
اصالح دهک بندی ها برای توزیع 
عادالنه یارانه ها ضروری است

حل مشکالت اقتصادی در گرو 
اصالحات نهادی و ساختاری است
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
ایرانیان و به روز  اصالح دهک بندی ها و اطالعات در پایگاه رفاه 
رسانی آن جهت توزیع عادالنه یارانه ها ضروری است. محمدرضا 
با ارائه پیشنهاداتی برای توزیع عادالنه یارانه ها که  ا  پورابراهیمی 
در دستور کار دولت است، گفت: یکی از موضوعات خیلی مهمی 
که درباره ساماندهی توزیع عادالنه ارز ترجیحی مورد تاکید قرار ...

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
حل مشکالت اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را در گرو 
اصالحات نهادی و ساختاری در کنار اصالحات سیاستی و اجرایی 
سید  شود.   مردم  همراهی  و  اعتماد  جلب  سبب  تا  کرد  عنوان 
شمس الدین حسینی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای 

اسالمی  در نطق میان دستور خود گفت: تصویب قوانینی ...
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بازرسی از صنوف
 کهگیلویه و بویراحمد شدت گرفت

اضطراب امتحان 
و راه های کاهش آن                  

در کهگیلویه و بویراحمد؛

54 درصد تخم مرغ مصرفی 
تولید داخل استان است

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بویراحمد با اشاره به حجم تولید تخم مرغ در استان 
گفت: بیش از نیمی از نیاز این استان به محصول 
تخم مرغ در درون همین استان تولید می شود. سید 
در  قیمت ها  اصالح  به  اشاره  با  معتمدی پور،  علی 
حذف  داشت:   اظهار  تخم مرغ  مثل  اقالم  برخی 
همچنین  و  دولت  سوی  از  غیرهدفمند  یارانه های 
اصالح ساختار غیرشفاف اختصاص ارز ترجیحی به 
برخی اقالم کاالهای اساسی سیاستی بسیار کارآمد 
و منطقی است که نهایتاً منجر به تولید در سراسر 

ایران خواهد شد. معتمدی پور درباره ...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سواالتی درباره اصالح نظام پرداخت 
یارانه پاسخ داد و تاکید کرد که خاطر هموطنان آسوده باشد؛ اعتراض شان 
تک به تک بررسی خواهد شد و اگر اشتباهی شده باشد این حق برایشان 

محفوظ است و یارانه شان در صورت ذی حق بودن حتماً پرداخت می شود.
حجت عبدالملکی با حضور در شبکه افق سیما، درباره طرح عادالنه سازی 
یارانه ها توضیح داد و درباره اینکه چه شد دولت تصمیم گرفت در ۹ ماهه 
اول استقرارش دست به چنین کاری بزند؟ اظهار کرد: مبنای کار دولت، 

عدالت است و معتقد است هر کاری اقتضای عدالت باشد باید انجام شود.
وی افزود: درباره ارز 4۲۰۰ تومانی با یک بی عدالتی شدید مواجه بودیم 
و ساالنه 4۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد. دولت 
صادرات انجام می دهد؛ صادرات نفت، گاز و غیره که آن را می تواند دو جور 
بفروشد نخست به قیمت ارز مرسوم که ساالنه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
می شود که یا آن را در خزانه بریزد یا یارانه بدهد و نوع دوم آنکه به جای 
ارز آزاد، به بهای 4۲۰۰ تومان بفروشد که مابه التفاوت آن ساالنه 4۰۰ هزار 
میلیارد تومان می شود که تنها بخشی از آن در قالب یارانه روی اقالم و 

مانند آن به مردم برمی گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اما واقعیت این است که 
پنج گروه در این 4۰۰ هزار میلیارد تومان با مردم سهیم می شوند و تنها 
واردکننده  به جیب  بخش  مردم می رود گفت: یک  در جیب  یک بخش 
آنها بی انصافی هم می کنند.  از  این میان برخی  و دالل ها می رود که در 
بخشی به جیب قاچاقچی ها می رود. بخشی سر سفره خارجی ها و بخش 
دیگر به جیب تولیدکننده خارجی می رود، در نهایت هم وابستگی به خارج 
بیشتر می شود و در واقع بخش فراوانی از این مبلغ به مردم نمی رسد. در 

این طرح ۱۰۰ درصد این 4۰۰ هزار میلیارد تومان را به مردم می دهیم.

یارانه ناشی از ارز 4۲۰۰ تومانی به نفع مردم و عادالنه نبود
عبدالملکی تاکید کرد: یارانه ناشی از ارز 4۲۰۰ تومانی به نفع مردم و 
عادالنه نبود. با اصالح نظام ارزی اتفاقی که می افتد این است که قاچاق از 
این محل از بین می رود. دوم آنکه تقاضا برای تولیدکننده داخلی افزایش 
می یابد. مرغ وقتی افزایش قیمت دارد برای مرغدارها صرفه بیشتری ایجاد 
می کند و گویا یارانه ای که به تولیدکننده خارجی می دادیم به تولیدکننده 
داخلی داده می شود. بنابراین به نفع همه مردم است و ضریب جینی هم 

به شدت کاهش خواهد یافت.

تاثیر افزایش قیمت کاالهای اعالمی روی اقالم دیگر 
چگونه خواهد بود؟

وی در واکنش به این اظهار نظر که »دولت اعالم کرده چهار قلم جنس 
اما این نگرانی وجود دارد که در چرخه تولید روی دیگر  گران می شود، 
روی  کاالها  این  قیمت  افزایش  اینکه  گفت:  بگذارد«  اثر  نیز  بازار  اقالم 
کاالهای دیگر اثر می گذارد از یک جهت درست است، اما افزایش اثری که 
دارد افزایش قابل توجهی نیست. دولت ۵۰۰ قلم کاال را بررسی کرده که تا 
چه حد می توانند به لحاظ هزینه واقعی تمام شده، افزایش قیمت داشته 

باشند که این تأثیر به نسبت کاالهای اساسی اعالم شده محدود است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مثاًل درباره تن ماهی محاسبه 
دارد  قیمت  افزایش  چقدر  روغن  قیمت  افزایش  به  توجه  با  که  می شود 
افزایش آن به نسبت قیمت خود کنسرو، محدود خواهد بود. برآورد  که 
انجام شده حاکی از آن است که سرجمع افزایش اقالم مصرفی از میزان 
افزایش درآمدی که برای یارانه اتفاق افتاده کمتر خواهد بود. به عنوان مثال 
ارزش سبدمصرفی یک خانواده چهارنفره در دهک دوم با الگوی مصرف 

و ۵۰۰  هزار  قیمت، ۳۳۶  افزایش  اعالم شده مشمول  کاالهای  در  فعلی 
تومان بوده است که با تغییرات جدید به ۸۰۳ هزار تومان می رسد. افزایش 
قیمت واقعی در کاالهای دیگر از این افزایش قدرت خرید برای مردم کمتر 
از سوی دولت به طور دقیق کنترل  بازار  خواهد بود. ضمن آنکه وضعیت 

می شود.

حتی یک ریال از بابت آزادسازی ارز یا اصالح نظام یارانه ها 
به دولت نمی رسد

عبدالملکی با اشاره به اینکه حتی یک ریال از بابت آزادسازی ارز یا اصالح 
نظام یارانه ها به دولت نمی رسد بلکه تماماً برای مردم هزینه می شود اظهار 
کرد: آن مدل تخصیص ارز، انواع مفاسد که گفتم درونش داشت و یارانه بد 
توزیع می شد که همه قبول داشتند. در سال ۹۹ مجلس اصالح نظام ارزی 
را تصویب کرد، اما دولت وقت مقاومت شدیدی نشان داد و مجلس هم آن 
را اصالح کرد و قرار شد تا دولت جدید مستقر شود و تصمیم بگیرد. دولت 
تحت  مردم  رفاه  بیندازد؛ هرچند  به دردسر  را  نمی خواست خودش  قبل 

تأثیر و عدالت زیرسوال بود نمی خواستند وارد چالش شوند.
ابتدا  از همان  اقتصادی  تیم  افزود: در دولت جدید، رئیس جمهور و  وی 
معتقد بودند که این نحوه تخصیص ارز و یارانه خالف عدالت است. سال 
گذشته الیحه ای توسط دولت به مجلس رفت که تعیین تکلیف شود که 
دو فوریت آن رأی نیاورد و منوط به تصمیم گیری در بودجه سنواتی شد 
که به تصویب رسید. آنچه در مجلس تصویب شد اصالح نظام ارزی بود 
به شرط آنکه قدرت خرید مردم با روش هایی حفظ شود. تصمیم بر آن شد 
تا در ماه رمضان بر اساس روش گذشته یارانه توزیع، مقدمات کار فراهم 

و سپس اجرا شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اصل اجرای این طرح از مهرماه 
سال گذشته مورد تأیید و تصویب بود و هشت ماه روی جوانب کار بررسی 
عملیاتی دقیق انجام شد. بنای ما بر این است هر کاری به نفع مردم باشد 
و  کردند  همراهی  طرح  این  با  خوب  بسیار  ما  خوب  مردم  دهیم.  انجام 
البته سؤاالت و ابهاماتی دارند که تیم دولت به سؤاالت پاسخ می دهد. این 
اصالحات هرچقدر دیرتر انجام می شد کار سخت تر بود و هریک ماهی که 
به تعویق می افتاد به ازای هرماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از مبالغی که نقدی 

و یا کاالبرگی می توانست به مردم پرداخت شود از بین می رفت.

اعالم روش های ثبت اعتراض به یارانه و دهک بندی
عبدالملکی در پاسخ به اینکه شماری از مردم معتقدند حقشان تضییع و 
به ناحق از فهرست یارانه بگیران حذف  شده اند عنوان کرد: ۹۰ درصد باید 
یارانه جدید را دریافت می کردند که به حساب هایشان واریزشده است. دو 
گروه حذف شده اند و ممکن است اعتراض داشته باشند؛ گروه اول کسانی 
هستند که یارانه 4۵ هزارتومانی دریافت نمی کردند و در بانک اطالعات 
بسته  اطالعاتی سازمان هدفمندی  بانک  از سال ۹۳  نبودند.  رفاه  وزارت 
و اجازه ثبت نام افراد جدید داده نشده بود. خانواده ی جدیدی تشکیل و 
فرزندانی متولد شدند که مشمول یارانه نبودند. این ها باید به سامانه سازمان 
هدفمندی مراجعه و ثبت نام کنند. البته وب سایت سازمان هدفمندی هنوز 

کارش را برای ثبت نام جدید شروع نکرده و در حال راه اندازی است که طی 
چند روز آینده کارش را شروع می کند.

وی افزود: کسانی که یارانه نمی گرفتند یا ساختار خانواده شان تغییر کرده 
مثاًل ازدواج کرده اند باید به سامانه اعالمی مراجعه کنند که فعاًل چند روزی 

باید صبر داشته باشند تا اعالم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه گروه دوم کسانی هستند 
که تا فروردین ماه یارانه 4۵ هزارتومانی را دریافت می کردند، اما یارانه به 
حسابشان واریز نشده و به عنوان دهک دهم شناسایی شده اند گفت: این 
سامانه  نخست  کنند؛  ثبت  طریق  از سه  را  خود  اعتراض  می توانند  افراد 
تماس  دوم  راه  است.   hemayat.mcls.gov.ir نشانی  به  رفاه  وزارت 
ارائه  از  تلفن گویاست که پس  است که یک  از طریق ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 
می کند.  فراهم  را  درخواست  ثبت  امکان  و  اعالم  را  اطالعات دهک شما 
چه از طریق سایت و چه تلفن گویا اگر درخواست خود را ثبت کنند در 
یارانه شان  باشد  اشتباهی شده  احیاناً  اگر  و  قرار می گیرند  بررسی  فرایند 

برقرار می شود.
عبدالملکی افزود: شماره تلفن ۶۳۶۹ نیز مرکز تماس ما برای پاسخگویی 
اپراتورها دریافت کنند.  از  به سؤاالت است که می توانند توضیح شفاهی 
خاطر هموطنان آسوده باشد؛ اعتراض شان تک به تک بررسی خواهد شد 
و اگر اشتباهی شده باشد این حق برایشان محفوظ است و یارانه شان در 

صورت ذی حق بودن حتماً پرداخت می شود.

زمان استعالم و دریافت نتیجه اعتراض چگونه خواهد بود؟
وی درباره زمان استعالم و دریافت نتیجه اعتراض اظهار کرد: فرایند کمی 
زمانبر است، بانک های اطالعاتی وسیعی باید چک شوند. احتماالً مجدداً 
از طریق پیامک خواسته می شود مراجعه و اطالعاتشان را ویرایش کنند 
و یک رفت و برگشتی دارد که چند روزی طول می کشد. مردم صبوری 
بلکه درخواست شان تک به تک  کنند. تصور نکنند که فراموش شده اند، 

رسیدگی می شود.

معیار دهک بندی ها چه بود؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره معیار دهک بندی ها نیز توضیح 
از متغیرها است که خودرو،  بندی شامل مجموعه ای  داد و گفت: دهک 
است.  آن  شامل  غیره  و  دریافتی  حقوق  مالی،  گردش  بانکی،  سودهای 
صاحب ملک بودن، داخل این معیارها نیست. فرض می کنیم افراد ملک 
ندارند و دارایی های جاری را محاسبه می کنیم. علت این است که هنوز به 
بانک های اطالعاتی مسکن متصل نشده ایم و بنابراین فعاًل ملک محاسبه 
نمی شود و فرض را بر این می گذاریم که ملکی ندارند. البته گردش مالی 
ناشی از خرید و فروش مسکن محاسبه می شود. همچنین باید توجه داشت 
که معدل حساب چندسال محاسبه می شود. همه اینها ضرایب مشخصی 
دارند و در نهایت به یک شاخص و عدد تبدیل می شود که افراد را اولویت 

بندی می کند.
عبدالملکی افزود: این اطالعات را خودمان تولید نمی کنیم، بلکه اطالعات 

از بانک ها و غیره دریافت می شود که با کدملی افراد ثبت شده است.

خانواده ها اطالعات اقتصادی شان را شفاف کنند
افراد وجود  اینکه حق درخواست بررسی برای همه  با تاکید مجدد  وی 
از  ناشی  اعتراض  این  گاهی  کرد:  اظهار  نمی شود  تضییع  حقی  و  دارد 
ازدواج  فرزندان  آنکه  یا  آیتم هاست.  برخی  از  اعضای خانواده  اطالع  عدم 
کرده اند و زندگی خوبی دارند اما یارانه شان را جدا نکرده اند؛ سیستم درآمد 
همه اعضای خانواده را محاسبه می کند و وقتی جمع می شود عدد قابل 
مالحظه ای خواهد شد. یا آنکه برخی حسابشان را به کسی دیگر واگذار 
کرده اند و با آن حساب تجارت می شود. یا ممکن است فردی خودرویش 
و  برود  که  می شود  داده  فرصت  فرد  آن  به  باشد  فروخته  قولنامه ای  را 
خودرویش را از مالکیت خودش خارج کند. بنابراین الزم است خانواده ها 

اطالعات اقتصادی شان را شفاف کنند.
اینکه »وضعیت  به  تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ  وزیر 
به  وابسته  اقتصادی شان  وضعیت  که  غیره  و  رستوران دارها  کافه دارها، 
قیمت های بازار است چه می شود؟ « نیز گفت: این ها همگی صنف دارند. 
می شود  بررسی  این ها  می دهد.  جلسه  تشکیل  هرروز  بازار  تنظیم  ستاد 
باشند   داشته  قیمتی  تغییرات  افزایش ها،  این  اثر  در  باید  که  اقالمی  و 
محاسبه و از سوی اصناف اعالم می شود. برآورد ما این است که افزایش 

قیمت قابل مالحظه ای نخواهد بود.
قابل  تفاوت  دولت  این  در  بازار  تنظیم  برنامه  کرد:  تصریح  عبدالملکی 
مالحظه ای دارد و مجازات متخلفان سنگین است. قریب به اتفاق اصناف 
تعزیرات  سازمان  و  برابر شده  پنج  متخلفان  اما جریمه  می کنند،  رعایت 
مجوز پلمپ و نصب بنر گرانفروشی را دارد. سازمان تعزیرات، سازمان جهاد 
کشاورزی و ... در موضوع کنترل بازار یکپارچه شده اند. زیرساخت های نرم 
افزاری و سخت افزاری به شدت تقویت شده و شرایط کنترل بازار به کلی 
با گذشته متفاوت است. سود عادالنه و افزایش قیمت عادالنه حتماً درنظر 

گرفته می شود.

وضعیت توزیع یارانه ها پس از دوماه
وی همچنین درباره وضعیت توزیع یارانه ها پس از دوماه اظهار کرد: برنامه 
اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده،   »کاالبرگ الکترونیک« 
مقدار  و  مراجعه  فروشگاه هایی  به  بانکی  کارت  همان  با  افراد  که  است 
آن  نرخ  بناست  که  می کنند  دریافت  مشخص  قیمت  با  را  کاال  مشخص 
کاالها، قیمت قبل از افزایش ها باشد. مقادیر و کاالهای مشمول و اینکه 
هر فردی در هر دهکی چقدر دریافت می کند مشخص می شود که اکنون 
مراحل نهایی طرح در حال بررسی است و مقامات مسئول جزئیاتش را 

اعالم خواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این کار زیرساخت هایی نیاز 
دارد و مدتی به طول می انجامد که طبق برنامه دولت، دوماه است. دولت 
در حال کار بر روی جزئیات است و هرزمان نهایی شود از یارانه نقدی به 
کاالبرگ الکترونیکی منتقل می شویم. سهمیه بندی متناسب با بعد خانوار 
و دهکی که خانوار درآن قرار دارند انجام می شود. تا زمانی که این اتفاق 

بیفتد حتماً یارانه نقدی ادامه پیدا می کند.
عبدالملکی در پاسخ به اینکه »آیا دولت رئیسی کارهای دولت سازندگی 
را تکرار می کند؟ « گفت: این اتفاق در راستای عدالت و مبتنی بر نظریه 
اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی اتفاق می افتد. یک مدل اقتصادی برآمده 
از شریعت اسالم است که نتیجه آن برقراری عدالت خواهد بود. این اقدام 
قدرت  و  است  تولید  تقویت کننده  می افتد،  اقتصادی  عدالت  راستای  در 
خرید جامعه را افزایش  و قاچاق را کاهش داده و اقتصاد ملی را نیز تقویت 

می کند و موجب ایجاد اشتغال می شود و در کل خودش ضد تورم است.

کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
قانون  اجرای  فرایند  اجرایی  های  دستگاه 
تامین  برای  الکترونیک  کاالبرگ  از  استفاده 

کاالهای ضروری معیشتی را تسریع کنند.
روز  علنی  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر 
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  )یک شنبه( 
تشکر  صمیمانه  ایران  شریف  ملت  از  کرد: 
درایت  و  صبوری  با  که  کنم  می  قدردانی  و 
های  رسانه  و  معاندین  های  هجمه  برابر  در 
دشمنان این آب و خاک ایستادند و به قوای 
سه گانه در راه تحقق جراحی اقتصادی برای 
یارانه  عادالنه و مردمی سازی نظام پرداخت 

ها یاری می رسانند.
وی افزود: مردم مطمئن باشند که این روزها 
مدیران اجرایی کشور برای رساندن کاالهای 
شبانه  صورت  به  مردم  به  معیشتی  ضروری 
روزی در حال تالش هستند. ضمن تشکر از 
اقدامات مخلصانه صورت گرفته توسط دولت، 
اجرای  فرایند  اجرایی  های  دستگاه  امیدوارم 
برای  الکترونیک  کاالبرگ  از  استفاده  قانون 
تامین کاالهای ضروری معیشتی که می تواند 

نگرانی ها را برطرف کند، تسریع کنند.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
گفت: در همین راستا ضروری است دستگاه 
اندازی  راه  فرایند  از  را  مردم  مسئول  های 
الکترونیک  کاالبرگ  طرح  های  زیرساخت 
زمان  و  سازند  مطلع  آن  اجرایی  جزئیات  و 
بندی مشخصی در خصوص نهایی شدن این 
شدن  اجرایی  از  مردم  تا  کنند  اعالم  فرایند 
آن مطمئن شوند. همچنین استمرار تامین به 
موقع کاالها و اقالم مور نیاز مردم در بازارهای 
آرامش  باعث  که  است  ضروری  امری  هدف 
خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بی مورد 

می شود.
قالیباف نکته مهم دیگر را رسیدگی فوری و 
دقیق به شکایت های مردم در پرداخت مبلغ 
کمک معیشتی دانست و تصریح کرد: ممکن 
است مردم به دالیل مختلف نسبت به تعیین 
دولت  البته  که  باشند  معترض  خود  دهک 

اقدامات خوبی در این زمینه در ...

کهگیلویه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سرپرست 
طرح  آغاز  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
تاکنون  این سازمان  بازرسان  یارانه ها  مردمی سازی 
سه هزار و ۸۳۰فقره بازرسی از اصناف استان داشته 
اند تصریح کرد: این روند بازرسی با شدت بیشتر در 
روز  روزبهان  کریم  شد.  خواهد  دنبال  آینده  روزهای 
بازاریان استان  اغلب صنوف و  اینکه  بیان  با  یکشنبه 
انسانهای خوشنامی هستند که در همراهی با اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها با خودکنترلی های الزم 
به روند اجرای بهتر طرح کمک می کنند اظهار داشت 

: اما در این میان اندک متخلفانی هستند که...

همزمان با اجرای طرح مردمی سازی یارانه

2

2

2 4

سرپرست جهاد کشاورزی گچساران: 

۱۰ تن آرد قاچاق
 در گچساران

 کشف شد

4۸ دستگاه استخراج رمز ارز 
درشهرستان های بویراحمد و 

گچساران کشف شد

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:

خانواده ها اطالعات اقتصادی شان را شفاف کنند
 »مسکن«، جزو معیارهای دهک بندی نبود

مسوولین بر حفظ قدرت خرید 
مردم تاکید دارند

2

2

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

در اجرای قانون 
تعارف نداریم 

3
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۱۰ تن آرد قاچاق در گچساران
 کشف شد

سرپرست جهاد کشاورزی گچساران گفت: ۱۰ تن آرد قاچاق 
از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان کشف شد.

قاچاق  سهمیه  آرد  میزان  این  افزود:   دستالف  علی  سید 
نانوایی های شهرستان بوده که از پنج متخلف حین قاچاق  

کشف شد.
وی بیان کرد:  این محموله های آرد قاچاق با تالش و دقت 

بازرسان جهاد کشاورزی این شهرستان کشف شد.
سرپرست جهاد کشاورزی گچساران گفت: این پنج محموله 
به صورت قاچاق قصد خروج از این شهرستان را داشته است 

که با همکاری نیرو انتظامی توقیف شد.
خبری  کسب  پی  در  گذشته  شب  داشت:  اظهار  دستالف 
مبنی بر قاچاق و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای توسط 
اداره  این  کار  در دستور  به موضوع  افراد سودجو رسیدگی 

قرار گرفت.
آرد  مقدار  این  خودرو  این  از  بازرسی  در  کرد:  تصریح  وی 
شامل 4۰  کیسه 4۰ کیلویی به صورت فاقد مجوز قانونی 

توزیع، کشف شد.
دستالف ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودرو نیسان 
توقیف و یک نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

نانوایی  آرد کشف شده سهمیه  این میزان  وی عنوان کرد: 
بوده که غیر قانونی و به صورت قاچاق قصد خروج آن را از 

گچساران  داشتند.
دستالف گفت: از سوی جهاد کشاورزی نظارت بر رسته های 
با  و  دارد  ادامه  ها  نانوایی  به خصوص  بازار  در  تعیین شده 

متخلفین به صورت قانونی برخورد می شود.

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد

بهره مندی ۳5 هزار نفر از بیمه رایگان 
سالمت در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل بیمه سالمت استان کهگیلویه و بویراحمد از بهره 
استان  این  در  رایگان سالمت  بیمه  از  نفر  هزار   ۳۵ مندی 

خبر داد.
“کیان دهراب پور” با اشاره به اینکه سه دهک پایین درآمدی 
جامعه برای پوشش بیمه رایگان از طرف وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به سازمان بیمه سالمت معرفی شده اند، اظهار 
افرادی هستند که هیچ  کرد: سه دهک فوق جامعه شامل 
درمان  بیمه  جاری  ماه سال  اردیبهشت  از  و  ندارد  بیمه ای 
آنان به صورت سیستمی و بدون مراجعه حضوری فعال شده 

است.
وی اظهارکرد: ۳۵ هزار نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد 

تحت پوشش بیمه همگانی رایگان سالمت قرار گرفتند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: با ۳۷ پزشک متخصص و عمومی در سطح 
انجام می  افراد را  این  استان قرار داد بسته شد که ویزیت 

دهند.
قانون  بند )د( تبصره ۱4  بر اساس  دهراب پور تصریح کرد: 
بودجه سال ۱4۰۱ مقرر شده که سه دهک پایین درآمدی 
در کشور از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به بیمه 
و  بهره مند  پایه همگانی  بیمه  از خدمات  تا  سالمت معرفی 

تحت پوشش بیمه قرار  گیرند.
و  برخوردار  کم  مناطق  ساکنان  کردن  بیمه  داد:  ادامه  وی 
حاشیه نشین شهرها که از هیچ بیمه برخوردار نیستند تحت 

پوشش بیمه رایگان سالمت قرار می گیرند.
عنوان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بیمه سالمت  مدیرکل 
امداد،  کمیته  بهزیستی،  کل  اداره  از  الزم  استعالمات  کرد: 
فرمان  اجرایی  ستاد  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  احمر،  هالل 
امام  انجام می شود که تاکنون ۶۵۰ نفر در این زمینه ثبت 

نام کرده اند.

پرتابگران استان در رقابتهای قهرمانی 
کشور 2 مقام کسب کردند 

بویراحمد  و  و جوانان کهگیلویه  اداره کل ورزش  سرپرست 
این  دوندگان  از  نیکخواه  مصطفی  و  خادمی  صادق  گفت: 
نیزه رقابت های دوومیدانی قهرمانی  استان در ماده پرتاب 
کشور یک مقام سومی و یک عنوان چهارمی کسب کردند. 

عین اهلل دهقان اظهار داشت: رقابت  های دوومیدانی مردان 
رده سنی بزرگساالن قهرمانی کشور در ماده پرتاب نیزه در 
استان  مرکز  خرم  آباد  شهر  تختی  پهلوان  جهان  ورزشگاه 

لرستان برگزار شد. 
وی افزود: هدف از برگزاری این دوره از رقابت ها گرامیداشت 

۶ هزار و ۵44 شهید استان لرستان بوده است. 
بویراحمد  و  و جوانان کهگیلویه  اداره کل ورزش  سرپرست 
بیان کرد: ۱۸۰ دونده و مربی مرد رده سنی بزرگساالن از  
به  و  داشته  ها حضور  رقابت  از  دوره  این  در  سراسر کشور 

مدت ۲ روز در ۲۲ ماده به مصاف یکدیگر رفتند. 
دهقان عنوان کرد: صادق خادمی از کهگیلویه و بویراحمد در 
ماده پرتاب نیزه این دوره از رقابت ها با ثبت رکورد ۷۱ متر 

و هفت سانتیمتر به مقام سوم دست یافت. 
و  دونده کهگیلویه  دیگر  نیکخواه  داشت: مصطفی  ابراز  وی 
بویراحمد نیز در ماده پرتاب نیزه این دوره از رقابت ها با ثبت 

رکورد ۶۹ متر و ۱۳ سانتیمتر صاحب عنوان چهارم شد.

در کهگیلویه و بویراحمد:

54 درصد تخم مرغ مصرفی
 تولید داخل استان است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
به حجم تولید تخم مرغ در استان گفت: بیش از نیمی از نیاز 
این استان به محصول تخم مرغ در درون همین استان تولید 
به اصالح قیمت ها  اشاره  با  می شود. سید علی معتمدی پور، 
در برخی اقالم مثل تخم مرغ اظهار داشت:  حذف یارانه های 
ساختار  اصالح  همچنین  و  دولت  سوی  از  غیرهدفمند 
کاالهای  اقالم  برخی  به  ترجیحی  ارز  اختصاص  غیرشفاف 
اساسی سیاستی بسیار کارآمد و منطقی است که نهایتاً منجر 
درباره  معتمدی پور  شد.  خواهد  ایران  سراسر  در  تولید  به 
اثرگذاری اصالح قیمت ها در تخم مرغ گفت: این کاال یکی از 
مهمترین مواد غذایی در سبد خرید مردم است چون می تواند 
این  اهمیت  و  باشد  مردم  نیاز  مورد  پروتئین  کننده  تامین 
کاال جایی است که حتی یک روز در تقویم بین المللی به آن 
اختصاص داده شده و اغلب کشورها در تالش هستند نسبت 
به تولید این ماده غذایی مهم گام های موثری بردارند تا عالوه 
بر خودکفایی زمینه صادرات و ایجاد ارزش افزوده نیز مهیا 
شود. این مقام مسئول در زمینه وابستگی استان کهگیلویه و 
بویراحمد به تامین تخم مرغ از خارج از استان افزود: مصرف 
بوده  تن   ۹۰۰۰ بویراحمد  و  کهگیلویه  در  تخم مرغ  سالیانه 
که بیش از 4۸۰۰ تن آن در همین استان تولید می شود و 
بازار داخل استان  نیاز  از نصف  به عبارت دیگر کمی بیشتر 
است  این  بیانگر  موجود  پتانسیل های  که  می شود  تولید 
به  را  وابستگی  این  می توانیم  مدیریت  و  برنامه ریزی  با  که 
حداقل برسانیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد درباره واحدهای تولیدی استان نیز گفت: ۶ واحد 
تولید تخم مرغ در این استان وجود دارد که ۲ واحد از این 
واحدها راکد و مابقی فعال هستند؛ هرچند با توجه به شعار 
سال در تالش هستیم عالوه بر رفع مشکالت واحدهای راکد 
و بازگشت به تولید آنها زمینه سرمایه گذاری های جدیدی را 
هم در منطقه ایجاد کنیم تا عالوه بر کاهش وابستگی اشتغال 
پایدارتری در استان تجربه کنیم. معتمدی پور با بیان اینکه 
جهاد کشاورزی همه توان خود را برای رفع مسائل حقوقی، 
تصریح  داد،  خواهد  خرج  به  راکد  واحدهای  مالی  و  قضایی 
کرد: به تازگی چهار جواز تاسیس برای واحدهای پرورش مرغ 
به  اقدام  هر چه سریع تر  امیدواریم  که  تخم گزار صادر شده 
احداث این واحدها کنند. وی تخم مرغ را یک کاالی پرمصرف 
خودکفایی  کشاورزی   جهاد  سیاست  کرد:  تاکید  و  خواند 
هم  و  است  استان  این  نیاز  مورد  تخم مرغ  تولید  در  کامل 
که  دارد  وجود  استان  این  در  مرغداری  واحد   ۱4۵ اکنون  

۱۱4 واحد آن فعال است.

 همزمان با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ؛

بازرسی از صنوف کهگیلویه و بویراحمد 
شدت گرفت

و  کهگیلویه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سرپرست 
بویراحمد با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز طرح مردمی سازی 
تاکنون سه هزار و ۸۳۰فقره  این سازمان  بازرسان  ها  یارانه 
روند  این  کرد:  تصریح  اند  داشته  استان  اصناف  از  بازرسی 

بازرسی با شدت بیشتر در روزهای آینده دنبال خواهد شد.
و  صنوف  اغلب  اینکه  بیان  با  یکشنبه  روز  روزبهان  کریم 
بازاریان استان انسانهای خوشنامی هستند که در همراهی با 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با خودکنترلی های الزم 
به روند اجرای بهتر طرح کمک می کنند اظهار داشت : اما 
در این میان اندک متخلفانی هستند که رعایت الزم را ندارند 

که قطعا با آنان برخورد قانونی و شدید خواهد شد.
وی روند پایش بازار را طی روزهای اخیر مناسب ارزیابی کرد 
باشند  موضوع  این  باشند   متوجه  متخلف  : صنوف  گفت  و 
با  که میزان جریمه ها نسبت به قبل چندین برابر  شده و 
توجه به سقف تخلف انجام شده ممکن است که برخوردهای 
شدیدتر قانونی و پلمب در انتظار برخی صنوف متخلف باشد. 
روز گذشته  ۲۲۸فقره  اینکه طی چند  به  اشاره  با  روزبهان 
پرونده تخلف صنفی به ارزش یک میلیارد و۱۲۲ میلیون و 
۹۰۰ هزار ریال داشته ایم که روند برخورد قانونی با متخلفان 
با  صمت  سازمان  بازرسی  های  تیم  دستور  در  همچنان 
همکاری دیگر حوزه های نطارتی قرار دارد. وی با اشاره به 
آینده   و هفته های  روزها  بطور مستمر در  پایش  این  اینکه 
و  همکاری  با  و  ۷۵نفر  قالب  در  بازرسی  ۲۳تیم  طریق   از 
و  ها  اتحادیه  و  اصناف  اتاق  حکومتی،  تعزیرات  مشارکت  
شرکت شهرک های صنعتی استان ادامه خواهد یافت از مردم 
و شهروندان خواست تا با گزارش دهی بموقع بازرسان را  در 
راستای نظارت و پایش و کنترل مناسب بازار یاری رسانند. 

4۸ دستگاه استخراج رمز ارز 
درشهرستان های بویراحمد و گچساران 

کشف شد
بویراحمد  و  کهگیلویه  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
در  غیرمجاز  رمزارز  استخراج  دستگاه   4۸ و ضبط  کشف  از 
شهرستان های بویراحمد و گچساران طی سال جاری خبرداد.

جمال معتمدی زاده در نشست مبارزه با رمز ارزهای غیرمجاز 
به  اقدام  شخصی  سودجویی  برای  برخی  متأسفانه  افزود: 
می کنند  ارز  رمز  استخراج  دستگاه های  از  غیرمجاز  استفاده 
بیت  و  رسانی  برق  شبکه های  برای  فراوانی  خسارات  که 
المال به دنبال دارد. وی با بیان اینکه در سال جاری تاکنون 
شهرستان های  در  غیرمجاز  ارز  رمز  استخراج  دستگاه   4۸
گچساران و بویراحمد این استان کشف و ضبط شده است، 
اظهار داشت: توان مصرفی دستگاه های کشف شده بیش از 
نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  است.  بوده  کیلووات   ۱۰۰
برق استان، خسارات وارده ریالی این دستگاه ها به شبکه های 
توزیع نیروی برق را سه میلیارد ریال دانست.  معتمدی زاده 
تاکید کرد: مبارزه با پدیده شوم دستگاه های استخراج کننده 
بویراحمد شدت  و  استان کهگیلویه  در  مجازها  غیر  ارز  رمز 
می گیرد و به طور حتم بر اساس قانون، با متخلفین برخورد 
قاطع قضائی می شود. وی در خصوص نحوه معرفی و پاداشی 
که به گزارش دهندگان اختصاص می یابد نیز خاطرنشان کرد: 
سه راهکار برای ارائه اطالعات این مراکز وجود دارد که شامل 
اینترنتی شرکت  درج اطالعات مراکز مورد اشاره در سامانه 
اعالم   www.tavanir.org.ir/samaat آدرس  به  توانیر 
به واحد  یا مراجعه حضوری  و  تلفنی ۱۲۱  از طریق سامانه 

حراست شرکت برق محل زندگی خود است.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: در چند روز 
 4 و  ای  زنجیره  فروشگاه  سه  با  گذشته 
واحد نانوایی متخلف به علت گرانفروشی 
و  متخلفان  شدند.  پلمب  و  شده  برخورد 
اجرای  مسیر  در  بدانند  بازار  سودجویان 
تعارف  کسی  با  مردم  از  دفاع  و  قانون 

نداریم.
آغاز  در  افزود:  عسکری”  احسان  “سید 
طرح طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها، توزیع مرغ به نحو قابل قبولی در 
بازار استان انجام شد اما در زمینه روغن 
مشکل داشتیم که هم اکنون این مشکل 
تامین  برای  مشکلی  و  شد  برطرف  نیز 

روغن بازار استان نداریم.

