
پرداخت یارانه به مصرف کننده
 موجب از بین رفتن فساد می شود

دولت با ساماندهی یارانه ها به دنبال 
حل مشکالت معیشتی مردم است

صفحه )4(صفحه )4(

اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  نایب   
گفت: تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی و 
پرداخت آن به مصرف کننده نهایی موجب از بین رفتن رانت 
و فساد در این حوزه می شود. شهباز حسن پور بیگلری افزود: 
صحبت های رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم 

درباره اصالحات ایجاد شده در یارانه ارز ترجیحی برای...

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
گفت و گوی مستقیم رییس جمهور با مردم اعتماد ساز بود، 
مشکالت  دنبال حل  به  یارانه ها  ساماندهی  با  دولت  گفت: 
معیشتی مردم است. رمضانعلی سنگدوینی در مورد حمایت 

رهبر انقالب از اقدام های اقتصادی دولت گفت:....

سال شانزدهم * شماره 3087 * 4 صفحه *1000 تومانشنبه 24  اردیبهشت 1401 * 14  می 2022 * 12  شوال 1443

دستگاه هایی که اراضی پارک 
جنگلی را گرفته اند خلع ید شوند

 هشدار نسبت به
 سرویس دهی
 قهوه خانه ها 

به »دبیرستانی ها«

مسئوالن
 اسم محتکران را جار بزنند

مسئوالن اسم محتکران را جار بزنند، هر کسی از 
هر طیف و جناح سیاسی باشد باید با آن برخورد 
قاطع شود، در تعزیرات جرائم سنگین دیده شده، 
علی  حجت االسالم  شود.  برخورد  هست  قانون 
 ۲۳ جمعه  سیاسی  عبادی  آیین  در  وحدانی فر 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با   ۱4۰۱ اردیبهشت 
کشور اظهار کرد: بیماری نظام اقتصادی یک میراث 
مشکالتی  امروز  که  است  ۶۰ساله  حداقل  ماندگار 
برای کشور بوجود آورده است. وی نظریه همه  را 
اقتصاددان ها و طیف های سیاسی مختلف را موافق 
حذف ارز ترجیحی عنوان و تصریح کرد: البته اینکار 
باید در دولت های قبلی انجام میشد تا کار به اینجا 

نمی رسید. امام جمعه دهدشت با بیان اینکه...

به  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  معاون 
هنگام بازگشت از گفتگوهای خوب و رو به جلو خود 
در تهران، در آلمان مورد بازداشت موقت قرار گرفت 
نکات  گویای  اتفاق  این  شد.  همراهش ضبط  تلفن  و 

مهمی در پشت پرده ماجراست.
به  اروپا  خارجی  سیاست  مسئول  معاون  مورا،  انریکه 
هنگام  به  جمعه  صبح  همکارانش،  از  نفر  دو  همراه 
بازگشت از سفر تهران در فرودگاه فرانکفورت توسط 
پلیس آلمان به طور موقت در حالتی شبیه به بازداشت، 

نگه داشته شدند. 
به  عزیمت  قصد  فرانکفورت  از  همکارانش  و  مورا 

بروکسل، مقر اتحادیه اروپا را داشتند.
پلیس یا مقامات آلمان هنوز هیچ توضیحی درباره این 

اتفاق نداده اند. 
مورا نیز امروز صبح در توییتی نوشت که هیچ توضیح 
همچنین  او  نداده اند.  ماجرا  این  درباره  او  به  روشنی 
مبنی  وین  کنوانسیون  نقض  اقدام  این  که  نوشت 
مقام  یک  او  که  چرا  هست.  دیپلمات ها  مصونیت  بر 
رسمی  ماموریت  یک  چارچوب  در  و  اروپا  اتحادیه 
گذرنامه  او  اینکه  بر  مضاف  است.  بوده  در حال سفر 

دیپلماتیک از اسپانیا دارد.
در همین حال، این مقام اتحادیه اروپا سه شنبه شب 
راهی تهران شد و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
ارشد  کننده  مذاکره  باقری،  علی  با  ساعت  چندین 

کشورمان گفتگو کرد.
بحث های مورا و باقری در فضایی مثبت برگزار شده و 
روند و پیشرفت خوبی را داشته است و گفتگوها تقریبا 

به مراحل نهایی خود رسیده است.
و البی  رژیم  نظر می رسد  به  این گزارش،  اساس  بر 
در  پیشرفت  گونه  هر  با  سابق  مثل  صهیونیستی 
گفتگوها مخالف و از آن نگران بوده است، قصد مانع 
تراشی در روند گفتگوها را دارد و در این مسیر از هیچ 

تالش و اقدامی فروگذار نیست.
امنیتی  دستگاههای  از  بخشی  در  صهیونیستی  البی 
گزارش های  از  برخی  و  دارد  را  خوبی  نفوذ  آلمان 
سرویس های امنیتی این کشور که به طور اختصاصی 
در رسانه های اسرائیلی و درباره موضوع ایران منتشر 
شده اند، در کنار سایر شواهد، چنین گزاره ای را تایید 

می کنند.
از موضوعاتی که مورا در توییت  از طرف دیگر، یکی 
اعدام  حکم  موضوع  کرده،  اشاره  آن  به  خود  دوم 
برای  جاسوسی  اتهام  به  که  است  جاللی  احمدرضا 

موساد و کمک به ترور دانشمندان هسته ای کشورمان 
در حال حاضر در زندان است. فشار بر مقام اروپایی در 
خصوص جاللی، به عبارتی دم خروسی است که مبدا 

فشارهای این اقدامات مخرب را افشا می کند. 
در ماجرای فرانکفورت زمینه مخالفت با پیشرفت در 
گفتگوهای هسته ای دیده می شود که از طریق فشار 
بر فردی که به دنبال تحقق توافق است، اتفاق می افتد. 
رژیم  عامل  که  است  جاللی  از  حمایت  دیگری  و 
موضوع،  دو  این  مشترک  مخرج  است.  صهیونیستی 

منافع رژیم صهیونیستی و دوستان آن است.
اما از همه مهمتر، اقدامات فوق که ناشی از دستپاچگی 
و آشفتگی البی صهیونیستی و جبهه مخالف با توافق 
این  بر  مبنی  و جدی  مهم  نشانه  یک  است،  وین  در 
است که با پیشرفت های اخیر در گفتگوهای تهران، 

مذاکرات وین به مراحل نهایی خود رسیده است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با هدایت درست یارانه ها به 
سفره مردم، فشار معیشتی از دوش آن ها 
کاهش می یابد و به تحقق اهداف جراحی 

اقتصادی کشور نزدیک تر می شویم.
رئیس  تاکید  درباره  محمدجوادعسکری 
جمهور برای اصالح عدالت یارانه ای افزود: 
وگو  گفت  در  جمهور  رئیس  خوشبختانه 
در  که  برنامه هایی  و  مردم همه جوانب  با 
ارز  اصالح  و  دولت  اقتصادی  تحول  طرح 
نقطه  و  داد  توضیح  دارد،  وجود  ترجیحی 

ابهامی باقی نماند.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان 
اینکه بهبود شرایط معیشتی اقشار آسیب 
و  دولت  تالش  اصل  مردم  سایر  و  پذیر 
مجلس است، اظهار داشت: کم توجهی های 
اقتصاد  شدکه  سبب  گذشته  دولت های 
تحریم ها  و  شود  مشکالتی  دچار  ایران 
این  به رغم  ولی  بر علت شدند.  مزید  هم 
برای  درستی  راهکار  هر  از  باید  مشکالت 
بهبود شرایط معیشتی مردم استفاده کرد.

ادامه  دشت  زرین  و  داراب  مردم  نماینده 
راه حل  تحریم ها  ابتدای  از  اگر  البته  داد: 
نظر  در  آن  رفع  برای  جدی  و  اساسی 
می گرفتیم، امروز تحریم ها به عنوان بهانه 
مشکالت  علت  عنوان  به  مدیران  اصلی 
باید در این  با این حال  مطرح نمی شدند. 
زمان هم با تحریم ها مبارزه و زندگی مردم 
را اداره کرد و هم اینکه راه پیشرفت کشور 

را در پیش گرفت.
رییس  گفته  طبق  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تحول  طرح  مجریان  همه  باید  جمهور 
اقتصادی، وظایف خود را به درستی انجام 
دهند، عنوان کرد: در صورت این همکاری 
و  شود  می  کمتر  مشکالت  هماهنگی  و 
انجام  محکم  نظاراتی خود  وظیفه  مجلس 
می دهد چرا که خط قرمز مجلس و دولت 

منافع و معیشت مردم است.
و  اقتصادی  برنامه  اثر  درباره  عسکری 
در  مطلق  فقر  کاهش  برای  دولت  تحولی 
به  باید  یارانه ها  هدفمندی  گفت:  کشور 
سمت منتفع شدن اقشار آسیب پذیر باشد.  
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
سمت  به  باید  یارانه ها  افزود:  اسالمی 
افرادی سوق داده شوند که نیازمند هستند 
تا در تالطم های اقتصادی متضرر نشوند به 
با هدایت درست  بتوانیم  عبارتی هرچقدر 
را  معیشتی  فشار  مردم،  سفره  به  یارانه ها 
جراحی  به  دهیم،  کاهش  آنها  دوش  از 

اقتصادی کشور نزدیک شدیم.
با  مجلس  همراهی  میزان  درباره  وی 
کرد:  عنوان  دولت  اقتصادی  تحول  طرح 
این  اجرای  برای  قوه  سه  هر  خوشبختانه 
موضوع اتفاق نظر دارند. البته در چگونگی 
اجرای آن اختالف سلیقه هایی است. با این 
حال در جمع بندی که رهبر معظم انقالب 
به  باید همه  کردند  بیان  رئیس جمهور  و 

دولت در این برنامه کمک کنند.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: سرمایه 
حاصل از نفت را باید به سمت ثروت های 
ماندگار، بخش سرمایه  گذاری های مولد و 
در  اقتصادی  فزاینده  گذاری های  سرمایه 
واقعیت  اما  ببریم  از کشور  و خارج  داخل 
اندیشی  خام  مسیر  این  در  که  است  این 

داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
آیین  در  جمعه  روز  قالیباف  محمدباقر 
نفت،  نمایشگاه  وششمین  بیست  گشایش 
گرامیداشت  با  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز، 
گرامی  گفت:  نفت،  صنعت  شهدای  یاد 
که  مجاهدانی  و  رزمندگان  یاد  می داریم 
از روزهای نخست دفاع مقدس در آبادان، 
همه  بوشهر  و  خارک  تا  اهواز  و  خرمشهر 
شهید  وزیر  از  سکوها  و  نفتی  حوزه های 
که  کارگرانی  و  متخصصان  تا  تندگویان 
جبهه  در  امروز  تا  انقالب  ابتدا  همان  از 
ایران عزیز تالش  مجاهدت و افتخار برای 
نیروهای  به  هم  امروز  افزود:  وی  کردند. 
غیرات  با  و  بنیان  دانش  و  باانگیزه  جوان 
با  نیروهای  کنار  در  که  اسالمی  و  ایرانی 
برای  زیاد  قدمت  با  شرکت های  و  تجربه 
استقالل کشور و برای عزت ایران اسالمی 

تالش می کنند، خداقوت می گویم.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هم 
با افتخار در مسیر  کمک و تسهیل گری و 
برای تحول در صنعت نفت و  تنظیم گری 
گاز کشور در خدمت یکایک شما مجاهدان 
این عرصه خواهد بود. قالیباف با بیان چند 
نفت،  معادن،  حفظ  داشت:  اظهار  نکته 
بین  ثروت های  و  سرمایه ها  انفال  و  گاز 
آن  انجام  برای  اما  اولویت هاست  از  نسلی 
با چالش های روبه رو هستیم در کشورهای 
پیشرفته و در حال پیشرفت تجربه قطعی 
و مثبت وجود دارد از اینکه هر جا انتقال 
مستقیم پول به چرخه اقتصاد کشور وارد 

شد تورم زا بوده، هست و خواهد بود.
وی افزود: همه باور داریم و تجربه کردیم 
از  یکی  سفیر  که  انقالب  از  قبل  چه 
کشور  این  ثروت  و  نفت  برای  ابرقدرت ها 
تصمیم می گرفت و استقاللی در این زمینه 
نداشتیم و چه امروز بعد از انقالب که وقتی 

درآمد مستقیم انفال وارد بودجه می شود، 
نعمت منابع را به نقمت تبدیل می کنیم و 

امروز هم شاهد آن هستیم.
و  زمینی  زیر  منابع  کرد:  تاکید  قالیباف 
نیست  دولت  یک  به  متعلق  تجدیدناپذیر 
خام  است.  مردم  همه  به  متعلق  بلکه 
طوری  درآمد  این  کرد  هزینه  و  فروشی 
جاری  های  هزینه  در  آن  درصد   ۸۰ که 
کشور است، بسیار بد است و همه این را 
می گوییم اما در عین حال انجام می دهیم 
بدحکمرانی  و  اندیشی  خام  آن  از  بدتر  و 
کردن بر حوزه صنعت نفت و گاز و انرژی 
در  اینکه  بیان  با  وی  است.  کشور  در 
حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانت 
کنیم نه از خود نفت خام، ادامه داد: اعداد 
و ارقام نشان می دهد نفت رو به افول و گاز 
را خوب  ثروت  این  باید  است.  به رشد  رو 
نگهداری کنیم و توسعه دهیم. تجربه تلخ 
گذشته حساب ارزی مقابل چشمان ماست 
هزینه  بردیم،  آنجا  به  را  پول  چگونه  که 
نسلی  بین  ثروت  این  نتوانستیم  و  کردیم 

را حفظ کنیم و افزایش دهیم.
رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ثروت های  سمت  به  را  سرمایه  این  باید 
و  مولد  سرمایه گذاری های  بخش  ماندگار، 
در  اقتصادی  فزاینده  گذاری های  سرمایه 
واقعیت  اما  ببریم  از کشور  و خارج  داخل 
اندیشی  خام  مسیر  این  در  که  است  این 

داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
از  قبل  را  اشکال  این  شد:  یادآور  وی 
مسوولیت  و  خودم  شخص  به  کسی  هر 
این  و  می دانم  مجلس  در  جایگاهم  و 
چون  قواست  سران  در  ما  وظیفه  موضوع 
انرژی  ما اصالح حکمرانی  از وظایف  یکی 
با  قالیباف  است.  مختلف  بخش های  در 
تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود 
انرژی  حامل های  در  مصرف  و  تولید  تراز 
گفت:  انرژی،  یارانه های  کردن  هدفمند  و 
چالش های بزرگ امروز که مردم را هم به 
زحمت انداخته، این ناترازی در بخش های 
مختلف بودجه، بانک ها، انرژی چه در تولید 

و چه در مصرف است.

دولت  کرد:   تأکید  تهران  نماز جمعه  خطیب 
کمر همت بسته تا آرام آرام جراحی اقتصادی 
را انجام دهد و در این زمینه با مردم نیز صادق 
در  خاتمی  سیداحمد  االسالم  حجت  است.  
تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا بیان کرد: از 
جلوه های تقوا آن است که هر زمان از دیگری 
ناصوابی  حرف  آن  در  می شود  گفته  سخنی 
گفته نشود. غیبت و تهمت حرام است. نباید 
حرفی را که فردی نزده به آن نسبت دهیم. 
نسبت دادن بی حساب به دیگران بی تقوایی 
سه  ایمان  که  فرمودند  )ع(  علی  امام  است. 
از  و  است  تقوا  آن ها  از  یکی  که  دارد  نشانه 
در  که  زمانی  که  است  آن  تقوا  جلوه های 
دیگران سخن می گوییم حریم خدا  با  رابطه 
را رعایت کنیم. خداوند در هر مکانی با شما 
است. این همراهی مکان و زمان نمی شناسد. 
همان طوری که شما هیچ گاه از خودتان غایب 
نیستید خداوند نیز همه جا با شما است. امام 
مظهر  در  و  خداست  مظهر  عالم  فرمود  )ره( 
خدا معصیت نکنید. خداوند نه تنها از ظاهر 
عمل بلکه از باطن عمل شما نیز آگاه است و 
می داند که چه نیتی در سر دارید. خداوند از 

پنهان و آشکار شما آگاه است.
کرد:  بیان  ادامه  در  تهران  موقت  امام جمعه 
در  ویژه  به  اقتصادی  مسائل  با  رابطه  در 
کشور  روز  مسائل  از  که  گرانی ها  خصوص 
آماده کرده و خدمت شما  را  نکته  است ۱4 
می گویم. خطیبی که از گرانی ها سخن نگوید 
انگار خطیب این مردم نیست و بنده براساس 
و خدمت  کردم  آماده  را  نکات  این  وظیفه ام 
شما می گویم. اولین نکته این است که انصاف 
یعنی  انصاف  است.  فضیلت  عرصه ای  هر  در 
جناحی،  قضاوت  داشتن.  واقع بینانه  قضاوت 
باندی، کینه توزانه و متملقانه، منصفانه نیست.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه اظهار کرد: 
برای هر  مردم  رضایت  تحصیل  نکته  دومین 
مردم  باطال  و  حقا  است.  سرمایه  حکومتی 
و  مخدوم  مردم  هستند.  حکومت  صاحب 

مسئوالن خادم هستند. بنده هیچ ابایی...

کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پارک  در  ساز  و  ساخت  هرگونه  گفت:با  بویراحمد  و 
که  دستگاه هایی  هستیم،  مخالف  یاسوج  جنگلی 
شوند.  ید  خلع  گرفته اند  را  جنگلی  پارک  اراضی 
کیامرث حاجی زاده در نشست کارگروه امور زیربنایی 
استان  توسعه  موافق  مدیران  همه  اینکه  بیان  با 
هستند، گفت: بحث و مجادله ما و مدیران در جلسات 
با هدف برگزاری بهتر اقدامات دستگاه ها و جلوگیری 
از تکرار خطاهای گذشته است. معاون امور اقتصادی 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد و بویراحمد با اشاره 

به بررسی اراضی واگذار شده طی ۲۰ سال اخیر...

