
برنامه دولت ایجاد اقتصاد رقابتی 
جهت تعدیل قیمت هاست

دولت برای »حفظ کرامت مردم و
 حذف فقر مطلق« یارانه ها را عادالنه کرد
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معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مهمترین خبر خوب اقتصادی 
دولت این است که اقتصاد، یک  اقتصاد رقابتی شود تا در پی آن 
روز  مرتضوی«  »سیدصولت  شود.   تعدیل  خود  به  خود  قیمت ها 
پنجشنبه در حاشیه بازدید از سی و سومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب در مصالی تهران در پاسخ به یک پرسش که دولت از تولید 

چه کتاب هایی حمایت می کند؟. گفت:  از کتاب هایی که مورد...

در  دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 
راستای حفظ کرامت مردم و ریشه کن کردن فقر مطلق عادالنه 
سازی نظام توزیع یارانه را در دستور کار قرار داد. هادی بیگی نژاد 
با اشاره به بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در مورد تغییر 
 4۲۰۰ ارز  اختصاص  با  دولت  افزود:  ترجیحی  ارز  های  سیاست 

تومانی برای تامین کاالهای اساسی مجبور بود برای ...
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تعداد شهرهای استان  
به ۱۳ شهر افزایش یافت 

تاثیر دین در کاهش 
بزه هاي اجتماعي

امام جمعه دهدشت:

اجازه دهید با فساد 
به صورت جدی مبارزه شود 

امام جمعه دهدشت خواستار اشد مجازات متخلفان 
از تعزیرات، دادستانی، اصناف و صنعت و معدن شد 
و گفت: با کسی مماشات نکنید، جای تاسف است 
میانجیگری  متخلفان  برای  انقالبی  جریان  برخی 
بردارید  اصرارهای بی مورد  این  از  می کنند؟ دست 
و اجازه دهید با فساد مبارزه شود. به گزارش امید 
مردم به نقل از ایسنا، حجت االسالم علی وحدانی فر 
بیان  با  دهدشت،  جمعه  سیاسی  عبادی  آیین  در 
و  شناختی  جنگ  قانونی  نقطه  در  امروز  ما  اینکه 
اداراکی در ابعاد مختلف قرار گرفته ایم گفت: دشمن 
در  پیاده اش  و  سواره  لشکر  و  خود  زمان  دجال  با 

حال القا کردن افکار مردم بسوی ناکارآمدی ...

نشان می دهد  وزارت صنعت،  بررسی های 
و  غیرنفتی  صادرات  افزایش  به  توجه  با 
مشکل  کشور  تجاری  تراز  شدن  مثبت 
در  خودرو  واردات  ارز  تأمین  برای  خاصی 

سال جاری وجود نخواهد داشت.
از  صمت  وزیر  امین  فاطمی  رضا  سید 
تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در 
روش های  گفت:  و  داد  خبر  هیئت وزیران 
که  آیین نامه ای  در  خودرو  واردات  متعدد 
قرار  تصویب  نهایی  مراحل  در  هم اکنون 
دارد، مشخص شده است. در شرایط کنونی 
با توجه به این که تولید خودرو بسیار کمتر 
برای تنظیم  بازار است، واردات  تقاضای  از 

و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
در آیین نامه پیشنهادی واردات خودرو به 
صنعت  کیفیت  بهبود  برای  فناوری  انتقال 
ویژه ای شده است. هم اکنون  توجه  خودرو 
تولید  سبد  در  که  اقتصادی  خودروهای 
خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی 
متوقف  باید  آن ها  تولید  و  نبوده  برخوردار 

شود.
اقتصادی  خودروهای  واردات  به  تمرکز 
خودروهاست  نوع  این  تأمین  راستای  در 
محصوالت  سبد  در  مطلوبی  وضعیت  که 
شرکت های خودروسازی داخلی ندارد و در 
راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و 

کم درآمد جامعه است.
سال  اسفندماه  اواخر  است،  ذکر  به  الزم 
۱4۰۰، رئیس جمهور در بازدیدی سرزده به 
سراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی 
مسئله  درباره  را  ماده ای   ۸ فرمانی  جدی، 
خودرو و ساماندهی بازار خودرو صادر کرد. 
یکی از بندهای مهم این دستور ۸ ماده ای 
فراهم سازی زمینه واردات خودرو به کشور 

ظرف حداکثر سه ماه بود.
در  که  است  حالی  در  موارد  این  همه 
دولت  پیگیری های  از  بعد  اخیر  روزهای 
سیزدهم برای ایجاد تعادل در بازار خودرو 
واردات  مسیر  در  ابهامات  برخی  کشور 

خودرو مطرح شده است.
بررسی های وزارت صنعت، نشان می دهد با 

توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت 
خاصی  مشکل  کشور  تجاری  تراز  شدن 
سال  در  خودرو  واردات  ارز  تأمین  برای 
بعد  نخواهد داشت. همچنین  جاری وجود 
افزایش  شاهد  عماًل  کرونا  دوره  از  گذار  از 
نسبتاً  ارزآوری  و  نفت  قمت  توجه  قابل 
نیازهای  تأمین  برای  حوزه  این  مناسب 
موردنیاز  اساسی  کاالهای  با  مرتبط  ارزی 

کشور نیز هستیم.
وزارت  در  انجام شده  ارزیابی  اساس  بر 
صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی 
واردات خودرو در سال جاری حدود  برای 
۱.۵ میلیارد دالر می باشد. با توجه به اعالم 
بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، 
طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از 
تقاضا بوده است، می توان به اجرایی شدن 
طرح واردات خودرو برای سامان دهی بازار 

خودرو کشور امیدوار بود.
داشت  توجه  نکته  این  به  باید  همچنین 
میلیارد دالر  از ۵۰  بیش  که سال گذشته 
کشور  رسمی  مبادی  طریق  از  واردات 
واردات  برای  برنامه ریزی  و  انجام شده 
خارجی  خودرو  دالر  میلیارد   ۱.۵ حداکثر 
برای تنظیم بازار آشفته خودرو عماًل فشار 

خاصی به بازار ارز نیز وارد نمی کند.
البته یکی از اشکاالتی که هنوز در مسیر 
واردات خودرو باقی مانده است بحث واردات 
در قبال صادرات خودرو و قطعات است. با 
ابهاماتی در خصوص وجود  توجه به وجود 
و  قطعات  واردات  برای  جدی  بازارهای 
سمت  به  می توان  می رسد  نظر  به  خودرو 
راه حل های جایگزین در این مسیر حرکت 

کرد.
سازمان  رئیس  اخیر  زمینه  همین  در 
توسعه تجارت اعالم کرده است، در برهه ای 
با  ارز  واسطه  به  خودرو  بازار  تنظیم  که 
چالش جدی روبه رو هست به نظر می رسد 
واردات خودرو در قبال صادرات محصوالت 
دانش بنیان،  تولیدات  همچون  مزیت دار 

کارشناسی تر باشد.

خطیب نمازجمعه تهران با حمایت از اقدام دولت برای توزیع عادالنه 
کشور  اقتصاد  گفت:  ترجیحی  ارز  تخصیص  نحوه  اصالح  و  یارانه ها 
دارای اشکاالت اساسی است و جریان ارز ترجیحی کشور را به بهشت 
تُرک تازی  برای  را  میدان  و  کرده  تبدیل  اساسی  کاالهای  قاچاقچیان 

دالالن هوس باز و رانت خواران فاسد باز کرد.
 - عبادی  نماز  آیین  در  حاج علی اکبری  محمدجواد  حجت االسالم 
سیاسی جمعه این هفته تهران با تسلیت درگذشت آیت اهلل فاطمی نیا 
و  لطیف  روح  دارای  فاطمی نیا  آیت اهلل  حضرت  استاد  مرحوم  گفت: 
سالمت نفس بود و بیانی نافذ داشت و تهران در هفته گذشته یکی از 
چهره های محبوب روحانی و معنوی خود را از دست داد و عالم عامل 
واعظ درس آموز با لحن دلنشین سبک بال به سوی عالم افالک پرواز 

کرد.
سوم  در  خرمشهر  آزادسازی  حماسه  سالروز  گرامیداشت  با  وی 
نقطه  اسالمی سوم خرداد یک  انقالب  تاریخ  در  خرداد ۱۳۶۱، گفت: 
انقالب اسالمی  برای مسیر  عطف محسوب می شود که در زمان خود 

سرنوشت ساز و پیش برنده بوده است.
توسل  و  اعتماد  بدیل حاصل  بی  این  حماسه  افزود:  حاج علی اکبری 
رزمندگان به خدا از یک سو، و اتحاد و انسجام نیروهای مؤمن ارتش و 
سپاه و نیروهای مردمی و تدابیر عالی خردمندانه از سوی دیگر بوده 

است.
از  بیت المقدس  عملیات  طراحان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  وی 
احمد  سردار  شیرازی،  صیاد  سپهبد  باقری،  حسن  سرلشکر  جمله 
متوسلیان، حاج محمد ابراهیم همت، سرلشکر قاسم سلیمانی، سردار 

احمد کاظمی و سردار حسین خرازی و صدها جوان پاکباخته به ویژه 
شهدای روحانیت که با درایت، شجاعت و ایمان پیروزی بزرگ را برای 
ملت ایران رقم زدند، خاطرنشان کرد: امسال چهلمین سال این حماسه 
بزرگ و کم نظیر و فرصت خوبی ست که ابعاد شناخته و ناشناخته و 

پیدا و پنهان این حماسه مورد بررسی قرار گیرد.
حاج علی اکبری ادامه داد: دشمنان ما در مسأله فتح خرمشهر حساس 
برای  و  خورد  رقم  بزرگی  اتفاقات  مرحله  این   از  بعد  چون  هستند؛ 
خرمشهر  حماسه  و  مقدس  دفاع  تاریخ  در  تحریف  برای  هم  همین 

سرمایه گذاری و فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: حماسه عظیم خرمشهر همچنان که در تاریخ انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس یک نقطه عطف محسوب می شود، برای مسیر 
با  که  است  تاریخ ساز  و  فرهنگ ساز  بزرگ،  ذخیره  یک  ما  روی  پیِش 
مراجعه به آن و آموزه های ماندگارش به لطف خداوند متعال گزاره های 
استخراج  را  اسالمی  انقالب  مسیر   ادامه  برای  کاربردی  و  راهبردی 

می کنیم.

ارز 4۲۰۰ تومانی زمینه ساز فساد شد/ همه برای اصالح قانع  
شده اند

اقتصادی،  بخش های  در  اینکه  بیان  با  تهران  نمازجمعه  خطیب 
فرهنگی، سبک زندگی، حوزه دیپلماسی و فضای مجازی منتظر فتح 
فرزندان دالور ایران و اسالم هستیم، بیان داشت: رهبر معظم انقالب 
است  آن  این سخن  معنای  و  است  پیش  در  که خرمشهرها  فرمودند 
و فرهنگی و سیاست خارجی هم  اقتصادی  باید فتح خرمشهر  ما  که 

داشته باشیم.
اساسی  اشکاالت  دارای  کشور  اقتصادی  حوزه  افزود:  حاج علی اکبری 
است و هنوز اندیشه های غیر انقالبی، عناصر نفوذی در این حوزه حضور 
دارند و همچنان عرصه جوالن مفسدان است؛ چون ساختارها معیوب 
فتح  راه  نقشه  این  و  است  مقاومتی  اقتصاد  هم  آن  حل  راه  و  است 

خرمشهر اقتصادی برای ملت است.
وی با اشاره به سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی و عادالنه سازی 
نظام توزیع یارانه ها که از سوی دولت اجرایی شده است، گفت: جریان 
مواد  و  اساسی  کاالهای  قاچاقچیان  بهشت  به  را  کشور  ترجیحی  ارز 
و  فاسد  رانت خواران  تُرک تازی  برای  را  میدان  و  کرده  تبدیل  غذایی 
قانونی  به  عمل  با  دولت  اخیراً  اما  کرد  باز  شدت  به  هوس باز  دالالن 
مسأله  و  کرده  آغاز  را  روند  این  اصالح  شده،  تصویب  مجلس  در  که 
اجماع  مورد  که  اساسی  کاالهای  از  بخشی  در  یارانه ها  مردمی سازی 
اقتصاددانان است حرکتی بسیار ارزشمند است و همه قانع شده اند که 

این اصالح باید صورت گیرد.

امنیت  مسأله  دنیا،  اقتصادی  شرایط  کرد:  تصریح  حاج علی اکبری 
اقدام  این  که  باعث شد  پدیده خشکسالی  و  اوکراین  تحوالت  غذایی، 
سرعت بگیرد و خوشبختانه دوستان به این قضیه سرعت دادند. بسیاری 
از کشورهای بزرگ دنیا که صادر کننده کاالهای اساسی بودند، امروز به 
وارد کننده تبدیل شده اند و  حتی در برخی از کشورها برای کاالهای 

اساسی سهمیه بندی در دستور قرار گرفته است.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به اهمیت و لزوم ساماندهی یارانه ها 
گفت: در وضعیت فعلی مصرف ما به اسراف آلوده شده و تولید کشور 
تا  بلند می خواهد  روند همت  این  اصالح  و  است  انداخته  رونق  از  را 
این عیب را از اقتصاد ملی بردارد و این خط را بشکند و مسیر برای 
اصالحات بزرگ تر هموار شود و دولت سیزدهم عزم و اراده کرده تا به 

بهترین نحو ممکن این طرح را اجرا کند.
و  ملی  تولید  رونق  امید  به  را  مسیر  این  باید  افزود:  حاج علی اکبری 
رشد اقتصادی پشت سر بگذاریم و نکته مهم این است که دولت کنونی 
جسارت ورود به این میدان که یک واجب به تأخیر افتاده است را دارد 
و نکته اساسی و مهم دیگر هم روش اجرای این طرح است که طبقات 
ضعیف جامعه که معموالً بار اصالح اقتصادی بر دوش آنهاست، مراقبت 
شود آسیب نبینند و طعم شیرین این اصالح را بچشند. اراده عمومی و 

ملی هم باید با این کار بزرگ و خطیر هماهنگ شود.
وی ادامه داد: از دولت عزیز توقع داریم اکنون که این مجاهدت تاریخی 
را سرلوحه کار خود قرار داده است، مسیر اقدامات کنونی این طرح را 
تقویت کند و با مردم گفت وگوی منظم و صریح داشته باشد و از آنها 
کمک بگیرد و پرداخت به موقع یارانه، اصالح سامانه ها، گسترش توزیع 
کاالهای اساسی در مراکز عرضه و برخورد با متخلفان در این حوزه را 

نیز با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار دهد.
موضوع  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
و  خانواده ها  از  بسیاری  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  نیز  اجاره بها  گرانی 
موعد  که  تابستان  و  بهار  فصل  در  جامعه  نیازمند  و  متوسط  اقشار 
کابوسی  به  موضوع  این  و  هستند  فشار  تحت  واقعاً  جابه جایی هاست، 

برای آنها تبدیل شده است.
وی افزود: حل این مسأله نیازمند اقدامی فوری است و شنیده ام در 
مجلس دو فوریت طرحی در این زمینه تصویب شده و نمایندگان قصد 
دارند قوانین قبلی که چندان مؤثر و مفید نبوده، به روزرسانی کنند تا 
سریعاً در این زمینه چاره اندیشی شود؛ البته مالکین محترم هم حق و 

حقوقی دارند اما معقول و منصفانه باشد.
حاج علی اکبری ادامه داد: در وام ودیعه بانک شروطی تعیین می کند 
که کار برای مستأجران ناممکن شده و در بن بست قرار می گیرند که 
از دولت تقاضا می شود به ویژه در شرایط دشوار کنونی اقدامی جدی و 

سریع در این زمینه داشته باشد.
وی همچنین از قوه قضاییه خواست که با قاطعیت با سودجویانی که 
با استفاده از فضای مجازی باعث گرانی و تورم کاذب می شوند، برخورد 
کند و تأکید کرد: از مردم عزیز و اهل مواسات که کم هم نیستند، توقع 
تا ان شاءاهلل  این شرایط عمل کنند  با مهر و عطوفت بیشتر در  داریم 

بخش بیشتری از مسأله با همدلی بین مردم حل و فصل شود.

رییس جمهور گفت:هدایت، نظارت و حمایت 
راستای هماهنگ سازی  سه وظیفه دولت در 
به  باید  است.  اقتصاد  با  خصوصی  بخش 
فعالیت های مولد در کشور میدان داد و موانع 

سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد.
آیین  در  رییسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
صنعتی،  پروژه   ۸۲ از  همزمان  بهره برداری 
مناطق  عالی  شورای  کشاورزی  و  عمرانی 
با  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد، 
این  اجرای  دست اندرکاران  تمامی  از  تشکر 
طرح ها  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  پروژه ها 
و اقدامات اجرا شده در جهت تولید، اشتغال 
با محوریت علم و فناوری برای  و کارآفرینی 

مردم برکات زیادی داشته باشد.
مناطق  تاسیس  فلسفه  افزود:  جمهور  رییس 
ظرفیت های  از  که  است  این  تجاری  آزاد 
موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت های 
این هدف  بهره گرفته شود.  نهایت  اقتصادی 
در برخی مقاطع مورد بی توجهی قرار گرفته و 
بعضی از این مناطق تبدیل به جایگاهی برای 
مناطق  این  که  حالی  در  است  شده  واردات 

بهترین فرصت برای صادرات هستند.
وی برخورداری از استاندارد و کیفیت باال را 
از ویژگی های ضروری محصوالت تولیدی در 
مناطق آزاد عنوان و تاکید کرد: گزارش های 
مناطق  که  می دهد  را  این  نوید  شده  ارائه 
خود  اصلی  فلسفه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
جذب  و  کارآفرینی  اشتغال،  تولید،  یعنی 
گفت:  جمهور  رئیس  است.  بازگشته  سرمایه 
افزایش  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
اقتصادی  رشد  اساسی  شرط  دو  بهره وری 
هستند؛ هر اقدامی در جهت افزایش بهره وری 
باید  توسط بخش خصوصی  و سرمایه گذاری 
مورد توجه مناسب قرار گیرد. آیت اهلل رییسی 
برای حضور  به بخش خصوصی  میدان دادن 
ضروری  را  کشور  اقتصادی  عرصه  در  فعال 
دانست و تصریح کرد: حضور بخش خصوصی، 
سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های بزرگ در 
اقتصاد از گام های موفقی است که باید تقویت 

شود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه ...

