تسهیالت و رفاهیات برای 

معلم باشد یا به روز شدن تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی.
وی افزود: زمانی که صحبت از مهارت  آموزی می کنیم، دانش آموزان تنها 
نباید محفوظاتشان را تقویت کنند بلکه ظرفیت نیروی کار ماهر آینده را 

نیز باید درست کنیم.
قالیباف با بیان اینکه وقتی به زندگی خودم و دوستانم نگاه می کنم واقعاً 
نقش بی نظیر معلمان در زندگی خود را احساس می کنم گفت: باید به آن 
دانش آموز یکی از شهرهای محروم سیستان و بلوچستان که توسط گروه 
جهادی تربیت شده افتخار کنیم که در کنکور رتبه ۲ الی ۳ رقمی کسب 
کرد و در حالی که می توانست بهترین دانشگاه را در تهران انتخاب کنند 
اما رشته معلمی را در دانشگاه فرهنگیان انتخاب کرد و معتقد است هیچ 
افتخاری برای او باالتر از این نیست که مجدداً در مناطق محروم به آموزش 

بپردازد.
زیست  محیط  و  اجتماع  فرهنگ،  اقتصاد،  یک  برای  کرد:  عنوان  قالیباف 
و امنیت درست باید به 4 »میم« یعنی »منزل، مدرسه، مسجد و محله« 
توجه کنیم. هر کدام از این 4 مورد تأثیرگذار در زندگی افراد، شکل گیری 
و  نظیرترین  بی  معلمان  دلیل  همین  به  است  جامعه سازی  و  خانواده ها 
موثرترین رهبران تربیت جامعه هستند که در تمامی این موارد می توانند 

نقش داشته باشند.
این نشست به موضوع رتبه بندی معلمان  رئیس قوه مقننه کشورمان در 
نیز اشاره کرد و گفت: در رابطه با موضوع رتبه بندی معلمان، گاهی اعتراض 
می شد که چرا بررسی این طرح به تأخیر می افتد اما بنده معتقد بودم بنا 
نیست کار ناقصی انجام دهیم. ما در جایی نشستیم که مکلفیم قانونی را 
آن  اعتبار  بوده،  مستحکم  رسید،  اجرا  مرحله  به  وقتی  که  کنیم  تصویب 

پیش بینی شده و امکان اجرایی شدن داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بنده از روزی که توفیق خدمت 
در مجلس را پیدا کردم برای ارتقاء نقش معلم تمام تالش خودم را انجام 
دادم البته همکاران ما در کمیسیون آموزش بیش از بنده تالش کردند. در 
صحن علنی به حدی نمایندگان نسبت به موضوع معلمان عالقه مند بودند 
رتبه بندی  طرح  به  نمایندگان  درصد   ۹۳.۵ از  بیش  رأی گیری  هنگام  که 
دیدگاه  در  موضوع  این  اهمیت  از  حاکی  این  و  دادند  مثبت  رأی  معلمان 
نمایندگان است لذا مطمئن باشید دغدغه شما معلمان را همکاران من در 

مجلس با جدیت پیگیری می کنند.
وی با تاکید بر این که اگر در کشور توانستیم کاری کنیم که معلم منزلت 
و جایگاه خودش را پیدا کند، گام مؤثری در جامعه برداشته ایم، افزود: ما 
ادعا نداریم که طرح رتبه بندی معلمان تمام مشکالت معلمان را حل خواهد 
کرد بلکه این نقطه آغاز کاری بوده که شروع شده و باید تالش کنیم که 

به خوبی اجرا شود و در ادامه مجلس به درستی این طرح را تکمیل کند.
قالیباف همچنین در پایان عنوان کرد: قبل و بعد از رأی اعتماد مجلس به 
وزیر آموزش و پرورش، به ایشان گفتم آموزش و پرورش در حوزه مدیریت 
یعنی در 4  ما در ۱۶ سال گذشته  است.  در سطوح مختلف آسیب دیده 
دولت گذشته به دالیل مختلف شاهد بودیم هر دو سال وزیر این وزارتخانه 

تغییر می کند که هیچ آسیبی برای آموزش و پرورش باالتر از این نیست.
رئیس قوه مقننه کشورمان با انتقاد از سبک مدیریت هایی که افراد کاردان 
و خالق را از مسیر خارج می کنند اضافه کرد: بنده به عنوان یک خدمتگزار 
که بیش از 4۰ سال سابقه اجرایی دارم، عرض می کنم که کشور ظرفیت 
مادی و مالی کافی و نیروهای قابل، خالق، محکم و باسواد در اختیار دارد اما 
مدیریت ما مسئوالن به گونه ای است که افراد کاردان به هر دلیلی از مسیر 
خارج شده و افرادی که آن ظرفیت ها را ندارند در مسیر قرار می گیرند؛ ما 

امروز باید این چالش را حل کنیم.