وی اظهارکرد: در تامین کاالهای اساسی 
بویژه مرغ و روغن مورد نیاز مردم استان 
کمبودی نداریم و به اندازه نیاز و به وفور 
موجود  استان  شهرستان های  همه  در 

است.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مورد  کاالی  تامین  دغدغه  استان  مردم 
نیاز خود را نداشته باشند و مسیر عرضه 
کاال به بازار استان همچون گذشته برقرار 

است.
کاالهای  فروش  خصوص  در  عسکری 
خرید قبل به قیمت جدید به مردم تاکید 
و  اقتصادی  تحلیل  دو  موضوع  این  کرد: 
بدین  تاقتصادی  تحلیل  که  دارد  حقوقی 

شرح است؛ تصور کنید ۵۰۰ باطری روغن 
به قیمت قبل از اجرای طرح در یک مغازه 
است که به فروش می رساند، برای خرید 
که  بفروشد  جدید  قیمت  به  باید  جدید 
داشته  را  روغن  باطری   ۵۰۰ خرید  توان 
باشد، چون روغن در مبدا افزایش قیمت 
جدید  قیمت  به  که  صورتی  در  داشته 
نفروشد تنها می تواند ۱۰۰ باطری روغن 
جایگزین کند که به همین علت سرمایه 
باید  از بین می رود پس ما  واحد صنفی 
قدرت خرید را مبنای جایگزینی کاال برای 

این واحد صنفی و مغازه قرار دهیم.
وی ادامه داد: البته طبق بخشنامه وزارت 
صمت مبنی بر فروش کاالهای خرید قبل 
مشمول این طرح با قیمت جدید که برای 
استان ها ارسال شده، کاالهای خرید قبل 

به قیمت جدید به فروش می رسند.
استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: قیمت 
نان سنتی تغییر نکرده و هر تخلفی در این 
زمینه مورد جریمه و برخورد قانونی شدید 
از  خدمات  و  کاالها  سایر  گیرد.  می  قرار 
بار و مسافر در  جمله کرایه حمل و نقل 
صورتی که ثبات قیمت نداشته باشد طبق 

قانون برخورد شدید می شود.
عسکری اظهارکرد: در چند روز گذشته با 
سه فروشگاه زنجیره ای و 4 واحد نانوایی 
متخلف به علت گرانفروشی برخورد شده 
و پلمب شدند. متخلفان و سودجویان بازار 
از  دفاع  و  قانون  اجرای  مسیر  در  بدانند 

مردم با کسی تعارف نداریم.
واحدهای  و  عامالن  با  کرد:  تاکید  وی 
خود  های  قیمت  که  خدماتی  و  صنفی 
مصوب  قیمت  از  باالتر  با  خودسرانه  را 
و  شد  خواهد  برخورد   ، دادند  افزایش 
متخلفان جریمه سنگین می شوند چراکه 
جریمه متخلفان بازار ۱۰ برابر شده است.

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
مردم  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 

اطمینان  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
در  آنها  خدمتگذاران  که  باشند  داشته 
دستگاههای اجرای و نظارتی شبانه روزی 
در حال رصد امور و حل مشکالت هستند، 
در این زمینه دغدغه ای نداشته باشند و 
در  آن  بر  اضاف  و  گذشته  همچون  کاال 
اختیار مردم قرار خواهد گرفت و نگرانی 

در این رابطه نداشته باشند.
صنفی  واحدهای  و  بازاریان  به  عسکری 
توصیه کرد: ما در یک کشتی نشسته ایم 
که که در حال حرکت به سمت جلو است 
تواند  نمی  ای  جامعه  و  جمعیت  هیچ  و 
اگر  بنابراین  بداند  جدا  مردم  از  را  خود 
افرادی افزایش قیمتی می خواهند داشته 
باشند در چارچوب قوانین و مصلحتی که 
باشد.  شود،  می  بینی  پیش  جامعه  برای 
افزایش خودسرانه قیمت نداشته باشند و 

با اتحادیه های خود هماهنگ باشند.
را  قیمت  افزایش  اجازه  مطلقا  افزود:  وی 
گرانفروشی  و  احتکار  با  و  داد  نخواهیم 
شود.  می  برخورد  شدت  به  قانون  طبق 
همزمان با توزیع و عرضه کاالهای اساسی 
در بخش نظارتی نیز به تقویت گروههای 
بازرسی و گشت های ویژه بازار اقدام کرده 
بازار  وضعیت  روز  شبانه  طول  در  و  ایم  
امور  هماهنگی  معاون  شود.  می  پایش 
اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از 
تا در صورت مشاهده  شهروندان خواست 
هرگونه احتکار، کم فروشی و گرانفروشی 
به استانداری، فرمانداری ها، تعزیرات و یا 
به سرعت  تا  دهند  اطالع  سازمان صمت 

رسیدگی و برخورد شود.
گوشت  اکنون  هم  کرد:  تاکید  عسکری 
مرغ در استان دپو شده و سیاست گذاری 
انجماد  و  راستای ذخیره سازی  ما در  ها 

مرغ هایی که به فروش نمی رسد، است.
و  روغن  با شیر،  رابطه  در  کرد:  بیان  وی 
مرغ در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد 

مازاد تولید داریم و خریدار کم است.
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
شهرسازی،  و  راه  اجرایی  های  دستگاه 
برای  کشاورزی  جهاد  و  طبیعی  منابع 
خرید زمین طرح نهضت ملی مسکن در 
یاسوج که اغلب برای مسکن جوانان است 

سریعا اقدام کنند.
پیگیری  نشست  در  احمدزاده  سیدعلی 
به  اشاره  با  استان  ملی  مسکن  فرآیند 
تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی 
افزود:  استان  شهرهای  همه  در  مسکن 
به  استان  شهرهای  همه  در  ها  جانمایی 

اندازه الزم مشخص شده است.
طرح  اجرای  فرآیند  اینکه  بیان  با  وی 
نهضت ملی مسکن در این استان باید وارد 
مرحله تحرک و شتاب شود، اظهارکرد: در 
شهر  نقطه   ۹ در  هکتار   ۷۹ یاسوج  شهر 
و  بررسی  حال  در  که  شده  بینی  پیش 

ارزیابی است.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۰۰ دولت  اینکه، 
طرح  اجرای  در  زمین  خرید  برای  منابع 
اختصاص  کشور  مسکن  ملی  نهضت 
تالش  باید  کرد:  خاطرنشان  است،  داده 
اندازه الزم زمین  از این مبلغ به  تا  کنیم 
جهت مسکن به خصوص در شهر یاسوج 

خریداری کنیم.
های  دستگاه  کرد:  تاکید  زاده  احمد 
طبیعی  منابع  شهرسازی،  و  راه  اجرایی 
و جهاد کشاورزی برای خرید زمین طرح 
اغلب  که  یاسوج  در  مسکن  ملی  نهضت 
اقدام  سریعا  است  جوانان  مسکن  برای 

کنند.
نفر  هزار   ۵۶ بر  افزون  داد:  ادامه  وی 

متقاضی مسکن در استان نام نویسی کرده 
اند  که از این تعداد ۲۶ هزار نفر آنها در 

شهر یاسوج هستند.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
ملی  نهضت  طرح  از  استان  سهم  اینکه، 
چهار  طول  در  واحد  هزار   4۰ مسکن 
برنامه  براساس  کرد:  تصریح  است،  سال 
زمانبندی شده هر سال باید یکهزار واحد 

مسکن در استان احداث شود.
احمدزاده، اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
را یکی از موضوعات مهم دولت سیزدهم 
اجرایی  های  دستگاه  کرد:  عنوان  و  بیان 
و  راه  اداره کل  و  استان  و خدمات رسان 
اراضی  تکلیف  تعیین  در  باید  شهرسازی 
ها  ساخت  زیر  کردن  آماده  و  نیاز  مورد 
داشته  جدی  اهتمام  و  باال  عمل  سرعت 

باشند.
اینکه در اجرای طرح نهضت  بیان  با  وی 
کرد:  تاکید  ماندیم  عقب  مسکن  ملی 
این طرح  تا  به کار گرفته شود  تالش ها 
در همه نقاط استان به خصوص در شهر 
یاسوج که عمده متقاضیان استان هستند 
بگیرد و عقب  اجرای طرح شتاب  فرآیند 

ماندگی جبران شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
ملی  نهضت  طرح  برای  زمین  تامین  در 
های  جنگل  حریم  به  یاسوج  در  مسکن 

اطراف شهر تعرض نشود.

کهگیلویه و بویراحمدی ها بیش از 
۸۷۸میلیارد ریال برای نهضت ملی 

مسکن پرداخت کردند
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد نیز  گفت: متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن در استان تاکنون 
سهم  ریال  میلیون   4۳۷ و  میلیارد   ۸۷۸
خود  های  خانه  احداث  برای  آورده 

پرداخت کرده اند.
میزان  این  داشت:از  اظهار  راستا  محمد 
تاکنون ۵۹۷ میلیارد و 4۰۰ میلیون آن از 
سوی متولیان احداث نهضت ملی مسکن 
در کهگیلویه و بویراحمد برداشت و هزینه 

شده است.
امروز یکهزار و ۵۲۲  به  تا  بیان کرد:  وی 
نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
در استان افتتاح حساب و وجه واریز کرده 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست  اند. 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:به ۷۶۷ 
که  استان  در  این طرح  متقاضیان  از  نفر 
اند  کرده  پرداخت  را  خود  آورده  سهم 

پروژه تخصیص یافته است.
و  هزار  داشت:۵۶  اظهار  راستا 
برای  بویراحمدی  و  4۹۸کهگیلویه 
نام  مسکن  ملی  نهضت  طرح  از  استفاده 

نویسی کرده اند.
»ج«  فرم  بودن  سبز  کرد:  تاکید  وی 
متقاضی به این معنا که از ابتدای انقالب 
تاکنون از امکانات دولتی یا یارانه ای بخش 
مسکن و زمین و وام مسکن استفاده نکرده 
باشد ، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و 
سکونت  سال  پنج  حداقل  سابقه  داشتن 
مالکیت  نداشتن  و  تقاضا  مورد  شهر  در 
خصوصی امالک یا مسکن از جمله شروط 

اولیه ثبت نام در این طرح است.
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:به منظور 
نهضت  طرح  مسکونی  واحدهای  ساخت 
ملی مسکن در یاسوج مرکز استان ۳۵۰ 
میلیون تومان، سایر شهرهای استان ۳۰۰ 
میلیون   ۲۵۰ روستاها  و  تومان  میلیون 

تومان تسهیالت بانکی تعیین شده است.
با ۲ سال  تسهیالت  این  عنوان کرد:  وی 

دوره تنفس پرداخت می شود.
عوامل  و  سازان  کرد:انبوه  عنوان  راستا 
اجرایی ساخت مسکن در استان کهگیلویه 
ساخت  برای  توانند  می  بویراحمد  و 
ملی  نهضت  طرح  مسکونی  واحدهای 
انبوه  کرد:  تاکید  وی  کنند.  مشارکت 
سازان و مجریان احداث مسکن متقاضی 
مسکن  احداث  سابقه  باید  طرح  این  در 
داشته باشند. راستا اضافه کرد: متقاضیان 
دارای شرایط می توانند حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز سی و یکم اردیبهشت ماه 
سوابق  مستندات  ارائه  به  نسبت  امسال 
سه  شماره  ساختمان  دبیرخانه  به  خود 
را  خود  مدارک  بویراحمد  بلوار  در  واقع 

تحویل دهند.

خرید 5۳۱۶ تن گندم مازاد 
بر نیاز کشاورزان 

کهگیلویه و بویراحمد
کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون 
۵۳۱۶ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 

این استان خرید شده است.

عیسی راستیان نسب افزود: با شروع خرید 
گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کهگیلویه 
و  هزار  دیروز حدود چهار  تا  بویراحمد  و 
۷۰۸ تن گندم سیلویی و ۶۰۸ تن گندم 
خریداری  استان  این  کشاورزان  از  بذری 

شده است.
وی با بیان اینکه گندم خریداری شده از 
کشاورزان شهرستانهای باشت و گچساران 
بوده، اظهارکرد: کار برداشت گندم از دهم 

ادامه  تا حدود شهریورماه  ماه  اردیبهشت 
خواهد داشت. مدیر زراعت سازمان جهاد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزی 
خاطرنشان کرد: سطح گندمزارهای آب و 
زراعی جاری  در سال  استان   این  دیمی 
نسب  راستیان  است.  هکتار  هزار   ۷۸ را 
و  سیلویی  گندم  خرید  کل  کرد:  تصریح 
بذری مازاد بر مصرف سال زراعی گذشته 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  کشاورزان 

حدود 4۰ هزار تن  بوده است.
وی ادامه داد: خرید گندم در سطح استان 
به  نسبت  تا کنون  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  مدیر 
استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
بیان  استان  در  روغنی  های  دانه  خرید 
و ۶۱۰  کاملینا  تن  کرد: همچنین هشت 

تن کلزار تا دیروز خرید شده است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

در اجرای قانون تعارف نداریم 

 مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: ضعف امکانات از جمله دمنده و آتش بر از 
جمله  از  بحران  وقوع  زمان  در  اصلی  مشکالت 

آتش سوزی ها در استان است.
آموزشی  دوره  در  یکشنبه  روز  نیکروز  علیرضا   
تابعه  شهرستان های  بحران  مدیریت  توجیهی 
اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
داشت: به اینکه دستگاه ها آماده مقابله با حوادثی 

مانند آتش سوزی در جنگل ها و مراتع شوند.
وی افزود: به همین منظور دوره آموزشی برای 

شهرستان های  همه  بحران  مدیریت  رابطین 
بحران  مدیریت  مدیرکل  شد.  برگزار  استان 
این  برگزاری  اهداف  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ارتقای  کرد:  عنوان  و  اشاره  آموزشی  دوره 
بحران  رابطین  نگرش  و  مهارت  دانش،  سطح 
از  کامل  شناخت  و  آشنایی  شهرستان ها،  در 
مجموعه اقدامات الزم در مواجهه با بحران ناشی 
از سوانح و حوادث غیر مترقبه و آشنایی شرکت 
کنندگان با دوره های آموزشی مواجهه و کنترل 
آتش و همچنین کمک های اولیه از جمله اهداف 

برگزاری این دوره است.
مانور  برگزاری  به هماهنگی جهت  اشاره  با  وی 
رعایت  افزود:  شهرستان ها  در  صفر  ساعت 
رعایت  شهرستان ها،  بحران  سطح  حیطه بندی 
اجزا  بودن  پاسخگو  و  سازمانی  مراتب  سلسله 

اعضای شهرستان و  به  بحران نسبت  رابطین  و 
ایجاد آمادگی  مقابله با بحران در شهرستان ها از 
جمله مواردی است که رابطین با آن آشنا شوند.

با اشاره به اینکه قدردان زحمات همه   نیکروز 
نیروها در مواقع بحران هستیم، بیان کرد: سال 
و  جنگل ها  در  آتش سوزی  مورد   ۳4 گذشته 
مراتع استان رخ داد این در حالی است که تعداد 
آتش سوزی سال ۹۹، حدود 4۸ مورد بوده است

وسعت  گذشته  سال  آتش سوزی های  در  اما 
زیادی از جنگل ها و مراتع استان طعمه حریق 
از  ادامه داد: یک هزار و ۵۵۰ هکتار  شد.  وی 
محیط  منابع  از  هکتار   ۳۸۰ و  طبیعی  منابع 

زیست سال قبل طعمه حریق شدند.
مردم  تشکل های  فرمانداری ها،  افزود:  نیکروز 
نهاد و دستگاه ها به مانند سال گذشته مدیریت 

جمله  از  بحران  مواقع  در  را  استان  بحران 
آتش سوزی ها همراهی کنند.

بویراحمد  و  کهگیلویه  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و  دفاع  وزارت  همکاری  از  قدردانی  ضمن 
فروند   ۵ اختصاص  در  کشور  بحران  سازمان 
تاکید  گذشته،  سال  آتش سوزی های  در  بالگرد 
کرد: ضعف امکانات از جمله دمنده و آتش بر از 
جمله  از  بحران  وقوع  زمان  در  اصلی  مشکالت 

آتش سوزی ها است.
از  دقیقی  اطالعاتی  بانک  کرد:  عنوان  نیکروز   
شهرستان ها ثبت شود تا به محض وقوع حادثه 

امکانات مورد نیاز بسیج شود.
وی تصریح کرد: شهرستان های استان اقلیم آب 
و هوایی دارند که متناسب با آن امکانات برای 

مواقع بحران آماده شود.

کهگیلویه و بویراحمد
 با ضعف امکانات مقابله با 

آتش سوزی روبرو است

استاندارکهگیلویه و بویراحمد:
طرح نهضت ملی مسکن

 کهگیلویه و بویراحمد شتاب گیرد
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متولد فروردین :
 امروز به شما پیشنهاد می شود که آنچه را احساس می کنید دقیقاً 
شرح دهید، برای اینکه هرچقدر که شما انسان خاص تری می شوید، 
سخنان شما نیات اصلی شما را تحریف و پیچیده می کنند. اما وقتی 
مفاهیم  و  بزرگ  ایده های  مورد  در  و  می کنید  تالش  زیاد  شما  که 
روان  شعر  یک  مثل  چیز  همه  سپس  می کنید،  صحبت  گسترده 

می شود.
متولد اردیبهشت : 

شما در خانواده تان و در زندگی شخصی تان دچار مشکالت عدیده ای 
فائق  مشکالت  این  تمام  بر  می توانید  حوصله  و  صبر  با  اما  هستید 
مشکل  از  منظور  نیفزایید،  تازه ای  مشکل  خود  مشکالت  بر  بیایید. 
تازه نا امیدی است که ممکن است در طول مسیر بر شما غلبه کند.

راجع به مسائل شغلی و اجتماعی تان با اشخاص دیگر صحبت نکنید 
انحراف کننده  راه های  به  را  با توصیه های غلط خود، شما  آنها  زیرا 

می کشانند. 
متولد خرداد : 

امروز تبدیل شدن به فردی محافظه کار و مسئولیت پذیر در گروهی 
که عضو آن هستید برایتان کار آسانی است. شما اخیراً می خواسته 
شما  اکنون  اما  کنید،  کشف  را  خودتان  جدید  خصوصیات  که  اید 
کنید  شروع  بشوید.  نائل  بزرگ  پیشرفتی  به  که  اید  شده  ترغیب 
افکارتان را با دیگران در میان بگذارید، اگر فکر می کنید که هرچقدر 
بیشتر این کار را انجام دهید از هدفهایتان دور می شوید، پس برنامه 

هایتان را به مسیری مستقیم هدایت کنید.
متولد تیر : 

امروز برایتان کمی راحت تر از همیشه است اگر بخواهید برای دیگران 
توضیح و تفسیر دهید اما شما می توانید هنوز هم درباره اختالفاتی با 
دیگران صحبت کنید که کامال حل نشده است. اکنون روابط شما با 
دیگران در موقعیت خوب و واضحی قرار دارد با این حال هنوز سخت 

است که بدون مقدمه به موضوع اصلی بپردازید. 
متولد مرداد : 

بسیار خوب است که شما ذهنی بی طرفانه دارید و این وقتی بدرد 
درگیری  یک  در  تا  می شود  درخواست  از شما  که  می خورد  شما 
ها مهم  و درگیری  قبیل دعوا  این  در  کنید.  میانجیگری  خانوادگی 
نیست که حق با چه کسی است و یا چه کسی درست می گوید. به 
هر کسی که می توانید کمک کنید تا به حالت عادی خودبازگردد. 