تعداد  افزایش  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
پاتاوه،  گفت:  و  داد  خبر  استان  این  شهرستان های 
لوداب، دیشموک و چاروسا بزودی شهرستان می شوند.  
سید علی احمدزاده در جمع مردم بخش لوداب  اظهار 
داشا: به زودی دو بخشدر بویراحمد و دنا و دو بخش 
می یابد.  ارتقاء  شهرستان  به  کهگیلویه  شهرستان  در 
وی با تاکید بر اینکه به زودی شهرستان شدن لوداب 
مصوب می شود، خاطرنشان کرد: ضروری است مردم 
باشند  داشته  شدن  شهرستان  برای  را  الزم  آمادگی 
و واقعیت امر اول باید خود مردم فرهنگ شهرستان 

شدن را داشته باشند  و فضاهای....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

2

2

2 4

معاون عمرانی کهگیلویه و بویراحمد:

۴۸۰۰ تن قیر رایگان در 
اختیار شهرداری های استان 

قرار گرفت

یاسوج ؛
شهری بدون 

پارکینگ خودرو

واردات ۱.۵ میلیارد دالری خودرو به بازار ارز 

فشاری وارد نخواهد کرد؛

مشکلی در تأمین ارز واردات خودرو 
نیست

ارز ترجیحی
میدان را برای تازیدن دالالن و مفسدان باز کرد

هدایت، نظارت و حمایت 
بخش خصوصی از وظایف دولت است 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

فضای سبز
 مرده است 

3
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فرماندار کهگیلویه:

۵۰ هکتار از اراضی گندم کهگیلویه
 در آتش سوخت

از  هکتار   ۵۰ از  بیش  گفت:  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
اراضی کشاورزی با کشت گندم در روستای »برج علیشیر« 

این شهرستان در آتش سوخت.
عبدالعزیز موسوی افزود: این آتش سوزی با همکاری و کمک 
ادارات شهرستان  نیروهای  نیروهای مردمی، آتش نشانی و 

بعد از یک ساعت مهار و خاموش شد.
صاحب  به  شده  وارد  خسارت  ریالی  ارزش  کرد:  بیان  وی 

مزرعه در حال بررسی است.
موسوی افزود: می طلبد کشاورزان هر چه سریع تر محصول 
گندم و جو خود را جمع آوری کنند تا شاهد آتش سوزی و 

خسارت ها نباشیم.
وی افزود: با فرد یا افرادی که جنگل ها و مراتع را آتش بزنند 

برخورد قانونی می شود.

۱۸ اثر ناملموس میراث فرهنگی 
کهگیلویه و بویراحمد ثبت ملی شد

معاون میراث  فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: ۱۸ اثر میراث میراث فرهنگی این استان 
به  آثار ملی کشور  تاکنون در فهرست  از یک سال گذشته 

ثبت شده است.
رحیم دادی نژاد اظهار داشت: غار نزل در شهرستان چرام 
کمردوغ،  دنا،آبشار  شهرستان  در  پاتاوه  شیخ  ده  غار  و 
بلقیس،  چشمه  کورسا،  چشمه  ای،  چنارگنجه  درخت 
درخت  طسوج،  واژگون  الله های  دشت  چیربیون،  شاه توت 
سدر دهدشت، درخت شاه توت دلی بجک، شاه توت سقاوه، 
چنار طسوج، شاه توت گنجه ای ازجمله آثار میراث فرهنگی 
ثبت شده کهگیلویه و بویراحمد در فهرست آثار ملی در این 

مدت بوده است.
اثر تاریخی استان در فهرست  وی بیان کرد: بیش از ۷۸۰ 

آثار ملی ثبت  شده است.
نقش برجسته های تنگ سولک در سال ۱۳۱۶ نخستین اثر 

ملی ثبت ملی شده در کهگیلویه و بویراحمد است.
دادی نژاد تاکید کرد: نقوش برجسته تنگ سولک در بهمئی، 
آثار سنگی چین لوداب، شهر سنگی دلی یاسیر کهگیلویه، 
قلعه کی نصیر بهادر بویراحمد، قلعه رئیسی کهگیلویه و دو 
گور دو پا در باشت از جمله بناهای تاریخی مهم ثبت ملی 

شده این استان است.
قلعه،   4۳ تاریخی،  خانه   ۵4 آسیاب،   ۶۱ کرد:  تاکید  وی 
4۰ آب انبار، ۲۳ بقعه متبرکه، ۱۹ گورستان، ۱۷ استودان، 
سه  و  مسجد  پنج  حمام،  پنج  تاریخی،  بافت   ۱۳ پل،   ۱۳
کاروانسرای کهگیلویه و بویراحمد در فهرست آثار ملی ثبت 

شده است.
معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه 
اشیای  از  قطعه   ۷۰۰ سامان دهی  کرد:  تاکید  بویراحمد  و 
گذشته  سال  یک  از  یاسوج  شناسی  باستان   موزه  تاریخی 
تاکنون از دیگر اقدام ها برای صیانت از آثار میراث فرهنگی 

استان بوده است.
ایرانی   - آلمانی  هیات  با  همکاری  کرد:  تاکید  نژاد  دادی 
باشت،  احمد  خان  محوطه  های  تابلت  مرمت  درخصوص 
تنگ  نقوش  ساماندهی  و  مرمت  پریم،  تاریخی  پل  مرمت 
تاریخی دهدشت، مرمت  بافت  سروک، مرمت و ساماندهی 
برای  اقدام های میراث فرهنگی  از دیگر  پاتاوه  تاریخی  پل 

حفاظت از میراث تاریخی استان بوده است.

سرپرست بهزیستی استان عنوان کرد؛

۳۵ هزار نفر از جمعیت کهگیلویه و 
بویراحمد تحت پوشش بهزیستی هستند

سرپرست بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۹ 
خدمات  پوشش  زیر  نفر  هزار   ۳۵ جمعیت  با  خانوار  هزار 

بهزیستی این استان قرار دارند.
“محمدکریم آریا” ، با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در بخش 
افزود: در منطقه دیشموک  اندازی می شود،  راه  دیشموک 
به عنوان پایلوت فعال هستیم و در محور خانواده ها چندین 

برنامه ریزی شده است.
اظهارکرد:  استان،  یستی  بهز  هدف  جامعه  به  اشاره  با  وی 
۱۹ هزار خانوار با جمعیت ۳۵ هزار نفر زیر پوشش خدمات 

بهزیستی قرار دارند.
سرپرست بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان 
فعالیت،  ریز  و  فعالیت   ۱۷۵ با  بهزیستی  سازمان  کرد: 
می دهد.خدمات  ارائه  جامعه  عموم  به  را  خدمات  بیشترین 
دهی در محورهای مختلف را اجرایی کرده ایم و برنامه ریزی 

هایی نیز انجام شده است.
به  وضعیت  ارتقای  برای  را  تالش  تمام  کرد:  تصریح  آریا  
کار  در دستور  ارتقا  نیز  پرسنل  بخش  در  و  ایم  گرفته  کار 
جامعه  بهزیستی  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد.  قرار 
هدف خاصی را دارد، ادامه داد: تحقق اهداف توسط سازمان 

تسهیلگر، همکاری دستگاه های مختلف را طلب می کند.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  بهزیستی  سرپرست 
بهزیستی آفت  مانند  اینکه سیاست زدگی در دستگاه هایی 
است، تصریح کرد: باید فارغ از مباحث حزبی و جناحی به 

جامعه هدف ما خدمات ارائه شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

افزایش شهرهای استان  به ۱۳ شهرستان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از افزایش تعداد شهرستان های 
این استان خبر داد و گفت: پاتاوه، لوداب، دیشموک و چاروسا 
جمع  در  احمدزاده  علی  سید  می شوند.   شهرستان  بزودی 
مردم بخش لوداب  اظهار داشا: به زودی دو بخشدر بویراحمد 
و دنا و دو بخش در شهرستان کهگیلویه به شهرستان ارتقاء 
می یابد. وی با تاکید بر اینکه به زودی شهرستان شدن لوداب 
مصوب می شود، خاطرنشان کرد: ضروری است مردم آمادگی 
الزم را برای شهرستان شدن داشته باشند و واقعیت امر اول 
باشند  و  داشته  را  فرهنگ شهرستان شدن  مردم  خود  باید 
فضاهای شهر و معابر تغییر کند و برای شهری زیبا آمادگی 
داشته باشند. احمدزاده از افزایش اعتبارات آب روستایی به 
به  اعتبارات  این  با  افزود:   و  داد  خبر  تومان  میلیارد   ۶۰۰
جای ۱۸4 روستا تعداد ۲۶۰ روستای استان را باید آبرسانی 
کنیم. که با این شرایط  ۸۰ درصد از مشکالت آب روستاها 
تصریح  منطقه  روستاهای  در خصوص  وی  می شود.  برطرف 
در  که  چرا  کردم  تعجب  لوداب  روستاهای  وضعیت  از  کرد: 
از  باشند  این روستاها محروم  باید  نزدیکی شهر یاسوج چرا 
۱۳۲ روستای فقط ۲۲ روستا گازرسانی شده که این موضوع 
است که  پر جمعیت  و  بزرگ  بخشی  اینجا  متاثر کرد  را  ما 
باید وضعیت بهتری می داشت. احمدزاده بیان کرد: باید از 
رودخانه برای آسایش مردم استفاده می شد برای پروژه های 
آبرسانی ۳۰ میلیارد تومان گذاشته ایم مشکل آب آشامیدنی 
بخش لوداب باید رفع شود چرا که یک رودخانه از وسط این 
بخش عبور می کند و زیبنده نیست که مردم آب آشامیدنی 

نداشته باشند.
آهنگ  کهگیلویه  شهر  چهار  آبرسانی  پروژه  داد:  ادامه  وی 
برای جاده های  آن کرد  به حال  فکری  باید  دارد که  کندی 
جاده های  برای  امروز  که  گذاشته ایم  اعتبار  هم  روستایی 
احمدزاده  می گذاریم.  تومان  میلیارد   ۱۸ لوداب  روستایی 
 ۱۳۲ از  ولی  شده  انجام  نظام  توسط  زیادی  خدمات  افزود: 
روستا ۶۰ تا ۷۰ روستا جاده ندارد هرچند همه را نمی توان 
این  رفع  دنبال  به  نزدیک  آینده  در  اما  داد  انجام  سال  یک 

مشکل هستید. 
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

۴۸۰۰ تن قیر رایگان در اختیار 
شهرداری های استان قرار گرفت

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 4۸۰۰ 
تن قیر رایگان در اختیار شهرداری ها گذاشته شده و شهرداران 
چاله چوله ها را جمع و آسفالت معابر را انجام دهند. کیامرث 
شهرداران  افزود:  استان  شهرداران  همایش  در  زاده  حاجی 
ارزش  اعتبارات  برای  و  انجام  را  خیابان ها  های  لکه گیری 
خدماتی  همه  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  تعریف  پروژه  افزوده 
بوده  انقالب اسالمی  به برکت  انجام شده  استان  این  که در 
زیرساختی  کارهای  گفت:  است،  زیاد  محرومیت ها  عمق  اما 
اما همه مشکالت ظرف یکی دو  استان شروع کردیم  را در 
سال حل شدنی نیست. حاجی زاده اظهار داشت: پل چهارم 
بشار ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به گفته شهردار کار 
پایانی است و درست است چنین پروژه هایی در  در مراحل 
استان برای آزادسازی ترافیک و ایجاد اشتغال احداث کردیم 
اما وقتی شهر پر از چاله چوله باشد، درختان هرس نشده و 
جداول شکسته باشند، تمام پیگیری ها مسئوالن ارشد استان 

برای تزریق بودجه عمرانی در افکار عمومی جلوه نمی کند.
وی افزود: تقاطع مهریان با حضور وزیر سابق راه و شهرسازی 
کلنگ زنی شد اما پروژه پس از مدتی تعطیل شد که اعتبار 
گذاشتیم و در حال حاضر این پروژه مهم فعال است و برای 

پل بنسنجان نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد.
حاجی زاده تصریح کرد: ورودی شهرها همواره با معارضاتی 
از  یاسوج  ورودی  حاضر  حال  در  و  شد  رفع  که  بود  همراه 

سمت شیراز تکمیل و فرودگاه یاسوج در حال کار است.
وی افزود: انتظار نداریم شهرداران از محل ارزش افزوده پل 
ایجاد  فضای سبز  از همین محل  بلکه  کنند  احداث  بلوار  و 
خروجی  و  ورودی  ساماندهی  عمرانی  حوزه  اولویت  و  شود 

شهرها است.
امام جمعه دهدشت:

میانجیگری برخی جریان انقالبی 
برای متخلفان باعث تاسف است

از  متخلفان  مجازات  اشد  خواستار  دهدشت  جمعه  امام 
تعزیرات، دادستانی، اصناف و صنعت و معدن شد و گفت: با 
کسی مماشات نکنید، جای تاسف است برخی جریان انقالبی 
برای متخلفان میانجیگری می کنند؟ دست از این اصرارهای 

بی مورد بردارید و اجازه دهید با فساد مبارزه شود.
علی  حجت االسالم  ایسنا،  از  نقل  به  مردم  امید  گزارش  به 
بیان  با  آیین عبادی سیاسی جمعه دهدشت،  وحدانی فر در 
اینکه ما امروز در نقطه قانونی جنگ شناختی و اداراکی در 
ابعاد مختلف قرار گرفته ایم گفت: دشمن با دجال زمان خود 
و لشکر سواره و پیاده اش در حال القا کردن افکار مردم بسوی 
است.حجت االسالم  اقتصادی  مسئله  در  نظام  ناکارآمدی 
گفت  ناکارآمدی سخن  از  شود  می  زمانی  افزود:  وحدانی فر 
که مسئوالن به وظیفه اصلی خود عمل کنند و اگر موفقیت 
در  وحدانی فر  بود.  ناموفق  اقتصادی  جریان  نمیشد  حاصل 
بخش دیگری از سخنان خود،امتیازات مردمی سازی یارانه ها 
را یادآور شد و از پایان قاچاق کاالهای اساسی با اصالح ارز 
ترجیحی، تامین امنیت غذایی و پایان وابستگی مردم به دالر 
را از جمله این امتیازات عنوان و تصریح کرد: اگر این روزها 
مستضعف  قشر  نگران  میدهند  سر  وامصیبتا  فریاد  عده ای 
آنها گرفته شده است.وی  رانت و فساد  بلکه جلوی  نیستند 
خواستار اشد مجازات متخلفان از تعزیرات، دادستانی، اصناف 
مماشات  با کسی  کرد:  و خاطرنشان  و معدن شد  و صنعت 
نکنید، جای تاسف است برخی جریان انقالبی برای متخلفان 
میانجیگری می کنند؟ دست از این اصرارهای بی مورد بردارید 

و اجازه دهید با فساد مبارزه شود.
وحدانی فر با بیان اینکه آیت اهلل رییسی در قوه قضاییه ثابت 
کرد برای مقابله با فساد هیچ ابایی ندارد گفت: دولت مقابل 
فساد بایستد و ما مردم هم حمایت میکنیم برای اینکه این 
بیان  با  امام جمعه دهدشت  برود.  بین  از  اژدهای هفت سر 
و  نظامی  اجتماعی،  سیاسی،  عرصه های  در  دشمن  اینکه 
فرهنگی کاری پیش نبرد گفت: حال آمده معیشت مردم را 
گرو گرفته، اما با حمایت مردم انقالبی از این گردنه هم عبور 

خواهیم کرد و دشمن را به عقب خواهیم راند.

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
جای  گوید:  می  بویراحمد   و  کهگیلویه 
تأسف است که بگویم فضای سبز شهری 
در کهگیلویه و بویراحمد مرده است هیچ 
کنیم  آسفالت  نمی خواهد  ندارد  هزینه ای 

یا اینکه خاک برداری کنیم. 
استان  شهرداران  هم اندیشی  نشست 
علی  سید  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
حالی  در  استان  این  استاندار  احمدزاده 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  که  شد  برگزار 
فضای  بویراحمد  و  کهگیلویه  برنامه ریزی 
خواند  مرده  را  استان  مرکز  یاسوج  سبز 
حال  به  فکری  باید  شهرداری ها  گفت:  و 
مقدم  نستهن  البته  کنند.  مازاد  نیروهای 
را  شهابی نسب  حرف های  یاسوج  شهردار 

هم بی پاسخ نگذاشت.
به گزارش کبنا، صبح روز چهارشنبه) ۲۸ 
اردیبهشت ماه ۱4۰۱( نشست هم اندیشی 
شهرداران استان کهگیلویه و بویراحمد با 
استان  این  استاندار  احمدزاده  علی  سید 
در سالن شماره یک استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد و با حضور کیامرث حاجی زاده 
معاون عمرانی استاندار، علی شهابی نسب 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
امور  مدیرکل  شهامت  عیسی  و  استان 
شهری و شهرداری های استانداری برگزار 

شد.
شهرداران  از  تعدادی  نشست  این  در 
کردند.  سخنرانی  حاضر  مدیران  و 
شهابی نسب رئیس سازمان برنامه و بودجه 
نشست  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
صراحتاً از وضعیت فضای سبز انتقاد کرد 
و گفت: جای تأسف است که بگویم فضای 
سبز شهری در کهگیلویه و بویراحمد مرده 
نمی خواهد  ندارد  هزینه ای  هیچ  است 
آسفالت کنیم یا اینکه خاک برداری کنیم.

و  برنامه  سازمان  رئیس  شهابی نسب 
بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
شهرداری ها  بحث  در  ساله   ۳۰ تجربیات 
در  را  مطالب  این  دقت  به  باید  که  دارم 
ذهن خود داشته باشند و در آینده کاری 

به درد آنها می خورد.