در  دولت  اقدام  کرد:  تاکید  دادگستری  وزیر 
شجاعانه،  یارانه  پرداخت  نظام  اصالح  اجرای 

دلسوزانه و صادقانه است.
با  که  نشستی  در  رحیمی  حسین  امین 
سازمان  اجرایی  و  ستادی  مدیران  حضور 
سازمان  این  محل  در  که  حکومتی  تعزیرات 
اصالح  اجرای  مسئله  به  اشاره  با  شد  برگزار 
اینکه  مورد  در  گفت:  یارانه ها  پرداخت  نظام 
وضعیت فعلی پرداخت ارز ترجیحی و یارانه ها 
نظر  اتفاق  کارشناسان  همه  است  نامناسب 
ترجیحی  ارز  و  یارانه ها  ساماندهی  لذا  دارند 
برای کاالهای اساسی امری ضروری و کسی 

در آن شکی ندارد.
اما به لحاظ تبعات و عوارض این  افزود:  وی 
که  نداشته  تمایل  کسی  حال  به  تا  مسئله 
دهد  انجام  را  اقتصادی  بزرگ  جراحی  این 
لذا اقدام دولت در این زمینه شجاعانه است. 
این  با توجه به وضعیت کشور در  الزم است 
دستگاه  تمامی  میان  الزم  هماهنگی  مسئله 

های مسئول صورت گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اقدام دولت در 
مردمی سازی و عادالنه کردن پرداخت یارانه 
ها به نفع مردم است گفت: در حال حاضر ارز 
ترجیحی با هدفی که پرداخت نسبت به آن 
نمی  اثبات  اصلی  به هدف  گیرد  می  صورت 
کند درواقع بیشترین سود را تعداد خاصی می 
اینکه جراحی  بر  اقدام دولت عالوه  لذا  برند. 
اقتصادی انجام می دهد ضروری و الزم است 
مردمی  با  زیرا  باشد.  می  هم  مردم  نفع  که 
سازی و توزیع عادالنه یارانه  همه مردم از ان 
استفاده می برند ضمن اینکه طبقات ضعیف 
جامعه بیشتر هم می برند. رحیمی در ادامه 
رئیس  گذشته  شب  صحبت های  به  اشاره  با 
 4۰۰ تا  اول  دهکهای  براینکه  مبنی  جمهور 
هزار  تا ۳۰۰  بعدی  و دهک های  تومان  هزار 
این  گفت:  کنند  می  دریافت  یارانه  تومان 
و  نان  به  که  است  ای  یارانه  جز  به  مسئله 
به  دولت  اقدام  این  لذا  گیرد.  می  تعلق  دارو 
وزیر  است.  اقشار ضعیف جامعه  و  نفع مردم 

دادگستری گفت: از طرف دیگر وضعیت...

استان  نیروی برق  توزیع  برداری شرکت  بهره  معاون 
در  برق  مصرف  آمارهای  برخی  تشریح  با  خوزستان 
به گرمای زودرس، کمی  باتوجه  اظهارداشت:  کشور، 
و  ریزگردها  مصرف،  الگوی  تغییر  آسمانی،  نزوالت 
تمام  در  برق  مصرف  میزان   ، غیرمجاز  رمزارزهای 
استان های کشور بویژه استان های گرمسیری نگران 
در  شنبه  سه  روز   “ عبیداوی  “حمید  است.   کننده 
در  شرکت  این  بار  پیک  کمیته  اعضای  با  نشست 
اختالف  با  انرژی  مصرف  و  تولید  تراز  گفت:  یاسوج 
کشور  در  صعودی  سیر  کردن  طی  حال  در  فراوانی 

است و باید تمهیدات الزم جهت عبور از...

معاون شرت برق خوزستان:

2

2

2 4

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 خبر داد

۷۸ منطقه بحرانی آتش سوزی 
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد 

شناسایی شدند

 آتش و کوره، 
 بالی جان جنگل ها و مراتع 

شده است

اطالعیه شماره یک ستاد مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها

تصمیمات ستاد توزیع عادالنه یارانه ها  از سوی 
سخنگوی اقتصادی دولت اطالع رسانی می شود

وزیر جهاد کشاورزی:

افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی،
 با یارانه ها جبران می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کاالبرگ به معنی ارائه کارت جدید به مردم 
نیست/قیمت نان افزایش نخواهدداشت

رئیس مجلس در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان:

خط مقدم آموزش و پرورش 
معلم و مدرسه است

اقدام دولت در اجرای اصالح 
نظام پرداخت یارانه  شجاعانه است

2

2

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

توزیع عادالنه یارانه ها 
ضروری است 

3
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ستم کردند، خواهند دانست که به چه بازگشتگاهی باز می گردند«. 
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محققان بریتانیایی پی بردند؛

نوع شدید کووید ۱۹ مغز بازماندگان را 
تا 2۰ سال پیر می کند

از  ناشی  شناختی  اختالل  محققان،  گفته  به 
کووید۱۹ شدید شبیه به آسیب بین ۵۰ تا ۷۰ 
سالگی به مغز بوده و معادل از دست دادن ۱۰ 

امتیاز IQ است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثرات ناشی از 
کووید ۱۹ هنوز پس از گذشت بیش از شش ماه 
از بیماری حاد قابل تشخیص است و بهبودی در 