حتی اگر درگیری ها درمورد اصول اساسی زندگی آنها باشد.
متولد شهریور : 

وقتی که ونوس زیبا وارد سومین خانه پرمشغله شما که مربوط به 
روابطتان می باشد، می شود، زندگی عشقی شما نیز در حال پیشرفت 
کردن و بهتر شدن است. امروز برای شما راحت تر است که به جای 
اینکه با فرد مورد عالقه تان در مورد عالقه ای که به او دارید صحبت 

کنید با رفتارتان ثابت کنید که دوستش دارید.
متولد مهر : 

هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما 
اکنون شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این 
نیست که شما قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به این 
معنی است که شما می ترسید دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، 

شما می توانید بعداً به آنها بپردازید.
متولد آبان :

 اگر کسی امروز از شما پرسید که چگونه کارهایتان را به این خوبی 
انجام می دهید شما همه چیز را برای او توضیح می دهید. شما معموال 
انسان صادقی هستید اما زمانیکه الزم است موضوعی به عنوان یک 

راز باقی بماند آن را برای خودتان نگاه می دارید. 
متولد آذر : 

امروز از یک طرف شما وسوسه شده اید از زیر کار فرار کنید و یا اینکه 
این  البته  دهید.  انجام  کمتری  کار  دارد  امکان  که  جایی  تا  حداقل 
سخن به معنی این نیست که شما می خواهید کسی را گول بزنید؛ 
بلکه معنی این حرف این است که شما وسوسه شده اید به جای انجام 

دادن وظایف شغلی کاری لذت بخش تر انجام بدهید. 
متولد دی : 

به نظر می رسد شما امروز با احساسات خود درگیر شدیدی داشته 
ریسک  زیادی  گذشته  در  می رسد  نظر  به  اینکه  خاطر  به  باشید 
کرده اید. با این وجود،  شما می توانید بوسیله آنچه که در ذهن دارید 
در مسیرتان راهنمایی شوید. اگر نیازهای شما برآورده نشدند شما 
ممکن است تردید کنید که آیا بهتر است آنها را داشته باشید یا نه 
برای  راهی  عنوان  به  کار  از  را می رساند.  پذیری شما  آسیب  این  و 

فراموش کردن احساسات تان استفاده نکنید. 
متولد بهمن :

 االن برایتان خیلی سخت است که خودتان باشید!! به خصوص اگر با 
مشکالت مالی دست به گریبان باشید. اگر هم کسی ازتان بخواهد که 
مشکلی را رفع کنید، اوضاع بدتر خواهد شد. اگرهم قدبازی دربیاورید 

و هیچ کاری انجام ندهید خودتان عصبانی خواهید شد! 
متولد اسفند :

 با وجود اینکه ممکن است در آغاز روز خوشحال و شادمان باشید 
اما بعد از ظهر احساس استرس عجیبی سرتاسر وجود شما را در بر 
می گیرد. در واقع امروز احساسات شما کمی پیچیده است و شما را 
تنبلی  بروید.  طفره  مشکالت  با  شدن  روبرو  از  که  می کند  وسوسه 

نکنید.

۳
فال روز 

رژیم  غذایی گیاهی، رژیمی است که عمدتا یا به طور 
کامل از غذاهای گیاهی تشکیل شده است. رژیم های 
غذایی گیاهی می توانند از الگوهای مختلفی پیروی 
کنند که شامل مصرف اندک گوشت تا عدم مصرف 
رژیم  یک  یا  و  است  حیوانی  محصوالت  یا  گوشت 
نظر  از  فقط  که  رژیمی  مقابل  در  گیاهی  کامال 
گیاهان غنی است. آیا الگوی غذایی درست یا غلطی 
برای کودکان در مورد رژیم های گیاهی وجود دارد؟

 از فواید رژیم های غذایی گیاهی اثرات زیست محیطی 
است که می تواند ردپای کربن شما را کاهش دهد. 
تولید دام های حیوانی مسئول درصد باالیی از انتشار 
میزان  اندک  کاهش  و  است  گلخانه ای  گازهای 

محیط زیست  برای  می تواند  می خورید  که  گوشتی 
عنوان  به  می تواند  حیوانات  از  باشد. حفاظت  مفید 
واضح ترین دلیل برای مصرف رژیم گیاهی و عالقه 
رژیم   از  که  افرادی  باشد.  نوجوانان  بین  در  آن،  به 
غذایی گیاهی پیروی می کنند کمتر در معرض خطر 
حاوی  حیوانی  محصوالت  دارند.  قرار  قلبی  بیماری 
مقدار زیادی چربی اشباع شده هستند و کاهش آن 
رژیم   است.  مفید  برای سالمتی  متعددی  دالیل  به 
غذایی گیاهی می تواند التهاب کلی را بهبود بخشد 
همچنین با تاثیر مثبت بر دیابت نوع دو همراه است.

»آهن ِهم« در گوشت قرمز و فرآورده های حیوانی 
گیاه خواری  رژیم  از  پیروی  بنابراین  می شود،  یافت 
به  را  آهن  ناکافی  دریافت  خطر  گیاه خواری  یا 
فرآورده  در  موجود  ِهم«  غیر  »آهن  دارد.  همراه 
اندازه کافی برای بدن در دسترس  های حیوانی به 
نیست به همین دلیل مصرف منظم لوبیا و حبوبات، 
آهن  از  غنی  سبزی ها  و  میوه ها  و  غنی شده  غالت 

ضروری است. همچنین، ترکیب آهن با غذاهای غنی 
و  می کند  کمک  آن  جذب  به   )C(سی ویتامین  از 
بسیار توصیه می شود. کلسیم برای رشد استخوان ها 
اهمیت باالیی دارد. کودکی که از یک رژیم غذایی 
می کند  پیروی  لبنی  محصوالت  شامل  گیاهی 
مشکلی  خود  کلسیم  نیازهای  تامین  در  احتماال 
کودک  کنید،  پرهیز  لبنیات  از  اگر  داشت.  نخواهد 
جایگزین لبنیات غنی شده مانند محصوالت پروتئین 
تیره  با برگ  بادام، سبزی  یا نخود می خواهد.  سویا 
نیز منابع خوب کلسیم هستند. اگرچه مقداری که 
باید برای رفع نیازها بخورید زیاد است. ویتامین ب 
B۱۲( ۱۲( به طور منظم در هیچ غذای گیاهی یافت 
و مخمرهای  نمی شود. غالت غنی شده، شیر سویا 
مغذی راه هایی برای دریافت این ویتامین هستند اما 
افراد توصیه می شود.  از  برای برخی  اغلب  مکمل ها 
ویتامین دی)D( به جز شیر در غذاهای محدودی 
یافت می شود. می توانید از شیر غنی شده جایگزین یا 

آب پرتقال غنی شده استفاده کنید اما مصرف مکمل 
مناطقی  در  اگر  به خصوص  می شود،  توصیه  اغلب 
زندگی می کنید که آفتاب معمولی ندارند. پروتئین 
از  استفاده  افراد هنگام  اکثر  اولین چیزی است که 
غیر  پروتئینی  منابع  اما  هستند  آن  نگران  گیاهان 
و  لبنیات  حبوبات،  لوبیا،  مانند  زیادی   گوشتی 
و  دوسر  و جو  بادام  مانند شیر  لبنی  جایگزین های 
چه  به  کودکان  اینکه  درباره  دارد.  وجود  تخم مرغ 
کودکان،  بدانید  باید  دارند،  نیاز  پروتئین  مقدار 
نیاز  پروتئین  به  می کنیم  فکر  ما  که  آنقدر  معموال 
گرم  یک  از  عبارتند  عمومی  توصیه های  ندارند.  
پروتئین به ازای هر دو پوند وزن بدن به این معنی 
که یک بچه ۶۰ پوندی به ۳۰ گرم پروتئین نیاز دارد 
که به راحتی می تواند از منابع حیوانی و غیرحیوانی 

به دست آورد.
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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 يكي از اقوام آتش نشان شهيد حامد هوايي

مزد پرستاري از پدر جانبازش را با شهادت گرفت

شهيد متولد چه س�الي بود؟ کمي از 
اولين هاي زندگي ايشان بگوييد. 

حامد متولد 17 خرداد 1365 بود. او و برادر 
دوقلويش حس��ام هر دو آتش نش��ان بودند. 
پدرشان مرحوم حس��ن هوايي)قوشچي( از 
رزمنده هاي دف��اع مقدس بود. پ��رده هر دو 
گوشش در جنگ پاره شده و تمام دندان هايش 
در همان سنين جواني ريخته بود. حسن به 
دليل عوارض جانبازي تا آخر عمر س��ردرد 
داشت و خون ريزي مي كرد. اين اواخر هم كه 
از پا افتاده بود. حامد خيلي از پدرش مراقبت 

مي كرد. تا لحظه شهادت كنارش بود. 
پس آقا حامد با مقوله ايثار و شهادت 

آشنايي داشت؟
بله، او غمخوار و يار و ياور پدر جانبازش بود. 
دو سال تمام از او مراقبت و پرستاري مي كرد. 
شب ها باالي سرش بيدار مي ماند تا مبادا زخم 
بستر بگيرد. غذا دهان پدرش مي گذاشت و 
شب ها كه مجبور بود به پدرش رسيدگي كند، 
نماز شب و دعاي توسل مي خواند. نماز شب 
خواندن را هم از پ��درش آموخته بود. برادرم 
در آغوش حامد به شهادت رسيد. به نظر من 
سعادت شهادت به اين دليل نصيب حامد شد 
چراكه زحمت پدر جانبازش را خيلي كشيده 
بود. حام��د حتي نمازهاي قض��اي پدرش را 
كه به دليل جانبازي قادر ب��ه خواندن نبود، 
ادا مي ك��رد. پدرش 13 دي ماه س��ال 94 به 
شهادت رسيد. حامد مي گفت كاش من هم 
بروم پيش پدر. يک سال بعد هم كه خودش 

دي ماه 95 شهيد شد. 
چط�ور ش�د ک�ه ش�غل پرخط�ر 

آتش نشاني را انتخاب کردند؟
حامد فوق ليس��انس تربيت بدني داش��ت. 
ورزشكار بود و مدتي هم در ايران خودرو كار 
مي كرد اما چون به آتش نشاني عالقه داشت، 
از كارش بيرون آمد و تالش كرد آتش نشان 
شود. با برادرش حسام هر دو اقدام كرده بودند. 
اول حسام انتخاب شد و گفتند نمي شود دو 
برادر با هم ناجي ش��وند، بنابراي��ن حامد تا 
مدت ها دنبال عضويت در آتش نشاني بود تا 
اينكه دو ماه پس از شهادت پدرش با او تماس 
گرفتند و گفتند پذيرفته شده اي. بنده خدا 
حامد مدت زيادي از حضورش در اين شغل 
نمي گذشت كه به شهادت رسيد. خودش هم 

خواب شهادتش را ديده بود. 
اين خ�واب را براي ش�ما هم تعريف 

کرد؟
بله، مدتي قبل از حادثه پالسكو بود كه يک روز 
پيشم آمد و گفت عمه جان خواب ديدم دارم 
راه مي روم اما نه با پاهاي خودم. بلكه دارم روي 
زمين كشيده مي شوم. بعد ديدم تمام شهدا از 
درون مزارشان بيرون آمدند و با لباس رزم به 
من سالم نظامي دادند. شهيدي به من گفت: 
نمي خواهي بروي پيش پ��درت؟ نگاه كردم 
ديدم به جاي مزار پدرم يک خانه سرس��بز و 
بزرگ است. من گفتم اين مزار چطور تبديل 
به يک باغ شده است. همان شهيد گفت: از اول 

هم باغ بود. برو پيش پدرت. وقتي حامد اين 
خواب را تعريف كرد، پيش خودم گفتم شايد 

تو هم شهيد شوي. 
حامد در کسوت يک آتش نشان چه 

فعاليت هايي مي کرد؟
دوستانش مي گفتند در خيلي از مأموريت ها 
او به همكارانش كه زن و بچه دار بودند اجازه 
نمي داد جل��و بروند و خ��ودش به دل خطر 
مي رفت. درست يک هفته قبل از شهادتش 
در يک حادثه ديگر توانسته بود تعداد 11 نفر 
را در جريان آتش سوزي يک واحد كفاشي 
نجات بدهد. حام��د نترس ب��ود و ايثارگر. 
مزدش ش��جاعت و خيرخواهي اش را هم با 

شهادت گرفت. 
از روز حادث�ه و ش�هادتش چ�ه 

شنيده ايد؟
از قرار روز حادثه حامد و برادرش حسام هر دو 
امتحان تربيت بدني داشتند. حامد به حسام 
مي گويد تو بمان و امتحان بده. من مي روم و 
زود برمي گردم. چيزي نيست يک آتش سوزي 
ساده است. آن روز همان طور كه همه مي دانيم 
حامد و همكارانش جان صده��ا نفر را نجات 
مي دهند و آنها را از ساختمان به بيرون هدايت 
مي كنند. نهايت��اً چون تعدادي از كاس��ب ها 
دنبال مدارك شان به ساختمان برمي گردند، 
آتش نش��ان ها مي روند م��ردم را خارج كنند 
كه بعد از هدايت همه به بيرون از ساختمان، 
فاجعه رخ مي دهد. كمي قبل از ريزش پالسكو 
شهيد س��لطاني كه همكار حامد بود به ديگر 
همكاران ش��ان مي گويد من مي روم حامد را 
بياورم. او جان خيلي ها را نجات داده اس��ت. 
سلطاني مي رود و حامد را در آغوش مي گيرد. 
اما در همين حين ساختمان مي ريزد و بعد از 
چند روز كه پيكرها يافت مي شود، سلطاني و 
حامد درس��ت كنار هم بودند. حسام برادر دو 
قلوي حامد كه خودش هم آتش نشان است، از 
اينكه نتوانسته همراه او و ساير همكاران شان 
باشد، خيلي ناراحت است. خودخوري مي كند 

و حسرت مي خورد. 
حامد هوايي در تعريف ش�ما چطور 

جواني بود؟
من اين برادرزاده ام را خيلي دوس��ت داشتم. 
بس��يار بچه مؤدب و چش��م پاكي بود. اهل 
نماز و روزه و قرآن. حتي اهل نماز ش��ب بود. 
مهرباني ه��ا و فداكاري هايش هي��چ وقت از 

يادمان نمي رود. 

  فريده موسوي
شهيد حامد هوايي يكي از آتش نشانان حاضر در حادثه پالسكو بود که براي نجات جان 
هموطنانش، به دل آتش زد و آسماني شد. اين جوان غيرتمند جنوب شهري پدري 
جانباز داشت که سال 94 بر اثر عوارض ش�يميايي به درجه رفيع شهادت نائل آمده 
بود. هرچند به دليل آنكه حاج حسن مسائل جانبازي اش را پيگيري نكرده بود، هرگز 
شهادتش به شكل رسمي محرز نشد. اما حامد که راه و رس�م شهادت را به خوبي از 
پدر جانبازش آموخته بود، در مسير ايثارگري قدم برداشت و نهايتاً در روز 30 دي ماه 
1395 نامش را در ليست شهداي حادثه پالسكو به ثبت رساند. در حالي که خانواده 
خود شهيد در غم از دست دادن فرزندش�ان به سر مي بردند، توانستيم گفت و گوي 
کوتاهي را با مرضيه هوايي عمه ش�هيد انجام دهيم که ماحصلش را پيش رو داريد. 

 شكوفه زماني 
براي تثبيت جايگاه اکنون در سي و هشتمين 
بهار انقالب اس�المي ق�رار داري�م؛ انقالبي 
که با گذش�ت اين مدت از عمر بابرکت خود 
روز به روز بر اعتالي آن افزوده مي ش�ود و 
زنان مب�ارز در کنار مردان نق�ش ارزنده اي 
ايفا کردند ک�ه در همين راس�تا به ميمنت 
پيروزي انقالب به س�راغ يكي از زنان مبارز 
انقالبي در س�ال 57 رفته اي�م، مبارزي که 
در دوران پيروزي انقالب اس�المي 19 سال 
سن داش�ت. گفت وگو با »طبيه خانعلي پور 
مع�روف به احس�اني« مروري ب�ر يادآوري 
خاطرات در پيروزي انقالب اس�المي است. 