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

2

2

2 4

استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

افزایش قیمت نان سنتی

 تخلف است

دادستان عمومی یاسوج گفت:
اعضای شبکه 

تحریک مردم به اغتشاش 
شناسایی و دستگیر شدند

پشت پرده
 ماجرای فرودگاه فرانکفورت چیست؟

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:
یارانه ها برای کاهش مشکالت معیشتی به سفره 

مردم هدایت شد

رئیس مجلس :
حکمرانی دقیق در هدایت نفت

 به سمت سرمایه گذاری های مولد نداریم

دولت در زمینه جراحی اقتصادی 
با مردم صادق است 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

خودروهای شوتی 
مرگ جابجا می کنند

3
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مردمی سازی یارانه های گامی مهم
 برای توسعه اقتصادی است

جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
یاسوج گفت:یکی از ضرورت های کشور طرح مردمی سازی 
کم  مردم  به  مستقیم  یارانه  آن  اساس  بر  که  هاست  یارانه 
درآمد و مستضعف پرداخت می شود و این طرح گامی مهم 

برای توسعه اقتصادی است.
آیت اهلل سید نصیر حسینی روز جمعه در خطبه های نماز 
جمعه این هفته شهر یاسوج  اظهار داشت:این طرح مزایای 
از  عبور  برای  را  فرصتهای گرانبهایی  و  داشته  بسیار خوبی 
گرانی های  مواظب  باید  اما  دارد  خود  در  کشور  مشکالت 

کاذب نیز باشیم.
وی افزود:در گذشته توزیع ناعادالنه یارانه و شیوه غیر اصولی 
قشر  خصوص  به  مردم  برای  را  مشکالتی  مایحتاج  توزیع 
کسی  هر  ناقص  چرخه  این  در  و  بود  آورده  بوجود  ضعیف 
بیشتر  هم  ای  یارانه  های  کاال  از  داشت  بیشتری  پول  که 

استفاده می کرد.
امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه شهر یاسوج بیان کرد:پرداخت یارانه مستقیم به مردم 
خصوص  به  مردم  خرید  قدرت  افزایش  و  مصرف  مدیریت 

طبقه پایین را فراهم کرده است.
ارز  با  سودجویان  از  عده ای  کرد:  عنوان  حسینی  اهلل  آیت 
4۲۰۰ تومانی، کاالهای اساسی را خریداری کرده و در بازار 
آزاد به قیمت گزافی می فروختند که این کار موجب افزایش 

بی رویه کاالهای اساسی در سال های اخیر شده بود.
وی ابراز داشت:چرخه ناقص توزیع یارانه در گذشته و تفاوت 
همسایه  های  کشور  و  ایران  در  اساسی  های  کاال  قیمت 
در کشو شده  غذایی  مواد  کاهش  و  قاچاق  افزایش  موجب 
بود و باعث شده بود تا سودجویان هر روز ثروتمندتر و طبقه 

پایین هر روز فقیرتر شوند.
خطیب نماز جمعه یاسوج با بیان اینکه این طرح باید سالها 
قبل اجرا می شد تصریح کرد: در شرایط کنونی مدیریت بازار 
و جلوگیری از احتکار وظیفه تمامی مسئوالن است تا با عبور 
از موج روانی اصالح قیمت ها سایر مایحتاج مردم افزایش 

قیمت پیدا نکنند.
اهل  که  می کنیم  نصیحت  و  می دهیم  هشدار  گفت:  وی 
خیانت نباشید دست از احتکار بردارید و به مردم ظلم نکنید 
همچنین به مردم می گوییم که از خریدهای هیجانی دست 

بردارید و مراقب شیطنت ها و فتنه ها باشید.
از جنگ  ناشی  بحران جهانی  به  اشاره  با  اهلل حسینی  آیت 
ایجاد  بحران غذایی در جهان  اوکراین گفت: یک  و  روسیه 
این  دنیا  همه  در  نیست  کشور  یک  به  مربوط  تنها  و  شده 
نمی  هم  دولتی  و  حاکمیت  هیچ  و  دارد  وجود  مشکالت 
خواهد که مردم کشور دچار مشکل شده و به آنها فشار وارد 
شود ممکن است مسئولی در جای اختالل ایجاد کند اما در 

کل دولت و نظام به دنبال رفع مشکالت مردم هستند.
قبول  قابل  اقدامات  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
دولت در طول یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: کارهای 
خوبی از سوی این دولت انجام شد که یکی از آنها خرید و 
تلفات  و  مرگ ها  اکنون  که  می بینیم  و  بود  واکسن  تزریق 

ناشی از کرونا بسیار کم شده است.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود:زیر پوشش 
قرار گرفتن  پنج میلیون نفر در کشور از دیگر اقدامات دولت 
سیزدهم است که گام مهمی در تحقق عدالت اجتماعی در 

جامعه است.

سرپرست شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت:

عملیات گاز رسانی به ۴۹ روستای
 کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

سرپرست شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال 
حاضر عملیات اجرایی گازرسانی به 4۹ روستای استان با ۲ 

هزار و ۹۳۰ خانوار در حال اجرا است.
ریحان بهادر افزود: با تکمیل و بهره برداری از این طرح ها 
ضریب نفوذ گاز روستایی واجد شرایط کهگیلویه و بویراحمد 

تا پایان سال ۱4۰۱ به ۹۰ درصد ارتقا خواهد یافت.
وی تاکید کرد: در سال گذشته در بخش گازرسانی روستایی 
4۳ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳ هزار و ۶۹۰ خانوار از نعمت 
روستایی  خانوار  مندی  بهره  ضریب  و  شدند  مند  بهره  گاز 

استان به ۸۷ درصد رسید.
سرپرست شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: 
همچنین سال گذشته، با شعار گاز محور توسعه، گازرسانی 

به 4۳ واحد تولیدی صنعتی انجام شد.
بهادار ابراز داشت: با این اقدام مصرف میانگین ساالنه حدود 
۵ هزار و ۵۲۰ میلیون متر مکعب از سوخت مایع واحدهای 

گازدار شده با گاز طبیعی جایگزین شد.
کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  گاز  شرکت  سرپرست 
مطابق آخرین تقسیم بندی استانداری کهگیلویه و بویراحمد  
استان  در  گازرسانی  واجدشرایط  روستای   ۱۱۵ و  یکهزار 
متصل  گاز  به شبکه  روستا  تاکنون ۹۲۲  که  شناخته شده 

شده اند.
وی بیان کرد: در بخش شهری نیز از مجموع ۱۷ شهر واجد 

شرایط ۱۷ شهر گازدار شده است.
هم اکنون ۲۲۵ هزار مشترک در استان کهگیلویه و بویراحمد 

از خدمات شرکت گاز بهره مند هستند.

امام جمعه دهدشت  گفت:

مسئوالن اسم محتکران را جار بزنند
مسئوالن اسم محتکران را جار بزنند، هر کسی از هر طیف و 
جناح سیاسی باشد باید با آن برخورد قاطع شود، در تعزیرات 

جرائم سنگین دیده شده، قانون هست برخورد شود.
حجت االسالم علی وحدانی فر در آیین عبادی سیاسی جمعه 
کشور  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با   ۱4۰۱ اردیبهشت   ۲۳
اظهار کرد: بیماری نظام اقتصادی یک میراث ماندگار حداقل 
۶۰ساله است که امروز مشکالتی را برای کشور بوجود آورده 

است.
وی نظریه همه اقتصاددان ها و طیف های سیاسی مختلف را 
موافق حذف ارز ترجیحی عنوان و تصریح کرد: البته اینکار 
باید در دولت های قبلی انجام میشد تا کار به اینجا نمی رسید.

راه  سر  بر  زیادی  موانع  اینکه  بیان  با  دهدشت  جمعه  امام 
دولت برای شکوفایی اقتصادی و رشد مردم وجود دارد گفت: 
حذف ارز صورت نگرفته بلکه یارانه هوشمند انجام شده که 
بجای اینکه به دست دالل برسد به جیب مردم پرداخت شده 

تا مردم خودشان برای سبد غذایی خود تصمیم بگیرند.
به  را  عده ای  گرانفروشی  و  احتکار  وحدانی فر  حجت االسالم 
اینکه  بیان  با  و  شد  یادآور  را  کاال  قلم  چند  افزایش  بهانه 
دستگاه های نظارتی باید با محتکران اشد برخورد و مجازات 
را داشته باشند گفت: قوه قضاییه چندین محتکر را بین مردم 

شالق بزند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
عفو  برای  مسئوالن  به  خواص  عده ای  فشار  به  توجه  با  وی 
بزنند،  محتکران اظهار کرد: مسئوالن اسم محتکران را جار 
هر کسی از هر طیف و جناح سیاسی باشد باید با آن برخورد 
قانون  شده،  دیده  سنگین  جرائم  تعزیرات  در  شود،  قاطع 

هست برخورد شود.
حجت االسالم وحدانی فر با توجه به مشوش کردن فضا توسط 
عده ای ناجوانمرد و دارای حب و بغض سیاسی گفت: انبارهای 
استان پر از مواد غذایی است و کاالهای الزم به اندازه کفایت 
چندین ماه در استان وجود دارد.  امام جمعه دهدشت با بیان 
اینکه همه باید با اتحاد دست مفسدین را قطع کنیم گفت: 
کاال، سایر  قلم  افزایش یک  بهانه  به  ندارد  بازاری حق  هیچ 

اجناس خود را افزایش قیمت دهد.

اعضای شبکه تحریک مردم به اغتشاش 
شناسایی و دستگیر شدند

دادستان عمومی و انقالب یاسوج گفت: شبکه دشمنان معاند 
کردن  برجسته  در  سعی  حداکثری  تالش  با  انقالب  ضد  و 
تحریک  و  دولت  اقدامات  دادن  جلوه  ناموفق  و  اولیه  تبعات 
به  توجه  با  و  دارند  خیابانی  تجمعات  و  اغتشاش  به  مردم 
ای در  ارتباط شبکه  این  امنیتی، در  هوشیاری دستگاه های 

استان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش امید مردم به نقل از ایرنا، سید علی ملک حسینی 
انقالب  ضد  ای  شبکه  دستگیری  خصوص  در  توضیحاتی 
های  رسانه  اختیار  در  که  متنی  در  و  کرد  ارائه  یاسوج  در 
مردم  به  احترام  ادای  ضمن  است:  آورده  داد،  قرار  استان 
استان کهگیلویه و بویراحمد، در خصوص وقایع روز جاری، 
با توجه به اقدامات اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی، بنا 
بر اطالعات موثق شبکه دشمنان معاند و ضد انقالب با تالش 
حداکثری سعی در برجسته کردن تبعات اولیه و ناموفق جلوه 
دادن اقدامات دولت و تحریک مردم به اغتشاش و تجمعات 
امنیتی،  دستگاه های  هوشیاری  به  توجه  با  و  دارند  خیابانی 

شبکه ای در استان شناسایی و دستگیر شدند.
فرهنگیان  از جامعه شریف  ها  بازداشتی  این  داد:  ادامه  وی 
نفاق،  با جریان  ارتباط  این عده ضمن  آنکه  نبودند و ضمن 
را  فرهنگیان  تجمعات  مانند  صنفی  تجمعات  داشتند  قصد 

منحرف و به اغتشاشات خیابانی پیوند بزنند.
ملک حسینی همچنین آورده است: از سوی دیگر در روزهای 
گذشته فراخوانی برای تجمع فرهنگیان در ساعت ۱۰ صبح 
روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱4۰۱ در فضای مجازی باز 
نشر شده بود و تعدادی از معلمان تجمع مختصری در جلوی 
آموزش و پرورش داشتند که توسط نیروهای خدوم پلیس به 
ایشان اعالم شد این تجمع در شرایط کنونی ممنوع می باشد 

و اکثریت این عزیزان محل را ترک کردند.
وی تاکید کرد: با این حال متاسفانه تعدادی نیز با تمرد نسبت 
غیرقانونی  تجمع  قصد  همچنان  پلیس  دلسوزانه  دستور  به 
داشتند و با رعایت مقررات جرایم مشهود و اختیارات پلیس 

بازداشت شدند.
دادستانی  معاونان  از  یکی  حاضر  حال  در  داشت:  ابراز  وی 
های  پیگیری  و  بازداشتگاه  محل  در  حضور  با  استان  مرکز 
الزم و همچنین تحقیقات اولیه پلیس، اقدامات قانونی الزم 
افراد در خصوص  این  ارشاد  انجام داده و ضمن توجیه و  را 
سوءاستفاده ضد انقالب از تجمعات صنفی با طی تشریفات 

قانونی و اثبات بی گناهی آزاد خواهند شد. 
در پایان این متن آورده شده است: تمامی نیروهای امنیتی، 
انتظامی و قضایی هر یک به نوعی عضوی از جامعه فرهنگیان 
کشور هستند و تمام تالش آنها به عنوان خادمان مردم صرفا 
جهت برقراری سالمت و امنیت پایدار بوده و ضمن احترام به 
مقام شامخ معلم و فرهنگیان عزیز، با چشمان باز و هوشیاری 
و  صنفی  اعتراضات  از  انقالب  ضد  سوءاستفاده  اجازه  کامل 
ایجاد اغتشاش توسط نوچه های فریب خورده و ذلیل آنها در 

داخل کشور را نخواهند داد.
مدیرکل زندان های کهگیلویه و بویراحمد:

2۳ زندانی در کهگیلویه و بویراحمد
 از چوبه دار نجات یافتند

دو  طی  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  های  زندان  مدیرکل 
سال گذشته ۲۳ زندانی با جلب رضایت اولیای دم از قصاص 
همراهی  و  همکاری  با  افزود:  بیژنی  منصور  یافتند.   نجات 
دعوت  و  با شکات  رایزنی  و  گذشته  سال  دو  قضائی  مراجع 
به میانجیگری طرفین دعوا با جلب رضایت اولیا دم ۲۳ نفر 
از قصاص  بود  تأیید شده  آنها  زندانیانی که حکم قصاص  از 

رهایی یافته و به کانون خانواده خود بازگشتند.
وی تصریح کرد: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ صلح و 
سازش بین طرفین دعاوی و تعمیم و تسری روحیه گذشت 
و احسان در بین مردم، اعضا شوراهای حل اختالف مستقر 
در زندان ها، مددکاران، مسئوالن و کارکنان زندان های استان 
و مراجع قضائی اقدامات تعاملی مناسبی طی دو سال اخیر 
اقدامات  از جمله  را  اولیا دم  بیژنی جلب رضایت  انجام شد. 

انجام شده دانست.

برخورد با خودروهای موسوم به “ شوتی” 
در استان کهگیلویه و بویراحمد که در دو 
مرگبار  کمین های  و  درآمد  کسب  راهی 
پلیس مانده اند، واقعیتی است که نباید از 
این  عبور کنیم؛ چون  به سادگی  آن  کنار 

خودروها مرگ جابه جا می کنند.
نظر  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
جغرافیایی با قرار گرفتن میان چند استان 
به  نزدیکی  همچنین  و  ترانزیتی  و  بزرگ 
بنادر جنوب، یکی از شاه راه های ارتباطی 
از نظر حمل و نقل کاال است، اما واقعیت 
دلیل  به  استان  این  که  اینجاست  امر 
همین امتیاز اکنون به جای اینکه فرصتی 
برای توسعه و رشد داشته باشد به محلی 
یا همان  برای جوالن خودروهای شوطی 
حمل کنندگان کاالهای قاچاق شده است.

این  گرفتن  قرار  که  است  درحالی  این 
استان در کریدور شمال به جنوب و راهی 
میانبر برای دسترسی به بنادری همچون 
یک  می تواند  ره(،   ( خمینی  امام  بندر 
فرصت طالیی برای رونق تجارت و اقتصاد 
این سرزمین باشد اما هرگز این گونه نشد 
بیش  کاال،  تجارت  از  استان  این  سهم  و 
از هر چیزی قاچاق و جابجایی غیرقانونی 

بار است.
امور  متخصصان  و  کارشناسان  گفته  به 
زیرساخت های  نظر  از  اگر  ترانزیتی 
که  نقلی   و  حمل  البته  و  مواصالتی 
مشکالت  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
اکنون  هم  بگذریم  دیده  خود  به  فراوانی 
در  به خصوص  عمده  تهدیدهای  از  یکی 
قابل  تردد  استان  مواصالتی  محورهای 
چون  است،  شوطی  خودروهای  توجه 
اقتصاد  به  براینکه  عالوه  خودروها  این 
می کنند  وارد  جدی  آسیب  کشورمان 
این سو و آنسوی  به  با خود  مرگ را هم 
فراموش  نباید  زمین می برند؛ چون  ایران 
کنیم که  استان کهگیلویه و بویراحمد به 
دلیل نداشتن جاده های استاندارد، سودی 
از موقعیت جغرافیایی خود نبرده و محلی 
شده  “شوتی”  خودروهای  جوالن  برای 

است.
مسئولی  هیچ  که  آمارهایی  روایت  به 
تایید نکرده،  روزانه دست  را  تاکنون آن 
کم ۵۰۰ خودروی به اصطالح “شوتی” از 

محل پلیس راه گچساران_یاسوج می گذرد 
این  در  بازرسی  و  ایست  که  آنجا  از  و 
استان  جاده های  ندارد،  وجود  محورها 
امن  ظاهراً  محلی  بویراحمد  و  کهگیلویه 

برای تردد خودروهای شوتی شده است.
منطقه  بومی  افراد  برخی  گفته  به 
خودروهای شوتی تک سرنشین هستند و 
ظاهر آنها به دلیل باالبردن کمک فنرهای 
عقب خودرو که مشخصاً در ارتفاع وسیله 
کاماٌل  دارد  توجهی  قابل  اثرگذاری  نقلیه 
مشخص است. به صورتی که حتی توجه 
جلب  خود  به  نیز  را  جامعه  عادی  افراد 

می کنند.
به  رسیدن  برای  می گویند  افراد  این 
از  عبوری  خودروهای  این  واقعی  تعداد 
و  کهگیلویه  استان  مواصالتی  محورهای 
بویراحمد فقط کافی است چند دقیقه در 
حاشیه یکی از محورهای مواصالتی توقف 
با  نوع خودروها  این  عبور  تا شاهد  کنیم 

سرعت های غیرقابل باوری باشیم.
این گروه تاکید می کنند با توجه به کمبود 
مواصالتی  محورهای  در  بازرسی ها  ایست 
متناسب  کشفیات  میزان  استان  این 
هم  اگر  و  نیست  تخلف  باالی  حجم  با 
محور  در  گرفته  کشفیاتی صورت  معدود 
محور  این  چون  بوده  گچساران  ترانزیتی 
داشته  قبولی  قابل  سطح  نظارتی  نظر  از 
و متخلفان سریع شناسایی می شود اما در 
شهرستان های دیگر به ندرت نظارتی موثر 

بر جاده ها وجود دارد.
رانندگان  معتقدند  منطقه  ساکنان 
در  هم  با  جاده ها  در  شوتی  خودروهای 
اسکورت  خودروهای  با  و  هستند  ارتباط 
که  گاهی  از  هر  و  می شوند  محافظت 
بازرسی موقتی  ایست  پلیس در جاده ها  
می دهند  اطالع  یکدیگر  به  می کند؛  دایر 
تا یا از جاده اصلی بیرون رفته یا متوقف 
بازرسی  ایست  از جمع آوری  بعد  و  شوند 

دوباره به مسیر خود ادامه می دهند.

اما واقعا خودروهای شوتی
 چه کاری انجام می دهند؟

پرداخت  و  گمرک  کاال،  عرضه  نظام  در 
یک  مالیاتی  و  گمرکی  هزینه های 
از  کاالها  برخی  اما  است  مهم  موضوع 

سوی خودروهای شوتی و خارج از مسیر 
گمرک حمل می شوند که به آن ها قاچاق 
یک  از  که  است  درحالی  این  می گویند. 
اقتصادی  ناهنجاری  یک  اقدام  این  طرف 
است اما از طرفی افراد زیادی از این طریق 
اغماض  قابل  که  می کنند  معاش  و  امرار 

نیست.
به  زمینه  همین  در  شوتی  راننده  یک 
می کنیم  کاری  ما چه  مگر  گفت:  تسنیم 
که همه عوامل بسیج شدند تا درآمدمان 

را از ما بگیرند؟
ما کاال را از یک شهر به شهر دیگر جابجا 
دالالن  از  که  کاالیی  همان  می کنیم، 
وارد  دیگری  طریق  از  خاصی  افراد  و 
از طریق  کشور می کنند ما همان کاال را 

خودروهای خود جابجا می کنیم.
داشته  مناسب  کار  اگر  افزود:  راننده  این 
را  خودمان  زندگی  که  درآمدی  و  باشیم 
هیچکدام  باشیم  داشته  بگذرانیم  آن  با 
اینگونه  و  خطرکردن  دنبال  به  ما  از 
کف  را  جانمان  و   نیستیم  درآمد  کسب 
جاده های  این  در  و  نمی گذاریم  دستمان 

غیراستاندارد به استقبال مرگ برویم.