بهترین حالت تدریجی است.
می دهد  نشان  که  دارد  وجود  فزاینده ای  شواهد 
پایدار  مشکالت  باعث  می تواند   ۱۹ کووید 
که  طوری  به  شود،  روان  سالمت  و  شناختی 
خستگی،  جمله  از  عالئمی  بهبودیافته  بیماران 
مه مغزی، مشکل در یادآوری کلمات، اختالالت 
از  خواب، اضطراب و حتی اختالل استرس پس 

سانحه را ماه ها پس از آن گزارش می کنند.
که  داد  نشان  کمبریج  محققان  مطالعه  نتایج 
حدود یک نفر از هر هفت نفری که مورد بررسی 
شدن  مثبت  از  پس  هفته   ۱۲ گرفتند،  قرار 
مشکالت  شامل  عالئمی  شأن،   ۱۹ کووید  تست 

شناختی را گزارش کردند.
منجر  می تواند  خفیف  موارد  حتی  که  حالی  در 
تا  بین یک سوم  پایدار شود،  به عالئم شناختی 
سه چهارم بیماران بستری در بیمارستان گزارش 
می دهند که هنوز سه تا شش ماه بعد، از عالئم 

شناختی رنج می برند.
برای بررسی جزئیات بیشتر این ارتباط، محققان 
داده های 4۶ فردی را که در بخش مراقبت های 
بستری   ۱۹ کووید  خاطر  به  بیمارستان  ویژه 

شدند، تجزیه و تحلیل کردند.
این افراد به طور متوسط شش ماه پس از بیماری 
حاد خود از جنبه های مختلف توانایی های ذهنی 
شدند،  ارزیابی  استدالل  و  توجه  حافظه،  مانند 
دقیق  کامپیوتری  شناختی  آزمایش های  تحت 
اضطراب،  سنجش  مقیاس های  و  گرفتند  قرار 
سانحه  از  پس  استرس  اختالل  و  افسردگی 
با  آنها  داده های  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  نیز 
گروه های کنترل همسان مقایسه شد. بازماندگان 
همسان  کنترل  جمعیت  به  نسبت   ۱۹ کووید 
شأن  پاسخ  زمان های  و  داشتند  کمتری  دقت 
بیماران  که  زمانی  نقایص  این  و  بود  آهسته تر 
هنوز  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  بعد  ماه  شش 
قابل تشخیص بود. این اثرات برای کسانی که به 
تهویه مکانیکی نیاز داشتند بیشتر بود. با مقایسه 
بیماران با ۶۶,۰۰۸ نفر از افراد عمومی، محققان 
تخمین می زنند که میزان زوال شناختی به طور 
متوسط مشابه با افزایش ۲۰ سال سن، بین ۵۰ 
تا ۷۰ سال است و این معادل از دست دادن ۱۰ 
نمره IQ است. در حالی که اکنون به خوبی ثابت 
کووید  شدید  بیماری  از  که  افرادی  است  شده 
گسترده ای  طیف  می توانند  یافته اند،  بهبود   ۱۹
از عالئم سالمت روان نظیر افسردگی، اضطراب، 
خستگی،  پایین،  انگیزه  سانحه،  از  پس  استرس 
خلق و خوی پایین و خواب آشفته داشته باشند، 
بیماری حاد در  تیم تحقیق دریافتند که شدت 

پیش بینی نقص های شناختی بهترین راه است.
زمان  گذشت  با  بیماران  واکنش  زمان  و  نمرات 
شروع به بهبود کرد، اما محققان می گویند که هر 
گونه بهبودی در قوای شناختی در بهترین حالت 
از  تعدادی  تأثیر  تحت  احتماالً  و  بوده  تدریجی 
عوامل از جمله شدت بیماری و تأثیرات عصبی یا 

روانی آن قرار می گیرد.
توصیه محققان کانادایی؛

استفاده از ماسک شدت کووید ۱۹ را 
کاهش می دهد

محققانی که پویایی انتقال بیماری های عفونی را 
مطالعه می کنند، مزیت بالقوه استفاده از ماسک 

را در سطح جمعیت بررسی کرده اند.
برای این مطالعه، محققان مدلی را برای بررسی 
کووید ۱۹ ایجاد کردند؛ یک نوع اتفاقی اما مفید 
کمتری  دوزهای  استنشاق  با  که  ایمن سازی  از 
به  ماسک  بدون  استنشاق  به  نسبت  ویروس  از 
قرن  در  عمداً  بررسی  نوع  این  می آید.  دست 
قرار  استفاده  مورد  آبله  کنترل  برای  هجدهم 
فرد  یک  کردن  آلوده  شامل  فرایند  این  گرفت. 
سالم با دوزهای کمی از ویروس زنده گرفته شده 
افراد  آبله بود.  َدلَمه خشک یک فرد آلوده به  از 
در این حالت، اغلب بیماری با شدت کمتری را 
افرادی که به طور طبیعی آلوده شده  نسبت به 
بودند تجربه می کردند، اما با این وجود از عفونت 
بیشتر مصون بودند. در اوایل پاندمی کووید ۱۹، 
عنوان شد افرادی که با وجود استفاده از ماسک 
آلوده شده بودند، ممکن است بیماری خفیفی را 
تجربه کنند. مدل جدید ریاضی به محققان اجازه 
می دهد تا تأثیر بالقوه این تأثیر را بر کل جمعیت 
برآورد کنند. »دیوید اِرن«، رئیس دانشکده علوم 
مک مستر کانادا، می گوید: »اگر تأثیر این مدل 
در  و  شدید  موارد  به  ابتالء  تعداد  باشد،  قوی 
نتیجه فشار بر سیستم های مراقبت های بهداشتی 
می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد، اگر 
اگر  حتی  کنند  استفاده  ماسک  از  مردم  اکثر 