ش�ما از نس�ل اول انقالب محس�وب 
مي ش�ويد، براي مان جالب اس�ت که 
چطور يک خان�م در مس�ير مبارزات 

انقالبي قرار مي گيرد؟
من متولد 1338 در يک خانواده بسيار مذهبي 
واق��ع در خيابان معروف به باغ نادري مش��هد 
هستم كه االن به عنوان چهار راه شهدا شناخته 
مي شود. نسل ما يعني متولدين دهه 30 يا اوايل 
دهه 40 هنگام پيروزي انقالب به سنين جواني 
و نوجواني رسيده بودند. بنابر اين فعاليت هاي 
اين نس��ل بيش از باقي نس��ل ها بود. اما اينكه 
چطور با نهضت امام خميني آش��نا شدم، اول 
اينكه خانواده اي مذهبي داشتيم و دوم اينكه 
پدرم بازاري بود و با شهيد هاشمي نژاد دوستي 
و آشنايي داش��ت. هاش��مي نژاد از انقالبيون 
سرشناس كشورمان هستند و به همين ترتيب 
پدرم در پخ��ش اعالميه هاي حض��رت امام و 
ساير فعاليت هاي انقالبي با اين شهيد بزرگوار 
همكاري مي كرد. اولين جرقه اي كه منجر شد 
من وارد عرصه تظاهرات انقالب شوم در دوره 
تحصيل راهنمايي ام اتفاق افتاد. در راه مدرسه 
دوستم به من گفت: ش��نيدي قم شلوغ شده؟ 
بعد ادامه داد: از قرار امروز در خيابان فلكه آب 
مشهد هم خانم ها تظاهرات مي كنند. من هم 
قبول كردم كه با آنها در اين تظاهرات شركت 
داشته باش��م. البته قبل از اين اتفاق در همان 
س��ن 15 س��الگي خودم بيانات امام خميني 
)ره ( را از كتاب فروش��ي علي��زاده در چهارراه 
نادري)شهدا( تهيه كرده بودم و شب ها مخفيانه 
آن ها را مي خوان��دم. روزها رفت و آمد در خانه 
زياد بود و مي ترس��يدم كسي متوجه بشود كه 
دارم بيانات آقا را مي خوانم. خواندن اين كتاب 
خيلي در من اثر كرد و موجب شد عالقه خاصي 
از صحبت هاي امام در من ايجاد ش��ود. حتي 
چندين بار خواس��تم اعالميه هاي امام )ره( را 
ببرم مدرسه و براي دوستانم بخوانم كه جرأت 
نكردم. بع��د از انقالب يک انش��ا در خصوص 
انقالب نوش��تم كه خيلي م��ورد توجه معلم و 

همكالسي هايم قرار گرفت. 
از چه زماني خيلي جدي وارد مس�ائل 

مبارزاتي شديد؟
وقتي با افكار حضرت امام خوب آش��نا شدم، 
شنيدن خبر ش��هادت حاج مصطفي خميني 
خيلي حال��م را دگرگون كرد و منجر ش��د به 
خودم قول بدهم تا جان دارم به عنوان يک زن 
مبارز انقالب در تمامي صحنه ها حاضر ش��وم. 
بنابر اين در تمامي تظاه��رات و راهپيمايي ها 
ش��ركت فعال داش��تم. آن موقع كالس هاي 
مكتب عقايد در كوه سنگي داير بود كه به آنجا 
مي رفتم. وقتي ديدم دخترها با وضع خوبي در 
رفت و آمد نيستند ديگر در آن كالس ها شركت 
نكردم. جلسات تفسير قرآن مرحوم خانم طه كه 

آغاز شد با مادرم در آن جلسات شركت داشتم. 
مباحث مهم انقالب نيز در آنجا براي زنان مطرح 
مي شد و بيشتر با مادرم در اين برنامه ها حضور 
داشتيم و به مادرم كمک مي كردم. يادم است 
خانم طه آياتي از ق��رآن را مي خواند كه خيلي 
رويم تأثير مي گذاشت. شايد بزرگ ترين جرقه 
ش��روع فعاليت هاي انقالبي را همين آيات در 
وجودم شعله ور كردند. مدتي بعد مكتب نرجس 
كه خانم طه مسئولش بود از سوي ساواك بسته 
شد. اما خانواده هاي مذهبي به صورت مخفيانه 
آن را نوبتي در خانه هاي شان برگزار مي كردند. 
با آنكه 38 سال از آن روزها مي گذرد ولي هنوز 

با اين حوزه در تماس هستم. 
آن انش�ايي ک�ه در خص�وص انقالب 

نوشتيد چه بود؟
با توجه به حرف هايي كه از حوزه مكتب نرجس 
و اعالميه ه��اي حض��رت امام )ره ( ش��نيده و 
خوانده بودم، توانستم انش��ايي بسيار پربار در 
مورد چگونگي به ثمر رسيدن انقالب بنويسم. 
عنوانش اين بود كه »امس��ال ما عيد نداريم« 
بچه هاي كالس و حت��ي معلم مان، تحت تأثير 
قرار گرفته بودند. بعد از قرائت انشا، معلم من را 
يواشكي احضار كرد و گفت انشايت را به من بده 
كه براي خود داشته باشم. حتي يک نسخه آن 
انشا را هنوز در وسايل شخصي خودم به يادگار 
دارم. يادم هست مقاله هايي را كه مي نوشتم در 
جلسات خانم ها مثل روضه هاي زنانه مي خواندم 

و همه اشک مي ريختند. 
گفتيد در تمامي تظاهرات انقالبي در 
مشهد شرکت داشتيد، ش�ده بود که 

دستگير شويد؟ 
من س��عي مي كردم مراس��م و تظاهراتي را از 
دس��ت ندهم و در بيش��تر برنامه هاي انقالبي 
حضور فعالي داشتم. در يكي از همين تظاهرات 
نيروهاي انتظامي چوب به دس��ت دنبال زنان 
چادري گذاش��ته بودن��د. بعض��ي از خانم ها 
مي دويدند به طرف كوچه اي كه به بن بس��ت 
ختم مي ش��د كه متأس��فانه همگي شان گير 
افتادند ولي من س��ريع توانستم از طرف چهار 
راه شهدا و از طريق ميانبر در كوچه هاي ديگر 
به س��مت خانه مان فرار كنم و دستگير نشوم. 
چندين بار هم مورد شناس��ايي س��اواك قرار 

گرفتم اما نتوانستند دستگيرم كنند. 
گويا يكي از دوستان انقالبي تان نسبتي 

با مقام معظم رهبري داشتند؟ 
دختر خاله كوچک مق��ام معظم رهبري با من 
همسن بودند. با ايشان در بيشتر مراسم مذهبي 
در مشهد ش��ركت مي كرديم. از جمله بيشتر 
كالس هاي عرب��ي و دروس اخالق كه واقع در 
خيابان فلكه آب بود، فعاليت داشتيم. آن موقع 
مقام معظم رهبري در تبعيد بودند كه از طريق 
دوستان ايشان اعالميه ها را شب به شب تحويل 
مي گرفتيم تا بتوانيم ب��راي روز بعدش پخش 
كنيم. حتي آنقدر نترس بوديم كه در شب هاي 
حكومت نظامي هم فعالي��ت مي كرديم. يک 
بار توس��ط ژاندارمري محله دستگير شدم كه 
گفتند دختر حاج آقا فالني است و سريع آزادم 

كردند. 
از ساير زنان مبارز و انقالبي در مشهد 

هم بگوييد. 
من با دوستانم با بيش��تر علماي مشهد مانند 
خواهر ش��هيد امير خاني و دختر آيت اهلل صدر 
در ارتباط بوديم ك��ه آنها در ب��ه وجود آمدن 
شخصيت انقالبي من تأثير گذار بودند. با يكي 
از دوستانم كه خواهر شهيد بود با هم در بيشتر 
برنامه هاي پخش اعالميه شركت داشتم. او به 

من مي گفت هميش��ه كتابي در دست داشته 
باش كه اگر در خانه ازت سؤال كردند و گفتند 
كجا بودي بتواني بهانه داشته باشي و بگويي كه 
رفته بودم كتاب بخرم. يک روز كه از تظاهرات 
آمدم خانه و داشتم چادرم را آويزان مي كردم 
متوجه شدم پدرم با ديدن من به مادرم مي گويد 
امروز تعدادي از زنان را در تظاهرات گرفته اند، 
به طيبه بگو مواظب خودش باش��د. پدرم خبر 

نداش��ت كه من هم در آن تظاهرات ش��ركت 
داشتم و ش��اهد دس��تگيري برخي از زنان در 
تظاهرات بودم. بعدها كه مادر متوجه اين قضيه 
شده بود باور نداشت و با تعجب از من مي پرسيد 
مگر تو هم شركت داش��تي؟ كار هر روزم بود. 
صبح مي رفتم تا شب كه مي آمدم خانه و مادرم 
هم ديگر نمي توانست حريف كارهاي من شود. 
شعار مي داديم و ارتش��ي ها هم اسلحه ها را به 
سوي ما مي گرفتند اما لحظه اي عقب نشيني 
نمي كرديم و در جلوي تفنگ ها به راهمان ادامه 
مي داديم. من شاهد به شهادت رسيدن بيشتر 
شهداي انقالبي مش��هد بودم. يک انقالبي بود 
كه سر ميدان شهدا آويزانش كردند و بدنش را 

تكه تكه كردند. 
در ميان ش�هدايي که به چشم ديديد 

دوستان تان هم حضور داشتند؟
بله، من ه��ر روز صبح زود با توس��ل به دعاي 
صباي حضرت علي)ع( از خانه بيرون مي زدم. 
در سال 1357 تظاهرات گسترده از اول پاييز 
شروع ش��د و در اواخر مهرماه مدارس تعطيل 
شد. اوايل ش��عارها با لفظ مناسب نبود اما بعد 
شعارها بهتر شد. يک روز شاهد اعتصاب هايي 
در مقابل منزل آقاي قمي بودم كه خيلي برايم 
هيجان انگيز بود. در تظاهرات با دوستانم شعار 

مي داديم و يكي از دوستانم جلوتر از ما بود كه 
ناگهان جلوي چشم مان تير به پيشاني دوستم 
خورد و سرش نصف ش��د. شهيد حنايي اولين 
شهيد چهار راه شهدا بود كه به شهادت رسيد. 
هم اكنون اين خيابان به نام همين شهيد مزين 
شده است. شهادت دوس��تم خيلي در روحيه 
من تأثيرگذار بود. نه آنكه بترسم بلكه شوقم به 
انقالب بيشتر شد. ما عكس هاي ميدان ژاله را به 
صورت مخفيانه در خانه هاي مردم مي انداختيم. 
يكي از فعاليت هاي من پخش اعالميه بود كه از 

سوي برادر امير خاني مديريت مي شد. 
خواهران ديگرت�ان هم مثل ش�ما از 

فعاالن مبارز بودند؟
ما چهار خواهر و يک برادر هس��تيم و من بچه 
سوم خانواده بودم و فعاليت من از همه بيشتر 
بود. شوق انقالب باعث شد كه دير ازدواج كنم 
و در س��ال 59 زمان جن��گ ازدواج كردم و به 
همسرم گفتم تمامي پول هديه هايي كه براي 
ازدواجم مي خواهيد خرج كنيد به دفتر كميته 
ام��ام)ره( بدهيد. حتي براي مراس��م ازدواجم 
حاضر نشدم مجلس عروسي بگيرم و هميشه 
دنبال ساده زيس��تي بودم و مي دانس��تم پول 
خوشبختي نمي آورد. از بين خواهرانم فقط من 

چنين تفكري را در زندگي خود پياده كردم. 
به عنوان آخرين س�ؤال توصيه تان به 
جوانان نسل امروزي که شاهد زحمات 
حاصله براي پي�روزي انقالب نبودند، 

چيست؟
اين انقالب با زحمات زياد و با خون هاي شهداي 
زيادي اكنون به اين مرحله از رش��د و ترقي و 
سربلندي رسيده است و بايد همه در حفظ آن 
كوشا باشيم به خصوص جوانان و تا مي توانند 
پشت سر رهبري و واليت فقيه حركت كنند. 
متأسفانه اطالع دادند بي  بند و باري بين جوانان 
كشورمان از جمله مشهد زياد ديده مي شود و 
مي خواهيم با تش��كيل حلقه هاي صالحين با 
راهنمايي الگويي موفق در راه مس��ير جوانان 

قرار دهيم. 

گفت و گوي »جوان« با يكي از زنان انقالبي مشهد که شاهد شهادت بسياري از انقالبيون اين شهر بود

»انشاي انقالب« همه را تحت تأثير قرار داد
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ش�وق انق�الب باع�ث ش�د ک�ه دير 
ازدواج کن�م و در س�ال 59 زم�ان 
جن�گ ازدواج ک�ردم و به همس�رم 
گفتم تمامي پول هديه هايي که براي 
ازدواج�م مي خواهيد خ�رج کنيد به 
دفتر کميت�ه ام�ام)ره( بدهيد. حتي 
براي مراس�م ازدواجم حاضر نش�دم 
مجل�س عروس�ي بگيرم و هميش�ه 
دنبال ساده زيستي بودم و مي دانستم 
پ�ول خوش�بختي نم�ي آورد از بين 
خواهران�م فق�ط من چني�ن تفكري 
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حل جدول 3088

کشف انبارهای احتکار 2۰۰ تُن روغن 
خوراکی در جنوب تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۲۰۰ 
تُن انواع روغن خوراکی احتکار شده از ۲۰ انبار در جنوب تهران 
جزئیات  تشریح  در  گودرزی  ولی پور  علی  سرهنگ  داد.  خبر 
این خبر گفت:  در راستای پایش و کنترل بازار و جلوگیری از 
احتکار  کاالهای اساسی، کارشناسان وزارت صمت و تعزیرات 
با محوریت پلیس امنیت اقتصادی، سرکشی از انبارها و رصد 
توزیع و قیمت کاالهای اساسی از جمله مواد غذایی را بر عهده 
گرفته و نسبت به شناسایی ۲۰ انبار کاال در جنوب تهران که  

انواع روغن خوراکی را احتکار کرده بودند، اقدام کردند.  
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان هر ۲۰ انبار کاال را با دستور 
قضائی پلمب کردند، افزود: از این انبارها بیش از ۲۰۰ تُن روغن 

جامد و مایع خوراکی کشف و ضبط شد.  
به گفته رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، کارشناسان 
اعالم  ریال   میلیارد    ۵۰ را  شده  کشف   اموال  ریالی  ارزش 
که  شدند  دستگیر  متهم   ۱۰ رابطه  این  در  همچنین  کردند. 
به جرم خود اعتراف کرده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم 

روانه دادسرا شدند. 
کشف 2۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 

در شهرری
فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف بیش از ۲۰۰ هزار لیتر 

گازوئیل قاچاق در شورآباد کهریزک خبرداد.
با  طرح  این  اجرای  حاشیه  در  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ 
حضور در جمع خبرنگاران گفت:  با اقدامات اطالعاتی و ضربتی، 
تیم های عملیاتی حفاظت اطالعات این فرماندهی و کالنتری 
۱۷۵ باقرشهر انباری در محدوده شور آباد کهریزک را شناسایی 
کردند که در آنجا اقدام به دپوی سوخت قاچاق شده بود. وی 
با اشاره به اخذ مجوزهای قضایی برای انجام عملیات اظهارکرد:  
ماموران انتظامی با حضور در محل طی یک عملیات هماهنگ و 
منسجم پلیسی شش قاچاقچی سوخت را دستگیر و در بازرسی 
از محل بیش از ۲۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ریال  میلیارد   ۲۰ حدود  را  شده  کشف  سوخت های  تقریبی 
و  تحقیقات  پایان  محل،  پلمب  از  پس   : افزود  کردند  برآورد 

تشکیل پرونده متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.

کشف گوشت  چرخ کرده تقلبی در تهران
اقدام  که  فردی  دستگیری  از  ری  انتظامی شهرستان  فرمانده 
غیربهداشتی  و  تقلبی  چرخ کرده  گوشت  توزیع  و  تولید  به 
این  اعالم  با  بود، خبر داد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان،  کرده 
فعالیت  از  خاورشهر  کالنتری  مأموران  قبل  مدتی  گفت:   خبر 
از  برخی  تقلبی در میان  توزیع گوشت های  و  تولید  فردی در 
رستوران ها باخبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستورکار 
انجام  رصدهای  در جریان  اینکه  بیان  با  وی  دادند.  قرار  خود 
شده مشخص شد که گزارش واصله صحت دارد، تصریح کرد: 
مجوزهای  و  انجام  قضایی  مقام  با  هماهنگی  راستا  همین  در 
الزم برای انجام عملیات نیز دریافت شد. در ادامه مأموران که 
نسبت به شناسایی هویت و مخفیگاه متهم اقدام کرده بودند، 
در روز گذشته با حضور در مخفیگاه وی در خاورشهر این فرد 
انتظامی  کردند.فرمانده  منتقل  انتظامی  مقر  به  و  دستگیر  را 
شهرستان ری، با اشاره به بازرسی از محل دستگیری این فرد 
حجم  با  محل،  این  از  بازرسی  جریان  در  مأموران  اظهارکرد:  
در  که  شدند  روبه رو  احشام  و  طیور  ضایعات  و  اضافات  انبوه 
بررسی انجام شده مشخص شد متهم با استفاده از چرخ گوشت 
صنعتی، فضوالت کشف شده را با هم مخلوط کرده و به عنوان 
فروخته  به رستوران ها  ارزان تر  قیمتی  با  و  گوشت چرخ شده 

است. 
جلیلیان با اشاره به اینکه از محل، حدود ۱۰۰کیلوگرم گوشت 
چرخ کرده و حدود ۶۰۰ کیلو گرم اضافات و ضایعات طیور و 
احشام کشف شد، گفت: محل با دستور قضایی پلمب شده و 
دادسرا  به  پرونده  تشکیل  و  تحقیقات  پایان  از  نیز پس  متهم 
منتقل شد. فرمانده انتظامی شهرستان ری تاکید کرد: سالمتی 

مردم خط قرمز پلیس است.

خبر

جدول 3089

اضطراب امتحان یک شرایط روانشناختی است که باعث 
بسیار  امتحانی  های  موقعیت  در  آموز  دانش  شود  می 
طی  دانش آموزان  از  بسیاری  شود،  مضطرب  و  پریشان 
یک امتحان تاحدی دچار استرس و اضطراب می شوند اما 
اضطراب امتحان می تواند در یادگیری اختالل ایجاد کند 

و به عملکرد دانش آموز در امتحان آسیب برساند.
نگرانی  و  اضطراب  امتحانات   فصل  رسیدن  فرا  با   
و  می شود  آغاز  خود  امتحانات  روند  از  دانش آموزان 
اضطراب معموالً به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم 
اطالق می شود که با پریشانی، وحشت، هراس و تشویش 
همراه است، بنابراین اضطراب یکی از متغیرهای انگیزشی 
یادگیری،  تحصیلی،  پیشرفت  که  است  شناختی  و 
عملکرد، توجه، تمرکز و بازیابی اطالعات یادگیرندگان را 
به طور قابل مالحظه ای تحت تأثیر قرار می دهد و پیامد 
آن کاهش توان مقابله با موقعیت های ارزیابی کننده، حل 

مشکالت و تقلیل کارآمدی تحصیلی است.
دانش  در  امتحان  اضطراب  کاهش  با  معلمان  و  والدین 
خود  فرزندان  در  بهتری  نتایج  شاهد  می توانند  آموزان 
رغم  علی  کودکان  مواقع  بسیاری  در  که  چرا  باشند، 
به  دارند،  خود  امتحانات  برای  باالیی  آمادگی  اینکه 
را نشان  واقعی خود  استرس، عملکرد  و  خاطر اضطراب 
و  ارزیابی ها  خاطر  به  اغلب  کودکان  استرس  نمی دهند. 
باورهای غلط آن ها از امتحان و نتایج مربوط به آن است. 
دانش آموزان با اطالع از نحوه برخورد با شرایط استرس 
زا می توانند با ذهنی روشن و اطمینان به خود وارد جلسه 
امتحان بشوند. حتی اگر در جلسه دچار اضطراب شدند با 
راهکارهایی که در ادامه متن به آن پرداخته ایم می توانند، 
به آرامش اولیه بازگردند. مشاوره کنترل استرس به شما 
یاری  مؤثرتر شدن شیوه ها  و  روش ها  بهتر  کاربرد  برای 

می رساند.
با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات دانش آموزان، 
مهمترین عوامل ایجاد ترس و اضطراب امتحان، راه های 
زمینه  این  در  خانواده ها  و  والدین  نقش  آن،  کاهش 
)مخصوصاً در این روزهای کرونایی(، نکات تغذیه ای مورد 
توجه در ایام امتحانات و انواع روش های مطالعه را مورد 

بررسی قرار می دهیم.
چرا به اضطراب امتحان دچار می شویم؟

بسیار  امتحان  اضطراب  که  نمی دانند  افراد  از  بسیاری 
در  بسیاری  دانشجویان  و  آموزان  دانش  و  است  متداول 
سراسر دنیا به این نوع اضطراب دچار می شوند. در مورد 
به دست  دست  عامل  چندین  آموزان  دانش  از  بسیاری 
می شوند.  امتحان  اضطراب  ایجاد  سبب  و  می دهند  هم 
عادت های ناکارآمد مطالعه، عملکرد ضعیف در امتحانات 
برخی  زمینه ای  اضطرابی  مشکل  یک  به  ابتالء  و  قبلی، 

عوامل سبب ساز اضطراب امتحان به شمار می  آیند.
برخی دالیل بالقوه اضطراب امتحان نیز عبارتند از:

عملکرد ضعیف در امتحانات قبلی. اگر در امتحانات 
قبلی )یا به دلیل مطالعه ناکافی و یا اضطراب شدیدی که 
مانع از به خاطر آوردن پاسخ سواالت می شود( عملکرد 
ضعیفی داشته باشید، احتمال اینکه در امتحانات بعدی 

دچار اضطراب و نگرش منفی شوید بیشتر می شود.
آماده نبودن برای امتحان. اگر اصاًل یا به اندازه کافی 
بیشتری  اضطراب  احتماالً  باشید،  نخوانده  امتحان  برای 

تجربه خواهید کرد.
ترس از شکست خوردن. اگر احساس خود ارزشمندی 
تان را به نمرات امتحانی تان وابسته سازید، فشاری که 
امتحان  اضطراب  است  ممکن  وارد می کنید  به خودتان 

شما را شدیدتر سازد.