تعقیب  و گریزهایی که
 منجر به حادثه می شود

با  شوتی   خودروهای  دیگر  راننده  یک 
گفت:  تسنیم  به  پلیس  عملکرد  از  انتقاد 
را  شوتی  خودروی  پلیس  یک  وقتی 
راه  گریزی  و  تعقیب  چنان  می بیند 
موجب  موارد  عمده  در  که  می اندازد 
چندین  جان  دادن  دست  از  و  تصادف 

جوان و خانواده می شود.
مردم  نماینده  که  است  حالی  در  این 
شورای  مجلس  در  باشت  و  گچساران 
متفاوت  تعبیری  بار  اولین  برای  اسالمی 
با  و  داشت  و حاکمیت  دولت  از سیاست 
“سلطان  را  آنها  “شوتی”  کلمه  از  انتقاد 
که  حامیانه  اظهارنظری  نامید.  جاده ها” 
فعالیت  را روی  فشارها  تا حدی  می تواند 
به  نگاه  و  کند  کم  رانندگان  از  قشر  این 

آنها را عوض کند.
سید ناصر حسینی با دفاع از فعالیت این 
رانندگان، بیکاری را دغدغه بزرگ جوانان 
آنها  که  گفت  تلویحاً  و  نامید  استان  این 
به خانه اشان  نانی  این طریق  از  مجبورند 

ببرد.
در  شوتی  خودروهای  فعالیت  شاید  اما 
و...  المپ  پتو،  چون  کاالهایی  حمل 
با  مخدر  مواد  حمل  اما  باشد  دفاع  قابل 
دفاع  برای  جایی  هیچ  شوتی  خودروهای 
و  ایست  جایگاه های  وجود  عدم  و  ندارد 

بازرسی در این زمینه خانمان سوز است.

مبارزه میدانی تقویت شده است
کهگیلویه  استاندار  زمینه،  همین  در 
تهدید  محل  ما  استان  گفت:  وبویراحمد 
به  پدیده  این  و  است  شوتی  خودروهای 

یک فرهنگ پر خطر تبدیل شده است. 
کمیسیون  در  احمدزاده  سیدعلی 
برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه 
مبارزه  گفت:  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
در  کاال  قاچاق  با  میدانی  برخوردهای  و 
و  گرفته  شدت  گذشته  به  نسبت  استان 
حرکت پرخطر خودروهای شوتی تهدیدی 

مسیرها   در  رانندگان  و  مسافران  برای 
شده است.

احمدزاده با بیان اینکه، استان محل تردد 
این  گفت:  است،  کاال  قاچاق  ترانزیت  و 
تولیدات  تهدید  و  مشکالت  باعث  روند 
حوادث  تعداد  بیکاری،  افزایش  داخلی، 
جاده ای و خطر سالمت جانی مردم شده 

است.
این  با  مبارزه  در  کرد:  تاکید  احمدزاده 
پدیده شوم قاچاق نیازمند اقدامات عملی 
ثابت  ایستگاه  استقرار  و  ایجاد  میدانی،  و 

کنترل و بازرسی در استان هستیم. 
آمار  براساس  اینکه،  بیان  با  استاندار 
کشفیاتی که منتشر شده آنچه قابل تأمل 
به  قاچاق  اساسی  کاالهای  کشف  است 
سالمت  برای  که  هستند  کاالهایی  ویژه 

وجان مردم بسیار خطر آفرین است.
بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  گفت:  وی 
اقالم  بازی،  اسباب  تقلبی،  داروهای 
آلوده   که  پوشاک  و  پتو  یا  و  خوراکی 
باالیی  زایی  بیماری  احتمال  و  هستند 
دارند از جمله برخی از این کالهای قاچاق 

و یا کشف شده هستند.
سال  کشفیات  آمار  کرد:  بیان  استاندار 
عدد  استان  ۱۳۹۹در  به  نسبت   ۱4۰۰
باالیی را نشان می دهد که تقویت فعالیت 
جدی  مبارزه  و  شناسایی  میدانی،  های 
و  قاچاق  سرشبکه های  ها،  سرشاخه  با 

مسیرهای قاچاق را نشان می دهد.
در  بازرسی  گشت های  افزایش  احمدزاده 
محورهای مختلف را یکی دیگر از راه های 
مقابله با قاچاق عنوان کرد و بیان داشت: 
محموله های کشف شده در انبارهای اموال 
به  را  خود  قانونی  مراحل  سیر  تملیکی 
صورت هدفمند و به سرعت طی می کنند، 
اعمال  و  پرونده ها  تکمیل  معتقدیم  چون 
درس  می تواند  متخلف  افراد  برای  قانون 

عبرتی برای سایرین باشد.
اطالع  اینکه،  بیان  با  مسئول  مقام  این 
رسانی و آگاهی بخشی به مردم در رابطه 
سازی  زمینه  قاچاق،  کاالهای  خطرات  با 
قاچاقچیان  منافع  کردن  ناامن  برای  الزم 
فرهنگ  بر  شد،  خواهد  مردم  سالمت  و 
سازی الزم برای عدم استقبال از کاالهای 

قاچاق تاکید کرد. 
موارد   این  گرفتن  درنظر  با  هرحال  به 
قطعاً برخورد با خودروهای شوتی از چند 

منظر قابل بررسی است.
و  است  زیاد  بسیار  آنها  تعداد  آنکه  اول 
پلیس به تنهایی امکانات برخورد و حذف 
این پدیده پرمخاطره را ندارد و از طرفی 
معیشتی  فعالیت  مسئوالن  و  افراد  برخی 
رسمیت  به  اشتغال  بُعد  از  را  قشر  این 
این  به  و خواستار ساماندهی  می شناسند 
مقابله  روند  می تواند  که  شده اند  شغل 
هدفمدن را در این زمینه با چالشی جدی 

روبرو کند.
اما واقعیت امر اینجاست خطرات جاده ای 
و  خودروها  این  رانندگی  نوع  از  ناشی 
عالوه  نیز  پلیس  گریزهای  و  تعقیب 
نگرانی  از  یکی  کاال  قاچاق  بحث  بر 
در  عبوری  خودروهای  سایر  برای  جدی 
محورهای مواصالتی استان است که باید 
درنظر داشته  و برای مقابله اصولی با آن 

برنامه ریزی های هدفمندی ارایه شود.

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
و  بوده  تخلف  سنتی  نان  قیمت  افزایش 
نانوایی ها یارانه نان دریافت خواهند کرد.

علی احمد زاده عصر چهارشنبه در نشست 
یارانه  مردمی سازی  افزود:  با خبرنگاران، 
باید  که  بود  کاری  آن  عادالنه  توزیع  و 
انجام گرفت و تبیین وضعیت طرح توسط 

رسانه ها ضروری است.
طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  زاده  احمد 
برخی  در  تغییر  با  را  جامعه  به  شوکی 
گذاری  سیاست  که  می کرد  ایجاد  کاالها 
راستا  این  در  مشکلی  می کند  کمک  ها 
ایجاد نشود، اظهار داشت: این طرح مهم 
باید در دولت قبل ایجاد می شد که دولت 
بخاطر نگرانی از ارتباط با مردم انجام نداد.

دولت  آغاز  در  اینکه  به  اشاره  با  استاندار 
وجود  ارائه  برای  ترجیحی  ارز  جدید 

تمام  همچنین  کرد:  اظهار  نداشت، 
کاالهای استراتژیک در وضعیت قرمز قرار 

داشت.
مطالعات  اینکه  به  اشاره  با  زاده  احمد 
کرد:  خاطرنشان  است،  شده  انجام  طرح 
کشور  اقتصادی  روند  از  باید  واردات  ارز 

برداشته می شد.
تقویت  در  باید  یارانه  اینکه  بیان  با  وی 
در  داشت:  ابراز  باشد،  اشتغال  و  تولید 
زنجیره تولید و مصرف نیز باید شرایط به 

این شکل باشد.
گذشته  در  اینکه  به  اشاره  با  زاده  احمد 
قرار می گرفت،  وارد کننده  اختیار  ارز در 

این  بر  اظهار داشت: شرایط خاص حاکم 
ایجاد کرد که محل  را  آزادی  بازار  محور 

ایجاد شبکه رانت و فساد بود.
کننده  مصرف  اینکه  بیان  با  زاده  احمد 
به  کاال  نداشت،  شرایط  این  در  دستی 
مردم  دست  به  باال  هزینه  با  و  سختی 

می رسید.
استاندار اجرای طرح را مصوبه مجلس در 
سال قبل دانست و عنوان داشت: ذخیره 
سازی کاالهای استراتژیک در شش ماهه 
دوم سال گذشته آغاز شد تا اجرای طرح 

کلید بخورد.
احمد زاده با اشاره به اینکه جنگ روسیه و 

اوکراین تأثیر زیادی بر وضعیتی اقتصادی 
بیشتر  داشت:  ابراز  است،  داشته  جهان 
اوکراین به عنوان یکی  زمین ها و مناطق 
از مهمترین تولید کنندگان غالت و روغن 
جهان امکان کشت نداشته و دنیا را دچار 
از  دنیا  کرد:  تصریح  وی  می کند.  مشکل 
شده،  محروم  روغنی  دانه های  درصد   ۷۰
و  گندم  تأمین  به  توجه  با  ما  کشور  اما 
و  ندارد  مشکل  سیلوها،  سازی  ذخیره 

خرید الزم نیز انجام شده است.
مصلحت  دولت  اینکه  بیان  با  استاندار 
نداد،  ترجیح  کشور  مصلحت  بر  را  خود 
اقتصادی  میدان  سالهاست  داشت:  ابراز 
که  کسانی  و  بوده  غرب  با  یک جنگ  ما 
در خط مقدم اقتصادی جهادگرانه حرکت 
می کنند، در جنگ تمام عیار با آمریکا و 

غرب قرار هستند.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

خودروهای شوتی مرگ جابجا می کنند

کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پارک  بویراحمد گفت:با هرگونه ساخت و ساز در  و 
که  دستگاه هایی  هستیم،  مخالف  یاسوج  جنگلی 
شوند.  ید  خلع  گرفته اند  را  جنگلی  پارک  اراضی 
کیامرث حاجی زاده در نشست کارگروه امور زیربنایی 
استان  توسعه  موافق  مدیران  همه  اینکه  بیان  با 
هستند، گفت: بحث و مجادله ما و مدیران در جلسات 
با هدف برگزاری بهتر اقدامات دستگاه ها و جلوگیری 

از تکرار خطاهای گذشته است.
معاون امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
شده  واگذار  اراضی  بررسی  به  اشاره  با  بویراحمد  و 

صنعتی،  طرح های  ایجاد  برای  اخیر  سال   ۲۰ طی 
طرح   ۸۲ میان  از  کرد:  بیان  گردشگری  و  تولیدی 
حوزه گردشگری 4۲ طرح باید تعیین تکلیف شود و 
آنهایی که طی این مدت هیچ کاری انجام ندادند یا 

پیشرفت فیزیکی کمتری دارند خلع ید شوند.
دومین  عنوان  به  صمت  سازمان  کرد:  تصریح  وی 
که  است  متقاضیان  به  اراضی  واگذاری  در  دستگاه 
از سال ۸۰ تاکنون ۱۶۲ طرح واگذار کرده که ۱۰۰ 
درصد   4۰ معادل  دیگر  طرح   ۶۲ و  فعال  آن  مورد 
غیرفعال است که باید تعیین تکلیف شود،ضمن اینکه 
در نشست آینده، جهاد کشاورزی از واگذاری اراضی 
ارائه  به متقاضیان و میزان پیشرفت طرح ها گزارش 
واگذار شده حوزه  اراضی  اگر  کرد:  عنوان  وی  دهد. 
مشکالت  می رسید  نتیجه  به  طرح  و  دنبال  صنعت 
به  شروع  دلیل  همین  به  نبودیم  شاهد  را  کنونی 
بررسی و جراحی کرده ایم که اراضی که کاری انجام 
با  ادامه  در  حاجی زاده  بازگردد.  بیت المال  به  نشده 

عمرانی  حوزه  کمیسیون های  به  نظم دهی  به  اشاره 
را  هر طرحی  راحتی  به  کمیسیون ها  این  در  افزود: 
مصوب نمی کنیم البته خیلی راحت هم طرحی را رد 
استانداری  عمرانی  امور  معاون هماهنگی  نمی کنیم. 
به  نسبت  اراضی  واگذاری  در  انحراف  اینکه  بیان  با 
و حساسیت  نهایت دقت  افزود:  گذشته کمتر شده، 
زاده  حاجی   می گیرد.  صورت  اراضی  واگذاری  در  را 
با  را  استان  توسعه  تفکر  مدیران  اینکه  به  اشاره  با 
باشند،  داشته  آمایش سرزمین  نظر گرفتن سند  در 
هفته  اواخر  تا  دهدشت  شهر  جامع  طرح  گفت: 
اعالم  به شهرستان  و شهرسازی  راه  از طریق  آینده 
تفضیلی شهرهای  اینکه طرح  به  اشاره  با  وی  شود. 
دیشموک و سوق هر چه سریعتر آماده شود، گفت: 
تعامل میان مدیران منجر به توسعه استان می شود 
لذا هیچ دستگاهی حق ندارد پروژه عام المنفعه مردم 
را مگر با اجازه کارگروه تعطیل کند. وی در خصوص 
پارک  وضعیت  تکلیف  تعیین  روزه  سه  ضرب االجل 

پارک  در  ساز  و  ساخت  هرگونه  با  افزود:  جنگلی 
که  دستگاه هایی  هستیم،  مخالف  یاسوج  جنگلی 

اراضی پارک جنگلی را گرفته اند خلع ید شوند.
کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اراضی  واگذاری  خصوص  در  همچنین  بویراحمد  و 
نهضت  طرح  در  مسکونی  واحد  ساخت  برای  دولت 
ملی مسکن گفت: ۵۶ هزار نفر در طرح نهضت ملی 
مشکل  با  اما  کردند  نام نویسی  شدن  خانه دار  برای 
زمین در یاسوج مواجه هستیم، می  خواهیم زمینی 
یاسوج  به محدوده شهر  را  به مساحت ۱.۸۶ هکتار 
الحاق کنیم اما با مخالف دستگاه های متولی مواجه 
شده ایم این در صورتی است که دستگاه دیگری در 
خودشان  برای  می خواهد  و  زده  تابلو  زمین  همین 
سایت احداث کنند اگر زمین برای طرح نهضت ملی 

نیست برای سایر دستگاه ها هم وجود نداشته باشد.

دستگاه هایی که اراضی 
پارک جنگلی را گرفته اند 

خلع ید شوند

استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

افزایش قیمت نان سنتی تخلف است
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متولد فروردین : 
ممکن است که امروز شما مجبور شوید برنامه هایتان را تغییر دهید، 
اما شما ابتدا باید چندین بار کارهایتان را بررسی کرده و نسبت به 
اینکه این تغییرات کاماًل الزم بوده اند، اطمینان حاصل کنید. اگر شما 
فکر می کنید که بدون هماهنگ بودن با اطرافیانتان قادر خواهید بود 

روز را به آخر برسانید، می توانید باعث عصبانیت یک همکار شوید. 
متولد اردیبهشت : 

شما نظرها و ایده هایی را دارید که مانع از رسیدن شما به آینده ای 
برتر می شود، بهتر است حداقل برای مدتی این اهداف و مقاصد را 
کنار بگذارید تا بتوانید ساده تر به اهداف تان برسید. شما تا حدودی 
فردی بیش از حد محتاط هستید و برای هر کاری که می خواهید 
انجام دهید بیش از حد جوانب کار را در نطز می گیرید، شرایطی در 

زندگی هر شخصی پیش می آید که باید ریسک کرد.
متولد خرداد : 

شما امروز تبدیل به یک آدم لجباز و خودسر شده اید؛ همه شرایط 
به  اگر  اید. پس حتی  نکرده  آماده  را  آمده است ولی شما خودتان 
اندازه تمام انسان های دیگر عجله دارید، بهتر است برای پیش بردن 
برنامه هایتان چند روزی صبر کنید. االن اصال به فکر این نباشید که 
هیچ  خودتان  غریزه  به  کردن  اعتماد  می کنند،  فکری  چه  دیگران 

مشکلی برایتان ایجاد نمی کند.
متولد تیر : 

شما اغلب اوقات در نیمه مبهم و پنهان ضمیر ناخودآگاه خود بسر 
است  پیچیده  بسیار  درونی  سفرهای  این  اوقات  بعضی  برید.  می 
را غرق می  برد که کامال شما  فرو می  را در خود  وبه طوری شما 
کند. به هر حال امروز می توانید در داخل و بیرون این سایه های 
تاریک گشت و گذار کنید چرا که ماه نشان شما از دوازدهمین خانه 

تصورات شما حرکت کرده است. 
متولد مرداد : 

امروز شما خیلی پرمشغله هستید و زیاد از این موضوع راضی نیستید، 
اما اطرافیانتان هم فعالیتهای شما را محدود کرده اند و به شما فرصت 
زیاد کار کردن را نمی دهند. فراموش نکنید که نگرش های شما به 
اندازه چیزهای دیگر می توانند در خوشبختی شما تأثیر داشته باشند. 
اگر شما شکایت کرده و غر بزنید مطمئناً روز خوبی نخواهید داشت. 
هم  دوستانتان  به  را  آن  و  کنید  را جذب  مثبت  انرژی های  اگر  اما 

انتقال بدهید روزی بسیار خوب و عالی خواهید داشت.
متولد شهریور : 

شما  نرسید.  می خواهید  که  چیزهایی  به  می ترسید  شما  امروز 
می توانید با حضور پیدا کردن در مکانهای مذهبی یا انجام دادن یک 
فعالیت اجتماعی دیگر فشاری که نیازهایتان بر شما وارد می کنند را 
کم کنید. انجام دادن کاری که تأثیری قابل توجه در دیگران داشته 

باشد باعث می شود شما نسبت به خود احساس بهتری پیدا کنید.
متولد مهر :

 امروز یادآوری یکی از خاطرات مربوط به گذشته ممکن است برای 
شما تبدیل به موضوعی جالب شود، چراکه نگاه شما امروز متفاوت تر 
و  رویاها  امروز  که شما  باشد  این  دلیلش  شاید  است.  قبل شده  از 
البته  می کنید!!  آمیزی  رنگ  تر  روشن  رنگهای  با  را  خود  خاطرات 
حاال پیدا کردن واقعیت به آن آسانی که فکر می کردید نیست، پس 
درخالل این رویاهای رنگارنگ به دنبال یافتن داستان واقعی باشید.