ماسک ها از آلوده شدن آنها جلوگیری نکند.«

رئیس جمهور با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار:
هیچ کوتاهی در زمینه نظارت 

پذیرفتنی نیست
رئیس جمهور گفت: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کاال 
اقتصادی است  اجرای موفق طرح اصالح  مسأله مهمی در 
که فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را 

می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.
از ظهر روز )سه  شنبه(  ابراهیم رئیسی پیش  آیت اهلل سید 
رهبر  از  قدردانی  با  بازار،  تنظیم  ستاد  جلسه  در  با حضور 
معظم انقالب که پیش از آغاز اجرای طرح اصالح اقتصادی 
این طرح  بهتر  اجرای  در  دولت  یاری  به  را دعوت  همگان 
مهم کردند، گفت: نقش آفرینی مردم مانند همه عرصه های 
خطیر گذشته در این اصالح اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن 
باید به  اینکه  بر  تاکید  با  موفقیت آن است. رئیس جمهور 
شبهات و گره های ذهنی مردم در خصوص این طرح حتما 
پاسخ داد، افزود: اقناع افکارعمومی و اقشار مختلف و نخبگان 
جامعه برای درک بهتر و همراهی در اجرای این طرح، بسیار 
مهم و ضروری است.  رئیسی اظهار داشت: نظارت بر زنجیره 
و  فروشگاه ها  در  فروش  و  توزیع  تا  تولید  و  تامین  از  کاال، 
خرده فروشی ها، مسئله مهم دیگری است که برنامه ریزی و 
فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می 

طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

با اشاره به اصالح نظام پرداخت یارانه
یارانه ها 

مستقیم به مردم تعلق می گیرد
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بحث حذف 
نوعی  به  است  قرار  کرد:  تصریح  نیست،  مطرح  ها  یارانه 
تغییراتی در شیوه ارائه یارانه انجام شود. با این تغییری که 

ایجاد می شود، در نهایت به نفع کشور خواهد بود.
خط  »بدون  برنامه  در  اظهاراتی  طی  حسینی  محمد 
رئیس جمهور  اینکه  به  اشاره  با  رادیو گفت وگو  خوردگی« 
موضوع  مورد  در  گویند،  می  سخن  مردم  با  چندی  از  هر 
آستانه  در  ما  االن  در شب گذشته گفت:  ایشان  سخنرانی 
عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی  طرح  هستیم؛  تغییراتی 
یارانه ها مطرح است و قرار است در شیوه حمایت از مردم 
اصالحاتی صورت گیرد. موضوع اصلی صحبت های رئیس 

جمهور نیز در این خصوص بود.
افزود: در گذشته در بحث کاالهای اساسی به تاجران  وی 
و واردکنندگان ارز ترجیحی تعلق می گرفت و این حمایت 
انجام می شد، البته با مفاسدی هم همراه بود و در مواردی 
فرصت  این  از  افرادی  بلکه  نداشت  مردم  برای  تاثیری 
به  یارانه می خواهد مستقیم  این  سوءاستفاده کردند. االن 
خود مردم یعنی مصرف کنندکان تعلق گیرد و از این جهت 
رئیس  اول  معاون  اگرچه  شود؛  تبیین  مطلب  تا  است  نیاز 
دولت،  اقتصادی  سخنگوی  جمله  از  وزرا  برخی  یا  جمهور 

وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی صحبت هایی کرده اند.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری اظهار کرد: در مجلس نیز 
روز یکشنبه در جلسه ای که داشتیم به سواالت مردم که 
ایجاد  ابهاماتی که در جامعه  و  همان مطالبات مردم است 
تواند  نمی  ها  این  از  کدام  هیچ  ولی  ایم  داده  پاسخ  شده، 
مردم  زبان  با  که  شود  جمهور  رئیس  سخنان  جایگزین 
توضیح  این مصاحبه  توضیح دهند. در  به خوبی  را  مسائل 
داده شد که چه کاری می خواهد انجام شود و این مسئله 