مهم ترین عوامل ایجاد ترس و اضطراب امتحان:
۱ - ترس از فراموش کردن مطالب خوانده شده

۲ - سخت گیری معلمین در طول سال تحصیلی
۳ - انتظار بیش از حد والدین

4 - عدم وجود خود باوری در فرد
۵ - نامشخص بودن سؤاالت

۶ - عدم آمادگی کافی برای امتحان
روش های کاهش ترس از امتحان عبارتند از:

۱ - تنظیم برنامه خواب و استراحت
مطالعه  برای  امتحانات  هنگام  که  تصور  این  با  برخی 
خود  خوابید،  کم  خیلی  یا  و  خوابید  نباید  اصاًل  بیشتر 
در  بیشتر  فراموشی  نتیجه  در  و  ذهنی  خستگی  باعث 
در  خواب  زمان  کاهش  می شوند.  شده  خوانده  مطالب 
افراط در آن هرگز مفید  اما  حد متعادل مطلوب است، 

نخواهد بود.
۲ -پرهیز از کاهش تغذیه

خواهد  بر  در  نامطلوبی  اثرات  تغذیه  در  تفریط  و  افراط 
تغذیه  نیز  و  کافی  استراحت  و  با خواب  بایستی  داشت. 
مناسب، از لحاظ روحی و جسمی، خود را آماده امتحان 

کرد.
۳ - آماده شدن برای امتحان

داشتن برنامه ریزی و روش های صحیح مطالعه در طول 
سال تحصیلی.

الف - مطالب درسی را به تدریج و در طول زمان مرور 
کنید، نه اینکه در آخرین دقایق قبل از امتحان به مطالعه 

فشرده بپردازید.
فشرده ای  یادداشت های  خود،  یادداشت های  از   - ب 
مطالب  مرور  و  گردانی  رمز  ذهنی،  بازسازی  تا  بردارید، 

برایتان مفید واقع شود.
ج - سعی کنید به نوع آزمون پی ببرید، تا بتوانید مطالعه 

خود را متناسب با آن پیش ببرید.
4 - تأکید بیشتر بر مطالبی که انتظار دارید جز سواالت 

امتحانی باشد
مطرح  امتحان  در  که  را  سؤاالتی  محدوده  می توانید 
خواهد شد، حدس زده و بیشتر به آنها بپردازید. برای این 
منظور سواالت امتحانی سال های گذشته کمک خواهند 
کرد. همچنین توجه به مطالب و موضوعاتی که استاد و 

یا معلم در کالس درس بیشتر روی آنها تکیه می کند.
۵ - پرهیز از اضطراب های متفرقه

اگر  نکنید.  دنبال  را  فوتبال  مسابقات  امتحان  مثاًل شب 
امتحان قبلی رضایت بخش نبوده است، به آن نیندیشید 
خودش  مناسب  فرصت  به  را  قبلی  امتحان  تحلیل  و 

موکول کنید.
۶ - داشتن تصور ذهنی مثبت از خود

به جای پرداختن به جنبه های منفی، همواره یک تصویر 
تالش  از  پس  و  باشید  داشته  خودتان  از  مثبت  ذهنی 
کافی برای مطالعه مطالب به موفقیت خود امیدوار باشید.

۷ - ذکر نام و یاد خداوند: همیشه و در همه حال باعث 
آرامش انسان می شود، پس بهتر است واجبات را به طور 

مرتب و سر وقت به جا آوریم.
نقش خانواده ها در کاهش ترس و اضطراب امتحان

۱. محیط خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن باید دور از 
تنش های عاطفی و مشاجره باشد.

۲. سعی شود در ایام امتحانات رفت و آمد و میهمانی های 
خانوادگی تعطیل یا محدود شود.

مطالعه  برای  سروصدا  بی  و  آرام  فیزیکی  محیط   .۳
دانش آموزان فراهم کنید.

4. به استراحت و خواب دانش آموزان توجه کافی داشته 
باشید.

یا  حذف  را  دانش آموزان  به  محوله  خانگی  وظایف   .۵
کاهش دهید.

۶. در هنگام امتحانات دانش آموزان نیاز به حمایت عاطفی 
و اطمینان بخشی بیشتری دارند لذا در این زمینه اقدام 

مؤثر داشته باشید.
امکان  حد  تا  تلویزیون  برنامه های  تماشای  ساعات   .۷

کاهش یابد.
۸. از ایجاد ترس و دلهره بی جا در بچه ها خودداری کنید.

مطالعه  برای  حد  از  بیش  فشار  و  جا  بی  توقعات  از   .۹
خودداری کنید.

از  یکی  در  موفقیت  از  فرزندتان  صورتیکه  در   .۱۰
امتحانات رضایت خاطر نداشت مورد حمایت قرار گیرد و 

از سرزنش کردن او خودداری کنید.
۱۱. از حبس کردن دانش آموز در اتاق برای مطالعه کردن 
خودداری شود و به دانش آموز اجازه استراحت و تفریح 

الزم نیز داده شود.
۱۲. تغذیه دانش آموز مناسب و مقوی باشد.

فرزندان،  از  توانایی  حد  از  بیش  و  باال  انتظارات   .۱۳
باشد پس  ایجاد اضطراب و شدت آن مؤثر  می تواند در 

انتظارات مذکور را تعدیل کنید.
وسواس شدید  و  والدین  از حد  بیش  گرایی  کمال   .۱4
در  اضطراب  ایجاد  باعث  باال  نمرات  به  نسبت  خانواده 

فرزندان می شود.
۱۵. از مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دیگران پرهیز کنید.

اظطراب امتحان و راه های کاهش آن                  

رژیم غذایی مناسب 
کودکان چیست؟



اصالح دهک بندی ها برای توزیع 
عادالنه یارانه ها ضروری است

حل مشکالت اقتصادی در گرو 
اصالحات نهادی و ساختاری است

صفحه )4(صفحه )4(

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
ایرانیان و به روز  اصالح دهک بندی ها و اطالعات در پایگاه رفاه 
رسانی آن جهت توزیع عادالنه یارانه ها ضروری است. محمدرضا 
ا با ارائه پیشنهاداتی برای توزیع عادالنه یارانه ها که  پورابراهیمی 
در دستور کار دولت است، گفت: یکی از موضوعات خیلی مهمی 
که درباره ساماندهی توزیع عادالنه ارز ترجیحی مورد تاکید قرار ...

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
حل مشکالت اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را در گرو 
اصالحات نهادی و ساختاری در کنار اصالحات سیاستی و اجرایی 
سید  شود.   مردم  همراهی  و  اعتماد  جلب  سبب  تا  کرد  عنوان 
شمس الدین حسینی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای 

اسالمی  در نطق میان دستور خود گفت: تصویب قوانینی ...
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بازرسی از صنوف
 کهگیلویه و بویراحمد شدت گرفت

اضطراب امتحان 
و راه های کاهش آن                  

در کهگیلویه و بویراحمد؛

54 درصد تخم مرغ مصرفی 
تولید داخل استان است

و  کهگیلویه  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بویراحمد با اشاره به حجم تولید تخم مرغ در استان 
گفت: بیش از نیمی از نیاز این استان به محصول 
تخم مرغ در درون همین استان تولید می شود. سید 
در  قیمت ها  اصالح  به  اشاره  با  معتمدی پور،  علی 
حذف  داشت:   اظهار  تخم مرغ  مثل  اقالم  برخی 
همچنین  و  دولت  سوی  از  غیرهدفمند  یارانه های 
اصالح ساختار غیرشفاف اختصاص ارز ترجیحی به 
برخی اقالم کاالهای اساسی سیاستی بسیار کارآمد 
و منطقی است که نهایتاً منجر به تولید در سراسر 

ایران خواهد شد. معتمدی پور درباره ...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سواالتی درباره اصالح نظام پرداخت 
یارانه پاسخ داد و تاکید کرد که خاطر هموطنان آسوده باشد؛ اعتراض شان 
تک به تک بررسی خواهد شد و اگر اشتباهی شده باشد این حق برایشان 

محفوظ است و یارانه شان در صورت ذی حق بودن حتماً پرداخت می شود.
حجت عبدالملکی با حضور در شبکه افق سیما، درباره طرح عادالنه سازی 
یارانه ها توضیح داد و درباره اینکه چه شد دولت تصمیم گرفت در ۹ ماهه 
اول استقرارش دست به چنین کاری بزند؟ اظهار کرد: مبنای کار دولت، 

عدالت است و معتقد است هر کاری اقتضای عدالت باشد باید انجام شود.
وی افزود: درباره ارز 4۲۰۰ تومانی با یک بی عدالتی شدید مواجه بودیم 
و ساالنه 4۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد. دولت 
صادرات انجام می دهد؛ صادرات نفت، گاز و غیره که آن را می تواند دو جور 
بفروشد نخست به قیمت ارز مرسوم که ساالنه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
می شود که یا آن را در خزانه بریزد یا یارانه بدهد و نوع دوم آنکه به جای 
ارز آزاد، به بهای 4۲۰۰ تومان بفروشد که مابه التفاوت آن ساالنه 4۰۰ هزار 
میلیارد تومان می شود که تنها بخشی از آن در قالب یارانه روی اقالم و 

مانند آن به مردم برمی گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اما واقعیت این است که 
پنج گروه در این 4۰۰ هزار میلیارد تومان با مردم سهیم می شوند و تنها 
واردکننده  به جیب  بخش  مردم می رود گفت: یک  در جیب  یک بخش 
آنها بی انصافی هم می کنند.  از  این میان برخی  و دالل ها می رود که در 
بخشی به جیب قاچاقچی ها می رود. بخشی سر سفره خارجی ها و بخش 
دیگر به جیب تولیدکننده خارجی می رود، در نهایت هم وابستگی به خارج 
بیشتر می شود و در واقع بخش فراوانی از این مبلغ به مردم نمی رسد. در 

این طرح ۱۰۰ درصد این 4۰۰ هزار میلیارد تومان را به مردم می دهیم.

یارانه ناشی از ارز 4۲۰۰ تومانی به نفع مردم و عادالنه نبود
عبدالملکی تاکید کرد: یارانه ناشی از ارز 4۲۰۰ تومانی به نفع مردم و 
عادالنه نبود. با اصالح نظام ارزی اتفاقی که می افتد این است که قاچاق از 
این محل از بین می رود. دوم آنکه تقاضا برای تولیدکننده داخلی افزایش 
می یابد. مرغ وقتی افزایش قیمت دارد برای مرغدارها صرفه بیشتری ایجاد 
می کند و گویا یارانه ای که به تولیدکننده خارجی می دادیم به تولیدکننده 
داخلی داده می شود. بنابراین به نفع همه مردم است و ضریب جینی هم 

به شدت کاهش خواهد یافت.

تاثیر افزایش قیمت کاالهای اعالمی روی اقالم دیگر 
چگونه خواهد بود؟

وی در واکنش به این اظهار نظر که »دولت اعالم کرده چهار قلم جنس 
اما این نگرانی وجود دارد که در چرخه تولید روی دیگر  گران می شود، 
روی  کاالها  این  قیمت  افزایش  اینکه  گفت:  بگذارد«  اثر  نیز  بازار  اقالم 
کاالهای دیگر اثر می گذارد از یک جهت درست است، اما افزایش اثری که 
دارد افزایش قابل توجهی نیست. دولت ۵۰۰ قلم کاال را بررسی کرده که تا 
چه حد می توانند به لحاظ هزینه واقعی تمام شده، افزایش قیمت داشته 

باشند که این تأثیر به نسبت کاالهای اساسی اعالم شده محدود است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مثاًل درباره تن ماهی محاسبه 
دارد  قیمت  افزایش  چقدر  روغن  قیمت  افزایش  به  توجه  با  که  می شود 
افزایش آن به نسبت قیمت خود کنسرو، محدود خواهد بود. برآورد  که 
انجام شده حاکی از آن است که سرجمع افزایش اقالم مصرفی از میزان 
افزایش درآمدی که برای یارانه اتفاق افتاده کمتر خواهد بود. به عنوان مثال 
ارزش سبدمصرفی یک خانواده چهارنفره در دهک دوم با الگوی مصرف 

و ۵۰۰  هزار  قیمت، ۳۳۶  افزایش  اعالم شده مشمول  کاالهای  در  فعلی 
تومان بوده است که با تغییرات جدید به ۸۰۳ هزار تومان می رسد. افزایش 
قیمت واقعی در کاالهای دیگر از این افزایش قدرت خرید برای مردم کمتر 
از سوی دولت به طور دقیق کنترل  بازار  خواهد بود. ضمن آنکه وضعیت 

می شود.

حتی یک ریال از بابت آزادسازی ارز یا اصالح نظام یارانه ها 
به دولت نمی رسد

عبدالملکی با اشاره به اینکه حتی یک ریال از بابت آزادسازی ارز یا اصالح 
نظام یارانه ها به دولت نمی رسد بلکه تماماً برای مردم هزینه می شود اظهار 
کرد: آن مدل تخصیص ارز، انواع مفاسد که گفتم درونش داشت و یارانه بد 
توزیع می شد که همه قبول داشتند. در سال ۹۹ مجلس اصالح نظام ارزی 
را تصویب کرد، اما دولت وقت مقاومت شدیدی نشان داد و مجلس هم آن 
را اصالح کرد و قرار شد تا دولت جدید مستقر شود و تصمیم بگیرد. دولت 
تحت  مردم  رفاه  بیندازد؛ هرچند  به دردسر  را  نمی خواست خودش  قبل 

تأثیر و عدالت زیرسوال بود نمی خواستند وارد چالش شوند.
ابتدا  از همان  اقتصادی  تیم  افزود: در دولت جدید، رئیس جمهور و  وی 
معتقد بودند که این نحوه تخصیص ارز و یارانه خالف عدالت است. سال 
گذشته الیحه ای توسط دولت به مجلس رفت که تعیین تکلیف شود که 
دو فوریت آن رأی نیاورد و منوط به تصمیم گیری در بودجه سنواتی شد 
که به تصویب رسید. آنچه در مجلس تصویب شد اصالح نظام ارزی بود 
به شرط آنکه قدرت خرید مردم با روش هایی حفظ شود. تصمیم بر آن شد 
تا در ماه رمضان بر اساس روش گذشته یارانه توزیع، مقدمات کار فراهم 

و سپس اجرا شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اصل اجرای این طرح از مهرماه 
سال گذشته مورد تأیید و تصویب بود و هشت ماه روی جوانب کار بررسی 
عملیاتی دقیق انجام شد. بنای ما بر این است هر کاری به نفع مردم باشد 
و  کردند  همراهی  طرح  این  با  خوب  بسیار  ما  خوب  مردم  دهیم.  انجام 
البته سؤاالت و ابهاماتی دارند که تیم دولت به سؤاالت پاسخ می دهد. این 
اصالحات هرچقدر دیرتر انجام می شد کار سخت تر بود و هریک ماهی که 
به تعویق می افتاد به ازای هرماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از مبالغی که نقدی 

و یا کاالبرگی می توانست به مردم پرداخت شود از بین می رفت.

اعالم روش های ثبت اعتراض به یارانه و دهک بندی
عبدالملکی در پاسخ به اینکه شماری از مردم معتقدند حقشان تضییع و 
به ناحق از فهرست یارانه بگیران حذف  شده اند عنوان کرد: ۹۰ درصد باید 
یارانه جدید را دریافت می کردند که به حساب هایشان واریزشده است. دو 
گروه حذف شده اند و ممکن است اعتراض داشته باشند؛ گروه اول کسانی 
هستند که یارانه 4۵ هزارتومانی دریافت نمی کردند و در بانک اطالعات 
بسته  اطالعاتی سازمان هدفمندی  بانک  از سال ۹۳  نبودند.  رفاه  وزارت 
و اجازه ثبت نام افراد جدید داده نشده بود. خانواده ی جدیدی تشکیل و 
فرزندانی متولد شدند که مشمول یارانه نبودند. این ها باید به سامانه سازمان 
هدفمندی مراجعه و ثبت نام کنند. البته وب سایت سازمان هدفمندی هنوز 

کارش را برای ثبت نام جدید شروع نکرده و در حال راه اندازی است که طی 
چند روز آینده کارش را شروع می کند.

وی افزود: کسانی که یارانه نمی گرفتند یا ساختار خانواده شان تغییر کرده 
مثاًل ازدواج کرده اند باید به سامانه اعالمی مراجعه کنند که فعاًل چند روزی 

باید صبر داشته باشند تا اعالم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه گروه دوم کسانی هستند 
که تا فروردین ماه یارانه 4۵ هزارتومانی را دریافت می کردند، اما یارانه به 
حسابشان واریز نشده و به عنوان دهک دهم شناسایی شده اند گفت: این 
سامانه  نخست  کنند؛  ثبت  طریق  از سه  را  خود  اعتراض  می توانند  افراد 
تماس  دوم  راه  است.   hemayat.mcls.gov.ir نشانی  به  رفاه  وزارت 
ارائه  از  تلفن گویاست که پس  است که یک  از طریق ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 
می کند.  فراهم  را  درخواست  ثبت  امکان  و  اعالم  را  اطالعات دهک شما 
چه از طریق سایت و چه تلفن گویا اگر درخواست خود را ثبت کنند در 
یارانه شان  باشد  اشتباهی شده  احیاناً  اگر  و  قرار می گیرند  بررسی  فرایند 

برقرار می شود.
عبدالملکی افزود: شماره تلفن ۶۳۶۹ نیز مرکز تماس ما برای پاسخگویی 
اپراتورها دریافت کنند.  از  به سؤاالت است که می توانند توضیح شفاهی 
خاطر هموطنان آسوده باشد؛ اعتراض شان تک به تک بررسی خواهد شد 
و اگر اشتباهی شده باشد این حق برایشان محفوظ است و یارانه شان در 

صورت ذی حق بودن حتماً پرداخت می شود.