دولت تعهدی در قبال شهرداران و 
شهرداری ها ندارد

استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   
دولت  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
که  می کند  به شهرداری ها  را  کمک هایی 
۷۰ درصد سهم دولت و ۳۰ درصد سهم 
شهرداری ها است و باید ۳۰ درصد منابع 
عمل  در  اما  تأمین شود  توسط خودشان 
توسط  منابع  درصد   ۱۰۰ و  نشده  چنین 

دولت در استان ما تأمین شده است. 
جنبه  هم  درصد   ۷۰ همان  گفت:  وی 
قبال  در  تعهدی  دولت  و  دارد  را  کمک 
که  چرا  ندارد  شهرداری ها  و  شهرداران 
آنها موسسه غیر دولتی بوده و تحت نظام 

قانون خدمات کشوری نیستند. 
مشکالت  به  ادامه  در  مسئول  این 
شهرداری ها در استان اشاره کرد و گفت: 
نکته اول اینکه شهرداری ها باید هزینه های 
جاری را کاهش دهند آنها همچنین باید 

که  کنند  مازاد  نیروهای  حال  به  فکری 
در  شهر  شوراهای  توسط  دلیل  هر  به 
کار  به  شهرداری ها  در  اخیر  سال های 
آنها  هزینه  منابع  همه  و  شده اند  گمارده 

می شود.
شهرداران از ورود نیروهای
 غیر کیفی خودداری کنند

شهرداران  اینکه  دوم  نکته  افزود:  وی   
به  کیفی  غیر  نیروی  هرگونه  ورود  از 
که  شهری  نیست  قرار  کنند  خودداری 
نفر  با 4۰  را  اداره کرد  نفر  با ده  می توان 
اداره کنند که به صرفه و صالح استان و 

شهر و کشور نیست.
در  اینکه  بعدی  نکته  گفت:  شهابی   
شهرداری های  خصوص  به  کشور  سطح 
می شود  فرهنگی  مسائل  به  توجه  بزرگ 
موضوعات  به  ما شهرداریها  استان  در  اما 
فرهنگی هیچ توجهی نمی کنند در حالی 
که حتی برای آنها این کار درآمدزا هست 
به شهر  را  و می توانند گروه های کنسرت 

خود آورده و درآمدزایی کنند. 
اینکه  دیگر  نکته  کرد:  عنوان  وی 
به  چند  هر  اجرایی  دستگاه های 
شهرداری ها بدهکار هستند اما شهرداری ها 
به جز  را جز  بدهکاری ها  میزان  باید  هم 
بعضی  اعتبارات  البته  کنند  معرفی  ما  به 
آنها دست  بودجه  و  است  ملی  دستگاه ها 
ما نیست اما می توانیم آنهایی را که بودجه 

استانی دارند مدیریت کنیم.
گفت:  خصوص  همین  در  شهابی   
را  خود  طلبکاری  پول  نباید  شهرداری ها 
قسط  را  آن  می توان  بلکه  بخواهند  یکجا 
فشار  هم  دولتی  ادارات  به  تا  کرد  بندی 

نیاید.
در  شهرها  مشکالت  به  ادامه  در  وی   
استان اشاره کرد و گفت: از تجربیات سایر 
استفاده  کشور  شهرهای  و  شهرداری ها 
این وضعیت فضای سبز  آیا  ببینید  کنید 
باید  چرا  است  خوبی  وضعیت  استان 
ورودی شیراز آن وضعیت را داشته باشد و 

ورودی ما اینگونه باشد.
شهرهای  شهرداران  گفت:  ادامه  در  وی   
و  آبادان  شهرهای  به  ما  گرمسیری 
درختان  چگونه  که  کنند  نگاه  خرمشهر 
بلوارهای  در  و  ورودی ها  در  گرمسیری 
شهرهای  در  اما  شده  کاشته  شهرها  آن 

گرمسیری ما چنین خبری نیست.
 وی در ادامه گفت: جای تأسف است که 
کهگیلویه  در  شهری  سبز  فضای  بگویم 
هزینه ای  هیچ  است  مرده  بویراحمد  و 
اینکه  یا  کنیم  آسفالت  نمی خواهد  ندارد 

خاک برداری کنیم. 

 سالن های بحران دراستان به 
موضوعی بحرانی تبدیل شده است

مدیرکل  شهامت  عیسی  نشست  این  در 
و  کهگیلویه  استانداری  شهری  امور 
بویراحمد به دفاع از شهرداری ها پرداخت 
از  انتقادات  و  انتظارات  از  خیلی  گفت:  و 

شهرداری ها در استان به جا نیست.
ببینند  را  درآمدها  باید  اول  گفت:  وی   
نافی  این  البته  کنند  انتقاد  بعد  و 

خدمات رسانی به مردم و همچنین قصور 
شهرداران می شود.

 شهامت در ادامه به سالن های بحران در 
سالن ها  این  گفت:  و  کرد  اشاره  استان 
که  شده  بحرانی  موضوعی  خود  اکنون 
خوشبختانه  کرد  آن  حال  به  فکری  باید 
در این دوره و با مساعدت معاون عمرانی 
استاندار و سازمان برنامه و بودجه ۶ سالن 
تعریف  مختلف  مناطق  در  استان  برای 
کم  شهرداری ها  برخی  البته  است  شده 
کاری و بی مهری کرده اند و منابع برگشت 

می خورد که اجحاف به کل استان است.
نماینده بویراحمد و دنا پاسخ 
شهردار چیتاب را نمی دهد 

عبدالمطلب نجاتبخش شهردار چیتاب در 
این نشست با اشاره به مشکالت عدیده ای 
نماینده  با  گفت:  دارد،  این شهرداری  که 
استان در مجلس تماس می گیریم جواب 
شما  با  بعداً  که  می دهد  پیام  نمی دهد 

تماس می گیرم.
با  شخصی  کار  که  من  کرد:  بیان  وی   
نماینده ندارم که جواب نمی دهد و ما را 
به بعداً حواله می دهد انتظار دارم رسانه ها 

به این موضوع بپردازند.
افزایش  خواستار  ادامه  در  مسئول  این   
چیتاب  شهرداری  خزانه  اسناد  و  بودجه 

شد.
شهردار  کرمی  نشست  این  ادامه  در   
داریم  مازاد  نیروی   ۵۲ گفت:  باشت 
تهدید  اما  کنیم  تعدیل  می خواهیم  که 

می شوم.
 در استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب 
به شهردار باشت با بیان اینکه شهرداری ها 
اضافه  انسانی  نیروی  تحت هیچ شرایطی 
نکنند، گفت: نیروی انتظامی و فرمانداری 

باشت به شهردار کمک کند.

 رشد ۲ برابری اعتبارات ارزش 
افزوده شهرداری ها

هماهنگی  معاون  حاجی زاده  کیامرث    
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور 
دو  رشد  از  نشست  این  در  نیز  بویراحمد 
و  داد  افزوده خبر  ارزش  اعتبارات  برابری 
مسائل  همه  پاسخگوی  شهرداران  گفت: 
شهری هستند،  همه خدماتی که در این 
استان انجام شده به برکت انقالب اسالمی 

بوده اما عمق محرومیت ها زیاد است.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
شروع  استان  در  را  زیرساختی  کارهای 
دو  یکی  ظرف  مشکالت  همه  اما  کردیم 
سال حل شدنی نیست، افزود: پل چهارم 
بشار ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به 

گفته شهردار کار در مراحل پایانی است.
چنین  است  درست  کرد:  بیان  وی   
آزادسازی  برای  استان  در  پروژه هایی 
ترافیک و ایجاد اشتغال احداث کردیم اما 
وقتی شهر پر از چاله چوله باشد، درختان 
هرس نشده و جداول شکسته باشند تمام 
برای  استان  ارشد  مسئوالن  پیگیری ها 
عمومی  افکار  در  عمرانی  بودجه  تزریق 

جلوه نمی کند.
 4۵ و  بشار  سوم  پل  اینکه  بیان  با  وی   
طی  را  نهایی  مراحل  یاسوج  کیلومتری 
حضور  با  مهریان  تقاطع  گفت:  می کند، 
کلنگ زنی  شهرسازی  و  راه  سابق  وزیر 
شد اما پروژه پس از مدتی تعطیل شد که 
اعتبار گذاشتیم و در حال حاضر این پروژه 
مهم فعال است.  حاجی زاده با بیان اینکه 
تومان  میلیارد   ۲۰ بنسنجان  پل  برای 
شهرها  ورودی  گفت:  شد،  مصوب  اعتبار 
همواره با معارضاتی همراه بود که رفع شد 
و در حال حاضر ورودی یاسوج از سمت 
حال  در  یاسوج  فرودگاه  و  تکمیل  شیراز 

کار است.
پولی که دولت به شهرداری ها 
می دهد برای کارهای عمرانی و 

عمومی است
احمدزاده  علی  سید  نشست  این  در    
انتقاد  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
استان  شهرداری های  در  که  وضعیتی  از 
به  دولت  که  پولی  گفت:  دارد  وجود 

شهرداری ها می دهد برای کارهای عمرانی 
دولت  بگیر  حقوق  آنها  است  عمومی  و 
که  است  این  حالت  بهترین  و  نیستند 

دخل و خرج خود را داشته باشند.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
اینکه به دنبال ایجاد مشکل با برای شما 
نیستیم گفت: این مشکالت را چه کسی 
انجام  اینکه خدمات  به جای  ایجاد کرده 
را  این شده که فالن آدم  دهید کار شما 
سرکار بگذارید شهرداری که باید ۳۵ نیرو 
داشته باشد چرا با ۹۵ نیرو باید ادامه دهد.

برای  اعتباری  هیچ  گفت:  ادامه  در  وی   
پولی  نداریم  شما  نیروهای  حقوق  تأمین 
خدمات  ارائه  برای  می دهند  شما  به  که 
است اگر قرار بر حقوق دادن بود خودمان 
نیرو می گرفتیم و به آنها حقوق می دادیم.

افزود:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
پولی که آنجا می آید چه اثری برای مردم 
که  نشده  ایجاد  این  برای  دارد شهرداری 

فقط حقوق بگیر داشته باشد.

شهرداری ها 
نیروهای مازاد را تعدیل کنند

 مسئول ارشد اجرایی استان کهگیلویه و 
بویراحمد ادامه داد: هر چه زودتر نیروهای 
مازاد را تعدیل کنید همین دیروز گفتند 
تأمین  نیروهای  از  استانداری  جلوی  که 
را  آنها  جذب  بازرسی  آمده اند  اجتماعی 
چه  راستی  به  است  دانسته  قانون  خالف 
می شود برای آنها انجام داد وقتی بازرسی 

می گوید خالف قانون است.
 وی به سرگذشت یک فرد توانمند اشاره 
و  خورده  انفصال  حکم  اکنون  که  کرد 
کاری  چنین  هم  آقا  آن  گفت:  چنین 
برای  بسیار خوب  فرد  اینکه  با  بود  کرده 
گزینه یک اداره کل بود اما نتوانستیم از او 
استفاده کنیم چون حکم انفصال خورده و 

نمی توان او را به کار گرفت.
 احمدزاده گفت: شهرداران به همین دلیل 
در معرض تهدید هستند می دانم که این 
کارها باعث و بانی آن شماها نبوده اید بلکه 
نظارت  حاال  از  شما  اگر  هستند  شوراها 

نکنید به مشکل بر خواهید خورد.
 وی گفت: شهرداری ها تغییر ایجاد کنند 
انتظاری که پول عظیم برایتان به حساب 
موافقتی  هیچ  باشید  نداشته  شود  ریخته 
شهرداری ها  به  حقوق  پرداخت  با  هم 
نداریم ده نیروی چابک بهتر از این است 
خود  کنار  پاگیر  و  دست  نیروی   ۵۰ که 
چنین  که  نخواهید  من  از  باشید  داشته 
پولی به شما بدهم لذا چاره اندیشی کنید 
تعریف  درآمد  ایجاد  شهرداری ها  برای  و 
بتوانید  تا  کنید  اندازی  راه  بازارچه  کنید 

خودکفا شوید. 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
می تواند  چیتاب  شهرداری  مثال  برای 
و  ساخت  تا  دهد  رونق  را  گردشگری 
سازهای زیادی انجام شود و بافت فرسوده 
روستایی تغییر کند سرمایه گذار به آنجا 
بیاید و از رهگذر گردشگری آن شهر رونق 
پیدا  بهبود  آنجا  در  اشتغال  و  کرده  پیدا 

کند.
و  ورودی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی   
خروجی شهرها برای ما خیلی مهم است 
را  خروجی ها  و  ورودی  چند  هر  گفت: 
معاونت  از  اما  بسازند  باید  شهرداران  هم 
عمرانی  اعتبارات  که  خواسته ایم  عمرانی 
برای این کار کنار بگذارند برای عمران و 
آبادانی به شما پول می دهم اما بدانید که 

پول حقوق در میان نیست.
بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار   
در  کوتاهی  معنای  به  حرفها  این  اینکه 
افزود:  نیست  شهرداری ها  با  همراهی 
از  غیر  به  دیگری  کارهای  برای  منابع 
تحولی شهرهای  است طرح  دادن  حقوق 
خود را بیاورید تا به شما کمک شود و از 
رهگذر آن مردم طعم خدمت را بچشند در 
یک روستا کوچه ای را دیدم که گل کاری 
شده بود آن جا احساس شادی و امید به 
فضای  کنید  تالش  می دهد  دست  انسان 
یادشان  بگویند  مردم  تا  شود  ایجاد  سبز 

بخیر.

در کهگیلویه و بویراحمد؛

فضای سبز مرده است 

خود  به  را  ایران  طبیعت  پایتخت  نام  که  شهری 
گرفته و مسافران و گردشگران زیادی در آن تردد 
در  اینکه  از همه  مهمتر  و  بیتوته می کنند  و  کرده 
طرح جامع شهری یاسوج، با پیوستن مناطق اقماری 
باید شاهد یک شهر بزرگ بیش از ۳۰۰ هزار نفری 

باشیم که البته پارکینگ خودرو ندارد.
 مسئوالن امور شهری یاسوج در سال های اخیر در 
در  شهری  فضاهای  و  امکانات  ترین  ابتدایی  ایجاد 
مانده بوده اند به نحوی که این شهر با جمعیت بی 
حد و حصر و حاشیه نشینی بی اندازه و به تبع تردد 
عمومی  پارکینگ  یک  داشتن  از  ها  خودرو  باالی 

محروم است.

در نشست اخیر مسئوالن قضایی استان کهگیلویه و 
بویراحمد به این موضوع اشاره شد و مسئوالن ارشد 

قضایی نسبت به این وضعیت اعالم خطر کردند.
را  کنونی  مشکالت  استان  قضایی  مسئوالن  قطعاً 
اند که  بینی کرده  دیده و مشکالت آینده را پیش 
چنین به قضیه پارکینگ خودرو وارد شده اند اما در 
امور  از  جانب متولیان  آن سوی قضیه عزم جدی 

شهری دیده نمی شود.
 چرا شهر یاسوج به مانند سایر شهرهای هم اندازه 
و هم تراز پارکینگ عمومی به معنای واقعی نداشته 
باشد، این گونه که معلوم است آقایان مسئول امور 
شهری دست روی دست گذاشته تا در آینده شاهد 
مشکالت بزرگتری در مرکز استان باشیم مشکالتی 
که در نشست شورای قضایی یکی از آنها را سرقت 

خودرو عنوان کردند.
با  بلکه  تنها شاهد مشکل  نه  ادامه روند  در صورت 

بحران روبرو خواهیم بود مشکالت اجتماعی از جمله 
نزاع ها بر سر پارک خودرو که اگر برای آن چاره ای 
اندیشیده نشود هزینه های آن برای نظام چند برابر 

خواهد بود.
استان  از وفوع جرم   در نشست شورای پیشگیری 
رئیس کل دادگستری با اشاره به افزایش آمار سرقت 
های خرده از خودروها و طراحی محیطی در شهر 
خرده  افزایش  اصلی  دالیل  از  یکی  گفت:  یاسوج 
سرقت ها نداشتن پارکینگ مناسب در شهر یاسوج 
را  الزم  اقدام  زمینه  این  در  باید شهرداری  و  است 

انجام دهد.
 نگین تاجی تأکید کرد: الزم است شهرداری ها در 
با کمیسیون های ماده ۱۰۰ و نظام  حوزه عمرانی 
دقت  نهایت  پارکینگ  تأمین  به  نسبت  مهندسی 
تا پارکینگ ها در ساختمان ها نیز حذف  را کنند 

نشود.

و  کهگیلویه  استان  دادگستری  قضایی  معاون 
بویراحمد هم به عدم پارکینگ در ساخت و سازهای 
گفت:  و  کرد  اشاره  استان  مرکز  در  طبقه  چند 
متأسفانه در سنوات گذشته در حوزه شهر یاسوج، به 
مقوله پارکینگ توجهی نشده و در شهرهای بزرگ 
پارکینگ  تأمین  عدم  است  همینطور  هم  استان 
بروز  موجب  و  خیابانها شده  در  پارک شدن  سبب 
که  می شود  خودروها  داخل  در  خرد  های  سرقت 
دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را را درگیر کرده و 

برای مردم دردسر ایجاد می کند.
اظهار  ادامه  در  استان  دادگستری  قضایی  معاون 
با  به شدت  مهندسی  نظام  و  شهرداری  در  داشت: 
موضوع به کارگیری و تغییر کاربری پارکینگ توجه 
و به ویژه در کمیسیون ماده صد و در حوزه شهری 

بحث روشنایی سازی صورت بگیرد.

یاسوج ؛
شهری بدون پارکینگ خودرو
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متولد فروردین : 
امروز، روز آگاهی شماست که ناچارید به خاطر حفظ تعادل خود از 
برخی چیزها عقب نشینی کنید.شاید وسط یک دعوا قرار بگیرید و 
ندانید که حق با کدام طرف است. اما بخواهید که با گوش دادن به هر 
دو طرف در آن دخالت کنید. با این وجود، اگر به این نتیجه رسیده 
اید که کاری نمی توانید بکنید از عقب نشینی کردن از دعوا نترسید 
و یک جای آرام و ساکت پیدا کنید تا به جای شنیدن صدای آنها 

بتوانید با خودتان فکر کنید.
متولد اردیبهشت :

آینده  روزهای  در  اما  نمی دانند  را  شما  حد  و  تان ارزش  اطرافیان   
موضوعی پیش می آید تا دیگران به ارزش شما در زندگی پی ببرند. 
دچار  می گیرند  نادیده  را  شما  تان  اطرافیان  که  این  از  شما  البته 
زیرا  نباشید  نگران  اما  اید  شده  زیادی  حساسیت های  و  ناراحتی ها 
ارزش شما بر همگان فاش خواهد شد. مانند همیشه به راه خود ادامه 
زندگی  در  یا حضورشان  شما  از  دیگران  تمجید  کنید  دهید، سعی 

برایتان ارزش کمتری پیدا کند.
متولد خرداد : 

به  و  انجام شدند  با سرعت  کارهایتان  آنقدر  هفته های گذشته  طی 
به  را  زمانی  بکنید.  باید  کار  نمی دانید چه  اکنون  اتمام رسیدند که 
اندیشیدن درباره موقعیت کنونی تان اختصاص دهید و اینکه تا کجا 
می توانید پیش بروید. سعی کنید امروز هیچ تصمیم بزرگی نگیرید. 
آزادانه  تان  احساسات  با  رابطه  در  که  دهید  اجازه  به خودتان  فقط 

فکرکنید.
متولد تیر :

 امروز شاید عقیده شما با خواهر و یا برادرهایتان مخالف باشد، اما 
این دلیل نمی شود به راحتی حرف آنها را قبول کنید! شاید دیدگاه 
شما هوشمندانه تر از ایده های آنها باشد، اما هنوز آنقدر خوب نیست 
که حقایق را برایشان روشن کند. فقط تسلیم نشوید!! اما باور کردن 
اینکه می توانید با منطق و افکار هوشمندانه نظر آنها را عوض کنید 

کاری غیر عملی و نشدنی است.
متولد مرداد : 

از  حالیکه  در  رسیده اید؛  خط  آخر  به  که  می کنید  فکر  امروز  شما 
شدت ناامیدی میزان استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده 
است و وسوسه شده اید که همه چیز را به حال خود رها کرده و فرار 
امروز  اگر  اینکه  برای  نیست.  راه حل مناسبی  فرار کردن  اما  کنید. 
به سراغ شما  این مشکالت فرار کنید، درجای دیگر و روز دیگر  از 
می آیند. پس بهترین راهبرد، صادقانه رفتار کردن و مبارزه کردن با 

مشکالت است.
متولد شهریور : 

خود  در  را  مستحکمی  و  قوی  العاده  فوق  احساس  تازگی  به  شما 
بیدار ساخته اید. با کمک این انرژی می توانید به سادگی بر نیازهای 
شوید  خارج  خود  سکوت  پیله  از  می کنیم  توصیه  کنید.  غلبه  خود 
زیرا انرژی زیاد شما با سکوت دارای مغایرت خواهند بود سکوت و 
انزوای شما اجازه پیشرفت های سریعی را به انرژی های مثبت درونی 

تان نمی دهد.
متولد مهر : ممکن است شما واقعا قادر باشید که یک تغییر ناگهانی 
را که امروز اتفاق می افتد پیش بینی کنید و در این زمان است که 
مقاومت در برابر یک تغییر غیر قابل اجتناب را رها می کنید. اگر اخیرا 
ترس از شکست داشته اید، بدانید که ممکن است آنها شما را از دیدن 

جنبه های مثبت اتفاقات روزمره و کاری بازمی دارند. 
متولد آبان : 

را  مالی تان  مشکالت  زود  خیلی  توانستید  روز  طول  در  شما  اگر 
برطرف کنید، باید توانایی این را پیدا کنید که به برنامه های منظم 
همیشگی تان برگردید. اما وقتتان را با پرداختن به جزئیات تلف نکنید 
و به دنبال این باشید که نکات مبهم را هر چه سریعتر رفع کنید، 
به خاطر اینکه مشکالت حل نشده اگر خوب مدیریت نشوند دوباره 

رشد خواهند کرد.
متولد آذر : 

که  باشد  حواستان  کرد،  دعوت  مهمانی  به  را  شما  امروز کسی  اگر 
می شود.  شلوغ  حسابی  سرتان  اینکه  برای  نکنید.  قبول  را  دعوتش 
نتایج کارتان هم  از  ناتمام زیادی دارید. در عین حال  شما کارهای 

راضی نبوده اید. 
متولد دی : 

شما در حال حاضر نمی توانید کنترلی بر روی پول خرج کردن خود 
خیلی  شیء  می گیرید  تصمیم  که  وقتی  خصوص  به  باشید،  داشته 
برای آشپرخانه و  اثر هنری زیبا، ست جدیدی  لوکسی بخرید. یک 
یا حتی یک وسیله جدید برای داخل ماشینتان، همه اینها چیزهایی 

خاصی هستند که به زندگی شما اضافه می شوند. 
متولد بهمن : 

اگر  اما  کنید  ریزی  برنامه  آینده  برای  می توانید  راحت  بسیار  امروز 
بخواهید دیگران را نیز درگیر کنید این کار دیگر زیاد آسان نیست. 
شاید شما در نظر داشته باشید که دوستان تان را نیز در این قضیه 
دخالت دهید اما این کار بسیار سخت تر از آن است که فکر می کنید. 