چه اقتضائاتی داشته که این تصمیم گرفته شده است.
وی متذکر شد: ما بر این باور هستیم که در این امر تاخیر 
اینها و در دولت قبل  از  این اصالحات زودتر  باید  افتاده و 
انجام می شد ولی حاال این دولت با وجود اینکه در سال اول 
است و این کار ممکن است هزینه های مقطعی را به همراه 
و  منطقه  مسائل  و هم  اما هم وضعیت کشور  باشد  داشته 
جهانی اقتضا می کند که این کار صورت گیرد و این تغییر 

شیوه انجام شود.
حسینی با تاکید بر اینکه بحث حذف یارانه ها مطرح نیست، 
تصریح کرد: قرار است به نوعی تغییراتی در شیوه ارائه یارانه 

انجام شود.
هم  این  نیست؛  امکان  موجود  وضع  ادامه  شد:  متذکر  وی 
وظیفه قانونی ما است که این تغییر را بدهیم و هم منطق 
و استدالل اقتصادی ایجاب می کند تا این تغییر ایجاد شود 
تا کارها به سامان برسد. ارز ترجیحی برای این بود که ما 
به سمت عدالت حرکت کنیم و کاهش فقر صورت بگیرد، 
غالبا  اهداف  این  اما  تولید شود،  و  اقتصادی  به رشد  منجر 
شود  می  ایجاد  که  تغییری  این  با  ولی  نکرده  پیدا  تحقق 
ما فکر می کنیم اینکار در نهایت به نفع کشور خواهد بود. 
اما  باشد  تبعاتی داشته  اگرچه ممکن است در کوتاه مدت 
با همکاری که بین قوا انجام می شود و همه نهادها در این 
زمینه همکاری کنند، قطعا می تواند نتایج مفیدی را برای 

کشور همراه داشته باشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

رکورددار رشد نقدینگی چه کسی است؟ 

وزیر دادگستری تاکید کرد:

اقدام دولت در اجرای اصالح نظام پرداخت یارانه  شجاعانه است

در  دولت  اقدام  کرد:  تاکید  دادگستری  وزیر 
یارانه شجاعانه،  پرداخت  نظام  اصالح  اجرای 

دلسوزانه و صادقانه است.
امین حسین رحیمی در نشستی که با حضور 
تعزیرات  سازمان  اجرایی  و  ستادی  مدیران 
حکومتی که در محل این سازمان برگزار شد 
با اشاره به مسئله اجرای اصالح نظام پرداخت 
فعلی  وضعیت  اینکه  مورد  در  گفت:  یارانه ها 
نامناسب  یارانه ها  و  ترجیحی  ارز  پرداخت 
لذا  دارند  نظر  اتفاق  کارشناسان  همه  است 
برای  ترجیحی  ارز  و  یارانه ها  ساماندهی 
کاالهای اساسی امری ضروری و کسی در آن 

شکی ندارد.
وی افزود: اما به لحاظ تبعات و عوارض این 
که  نداشته  تمایل  کسی  حال  به  تا  مسئله 
دهد  انجام  را  اقتصادی  بزرگ  جراحی  این 
لذا اقدام دولت در این زمینه شجاعانه است. 
الزم است با توجه به وضعیت کشور در این 
دستگاه  تمامی  میان  الزم  هماهنگی  مسئله 

های مسئول صورت گیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اقدام دولت در 
مردمی سازی و عادالنه کردن پرداخت یارانه 
ها به نفع مردم است گفت: در حال حاضر ارز 

ترجیحی با هدفی که پرداخت نسبت به آن 
نمی  اثبات  اصلی  به هدف  صورت می گیرد 
خاصی  تعداد  را  سود  بیشترین  درواقع  کند 
اینکه  بر  عالوه  دولت  اقدام  لذا  برند.  می 
و  ضروری  دهد  می  انجام  اقتصادی  جراحی 
زیرا  باشد.  می  هم  مردم  نفع  که  است  الزم 
با مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه  همه 
اینکه  ضمن  برند  می  استفاده  ان  از  مردم 

طبقات ضعیف جامعه بیشتر هم می برند.
رحیمی در ادامه با اشاره به صحبت های شب 
گذشته رئیس جمهور مبنی براینکه دهکهای 
بعدی  دهک های  و  تومان  هزار   4۰۰ تا  اول 
یارانه دریافت می کنند  تومان  تا ۳۰۰ هزار 
گفت: این مسئله به جز یارانه ای است که به 
نان و دارو تعلق می گیرد. لذا این اقدام دولت 

به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه است.
وزیر دادگستری گفت: از طرف دیگر وضعیت 
ارز ترجیحی در حال حاضر به گونه ای است 
که بسیاری جرایم هم اتفاق می افتاد و حتی 
بحث رانت مطرح  می شود تعداد محدودی 
کنند  می  استفاده  کاال  واردات  برای  آن  از 
اقدامی که دولت در این زمینه انجام می دهد 
به  نا  بلکه جلوی  است  نفع مردم  به  تنها  نه 

سامانی ها را می گیرد.
تعزیرات  سازمان  وظیفه  کرد:  تاکید  وی 
حکومتی این است که با اجرای این طرح می 
تواند جلوی نا به سامانی ها در بازار را بگیرد 

و برخورد جدی در این زمینه داشته باشد.
می  اعالم  صراحتا  گفت:  دادگستری  وزیر 
کنم هیچ واحد تولیدی یا صنفی اجازه ندارد 
بدون اجازه از سازمان حمایت قیمت کاالی 
مسئله  این  وقتی  نتیجه  در  دهد.  افزایش  را 
ساماندهی اعالم شود این احتمال وجود دارد 
قیمت برخی کاالهای اساسی توسط خیلی ها 
افزایش  سرخود  کاالها  سایر  قیمت  بهانه  به 
پیدا کند  لذا بنده تاکید می کنم هیچ واحد 
صنفی اجازه افزایش قیمت سرخود را  ندارد.