متولد آبان : 
امروز ممکن است شما حرف های زیادی برای گفتن داشته باشید، 
اما که نمی دانید باید از کجا شروع کنید. متاسفانه، شما ممکن است 
دیگران را با احساسات شتاب زده که اشتباه هم هستند به دردسر 
بیندازید. این به خاطر این است که شما آنقدر سریع واکنش نشان 
می دهید که دوستان و افراد خانواده تان نمی دانند در سر شما چه 

می گذرد. 
متولد آذر : 

نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما امروز شاید شما قادر نباشید که به راحتی 
صداهایی که در مغزتان پیچیده را خاموش کنید. این صداها برای 

شما بسیار آشنا هستند. 
متولد دی : 

در رابطه با آرزوهایتان تغییرات کوچکی صورت می گیرد. شاید یک 
مسئله را کامالً  ساده گرفته اید و اکنون متوجه اهمیت آن شده اید. 
سعی کنید در رابطه با یک فرصت خیلی مردد نباشید زیرا ممکن 
است آن را از دست بدهید. دوستان پیشنهادات خوبی دارند و از این 

که درکنارتان هستند خوشحال می شوید.
متولد بهمن :

 امروز که ماه کامل در نشانه شما قرار گرفته است موارد احساسی را 
که شما فکر می کردید باید به حال خود رها کنید از نو زنده خواهد 
کرد. اما ضمیر ناخودآگاهتان با خودش مشکل دارد و باعث می شود 

شما احساس راحتی نکنید.
متولد اسفند : 

امروز در حالیکه برای دلسوزی و غمخواری کردن به حال خودتان 
آرزوهایتان را متعادل می کنید )البته اگر همکارانتان کارشان را انجام 
و  برتر  خود  می کنید.  ناهماهنگی  احساس  عاطفی  نظر  از  ندهند(، 
تکامل یافته شما دوست دارد دیگران را تشویق کند که تا جایی که 

از دستشان برمی آید با همدیگر همکاری کنند.

۳
فال روز 

جراح و متخصص مغز و اعصاب، با اشاره به شیوع 
خصوص  در  نوجوانان،  و  کودکان  میان  در  سردرد 
های  گروه  در  انواع سردرد  تشخیص  روش  و  علت 

سنی کودکان و نوجوانان، توضیحاتی ارائه داد.
علیرضا زالی، در خصوص سردردهای نگران کننده 
سردرد،  گفت:  کودکان،  در  طوالنی  تظاهرهای  با 
اختاللی شایع در گروه سنی اطفال است و طی ۳۰ 
سال اخیر انواع سردردها در کودکان حتی میگرنی، 

افزایش یافته است. وی افزود: به رغم اهمیت بررسی 
علل سردرد در کودکان و مطالعات بسیاری که در 
و  تشخیص  بحث  کماکان  شده،  انجام  زمینه  این 
برانگیزی  درمان سردرد در کودکان موضوع چالش 
اصلی  علل  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  زالی  است. 
غیبت کودکان و نوجوانان از مدرسه، کاهش کارایی 
روزانه،  روتین  فعالیت های  در  اختالل  و  تحصیلی 
سردرد است، افزود: سردرد در کودکان با سن کمتر 
شیوع  سال   ۷ باالی  و سن  کمتر  شیوع  سال   ۷ از 
بیشتری دارد. همچنین این اختالل در پسران، قبل 

از بلوغ و در دختران، بعد از بلوغ شایع است.
کودکان،  در  سردرد  نوع  شایع ترین  داد:  ادامه  وی 
میگرنی و در نوجوانان تنشی )ناشی از استرس( است 

که اغلب سردردهای اولیه تشخیص داده می شود.
زالی از نرخ باالی بستری کودکان با بیماری زمینه ای 
نوع  این  و  داد  خبر  می شوند،  مبتال  سردرد  به  که 

سردردها را ثانویه خواند. وی در ادامه بروز سردرد 
عفونت  مغزی،  تومورهای  وجود  اثر  بر  کودکان  در 
هیدروسفالی   ،)CNS( مرکزی  اعصاب  سیستم 
فشار  جمجمه(،  در  نخاعی  مغزی  مایع  )تجمع 
و   )BIH( جمجمه ای  داخل  خیم  خوش  خون 
زالی  خواند.  کننده  نگران  را  داخلی  خونریزی های 
همچنین ضربه به سر و گردن، اختالالت عروقی در 
سر و گردن، وجود ضایعات داخل جمجمه، اختالالت 
انعقادی، عفونت، وجود درد در ناحیه صورت، چشم، 
گوش، سینوس و دهان را از عوامل بروز سردردهای 

ثانویه اعالم کرد.
به عالئم هشدار دهنده  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
تشنج،  تب،  کرد:  اظهار  کودکان،  در  سردرد  بروز 
استفراغ به ویژه در ساعات اولیه روز، تشدید سردرد 
با سرفه و عطسه یا تغییر حالت بدن، تغییر در سایز 
حتی  و  رفتن  راه  در  اختالل  چشم،  مردمک های 

که  است  عالئمی  جمله  از  رفتاری  تغییر  هرگونه 
خانواده ها باید به آن توجه داشته باشند.

در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
Thunde r صاعقه ای  سردردهای  بروز  )صصوص 

clap( در کودکان، تصریح کرد: این نوع سردرد در 
عرض ۵ دقیقه به اوج خود می رسد. شایع ترین علت 
ضایعات  وجود  کودکان  در  صاعقه ای  سردردهای 
به ویژه، اختالالت ترومبوز سینوس وریدی  عروقی 
مغز که با همه گیری ویروس کووید ۱۹ شایع تر شد، 

فشار خون و افت فشارخون است.
در  شریانی  عروق  دایسکشن  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  می شود،  دیده  بسیار  صاعقه ای  سردردهای 
به  نیاز  قطع  طور  به  صاعقه ای  سردردهای  کرد: 
مداخله دارد، اگر چه گاهی ممکن است سردردهای 
را  نشانه های مشابه سردردهای صاعقه ای  نیز  اولیه 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با مبينا نامني

 همسر شهيد عليرضا مشجري اولين شهيد سپاه در عراق 
به سوريه رفت اما قسمتش شهادت در عراق بود

 همسنگري بهشتي 
عليرضا متولد 1367 در تهران بود. چون شغل 
نظامي داش��ت از ابتداي آش��نايي مان براي 
من از مس��يري كه پيش رو خواهيم داشت، 
صحبت ك��رد. از س��ختي راه، از مأموريت ها 
و نبودن ه��اي گاه و بيگاه��ش، از ش��رايط 
كاري اش. عليرضا از جهاد و جنگ هم برايم 
صحبت كرد، از جانبازي و اسارت و شهادت و 
من با توجه به همه اين صحبت ها به لطف خدا 
پذيرفتم تا همراهي اش كنم و خدا را شاكرم 
كه همسنگري با عليرضا را نصيب من كرد. 
تنها خواس��ته اش از من اين بود كه در برابر 
همه سختي ها و پستي و بلندي هاي زندگي 
صبر و تحمل داشته باش��م. من و عليرضا 8 
ارديبهشت سال 1391 زندگي مشترك مان 

را در نهايت سادگي آغاز كرديم. 
زندگي ما رنگ و لعاب تجمالت 

امروزي را نداشت. 
 غبطه به شهدا

 آش��نايي من با فرهن��گ ايثار 
و ش��هادت تقريب��اً از زم��ان 
همراهي ام با عليرض��ا به طور 
چش��مگيري زيادتر شد. من و 
همسرم هر پنج شنبه به گلزار 
شهدا مي رفتيم و به مزار دايي 
ايشان ش��هيد »اصغر نظري« 
كه از شهداي دوران هشت سال 
دفاع مقدس بودند سر مي زديم. 
عليرضا نسبت به شهداي جنگ 
تحميلي ارادت خاصي داشت 
و هميش��ه كتاب ه��اي دفاع 

مقدس��ي را مطالعه مي كرد و به نبودن هاي 
خود در آن روزهاي حماسه و شهادت غبطه 

مي خورد. 
 هديه بهشتي

من و عليرضا دو س��ال و نيم ب��ا هم زندگي 
كرديم و حاص��ل اين همراه��ي دختري به 
نام محدثه است كه در زمان شهادت پدرش 
يك سال داشت. براي من محدثه يك هديه 

بهشتي بود كه از شهيدم به يادگار ماند. 
 وداع ناتمام 

اولين باري كه صحبت از رفتن و مدافع حرم 
شدنش به ميان آمد بسيار نگران شدم. زماني 
بود كه جنگ در سوريه به تازگي آغاز شده بود، 
ايشان براي رفتن به اين مأموريت بسيار عجله 
داشت. آن زمان من محدثه را بار دار بودم. ابتدا 
با رفتنش مخالفت ك��ردم و گفتم اين مدت 
كه من باردار هس��تم فكر نمي كنم ضرورتي 
داشته باشد كه شما به مأموريت برون مرزي 
برويد. اما عليرضا با حرف ها و داليلي كه برايم 
آورد توانست من را براي رفتن راضي كند و 
اينطور بود كه اولين مأموريتش رقم خورد. 
عليرضا دو بار به منطقه اعزام شد. مرتبه دوم 
صحبت هايش رنگ جهادي بيشتري داشت. 
جنس حرف هايش با هميش��ه فرق داشت. 
براي مراقبت از محدثه بسيار سفارش كرد. از 
من هم خواست كه صبور باشم و مشكالت و 
سختي ها را تحمل كنم. همسرم دفاع از حرم 

را بسيار واجب مي دانست و مي گفت ما در اين 
زمان اهل بيت )ع( را تنها نخواهيم گذاشت. 
عليرضا ما را بسيار به نماز اول وقت سفارش 
مي كرد و به پشتيباني از آرمان هاي انقالب و 
به خصوص واليت فقيه توجه ويژه داش��ت. 
آخرين مرتبه اي كه ايشان به عراق اعزام شد، 
ما نتوانستيم همديگر را ببينيم و خداحافظي 
كنيم. او از محل كار اعزام شد و فرصتي براي 

بدرقه و خداحافظي پيش نيامد. 
 زمزمه هايي آسماني

من خبر ش��هادت را از طريق پدرم شنيدم. 
خبري كه بسيار دردناك بود. پدر ابتدا به من 
گفت كه ايشان از ناحيه پا مجروح شده اما بعد 
از چند ساعت تلفن همراه پدر به صدا درآمد 
و خبر به كما رفتن علي آق��ا را به ما دادند در 

حالي كه همه اين مدت همسرم شهيد شده 
بود. وقتي خبر شهادت عليرضايم را شنيدم 
ذكر »ال اله اال انت س��بحانك اني كنت من 
الظالمين« را زمزمه كردم و با هر بار تكرار اين 
ذكر اشك از چشمانم جاري بود. مراسمي كه 
براي اولين شهيد مدافع حرم حسيني به لطف 
خدا خيلي عالي برگزار ش��د و حضور مردم 
بسيار چشمگير بود. مردمي كه آمدند تا اولين 
شهيد مدافع حرم سيدالشهدا)ع (  را تشييع 
كنند و عليرضاي من در گلزار شهداي بهشت 

زهرا تهران قطعه 26 به خاك سپرده شد. 
 مسافر نيمه شعبان

عليرضا اولين ش��هيد مداف��ع حرم حضرت 
سيدالشهدا)ع(  است. همس��رم در عراق به 
ش��هادت رس��يد. دو بار به س��وريه رفت اما 
قسمتش ش��هادت در عراق نبود. با توجه به 
حضور داعش در خاك عراق و به خصوص در 
سامرا و حرم ائمه معصومين )ع( و تهديد به 
تخريب حرم سيدالشهدا )ع(  شهيد عليرضا 
مش��جري و دوس��تانش جزو اولين گروهي 
بودند كه از سپاه قدس مأموريت يافته و عازم 
كشور عراق شدند و در نهايت با اصابت پرتابه 
جنگي به خودرويي كه در آن حضور داشتند 
در راه دفاع از حرم حضرت سيدالش��هدا )ع( 
پنج روز بعد از اعزام در روز جمعه23 خرداد 
مصادف با روز نيمه شعبان سال 93 به جمع 

شهدا پيوست. 

  مبينا شانلو
اگر چ�ه تاري�خ در گذر زم�ان تك�رار مي ش�ود، اما اي�ن بار فرزن�دان نهض�ت کربال 
نگذاش�تند دوباره حرمي غ�ارت و اهل بيت به اس�ارت گرفت�ه ش�وند. فرزنداني که 
از هم�ه تعلقاتش�ان گذش�تند و ب�ا حضورش�ان در جبهه مقاومت اس�المي دس�ت 
ش�يطاني ايادي اس�تكبار و تروريس�ت هاي وهاب�ي را از تعدي به حرمين ش�ريفين 
کوت�اه کردند. ش�هيد عليرضا مش�جري اولين ش�هيد س�پاه پاس�داران ب�ود که در 
دف�اع از کرب�الي معل�ي و مقدس�ات اس�المي در خاك ع�راق به ش�هادت رس�يد. 
گفت وگوي م�ا با مبينا نامني همس�ر ش�هيد را در قال�ب روايات زير پي�ش رو داريد. 

 صغري خيل فرهنگ
24 س�الي مي ش�ود که کفش هاي همس�رش 
را جفت مي کن�د و جلوي در خان�ه مي گذارد. 
حتي وقت هايي که همسرش مأموريت است. 
چش�م انتظاري ع�ادت هميش�گي اه�ل اين 
خانه اس�ت. اين بار اما همه چيز فرق مي کند. 
فيلم منتشر شده از ش�هادتش، صحبت هاي 
همرزمانش در جبهه خان طومان، تأييد نهادهاي 
مسئول، همه چيز از شهادت سعيد انصاري خبر 
مي دهند. اما اهل خانه هنوز باور نكرده اند که 
حاج س�عيد ديگر برنمي گردد. هر روز غروب 
بچه ها حواسشان را به زنگ خانه مي دهند که 
ش�ايد بابا بيايد و باز هم چون گذش�ته رنگ و 
عطر خانه با حضور پدر شادمان تر شود. روزها 
از پي هم مي گذرد اما بچه ها خوب مي دانند که 
پدر»عاش سعيدا و مات سعيدا« بود. آنچه در پي 
مي آيد گوشه هايي از زندگي تا شهادت مدافع 
حرم شهيد سعيد انصاري است که در گفت و گو 
با همس�ر ش�هيد تقديم حضورتان مي کنيم. 

ازدواج با يک رزمن�ده دفاع مقدس چه 
حال و هوايي داشت؟

دقيقاً زمان ازدواج ما اوج جنگ بوسني و هرزگوين 
و كش��تار مس��لمانان بود. خوب به ي��اد دارم در 
نمازجمعه كمك هاي مردمي براي بوسني جمع 
مي كردند. همان ايام بود كه من با اجازه همسرم 
انگشتر نامزديمان را براي كمك هديه كردم. اولين 
و قيمتي ترين هديه اي كه سعيد برايم خريده بود. ما 
اهل يك كوچه و محله بوديم و در يك پايگاه بسيج 
فعاليت مي كرديم. سعيد من را خوب مي شناخت 
اما من چندان شناختي نسبت به ايشان نداشتم. 
سعيد مي دانست كه من معلم هستم. براي همين 
با برادرم ارتباط گرفت و بعد از تكميل اطالعاتش 
نس��بت به من مس��ئله ازدواج را با خانواده اش در 
ميان گذاش��ت. بعد از آن هم با وس��اطت يكي از 
همسايه ها به اتفاق خانواده اش به خواستگاري ام 
آمدند. من و س��عيد با هم صحبت كرديم و بعداز 
توافق، قول و قرارهايمان را گذاشتيم. روحيات و 
افكارمان نزديك به هم ب��ود. او متولد چهارم دي 
م��اه 1349 و كارمند وزارت دف��اع بود. مي گفت 
هميشه از خدا مي خواسته نام همسرش فاطمه و 
معلم باشد كه همين طور هم شد. سعيدم مي گفت 
با معلمي دينت را به اسالم و انقالب ادا خواهي كرد. 
مي گفت از خدا يك زينب و حسين هم خواسته ام 
كه بعدها خدا اين خواسته سعيد را هم اجابت كرد. 
هميشه خدا را شكر مي كرد كه دعاها و زمزمه هاي 
عاشقي اش به بهترين ش��كل اجابت مي شود. ما 
نيمه شعبان سال 1370 عقد كرديم و در 10خرداد 
سال 1371 زندگي مش��ترك مان را در كنار هم 
بدون هيچ مراسم و تجمالتي آغاز كرديم. سعيد 
معتقد بود در جشن گناه مي شود و ما نمي توانيم 

مراسم مان را كنترل كنيم. 
از چند و چون حضور ش�هيد انصاري در 

جبهه ها اطالعي داريد؟
ايشان در سن 16س��الگي به جبهه رفته بود. دو 
س��ال در گردان هاي مقداد و كميل بود. در مدت 
حضورش بارها ش��يميايي مي ش��ود و به خاطر 
عوارض شيميايي هميشه معده درد شديد داشت. 
اما هرگز پيگير سهميه جانبازي اش نشد. جنگ 
تمام شد اما گويي جهاد براي سعيد تمامي نداشت. 
بهترين دوستانش را در جنگ از دست داده بود و 
غبطه به حال شهدا و آرزوي شهادت براي هميشه 
در اين س��ال ها همراهش بود. س��عيد هميشه از 
دوس��ت صميمي و ب��رادر صيغه اي اش س��ردار 
ابوالفضل آرايشي برايم صحبت مي كرد، برنامه هر 
پنج شنبه ما زيارت قبر ايشان بود و شهداي دفاع 

مقدس. 24س��ال هر پنج شنبه سر مزار دوستش 
رفت. عكس هاي جبهه و خاطراتش را مرور مي كرد. 
عكس حجل��ه اش را هم انداخت كه با دس��تخط 
خودش خاطره جنگ را پشت عكس نوشته است. 
عكس را نش��انم داد. چفيه ب��ه دور گردنش بود، 
مي گفت اگر روزي من شهيد شدم، اينطوري باالي 
عكسم بنويس شهيد. همسرم عاشق چنين روزي 
بود. عاشق جبهه و جنگ بود و در تمام مانورهاي 
بسيج و سپاه شركت مي كرد آماده رزم بود. سعيد 
مي گفت: در صورتي كه موقعيت فراهم شود، براي 
مبارزه به لبنان مي رود. با پايان هشت سال دفاع 
مقدس يك سري رزمنده ها به لبنان رفته بودند و 

آقاسعيد هم حال و هواي لبنان به سر داشتند. 
گويا ش�هيد انصاري بع�د از جنگ ادامه 

تحصيل مي دهند؟
بله، شرايط جبهه و جنگ باعث شده بود تا سعيد 
از درس دست بكشد اما بعد از جنگ و ازدواج مان 
فرصتي فراهم شد تا در مدرسه ايثارگران منطقه 
16 ثبت نام كرده و در رشته انساني ادامه تحصيل 
بدهد. از آنجايي كه بين درس هايش فاصله افتاده 
بود از من خواست كمكش كنم. مدرسه محل كار 
من نزديك خانه ب��ود. تا اينكه س��عيد به اروميه 
مأموريت گرفت و ما راهي اروميه شديم. دعاهاي 
سعيد يكي يكي اجابت مي ش��د و خدا دخترمان 
زينب را در 19ش��هريور 1374به م��ا هديه كرد. 
با تولد زينب خانه نشين ش��دم و همين امر باعث 
شد تا بيش��تر به درس هاي س��عيد برسم. خوب 
ياد دارم تمام درس هاي ايشان را خالصه نويسي، 
ويرايش و س��ؤال هاي مهم را يادداشت مي كردم. 
خالصه معلم سرخانه آقاسعيد شده بودم تا اينكه 
كنكور شركت كرد. س��عيد 28سال داشت كه در 
دانشگاه عالمه با رتبه 300پذيرفته شد. با قبولي 
در دانش��گاه ما به تهران آمديم. در كنار تحصيل 
در دانشگاه سعيد مسئول بسيج دانشگاه هم شد. 
دوران دانشجويي سعيد همراه بود با فعاليت هاي 
بسيج دانشجويي و اين فعاليت ها همزمان شده بود 
با اغتشاشات فتنه سبز. ما در اين ايام سعيد را كمتر 
در خانه مي ديديم. بعد از پايان تحصيل همسرم 
دوباره به محل خدمتش در وزارت دفاع بازگشت و 
باز هم مأموريت هاي كاري كه يكي پس از ديگري 

پيش مي آمد. 
اولين باري که از رفتن و مدافع حرم شدن 
با ش�ما صحبت کرد چ�ه عكس العملي 

داشتيد؟ 
همسرم ماه مبارك رمضان س��ال 1393 خيلي 
ناراحت بود. ش��ب ها مداحي گوش مي كرد و در 
حال و هواي خودش آرام و بيقرار اشك مي ريخت. 
از سعيد پرسيدم چرا آنقدر ناراحتي؟ گفت براي 
اعزامم به عراق و سوريه موافقت نمي كنند. همان 
شب خواب ديدم سعيد اعزام شده و تير به پهلوي 
راستش خورده اس��ت. لباس سفيد به تن داشت 
جنازه اش گم ش��ده بود و من همراه ب��ا عده اي از 
همسران شهدا براي پيدا كردن پيكرش به يكي 
از كشورهاي عربي رفته بودم، اما احساس ناامني 
داشتم و مي ترسيدم. صبح ازخواب بيدار شدم، در 
فكر خوابم بودم كه سعيد متوجه شد و من خوابم را 
برايش تعريف كردم. ايشان هم سريع با خوشحالي 
گفت حتماً با رفتن من موافقت كرده اند كه شما 
خواب مجروحيت و شهادت من را ديده اي. به من 
گفت: دعاكن شهيد بش��وم. جانباز شدن و اسير 
شدن را تاب نمي آورم. سعيد به محل كار رفت كمي 
بعد از محل كار تماس گرفت و گفت خوابت تعبير 
شد. با اعزام من به عراق موافقت كرده اند. خيلي زود 

كارهايش را انجام داد و راهي عراق شد. 
راضي کردن شما کار سختي بود؟

 اجازه بدهيد س��ؤال تان را اين طور پاسخ بدهم. 