متولد اسفند : 
شما همیشه برای راهنمایی کردن دیگران پیش قدم می شوید، تمام 
توصیه  اما  می دهید  قرار  دیگران  اختیار  در  را  دارید  که  تجربیاتی 
شما  نفع  به  کار  این  گاهی  زیرا  ندهید  انجام  را  کار  این  می کنیم 

نمی باشد، اثر سوئی برای شما دارد.

۳
فال روز 

اینکه  به  اشاره  با  درمانی،  رژیم  و  تغذیه  متخصص  یک 
همیشه باورهای نادرستی وجود دارد که بر رژیم غذایی 
اینجاست که معموال  نکته  اثرمی گذارند، گفت:  ما  روزانه 
با  سهراب،  دارد.گلبن  وجود  آنها  در  حقیقت  ذره ای  هم 
جامعه  سالمت  نادرست  غذایی  باورهای  اینکه  به  اشاره 
الگوی  در  تغییر  متأسفانه  کرد:  اظهار  می کند،  تهدید  را 
غذایی غلطی که سال ها در بین عموم تثبیت شده، کار 
دشوار و پیچیده ای است، ضمن این که مداومت این الگوی 
دادن سالمت  دست  از  قیمت  به  می تواند  غذایی  اشتباه 
تمام شود.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
از اشتباهات رایج تصور سالم  اینکه یکی  با بیان  بهشتی 

بودن روغن های حیوانی مثل روغن دنبه است تاکید کرد: 
استفاده از روغن دنبه عامل بروز بیماری های قلب و عروقی 
هیچ  به  دنبه  روغن  مصرف  اینکه  بر  تاکید  با  است.وی 
بیماران  و  سالمندان  تحرک،  کم  افراد  برای  برای  عنوان 
قلبی، توصیه نمی شود خاطرنشان کرد: برای مثال مداومت 
مصرف دنبه برای کسانی که فعالیت بدنی مناسبی ندارند 
و  عروق  گرفتگی  به  منجر  می تواند  هستند،  بی تحرک  و 
کرد:  قلبی شود.سهراب خاطرنشان  بیماری های  به  ابتالء 
به  عرضی  اجزای  کثرت  دلیل  به  که  منجمد  چربی های 
و  نیستند  مناسب  تغذیه  برای  آمده اند،  در  جامد  حالت 
که  افرادی  در  دنبه  روغن  حد  از  بیش  و  نابه جا  مصرف 
قوه هاضمه آنان قوی نیست، می تواند منجر به آسیب های 

جسمی شود.
افراد  توصیه  از  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
و  کرد  انتقاد  دنبه  روغن  مصرف  بر  مبنی  غیرکارشناس 
افزود: باید دید که چه ماده غذایی کجا و چگونه استفاده 
می شود مثاًل اسکیموها هم از روغن دنبه استفاده می کنند 
و عمر طوالنی هم دارند، اما برای زندگی مدرن این نوع 
روند غذایی جز افزایش آمار بیماری های قلبی و افزایش 

کلسترول و فشار خون باال آورده دیگری به همراه ندارد.
اشتباهات  و  مرغ  تخم  نگهداری مصرف  نحوه  درباره  وی 
رایجی که وجود دارد نیز توضیحاتی داد و خاطرنشان کرد 
شدن  باز  باعث  که  آنجا  از  مرغ  تخم  پوست  شستن  که 
منافذ آن شده و احتمال انتقال آلودگی را به درون تخم 
مرغ افزایش می دهد مناسب نیست و باید هنگام مصرف 
آلودگی  احتمال  اینکه  بر  تاکید  با  شود.سهراب  شسته 
که  محفظه هایی  در  نباید  و  است  زیاد  مرغ  تخم  پوسته 
به عنوان جا تخم مرغی در یخچال ها تعبیه شده قرارداده 
شود افزود: تخم مرغ باید در ظروف دربسته، در یخچال و 
در درجه حرارت پایین تر از ۱۰ درجه سانتیگراد نگهداری 
شود.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
مدفوع  به  مرغ  تخم  که  صورتی  در  که  این  به  اشاره  با 
آغشته یا خون آلود بود و یا ترک داشت، بهتر است شسته 
شود نیز توصیه کرد: باید این تخم مرغ ها بالفاصله مصرف 
شود ضمن این که از قراردادن تخم مرغ در کنار سایر مواد 
غذایی خودداری و پس از تماس با تخم مرغ، دست ها نیز 
اینکه در گذشته برخی  بیان  با  باید شسته شوند.سهراب 
عقیده ها رایج بود که اگر تخم مرغ به صورت خام یا نیم پز 

مصرف شود مقوی تر است گفت: تخم مرغ برای خوردن 
به  سانتیگراد  درجه   ۷۰ حرارت  و  شود  پخته  کاماًل  باید 
کلیه قسمت های آن برسد و زرده و سفیده کاماًل سفت 
از نظر طب  با اشاره به این که بهترین ظروف  شود. وی 
پیرکس  و  شیشه ای  ظروف  غذا  پز  و  پخت  برای  جدید 
هستند، گفت: این ظروف هنگامی که در معرض حرارت 
عناصر  و  نمی دهند  غذا  با  واکنشی  هیچ  می گیرند  قرار 

تشکیل دهنده آنها هنگام پخت وارد غذا نمی شود.
بقیه ظروف  اینکه عناصر تشکیل دهنده  به  اشاره  با  وی 
مانند آلومینیومی، روحی، مسی، تفلن، چدن و یا مالمین 
مسی  ظروف  داد:  هشدار  می شود  غذا  وارد  پخت  هنگام 
زود اکسید می شوند و ترکیب پذیری باالیی با مواد غذایی 

دارند، بنابراین می توانند باعث مسمومیت شوند.
وجود  داد:  ادامه  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
به عنوان  لعاب که  و  استیل  نیکل،  قلع،  مانند  آلیاژهایی 
به  مس  ورود  میزان  کاهش  برای  مسی  ظروف  پوشش 
بدن  به  فلزات سنگین  ورود  استفاده می شود، سبب  غذا 

می شود.
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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

يادکرد

ششم اسفند سالروز شهادت سردار شهيد حميد باکري

فرمانده اي که آرامش جبهه ها بود

ششم اسفند و سالروز عمليات خيبر نام يك 
فرمان��ده دالور را برايم��ان تداعی مي كند؛ 
حميد باكري، جانش��ين لشكر 31 عاشورا، 
در س��ومين س��ال جنگ در حالي كه هنوز 
بهار زندگي اش به 30 سال نرسيده بود، به 
شهادت رس��يد ولي در همين مقطع كوتاه 
حرف ها و خاطرات زيادي را از خود به يادگار 

گذاشته است. 
ش��هيد باكري قبل از پيروزي انقالب براي 
تحصيل به آلمان مي رود. او س��عي مي كرد 
روزهاي س��خت غربت و تنهايي را با اتكا به 
ايمان قوي اش به بهترين و زيباترين شكل 
ممكن سپري كند. پسردايي حميد باكري 
دوران اقام��ت او در آلم��ان را چنين روايت 
مي كند: حمي��د روي تابلويي نوش��ته بود: 
»ان ربك لبالمرصاد« و به ديوار اتاق نصب 
كرده بود. كم ح��رف مي زد، مگر حرف هاي 
جدي. در نوشته هايش خواندم: »براي فرار از 
گناه، با خواندن قرآن، نماز، مطالعه و ورزش 
خودت را مش��غول كن.« خودش مي گفت: 
»قبل از سفر به آلمان، حس��اب خودم را با 

خودم تصفيه كردم. براي بازبيني و شناخت 
عميق در اعمال، آنچه از خود مي دانستم را 
به روي كاغذ آوردم، تا با تجزيه و تحليل آن، 
نقاط ضعف و قوت را به دس��ت آورم و بدانم 
در محيط خارج امكان چ��ه خطراتي براي 
من هس��ت و بتوانم با ش��ناخت آن، خود را 

كنترل كنم.« 
حميد باكري ب��ا چنين روحي��ه و خلوص 
نيتي با شروع جنگ راهي جبهه شد. مردي 
خودساخته كه بيشتر از هر كسي از خودش 
شناخت داشت. براي همسرش در يادداشتي 
نوشته بود هرگاه به جبهه مي روم، به جاي 
گريه بنش��ين برايم قرآن بخوان! اينطوري 
هم خ��ودت آرام مي گيری، ه��م من با دل 
قرص م��ي روم. خودشناس��ي اش، آرامش 
خاصي در مواق��ع بحراني به او م��ي داد؛ به 
طوري كه هنگام عمليات ها بقيه رزمندگان 
از ديدن حميد آرامش مي گرفتند. وجودش 
يك نعمت بزرگ براي جبهه ها بود. يكي از 
دوستان و همرزمان شهيد، بهترين تعريف 
را از اين آرامش روايت مي كند: »عصر يكي 
از روزهاي عمليات خيبر بود و ما در جزيره 
مجنون. پ��ل را تص��رف ك��رده بوديم. من 
مجروح شده بودم. حميد را ديدم كه داشت 

نيروها را هدايت مي ك��رد. يادش افتاد نماز 
ظهرش را نخوانده. سريع وضو گرفت، آمد 
قامت بست و جايي نماز خواند كه در تيررس 
بود و امكان داش��ت فاجعه اتفاق بيفتد، اما 
چنان با طمأنينه و آرام��ش نماز مي خواند 
كه من دردم را فراموش ك��رده و به او خيره 
شده بودم. حتي وقتي هم كه روي برانكارد 
گذاشتنم تا ببرنم، برگش��ته بودم و به نماز 

خواندن حميد نگاه مي كردم.«
ش��هيد حميد باك��ري در غ��روب خونين 
3اس��فند 1362 خوش��حالي زائدالوصفي 
داش��ت. همرزمانش را در آغوش مي كشيد 
و نغمه س��وزناك كربال يا كرب��ال را زمزمه 
مي ك��رد. در آن روز، بادگي��ري صورتي به 
تن داشت. پس از اين بچه ها را جمع كرد و 
اينطور سخن گفت: »برادرانم! اين مأموريت 
كه قرار است ان شاءاهلل انجام دهيم، نامش 
شهادت اس��ت. كسي كه عاش��ق شهادت 
نيست، نيايد. بقاي جامعه اسالمي ما در سايه 
ش��هادت، ايثار، تالش و مقاومت شماست. 
اگر در چنين ش��رايطي از خودمان نگذريم 

و به جهاد نپردازي��م، ذلت و انحطاط قطعي 
خواهد بود.«

احم��د كاظمي واقع��ه ش��هادت حميد در 
عمق 60 كيلومتري خ��اك عراق را اينگونه 
نقل مي كند: »ديگر نه نيرويي مي توانست 
برسد، نه آتش مقابله داشتيم، نه راهي براي 
رسيدن مهمات به خط. تصميم گرفتم بمانم. 
احساس مي كردم راه برگشتي هم نيست كه 
خمپاره شصتي آمد خورد كنارمان و ديدم 
حميد افتاد و تركش آمد خورد به گلويش و 
خون از سرش جوش��يد روي خاك. سپس 
خون راه باز كرد و آمد جلو. صدايش مي زدم 
حميد كه متوجه ش��دم خودم هم تركش 
خورده ام. بعد  بيسيم چي ام آمد خون دستم 

را ديد و اصرار كرد عقب بروم.«
ش��هيد كاظمي به مهدي باكري مي گويد: 
»برو جنازه حميد را ب��ردار و بياور.« مهدي 
پاسخ مي دهد: »الزم نيست، بگذار بماند.« 
شهيد كاظمي كه فكر مي كند برادر شهيد 
حرف هايش را نش��نيده يا يك حدس ديگر 
زده، دوباره مي گويد: »بگذار بچه ها ش��ب 
بروند حميد را بياورند. هنوز دير نش��ده.« 
برادر ش��هيد مي گويد: »اينقدر اصرار نكن 

احمد، يا همه با هم يا هيچ كس.«

  احمد محمدتبريزي
حميد باکري يكي از نام هاي ماندگار و حماسه س�از دفاع مقدس اس�ت. ن�ام برادران 
باکري چنان ب�ا روزهاي جن�گ و جهاد عجين ش�ده و گره خورده اس�ت که به محض 
ش�نيدن، ذهنمان به س�مت جزيره مجنون و عملي�ات خيبر پرواز مي کن�د. حميد و 
مهدي باکري شناس�نامه جنگ هستند. هنوز بسياري براي ش�ناخت بهتر و دقيق تر 
رزمندگان و شهدا، به س�راغ افرادي چون حميد باکري مي روند. شهيدي که هويتش، 
نمايانگر نس�لي پاك و ش�جاع بود که مؤمنانه جان در ره يار داد و عاش�قانه پر کشيد. 

 اکرم فراهاني
پشت ديوارهاي فرس�وده و رنگ و رو رفته 
کوچه پس کوچه هاي محله زرگنده، دختري 
زندگ�ي مي کند ک�ه لحظه لحظه ه�اي بهار 
زندگي اش وقف مادر ش�د، آنقدر که درکنار 
مادر بودن را ب�ه زرق و برق هاي دنيا ترجيح 
داد. او ش�اهد هج�ران زود هن�گام پ�در، 
لحظه هاي تلخ زندگي مادر و 22 روز بي خبري 
و جست وجو براي يافتن پيكر برادر شهيدش 
بود. »زهرا« بعد از ازدواج خواهر و برادرانش، 
تصميم گرفت ک�ه هرگ�ز ازدواج نكند و تا 
آخرين لحظه در کنار مادر باشد تا اينكه بعد 
از س�ال ها، مردي از تبار باران از راه رسيد و 
شرايط ازدواج او را پذيرفت و هر سه در کنار 
هم با آرامش و آسايش زندگي  کردند، اما عمر 
اين دورهمي به يک بهار هم نرسيد! چراکه 
مادر آس�وده خاطر از سر و س�امان گرفتن 
»زهرا« چشم هايش را براي هميشه به روي 
دنيا بست. در جست و جوي فضايل اخالقي 
مادر شهيد از قول فرزندان و اقوام بوديم که 
ايثار »زهرا« نگاهمان را معطوف خودش کرد، 
نيازي به حرف و حديث زياد نيس�ت! دختر 
نمونه اي کامل و آينه اي از صفات مادر است...