وی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نمی خواهیم 
تولیدکنندگان شود. ممکن  اجحافی در حق 
است برخی تولید کنندگان مدعی باشند که 
به  گرانتر  را  آن  و  یافته  افزایش  کاال  بهانه 
بلکه  کاال  فقط در مورد  نه  برساندند.  فروش 
درباره تمام خدمات اگر دقت نکنیم بی نظمی 

در جامعه ایجاد می شود.
حکومتی  تعزیرات  مدیران  به  خطاب  وی 
اید  داشته  دقت  حال  به  تا  اظهارداشت: 

خاص  طور  به  طرح  این  اجرای  در  اکنون 
این  رعایت  بدون  کسی  اگر  که  کنید  دقت 
قیمت  اعالم  برای  رسمی  )مرجع  تشریفات 
ندهد،  انجام  اقدامی  است(  حمایت  سازمان 
سازمان  پزشکی  موارد  و  داروها  در خصوص 
غذا و دارو مرجع بوده در خصوص محصوالت 
حمایت  سازمان  هماهنگی  با  کشاورزی 
کس  هیچ  بنابراین  شود  می  اعالم  قیمتها 

اجازه ندارد قیمت ها را افزایش دهد.
رحیمی با تاکید براینکه در اجرای این طرح 
هماهنگی بین ارگان دولت وجود دارد گفت: 
سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات 
است مرجع نظارت و بازرسی نیستیم نظارت 
جهاد  و  صمت  وزارت  توسط  بازرسی  و 
می  صورت  اتحادیه ها  و  اصناف  و  کشاوری 
گیرد قیمت گذاری نهایی را سازمان حمایت 
اعالم می کند و نهایتا گزارش اینها به سازمان 
تعزیرات می رسد و ما رسیدگی می کنیم لذا 

هماهنگی جدی بین واحدها وجود دارد.
اختیارات  اینکه  به  اشاره  با  دادگستری  وزیر 
به  گفت:  یافته  افزایش  تعزیرات  سازمان 
لحاظ همکاری باید گشت های سیار سازمان 
همچنان فعال نگه داشته شود و افزایش یابد. 
از واحدهای صنفی هم تقاضا دارم درج قیمت 
یکی  اخیرا  مثال  عنوان  به  باشند.  داشته  را 
گرانفروشی  که  را  تعزیرات شرکتی  از شعب 
کرده بود ۳۸۶ میلیارد تومان جریمه کرد اما 
با اختیاراتی که اکنون به این سازمان اضافه 
شده این مبلغ می تواند تا ۵ برابر هم افزایش 
یابد حتی اگر احراز شود واحد صنفی تخلفی 
تخلف  تابلوی  زدن  و  آن  پلمپ  امکان  کرده 

وجود دارد.
وی در پایان اظهار کرد: همچنین رئیس شعبه 
تعزیرات حق دارند قبل از صدور رای تابلوی 
چنین  در  است  متخلف  فرد  که  کند  نصب 
می  کننده  تخلف  فرد  آن  آبروی  شرایطی 
رود و ما هم نمی خواهیم آبروی کسی برود 
صنفی  واحد  هیچ  در  تابلوی  نداریم  دوست 
بزنیم امیدوار هستیم که وزارتخانه های جهاد 
و صمت با همکاری اتحادیه ها و اصناف این 

اجازه را ندهند در حق مردم احجاف شود.

مساله  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
استانداردسازی خودروها با سالمت مردم در 
ارتباط است و خودروسازها باید توجه داشته 
ارتباط  مردم  سالمت  با  کارشان  که  باشند 
دارد. کشته شدن قریب هزار نفر در دو سه 
از  ناشی  برخی  که  است  فاجعه  یک  هفته 

استانداردنبودن خودروهاست.
ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری روز سه 
شنبه ضمن تبریک روز کارگر و معلم گفت: 
را  کشور  سازان  آینده  تربیت  عزیز  معلمین 
برعهده دارند. همچنین کارگران چرخ اقتصاد 

کشور را به حرکت در می آورند.  
مالقات  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  خداییان 
مجازی زندانیان گفت:  موضوع مالقات برخط 
سال  دو  آنها  با  زندانیان  خانواده  تصویری  و 
در دستور کار قوه قضاییه است و زیرساخت 
در  البته  نیست.  کامل  ولی  شده  فراهم  ها 
اجرا شده است و ۶۹ هزار و  تمام زندان ها 
۳۰۰ مورد مالقات برخط و تصویری داشتیم. 
بصورت  هم  ها  دادگاه  شده  داده  ترتیبی 
برخط برگزار شوند و حدود ۲۷۸ هزار جلسه 
برگزار شده  دادگاه بصورت ویدیو کنفرانسی 
ها  دادگاه  به  زندانی  هزار   4۱۸ اعزام   از  و 

خودداری شده است.