زمان استعالم و دریافت نتیجه اعتراض چگونه خواهد بود؟
وی درباره زمان استعالم و دریافت نتیجه اعتراض اظهار کرد: فرایند کمی 
زمانبر است، بانک های اطالعاتی وسیعی باید چک شوند. احتماالً مجدداً 
از طریق پیامک خواسته می شود مراجعه و اطالعاتشان را ویرایش کنند 
و یک رفت و برگشتی دارد که چند روزی طول می کشد. مردم صبوری 
بلکه درخواست شان تک به تک  کنند. تصور نکنند که فراموش شده اند، 

رسیدگی می شود.

معیار دهک بندی ها چه بود؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره معیار دهک بندی ها نیز توضیح 
از متغیرها است که خودرو،  بندی شامل مجموعه ای  داد و گفت: دهک 
است.  آن  شامل  غیره  و  دریافتی  حقوق  مالی،  گردش  بانکی،  سودهای 
صاحب ملک بودن، داخل این معیارها نیست. فرض می کنیم افراد ملک 
ندارند و دارایی های جاری را محاسبه می کنیم. علت این است که هنوز به 
بانک های اطالعاتی مسکن متصل نشده ایم و بنابراین فعاًل ملک محاسبه 
نمی شود و فرض را بر این می گذاریم که ملکی ندارند. البته گردش مالی 
ناشی از خرید و فروش مسکن محاسبه می شود. همچنین باید توجه داشت 
که معدل حساب چندسال محاسبه می شود. همه اینها ضرایب مشخصی 
دارند و در نهایت به یک شاخص و عدد تبدیل می شود که افراد را اولویت 

بندی می کند.
عبدالملکی افزود: این اطالعات را خودمان تولید نمی کنیم، بلکه اطالعات 

از بانک ها و غیره دریافت می شود که با کدملی افراد ثبت شده است.

خانواده ها اطالعات اقتصادی شان را شفاف کنند
افراد وجود  اینکه حق درخواست بررسی برای همه  با تاکید مجدد  وی 
از  ناشی  اعتراض  این  گاهی  کرد:  اظهار  نمی شود  تضییع  حقی  و  دارد 
ازدواج  فرزندان  آنکه  یا  آیتم هاست.  برخی  از  اعضای خانواده  اطالع  عدم 
کرده اند و زندگی خوبی دارند اما یارانه شان را جدا نکرده اند؛ سیستم درآمد 
همه اعضای خانواده را محاسبه می کند و وقتی جمع می شود عدد قابل 
مالحظه ای خواهد شد. یا آنکه برخی حسابشان را به کسی دیگر واگذار 
کرده اند و با آن حساب تجارت می شود. یا ممکن است فردی خودرویش 
و  برود  که  می شود  داده  فرصت  فرد  آن  به  باشد  فروخته  قولنامه ای  را 
خودرویش را از مالکیت خودش خارج کند. بنابراین الزم است خانواده ها 

اطالعات اقتصادی شان را شفاف کنند.
اینکه »وضعیت  به  تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ  وزیر 
به  وابسته  اقتصادی شان  وضعیت  که  غیره  و  رستوران دارها  کافه دارها، 
قیمت های بازار است چه می شود؟ « نیز گفت: این ها همگی صنف دارند. 
می شود  بررسی  این ها  می دهد.  جلسه  تشکیل  هرروز  بازار  تنظیم  ستاد 
باشند   داشته  قیمتی  تغییرات  افزایش ها،  این  اثر  در  باید  که  اقالمی  و 
محاسبه و از سوی اصناف اعالم می شود. برآورد ما این است که افزایش 

قیمت قابل مالحظه ای نخواهد بود.
قابل  تفاوت  دولت  این  در  بازار  تنظیم  برنامه  کرد:  تصریح  عبدالملکی 
مالحظه ای دارد و مجازات متخلفان سنگین است. قریب به اتفاق اصناف 
تعزیرات  سازمان  و  برابر شده  پنج  متخلفان  اما جریمه  می کنند،  رعایت 
مجوز پلمپ و نصب بنر گرانفروشی را دارد. سازمان تعزیرات، سازمان جهاد 
کشاورزی و ... در موضوع کنترل بازار یکپارچه شده اند. زیرساخت های نرم 
افزاری و سخت افزاری به شدت تقویت شده و شرایط کنترل بازار به کلی 
با گذشته متفاوت است. سود عادالنه و افزایش قیمت عادالنه حتماً درنظر 

گرفته می شود.

وضعیت توزیع یارانه ها پس از دوماه
وی همچنین درباره وضعیت توزیع یارانه ها پس از دوماه اظهار کرد: برنامه 
اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده،   »کاالبرگ الکترونیک« 
مقدار  و  مراجعه  فروشگاه هایی  به  بانکی  کارت  همان  با  افراد  که  است 
آن  نرخ  بناست  که  می کنند  دریافت  مشخص  قیمت  با  را  کاال  مشخص 
کاالها، قیمت قبل از افزایش ها باشد. مقادیر و کاالهای مشمول و اینکه 
هر فردی در هر دهکی چقدر دریافت می کند مشخص می شود که اکنون 
مراحل نهایی طرح در حال بررسی است و مقامات مسئول جزئیاتش را 

اعالم خواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این کار زیرساخت هایی نیاز 
دارد و مدتی به طول می انجامد که طبق برنامه دولت، دوماه است. دولت 
در حال کار بر روی جزئیات است و هرزمان نهایی شود از یارانه نقدی به 
کاالبرگ الکترونیکی منتقل می شویم. سهمیه بندی متناسب با بعد خانوار 
و دهکی که خانوار درآن قرار دارند انجام می شود. تا زمانی که این اتفاق 

بیفتد حتماً یارانه نقدی ادامه پیدا می کند.
عبدالملکی در پاسخ به اینکه »آیا دولت رئیسی کارهای دولت سازندگی 
را تکرار می کند؟ « گفت: این اتفاق در راستای عدالت و مبتنی بر نظریه 
اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی اتفاق می افتد. یک مدل اقتصادی برآمده 
از شریعت اسالم است که نتیجه آن برقراری عدالت خواهد بود. این اقدام 
قدرت  و  است  تولید  تقویت کننده  می افتد،  اقتصادی  عدالت  راستای  در 
خرید جامعه را افزایش  و قاچاق را کاهش داده و اقتصاد ملی را نیز تقویت 

می کند و موجب ایجاد اشتغال می شود و در کل خودش ضد تورم است.

کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
قانون  اجرای  فرایند  اجرایی  های  دستگاه 
تامین  برای  الکترونیک  کاالبرگ  از  استفاده 

کاالهای ضروری معیشتی را تسریع کنند.
روز  علنی  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر 
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  )یک شنبه( 
تشکر  صمیمانه  ایران  شریف  ملت  از  کرد: 
درایت  و  صبوری  با  که  کنم  می  قدردانی  و 
های  رسانه  و  معاندین  های  هجمه  برابر  در 
دشمنان این آب و خاک ایستادند و به قوای 
سه گانه در راه تحقق جراحی اقتصادی برای 
یارانه  عادالنه و مردمی سازی نظام پرداخت 

ها یاری می رسانند.
وی افزود: مردم مطمئن باشند که این روزها 
مدیران اجرایی کشور برای رساندن کاالهای 
شبانه  صورت  به  مردم  به  معیشتی  ضروری 
روزی در حال تالش هستند. ضمن تشکر از 
اقدامات مخلصانه صورت گرفته توسط دولت، 
اجرای  فرایند  اجرایی  های  دستگاه  امیدوارم 
برای  الکترونیک  کاالبرگ  از  استفاده  قانون 
تامین کاالهای ضروری معیشتی که می تواند 

نگرانی ها را برطرف کند، تسریع کنند.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
گفت: در همین راستا ضروری است دستگاه 
اندازی  راه  فرایند  از  را  مردم  مسئول  های 
الکترونیک  کاالبرگ  طرح  های  زیرساخت 
زمان  و  سازند  مطلع  آن  اجرایی  جزئیات  و 
بندی مشخصی در خصوص نهایی شدن این 
شدن  اجرایی  از  مردم  تا  کنند  اعالم  فرایند 
آن مطمئن شوند. همچنین استمرار تامین به 
موقع کاالها و اقالم مور نیاز مردم در بازارهای 
آرامش  باعث  که  است  ضروری  امری  هدف 
خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بی مورد 

می شود.
قالیباف نکته مهم دیگر را رسیدگی فوری و 
دقیق به شکایت های مردم در پرداخت مبلغ 
کمک معیشتی دانست و تصریح کرد: ممکن 
است مردم به دالیل مختلف نسبت به تعیین 
دولت  البته  که  باشند  معترض  خود  دهک 

اقدامات خوبی در این زمینه در ...

کهگیلویه  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سرپرست 
طرح  آغاز  ابتدای  از  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و 
تاکنون  این سازمان  بازرسان  یارانه ها  مردمی سازی 
سه هزار و ۸۳۰فقره بازرسی از اصناف استان داشته 
اند تصریح کرد: این روند بازرسی با شدت بیشتر در 
روز  روزبهان  کریم  شد.  خواهد  دنبال  آینده  روزهای 
بازاریان استان  اغلب صنوف و  اینکه  بیان  با  یکشنبه 
انسانهای خوشنامی هستند که در همراهی با اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها با خودکنترلی های الزم 
به روند اجرای بهتر طرح کمک می کنند اظهار داشت 

: اما در این میان اندک متخلفانی هستند که...

همزمان با اجرای طرح مردمی سازی یارانه

2

2
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سرپرست جهاد کشاورزی گچساران: 

۱۰ تن آرد قاچاق
 در گچساران

 کشف شد

4۸ دستگاه استخراج رمز ارز 
درشهرستان های بویراحمد و 

گچساران کشف شد

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:

خانواده ها اطالعات اقتصادی شان را شفاف کنند
 »مسکن«، جزو معیارهای دهک بندی نبود

مسوولین بر حفظ قدرت خرید 
مردم تاکید دارند

2

2

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد؛

در اجرای قانون 
تعارف نداریم 
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محققان می گویند؛
احتمال از دست دادن بویایی و چشایی 

در سویه های جدیدتر کمتر است
که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
احتمال از دست دادن حس بویایی و چشایی در 
و  آلفا  از سویه های  اومیکرون بسیار کمتر  سویه 

دلتا کروناویروس است.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  کوئلیو«،  »دانیل  دکتر 
دانشگاه ویرجینیا، گفت: »از دست دادن بویایی 
و چشایی هنوز هم نشانه خوبی از عفونت کووید 
۱۹ است، اما عکس آن دیگر صادق نیست. فکر 
طبیعی  شما  چشایی  و  بویایی  حس  اگر  نکنید 

است، مبتال به کووید نیستید.«
برای این مطالعه، محققان داده های بیش از ۳.۵ 
میلیون مورد کووید ۱۹ را از زمان شروع پاندمی 

تجزیه و تحلیل کردند.
محققان دریافتند میزان کاهش بویایی و چشایی 
حالی  در  بود،  درصد   ۱۷ اومیکرون  سویه  برای 
آلفا  برای  درصد  و ۵۰  دلتا  برای  درصد  که 44 

مشخص شد.
کوئیلو گفت: »با ادامه همه گیری و ظهور سویه 
های جدید، این خبر بسیار خوبی برای بیماران 
ارتباط  سویه  هر  که  می دانیم  اکنون  ما  است. 
متفاوتی با کاهش بویایی و چشایی دارد و دالیلی 
داریم که باور کنیم سویه های جدیدتر کمتر بر 

بویایی و چشایی تأثیر می گذارند.«
وی در ادامه افزود: »تحقیقات ما نشان می دهد 
که بیش از نیمی از افرادی که از کاهش بویایی و 
چشایی رنج می برند، احساس افسردگی کرده اند. 
بیمارانی که از دست دادن حس بویایی دارند نیز 

با نرخ باالتر ابتالء به زوال عقل روبرو هستند.«
برای  تالش ها  به  می تواند  همچنین  مطالعه  این 
شناسایی بخشی از کروناویروس که باعث از بین 

رفتن بویایی و چشایی می شود کمک کند.
که  کنند  بررسی  دارند  قصد  اکنون  محققان 
و  بویایی  برگشت حس  و  بهبودی  زمان  چگونه 
چشایی در بین انواع مختلف متفاوت است. آنها 
افزودند که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا 
نیز  آیا وضعیت واکسیناسیون  مشخص شود که 
در کاهش میزان کاهش بویایی نقش دارد یا خیر. 

محققان استرالیایی می گویند؛
بیماری روانی عالوه بر مغز به قلب 

هم آسیب می رساند
به گفته محققان، باید به تأثیرات جسمی بیماری 
تنها  نه  چراکه  شود  بیشتری  توجه  روانی  های 

مغز، بلکه قلب را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
به  جنوبی  استرالیای  دانشگاه  محققان  مطالعه 
ارتباط بین بیماری روانی و فشار خون پُرنوسان 
که می تواند منجر به بیماری های قلبی عروقی و 

آسیب به عضو شود، پی برده اند.
تحقیق،  تیم  سرپرست  لیم«،  »رنلی  دکتر 
نشان  که  دارد  وجود  واضحی  می گوید: »شواهد 
خودکار  عملکردهای  در  روانی  بیماری  می دهد 
و  دما  قلب،  ضربان  خون،  فشار  جمله  از  بدن 

تنفس تداخل ایجاد می کند.«
مورد  در  را  مطالعه  »ما ۱۲  افزود:  ادامه  در  وی 
اختالالت  و  افسردگی  اضطراب،  به  مبتال  افراد 
نظر  صرف  که  دریافتیم  و  کردیم  بررسی  ترس 
با  توجهی  قابل  طور  به  روانی  بیماری  سن،  از 
مرتبط  روز  در طول  بیشتر  فشار خون  تغییرات 

است.«
»ما همچنین دریافتیم برای افرادی که مبتال به 
بیماری روانی هستند، ضربان قلب آنها آنطور که 
باید با عوامل استرس زا بیرونی سازگار نمی شود.«

می کنند،  فکر  مردم  از  بسیاری  آنچه  »برخالف 
می  مترونوم  مانند  که  نیست  قلبی  سالم  قلب 
تپد. بلکه باید برای مقاومت در برابر چالش های 
تغییر  باشد.  سازگار  خوبی  به  روانی  و  محیطی 
مداوم ضربان قلب در واقع نشانه سالمتی است.«

افراد  در   )HRV( قلب  ضربان  تغییرات  کاهش 
مبتال به بیماری روانی رایج است و نشان می دهد 
اثرات  و  است  استرس ضعیف  به  بدن  پاسخ  که 

منفی استرس مزمن را تشدید می کند.
برخالف ضربان قلب یک فرد )تعداد دفعاتی که 
است،  ثابت  معموالً  که  تپد(  می  دقیقه  یک  در 
ضربان  دو  بین  زمان  و  است  پیچیده تر   HRV
قلب است که باید با توجه به عوامل استرس زای 

بیرونی تغییر کند.
اتفاق می افتد که بدن فرد  پایین زمانی   HRV
در حالت جنگ یا گریز قرار می گیرد، به راحتی 
تحت فشار است و در افراد مبتال به بیماری های 
مزمن، از جمله مشکالت قلبی عروقی و سالمت 

روان رایج است.
 )BPV( خون  فشار  زیاد  تغییرات  که  حالی  در 
فشار  شب  در  نیست،  آل  ایده  روز  طول  در 
کاهش  درصد   ۲۰ تا   ۱۰ بین  باید  سیستولیک 
محققان  بدهد.  استراحت  اجازه  قلب  به  تا  یابد 
دارند،  روانی  مشکالت  که  افرادی  در  دریافتند 
کاهش  شب  در  کافی  اندازه  به  آنها  خون  فشار 

نمی یابد.
عدم کاهش فشارخون در شب می تواند ناشی از 
از جمله اختالل عملکرد خودکار،  عوامل زیادی 
شبانه  ریتم  در  اختالل  و  خواب  پایین  کیفیت 
تنظیم  را  بیداری  و  خواب  چرخه  که  روزی 

می کند، باشد.

کمک معیشتی ماه اول به حساب 
مشموالن متقاضی تجدیدنظر 
در دهک بندی ها، واریز شود

رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی ماه اول به حساب 
اما  بوده  یارانه  دریافت  قبل مشمول  ماه  تا  که  افرادی  تمامی 
متقاضی  و  نکرده اند  دریافت  معیشتی  کمک  مرحله  این  در 

تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر روز یکشنبه در جلسه 
بودجه و  و  برنامه  به سازمان  اقتصادی دولت  ستاد هماهنگی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد، کمک معیشتی 
ماه اول به حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت 
یارانه بوده، اما در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکرده اند 
و متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.

رئیس جمهور در این جلسه گفت: اصل بر اعتماد به خوداظهاری 
این  اول، به حساب  لذا مبلغ کمک معیشتی ماه  مردم است؛ 
افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست متقاضیان از 
سوی دستگاه های مسئول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت 
گردد و در ماه های آتی نیز همانند سایر مشموالن، بتوانند مبلغ 

کمک معیشتی را دریافت نمایند.
رفاه  و  تعاون،  کار  این جلسه  تصریح کرد: وزارت  رئیسی در 
اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه، این درخواست ها 

را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعالم نماید.