 م�ادر ُم�رد، از ب�س که ج�ان ن�دارد!
»ش��هربانو حيدريان« در آس��تانه 90 سالگي، 
چند هفته اي مي شود كه چشم هايش را براي 
هميشه به روي دنيا بسته اس��ت. خانه اش در 
انتهاي يكي از كوچه ه��اي باريك و نمور محله 
زرگنده اس��ت، از همان كوچه هاي��ي كه بافت 
فرسوده مشخصه بارز آن است و پله هاي سرد و 
سنگي اي كه به خانه مادر شهيد منتهي مي شود؛ 
پله هاي سنگي يادگاري از سال هاي دور است، 
سال هايي كه پاهاي چابك مادر به سرعت آنها 
را باال و پايين مي ك��رد، اما با گذش��ت زمان و 
هجوم درد و غم، پاهاي تن��د و فرزش همراه با 
فرسايش تخته س��نگ ها فرتوت شد، به نوعي 
كه تا همين چند صباحي پيش ديگر توان باال و 
پايين كردن از پله ها را هم نداشت و يكي يكي 
روي آنها مي نشس��ت و پايين مي آمد تا از هيچ 
مراسم روضه و دعايي در محله جا نماند. دختر 
بزرگ��ش »فاطمه« مي گويد: »م��ادر تا همين 
چند سال قبل هر ماه مراسم روضه و دعا در خانه 
برپا مي كرد. اين اواخر ديگر توان جسمي اش را 
از دست داده بود، اما با اين وضع، مراسم روضه 
و دعايي در محله نبود كه مادر در آن ش��ركت 
نكند و هر چند وقت يك بار هم همين جا مراسم 
مي گرف��ت و عالقه عجيبي ب��ه دورهمي هاي 
خانوادگي داشت و هميش��ه فاميل را دور هم 

جمع مي كرد.«
 شهربانو حيدريان که بود؟

»ش��هربانو حيدريان« زاده 1306 خورشيدي 
در يكي از روس��تا هاي طبس به ن��ام »َجمز« 
است كه آس��مان آبي و هواي پاك پايتخت او 
و همسرش را 50 س��ال قبل به تهران كشاند؛ 
خانه اي در محله زرگنده خريدند و صاحب پنج 
فرزند به نام هاي محمدرض��ا، محمود، فاطمه، 
زهرا و احمد ش��دند. »محمود« بسيجي فعال 
در مسجد و پايگاه هاي بسيج شد و چندين ماه 
در جبهه بود كه دردرگيري با اشرار سيستان و 
بلوچستان شهيد ش��د. »محمود« و »مهران« 
دوستاني بودند كه همراه با هم در اين درگيري 
به شهادت  رسيدند، پيكر »مهران« را  سه روز 
بعد از عمليات پيدا كردند اما »محمود« را پس 
از 22 روز جس��ت و جو با س��گ هاي شكاري و 
هليكوپتر هم نتوانس��تند بيابند ت��ا اينكه يك 

روس��تايي پيكر بي جانش را كه جريان آب به 
كنار يك��ي از درختان هدايت ك��رده بود، پيدا 
مي كند. گويي تنها آب روان صداي بي تابي هاي 
مادر دل شكسته را شنيده بود تا به بي تابي هاي 
او پايان بخش��د و دلش را آرام كند. پنج س��ال 
بعد پ��در خانواده هم پ��س از غصه هاي فراوان 
از ف��راق فرزند، از دنيا مي رود. »ش��هربانو« كه 
هنوز نتوانسته بود داغ ش��هادت پسرش را باور 
كند، ستون خانه را هم از دست مي دهد. پدر در 
مقطعي از زندگي چراغ مي فروخت و شب هاي 
تاريك اهالي محله را با چ��راغ هايش پر فروغ 
مي كرد. سال ها بعد ميني بوس مي خرد، ماشيني 
كه پر از خاطرات قشنگ براي دوست و فاميل 
است، چراكه خيرش به همه مي رسيده است. 
»رضا ساالري« پسر عمه شهيد است و با لذت 
خاصي از آن دوران ياد مي كند: »پنج ش��نبه ها 
ميني بوس را س��ر خيابان پارك مي كرد و هر 
كس كه دوست داشت را به بهشت زهرا مي برد. 
به باغ وحش و پارك مي رفتيم. با شوخي و خنده 
مي رفتيم و برمي گشتيم و كلي به همه خوش 

مي گذشت.«
 شهيد محمود ساالري که بود؟ 

»فاطمه« خاطراتش را مرور مي كند: »محمود 
را با قرآني در دس��ت و نماز اول وقت و مسجد 
به خاطر مي آورم. يك��ي از مناجات هاي مورد 
عالق��ه اش، دعاي كميل بود. هفت��ه اي يك بار 
دوستان بسيجي اش را در اتاق پايين خانه دور 
هم جمع مي ك��رد و با هم ق��رآن مي خواندند. 
گرما و صميمي��ت خاصي با اف��راد خانواده به 
خصوص با مادرم داش��ت. فعال بود و لحظه اي 
از پا نمي نشست، هنوز شش ماه از عروسي اش 
نگذش��ته بود كه با وجود مخالف��ت اطرافيان 
خواس��ت به مأموريت برود، ام��ا دلش طاقت 
نياورد و تازه عروسش را كه چهار ماهه باردار بود 
همراه خودش برد. آخرين باري بود كه محمود 
را ديديم، براي آخرين ب��ار با همه خداحافظي 
كرد و بعد از آن شهيد شد. از »محمود« دختري 
به يادگار مان��ده كه هر چند وق��ت يك بار او را 
مي بينيم. »مريم ساالري« عروس خانواده هم 
از خصاي��ص اخالقي محم��ود برايمان تعريف 
مي كن��د: »از جبهه كه مي آمد ب��ه ديدار همه 
فاميل مي رفت، آنقدر مهر و عطوفت به اقوام و 
آشنايان داشت كه غير ممكن بود آنها را نبيند 
و به جبهه برگردد. نمازش را با اخالص و به دور 
از دغدغه هاي دنيوي مي خواند؛ مي خواس��ت 
كه مانن��د اميرالمومنين)ع( اگ��ر تيري هم در 
پايش باشد وقت خلوت با معبود از بدنش خارج 

كنند.«
»محمود« هش��ت س��ال از برادرش » احمد« 
بزرگ تر بود و هرجا كه مي رفت احمد را هم به 
همراه خودش مي برد: » فعاليت خوبي در بسيج 
داشت. او به درجه اي از بزرگي و تصميم گيري 
رسيده بود كه پدر و مادرم با رفتن او به جبهه، 

مخالفتي نداشتند.«
»رضا ساالري« هم فعاليت هاي انقالبي محمود 
را به خوبي به ياد دارد: »از ابتداي انقالب فعال بود 
و در پايگاه بسيج حضرت ابوالفضل)ع( خدمت 
مي كرد. »محم��ود« را 22 روز بعد از درگيري 
پيدا كردند. روزهاي بي خبري كه نمي دانيد برما 
چه گذشت چون آنقدر به هم نزديك بوديم كه 
همه احساس مي كردند با هم برادريم؛ بي تابي ها 
و بي قراري هاي مادر را نمي توان توصيف كرد و 
تنها كافي است براي لحظه اي در ذهنتان مجسم 
كنيد كه فرزندتان شهيد شده و بيست و چند 
روز است كه تمام پايگاه هاي چابهار بسيج شدند 
تا او را پيدا كنند و هر چه بيشتر مي گردند كمتر 

نشاني از او مي يابند، حتي آشنايان و همكاران 
مي خواستند مجلس ختمي بگيرند اما پدرش 
اجازه نداد و گفت تا زماني كه پيكر پسرم پيدا 
نشود و قبري نداشته باشد مراسمي نمي گيريم. 
وقتي آن روستايي پيكر بي جانش را پيدا كرد، 

اندكي دل بي قرار مادر آرام گرفت. 
 مادر، عاشق دورهمي هاي فاميلي بود

ي��ادآوري خاطرات تلخ گذش��ته »فاطمه« را 
ياد اش��ك هاي مادر مي اندازد: »اش��ك هاي 

مادر و بي قراري هايش را خ��وب به يادم دارم. 
گريه و هق هق شبانه اي كه به دور از چشم ما 
بود و چهره پريش��اني كه مي خواست از انظار 
پنهان كند. شايد آن وقت احساس مادرم را به 
خوبي درك نمي كردم. بچه بودم و هنوز درك 
درس��تي از حس مادري نداش��تم، اما االن به 
خوبي مي فهمم كه آن روز هاي سخت بر مادرم 
چه گذشت و خداوند چه صبر و طاقتي به او داده 
بود. از مادر دور هم جمع شدن و مهمان نوازي 
را آموختم. او هميشه دوست داشت خانواده و 
فاميل را به بهانه هاي مختلف دور هم جمع كند 
و عاشق دورهمي هاي فاميلي بود. درددل هاي 
»مريم« عروس خانواده هم ش��نيدني است: 
»بانو را همانند مادرم دوست داشتم، چراكه در 
حقم مادري مي كرد. هميشه به من مي گفت با 
بچه ها مهربان باشم و واقعا بچه ها و نوه هايش 
را از صميم قلب دوست داشت، اما بزرگ ترين 
درس��ي كه از او گرفت��م و مهم ترين خصيصه 
اخالقي اش كه در من تأثير بس��زايي داشت، 
گذشت بود. ايشان هيچ وقت كينه اي از هيچ 
كس به دل نمي گرفت و ما را تش��ويق به ايثار 
و گذشت مي كرد.« وي ادامه مي دهد: »هيچ 
نيازمندي را از در خانه نااميد برنمي گرداند و تا 
جايي كه توان داشت كمكش مي كرد. همسرم 
هم كه چند سالي مي ش��ود از دنيا رفته مانند 

مادر دست به خير بود و به مدارس محروم در 
طبس كمك مي كرد. « هر كس اخالقي نيكو 
از اين مادر شهيد را بيان مي كند اما در اين بين 
يكي از اقوام هم دوست داشت تا از بانو بگويد. 
او »حاج حس��ن حيدرنژاد« پسر عموي مادر 
شهيد اس��ت كه حرف همه را قطع مي كند و 
مي گويد: » اين خانواده شهيد آنقدر عزت نفس 
دارند كه تا حاال هيچ امتيازي از دولت دريافت 
نكرده اند و دنبال اي��ن حرف ها نبوده اند. حاج 
خانم زني باگذشت بود و مادران شهيدي كه در 
اين شرايط زندگي مي كنند و هيچ تسهيالتي 
نمي گيرند، قهرماناني گمنام اند كه تعدادشان 

هم كم نيست!« 
 سكوتي که فريادي از درد است... 

در جري��ان تهيه اين گ��زارش بانوي��ي از همه 
ساكت تر بود. گاهي بغض مي كرد و چشمانش 
باراني مي ش��د، اما دوباره بغض��ش را آرام فرو 
مي خ��ورد. او »زه��را« بود. دخت��ر كوچك تر 
خانواده كه اطرافيان مي گويند تا آخرين لحظه 
در كنار مادر بوده. 9 ماه اس��ت كه ازدواج كرده 
و در اين سال ها از ترس تنها ماندن مادر ازدواج 
نكرده است تا اينكه »محمد« مي پذيرد تا همه 
در كنار مادر زندگي كنند. محمد كه پدر و مادر 
خودش را از دست داده گرماي نگاه مادرش را در 
چشمان مادر شهيد مي بيند. هرچه از او سؤال 
مي پرس��يم جز يك جمله نمي ش��نويم »هيچ 
كاري نكرده ام، وظيف��ه ا  م بوده!« اما مريم ميان 
حرف هايش مي آيد و تعريف مي كند كه چگونه 
به مادر خدمت مي كرده. او مي خواهد توصيف 
كند كه حتي وقت بيماري مادر را كول مي كرده 
و از پله ها ب��اال و پايين مي ب��رده و... كه محمد 
كالمش را با جمله »كاري نكرده ام و وظيفه ام 

بوده!« قطع مي كند... 
مسئوالن و مديران شهري وقتي به خانواده شهيد 
سري مي زنند و از مشكالت و خواسته هايشان 
مي پرسند مادر، تنها خواسته اش اين بوده كه 
نرده اي در كنار پله هاي كوچه بگذارند تا دستش 
را به نرده ها بگيرد و بتواند راحت تر از پله ها تردد 
كند! به راس��تي كه مادران، پدران و همسران 

شهيد قهرمانان گمنام شهرمان شدند... 

گزارش خبرنگار »جوان« از حضور در جمع خانواده شهيد محمود ساالري که به تازگي در سوگ مادرشان نشسته اند

مادري كه سنگ صبور تنهايي هايش گريه هاي شبانه بود
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88498481ارتباط با ما

اش�ک هاي مادر و بي قراري هايش را 
خوب به ي�ادم دارم. گري�ه و هق هق 
ش�بانه اي که به دور از چش�م ما بود و 
چهره پريشاني که مي خواست از انظار 
پنهان کند. ش�ايد آن وقت احس�اس 
مادرم را ب�ه خوب�ي درك نمي کردم. 
بچه ب�ودم و هن�وز درك درس�تي از 
حس مادري نداشتم، اما االن به خوبي 
مي فهم�م ک�ه آن روز هاي س�خت بر 
مادرم چه گذش�ت و خداوند چه صبر 
و طاقتي به او داده بود. از مادر دور هم 
جمع شدن و مهمان نوازي را آموختم
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کالهبرداری ۵۰ میلیاردی
 در فضای مجازی

 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس 
فتا انتظامی کشور با اشاره به انهدام یک باند کالهبرداری 
با ترفند “دعانویسی و  در فضای مجازی گفت: متهمان 
رمالی” در مدت حدود ۲ سال بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از 
طعمه های خود کالهبرداری کرده اند. سرهنگ “مصطفی 
پی وصول  در  اظهارکرد:   این خبر  تشریح  در  نوروزی” 
پرونده ها و گزارشات متعدد به یکی از واحدهای پلیس 
 ، رمالی  نویسی،  دعا  قالب  در  کالهبرداری  پیرامون  فتا 
سحر و جادو در شبکه اجتماعی اینستاگرام، موضوع به 
خبره  کارشناسان  از  تیمی  کار  دستور  در  ویژه  صورت 
متهمان  افزود:  مقام مسئول  این  گرفت.  قرار  فتا  پلیس 
پرونده با شگرد بارگذاری پست ها و مطالبی با مضمون 
به  اقدام   ... و  مار  مهره  فروش  دعانویسی،  فالگیری، 
و  کردند  می  ها  آن  از  کالهبرداری  و  شهروندان  فریب 
تبلیغ صفحات  به  اقدام  کاربران  اعتماد  به منظور جلب 
افراد پرمخاطب  اینستاگرامی  مجرمانه خود در صفحات 
وی  کردند.  می  از کشور  های ساکن خارج  و سلبریتی 
ادامه داد: با بررسی های تخصصی و اقدامات فنی صورت 
از  نفر  نهایت ۲  فتا در  پلیس  توسط کارشناسان  گرفته 
عوامل و متهمان اصلی پرونده با هویت معلوم شناسایی 
و  دستگیر شدند و در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شد متهمان در مدت حدود ۲ سال بالغ بر ۵۰ میلیارد 
ریال با شیوه مذکور از کاربران کالهبرداری کرده اند. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس مرکز مبارزه با جرایم 
ملی و سازمان یافته پلیس فتا انتظامی کشور با اشاره به 
استفاده مجرمان از ظرفیت شبکه های اجتماعی خارجی 
در راستای جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از آن ها 
تبلیغات  به  عنوان  هیچ  به  کرد:  توصیه  مردم  عموم  به 
جادو  و  سحر  رمالی،   ، نویسی  دعا  مضمون  با  فریبنده 
مجرمانه  های  فعالیت  این  تمامی  که  چرا  نکنند  توجه 
از  کالهبرداری  و  نامشروع  مال  کسب  انگیزه  با  صرفاً 

هموطنان صورت می پذیرد.

۷۰ قبضه انواع سالح غیرمجاز
 در خوزستان کشف شد

انواع سالح  انتظامی خوزستان گفت: ۷۰ قبضه  فرمانده 
و  سالح  جمع آوری  ضربتی  طرح  اجرای  با  غیرمجاز 

مهمات غیرمجاز در خوزستان کشف و ضبط شد.
سردار سید محمد صالحی در تشریح این خبر با تاکید 
بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سالح های غیرمجاز 
و عامالن تیراندازی، بیان کرد: در راستای ارتقای امنیت 
عمومی، طرح جمع آوری سالح و مهمات غیرمجاز توسط 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی به مدت چهار روز اجرا 
شد. وی افزود: در اجرای این طرح ماموران پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی با همکاری سایر یگان های انتظامی در 
سطح خوزستان با کار اطالعاتی و اقدامات خاص پلیسی 
۵۸ نفر از دارندگان سالح غیرمجاز و عامالن تیراندازی 
چندین  در  قضایی  مراجع  هماهنگی  با  و  شناسایی  را 
فرمانده  کردند.  دستگیر  منسجم  و  مقتدرانه  عملیات 
ارتباط ۷۰  این  در  داد:  ادامه  استان خوزستان  انتظامی 
انواع سالح جنگی و شکاری و ۵۵۹ عدد فشنگ  قبضه 
مربوطه کشف شد. سردار صالحی با بیان اینکه متهمان 
معرفی شدند،  قضایی  مراجع  به  پرونده  تشکیل  از  پس 
افزود: با تداوم این روند و برخورد قاطع دستگاه قضایی 
با دارندگان سالح غیرمجاز و برهم زنندگان نظم و امنیت 
خوزستان  استان  سطح  در  پایدار  امنیت  شاهد  عمومی 

خواهیم بود.

خبر
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گروه اجتماعی - افراد مذهبي، کم تر دچار بحران هایي 
ایشان  میان  در  تر  کم  و  شوند  مي  هویت  بحران  چون 
بزه هاي اجتماعي گسترش و یا رواج مي یابد. تحقیقات 
اثبات  مطلب  این  جهان  در  شده  انجام  هاي  پژوهش  و 
شده است که افراد مذهبي، کم تر دچار بحران هایي چون 
بحران هویت مي شوند و کم تر در میان ایشان بزه هاي 
اجتماعي گسترش و یا رواج مي یابد. پزشکان دریافته اند 
هاي سخت  بیماري  برابر  در  متدین  و  مذهبي  افراد  که 
درمان از مقاومت و امید بیش تري برخوردارند و دین و 
مذهب در ایجاد آرامش روحي و رواني آنان بسیار مؤثر 
مي باشد. کاهش افسردگي و بیماري هاي رواني و روحي 
به  آنان  در  هاي جسمي  بیماري  درمان  سرعت  و حتي 
مراتب فزون تر از افرادي است که از ایمان برخوردار نمي 
باشند و یا مذهبي به شمار نمي آیند. امید به زندگي در 
آنان بیش تر و شادتر و از نظر رواني از شخصیت سالم و از 
نظر اجتماعي از تعادل شخصیتي و هنجاري برخوردارند.

و  انسان  میان  دوستانه  پیوندي  را  دین  مطهري  استاد 
انسان  بین  هماهنگي  نوعي  واقع  در  که  داند  مي  جهان 
جواد  استاد  است.  هستي  جهان  از  او  کلي  آرمان هاي  و 
آملي دین را انقیاد، خضوع، پیروي، اطاعت، تسلیم و جز 
آن دانسته. معناي اصطالحي آن مجموعه عقاید، اخالق، 
جامعه  امور  اداره  براي  که  داند  مي  مقرراتي  و  قوانین 
انساني و پرورش انسان ها باشد. دین در یک معني عبارت 
اجتماعي  و  فردي  رفتارهاي  و  باورها  مجموعه  از  است 
نشات گرفته از فطرت انساني منطق و معیار هاي عقالني 
یعني  دین،  مومنون(  بالحق؛ سوره  ینطق  کتاب  )والدینا 
الیه  انا  و  هلل  )انا  هدفمند،  زندگي  یک  از  مندي  بهره 

راجعون( مبتني بر نیازهاي رواني و موازین عقالني.

تعریف انحراف و بزه
کچ  کجروي،  اصول،  و  حقیقت  از  شدن  دور  یعني  بزه 

اندیشي، انحراف اخالقي.

ایام مذهبي و تاثیر آن بر افراد 
زمان ها و مناسبت هاي مذهبي تأثیر شگفتي در نحوه 
برخوردهاي اجتماعي افراد غیرمذهبي داشته است و حتي 
هاي  زمان  در  آیند  مي  به شمار  غیرمذهبي  که  کساني 
مشخصي چون ماه رمضان از رفتار متعادل تري نسبت به 
ماه هاي دیگر برخوردار بوده اند. نرخ وقوع جرایم و بزه 
هاي اجتماعي در دو ایام ماه مبارک رمضان و ماه محرم 
تا حد بسیاري کاهش پیدا مي کند و اکثر جوانان به دلیل 
ناشایست  رفتارهاي  بروز  براي  تمایلي  مذهبي  اعتقادات 
ارائه  آمارهاي  ندارند.  ماه  این  در  جامعه  عرف  خالف  و 
شده حاکي از آن است که میزان وقوع جرم و جنایت در 
یابد. همچنین  مي  کاهش  درصد چشمگیری  محرم  ماه 
تحقیقات در نیروي انتظامي نشان مي دهد هر ساله آمار 
و ارقام جرایم در ماه محرم تا حد بسیاري کاهش مي یابد 
و این امر ناشي از اثرگذاري این ماه در درون انسان ها 
است.  قرار گرفتن انسان در زمان معنوي همچون محرم 
ارزش هاي  با  مغایر  پدیده هایي که  از  تا  باعث مي شود 
واالي او دارد دوري کند و این نوع رفتار ناشي از سرشت 
دروني و همچنین اعتقادات دیني و مذهبي است که در 

این ایام تقویت مي شود.