کشته شدن هزار نفر در دو سه هفته 
یک فاجعه است 

که  اخطاری  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
دریافت  بازرسی  سازمان  از  سایپا  شرکت  
استانداردسازی  مساله  گفت:   است،  کرده 
است  ارتباط  در  مردم  سالمت  با  خودروها 
که  باشند  داشته  توجه  باید  خودروسازها  و 
دارد. کشته  ارتباط  با سالمت مردم  کارشان 
یک  هفته  سه  دو  در  نفر  هزار  قریب  شدن 
فاجعه است که برخی ناشی از استانداردنبودن 
بر  رهبری  که  هست  دوبار  خودروهاست. 
و   کند  می  تاکید  خودروها  استانداردسازی 
اگر  است.  مسئولین  همه  برای  تکلیفی  این 
خودرویی استاندارد الزم را ندارد باید جلوی 
تولیدش گرفته شود و ما در سازمان بازرسی 

پیگیریم و هشدار هم دادیم.

تمام محاکمات ما اعم از اقتصادی و 
غیراقتصادی علنی است

دادگاه های  شدن  برگزار  علنی  درباره  وی 

ما  محاکمات  تمام  گفت:   اقتصادی  مفاسد 
است.  علنی  غیراقتصادی  و  اقتصادی  از  اعم 
محاکمات  انتشار  معنی  به  هم  بودن  علنی 
در  به خصوص  اخیر  های  ماه  در  ما  نیست. 
دوره تحول محاکمات متعددی داشتیم که نه 
تنها علنی بوده بلکه منتشر شده است مثل 
جلسات  که  نیست  طور  این  سرمایه.  بانک 
با  اخیر  ماه  سه  دو  در  نباشد.  علنی  دادگاه 
به  رسیدگی  در  قضاییه  قوه  ریاست  تاکید 
 ۹۶ حدود  اقتصادی،    مفاسد  های  پرونده 
پرونده در این مدت رسیدگی را کردیم و به 
صدور حکم قطعی منتهی شدند لذا برخورد 

با مفاسد  جدی و قاطع است و ادامه دارد.
سه سال نگهداری در کانون اصالح 

تربیت و رد مال برای مهرشاد سهیلی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا 
مهرشاد  برای  صادره  حکم  جزییات  درباره 
به  با کیفرخواست  پرونده  این  سهیلی گفت: 
به  و  صادر  بدوی  حکم  شد.  ارسال  دادگاه 
سه سال نگهداری در کانون اصالح و تربیت، 
است.  شده  محکوم  مال  رد  و  نقدی  جزای 
اجرا  قطعیت  در صورت  و  است  بدوی  حکم 

می شود.

فساد در شهرداری ارومیه
وی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در 
شهرداری ارومیه گفت:  در این پرونده برخی 
تحت  کارمندان  و  شهر  شورای  اعضای  از 
دادرسی  جلب  به  قرار  گرفتند.  قرار  تعقیب 
نفر   ۸4 مورد  در  شد.  صادر  کیفرخواست  و 
از  نفر   ۳۶ است.  شده  صادر  کیفرخواست 
از  نفر   ۲۳ و  شهرداری  کارکنان  و  مدیران 
و  ارومیه  شهر  شورای  سابق  و  فعلی  اعضای 
۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند 
شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه 
آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و 

پرونده در حال ارجاع به دادگاه است .

 شکایت قالیباف از جعفر زاده
 و احضار جعفرزاده 

شکایت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  خدائیان 
سابق  نماینده  جعفرزاده  از  مجلس  رئیس 
منزل  خرید  خبر  انتشار  علت  به  مجلس 
اینکه  و  ترکیه  در  قالیباف  خانواده  توسط 
خصوص  در  گفت:  است؟  مرحله ای  چه  در 

شده  انجام  شکایت  به  توجه  با  موضوع  این 
مشتکی  و  شده  تشکیل  تهران  در  پرونده ای 
فوریت  با  که  است . کسانی  احضار شده  عنه 
نتوانند  اگر  انتشار مطالبی می زنند  به  دست 
ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار 
گرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند 
و به صرف شنیده ها مطالبی را منتشر کنند 
ورود  قضائیه  قوه  شود،   تشکیل  پرونده ای 