وقتي پيكر همسرم تشييع مي شد، در كنار همه 
ش��كوه مراس��مش، عده اي به من مي گفتند چرا 
گذاش��تي همس��رت برود؟ من هم در پاسخ آنها 
مي گفتم و مي گويم نه تنها هيچ مخالفتي با رفتنش 

نداشتم بلكه مشوق ايشان هم بودم. 
در جبهه که بود با هم ارتباط داشتيد؟

وقتي سعيد در سوريه بود چند باري تماس گرفت و 
بعد از سه ماه به مرخصي آمد. چند روزي استراحت 
كرد و دوباره عزم رفتن كرد كه من ساكش را آماده 
كردم. يك كتاب مكالمه عربي گرفتم، ساكش را 
مرتب كردم و سعيدم دوباره راهي شد. بعد از دوماه 

از عراق آمد. الغر و نحيف شده بود. 
برايتان از جبهه و لزوم حضور رزمندگان 

مدافع حرم صحبت مي کرد؟
س��عيد فلش عكس هاي عراقش را درآورد. زينب 
عكس ها را در لپ تاپ ريخت. تا آخر شب با آقاسعيد 
چند بار نگاه كرديم و از نگاه كردن عكس هايش سير 
نمي شديم. همه اش دوست داشتيم تا از منطقه و 
بچه ها و جهاد در ع��راق برايمان تعريف كند. يك 
بار هم در روزهاي آخر آذرماه سال 1394 از عراق 
آمد، يك س��ري از لباس هاي ش��هدا را با خودش 
آورده بود. خيلي ناراحت بود، گفت تا كي من بايد 
لباس هاي دوستان شهيدم را به خانواده هايشان 
برسانم. چرا نوبت من نمي شود؟ گفتم خدا گلچين 
مي كند. گفت يعني من هنوز گل نشدم؟ گفتم اگر 
گل شده بودي كه خدا مي چيدت. سعيد فقط نگاه 

كرد و خنديد. 
نحوه شهادت ايشان به چه صورت بود؟

سعيدم سه روز بعد از اعزام در منطقه خان طومان 
حلب با سه تير مستقيم قناسه النصره به شهادت 
رسيد. دقيقاً مانند همان خوابي كه برايش تعريف 
كردم. تي��ري به پهلوي راس��تش و تيري به ريه 
و تيري به گلوي��ش اصابت كرده ب��ود. همرزم و 

دوستش لباس��ش را باز كرده تا محل خونريزي 
را فشار دهد ش��ايد خون بند بيايد اما كار از كار 
گذشته بود و چون خونريزي شديد بوده سعيد 
ذكر يا زهرا )س(  گفته و ش��هيد شده بود. شهيد 
علي عبداللهي ناظر شهادت همسرم بود، بعد از 
سعيد شهيد مي شود و يكي ديگر از همرزمانش 
زخمي مي ش��ود. تنها آنچه از س��عيد و لحظات 
شهادتش به من رسيد فيلم لحظه شهادتش بود. 
متأسفانه بعد از شهادت سعيد بچه ها در كمين 
تروريس��ت ها گير مي كنند و زير تير مس��تقيم 
قناسه ها قرار مي گيرند براي همين بازگرداندن 
پيكر سعيد براي آنها ممكن نمي شود. وقتي پيگير 
خبر شهادتش شديم به ما گفتند كه بله شهيد 
شده است. گوئي يك درصد احتمال اسارت ايشان 
را مي دادند كه بعد از بررسي شواهد ماجرا شهادت 
سعيدم تأييد شد. خوابي كه براي شهادت سعيد 
ديده بودم لحظه به لحظه محقق شد، شهادتش، 
مفقود شدنش و انتظاري كه امروز با آن سرو كار 
داريم. در نهايت مراسم شهادت همسرم در مسجد 
جامع ش��هرري واقع در حياط حرم عبدالعظيم 

الحسني برگزار شد. 
از آخرين روزهاي همراهي تان با شهيد 

خاطره اي داريد؟ 
بيست روز آخري كه خانه بود بين مأموريت عراق 
و س��وريه، خاطرات قش��نگي را برايمان ساخت. 
خصوصاً روز آخر. با هم رفتيم شهرري قدم زديم 
و از همه چيز برايم صحبت كرد. حسين مدرسه 
بود و زينب هم رفته بود پايگاه بس��يج. آقا سعيد 
خيلي راحت گفتني ها را گف��ت و حرف هايش را 
زد، حرف هايي كه من مثل هميش��ه مي دانستم 
مثل24 سالي كه مأموريت مي رفت و بر مي گشت 
اما خودش مي دانست كه آخرين بار است كه اين 
حرف ها را مي زند. بعد از هر حرفي به چهره من نگاه 
مي كرد و صبر مي كرد تا عكس العمل حرف هايش 
را در چهره من ببيند وقتي آرام��ش ظاهر من را 
مي ديد با لبخندي تأييدم مي كرد اما خدا مي داند 
كه در دلم تالطمي بود كه دلم نمي آمد آن را بروز 
بدهم چون مي دانستم مسافر است و خواستم دلش 
قرص باشد و دل نگران نش��ود. ايشان با اطمينان 
حرف هايش را زد و دلش را س��بك كرد بي خبر از 
آن كه اين س��بكي او را به پرواز و شهادت نزديك 
مي كرد. ديگر خيالش راحت بود خيلي راحت. بعد 
از ظهر خداحافظي كرد، سفارش بچه ها را كرد و 

رفت براي هميشه. رفت تا شهادت را نصيب خود 
كند. او »عاش س��عيدا و مات سعيدا« را به منصه 
ظهور رساند. سعيد مي گفت من خيالم راحت است 
كه از عهده زندگي برمي آي��ي. با اطمينان بچه ها 
و زندگي را به تو مي س��پارم و مي روم، اگر خيالم 
راحت نبود كه تنهايتان نمي گذاش��تم. امروز من 
ماندم و بار مسئوليت هايي كه به من سپرده شده و 
امانت هايي كه بايد به حق تربيت كنم تا به دست 

صاحبانش بسپارم. 
آخرين مرتبه چه تاريخي اعزام شد؟ 

دي ماه س��ال 1394 س��اعت 5 بعد از ظهر براي 
آخرين بار اعزام شد سوريه. همان روز خداحافظي 
كرد و رفت اداره. من هم رفتم جلس��ه مدرس��ه 
حسين اما فكرم خيلي مشغول بود. بعد برگشتم 
خانه. همسرم گفت ناهارتان را بخوريد من ناهارم 
را مي خورم و مي آيم. ناهارمان را خورديم زينب و 
حسين خوابيدند و من هم در آشپزخانه مشغول كار 
بودم. حدود ساعت سه بعد از ظهر بود همسرم تلفن 
زد بعد از سالم و احوالپرسي گفت زينب و حسين 
كجا هس��تند؟ چي كار مي كنند؟ گفتم خوابند 
گفت بيدارش��ان كن، دارم ميام خداحافظي. من 
هم بچه ها را بيدار كردم و نشستيم تا همسرم آمد. 
خداحافظي كرديم. از من دو تا عكس 4×3 خودش 
را خواست. عكس ها را به سعيد دادم. گفت من اين 
مرتبه دير برمي گردم. عيد پيشتان نيستم شايد تا 
تابستان برنگردم. شما همه كارهاي عيد و خريد ها 
و ديد و بازديدهايتان را انجام بدهيد. وقتي سعيد 
خداحافظي مي كرد كه به سوريه برود، حسين با 
شيطنت شيرين هميشگي اش به او گفت: » پول 
كيك تولدم يادتان نرود ها! « بابا هم پول كيك تولد 
حسين و خريد لباس عيد آنها را به فاطمه خانم داد 
و سفارش كرد كه حتماً تولد حسين را بگيرند. بعد 
رو به من كرد و گفت: مراقب خودت و بچه ها باش. 
س��عيد را از زير قرآن رد كردم و پشت سرش آب 
ريختم و حسين به دنبالش رفت. سعيد كه رفت 
متوجه ش��دم كالهش را جا گذاشته است. تلفن 
زدم و گفتم مگر كالهت را نمي خواهي گفت چرا 
سرم يخ مي كند بده حسين بياورد. گفتم دستكش 
چي؟ گفت نه با خنده گفت ننه عصمت برايمان 
مي بافد )ننه عصمت، خانم مس��ني بود كه براي 
رزمنده هاي دفاع مقدس و بعد ها براي مجاهدان 
جبهه مقاومت اسالمي كاله و دستكش مي بافت 

و به جبهه ارسال مي كرد.(

گفت وگوي »جوان« با فاطمه جعفري همسر شهيد مدافع حرم سعيد انصاري

سعيد زيست و سعيد از دنيا رفت
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او »عاش س�عيدا و مات سعيدا« را به 
منصه ظهور رساند. سعيد مي گفت من 
خيالم راحت است که از عهده زندگي 
برمي آيي. با اطمينان بچه ها و زندگي 
را به تو مي سپارم و مي روم، اگر خيالم 
راحت نبود که تنهايتان نمي گذاشتم
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۸.۵ تُن ارزاق عمومی احتکاری
 در قم کشف شد

جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف هشت  تُن و ۵۰۰ 
استان خبر  این  احتکار شده در  ارزاق عمومی  کیلوگرم 
داد. سردار بهادر اسماعیلی در گفت وگویی افزود: در پی 
کسب خبری مبنی بر احتکار ارزاق عمومی در یک انبار، 
ماموران پلیس امنیت عمومی با حضور مقام قضایی در 
محل حاضر و طی بازرسی صورت گرفته از محل هشت 
شکر،  قند،  شامل  عمومی  ارزاق  کیلوگرم   ۵۰۰ و  تُن 
فرمانده  جانشین  شد.  کشف  شده  احتکار  عدس  و  لپه 
مکشوفه  کاالهای  تقریبی  ارزش  افزود:  استان  انتظامی 
و  اعالم،  طبق نظر کارشناسان حدود پنج میلیارد ریال 
در ادامه نیز از متهم تحقیق، و پرونده جهت رسیدگی به 
مرجع قضایی ارسال شد. این مقام انتظامی از شهروندان 
خواست، چنانچه اطالعی از دپوی کاال دارند موضوع را 
از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطالع داده تا در اسرع وقت 
نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود. 
اواسط هفته جاری نیز اداره کل تعزیرات حکومتی قم از 
به  مشکوک  آرد  گونی   ۱۰۰ و  یکهزار  با  انباری  کشف 

احتکار در ابتدای جاده کوه سفید استان خبر داده بود.

به آتش کشیدن پمپ بنزین در استان 
خوزستان صحت ندارد

انتشار  پلیس فتا با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: در پی 
تصاویر دروغین  به آتش کشیدن پمپ بنزین در استان 
خوزستان و انتشار خبر مذکور توسط یکی از شبکه های 
بررسی های  برابر  کشور،  از  خارج  در  معاند  تلویزیونی 
اطالعیه  این  ندارد.   صحت  خبر  این  گرفته،  صورت 
می افزاید: در پی انتشار تصاویر دروغین  به آتش کشیدن 
مذکور  خبر  انتشار  و  خوزستان  استان  در  بنزین  پمپ 
از  معاند در خارج  تلویزیونی  از شبکه های  توسط یکی 
خبر صحت  این  گرفته  صورت  بررسی های  برابر  کشور، 
نیستان  سوزی  آتش  به  مربوط  آن  تصاویر  و  نداشته 
حاشیه جاده در یکی از شهرستان های استان خوزستان  
تشویش  منظور  به  معاندین  که  است  قبل  سالهای  در 
اذهان عمومی نسبت به انتشار خبر مذکور در زمان حال 
ادامه به هموطنان توصیه  این اطالعیه در  اقدام کردند. 
کرده که فریب جنگ روانی و شایعات را نخورده و همواره 
آن  و سقم  از صحت  موارد مشابه  با  مواجعه  در صورت 

مطلع و از بازنشرآن خودداری کنند.

۸۴ قبضه سالح غیرمجاز در خوزستان 
کشف و ضبط شد

 فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به طرح جمع آوری 
سالح و مهمات غیر مجاز ، گفت: در این طرح ۸4 قبضه 
استان  در سطح  غیرمجاز  شکاری  و  جنگی  انواع سالح 
صالحی  محمد  سید  سردار  شد.   آوری  جمع  و  کشف 
سالح  دارندگان  با  پلیس  قاطعانه  برخورد  بر  تاکید  با 
بیان  خوزستان  سطح  در  تیراندازی  عامالن  و  غیرمجاز 
کرد: به منظور ارتقای امنیت اجتماعی، پلیس اطالعات 
یگان های  سایر  همکاری  با  خوزستان  عمومی  امنیت  و 
انتظامی استان، طرح جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز 

را به مدت چهار روز در سطح استان اجرا شد.
اقدامات  و  اطالعاتی  رصد  با  پلیس  ماموران  افزود:  وی 
و  غیرمجاز  سالح  دارندگان  از  نفر   ۷۸ پلیسی  خاص 
عامالن تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی 

دستگیر کردند.

خبر
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حمایت های  و  درمان  کارشناس  یک 
مبارزه  ستاد  هماهنگی  شورای  اجتماعی 
با مواد مخدر استان تهران درباره کاهش 
قهوه  از  یکی  به  اگر  گفت:  اعتیاد،  سن 
خانه های شهر مراجعه کنید، خواهید دید 
افراد کمتر از ۱۸ سال نیز در آنجا حضور 
بچه های  هستیم  شاهد  متاسفانه  دارند. 
کوچک تر از جمله دبیرستانی ها از قلیان 
استفاده می کنند و قهوه خانه دار نیز به 

آنها سرویس می دهد.
اینکه  به  اذعان  با  بهزادی  فرهاد  دکتر 
خانواده ها  برخی  ناخودآگاه  ضمیر  در 
اظهار  است،  شده  نهادینه  قلیان  مصرف 
و  می شناسند  را  قلیان  خانواده ها  کرد: 
این سبب می شود قبح آن شکسته شود. 
خانواده ها به دلیل آن که گمان می کنند 
در  ندارد،  زیادی  ضرر  قلیان  مصرف 
به  و  نمی کنند  سخت گیری  آن  مصرف 
همین جهت گاها شاهد هستیم خانواده ها 
برای تفریحات خود قلیان را همراه دارند. 
مصرف  شیوع  باعث  شکنی  قبح  همین 

قلیان در بین خانواده ها شده است.
وی که در یک برنامه رادیویی با موضوع 
گفت وگو  قلیان  و  سیگار  به  گرایش  علل 
برای   باید  اینکه  بر  تاکید  با  می کرد، 
دخانیات  برخی  مصرف  از  جلوگیری 
داشته  جوانان  برای  مناسب  جایگزین 
برای  مقطعی  در  کرد:  بیان  باشیم، 
تصمیماتی  قلیان  مصرف  از  جلوگیری 
مبنی بر جلوگیری از سرو قلیان در قهوه 
فقط  نهایت  در  که  کردند  اتخاذ  خانه ها 
افراد ۱۸ سال به باال امکان مصرف قلیان 
مصرف  اجازه  آنها  از  کوچکتر  و  داشته 

نداشته باشند.

جوانانی که دوستان خود را در حال 
دود کردن قلیان می بینند

کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی 
مواد  با  مبارزه  ستاد  هماهنگی  شورای 
مخدر استان تهران کاهش آسیب را قدم 
نخست دانست و گفت: جوان و نوجوانی 
که برای دور زدن به بیرون مراجعه می کند 
نخستین جایی که مشاهده می کند قهوه 
خانه ای در محل است که همه دوستان او 

در حال دود کردن قلیان هستند و ظاهرا 
ساعت خوشی را در دورهمی دارند. نکته 
قلیان  مصرف  هزینه  که  است  این  دیگر 
همه  حقیقت  در  و  است  پایین  بسیار 
برای  قلیان  برای جذب و مصرف  شرایط 

جوانان وجود دارد.
کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی 
مواد  با  مبارزه  ستاد  هماهنگی  شورای 
سابقه  به  اشاره  با  تهران  استان  مخدر 
تاریخچه  از  کشور،  در  قلیان  مصرف 
طوالنی استفاده از آن گفت و بیان کرد: 
باز  قبل  سال  صد  چند  به  قلیان  مصرف 
می گردد و افراد عادی و خانواده ها و حتی 
تحصیلکرده ها نیز آن را مصرف می کردند. 
در تاریخ سابقه صدور فتوا برای جلوگیری 

از مصرف قلیان را هم داریم.

۷۰ درصد معتادان قبل از ۱۸ سالگی 
مصرف الکل و سیگار و قلیان 

داشته اند
مسئول  کارشناس  زاده  تقی  داریوش 
استان  بهزیستی  سازمان  اعتیاد  برنامه 
با  رادیویی  گفتگوی  این  در  نیز  تهران 
به  گرایش  آمارهای  از  برخی  به  اشاره 
که  افرادی  درصد   ۷۰ کرد:  اظهار  اعتیاد 
معتاد شده اند اقرار می کنند که قبل از ۱۸ 
سالگی مصرف الکل و سیگار و همچنین 
قلیان داشته اند؛ بنابراین مصرف این مواد 

می تواند کلید ورود به اعتیاد باشد.