تاثیر ایام ها ي و مکان هاي مذهبي در کاهش جرم
در ایران اسالمي عالوه بر ماه مبارک رمضان در ماه هاي 
محرم و صفر و هم چنین در ایام والدت یا شهادت ائمه 
بسیار کاهش  تخلف  و  میزان جرم  السالم(  اطهار)علیهم 

مي یابد.
مکان  در  جرم  و  خالف  سطح  یقین  به  مکاني  لحاظ  از 
مذهبي  شهرهاي  و  مدینه  مکه،  چون  مقدسي  هاي 

و  ها  امامزاده  اطراف  در  حتي  و  و...(  قم  دیگر)مشهد، 
باید  است.  پایین تر  بسیار  نقاط  بقیه  به  نسبت  مساجد 
بررسي کرد که این زمان ها و مکان ها چه دارند که این 
چنین در کاهش جرائم و تخلفات موثر هستند یا انسان 
ها را چه مي شود که وقتي دراین زمان ها و مکان ها قرار 
مي گیرند به طور طبیعي در شرایطي قرار مي گیرند که 

از جرم و بزه پرهیز مي نمایند؟

تقویت باورهاي مذهبي
محرم  ماههاي  از  گیري  بهره  و  مذهبي  باورهاي  تقویت 
و رمضان، به این عنوان که دراین زمان محیط اجتماعي 
سالم تر و رفتارهاي مردم برپایه فطرت سالم و اسالمي 
فضایي  گسترش  و  تعمیم  در  تواند  مي  گیرد  مي  شکل 

سالم در بقیه ماه هاي سال مفید باشد.
به یقین نقش اعتقادات مذهبي و باورهاي دیني درکاهش 
تخلف و جرم برکسي پوشیده نیست بنابراین بر مسئوالن 
تقویت  موجب  درجامعه  فرهنگي  کارهاي  با  تا  است 
افرادشده و در جهت  اعتقادات مذهبي  باورهاي دیني و 

پیشگیري از جرم و جنایت از آن بهره گیرند.
درحقیقت ایجاد روحیه مذهبي، تقویت اعتماد به نفس، 
از  محبت  با  و  عاطفي  برخورد  انساني،  کرامت  به  توجه 
روش هایي است که هم موجب اعتماد و اطمینان مردم 
نسبت به مدیریت امنیت اجتماعي و مسئوالن مي گردد 

و هم در جهت کاهش بزه در جامعه بسیار مفید است.

نقش والدین در تعمیق باورهاي دیني
از  آنان  والدین  که  نوجواناني  دهد  مي  نشان  تحقیقات 
ایام  در  هستند  برخوردار  تري  محکم  مذهبي  اعتقادات 
بنابراین  مي شوند  خالف  اعمال  مرتکب  کمتر  مذهبي 

والدین باید به این امر توجه ویژه اي داشته باشند.
اجتماعي  امنیت  حافظ  و  پلیس  موثرترین  شک  بي 
قرار  آنها  قلب  و  سینه  در  که  است  وجداني  ها،  انسان 
دارد و بهترین قانون، آن قانوني است که با فطرت الهي 
انسان سازگار باشد. از این رو اگر مدیریت حفظ امنیت 
اجتماعي بتواند هماهنگ با وجدان انسان ها وفطرت الهي 
آنان حرکت کند باالترین بهره وري و بیشترین تاثیر را در 
کاهش جرائم خواهد داشت. فضاي سالمي که در ماه هاي 
و  یقین فضاي سالم  به  آورد  فراهم مي  رمضان و محرم 
درکاهش  اي  ارزنده  نقش  که  است  گناه  از  دور  مکاني 
تمایل انسان هاي حتي غیرمذهبي به جرم دارد؛ چرا که 

انسان ها با فطرت الهي متولد مي شوند اما فضا، جو، زمان 
و مکان ممکن است مسیر آنها را منحرف نماید.

نقش دین اسالم در امنیت اجتماعي
از سیاست و امور اجتماعي و نیز زندگي  در اسالم دین 
فردي از اجتماعي جدا نمي باشد و مسایل عبادي از جنبه 
سیاسي و اجتماعي و نظامي آن بیرون نیست. این گونه 
را  امري عبادي خود  به عنوان  است که خمس و زکات 
نشان مي دهد و جهاد و دفاع از مرزهاي اسالم و امنیت 
را  خود  فردي  عبادت  عنوان  به  اسالمي  جامعه  عمومي 
نشان مي دهد. هر مسأله فردي و عبادي در اسالم نقش 
مسئله  هر  و  یابد  مي  سیاسي  و  اجتماعي  کارکردي  و 
اجتماعي و سیاسي و نظامي و اقتصادي بعد و جنبه دیني 
و عبادي به خود مي گیرد. این کارکردها براي محرم و 
ثابت  نیز  نهضت حسیني  از  برخاسته  عاشورایي  فرهنگ 
یابد که قانون  افزایش مي  است. امنیت اجتماعي زماني 
به عنوان فرهنگ عمومي پذیرفته شود و وجدان و فطرت 
بشري خود به عنوان پلیس در جامعه عمل کند و هرکس 
خود پلیس و مجري درستي اجراي قانون شود. این ممکن 
نیست مگر آن که از روش دین بهره جست. دین محاسبه 
مي  واگذار  بشر  خود  به  را  نفس  کنترل  و  مهار  و  گري 
کند و پیش از آن که دیگري درنظر آید خدا و محاسبه 
وجدان و فطرت پا در میدان مي گذارد. از این روست که 
مسأله تقوا به عنوان ساز و کاري دروني و مدیریت کنترل 
فرهنگ  کند.  مي  عمل  مؤمن  انسان  در  قوانین  اجرایي 
عاشورایي به جهاتي این را تحقق مي بخشد؛ زیرا ارزش 
هاي  ارزش  جایگزین  و  تقویت  انسان  در  را  دیني  هاي 
نابهنجار و غیردیني مي کند. از این روست که بزهکاري 

در انسان کاهش مي یابد.
نتیجه گیري و پیشنهاد

براي دروني کردن هنجارهاي اجتماعي و اسالمي در میان 
تعلیم  و  بخش  اثر  هایي  شیوه  از  استفاده  با  باید  افراد 
و  نصایح  قالب  در  را  دیني  هاي  آموزه  نوین،  تربیت  و 
آورد  بیرون  کردن  نصیحت  بر  مبتني  سنتي  روش هاي 
و به شیوه هاي جدید ارزش هاي ملي و دیني را به افراد 
جامعه آموزش داد به طوریکه فرد در جامعه در صورت 
ارتکاب به بزه و جرم خود دچار تعارض شخصیتي و عذاب 
این  در  هزینه  کم  و  ساده  راه خیلي  البته  شود.  وجدان 
باشد، همچنانکه خود  رسانه هاي مي  از  استفاده  زمینه 
رسانه هاي جمعي در باال بردن امنیت اجتماعي از طریق 

آموزه هاي دیني رابطه معني داري داشته است.

 تاثير دين در کاهش بزه هاي اجتماعي

۳ باور غلط درباره تغذیه سالم  

از روغن دنبه
 تا ظروف پخت و پز



برنامه دولت ایجاد اقتصاد رقابتی 
جهت تعدیل قیمت هاست

دولت برای »حفظ کرامت مردم و
 حذف فقر مطلق« یارانه ها را عادالنه کرد

صفحه )4(صفحه )4(

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مهمترین خبر خوب اقتصادی 
دولت این است که اقتصاد، یک  اقتصاد رقابتی شود تا در پی آن 
روز  مرتضوی«  »سیدصولت  شود.   تعدیل  خود  به  خود  قیمت ها 
پنجشنبه در حاشیه بازدید از سی و سومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب در مصالی تهران در پاسخ به یک پرسش که دولت از تولید 

چه کتاب هایی حمایت می کند؟. گفت:  از کتاب هایی که مورد...

در  دولت  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 
راستای حفظ کرامت مردم و ریشه کن کردن فقر مطلق عادالنه 
سازی نظام توزیع یارانه را در دستور کار قرار داد. هادی بیگی نژاد 
با اشاره به بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسالمی در مورد تغییر 
 4۲۰۰ ارز  اختصاص  با  دولت  افزود:  ترجیحی  ارز  های  سیاست 

تومانی برای تامین کاالهای اساسی مجبور بود برای ...
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تعداد شهرهای استان  
به ۱۳ شهر افزایش یافت 

تاثیر دین در کاهش 
بزه هاي اجتماعي

امام جمعه دهدشت:

اجازه دهید با فساد 
به صورت جدی مبارزه شود 

امام جمعه دهدشت خواستار اشد مجازات متخلفان 
از تعزیرات، دادستانی، اصناف و صنعت و معدن شد 
و گفت: با کسی مماشات نکنید، جای تاسف است 
میانجیگری  متخلفان  برای  انقالبی  جریان  برخی 
بردارید  اصرارهای بی مورد  این  از  می کنند؟ دست 
و اجازه دهید با فساد مبارزه شود. به گزارش امید 
مردم به نقل از ایسنا، حجت االسالم علی وحدانی فر 
بیان  با  دهدشت،  جمعه  سیاسی  عبادی  آیین  در 
و  شناختی  جنگ  قانونی  نقطه  در  امروز  ما  اینکه 
اداراکی در ابعاد مختلف قرار گرفته ایم گفت: دشمن 
در  پیاده اش  و  سواره  لشکر  و  خود  زمان  دجال  با 

حال القا کردن افکار مردم بسوی ناکارآمدی ...

نشان می دهد  وزارت صنعت،  بررسی های 
و  غیرنفتی  صادرات  افزایش  به  توجه  با 
مشکل  کشور  تجاری  تراز  شدن  مثبت 
در  خودرو  واردات  ارز  تأمین  برای  خاصی 

سال جاری وجود نخواهد داشت.
از  صمت  وزیر  امین  فاطمی  رضا  سید 
تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در 
روش های  گفت:  و  داد  خبر  هیئت وزیران 
که  آیین نامه ای  در  خودرو  واردات  متعدد 
قرار  تصویب  نهایی  مراحل  در  هم اکنون 
دارد، مشخص شده است. در شرایط کنونی 
با توجه به این که تولید خودرو بسیار کمتر 
برای تنظیم  بازار است، واردات  تقاضای  از 

و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.
در آیین نامه پیشنهادی واردات خودرو به 
صنعت  کیفیت  بهبود  برای  فناوری  انتقال 
ویژه ای شده است. هم اکنون  توجه  خودرو 
تولید  سبد  در  که  اقتصادی  خودروهای 
خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی 
متوقف  باید  آن ها  تولید  و  نبوده  برخوردار 

شود.
اقتصادی  خودروهای  واردات  به  تمرکز 
خودروهاست  نوع  این  تأمین  راستای  در 
محصوالت  سبد  در  مطلوبی  وضعیت  که 
شرکت های خودروسازی داخلی ندارد و در 
راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و 

کم درآمد جامعه است.
سال  اسفندماه  اواخر  است،  ذکر  به  الزم 
۱4۰۰، رئیس جمهور در بازدیدی سرزده به 
سراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی 
مسئله  درباره  را  ماده ای   ۸ فرمانی  جدی، 
خودرو و ساماندهی بازار خودرو صادر کرد. 
یکی از بندهای مهم این دستور ۸ ماده ای 
فراهم سازی زمینه واردات خودرو به کشور 

ظرف حداکثر سه ماه بود.
در  که  است  حالی  در  موارد  این  همه 
دولت  پیگیری های  از  بعد  اخیر  روزهای 
سیزدهم برای ایجاد تعادل در بازار خودرو 
واردات  مسیر  در  ابهامات  برخی  کشور 

خودرو مطرح شده است.
بررسی های وزارت صنعت، نشان می دهد با 

توجه به افزایش صادرات غیرنفتی و مثبت 
خاصی  مشکل  کشور  تجاری  تراز  شدن 
سال  در  خودرو  واردات  ارز  تأمین  برای 
بعد  نخواهد داشت. همچنین  جاری وجود 
افزایش  شاهد  عماًل  کرونا  دوره  از  گذار  از 
نسبتاً  ارزآوری  و  نفت  قمت  توجه  قابل 
نیازهای  تأمین  برای  حوزه  این  مناسب 
موردنیاز  اساسی  کاالهای  با  مرتبط  ارزی 

کشور نیز هستیم.
وزارت  در  انجام شده  ارزیابی  اساس  بر 
صنعت، معدن و تجارت حداکثر نیاز ارزی 
واردات خودرو در سال جاری حدود  برای 
۱.۵ میلیارد دالر می باشد. با توجه به اعالم 
بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سامانه نیما، 
طی سال جاری تاکنون عرضه ارز بیش از 
تقاضا بوده است، می توان به اجرایی شدن 
طرح واردات خودرو برای سامان دهی بازار 

خودرو کشور امیدوار بود.
داشت  توجه  نکته  این  به  باید  همچنین 
میلیارد دالر  از ۵۰  بیش  که سال گذشته 
کشور  رسمی  مبادی  طریق  از  واردات 
واردات  برای  برنامه ریزی  و  انجام شده 
خارجی  خودرو  دالر  میلیارد   ۱.۵ حداکثر 
برای تنظیم بازار آشفته خودرو عماًل فشار 

خاصی به بازار ارز نیز وارد نمی کند.
البته یکی از اشکاالتی که هنوز در مسیر 
واردات خودرو باقی مانده است بحث واردات 
در قبال صادرات خودرو و قطعات است. با 
ابهاماتی در خصوص وجود  توجه به وجود 
و  قطعات  واردات  برای  جدی  بازارهای 
سمت  به  می توان  می رسد  نظر  به  خودرو 
راه حل های جایگزین در این مسیر حرکت 

کرد.
سازمان  رئیس  اخیر  زمینه  همین  در 
توسعه تجارت اعالم کرده است، در برهه ای 
با  ارز  واسطه  به  خودرو  بازار  تنظیم  که 
چالش جدی روبه رو هست به نظر می رسد 
واردات خودرو در قبال صادرات محصوالت 
دانش بنیان،  تولیدات  همچون  مزیت دار 

کارشناسی تر باشد.

خطیب نمازجمعه تهران با حمایت از اقدام دولت برای توزیع عادالنه 
کشور  اقتصاد  گفت:  ترجیحی  ارز  تخصیص  نحوه  اصالح  و  یارانه ها 
دارای اشکاالت اساسی است و جریان ارز ترجیحی کشور را به بهشت 
تُرک تازی  برای  را  میدان  و  کرده  تبدیل  اساسی  کاالهای  قاچاقچیان 

دالالن هوس باز و رانت خواران فاسد باز کرد.
 - عبادی  نماز  آیین  در  حاج علی اکبری  محمدجواد  حجت االسالم 
سیاسی جمعه این هفته تهران با تسلیت درگذشت آیت اهلل فاطمی نیا 
و  لطیف  روح  دارای  فاطمی نیا  آیت اهلل  حضرت  استاد  مرحوم  گفت: 
سالمت نفس بود و بیانی نافذ داشت و تهران در هفته گذشته یکی از 
چهره های محبوب روحانی و معنوی خود را از دست داد و عالم عامل 
واعظ درس آموز با لحن دلنشین سبک بال به سوی عالم افالک پرواز 

کرد.
سوم  در  خرمشهر  آزادسازی  حماسه  سالروز  گرامیداشت  با  وی 
نقطه  اسالمی سوم خرداد یک  انقالب  تاریخ  در  خرداد ۱۳۶۱، گفت: 
انقالب اسالمی  برای مسیر  عطف محسوب می شود که در زمان خود 

سرنوشت ساز و پیش برنده بوده است.
توسل  و  اعتماد  بدیل حاصل  بی  این  حماسه  افزود:  حاج علی اکبری 
رزمندگان به خدا از یک سو، و اتحاد و انسجام نیروهای مؤمن ارتش و 
سپاه و نیروهای مردمی و تدابیر عالی خردمندانه از سوی دیگر بوده 

است.
از  بیت المقدس  عملیات  طراحان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  وی 
احمد  سردار  شیرازی،  صیاد  سپهبد  باقری،  حسن  سرلشکر  جمله 
متوسلیان، حاج محمد ابراهیم همت، سرلشکر قاسم سلیمانی، سردار 

احمد کاظمی و سردار حسین خرازی و صدها جوان پاکباخته به ویژه 
شهدای روحانیت که با درایت، شجاعت و ایمان پیروزی بزرگ را برای 
ملت ایران رقم زدند، خاطرنشان کرد: امسال چهلمین سال این حماسه 
بزرگ و کم نظیر و فرصت خوبی ست که ابعاد شناخته و ناشناخته و 

پیدا و پنهان این حماسه مورد بررسی قرار گیرد.
حاج علی اکبری ادامه داد: دشمنان ما در مسأله فتح خرمشهر حساس 
برای  و  خورد  رقم  بزرگی  اتفاقات  مرحله  این   از  بعد  چون  هستند؛ 
خرمشهر  حماسه  و  مقدس  دفاع  تاریخ  در  تحریف  برای  هم  همین 

سرمایه گذاری و فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: حماسه عظیم خرمشهر همچنان که در تاریخ انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس یک نقطه عطف محسوب می شود، برای مسیر 
با  که  است  تاریخ ساز  و  فرهنگ ساز  بزرگ،  ذخیره  یک  ما  روی  پیِش 
مراجعه به آن و آموزه های ماندگارش به لطف خداوند متعال گزاره های 
استخراج  را  اسالمی  انقالب  مسیر   ادامه  برای  کاربردی  و  راهبردی 

می کنیم.

ارز 4۲۰۰ تومانی زمینه ساز فساد شد/ همه برای اصالح قانع  
شده اند

اقتصادی،  بخش های  در  اینکه  بیان  با  تهران  نمازجمعه  خطیب 
فرهنگی، سبک زندگی، حوزه دیپلماسی و فضای مجازی منتظر فتح 
فرزندان دالور ایران و اسالم هستیم، بیان داشت: رهبر معظم انقالب 
است  آن  این سخن  معنای  و  است  پیش  در  که خرمشهرها  فرمودند 
و فرهنگی و سیاست خارجی هم  اقتصادی  باید فتح خرمشهر  ما  که 

داشته باشیم.
اساسی  اشکاالت  دارای  کشور  اقتصادی  حوزه  افزود:  حاج علی اکبری 
است و هنوز اندیشه های غیر انقالبی، عناصر نفوذی در این حوزه حضور 
دارند و همچنان عرصه جوالن مفسدان است؛ چون ساختارها معیوب 
فتح  راه  نقشه  این  و  است  مقاومتی  اقتصاد  هم  آن  حل  راه  و  است 

خرمشهر اقتصادی برای ملت است.
وی با اشاره به سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی و عادالنه سازی 
نظام توزیع یارانه ها که از سوی دولت اجرایی شده است، گفت: جریان 
مواد  و  اساسی  کاالهای  قاچاقچیان  بهشت  به  را  کشور  ترجیحی  ارز 
و  فاسد  رانت خواران  تُرک تازی  برای  را  میدان  و  کرده  تبدیل  غذایی 
قانونی  به  عمل  با  دولت  اخیراً  اما  کرد  باز  شدت  به  هوس باز  دالالن 
مسأله  و  کرده  آغاز  را  روند  این  اصالح  شده،  تصویب  مجلس  در  که 
اجماع  مورد  که  اساسی  کاالهای  از  بخشی  در  یارانه ها  مردمی سازی 
اقتصاددانان است حرکتی بسیار ارزشمند است و همه قانع شده اند که 

این اصالح باید صورت گیرد.

