
گرانی بنزین در مجلس 
مد نظر نیست 

ساختمان های ناایمن  فوراً 
شناسایی و مقاوم سازی شوند
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عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: در برنامه تحول اقتصادی 
به هیچ وجه گران شدن نان، بنزین و دارو جزو مصوبات مجلس 
نیست و برنامه ای برای این موضوع در مجلس نداریم. علی حدادی 
با خبرنگاران افزود: در کشور  در نشست روز شنبه هشتم خرداد 
هیچ لحظه ای بن بست نداشتیم؛ مشکالت هست ولی باید تهدیدات 

را به فرصت تبدیل کنیم. اتصال به اوراسیا از امتیازات خوب...

با  داد  راه و شهرسازی دستور  و  به وزرای کشور  رئیس جمهور، 
و صاحبان  را در سطح کشور شناسایی  ناایمن  فوریت سازه های 
دکتر  آیت اهلل  کنند.   سازه ها  این  مقاوم سازی  به  مکلف  را  آنها 
با  دولت،  هیأت  یکشنبه  روز  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
آبادان و  مردم شریف  تسلیت مجدد به مردم خوزستان خصوصاً 

خانواده های داغدیده در این سانحه، گفت: خوزستان از...
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صادرات غیر نفتی در استان 
مورد بی مهری قرار گرفته است 

طالق عاطفی 
بحرانی فرار روی 

خانواده ها 

۷ پایگاه سنجش سالمت جسمی 
برای نوآموزان استان دایر شد

کهگیلویه  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
سطح  در  پایگاه  هفت  تعداد  گفت:  وبویراحمد 
شهرستانها و مناطق مختلف این استان دایر شده 
که از ۲۸ خردادماه  فعالیت خود را برای سنجش 

سالمت جسمانی نوآموزان آغاز خواهند کرد. 
پایگاه   ۲ تعداد  این  از  افزود:  خواه  عزت   حسنعلی 
ثابت شهری در شهرستان های دهدشت ، گچساران  
و  ۲ پایگاه شهری در شهر یاسوج  و ۲ پایگاه سیار 
)بویراحمد، کهگیلویه( و یک پایگاه عشایری فعالیت 
مدارس  برای  داشت:  ابراز  وی  داشت.  خواهند 
شده  بینی  پیش  سیار  پایگاه  یک   استان  عشایری 
است که از ابتدای شهریورماه شروع به کار خواهد 

کرد. عزت خواه تاکید کرد: از همه...

و  مراکز  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
برای  عاملی  را  بنیان  دانش  شرکت های 
دانش  گفت:  و  دانست  کشور  نیازهای  رفع 
بنیان ها سبب شدند یک قدم بزرگ برای حل 

مشکالت اقتصادی کشور برداریم.
در  یکشنبه  روز  عصر  قالیباف  محمدباقر 
مراسم افتتاحیه رویداد ملی عصر امید که در 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  علمی  نمایشگاه 
خانواده های  به  تسلیت  با  شد  برگزار  آزاد 
آبادان  در  متروپل  ساختمان  حادثه  داغدار 
گفت: امروز دانشگاه از تمام نقاط خاص خود 
و  کرده  نفوذ  مردم  بین  در  و  کرده  استفاده 

فراگیر شده است.
دانش  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بر  خودمان  نیازهای  شدند  سبب  بنیان ها 
حل  برای  بزرگ  قدم  یک  و  کنیم  طرف 
چالش های  که  کشور  اقتصادی  مشکالت 
است،  کرده  ایجاد  ما  برای  اساسی  و  جدی 

برداریم.
وی با بیان اینکه هر فردی برای منفعت مردم 
تالش کند، برای همیشه ماندگار خواهد شد، 
همه  نظام   این  کجای  هر  در  کرد:  تصریح 
الهی  نصرت  و  دین  مسیر  در  هستیم  مکلف 

گام برداریم.
آزاد  دانشگاه  به 4۰ سالگی  اشاره  با  قالیباف 
اسالمی گفت: در آن زمان هنگامی که صدها 
خالی  منتظر صندلی  درها  پشت  هزار جوان 
بودند، دانشگاه آزاد توانست شش  دانشگاه ها 
و  دهد  سوق  مسیر  این  به  را  جوان  میلیون 