می کند.
حکم اعدام احمد رضا جاللی

 قطعی است 
جاللی  احمدرضا  حکم  اجرای  درباره  وی 
احمدرضا  آقای  گفت:  اردیبهشت   پایان  تا 
تابعیت  و  ایران  اتباع  از  فرزند محمد  جاللی 
ایران دارد و ایرانی است و در ۱۳۹۶ به اتهام 
اقدام علیه  و    با موساد  ارتباط  و  جاسوسی 
های  طرح  اطالعات  افشای  و  کشور  امنیت 
مربوط  اطالعات  حتی  و  فوق سری  و  سری 
قرار  تعقیب  تحت  ای  دانشمندان هسته  به  
بازداشت   از  بعد  و  شد  بازداشت  و  گرفت 
امتیازی  و  تابعیت  او  به  ایشان، کشور سوئد 
به او داد. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد 
به  اعدام محکوم شده و حکم قطعی است  و 
در دستور کار مقامات قضایی است و  نسبت 

به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مبادله احمدرضا 
جاللی و حمید نوری گفت: این دو ارتباطی 
و  گناه  بی  حمیدنوری  آقای  ندارند.  هم  با 
محاکمات ایشان نامشروع است.  آقای جاللی 
دو سال قبل از ایشان بازداشت شده و حکم 
بحث  است.  شده  صادر  موردش  در  قطعی 
براساس  قضاییه  قوه  و  نیست  مطرح  مبادله 

حکم صادره اقدام خواهد کرد.
برخورد جدی با زورگیران و مخالن نظم

سوالی  به  پاسخ  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
درباره  مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه ای 
چنینی  این  خشن  جرایم  شاهد  ما  چرا  و 
همانند زورگیری چند روز گذشته در شهریار  
دستورالعمل  خصوص  در  گفت:  هستیم، 
دستورالعمل  آن  تنها  نه  گفت  باید  صادره 
بلکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده با کسانی 
که زورگیری می کنند و اخالل در نظم دارند 
برخورد جدی صورت می گیرد. با این جرایم، 
برخورد خشن صورت می گیرد. در کشورهایی 
که در تمامی خیابان ها هم دوربین هست باز 
شاهد وقوع این اتفاقات هستیم و اگر موردی 
برخورد  عدم  به  داللتی  می گیرد  صورت 
در  که  کسانی  بیشتر  و  نیست  قضا  دستگاه 
از  هستند.  افراد  قبیل  این  از  هستند  زندان 
افراد  این  با  گویم  می  دادستان ها  به  اینجا 

نیروی  از  و  گیرد  صورت  قاطع  برخورد 
تکرار  از  ورود درست  با  انتظامی می خواهیم 

جرم جلوگیری کند.
وی افزود: قوه قضائیه بانک اطالعاتی مجرمان 
را دارد و اگر جرمی رخ می دهد باید آنها را 
پیگیری کرد.  آمار این جرایم در کشور زیاد 
نیست و مواردی رسانه ای می شود و نباید این 

طور پنداشت که به وفور است .

پرونده فائزه هاشمی در دادسرای تهران 
تشکیل شد 

سوالی  به  پاسخ  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
درباره  اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه 
امنیتی  نهادهای  برخی  تحریم  درخواست  با 
و توهین به پیامبر، گفت: در رابطه با هر دو 
موضوع پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل 
شده و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر 

موضوع بوده است .
آخرین  در خصوص  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
پرداخت  و  زنجانی  بابک  پرونده  وضعیت 
بدهی و آیا  او آزاد شده است؟ گفت: این فرد 
تسویه  به  نسبت  و  است  زندان  در  همچنان 

بدهی خود اقدام نکرده است.
سوالی   به  پاسخ  در  قضاییه  قوه  سخنگوی 
درباره رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: 
تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی 
پرونده  را  پرونده  این  اسم  نمی توان  و  دارد 
قضایی  دستگاه  متاسفانه  گذاشت.  قضایی 
و  بین المللی  استانداردهای  کمترین  سوئد 
داخلی خود را در مورد ایشان اجرا نکردند. در 
رعایت  استانداردها  کوچکترین  نوری  پرونده 
به  کنسولی  مامورین  و  خانواده  است.  نشده 
مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بالیی سر 
آقای نوری آمده است. خانواده آقای نوری دو 
سال حق مالقات با ایشان را نداشتند. یکی از 
حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است 
تعیینی  وکیل  نداد  اجازه  سوئد  دولت  که 
دادند.  تسخیری  وکیل  او  به  و  باشد  داشته 
به  نیاز  بیماری چشمی  علت  به  نوری  آقای 
پزشک دارد که تاکنون اجازه مالقات پزشک 
از  دفاع  برای  متهمی  هر  نداده اند.  را  وی  به 
شهود  اما  دارد  شاهد  معرفی  حق  خودش 
است  حالی  در  این  نپذیرفته اند،  را  ایشان 
کرده اند  معرفی  را  خود  شهود  مخالفین  که 
و علیه ایشان شهادت داده اند. مدعیان حقوق 
قضایی  مقامات  به  بنده  هستند؟  کجا  بشر 
سوئد توصیه می کنم به کار و وظیفه قضایی 
خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار 
نگیرند. ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع 

خود دفاع می کند.

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد؛

کشته شدن قریب به هزار نفر در دو سه هفته 
یک فاجعه است 