امنیت  مسأله  دنیا،  اقتصادی  شرایط  کرد:  تصریح  حاج علی اکبری 
اقدام  این  که  باعث شد  پدیده خشکسالی  و  اوکراین  تحوالت  غذایی، 
سرعت بگیرد و خوشبختانه دوستان به این قضیه سرعت دادند. بسیاری 
از کشورهای بزرگ دنیا که صادر کننده کاالهای اساسی بودند، امروز به 
وارد کننده تبدیل شده اند و  حتی در برخی از کشورها برای کاالهای 

اساسی سهمیه بندی در دستور قرار گرفته است.
خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به اهمیت و لزوم ساماندهی یارانه ها 
گفت: در وضعیت فعلی مصرف ما به اسراف آلوده شده و تولید کشور 
تا  بلند می خواهد  روند همت  این  اصالح  و  است  انداخته  رونق  از  را 
این عیب را از اقتصاد ملی بردارد و این خط را بشکند و مسیر برای 
اصالحات بزرگ تر هموار شود و دولت سیزدهم عزم و اراده کرده تا به 

بهترین نحو ممکن این طرح را اجرا کند.
و  ملی  تولید  رونق  امید  به  را  مسیر  این  باید  افزود:  حاج علی اکبری 
رشد اقتصادی پشت سر بگذاریم و نکته مهم این است که دولت کنونی 
جسارت ورود به این میدان که یک واجب به تأخیر افتاده است را دارد 
و نکته اساسی و مهم دیگر هم روش اجرای این طرح است که طبقات 
ضعیف جامعه که معموالً بار اصالح اقتصادی بر دوش آنهاست، مراقبت 
شود آسیب نبینند و طعم شیرین این اصالح را بچشند. اراده عمومی و 

ملی هم باید با این کار بزرگ و خطیر هماهنگ شود.
وی ادامه داد: از دولت عزیز توقع داریم اکنون که این مجاهدت تاریخی 
را سرلوحه کار خود قرار داده است، مسیر اقدامات کنونی این طرح را 
تقویت کند و با مردم گفت وگوی منظم و صریح داشته باشد و از آنها 
کمک بگیرد و پرداخت به موقع یارانه، اصالح سامانه ها، گسترش توزیع 
کاالهای اساسی در مراکز عرضه و برخورد با متخلفان در این حوزه را 

نیز با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار دهد.
موضوع  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
و  خانواده ها  از  بسیاری  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  نیز  اجاره بها  گرانی 
موعد  که  تابستان  و  بهار  فصل  در  جامعه  نیازمند  و  متوسط  اقشار 
کابوسی  به  موضوع  این  و  هستند  فشار  تحت  واقعاً  جابه جایی هاست، 

برای آنها تبدیل شده است.
وی افزود: حل این مسأله نیازمند اقدامی فوری است و شنیده ام در 
مجلس دو فوریت طرحی در این زمینه تصویب شده و نمایندگان قصد 
دارند قوانین قبلی که چندان مؤثر و مفید نبوده، به روزرسانی کنند تا 
سریعاً در این زمینه چاره اندیشی شود؛ البته مالکین محترم هم حق و 

حقوقی دارند اما معقول و منصفانه باشد.
حاج علی اکبری ادامه داد: در وام ودیعه بانک شروطی تعیین می کند 
که کار برای مستأجران ناممکن شده و در بن بست قرار می گیرند که 
از دولت تقاضا می شود به ویژه در شرایط دشوار کنونی اقدامی جدی و 

سریع در این زمینه داشته باشد.
وی همچنین از قوه قضاییه خواست که با قاطعیت با سودجویانی که 
با استفاده از فضای مجازی باعث گرانی و تورم کاذب می شوند، برخورد 
کند و تأکید کرد: از مردم عزیز و اهل مواسات که کم هم نیستند، توقع 
تا ان شاءاهلل  این شرایط عمل کنند  با مهر و عطوفت بیشتر در  داریم 

بخش بیشتری از مسأله با همدلی بین مردم حل و فصل شود.

رییس جمهور گفت:هدایت، نظارت و حمایت 
راستای هماهنگ سازی  سه وظیفه دولت در 
به  باید  است.  اقتصاد  با  خصوصی  بخش 
فعالیت های مولد در کشور میدان داد و موانع 

سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد.
آیین  در  رییسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
صنعتی،  پروژه   ۸۲ از  همزمان  بهره برداری 
مناطق  عالی  شورای  کشاورزی  و  عمرانی 
با  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد، 
این  اجرای  دست اندرکاران  تمامی  از  تشکر 
طرح ها  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  پروژه ها 
و اقدامات اجرا شده در جهت تولید، اشتغال 
با محوریت علم و فناوری برای  و کارآفرینی 

مردم برکات زیادی داشته باشد.
مناطق  تاسیس  فلسفه  افزود:  جمهور  رییس 
ظرفیت های  از  که  است  این  تجاری  آزاد 
موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت های 
این هدف  بهره گرفته شود.  نهایت  اقتصادی 
در برخی مقاطع مورد بی توجهی قرار گرفته و 
بعضی از این مناطق تبدیل به جایگاهی برای 
مناطق  این  که  حالی  در  است  شده  واردات 

بهترین فرصت برای صادرات هستند.
وی برخورداری از استاندارد و کیفیت باال را 
از ویژگی های ضروری محصوالت تولیدی در 
مناطق آزاد عنوان و تاکید کرد: گزارش های 
مناطق  که  می دهد  را  این  نوید  شده  ارائه 
خود  اصلی  فلسفه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
جذب  و  کارآفرینی  اشتغال،  تولید،  یعنی 
گفت:  جمهور  رئیس  است.  بازگشته  سرمایه 
افزایش  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
اقتصادی  رشد  اساسی  شرط  دو  بهره وری 
هستند؛ هر اقدامی در جهت افزایش بهره وری 
باید  توسط بخش خصوصی  و سرمایه گذاری 
مورد توجه مناسب قرار گیرد. آیت اهلل رییسی 
برای حضور  به بخش خصوصی  میدان دادن 
ضروری  را  کشور  اقتصادی  عرصه  در  فعال 
دانست و تصریح کرد: حضور بخش خصوصی، 
سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های بزرگ در 
اقتصاد از گام های موفقی است که باید تقویت 

شود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه ...

تعداد  افزایش  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
پاتاوه،  گفت:  و  داد  خبر  استان  این  شهرستان های 
لوداب، دیشموک و چاروسا بزودی شهرستان می شوند.  
سید علی احمدزاده در جمع مردم بخش لوداب  اظهار 
داشا: به زودی دو بخشدر بویراحمد و دنا و دو بخش 
می یابد.  ارتقاء  شهرستان  به  کهگیلویه  شهرستان  در 
وی با تاکید بر اینکه به زودی شهرستان شدن لوداب 
مصوب می شود، خاطرنشان کرد: ضروری است مردم 
باشند  داشته  شدن  شهرستان  برای  را  الزم  آمادگی 
و واقعیت امر اول باید خود مردم فرهنگ شهرستان 

شدن را داشته باشند  و فضاهای....

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

2

2
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معاون عمرانی کهگیلویه و بویراحمد:

۴۸۰۰ تن قیر رایگان در 
اختیار شهرداری های استان 

قرار گرفت

یاسوج ؛
شهری بدون 

پارکینگ خودرو

واردات ۱.۵ میلیارد دالری خودرو به بازار ارز 

فشاری وارد نخواهد کرد؛

مشکلی در تأمین ارز واردات خودرو 
نیست

ارز ترجیحی
میدان را برای تازیدن دالالن و مفسدان باز کرد

هدایت، نظارت و حمایت 
بخش خصوصی از وظایف دولت است 

2

2

در کهگیلویه و بویراحمد؛

فضای سبز
 مرده است 
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امام باقر علیه السالم
از پند خداوند، بهره  مند شوید و به کتاب او چنگ زنید؛ زیرا آن، رساترین 

پند و خوش  فرجام  تریِن چیزها در قیامت است. خداوند، حّجت را قرار 
داده است. بنا بر این، هر که هالك شود، با وجود دلیل روشن هالك 

می  شود و هر که زنده بماند، با وجود دلیل روشن زنده می  ماند.
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مطالعات نشان می دهد؛
آنفلوانزا

 باعث بروز مشکالت قلبی می شود
محققان برای اولین بار بر روی موش ها نشان 
آنفلوانزا  با  مرتبط  قلبی  مشکالت  که  دادند 
ناشی از التهاب شدید در ریه ها نیست، بلکه 
ناشی از تاثیر مستقیم آنفلوانزا بر سلول های 

قلبی است.
تحقیق  در  اوهایو  ایالتی  دانشگاه  محققان 
قبلی ذرات ویروسی آنفلوانزا را در سلول های 
بودند،  کرده  مشاهده  آلوده  موش های  قلبی 
اما نمی توانستند با اطمینان بگویند که وجود 
آنها در قلب باعث آسیب قلبی می شود. زمانی 
آنفلوانزا  ویروس  با  را  موش ها  محققان  که 
در  تکثیر  به  قادر  که  ژنتیکی  تغییریافته 
موش ها  کردند،  آلوده  نبود،  قلب  سلول های 
نشان  را  التهابی  آنفلوانزا  کالسیک  عالئم 

دادند، اما بدون عوارض قلبی.
تحقیق،  تیم  سرپرست  یونت«،  »جاکوب 
که  زمانی  حتی  دادیم  نشان  »ما  می گوید: 
دارد،  ریه ها وجود  در  بسیار شدیدی  عفونت 
قلب  در  نمی تواند  که  است  ویروسی  آن  اگر 

تکثیر شود، عوارض قلبی بروز نمی کنند.«
وی در ادامه افزود: »این مسئله ثابت می کند 
که عفونت مستقیم قلب است که این عوارض 

را ایجاد می کند.«
مدتی است ثابت شده است که بیماران مبتال 
به آنفلوانزا بستری در بیمارستان ممکن است 
در  مطالعه  یک  شوند.  قلبی  مشکالت  دچار 
۱۲درصد  حدود  که  داد  نشان   ۲۰۲۰ سال 
دلیل  به  که  متحده  ایاالت  در  بزرگساالن  از 
بودند  شده  بستری  بیمارستان  در  آنفلوانزا 
ناگهانی  عوارض  دچار  سال،  هشت  طول  در 

و جدی قلبی شدند.
ویروس آنفلوانزا بیشتر تالش خود را بر نفوذ 
کلی  طور  به  اما  می کند،  متمرکز  ریه ها  به 
به  اما  ندارد.  وجود  اندام ها  سایر  یا  خون  در 
قلب می رسد و یافتن این موضوع که چگونه 
در  کار  ادامه  از  بخشی  می افتد  اتفاق  این 

آزمایشگاه یونت است.
هنوز خیلی زود است که بگوییم این تحقیق 
آنفلوانزا  بیماران  درمان  بر  می تواند  چگونه 
تأثیر  قلبی  عوارض  با  بیمارستان  در  بستری 
یافته ها  »این  می گوید:  یانت  اما  بگذارد، 
ویروسی  عفونت  پاکسازی  که  می دهد  نشان 
ساز  مشکل  اثرات  کاهش  کلید  می تواند 

آنفلوانزا بر قلب باشد.«
محققان دانمارکی می گویند؛

 B۱2 کمبود ویتامین
به روند رشد کودکان آسیب می رساند

 B۱۲ طبق یک مطالعه جدید، کمبود ویتامین
در نوزادان منجر به رشد ضعیف حرکتی و کم 

خونی می شود.
عین  در  و  بزرگ  مشکل  یک   B۱۲ کمبود 
گفته  به  است.  شده  گرفته  نادیده  حال 
این  دانمارک،  کپنهاگ  دانشگاه  محققان 

مشکل نیازمند راه حل های جدید است.
بالقوه  به طور  تنها  نه   B۱۲ ویتامین کمبود 
منجر به کم خونی می شود، بلکه می تواند به 
سیستم عصبی آسیب برساند. و برای کودکان 
مهم  بسیار  مغز  رشد  برای   B۱۲ خردسال، 
این  ارشد  محقق  فریس«،  »هنریک  است. 
مطالعه و استاد گروه تغذیه و ورزش دانشگاه 
از  بسیاری  میان  »در  می گوید:  کپنهاگ، 
کودکانی که در مطالعه ما شرکت کردند، ما 
 B۱۲ ویتامین  کمبود  بین  قوی  ارتباط  یک 
پیدا  خونی  کم  و  حرکتی  ضعیف  رشد  و 
جهان  سرتاسر  در  که  سال هاست  کردیم.« 
توجه  آهن  و  روی   ،A ویتامین  کمبود  به 
در  کمی  تحقیقات  که  حالی  در  می شود، 
مورد کمبود B۱۲ وجود دارد. بیش از ۱۰۰۰ 
کودک مبتال به سوءتغذیه حاد ۶ تا ۲۳ ماهه 
در این مطالعه شرکت کردند. سطح ویتامین 
B۱۲ کودکان هم قبل و هم بعد از سه ماه 
توصیه  محتوای  حاوی  روزانه  غذایی  رژیم 
که  هنگامی  شد.  گیری  اندازه   B۱۲ شده 
مطالعه شروع شد، دو سوم از کودکان سطح 
B۱۲ پایین یا حاشیه ای داشتند. حتی پس از 
سه ماه تسکین غذایی، یک سوم از کودکان 
ذخیره  حاشیه ای  یا  پایین  سطح  همچنان 
B۱۲ را داشتند. توضیح تأسف بار این است 
که محدودیتی برای میزان جذب B۱۲ وجود 
تنها  کودک  روده  محققان:  گفته  به  دارد. 
وعده  هر  در  را   B۱۲ میکروگرم   ۱ می تواند 
غذایی جذب کند. بنابراین، اگر کودکی ۵۰۰ 
میکروگرم کمبود داشته باشد، بیش از چند 
هفته طول می کشد تا کمبود او جبران شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور: 
برنامه دولت ایجاد اقتصاد رقابتی 

جهت تعدیل قیمت هاست
خوب  خبر  مهمترین  گفت:  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
اقتصادی دولت این است که اقتصاد، یک  اقتصاد رقابتی شود 

تا در پی آن قیمت ها خود به خود تعدیل شود.
 »سیدصولت مرتضوی« روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از سی 
در  تهران  مصالی  در  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  سومین  و 
پاسخ به یک پرسش که دولت از تولید چه کتاب هایی حمایت 
باشد،  جامعه  نیاز  مورد  که  هایی  کتاب  از  گفت:   می کند؟. 
مشکالت جامعه را برطرف کند و به فرهنگ و اقتصاد جامعه 

کمک کند و از آسیب های اجتماعی بکاهد.
وی درباره برنامه دولت برای رفع مشکل کاغذ هم توضیح داد 
که وزیر فرهنگ و ارشاد نوید داد از ارز ترجیحی برای واردات 
کاغذ استفاده می شود و برنامه های دولت این است که نخست 
تولید کاغذ را در کشور توسعه دهد  و از هر سرمایه گذاری که 
در این زمینه امکان افزایش تولید داشته باشد حمایت می کند. 
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره خبر خوب اقتصادی گفت: 
مهمترین خبر خوب اقتصادی دولت بنا بر این است که اقتصاد، 
تا در پی آن قیمت ها خود به خود  اقتصاد رقابتی شود  یک  
تعدیل شود. معتقدیم که وقتی انحصارها شکسته شود قدرت 
وقتی  می یابد.  افزایش  تولید  در  وری  بهره  و  سرمایه گذاری 
قدرت سرمایه گذاری و بهره وری افزایش یابد کمیت و کیفیت 

هم ارتقا می یابد و در نهایت قیمت ها تعدیل می شود.
مشاغل  از  دولت  حمایت  درباره  سوالی  به  درپاسخ  مرتضوی 
ویژه  به  مهارت ها  آموزش  گفت:  سرمایه  کم  محور  مهارت 
علت های  از  یکی  محور  اشتغال  و  دانش بنیان  مهارت های 
و  دانشگاه ها  کمک  با  دولت  که  است  امروز  ناپذیر  اجتناب 
در  همواره  علم  صاحبان  و  نخبگان  ظرفیت های  از  استفاده 
حوزه های مختلف  برنامه ریزی دارد تا مشاغل اشتغال محور و 

دانش پایه را توسعه دهد.