شرایط تحصیل آنها را فراهم کند.
اسالمی  انقالب  دوم  گام  در  کرد:  اضافه  وی 
بر  بتواند  مردمی  و  علمی  نهاد  این  امیدوارم 
اساس سیاست نامه ای که مقام معظم رهبری 
برای گام دوم انقالب اسالمی مشخص کردند، 

بار اساسی از کشور بردارد.
همه  الزمه  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
آمادگی  را  علمی  نهادهای  و  دانشگاه ها 
آن  عالمانه  ادبیات  تولید  و  ایده پردازی  برای 
اعالم کرد و گفت: دانشگاه عامل بسیج همه 

ظرفیت ها برای این کار است و...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد می گوید: صادرات 
بی تدبیری  دلیل  به  استان  این  در  نفتی  غیر 
مسئوالن گذشته مورد بی مهری قرار گرفته است.

سیدعلی احمدزاده در نشست شورای برنامه ریزی 
داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  توسعه  و 
در  استان  هدفمند  برنامه  و  راهبردی  اولویت 
وی  باشد.  محور  صادرات  تولیدات   14۰1 سال 
امتیازات  استعداد،  زمینه هایی  در  استان  افزود: 
جهانی  جام  که  شرایطی  در  و  دارد  تولیداتی  و 

فوتبال ۲۰۲۲ بیست و دومین جام جهانی ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

بیمارستان نرگسی گچساران 
خرداد ماه به بهره برداری 

می رسد

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد؛

افزایش ۳۸ درصدی اهدای خون

 در کهگیلویه و بویراحمد

دانش بنیان ها 
عاملی برای رفع نیازهای کشور
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زنگ خطر جدی در کهگیلویه و بویراحمد؛

گسترش مصرف قلیان 
در بین جوانان

به اعتقاد رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی، گام 
از مدیریت صنعت  اصلی اصالح ساختار صنعت خودرو کشور را خروج دولت 
تایید کرد شورای  و  خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن دانست 

سیاستگذاری خودرو تشکیل شود.
محمدرضا نجفی منش، ضمن تاکید براینکه اهداف تببین شده از سوی وزارت 
نیازمند  اتفاق  این  اما  اجرا شود  و  عملیاتی  می تواند  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مشارکت تمامی بازیگران اصلی صنعت خودرو اعم از خودروسازان، قطعه سازان، 
ایران،  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  استاندارد،  سازمان  صمت،  وزارت 
است، گفت:اگر وزارت صمت یا هر مجموعه دیگری در این  وزارت نفت و… 
شد؛  نخواهد  محقق  اهداف  این  ببرد  پیش  را  کار  تنهایی  به  بخواهد  چرخه 
به خوبی  از ظرفیت مجموعه های دخیل در صنعت خودرو کشور  بایستی  لذا 

استفاده شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: اگر تمامی این مجموعه ها در 
کنار یکدیگر قرار گیرند، با تولی گری وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان 
شورایی اعم از بخش های ذی ربط در صنعت خودرو را دور یک میز جمع کرد و 
تحت عنوان “شورای سیاستگذاری خودرو” اهداف را تببین و برنامه ها را طراحی 
کرده و به بهترین شکل پیش برد. صنعت خودرو ایران،سه الی چهار درصد از 
تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. اجرایی شدن اهداف وزارت 
اصالح  که  است؛ چرا  پیگیری  نیازمند  این حوزه  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ساختار صنعت خودرو و بهبود وضعیت خودرو در کشور برای اقتصاد ایران از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
نجفی منش با بیان اینکه 1۲ هدف تبیین شده از سوی وزارت صمت، همگی 
مواردی هستند که صنعت خودرو ایران مبتال به آنهاست، تصریح کرد: با حل 
بایستی شاهد بهبود کیفیت خودروی داخلی، اصالح  چالش های عنوان شده، 

قیمت و ایجاد رضایت مردم باشیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار کرد: دولت و وزارت صمت بایستی 
گام اصلی را در صنعت خودرو ایران بردارند و قطعه سازان به عنوان بخشی از 
را دنبال کنند. دولت  بهترین شکل کار  به  باید  به عنوان مجری  این صنعت، 
همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند بایستی دخالت را کنار گذاشته و 
صرفا برنامه ریزی و نظارت را در دستورکار قرار دهد و با سیاست گذاری صحیح 