برخی فکر می کنند
 سیگار و قلیان اعتیاد آور نیست

اعتیاد  برنامه  مسئول  کارشناس  این 
سازمان بهزیستی استان تهران با تصریح 
بر اینکه یکی از عمده ترین مشکالت در 
سواد سالمت این است که مردم اطالعات 
و  سیگار  خصوص  در  غلطی  باورهای  و 
می کنند  فکر  برخی  گفت:  دارند،  قلیان 
یا  و  نیست  آور  اعتیاد  قلیان  یا  سیگار 
برخی چنین باور دارند که قلیان آثار زیان 

بار ندارد.
وی با بیان اینکه خانواده ها به دلیل عدم 
فرزندان  بر  کامل  نظارت  و  کافی  اطالع 
با  فرزندانشان  شدن  درگیر  شاهد  خود 

کرد:  اظهار  اعتیاد هستند،  و  مواد مخدر 
متاسفانه باید بگوییم دانش فرزند پروری 
است.  اندک  خانواده ها  از  زیادی  بخش 
به  فرزندشان  اینکه  از  بعد  تازه  خانواده 
سن ۱۸ سالگی رسید می خواهند نظارت 
یک  تربیت  که  حالی  در  کنند  ایجاد 
فرآیند است و باید از دوران کودکی دانش 

سالمت را داشته باشیم.
سازمان  اعتیاد  برنامه  مسئول  کارشناس 
اینکه  به  اشاره  با  تهران  استان  بهزیستی 
مدت  طوالنی  اعتیاد  عوارض  از  برخی 
از  بعضی  کرد:  بیان  حال  عین  در  است 
می دهد؛  رخ  آنی  صورت  به  نیز  عوارض 
به عنوان مثال در مصرف سیگار و قلیان 

هزینه و زمان زیادی صرف می شود.

هشدار درباره همراهی 
برخی خانواده ها با فرزندان 

در مصرف قلیان
در  و عجیب  باورهای غلط  برخی  به  وی 
از  بعضی  افزود:  و  کرد  اشاره  خانواده ها 
خانواده ها فرزندان خود را در مصرف قلیان 
یا مادر گمان  همراهی می کنند زیرا پدر 
قرار  خود  فرزند  کنار  در  چون  می کنند 
می کنند  کنترل  را  او  مصرف  هم  دارند، 

به  اقدام  غریبه  با  فرزندشان  اینکه  هم  و 
حقیقت  در  کار  این  نمی کند.  مصرف 
این  نتیجه  است.  خانواده  قبح  شکستن 
می شود که فرزند مصرف دخانیات را ایراد 

نمی داند.
تقی زاده با ابراز تاسف از اینکه سیگار و 
تبدیل  افراد  برخی  برای  کشیدن  قلیان 
به یک نوع پرستیژ اجتماعی شده است، 
اظهار کرد: اگر به صورت ریشه ای به این 
از  ناشی  مسئله  این  کنیم،  نگاه  موضوع 
یک  چون  است.  افراد  پایین  نفس  عزت 
جوان عزت نفس پایینی دارد و عالقه دارد 
که در جمع دوستان خود پذیرفته شود، با 

آن ها هماهنگ می شود.
را  نفس  باید عزت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عنوان  دهیم  افزایش  خود  فرزندان  در 
مانند  زندگی  مهارت های  آموزش  کرد: 
افزایش  شجاعت،  و  جرات  خودآگاهی، 
اعتماد به نفس و باال بردن توان تصمیم 
در  دهیم.  قرار  آموزش ها  در  را  گیری 
زبان  کالس  کنار  در  خانواده ها  حقیقت 
قرار  خود  فرزندان  برای  که  ورزشی  و 
را  خود  زمان  و  کار  از  بخشی  می دهند، 
اجتماعی و دانش  افزایش مهارت های  به 

سالمت اختصاص دهند.

پرسش  چند  به  رفاه  وزارت  پاسخ 
حساب های  از  »یارانه ها«؛  درباره 

مسدود تا اعتراض به دهک بندی 
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
برخی سواالت درباره طرح عادالنه سازی 
یارانه ها پاسخ داد. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در صفحه اینستاگرامش به چند 
پاسخ  یارانه ها  نظام  اصالح  درباره  سؤال 

داده که به این شرح است:
- تکلیف خانوارهایی که قرار است در 
یارانه حذف  دریافت  فرایند  از  آینده 

شوند، چیست؟
هر گونه تصمیم دولت در خصوص حذف 
بر اساس  باالی درآمدی  یارانه دهک های 

قانون خواهد بود.

دچار  آنها  بانکی  کارت  که  افرادی   -
باید  اقدامی  چه  است،  شده  مشکل 

انجام دهند؟
به حساب سرپرست خانوار  یارانه ها  واریز 
کارت،  شدن  مفقود  و  است  شده  انجام 
... ارتباطی به عدم واریز  انقضای کارت و 
آن ندارد. این افراد برای حل مشکل خود 

باید به بانک مربوطه مراجعه کنند.
که حساب  خانوارهایی  - سرپرستان 
چه  است،  شده  مسدود  آنها  یارانه 

اقدامی باید انجام دهند؟
به  خود  مشکل  حل  برای  باید  افراد  این 

بانک عامل مراجعه کنند.
- جهت خرید از محل یارانه آیا سقف 

روزانه تعریف می شود؟

یارانه  مبلغ  محل  از  خرید  نحوه  جزئیات 
اطالع  رفاه  وزارت  طریق  از  شده  واریز 

رسانی خواهد شد.
که  مسلح  نیروهای  از  دسته  آن   -
چگونه  نشده اند،  طرح  این  مشمول 

باید درخواست خود را ثبت کنند؟
تمام نیروهای مسلح برای رسیدگی به این 
از طریق یگان خود پیگیری  باید  موضوع 

کنند.
جداسازی  پیش  ماه  که  افرادی   -
داده اند، چرا مشمول  انجام  را  خانوار 

طرح نشده اند؟
جداسازی اطالعات خانوار بر اساس قانون 
یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  به  مربوط 
است و این افراد باید موضوع را از طریق 

پیگیری  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان 
کنند.

بندی  به دهک  اعتراض  در صورت   -
به  رسیدگی  و  ثبت  فرایند  خانوارها 

اعتراض چگونه است؟
تمام خانوارهایی که نسبت به دهک بندی 
وزارت  اعالم  از  بعد  دارند،  اعتراض  خود 
رفاه می توانند در سامانه حمایت اعتراض 
خود را ثبت و دهک درآمدی خانوار خود 

را مشاهده کنند.
سواالت  به  نیز  این  از  پیش  رفاه  وزارت 
پرتکراری پیرامون یارانه ها پاسخ داده بود 
که می توانید از طریق این لینک وارد شده 
را  پاسخ تان  دارید  مشابهی  پرسش  اگر  و 

دریافت کنید. 

هشدارنسبتبهسرویسدهیقهوهخانههابه»دبیرستانیها«

شایع ترین علت 
سردردهای صاعقه ای 

در کودکان/ردپای 
ویروس کووید ۱۹



پرداخت یارانه به مصرف کننده
 موجب از بین رفتن فساد می شود

دولت با ساماندهی یارانه ها به دنبال 
حل مشکالت معیشتی مردم است

صفحه )4(صفحه )4(

اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  نایب   
گفت: تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی و 
پرداخت آن به مصرف کننده نهایی موجب از بین رفتن رانت 
و فساد در این حوزه می شود. شهباز حسن پور بیگلری افزود: 
صحبت های رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم 

درباره اصالحات ایجاد شده در یارانه ارز ترجیحی برای...

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
گفت و گوی مستقیم رییس جمهور با مردم اعتماد ساز بود، 
مشکالت  دنبال حل  به  یارانه ها  ساماندهی  با  دولت  گفت: 
معیشتی مردم است. رمضانعلی سنگدوینی در مورد حمایت 

رهبر انقالب از اقدام های اقتصادی دولت گفت:....
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دستگاه هایی که اراضی پارک 
جنگلی را گرفته اند خلع ید شوند

 هشدار نسبت به
 سرویس دهی
 قهوه خانه ها 

به »دبیرستانی ها«

مسئوالن
 اسم محتکران را جار بزنند

مسئوالن اسم محتکران را جار بزنند، هر کسی از 
هر طیف و جناح سیاسی باشد باید با آن برخورد 
قاطع شود، در تعزیرات جرائم سنگین دیده شده، 
علی  حجت االسالم  شود.  برخورد  هست  قانون 
 ۲۳ جمعه  سیاسی  عبادی  آیین  در  وحدانی فر 
اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با   ۱4۰۱ اردیبهشت 
کشور اظهار کرد: بیماری نظام اقتصادی یک میراث 
مشکالتی  امروز  که  است  ۶۰ساله  حداقل  ماندگار 
برای کشور بوجود آورده است. وی نظریه همه  را 
اقتصاددان ها و طیف های سیاسی مختلف را موافق 
حذف ارز ترجیحی عنوان و تصریح کرد: البته اینکار 
باید در دولت های قبلی انجام میشد تا کار به اینجا 

نمی رسید. امام جمعه دهدشت با بیان اینکه...

به  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  معاون 
هنگام بازگشت از گفتگوهای خوب و رو به جلو خود 
در تهران، در آلمان مورد بازداشت موقت قرار گرفت 
نکات  گویای  اتفاق  این  شد.  همراهش ضبط  تلفن  و 

مهمی در پشت پرده ماجراست.
به  اروپا  خارجی  سیاست  مسئول  معاون  مورا،  انریکه 
هنگام  به  جمعه  صبح  همکارانش،  از  نفر  دو  همراه 
بازگشت از سفر تهران در فرودگاه فرانکفورت توسط 
پلیس آلمان به طور موقت در حالتی شبیه به بازداشت، 

نگه داشته شدند. 
به  عزیمت  قصد  فرانکفورت  از  همکارانش  و  مورا 

بروکسل، مقر اتحادیه اروپا را داشتند.
پلیس یا مقامات آلمان هنوز هیچ توضیحی درباره این 

اتفاق نداده اند. 
مورا نیز امروز صبح در توییتی نوشت که هیچ توضیح 
همچنین  او  نداده اند.  ماجرا  این  درباره  او  به  روشنی 
مبنی  وین  کنوانسیون  نقض  اقدام  این  که  نوشت 
مقام  یک  او  که  چرا  هست.  دیپلمات ها  مصونیت  بر 
رسمی  ماموریت  یک  چارچوب  در  و  اروپا  اتحادیه 
گذرنامه  او  اینکه  بر  مضاف  است.  بوده  در حال سفر 

دیپلماتیک از اسپانیا دارد.
در همین حال، این مقام اتحادیه اروپا سه شنبه شب 
راهی تهران شد و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
ارشد  کننده  مذاکره  باقری،  علی  با  ساعت  چندین 

کشورمان گفتگو کرد.
بحث های مورا و باقری در فضایی مثبت برگزار شده و 
روند و پیشرفت خوبی را داشته است و گفتگوها تقریبا 

به مراحل نهایی خود رسیده است.
و البی  رژیم  نظر می رسد  به  این گزارش،  اساس  بر 
در  پیشرفت  گونه  هر  با  سابق  مثل  صهیونیستی 
گفتگوها مخالف و از آن نگران بوده است، قصد مانع 
تراشی در روند گفتگوها را دارد و در این مسیر از هیچ 

تالش و اقدامی فروگذار نیست.
امنیتی  دستگاههای  از  بخشی  در  صهیونیستی  البی 
گزارش های  از  برخی  و  دارد  را  خوبی  نفوذ  آلمان 
سرویس های امنیتی این کشور که به طور اختصاصی 
در رسانه های اسرائیلی و درباره موضوع ایران منتشر 
شده اند، در کنار سایر شواهد، چنین گزاره ای را تایید 

می کنند.
از موضوعاتی که مورا در توییت  از طرف دیگر، یکی 
اعدام  حکم  موضوع  کرده،  اشاره  آن  به  خود  دوم 
برای  جاسوسی  اتهام  به  که  است  جاللی  احمدرضا 

موساد و کمک به ترور دانشمندان هسته ای کشورمان 
در حال حاضر در زندان است. فشار بر مقام اروپایی در 
خصوص جاللی، به عبارتی دم خروسی است که مبدا 

فشارهای این اقدامات مخرب را افشا می کند. 
در ماجرای فرانکفورت زمینه مخالفت با پیشرفت در 
گفتگوهای هسته ای دیده می شود که از طریق فشار 
بر فردی که به دنبال تحقق توافق است، اتفاق می افتد. 
رژیم  عامل  که  است  جاللی  از  حمایت  دیگری  و 
موضوع،  دو  این  مشترک  مخرج  است.  صهیونیستی 

منافع رژیم صهیونیستی و دوستان آن است.
اما از همه مهمتر، اقدامات فوق که ناشی از دستپاچگی 
و آشفتگی البی صهیونیستی و جبهه مخالف با توافق 
این  بر  مبنی  و جدی  مهم  نشانه  یک  است،  وین  در 
است که با پیشرفت های اخیر در گفتگوهای تهران، 

مذاکرات وین به مراحل نهایی خود رسیده است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با هدایت درست یارانه ها به 
سفره مردم، فشار معیشتی از دوش آن ها 
کاهش می یابد و به تحقق اهداف جراحی 

اقتصادی کشور نزدیک تر می شویم.
رئیس  تاکید  درباره  محمدجوادعسکری 
جمهور برای اصالح عدالت یارانه ای افزود: 
وگو  گفت  در  جمهور  رئیس  خوشبختانه 
در  که  برنامه هایی  و  مردم همه جوانب  با 
ارز  اصالح  و  دولت  اقتصادی  تحول  طرح 
نقطه  و  داد  توضیح  دارد،  وجود  ترجیحی 

ابهامی باقی نماند.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان 
اینکه بهبود شرایط معیشتی اقشار آسیب 
و  دولت  تالش  اصل  مردم  سایر  و  پذیر 
مجلس است، اظهار داشت: کم توجهی های 
اقتصاد  شدکه  سبب  گذشته  دولت های 
تحریم ها  و  شود  مشکالتی  دچار  ایران 
این  به رغم  ولی  بر علت شدند.  مزید  هم 
برای  درستی  راهکار  هر  از  باید  مشکالت 
بهبود شرایط معیشتی مردم استفاده کرد.

ادامه  دشت  زرین  و  داراب  مردم  نماینده 
راه حل  تحریم ها  ابتدای  از  اگر  البته  داد: 
نظر  در  آن  رفع  برای  جدی  و  اساسی 
می گرفتیم، امروز تحریم ها به عنوان بهانه 
مشکالت  علت  عنوان  به  مدیران  اصلی 
باید در این  با این حال  مطرح نمی شدند. 
زمان هم با تحریم ها مبارزه و زندگی مردم 
را اداره کرد و هم اینکه راه پیشرفت کشور 

را در پیش گرفت.
رییس  گفته  طبق  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
تحول  طرح  مجریان  همه  باید  جمهور 
اقتصادی، وظایف خود را به درستی انجام 
دهند، عنوان کرد: در صورت این همکاری 
و  شود  می  کمتر  مشکالت  هماهنگی  و 
انجام  محکم  نظاراتی خود  وظیفه  مجلس 
می دهد چرا که خط قرمز مجلس و دولت 

منافع و معیشت مردم است.
و  اقتصادی  برنامه  اثر  درباره  عسکری 
در  مطلق  فقر  کاهش  برای  دولت  تحولی 
به  باید  یارانه ها  هدفمندی  گفت:  کشور 
سمت منتفع شدن اقشار آسیب پذیر باشد.  
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
سمت  به  باید  یارانه ها  افزود:  اسالمی 
افرادی سوق داده شوند که نیازمند هستند 
تا در تالطم های اقتصادی متضرر نشوند به 
با هدایت درست  بتوانیم  عبارتی هرچقدر 
را  معیشتی  فشار  مردم،  سفره  به  یارانه ها 
جراحی  به  دهیم،  کاهش  آنها  دوش  از 

اقتصادی کشور نزدیک شدیم.
با  مجلس  همراهی  میزان  درباره  وی 
کرد:  عنوان  دولت  اقتصادی  تحول  طرح 
این  اجرای  برای  قوه  سه  هر  خوشبختانه 
موضوع اتفاق نظر دارند. البته در چگونگی 
اجرای آن اختالف سلیقه هایی است. با این 
حال در جمع بندی که رهبر معظم انقالب 
به  باید همه  کردند  بیان  رئیس جمهور  و 

دولت در این برنامه کمک کنند.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: سرمایه 
حاصل از نفت را باید به سمت ثروت های 
ماندگار، بخش سرمایه  گذاری های مولد و 
در  اقتصادی  فزاینده  گذاری های  سرمایه 
واقعیت  اما  ببریم  از کشور  و خارج  داخل 
اندیشی  خام  مسیر  این  در  که  است  این 

داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
آیین  در  جمعه  روز  قالیباف  محمدباقر 
نفت،  نمایشگاه  وششمین  بیست  گشایش 
گرامیداشت  با  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز، 
گرامی  گفت:  نفت،  صنعت  شهدای  یاد 
که  مجاهدانی  و  رزمندگان  یاد  می داریم 
از روزهای نخست دفاع مقدس در آبادان، 
همه  بوشهر  و  خارک  تا  اهواز  و  خرمشهر 
شهید  وزیر  از  سکوها  و  نفتی  حوزه های 
که  کارگرانی  و  متخصصان  تا  تندگویان 
جبهه  در  امروز  تا  انقالب  ابتدا  همان  از 
ایران عزیز تالش  مجاهدت و افتخار برای 
نیروهای  به  هم  امروز  افزود:  وی  کردند. 
غیرات  با  و  بنیان  دانش  و  باانگیزه  جوان 
با  نیروهای  کنار  در  که  اسالمی  و  ایرانی 
برای  زیاد  قدمت  با  شرکت های  و  تجربه 
استقالل کشور و برای عزت ایران اسالمی 

تالش می کنند، خداقوت می گویم.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هم 
با افتخار در مسیر  کمک و تسهیل گری و 
برای تحول در صنعت نفت و  تنظیم گری 
گاز کشور در خدمت یکایک شما مجاهدان 
این عرصه خواهد بود. قالیباف با بیان چند 
نفت،  معادن،  حفظ  داشت:  اظهار  نکته 
بین  ثروت های  و  سرمایه ها  انفال  و  گاز 
آن  انجام  برای  اما  اولویت هاست  از  نسلی 
با چالش های روبه رو هستیم در کشورهای 
پیشرفته و در حال پیشرفت تجربه قطعی 
و مثبت وجود دارد از اینکه هر جا انتقال 
مستقیم پول به چرخه اقتصاد کشور وارد 

شد تورم زا بوده، هست و خواهد بود.
وی افزود: همه باور داریم و تجربه کردیم 
از  یکی  سفیر  که  انقالب  از  قبل  چه 
کشور  این  ثروت  و  نفت  برای  ابرقدرت ها 
تصمیم می گرفت و استقاللی در این زمینه 
نداشتیم و چه امروز بعد از انقالب که وقتی 

درآمد مستقیم انفال وارد بودجه می شود، 
نعمت منابع را به نقمت تبدیل می کنیم و 

امروز هم شاهد آن هستیم.
و  زمینی  زیر  منابع  کرد:  تاکید  قالیباف 
نیست  دولت  یک  به  متعلق  تجدیدناپذیر 
خام  است.  مردم  همه  به  متعلق  بلکه 
طوری  درآمد  این  کرد  هزینه  و  فروشی 
جاری  های  هزینه  در  آن  درصد   ۸۰ که 
کشور است، بسیار بد است و همه این را 
می گوییم اما در عین حال انجام می دهیم 
بدحکمرانی  و  اندیشی  خام  آن  از  بدتر  و 
کردن بر حوزه صنعت نفت و گاز و انرژی 
در  اینکه  بیان  با  وی  است.  کشور  در 
حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانت 
کنیم نه از خود نفت خام، ادامه داد: اعداد 
و ارقام نشان می دهد نفت رو به افول و گاز 
را خوب  ثروت  این  باید  است.  به رشد  رو 
نگهداری کنیم و توسعه دهیم. تجربه تلخ 
گذشته حساب ارزی مقابل چشمان ماست 
هزینه  بردیم،  آنجا  به  را  پول  چگونه  که 
نسلی  بین  ثروت  این  نتوانستیم  و  کردیم 

را حفظ کنیم و افزایش دهیم.
رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ثروت های  سمت  به  را  سرمایه  این  باید 
و  مولد  سرمایه گذاری های  بخش  ماندگار، 
در  اقتصادی  فزاینده  گذاری های  سرمایه 
واقعیت  اما  ببریم  از کشور  و خارج  داخل 
اندیشی  خام  مسیر  این  در  که  است  این 

داریم و حکمرانی دقیقی نداریم.
از  قبل  را  اشکال  این  شد:  یادآور  وی 
مسوولیت  و  خودم  شخص  به  کسی  هر 
این  و  می دانم  مجلس  در  جایگاهم  و 
چون  قواست  سران  در  ما  وظیفه  موضوع 
انرژی  ما اصالح حکمرانی  از وظایف  یکی 
با  قالیباف  است.  مختلف  بخش های  در 
تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود 
انرژی  حامل های  در  مصرف  و  تولید  تراز 
گفت:  انرژی،  یارانه های  کردن  هدفمند  و 
چالش های بزرگ امروز که مردم را هم به 
زحمت انداخته، این ناترازی در بخش های 
مختلف بودجه، بانک ها، انرژی چه در تولید 

و چه در مصرف است.