دولت در میدان جنگ اقتصادی
 قرار دارد

اسالمی  تحقیقات مجلس شورای  و  آموزش   عضو کمیسیون 
با تاکید بر اینکه عدالت یارانه ای اعتماد مردم را جلب خواهد 
کرد، گفت: دولت در میدان جنگ تمام عیاراقتصادی قرار دارد 
و همه قوا باید آرایش جنگی بگیرند، با همراهی مردم و نصرت 

الهی انشااهلل پیروز خواهیم شد.
مهرداد ویس کرمی در خصوص لزوم همکاری دولت و مجلس 
برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، گفت: مقام معظم رهبری 
مطرح  قاعده  یک  عنوان  به  نیز  گذشته  دولت های  در  بارها 
کردند که چون دولت وظیفه اجرا دارد و مستقیما با اجرا سر و 
کار دارد، باید همه قوای  و مردم به دولت کمک کنند.  این امر 

در مورد دولت آیت اهلل رئیسی نیز صادق است.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس با بیان اینکه مردم تفکیکی 
بین قوا قائل نیستند و همه قوا را به عنوان نظام اسالمی تلقی 
می کنند، افزود: بنابراین کسی نمی تواند ادعا کند که سرنوشت 
قوه مجریه و قضاییه و مقننه از یکدیگر جداست و همه قوا با 
یکدیگر نظام اسالمی را تشکیل می دهند اگر یکی از این قوا به 

خوبی عمل نکند کارآمدی نظام را زیر سوال می رود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه 
انجام دهند، عنوان کرد: همه ما  باید وظیفه خود را  همه قوا 
در یک کشتی نشسته ایم و وظیفه داریم از منافع ملت شریف 
ایران دفاع کنیم. وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف حاکمیت 
داشت:  اظهار  است،  مردم  برای  تصمیمات  و  مسائل  توضیح 
و مردمی است که  اجتماعی  مهمترین سرمایه کشور سرمایه 
جلوتر از مسئولین در دفاع از انقالب عمل کردند. دولت باید 
زودتر در مورد هدفمندی یارانه ها توضیحات الزم را به مردم 
می داد.همه باید تالش کنیم که فضای روانی جامعه هم با این 

جراحی بزرگ اقتصادی همراه شود.
ویس کرمی تصریح کرد: باید پیوست رسانه ای برای اجرای این 
طرح بزرگ تحول اقتصادی وجود داشته باشد، دولت باید به 
و حل مشکالت  اقتصادی  تحول  برای  برنامه های خود  تبیین 
معیشتی مردم ادامه دهد باید این برنامه ها جامع و همه جانبه و 
قابل اجرا باشد. به سنت های الهی اعتقاد دارم و معتقدم خداوند 
به  از گردنه های سختی  امروز مردم  تا  نیز کمک خواهد کرد 
مجلس  در  آباد  خرم  مردم  نماینده  کردند.  عبور  الهی  مدد 
فردی صادق  را  رئیسی  آیت اهلل  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
می دانم، گفت: نگران هستیم که برخی مشاوره ها که به اسم 
کند.  منحرف  از مسیر صداقت  را  رئیس جمهور  رسانه،  سواد 
صحبت  صادقانه  مردم  با  باید  نیست  صداقت  مثل  چیز  هیچ 
کرد.دولت نباید در بازی رقیبان سیاسی خود بیفتد. نجات در 
صداقت است و خداوند همراه صادقین است. عضو کمیسیون 
اقدامات  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
است،  کرده  آغاز  مردم  جاری  مشکالت  حل  برای  را  خوبی 
خاطرنشان کرد: هرچه زمان می گذرد امیدواری ما برای اجرای 
این طرح تحول  افزایش می یابد دولت، مجلس و قوه قضاییه 
باید هدف خود را اجرای این طرح بزرگ تحول اقتصادی قرار 
دهند. وی تاکید کرد: دولت در میدان جنگ تمام عیاراقتصادی 
همراهی  با  بگیرند،  جنگی  آرایش  باید  قوا  همه  و  دارد  قرار 
مردم و نصرت الهی انشااهلل پیروز خواهیم شد. عضو کمیسیون 
عدالت  دقیق  اجرای  داد:  ادامه  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
یارانه ای توده مردم که پشتیبانان اصلی انقالب هستند اعتماد 
بیشتری به مسئوالن خواهند کرد و همراهی بیشتری خواهند 
داشت و باید مراقب این سرمایه اجتماعی باشیم هر کسی که با 
هر نیت و هدفی این سرمایه اجتماعی را تضعیف کند به خون 

شهدا خیانت کرده و باید در قیامت پاسخگو باشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

سدسازی های بی رویه ترکیه منطقه را دچار گرد و غبار کرده است 

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

مسووالن بر حفظ قدرت خرید مردم تاکید دارند

کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
قانون  اجرای  فرایند  اجرایی  های  دستگاه 
تامین  برای  الکترونیک  کاالبرگ  از  استفاده 

کاالهای ضروری معیشتی را تسریع کنند.
روز  علنی  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر 
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  )یک شنبه( 
تشکر  صمیمانه  ایران  شریف  ملت  از  کرد: 
درایت  و  صبوری  با  که  کنم  می  قدردانی  و 
های  رسانه  و  معاندین  های  هجمه  برابر  در 
دشمنان این آب و خاک ایستادند و به قوای 
سه گانه در راه تحقق جراحی اقتصادی برای 
عادالنه و مردمی سازی نظام پرداخت یارانه 

ها یاری می رسانند.
وی افزود: مردم مطمئن باشند که این روزها 
مدیران اجرایی کشور برای رساندن کاالهای 
شبانه  صورت  به  مردم  به  معیشتی  ضروری 
روزی در حال تالش هستند. ضمن تشکر از 
اقدامات مخلصانه صورت گرفته توسط دولت، 
اجرای  فرایند  اجرایی  امیدوارم دستگاه های 

برای  الکترونیک  کاالبرگ  از  استفاده  قانون 
تامین کاالهای ضروری معیشتی که می تواند 

نگرانی ها را برطرف کند، تسریع کنند.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
گفت: در همین راستا ضروری است دستگاه 
اندازی  راه  فرایند  از  را  مردم  مسئول  های 
الکترونیک  کاالبرگ  طرح  های  زیرساخت 
زمان  و  سازند  مطلع  آن  اجرایی  جزئیات  و 
بندی مشخصی در خصوص نهایی شدن این 
شدن  اجرایی  از  مردم  تا  کنند  اعالم  فرایند 
آن مطمئن شوند. همچنین استمرار تامین به 
موقع کاالها و اقالم مور نیاز مردم در بازارهای 
آرامش  باعث  که  است  ضروری  امری  هدف 
خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بی مورد 

می شود.
فوری  رسیدگی  را  دیگر  مهم  نکته  قالیباف 
پرداخت  در  مردم  های  شکایت  به  دقیق  و 
کرد:  تصریح  و  دانست  معیشتی  مبلغ کمک 
نسبت  مختلف  دالیل  به  مردم  است  ممکن 

به تعیین دهک خود معترض باشند که البته 
دولت اقدامات خوبی در این زمینه در دستور 

کار دارد.
وی خاطرنشان کرد: تالش های شبانه روزی 
مسئوالن اجرایی در اجرای مطلوب این طرح 
ان شاءاهلل ضامن رفع نگرانی های ملت شریف 
غلط  های  سیاست  به  و  بود  خواهد  ایران 
های  دولت  در  شده  سازی  پیاده  اقتصادی 
توزیع  ملی،  منابع  هدررفت  باعث  که  قبل 
دالالن  شدن  منتفع  و  ها  یارانه  غیرعادالنه 

شده بود، پایان خواهد داد.
قوای  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
قوی  اراده  با  ها  تمامی دستگاه  در  گانه  سه 
و  مشکالت  حل  برای  هماهنگ  طور  به  و 
یکصدا  و  یکدل  مردم  اقتصادی  جراحی 
تمامی  که  باشند  مطمئن  مردم  و  اند  شده 
مسئوالن کشور در همه دستگاه ها بر حفظ 
معیشتی  آرامش  ایجاد  و  مردم  قدرت خرید 
متعال  خداوند  لطف  به  و  دارند  ویژه  تاکید 

تمامی اقدامات با همین هدف به انجام خواهد 
رسید و در این راه مجلس همکاری با دولت 
خود  وظیفه  را  قانون  دقیق  سازی  پیاده  در 
های  در حوزه  نمایندگان  داند، خصوصا  می 
نظارت  و  رصد  با  توانند  می  خود  انتخابیه 
به  احتمالی  های  نارسایی  انتقال  در  دقیق 

مدیران اجرایی کمک کنند.
و  رسانه  اصحاب  امیدواریم  گفت:  قالیباف 
فعاالن سیاسی نیز با همراهی کامل در مسیر 
اجرایی کردن طرح ملی عادالنه کردن نظام 
پرداخت یارانه ها به تحقق اهداف این طرح 
یاری رسانند، بهبود وضعیت معیشتی مردم و 
ایجاد آرامش معیشتی با عادالنه کردن نظام 
دقیق  اجرای  صورت  در  ها  یارانه  پرداخت 

مصوبات مجلس در دسترس خواهد بود.
اعالم  و  نکبت  روز  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
موجودیت نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی 
بیان کرد: این روز یادآور بیش از هفت دهه 
اشتغالگری، قتل عام، نسل کشی، بی رحمی 
کردن  آواره  و  ها  صهیونیست  جنایت  و 
فلسطینیان و اشغال سرزمین های آنها است.

در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
آستانه فرا رسیدن این روز شهادت خبرنگار 
دست  به  ابوعاقله  شیرین  خانم  فلسطینی 
جنایتکاران رژیم صهیونیستی بار دیگر عمق 
جهان  مردم  نظر  در  را  رژیم  این  توحش 
شجاع  خبرنگار  این  شهادت  ساخت.  آشکار 
به  آرمان فلسطین  به  تمامی معتقدین  به  را 
خصوص اصحاب رسانه های مقاومت تسلیت 
این  شدید  محکومیت  ضمن  و  گویم  می 
حادثه ناگوار، تاکید می کنم هر گونه تشدید 
توسط  اشغالی  های  سرزمین  در  خشونت 
واکنش  به  صهیونیست  جنایتکار  اشغالگران 
آرمان  به  پایبندان  سوی  از  شدیدتر  های 

فلسطین منجر خواهد شد.
قالیباف در پایان فرا رسیدن روز بزرگداشت 
پاسداشت  روز  و  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم 

زبان شیرین فارسی را گرامی داشت.

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مشکالت  حل  اسالمی،  شورای  مجلس 
اقتصادی برای اقشار کم و متوسط جامعه را 
در گرو اصالحات نهادی و ساختاری در کنار 
تا  کرد  عنوان  اجرایی  و  سیاستی  اصالحات 

سبب جلب اعتماد و همراهی مردم شود.
 سید شمس الدین حسینی در نشست علنی 
روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی  در نطق 
میان دستور خود گفت: تصویب قوانینی چون 
مسکن،  تولید  تحریم ها،  لغو  راهبردی  قانون 
تولید دانش بنیان، اصالح مواد یک و ۷ قانون 
اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور 
برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات 
مشکالت  حل  اما  است.  بوده  موثر  و  مهم 
نظام  ارتقا  برای  باالتر  تالشی  نیازمند  کشور 

حکمرانی است.

نماینده مردم تنکابن در مجلس افزود: تحقق 
نیل  برای  انقالب  دولت اسالمی در گام دوم 
رهبری  تاکید  مورد  که  اسالمی  تمدن  به 
معظم است نیازمند بهبود حکمرانی است. از 
ضرورت های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد 
و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و 
کالم امام و رهبری مبنی بر مجلس در رأس 

امور است.
ومحاسبات  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس تاکید کرد: تجربه حاکی از آن است 
ماموریت های  با  تاسیس هایی  مواردی  در 
معین و خاص همچون شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و برخی شوراهای عالی موجب 
شورای  مجلس  با  گذاری  قانون  در  تزاحم 
تعامل و تالش  تدبیر،  با  اسالمی شده اند که 

قرآن  به  که  قسمی  اساس  بر  نمایندگان  ما 
مجید برای حفظ قانون اساسی یاد کرده ایم 

باید اصالح شوند.
برای  اقتصادی  فشارهای  اینکه  بیان  با  وی 
یک  عنوان  به  درآمد  متوسط  و  کم  اقشار 
باقی  ناشده  حل  همچنان  تلخ  واقعیت 
در  مشکل  این  حل  داد:  ادامه  است،  مانده 
کنار  در  ساختاری  و  نهادی  اصالحات  گرو 
اصالحات سیاستی و اجرایی است. اینکه مقام 
اصالحات  دولت  اند  فرموده  رهبری  معظم 
اقتصادی بزرگی را در پیش دارد معطوف به 

این امر است.
سیزدهم  دولت  افزود:  مجلس  نماینده  این 
بودجه  نظام  از اصالحات  ناگزیر  در شرایطی 
نظایرآن  و  اجتماعی  حمایت  ارزی،  ریزی، 
نقدینگی  و  مقروض  خزانه ای  که  است  شده 
و  گذاری  سرمایه  افسارگسیخته،  تورمی  و 
توزیع  نابرابری  و  بیکاری  رمق،  بی  رشدی 
به  اعتمادی  بی  همه  از  مهمتر  و  باال  درآمد 
سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث 

برده است و باید آن را ترمیم کند.

که  است  شایسته  پس  کرد:  مطرح  حسینی 
به روشی درست از اصالحات درست با حفظ 
استقالل مجلس حمایت کنیم. اما  اصالحات 
و  اعتماد  جلب  نیازمند  ساختاری  و  نهادی 
همراهی مردم است. اکنون که به اصالحات 
توامان نظام های ناکارآمد، ناعادالنه و مفسده 
آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده اید به اقناع و 
پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین همت کنید 
البته مطابق بند)ص( تبصره یکم قانون بودجه 

۱4۰۱ جبران رفاه مردم را مقدم برشمرید.
اصالح  تجربه  دو  از  شد:  یادآور  حسینی 
و  اقناع  بر  مبتنی  که   ۱۳۸۹ سال  اقتصادی 
مبتنی  که   ۱۳۹۸ سال  و  مردم  رفاه  جبران 
رفاه  جبران  به  اعتنایی  بی  و  برغافلگیری 
و  نگذرید  اجمال  و  اختصار  به  بود  مردم 
اقتصادی  اصالحات  باب  در  بگیرید.  درس 
در  فنی،  مالحظات  کنار  در  می کنم  تاکید 
کنار مدیریت یکپارچه اقتصادی، همچنان و 
همواره باید به همراهی و تعادل بودجه خانوار 

تاکید داشته باشیم.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اسالمی تاکید کرد که اصالح دهک بندی ها 
روز  به  و  ایرانیان  رفاه  پایگاه  در  اطالعات  و 
ها  یارانه  عادالنه  توزیع  جهت  آن  رسانی 

ضروری است.
ارائه پیشنهاداتی  با  ا  محمدرضا پورابراهیمی 
برای توزیع عادالنه یارانه ها که در دستور کار 
موضوعات خیلی  از  یکی  است، گفت:  دولت 
مهمی که درباره ساماندهی توزیع عادالنه ارز 
پیشنهاد  و  قرار گرفت  تاکید  مورد  ترجیحی 
آن به رییس جمهور داده شده، اصالح پایگاه 
روز  به  و  بندی  اصالح دهک  ایرانیان،  جامع 

رسانی اطالعات مردم است.
افزود:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
بندی  دهک  نحوه  است،  مشخص  که  آنچه 
اطالعات  رسانی  روز  به  عدم  دلیل  به  افراد 
شده  سبب  آن،  در  اعمالی  فرمول  نحوه  و 
جمعیت زیادی از کشور از مجموعه دریافت 

عادالنه یارانه جدا شوند.
دریافت  برای  سامانه ای  اینکه  بیان  با  وی 
یارانه در نظر گرفته شده،در سال های گذشته 
تصریح  است،  یکطرفه عمل کرده  به صورت 
این سامانه حذف شدند  از  افراد  کرد: برخی 
ولی برخی دیگر که شرایط الزم را داشتند به 

این سامانه اضافه نشدند.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهادی که 
است،  داده  حوزه  این  در  جمهور  رییس  به 
گفت: مشخصا باید در این بخش اصالحالت 
الزم انجام شود و آقای رییس جمهور هم در 
درصد   ۹۰ که  داشتند  تاکید  خود  سخنان 
مردم باید یارانه مورد نظر را دریافت کنند و 
پیشنهاد مشخص ما این است که این تعداد 

به ۹۵ درصد افزایش پیدا کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید 
کرد: وقتی ۹۵ درصد جامعه را برای دریافت 
یارانه تعیین کنیم، قطعا انتظار نداریم برخی 
یارانه محروم  از دریافت  افراد در روستاها  از 
از  عضوی  است  ممکن  همچنین  باشند. 
سبب  که  باشد  بگیر  حقوق  خانواده  اعضای 
به  نیاز  و  شده  خانوار  سرپرست  یارانه  قطع 

رفع این مشکالت است.
شده  اعمال  بندی  دهک  اینکه  بیان  با  وی 
داد:  توضیح  دارد،  بازنگری  و  تغییر  به  نیاز 
خودرو  و  مسکونی  خانه  از  مردم  از  برخی 
برخوردار هستند ولی در خانه، فرزند معلول 
نشده  لحاظ  ما  محاسبات  در  که  دارند  هم 
است. همچنین ممکن است افرادی از خودرو 
ولی حجم  باشند  برخوردار  مسکونی  خانه  و 

موارد  این  که  داشته  بدهی  توجهی  قابل 
محاسبه نشده است.

پورابراهیمی با تاکید بر تغییر در دهک بندی 
یارانه ها  عادالنه  پرداخت  برای  خانواده ها 
باید  یارانه  پرداخت  مبنای  کرد:  عنوان 
بدهی  و  خانوار  تعهدهای  خانوار،  هزینه های 
و منابع درآمدی خانوار باشد تا اطمینان برای 
خانوارهای که مستحق دریافت یارانه هستند، 
ایجاد شود و ما اجازه نداریم در کشور حتی 

یک خانوار را از دریافت یارانه محروم کنیم.
برای  سال  در  که  عددی  داد:  ادامه  وی 
است،  شده  گرفته  نظر  در  یارانه  پرداخت 
حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است. 
یارانه  برای دریافت  را  اگر ۹۰ درصد جامعه 
درنظر بگیریم، ۱۰ درصدی که از این منابع 
استفاده نخواهند کرد، حدود ۳۰ هزار میلیارد 
این  اضافه کردن  با  تومان در سال است که 
جامعه  در  مردم  نارضیاتی  از  می توان  تعداد 
اقتصادی  کمیسیون  رییس  کرد.  جلوگیری 
اقتصادی  کمیسیون  شد:  یادآور  مجلس 
و  است  کرده  ورود  موضوع  این  به  مجلس 
نمایندگان  با  مشترک  نشست  هم  زودی  به 
دولت به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
انجام خواهد شد و خوشبختانه آقای رییس 
جمهور هم اعالم کردند هر فردی که اعتراض 

دارد، اعتراض خود را وارد کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد 
مشخص ما این است که برای باردیگر، امکان 
ظرفیت  برای  خانواده ها  دوباره  نام  ثبت 
اساسی  کاالی  ظرفیت  ویژه  به  آنها  امروزی 
فراهم شود تا از دریافت یارانه محروم نشوند.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس :

حل مشکالت اقتصادی 
در گرو اصالحات نهادی و ساختاری است

رئیس کمیسیون  اقتصادی  مجلس :

اصالح دهک بندی ها 
برای توزیع عادالنه یارانه ها ضروری است