اقتصاد کشور به جراحی نیاز داشت
 خوِد دولت اقشار هدف را شناسایی کند

یک فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور 
به اصالحات اساسی نیاز دارد،گفت: خوِد دولت باید به دنبال 

جامعه هدف رفته و آن ها را شناسایی کند.
اینکه  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ظریفیان  غالمرضا 
اقتصاد کشور به اصالحات اساسی نیاز دارد، گفت:  اصالح نظام 
برای کشور  است  اقتصادی  واقع یک جراحی  در  که  یارانه ای 
الزم بود. البته این جراحی هزینه هم دارد. در واقع یک دوره 
آن  در  الزم  برنامه ریزی  باید  که  دارد  وجود  جراحی  از  پیش 
انجام شود، جراحی را کسانی انجام دهند که توانایی و اعتبار 
الزم را دارند و پس از دوره جراحی هم باید نظارت شود که 
دولت  شاید  کرد:  تأکید  وی  یافته ایم.  دست  اهداف  به  چقدر 
ناچار بود سیاست اصالح نظام یارانه ای را در پیش بگیرد، ولی 
کشور باید به سمت اصالحات اساسی تر و بنیادی تر در عرصه 
اقتصادی برود و صرف این اقدامات موسمی نمی تواند مشکالت 
اقتصادی کشور را کامل حل کند.  دولت در مسیر اصالح نظام 
یارانه ای باید مراقب باشد که جامعه هدف آسیب نبیند. خوِد 
شناسایی  را  آن ها  و  رفته  هدف  جامعه  دنبال  به  باید  دولت 
کند. از بروز تناقضات جلوگیری کرده و برنامه ای داشته باشد 
اقشار مختلف  توانایی  به میزانی که کاالها گران می شود،  که 
جامعه هم افزایش می یابد و در واقع اجازه ندهد فشار اقتصادی 
اینکه  بیان  با  سیاسی  فعال  این  شود.  وارد  مردم  به  بیشتری 
دولت باید پیش از شروع طرح مقدمات الزم را فراهم می کرد، 
است،  انجام  حال  در  طرح  این  که  حاال  گفت:  حال  عین  در 
کند  لمس  باید  جامعه  دارد.  زیادی  اهمیت  شفافیت  موضوع 
است.  یکسان  می کند  اجرا  آنچه  با  می گوید  دولت  آن چه  که 
گزارش هایی خالف واقع، آمارهای درهم و برهم و بزرگنمایی ها 
دهک   ۹ به  می خواهد  می گوید  دولت  االن  شود.  انجام  نباید 
یارانه بدهد اما مولفه هایی را برای دهک بندی مطرح می کند 
که براساس آن بخش زیادی از جامعه آماری حذف می شود. 
در اینجا جامعه احساس می کند بین آنچه گفته شده و آنچه 
عمل می شود تفاوت وجود دارد. این معیارها باید از قبل تعیین 
و اعالم می شد. ظریفیان با تأکید بر این که »دولت نباید مردم 
را دچار سردرگمی کند«، تصریح کرد: مردم باید احساس کنند 
طرحی که در حال اجراست به افزایش توانمندی  آن ها منجر 
می شود، نه اینکه با تحقیر به دنبال تأمین حداقل معیشت خود 
باشد. در واقع دولت نباید مردم را نه سردرگم و نه تحقیر کند، 
بلکه سعی کند دامنه افراد مشمول طرح را افزایش داده و این 

افراد را پیدا کند.
 این فعال سیاسی با اشاره به این که »دولت اعالم کرده فقط 
حالی  در  این  کرد:  اظهار  می یابد«،  افزایش  قلم  چهار  قیمت 
را در  اقالم  از  لبنیات و روغن طیف های گسترده ای  است که 
برمی گیرد. از سویی افزایش این اقالم ممکن است بر گرانی 

سایر اقالم هم تاثیر بگذارد. 
در حال حاضر افزایش اجاره مسکن فشار زیادی به مستاجران 
که  یارانه ای  مقدار  آن  است  مهم  بنابراین   ، است  کرده  وارد 
افزایش می یابد، پاسخگوی تورمی که در اثر اجرای این طرح 

ایجاد می شود، باشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

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

آیت اهلل رییسی در آیین بهره برداری پروژه های شورای عالی مناطق آزاد:

هدایت، نظارت و حمایت بخش خصوصی از وظایف دولت است

رییس جمهور گفت:هدایت، نظارت و حمایت 
سه وظیفه دولت در راستای هماهنگ سازی 
به  باید  است.  اقتصاد  با  خصوصی  بخش 
فعالیت های مولد در کشور میدان داد و موانع 

سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد.
آیین  در  رییسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
صنعتی،  پروژه   ۸۲ از  همزمان  بهره برداری 
مناطق  عالی  شورای  کشاورزی  و  عمرانی 
با  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد، 
این  اجرای  دست اندرکاران  تمامی  از  تشکر 
طرح ها  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  پروژه ها 
و اقدامات اجرا شده در جهت تولید، اشتغال 
و کارآفرینی با محوریت علم و فناوری برای 

مردم برکات زیادی داشته باشد.
مناطق  تاسیس  فلسفه  افزود:  رییس جمهور 
ظرفیت های  از  که  است  این  تجاری  آزاد 
موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت های 
اقتصادی نهایت بهره گرفته شود. این هدف 
در برخی مقاطع مورد بی توجهی قرار گرفته و 
بعضی از این مناطق تبدیل به جایگاهی برای 
مناطق  این  که  حالی  در  است  شده  واردات 

بهترین فرصت برای صادرات هستند.
وی برخورداری از استاندارد و کیفیت باال را 
از ویژگی های ضروری محصوالت تولیدی در 
مناطق آزاد عنوان و تاکید کرد: گزارش های 
ارائه شده نوید این را می دهد که مناطق آزاد 
یعنی  اصلی خود  فلسفه  به  اقتصادی  ویژه  و 

سرمایه  جذب  و  کارآفرینی  اشتغال،  تولید، 
بازگشته است.

رئیس جمهور گفت: سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی و افزایش بهره وری دو شرط اساسی 
اقدامی در جهت  اقتصادی هستند؛ هر  رشد 
توسط  سرمایه گذاری  و  بهره وری  افزایش 
بخش خصوصی باید مورد توجه مناسب قرار 

گیرد.
بخش  به  دادن  میدان  رییسی  آیت اهلل 
عرصه  در  فعال  حضور  برای  خصوصی 
را ضروری دانست و تصریح  اقتصادی کشور 
سرمایه گذاری  خصوصی،  بخش  حضور  کرد: 
از  اقتصاد  در  بزرگ  شرکت های  و  بانک ها 

گام های موفقی است که باید تقویت شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه میدان دادن 
است،  دولت  وظایف  از  خصوصی  بخش  به 
سه  حمایت  و  نظارت  هدایت،  داشت:  اظهار 
هماهنگ سازی  راستای  در  دولت  وظیفه 
به  باید  است.  اقتصاد  با  خصوصی  بخش 
فعالیت های مولد در کشور میدان داد و موانع 

سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد.
و  اقتصادی  امور  وزارت  از  قدردانی  با  وی 
دخیل  اجرایی  دستگاه های  سایر  و  دارایی 
کار،  و  کسب  مجوزهای  صدور  تسهیل  در 
گفت: زمینه برای سرمایه گذاری و فعالیتهای 
اقتصادی باید بیش از پیش تسهیل شود و راه 
اندازی سامانه جامع صدور مجوزهای کسب 

حساب  به  زمینه  این  در  موثر  گامی  کار  و 
می آید.

و  مدیران  به  خطاب  جمهور  رئیس 
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  روسای 
دچار  نباید  شما  تصمیمات  گفت:  اقتصادی 
در  متاسفانه  شود.  اداری  پیچیدگی های 
گرفتاری  شاهد  سازمان ها  و  ادارات  برخی 
اینگونه  به  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
موانع هستیم. این روند به نحوی است که هم 
مدیران را خسته می کند و هم سرمایه گذار را 
از سرمایه گذاری پشیمان می کند. در مناطق 
روندهای  یا  پیچیدگی ها  چنین  نباید  آزاد 

اداری فرسایشی را شاهد باشیم.
مورد  در  شده  ارائه  گزارش  به  اشاره  با  وی 
افتتاح  طرح های  در  نفر  هزار  اشتغال هشت 
شعار  به  مزین  سال  در  گفت:  امروز  شده 
شنیدن  دانش بنیان«  اشتغال آفرین،  »تولید، 

چنین خبرهایی مایه خوشحالی است.
رئیس جمهور به ضرورت استفاده از نیروهای 
اشاره  اقتصادی  آزاد و ویژه  بومی در مناطق 
آزاد  مناطق  فعالیت  داشت:  اظهار  و  کرد 
مناطق  در  است.  مرزها  نزدیکی  در  عموما 
مختلف کشور نیروهای کارآمد و تحصیلکرده 
بسیاری داریم که می توان از آنها در طرح ها و 
پروژه ها بهره گرفت، اما اولویت  جذب در هر 

منطقه با نیروهای کارآمد و بومی باشد.
قانونی  اختیارات  به  اشاره  با  رییسی  آیت اهلل 

گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  روسای 
در کنار هر اختیار و حقی که به مدیران داده 
داشته  وجود  نیز  پاسخگویی  باید  می شود، 
و  تکالیف  به  نسبت  باید  مدیر  هر  و  باشد 

وظایفی که بر عهده دارد، پاسخگو باشد.

رئیس جمهور اقدامات و طرح های اجرا شده 
در زمینه های انرژی و کشاورزی را در مناطق 
تصریح  و  دانست  ضروری  کشور  برای  آزاد 
انجام شده هم مصرف  کرد: عمده طرح های 
داخلی دارد و هم فرصت های صادراتی ایجاد 

کرده است.
رییسی به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اشاره  همسایگان  با  ارتباطات  گسترش  در 
منطقه  با  تعامالت  گسترش  گفت:  و  کرد 
دارد،  مهمی  جایگاه  کشورمان  برای  اوراسیا 
اقتصادی در  اقدامات مناطق آزاد و ویژه  لذا 
تعامالت  افزایش  زمینه  می تواند  منطقه  این 
را  همسایه  کشورهای  با  تجاری  و  اقتصادی 

فراهم کند.
رییس جمهور اظهار داشت: در برنامه هفتم 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  جایگاه  توسعه 

باید با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود.
فناوری  علمی،  ضرورت  بر  رییسی  آیت اهلل 
انجام  پروژه های  بودن  دانش بنیان  و  پایه 
ضمیمه  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور  در  شده 
کردن دانایی ها به توانایی ها می تواند به انجام 
کارهای ماندگار در کشور منجر شده و زمینه 
افزایش تولید و گسترش صادرات را نیز فراهم 
کند. رییس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  گردشگری 
افزایش صادرات  ایجاد اشتغال و  تاکید کرد: 
منافاتی با صنعت گردشگری در این مناطق 

ندارد.
سعید  آقای  جمهور  رئیس  سخنان  از  پیش 
محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور گزارشی از اقدامات این شورا 

در سال ۱4۰۰ ارائه کرد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
در   ۱4۰۰ سال  در  داشت:  اظهار  اقتصادی 
در  و  تومان  میلیارد  هزار   ۳۶ آزاد  مناطق 
مناطق ویژه اقتصادی ۶4 هزار میلیارد تومان 
آن  درصد  که ۹۰  انجام شده  سرمایه گذاری 

توسط بخش خصوصی بوده است.
همچنین احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در مورد نقش مناطق آزاد در اقتصاد 
کشور گفت: مناطق آزاد در ماه های اخیر از 
دروازه های واردات به سمت سکوهای صادرات 
سوق یافته اند. این مناطق نقطه تماسی برای 
اقتصاد ایران و سرمایه گذاری خارجی هستند.

اقدامات  گفت:  ملل  سازمان  در  ایران  سفیر 
می شود  غذایی  ناامنی  باعث  یکجانبه  قهری 
غیرقانونی  اقدامات  این  از  کشورها  برخی  و 
به  دادن  گرسنگی  برای  سالحی  عنوان  به 
استفاده  تحریم  تحت  کشورهای  جمعیت 

می کنند.
دائم  نماینده  و  سفیر  روانچی  تخت  مجید 
عالی رتبه  نشست  در  ملل  سازمان  در  ایران 
و  غذایی  امنیت  موضوع  در  امنیت  شورای 
تغییرات  غذایی،  ناامنی  گفت:  مخاصمات 
اثرات  و  کووید ۱۹  هوایی، همه گیری  و  آب 
مختلف، همگی  بین المللی  مخاصمات  منفی 
بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش 
از چهار دهه از تحریم های آمریکا رنج می برد، 
میزبانی  این،  بر  عالوه  است.  گذاشته  تأثیر 
چندین میلیون آواره از افغانستان بر اقتصاد 
وارد  فشار  غذایی  مواد  تامین  از جمله  ایران 
ملل  سازمان  کرد:  تصریح  وی  است.  کرده 
کمک کنندگان  و  بین المللی  جامعه  متحد، 

عمل  خود  تعهدات  به  موظفند  بین المللی 
را  نیاز  مورد  مالی  و  فنی  و کمک های  کرده 

به اتباع خارجی مستقر در ایران ارائه دهند.
کرد:  تاکید  نشست  این  در  ایران  سفیر 
جدایی  طور  به  مخاصمه  و  غذایی  ناامنی 
مخاصمات  و  هستند  مرتبط  هم  با  ناپذیری 
در  اختالل  است.  غذایی  ناامنی  اصلی  علت 
فشار  افزایش  مردم،  آوارگی  تامین،  زنجیره 
کاهش  و  اقتصادی،  و  طبیعی  منابع  بر 
سیستم  و  آسیب دیده  جمعیت  تاب آوری 
غذایی، همگی از اثرات بلندمدت مخاصمات 
ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده  هستند. 
با اشاره به گزارش جهانی بحران های غذایی 
در سال ۲۰۲۲ گفت: سطح جهانی گرسنگی 

حال  در  نگران کننده ای  سرعت  با  همچنان 
افزایش است و ناامنی غذایی حاد طی شش 
افزایش  توجهی  قابل  طور  به  گذشته  سال 
در  جهانی،  آمارهای  اساس  بر  است.  یافته 
نفر  میلیون   ۱۹۳ به  نزدیک   ،۲۰۲۱ سال 
غذایی  ناامن  دچار  شدت  به  کشور   ۵۳ در 
تخت  داشتند.  نیاز  فوری  کمک  به  و  بودند 
نزدیک  شامل  وضعیت  این  افزود:  روانچی 
به 4۰ میلیون نفر در ۳۶ کشور می شود که 
در شرایط اضطراری یا بدتر بودند. بر اساس 
عامل  همچنان  مخاصمات  گزارشات،  همین 
نفر  میلیون   ۱۳۹ برای  غذایی  ناامنی  اصلی 
در ۲4 کشور جهان است که در سال ۲۰۲۱ 
با بحران یا بدتر شدن شرایط مواجه شده اند. 

این ارقام حاکی از وخامت و تشدید وضعیت 
سفیر  است.  جهان  سراسر  در  بشردوستانه 
ایران در سازمان ملل گفت: تمام جهان تحت 
تأثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفته است، با 
ناامنی  از  آفریقا  که  نیست  شکی  حال،  این 
غذایی بیشتر رنج می برد. ایران با سازمان های 
خاص  وضعیت  به  رسیدگی  برای  بین المللی 
می کند  همکاری  افغانستان  غذایی  امنیت 
به  ادامه  در  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
بحران  درگیر  منطقه ای  کشورهای  وضعیت 
و  سوریه  یمن،  افغانستان،  جمله  از  غذایی 
افغانستان،  در  گفت:  و  کرد  اشاره  فلسطین 
۲۲ میلیون نفر از امنیت غذایی رنج می برند و 
به کمک نیاز مبرم دارند. ایران با سازمان های 
خاص  وضعیت  به  رسیدگی  برای  بین المللی 
امنیت غذایی افغانستان همکاری می کند. در 
انتظار می رود  کنونی،  برانگیز  شرایط چالش 
که جامعه جهانی به مردم افغانستان در غلبه 

بر مشکالت کمک کند.

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت در راستای حفظ کرامت مردم و 
سازی  عادالنه  مطلق  فقر  کردن  کن  ریشه 

نظام توزیع یارانه را در دستور کار قرار داد.
هادی بیگی نژاد با اشاره به بیانیه حزب اتحاد 
سیاست  تغییر  مورد  در  اسالمی  ایران  ملت 
های ارز ترجیحی افزود: دولت با اختصاص ارز 
اساسی  کاالهای  تامین  برای  تومانی   4۲۰۰
مشمول  کاالهای  توزیع  برای  بود  مجبور 
کارخانه  و  کننده  توزیع  کننده،  وارد  برای 
دار نظارت و حراست بگذارد، اما با این وجود 
مصرف  دست  به  یارانه  مشمول  کاالهای 

کننده واقعی یعنی مردم نمی رسید.
در  دولت  اینکه  بیان  با  مالیر  مردم  نماینده 
طرح تغییر سیاست های ارز ترجیحی تصمیم 
منطقی و عاقالنه گرفته است، اظهار داشت: 
عده ای با دریافت ارز 4۲۰۰ تومانی کاالهای 
غیر ضرور به کشور وارد کردند و یا در ازای 
دریافت ارز برای تامین کاالهای اساسی، این 
اقالم را به قیمت آزاد به بازار عرضه می کردند 
این انحراف اقتصادی، باعث هدر رفت سرمایه 

های کشور شده بود.

اتحاد  حزب  تند  بیانیه  به  واکنش  در  وی 
ملت مبنی بر اینکه حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
اقتصادی  وارد آمدن فشار کم سابقه  موجب 
به مردم می شود، ادامه داد: دولت در راستای 
فقر  کردن  کن  ریشه  و  مردم  کرامت  حفظ 
مطلق عادالنه سازی نظام توزیع یارانه را در 

دستور کار قرار داد.
از  انتقاد  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
با  اینکه دولت  بر  بیانیه مبنی  این  از  بخشی 
عادالنه سازی یارانه کرامت مردم را زیر سوال 
برده است،خاطر نشان کرد: دولت و مجلس 
منطقی  تصمیم  اقتصادی  جراحی  برای 
به  را  یارانه  دولت  تحول،  این  با  و  گرفته اند 
آخر زنجیره یعنی مردم تحویل می دهد این 
کار درستی است و باعث می شود که نظارت 
اساسی  کاالهای  و  یارانه  توزیع  در  بیشتری 

اعمال شود.
بیگی نژاد با بیان اینکه ویژه خواران سیاسی 
تحول  مهم  طرح  این  اجرای  با  اقتصادی  و 
شبکه  گفت:  هستند،  مخالف  اقتصادی 
توزیع برخی کاالهای اساسی در کشور برای 
حاکمیت مشخص نیست، اینکه آرد و روغن 
چگونه توزیع می شود و چه آسیب های در 
این حوزه به اقتصاد می زند باید شفاف شود.

وی ادامه داد: دولت حدود 4۰۰ هزار میلیارد 
التفاوت برخی کاالها را پرداخت  تومان مابه 
به  یارانه ای  قیمت  با  کاالها  این  اما  می کرد 
اجرای  با  نمی رسید،  کننده  مصرف  دست 
ها  یارانه  موضوع  اقتصادی،  تحول  طرح  این 

ساماندهی می شود.
این  بهتر  اجرای  برای  راهکاری  ارائه  با  وی 
مردم  و  حاکمیت  وظایف  تفکیک  با  طرح 

گفت:  ترجیحی  ارز  سیاست  تغییر  قبال  در 
این  باید همکاری جدی در  مجلس و دولت 
اقتصادی  جراحی  این  تا  دهند  انجام  حوزه 
مشمول  یارانه  و  انجام شود  وجه  بهترین  به 
ها  گزارش  اساس  بر  چون  شود  افراد  همه 
این طرح  افراد جامعه مشمول  از  ۱۰ درصد 
نمی شوند اما به دالیل مختلفی برخی افراد 
هم یارانه دریافت نکردند که باید مورد توجه 
قرار گیرند فرد بازنشسته که صاحب مسکن 
و خودرو است نباید از دریافت یارانه محروم 

شود دولت به این موضوع توجه کند.
این  قبال  در  مردم  مسوولیت  مورد  در  وی 
کاالهای  تامین  برای  افزود:  اقتصادی  تحول 
به  مردم  نداریم  کمبودی  کشور  در  اساسی 
مورد  در  سازی  شایعه  کنند  اعتماد  دولت 
باید  اما  است  اساس  بی  نان  قیمت  افزایش 
اگر خرید مردم  این شرایط  توجه داشت در 
دو برابر شود طبیعی است که با کمبود برخی 
کاالها مواجه خواهیم شد در مجموع می توان 
عدالت  توزیع  به  تواند  می  طرح  این  گفت 
یارانه ای در کشور منجر شود و دست دالالن 

اقتصادی در این حوزه را قطع کند.

تخت روانچی در نشست شورای امنیت:

تحریم های غیرقانونی کشورها، 
منجر به ناامنی غذایی می شود

نماینده مالیر در مجلس شورای اسالمی؛

دولت برای »حفظ کرامت مردم و
 حذف فقر مطلق« یارانه ها را عادالنه کرد