دولت  کرد:   تأکید  تهران  نماز جمعه  خطیب 
کمر همت بسته تا آرام آرام جراحی اقتصادی 
را انجام دهد و در این زمینه با مردم نیز صادق 
در  خاتمی  سیداحمد  االسالم  حجت  است.  
تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا بیان کرد: از 
جلوه های تقوا آن است که هر زمان از دیگری 
ناصوابی  حرف  آن  در  می شود  گفته  سخنی 
گفته نشود. غیبت و تهمت حرام است. نباید 
حرفی را که فردی نزده به آن نسبت دهیم. 
نسبت دادن بی حساب به دیگران بی تقوایی 
سه  ایمان  که  فرمودند  )ع(  علی  امام  است. 
از  و  است  تقوا  آن ها  از  یکی  که  دارد  نشانه 
در  که  زمانی  که  است  آن  تقوا  جلوه های 
دیگران سخن می گوییم حریم خدا  با  رابطه 
را رعایت کنیم. خداوند در هر مکانی با شما 
است. این همراهی مکان و زمان نمی شناسد. 
همان طوری که شما هیچ گاه از خودتان غایب 
نیستید خداوند نیز همه جا با شما است. امام 
مظهر  در  و  خداست  مظهر  عالم  فرمود  )ره( 
خدا معصیت نکنید. خداوند نه تنها از ظاهر 
عمل بلکه از باطن عمل شما نیز آگاه است و 
می داند که چه نیتی در سر دارید. خداوند از 

پنهان و آشکار شما آگاه است.
کرد:  بیان  ادامه  در  تهران  موقت  امام جمعه 
در  ویژه  به  اقتصادی  مسائل  با  رابطه  در 
کشور  روز  مسائل  از  که  گرانی ها  خصوص 
آماده کرده و خدمت شما  را  نکته  است ۱4 
می گویم. خطیبی که از گرانی ها سخن نگوید 
انگار خطیب این مردم نیست و بنده براساس 
و خدمت  کردم  آماده  را  نکات  این  وظیفه ام 
شما می گویم. اولین نکته این است که انصاف 
یعنی  انصاف  است.  فضیلت  عرصه ای  هر  در 
جناحی،  قضاوت  داشتن.  واقع بینانه  قضاوت 
باندی، کینه توزانه و متملقانه، منصفانه نیست.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه اظهار کرد: 
برای هر  مردم  رضایت  تحصیل  نکته  دومین 
مردم  باطال  و  حقا  است.  سرمایه  حکومتی 
و  مخدوم  مردم  هستند.  حکومت  صاحب 

مسئوالن خادم هستند. بنده هیچ ابایی...

کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
پارک  در  ساز  و  ساخت  هرگونه  گفت:با  بویراحمد  و 
که  دستگاه هایی  هستیم،  مخالف  یاسوج  جنگلی 
شوند.  ید  خلع  گرفته اند  را  جنگلی  پارک  اراضی 
کیامرث حاجی زاده در نشست کارگروه امور زیربنایی 
استان  توسعه  موافق  مدیران  همه  اینکه  بیان  با 
هستند، گفت: بحث و مجادله ما و مدیران در جلسات 
با هدف برگزاری بهتر اقدامات دستگاه ها و جلوگیری 
از تکرار خطاهای گذشته است. معاون امور اقتصادی 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد و بویراحمد با اشاره 

به بررسی اراضی واگذار شده طی ۲۰ سال اخیر...

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

افزایش قیمت نان سنتی

 تخلف است

دادستان عمومی یاسوج گفت:
اعضای شبکه 

تحریک مردم به اغتشاش 
شناسایی و دستگیر شدند

پشت پرده
 ماجرای فرودگاه فرانکفورت چیست؟

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:
یارانه ها برای کاهش مشکالت معیشتی به سفره 

مردم هدایت شد

رئیس مجلس :
حکمرانی دقیق در هدایت نفت

 به سمت سرمایه گذاری های مولد نداریم

دولت در زمینه جراحی اقتصادی 
با مردم صادق است 
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در کهگیلویه و بویراحمد؛

خودروهای شوتی 
مرگ جابجا می کنند
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یافته محققان چینی؛

خواب ناکافی ترمیم سلول های بنیادی 
قرنیه را مختل می کند

کم خوابی می تواند باعث خشکی و چشم درد و 
همچنین مشکالت جدی تری در درازمدت شود.

محققان اخیراً در آزمایشی با استفاده از موش ها، 
تأثیر کم خوابی را بر چشم ها بررسی کردند.

آنها پی بردند کمبود خواب می تواند باعث شود 
قرنیه توانایی خود را برای ترمیم مناسب از دست 
بدهد، که ممکن است منجر به مشکالتی مانند 

خشکی چشم شود.
قطره های  که  دریافتند  همچنین  محققان 
چشمی حاوی آنتی اکسیدان می تواند به ترمیم 

آسیب های ناشی از کم خوابی کمک کند.
را  مطالعه ای  اخیراً  آمریکایی  و  چینی  محققان 
خوابی  کم  می دهد  نشان  که  کرده اند  منتشر 
آنها  بگذارد.  تأثیر  چشم  بر  می تواند  چگونه 
دریافتند که کمبود خواب می تواند هم سلول های 
را  قرنیه  اشکی  الیه  سطح  هم  و  قرنیه  بنیادی 

تحت تأثیر قرار دهد.
مهم  منظم  شبانه  خوب  خواب  یک  داشتن 
اندازه  است، اما بیش از یک سوم بزرگساالن به 
که  می کنند  توصیه  پزشکان  نمی خوابند.  کافی 

بزرگساالن حداقل ۷ ساعت در شب بخوابند.
مشکالت  باعث  می تواند  کافی  خواب  نداشتن 
چاقی،  خطر  افزایش  مانند  بیشماری  سالمتی 

ابتالء به دیابت و فشار خون باال شود.
منظم،  کافی  خواب  داشتن  برای  راه  بهترین 
رعایت بهداشت خواب خوب است. افراد می توانند 
این کار را با رفتن به رختخواب هر شب در زمان 
مشخص، اجتناب از استفاده از موبایل و تبلت ۱ 
تا ۲ ساعت قبل از خواب و عدم مصرف الکل قبل 

از خواب انجام دهند.
محققان عالقه مند بودند تا دریابند کمبود خواب 
تأثیر  قرنیه  بنیادی  سلول های  بر  اندازه  چه  تا 
می گذارد. سلول های بنیادی »قدرت شفابخشی« 
دارند و تمام ترمیم بافت در بدن توسط سلول های 

بنیادی آغاز می شود.
محققان مطالعه حاضر بیان ژن را در موش ها پس 
از ۲ روز محرومیت از خواب و سپس پس از ۱۰ 

روز محرومیت از خواب ارزیابی کردند.
در مدت ۲ روز، محققان دریافتند که ۲۸۷ ژن در 
قرنیه به خوبی تنظیم شدند و تنظیم بیان ۸۸ ژن 
مختل شد. در مرحله ۱۰ روزه، ۲۷۲ ژن به خوبی 

تنظیم شدند و ۱۵۰ ژن دچار اختالل شدند.
محققان موش ها را پس از ۱ و ۲ ماه محرومیت 
که  دریافتند  و  کردند  آزمایش  خواب  از  بیشتر 
چشم  سطح  و  یافته  کاهش  قرنیه  شفافیت 
بنیادی  سلول های  که  حالی  در  است.  ناهموار 
تنظیم  اوایل  در  خواب  از  محروم  موش های  در 
شد  چیزی  به  منجر  نهایت  در  شدند،  مجدد 
اولیه  به عنوان »تظاهرات  از آن  نویسندگان  که 
تنظیم  کردند.  یاد  بنیادی«  سلول های  کمبود 
را  بنیادی  سلول های  مدت،  طوالنی  در  مجدد 
می کنند:  خاطرنشان  محققان  کرد.  تضعیف 
در  تأخیر  یا  ناکافی  خواب  کوتاه مدت  »عوارض 
از جمله خشکی،  ناراحتی چشمی،  باعث  خواب 

درد، خارش و خون افتادن چشم می شود«.

مطالعات نشان می دهد؛

شدت آمفیزم با ریسک باالی
 ابتال به سرطان ریه مرتبط است

تشخیص  آمفیزم  جدید،  مطالعه  یک  اساس  بر 
داده شده با سی تی اسکن با خطر باالتر سرطان 
ریه مرتبط است. سرطان ریه علت اصلی مرگ و 
و  است  جهان  سرتاسر  در  از سرطان  ناشی  میر 
از سال ۲۰۰۰ تاکنون ساالنه بیش از ۱ میلیون 
خطر  حال،  این  با  می دهد.  رخ  جهان  در  مرگ 
با شناسایی عوامل خطر  سرطان ریه را می توان 
سیگار  ریه،  مزمن  التهاب  مانند  درمان،  قابل 
شغلی  مسائل  و  غذایی  رژیم  ژنتیک،  کشیدن، 
تنفسی  مزمن  بیماری  یک  آمفیزم  داد.  کاهش 
است که از طریق آسیب به آلوئول ها، کیسه های 
ریه ها مشخص می شود. عالئم  ریز داخل  هوایی 
آن شامل تنگی نفس، سرفه همراه با خلط، خس 
هیچ  است.  سینه  قفسه  گرفتگی  و  سینه  خس 
درمان های  اما  ندارد،  وجود  آن  برای  درمانی 
زیادی برای کمک به مدیریت عالئم موجود است. 
مشترک  خطر  عوامل  از  بسیاری  دارای  آمفیزم 
با سرطان ریه است که علت اصلی مرگ و میر 
سیگار  است.  جهان  سراسر  در  سرطان  از  ناشی 
کشیدن یکی از فاکتورهای پرخطر مشترک مهم 
افزایش  باعث  زیرا  است،  ریه  سرطان  و  آمفیزم 
پیری می شود.  تسریع  و   DNA التهاب، آسیب 
پزشکی  مرکز  از  ارشد  محقق  ووندر«،  »مارلین 
مبتال  »افراد  می گوید:  هلند،  گرونینگن  دانشگاه 
در  نیز  نکشیده اند  سیگار  هرگز  که  آمفیزم  به 
در  ریه هستند.«  به سرطان  ابتالء  معرض خطر 
این تحقیق، ۲۱ مطالعه شامل بیش از ۱۰۷ هزار 
بیمار، ارتباط بین آمفیزم و سرطان ریه را نشان 
این دو  بین  ارتباط  از  یافته ها  داد. در حالی که 
ایجاد  از  قبل  می کند،  حمایت  ویرانگر  بیماری 
هرگونه تغییر در مراقبت های بالینی به تحقیقات 

بیشتری نیاز است.

دولت با ساماندهی یارانه ها به دنبال 
حل مشکالت معیشتی مردم است

با بیان  نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی 
اینکه گفت و گوی مستقیم رییس جمهور با مردم اعتماد 
ساز بود، گفت: دولت با ساماندهی یارانه ها به دنبال حل 

مشکالت معیشتی مردم است.
از  انقالب  رهبر  حمایت  مورد  در  سنگدوینی  رمضانعلی 
رهبری  معظم  مقام  گفت:  دولت  اقتصادی  های  اقدام 
سیاست های کلی نظام را تبیین می کند و همه نهادها و 
قوای سه گانه در این مسیر حرکت می کنند، هر زمانی که 
اهداف و سیاست های دولت ها با فرمایشات رهبر انقالب 

هماهنگ نبوده، کشور کمتر صدمه دیده است.
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  گرگان  مردم  نماینده 
مشکالت  حل  دنبال  به  رئیسی  اهلل  آیت  دولت  داشت: 
معیشتی مردم است و همانطور که مقام معظم رهبری 

فرمودند باید برای این هدف مهم به دولت کمک کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکالت موجود 
و پیش روی دولت سیزدهم بیان داشت: دولت های قبل با 
برنامه ریزی های نامطلوب چالش هایی را برای کشور ایجاد 
کردند در شرایط کنونی برای برون رفت از این وضعیت 
نیاز به هماهنگی و همکاری دولت و مجلس است تا این 

مشکالت هر چه زودتر حل شوند.
مشکالت  سیزدهم  دولت  اگر  کرد:  اضافه  سنگدوینی 
دولت  این  تفاوت  می توانند  مردم  کند  را حل  اقتصادی 
با دولت های گذشته را قضاوت کنند و در این  مسیر هم 

نیازمند کمک هستند.
امور  و  کشاورزی  جهاد  وزیران  حضور  به  اشاره  با  وی 
این  در  نمایندگان  گفت:  مجلس  در  دارایی  و  اقتصادی 
جلسه اعالم کردند که از برنامه های اقتصادی دولت برای 
رفع مشکالت معیشتی  مردم حمایت می کنند زیرا مردم 

سرمایه اجتماعی هستند.
به سخنان رییس جمهور  اشاره  با  نماینده مردم گرگان 
در گفت و گو با مردم گفت: دولت با ساماندهی یارانه ها 
در  باید  و  است  مردم  معیشتی  مشکالت  حل  دنبال  به 
اجرای این طرح، قشر متوسط جامعه آسیب نبینند، گفت 
و گوی مستقیم آیت اهلل رئیسی با مردم به جامعه آرامش 
داد اگر دولت بخواهد کاری انجام دهد باید مردم در این 

زمینه توجیه شوند.

پرداخت یارانه به مصرف کننده
 موجب از بین رفتن رانت و فساد 

می شود
 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی 
و پرداخت آن به مصرف کننده نهایی موجب از بین رفتن 

رانت و فساد در این حوزه می شود.
شهباز حسن پور بیگلری افزود: صحبت های رئیس جمهور 
در گفت وگوی تلویزیونی با مردم درباره اصالحات ایجاد 
شده در یارانه ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی 

موجب ایجاد آرامش در میان مردم شد.
وی افزود: واقعیت مربوط به اصالح صورت گرفته درباره 
تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی باید 
در ادامه نیز برای مردم مستمر شفاف سازی شود و مردم 

در جریان کار قرار گیرند.
شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
اسالمی اظهار داشت: مقام ها باید دقت داشته باشند از 
هر مصاحبه ای که موجب ایجاد نگرانی برای مردم شود و 
برای جامعه دغدغه ایجاد کند، پرهیز کنند و همانطور که 
رئیس جمهور در صحبت های خود موجب ایجاد آرامش 
به همین  نیز  مسووالن  و  ها  مقام  دیگر  جامعه شد،  در 

شکل عمل کنند.
 4۲۰۰ ارز  تخصیص  کرد:  خاطرنشان  بیگلری  حسن پور 
تومانی یا همان ارز ترجیحی برای تامین کاالهای اساسی 
و پرداخت آن به مصرف کننده نهایی موجب از بین رفتن 

رانت و فساد در این حوزه می شود.
نیز دولت آیت اهلل  ادامه کار  امیدواریم که در  افزود:  وی 
رئیسی در اجرای این طرح موفقیت کامل داشته باشد و 
ما نیز در کنار دولت هستیم و از این اقدام دولت حمایت 

می کنیم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ »جمهوری اسالمی« علیه جمهوری اسالمی 

خطیب نماز جمعه تهران  تاکید کرد:

دولت در زمینه جراحی اقتصادی با مردم صادق است 

تأکید کرد:  دولت  تهران  نماز جمعه  خطیب 
کمر همت بسته تا آرام آرام جراحی اقتصادی 
نیز  مردم  با  زمینه  این  در  و  دهد  انجام  را 

صادق است.
در  خاتمی  سیداحمد  االسالم  حجت   
تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا بیان کرد: از 
جلوه های تقوا آن است که هر زمان از دیگری 
ناصوابی  حرف  آن  در  می شود  گفته  سخنی 
گفته نشود. غیبت و تهمت حرام است. نباید 
حرفی را که فردی نزده به آن نسبت دهیم. 
نسبت دادن بی حساب به دیگران بی تقوایی 
سه  ایمان  که  فرمودند  )ع(  علی  امام  است. 
از  و  است  تقوا  آن ها  از  یکی  که  دارد  نشانه 
در  که  زمانی  که  است  آن  تقوا  جلوه های 
با دیگران سخن می گوییم حریم خدا  رابطه 
را رعایت کنیم. خداوند در هر مکانی با شما 
است. این همراهی مکان و زمان نمی شناسد. 
خودتان  از  هیچ گاه  شما  که  طوری  همان 
شما  با  جا  همه  نیز  خداوند  نیستید  غایب 
است. امام )ره( فرمود عالم مظهر خداست و 
در مظهر خدا معصیت نکنید. خداوند نه تنها 
از ظاهر عمل بلکه از باطن عمل شما نیز آگاه 
دارید.  سر  در  نیتی  چه  که  می داند  و  است 

خداوند از پنهان و آشکار شما آگاه است.
بیان کرد:  ادامه  تهران در  امام جمعه موقت 
در  ویژه  به  اقتصادی  مسائل  با  رابطه  در 

کشور  روز  مسائل  از  که  گرانی ها  خصوص 
است ۱4 نکته را آماده کرده و خدمت شما 
می گویم. خطیبی که از گرانی ها سخن نگوید 
انگار خطیب این مردم نیست و بنده براساس 
و خدمت  کردم  آماده  را  نکات  این  وظیفه ام 
شما می گویم. اولین نکته این است که انصاف 
یعنی  انصاف  است.  فضیلت  عرصه ای  هر  در 
جناحی،  قضاوت  داشتن.  واقع بینانه  قضاوت 
منصفانه  متملقانه،  و  کینه توزانه  باندی، 

نیست.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه اظهار کرد: 
برای هر  نکته تحصیل رضایت مردم  دومین 
مردم  باطال  و  حقا  است.  سرمایه  حکومتی 
و  مخدوم  مردم  هستند.  حکومت  صاحب 
مسئوالن خادم هستند. بنده هیچ ابایی ندارم 
که بگویم مسئوالن نوکر مردم هستند. ما نیز 
خداراشاکریم  می کنیم  صحبت  اینجا  در  که 
که از جنس مردم هستیم. درد و رنج مردم 
دارد  گریه  جای  گاه  است.  ما  رنج  و  درد 
گفته  ما  برای  که  مردم  مشکالت  از  برخی 
هیچ  که  است  این  نکته  سومین  می شود. 
دولتی نارضایتی مردم خود را نمی خواهد به 
بودن و  آقای رئیسی مردمی  خصوص دولت 
مردمی زیستن شعار آن است. اسالم می گوید 
چهارمین  سردرمی آورد.  کفر  از  فقر  گاهی 
بپذیریم  باید  منصفانه  که  است  این  نکته 
موضوع  این  است.  بیمار  کشور  اقتصاد  که 

از  فردی  هر  است.  آشکار  افراد  همه  بر  نیز 
هر جناحی می گوید که اقتصاد ما در عرصه 
فضای  بودجه،  ساختار  مالیاتی،  نظام  بانکی، 
کسب و کار، توزیع کاالها و وابستگی به نفت 

بیمار است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:  پنجمین نکته 
این بیماری نیم قرن است که  این است که 
ادامه دارد. از سال ۵۰ این بیماری شروع شد 
را  انقالب تالش کردند آن  از  بعد  و دولت ها 
نکته  نبودند.  موفق  چندان  اما  دهند  سامان 
ششم این است که دولت همت بسته تا آرام 
جراحی  و  کرده  درمان  را  بیماری  این  آرام 
اقتصادی را انجام دهد. بر پیشانی این دولت 
صداقت نوشته شده است. رو راست با مردم 
سخن می گوید. می توانست برخی از حرف ها 
بگوید  می توانست  بزند.  هفتم  سال  در  را 
از  بی تفاوت  نیز  ما  رفتند.  و  آمدند  خیلی ها 
کنار این بیماری عبور کنیم اما دولت ایستاد 
شد.  میدان  وارد  صادقانه  اول  سال  از  و 
جراحی قطعا نارضایتی هایی هم دارد اما این 
دولت می گوید که آبروی خود را کف دست 
گذاشته و حاضر است آن را برای ساماندهی 
اقتصاد بدهد. آیا این جای تشکر دارد یا خیر؟

در  دولت  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  خاتمی 
حال اجرای یک جراحی اقتصادی با نظر تمام 
کارشناسان است، تأکید کرد: نکته هفتم به 
متخصصان  همه  که  دارد  اشاره  موضوع  این 
معتقدند جراحی اقتصادی باید صورت گیرد. 
گرچه در کیفیت و چگونگی آن اختالف نظر 
وجود دارد اما در اصل آن جای هیچ اختالفی 
نیست. نکته هشتم این است که دولت قصد 
و قدرت  را کاهش دهد  فاصله طبقاتی  دارد 
دهد.  افزایش  را  جامعه  دهک  هفت  خرید 
تحقق عدالت اقتصادی و واگذاری امور مردم 
به مردم و مبارزه با فساد از اولویت های این 
این است که جراحی  نهم  نکته  دولت است. 
اقتصادی درد دارد اما نتیجه آن نجات بیمار 
را  بیمار  باید  می گویند  متخصصان  است. 
بداند  باید  دولت  که  نکته ای  اما  داد  نجات 
سرمایه  که  است  این  می داند  نیز  قطعا  و 
این  هستند.  مستضعفان  و  محرومان  انقالب 
افراد هستند که تا آخر پای انقالب ایستادند. 
و  برنامه ریزی شود که محرومان  باید  طوری 
اقشار مستضعف آسیبی نبینند. همان طوری 
نباید  بنزین  و  دارو  نان،  داده  قول  که دولت 
گران شود. واریز دو ماهه یارانه نیز به مردم 
خدمت گزار  دولت  که  داد  را  اطمینان  این 

آن ها بوده و رنج آن ها را می بیند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خاطرنشان 
باید  دارد  جراحی  قصد  که  دولتی  به  کرد: 
کمک کرد. مقام معظم رهبری نیز صراحتا به 
فرمودند  رهبری  داشتند.  تأکید  موضوع  این 
اقتصادی  امروز دولت در زمینه  کارهایی که 
کمک  باید  همه  و  است  مهم  دارد  رو  پیش 
این  معنی  که  است  این  یازدهم  نکته  کنیم. 
صورت  انتقادی  نباید  که  نیست  این  حرف 
کمک  دولت  به  سازنده  انتقاد  بلکه  گیرد 
هم  و  گفت  را  خوبی ها  هم  باید  می کند. 
نارسایی ها را و سپس برای آن ها راهکار ارائه 
کرد. نکته ای که وجود دارد این است که انتقاد 
همان  گردد.  ارزشمند  تا  باشد  ناصحانه  باید 
سفیدنمایی  است  بد  نمایی  سیاه  که  طوری 
باید  ناصحانه  انتقاد  در  است.  بد  هم  مطلق 
تخریب  اینکه  اول  شود.  توجه  نکته  دو  به 
در  و  است  نابجایی  کار  هتاکی  و  فحاشی  و 
شأن یک ملت انقالبی نمی باشد. گاهی برخی 
طوری می نویسند که کفر از آن می بارد. این 
از  نیست.  انقالبی  جامعه  شأن  در  نوشته ها 
سوی دیگر نباید به گونه ای انتقاد شود که در 
بیگانه  رسانه های  کنیم.  بازی  دشمن  میدان 
کل نظام اسالم و قرآن را هدف قرار داده و 
ما نباید جوری انتقاد کنیم که آب بر آسیاب 

دشمن بریزیم.
رسانی  اطالع  سیزدهم  نکته  افزود:  وی 
فضاسازی  مانع  که  است  دقیق  و  موقع  به 
باید  صداوسیما  ظرفیت  از  می شود.  دشمن 
اگر  هستند.  منطقی  ما  مردم  شود.  استفاده 
دقیق توضیح داده شود قطعا مسائل را درک 
می کنند. نکته چهاردهم این است که در تمام 
مسائل سیاسی و فرهنگی بصیرت حرف اول 
را می زند. همان طوری که امام )ره( و رهبری 
بازی  ببینند دشمن در کدام زمین  فرمودند 
می کند شما سنگر آن را هدف قرار دهید نه 

اینکه حرف دشمن را تکرار کنید.
خاتمی در ادامه با اشاره به سفر بشاراسد به 
تهران بیان کرد:  سفر نصفه روزه بشار اسد به 
تهران و دیدار با مقام معظم رهبری و ریاست 
جمهوری از سفرهای راهبردی بود. دشمنان 
با منابع دروغین گفته بودند چون بشار اسد 
رفته  منطقه  مرتجع  کشورهای  از  برخی  به 
سفر  این  است.  شده  سرد  ایران  با  روابطش 
حرف های  این  بر  بطالنی  خط  حقیقت  در 
جبهه  تقویت  آن  از  هدف  و  بود  نادرست 

مقاومت بود. 

دبیر کل حزب ایران قوی صحبت های رئیس 
و  دانست  آرامش بخش  و  منطقی  را  جمهور 
کارشناسی  اقدام  یارانه ها  هدفمندی  گفت: 
شده، دقیق و بزرگترین طرح اقتصادی دولت 

است.
شفاف سازی  به  اشاره  با  نادی  خشایار 
یارانه ها از سوی دولت آیت اهلل رئیسی افزود: 
جمهور  رئیس  گذشته  شب  صحبت های 
رئیسی  آیت اهلل  بود.  و سنجیده  به جا  بسیار 
که  مشکالتی  و  ترجیحی  ارز  درخصوص 
و حتی  بود  کرده  ایجاد  و کشور  مردم  برای 
ارز  این  از تالش دولت دوازدهم برای حذف 
تدبیر  دولت  در  اینکه  و  مختلف  کاالهای  از 
و امید هیچ اراده ای برای این اقدام مشاهده 

نشد، صحبت هایی را مطرح کردند.
 4۲۰۰ ارز  افزود:  قوی  ایران  حزب  دبیرکل 
بدون  و  نسنجیده  کاری  ابتدا  از  تومانی 
افراد  دست  در  و  فسادآور  و  علمی  پشتوانه 
اثر  بر  افراد  این  و  بود  خاصی  و  محدود 
کرده  پیدا  دست  آن  به  رانت  و  ارتباطات 
ارز  دریافت  با  آقازاده ها  و  افراد  این  بودند. 
4۲۰۰ تومانی به جای تهیه کاالهای ضروری 
و  بودند  خود  خاص  اهداف  دنبال  اساسی  و 

استفاده مناسبی از آن نشد.
ارز  از اشخاصی که  بیان کرد: بسیاری  نادی 
جاهای  در  کردند  دریافت  تومانی   4۲۰۰
مختلف سرمایه گذاری کردند و حتی کاالهای 
ارز 4۲۰۰  اعتقاد من  به  وارد کردند.  لوکس 
مانند غده چرکی در بدن انسان بود که نیاز 
به جراحی داشت و با مسکن فقط درد آن به 
طور موقت تسکین پیدا می کرد اما بیماری به 

سرعت در بدن بیمار در حال گسترش بود.
با شهامت  رئیسی  آیت اهلل  اینکه  بیان  با  وی 
توانست جلوی ضرر بیشتر ارز 4۲۰۰ تومانی 
منحوس  بیماری  کرد:  اظهار  بگیرد،  را 
دولت  سوی  از  آن  مدیریت  و  کنترل  کرونا، 
همکاری  و  مشارکت  آن،  فعال  دیپلماسی  و 
تن   ۷۰۰ از  ها  فوتی  تعداد  اینکه  و  مردم 
امروز به هفت تن رسیده است و به تبع آن 
فعال  ادارات،  دانشگاه ها،  مدارس،  بازگشایی 
شدن بازار و کسبه و رونق سفرهای نوروزی 

و  واکسن  تولید  در  کشور  افتخارات  و  مردم 
شب  صحبت های  محورهای  از  آن  صادرات 

گذشته رئیس جمهور با مردم بود.
شد:  یادآور  قوی  ایران  حزب  دبیرکل 
یکسان سازی ارز، حمایت از دهک های پایین 
جامعه بخصوص سه دهک پایین و اختصاص 
تولیدکننده ها  از  پشتیبانی  آنها،  به  یارانه 
از  که  مدت  این  در  که  کارشناسی  کار  و 
حل  برای  اقتصاددانان  و  کارشناسان  سوی 
از دیگر نکات  مشکالت کشور صورت گرفته 
بارز صحبت های شب گذشته آیت اهلل رئیسی 

با مردم بود.
نادی اقدام دولت درباره هدفمندی یارانه ها را 
کار کارشناسی شده و دقیقی خواند و گفت: 
اقتصادی  بزرگترین طرح  یارانه ها  هدفمندی 
و  سازندگی  دولت های  در  که  بود  دولت 
اصالحات انجام نشد و مسکوت ماند ولی در 
با حذف  طرح  این  در  شد.  اجرا  دهم  دولت 
و  اقالم  و  مواد  برخی  از  یارانه ها  تدریجی 
پرداخت آن به صورت نقدی به تمام افراد و 
اقشار جامعه تغییر و تحول خوبی در اقتصاد 
یارانه ها  این  از  بسیاری  و  افتاد  اتفاق  ایران 

صرف کارهای عمرانی و فرهنگی شدند.
برای  یارانه ها  هدفمندسازی  داد:  ادامه  وی 
جامعه  آسیب پذیر  و  ضعیف  قشر  از  حمایت 
افراد  میان  عدالت  موجب  و  گرفت  صورت 
جامعه و در آن مقطع بهبود وضعیت معیشتی 
قشر فقیر و مستضعف جامعه شد. این طرح 
به نظر  یازدهم بدون توجه  ابتدای دولت  در 
درصدی   ۹۷ باالی  مخالفت  رغم  به  مردم 
مردم با حذف آن به حاشیه رفت و به انحراف 
دولت  رییس  حتی  و  شد  متوقف  و  کشیده 
وقت در مخالفت با آن گفت کاری می کنیم 
تومان  هزار   4۵ این  به  احتیاجی  مردم  که 
موجب  قبل  دولت  اقدام  این  باشند.  نداشته 
آسیب و ضربه به افراد فقیر جامعه و در کنار 
ویژه  امتیازهای  و  رانت ها  برخی  افزایش  آن 

برای ثروتمندان شد.
دبیرکل حزب ایران قوی عنوان کرد: با مستقر 
آیت اهلل  ریاست  به  سیزدهم  دولت  شدن 
مشکالت  وجود  با  و  رئیسی  سیدابراهیم 

فراوانی که از دولت های یازدهم و دوازدهم بر 
جای مانده بود جلوی رانت ها و فسادها گرفته  
شد که از جمله آنها اصالح ارز 4۲۰۰ تومانی 
بود که به جای آن برای کاالهای اساسی به 
به  می گیرد.  تعلق  یارانه  جامعه  افراد  تمامی 
و  اساسی  اصالحات  به  نیاز  ما  کشور  نظرم 
جراحی اقتصادی دارد و هرچه زودتر این کار 

انجام شود به نفع مردم و کشور است.
وظیفه احزاب و تشکل  ها 

حمایت از دولت است 
و  گروه ها  احزاب،  حمایت  درباره  نادی 
من  نظر  به  کرد:  اظهار  دولت  از  تشکل ها 
این  ها  و تشکل   احزاب  افراد،  تمامی  وظیفه 
هم  اگر  و  کنند  کمک  دولت  به  که  است 
را  آن  کارشناسی  و  منصفانه  دارند  انتقادی 
ارائه دهند و دنبال  به  شکل برنامه و راهکار 

تخریب دولت نباشند.
که  هستیم  شاهد  روزها  این  افزود:  وی 
ارائه  احزاب مخالف بدون  افراد و  از  بسیاری 
رئیس  تخریب  دنبال  راه حلی  کوچکترین 
جمهور و دولت سیزدهم هستند. بیشتر این 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  طرفدار  افراد 
قبل  دولت  است  رفته  یادشان  مگر  هستند 
در بخش مسکن، ارز، اشتغال، مدیریت کرونا، 
به  زلزله چه فجایعی  بنزین، معیشت، سیل، 
مقام  تاکید  رغم  به  قبل  دولت  در  آورد؟  بار 
در  قرمز  و خطوط  الزم  دقت  رهبری  معظم 
اجرای برجام رعایت نشد و فاصله طبقاتی به 

شدت افزایش پیدا کرد.
کرد:  خاطرنشان  قوی  ایران  حزب  کل  دبیر 
نقدینگی در هشت سال، هشت برابر و نزدیک 
به  هم  تورم  شد،  تومان  میلیارد  هزار  چهار 
۶۰ درصد رسید پول بدون پشتوانه بسیاری 
چاپ و روانه بازار شد. پول داغ در بازار جوالن 
مواد  و  قیمت مسکن، خودرو، طال  و  می داد 
و  یافت  افزایش  بی سابقه ای  به شکل  غذایی 

چند برابر شد.
طرح  کردن  تعطیل  با  کرد:  عنوان  نادی 
باعث  آن  خواندن  مزخرف  و  مهر  مسکن 
آسیب رساندن به اموال مردم و دولت شدند 
بخش  شدن  فعال  می دانیم  که  صورتی  در 
مسکن و افزایش ساخت و ساز موجب رونق 

گرفتن اقتصاد و ایجاد اشتغال می شود.
وی ادامه داد: وظیفه همه ماست که در عین 
دولت  از  شده  کارشناسی  و  منصفانه  انتقاد 
آیت اهلل رئیسی حمایت کنیم هرچند  ممکن 

است این دولت هم مثل سایر دولت ها دارای 
مسیر  و  کار  اصل  ولی  باشد  ضعفی  نقاط 
درست و به نفع مردم، کشور و اقتصاد کشور 

است.
شب  صحبت های  قوی  ایران  حزب  دبیرکل 
آرامش بخش  را  جمهور  رییس  گذشته 
همه  من  اعتقاد  به  گفت:  و  کرد  توصیف 
صحبت های آیت اهلل رئیسی و مخبر منطقی، 

بجا و آرامش بخش بود.
فضای  رغم  به  روزها  این  در  افزود:  نادی 
داخلی  مخالفان  و  بیگانه  رسانه های  مسموم 
دنبال  راهکاری  کوچکترین  ارائه  بدون  که 
بودند طرحی  رئیس جمهور  تخریب شخص 
رئیس  نظر  و  برنامه  با  و ملی  این وسعت  به 
نظر  در  بدون  وی  و  است  شده  اجرا  دولت 
را  آن  اجرای  دستور  جوانب  تمامی  گرفتن 
نمی دهند. رئیس جمهور با اطمینان و آرامش 
و  کرد  صحبت  مردم  با  تلویزیون  در  و  آمد 
اعالم کرد که این طرح با نظر کارشناسان و 
مدتهاست  و  است  اجرا  اقتصاددانان در حال 
که روی آن مطالعه شده است و مردم نگران 

نباشند.
وی با بیان اینکه به رغم شایعه سازی ها قرار 
نیست قیمت نان، دارو و بنزین افزایش یابد، 
گفت: رئیس جمهور عنوان کرد به هیچ وجه 
دولت و مجلس اجازه نخواهند داد  به مردم 
این  وارد شود.  فشار  نیازمند  قشر  ویژه  به  و 
آرامش  موجب  جمهور  رئیس  صحبت های  

جامعه و مردم شد.
دبیرکل حزب ایران قوی بیان کرد: پیشنهادم 
این است که طرح پرداخت یارانه چند برابر 
جامعه  اقشار  تمامی  به  و  کند  پیدا  افزایش 
تعلق گیرد و اگر به صورت کارت اعتباری در 
یکی از کارت های شهروندان واریز شود و به 
و  نباشد  برداشت  قابل  اسکناس های  صورت 
مردم بتوانند با آن مایحتاج خود را تهیه کنند 
به نفع مردم و دولت خواهد بود زیرا برداشت 
 ATM یارانه به صورت اسکناس از بانک ها و

باعث افزایش تورم می شود.
رئیس  اگر  اینکه  دوم  کرد:  نادی خاطرنشان 
جمهور پیش از اجرای طرح های این چنینی 
افکار  و  رسانه ها  طریق  از  پیش  از  ملی  و 
جریان  در  را  مردم  و  کند  صحبت  عمومی 

بگذارد مردم بیشتر همکاری می کنند.

دبیر کل حزب ایران قوی تاکید  کرد؛

هدفمندی یارانه ها 
بزرگترین طرح اقتصادی دولت است