موجب اصالح وضع موجود شود.
نجفی منش گفت: گام اصلی اصالح ساختار صنعت خودرو کشور؛ خروج دولت 
از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری خودرو است. 
در  ای ها  کره  آمد؛  وجود  به  خصوصی  بخش  توسط  ایران  در  خودرو  صنعت 
حسرت صنعت خودرو ایران بودند اما دخالت های دولت و تغییر مکرر مدیران 
بتوانیم در  اگر  باعث شد در صنعت خودرو دچار عقب ماندگی شویم.  دولتی 
مسیر خصوصی شدن گام برداریم و دولت صرفا نظارت را بر عهده گیرد، با توجه 
به ظرفیت داخلی موجود کشور می توانیم شاهد رشد و پویایی صنعت خودرو 
ایران باشیم. امید است که دولت با تغییر رویکرد در رابطه با صنعت خودرو، 

زمینه ساز توسعه و اصالح ساختار صنعت خودرو کشور شود.
بین المللی  استانداردهای  به  باید  ایران  در  گفت: صنعت خودرو  پایان  در  وی 
توجه ویژه ای داشته باشد و همکاری های بین المللی را در جهت ارتقاء کیفیت 
از  اعم  مهمی  موارد  به  بایستی  عین حال  در  دهد.  قرار  در دستورکار  خودرو 
تامین ارز شرکت ها، رفع تعهدات ارزی، تامین مواداولیه فوالدی و نیز اصالح 
ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصالح نظام قیمت گذاری 

توجه ویژه داشته باشد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضعیت صنعت خودرو کشور هنوز 
قابل توجهی  رشد  ماه گذشته   ۶ به حدود  نسبت  اما  نیست،  دفاع  قابل 

داشته و مشکالت آن یک به یک در حال رفع است.
گروه  از  بازدید  خاتمه  در  یکشنبه  روز  امین«  فاطمی  رضا  »سید 
داشت: صنعت خودروی  اظهار  خبرنگاران  در جمع  سایپا  خودروسازی 
ایران از نظر ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت های نصب شده، مناسب 

است.
وی افزود: این صنعت هرچند مسائل و چالش های زیادی دارد و از این 

بابت باید به مردم و مشتریان حق داد، اما قابل احیا و اصالح است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ماه های گذشته تمرکز اولیه 
ما روی موضوع تولید و افزایش تولید بود. وقتی تولید افزایش می یابد 
یافته،  کاهش  شده  تمام  قیمت  افتاده،  اتفاق  شرکت ها  مالی  گردش 
می توان  را  کیفیت  بهبود  و  می افتند  حرکت  به  قطعه ساز  شرکت های 

انتظار داشت.
فاطمی امین اضافه کرد: نکته دوم، حرکت به سمت تغییر محصول است، 
زیرا بخش عمده ای از بی کیفیتی که مردم در خصوص خودروها اشاره 
دارند، ناشی از پلتفرم های قدیمی در خودروهایی همچون تیبا، سمند و 

پژو 4۰۵ است که خیلی قابل اصالح نیستند. 
ایران خودرو در سال جاری ۸۰ هزار دستگاه خودروی  یادآور شد:  وی 
را جایگزین محصوالت  و سایپا ۸۰ هزار دستگاه خودروی شاهین  تارا 
قدیمی خواهند کرد که اینها تغییر ریل و حرکت به سمت خودروهای 

جدید است.
خودرو گران نمی شود

برای  تصمیمی  فعلی  شرایط  در  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر   
افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.

فاطمی امین در ادامه با اشاره به برنامه دو ساله تعریف شده برای صنعت 
خودرو، خاطرنشان کرد: خودروسازی صنعتی بزرگ و مهمی است که با 

مشکالت و چالش هایی نیز همراه است، اما این مسائل قابل حل است.
وی اظهار داشت: امروز تا حدود زیادی مشکل تولید خودرو حل شده 
است. سال گذشته ۷۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان 
وجود داشت و متوسط عبور مستقیم خودرو در شرکتی نظیر سایپا تنها 

1۸ درصد بود که مشکالت زیادی را ایجاد می کرد.
وزیر صمت اضافه کرد: امروز عبور مستقیم خودرو از خط تولید به بازار 

در ایران خودرو به 1۰۰ درصد و در سایپا به ۹۷ درصد رسیده است.
فاطمی امین گفت: اجرای اقدامات دیگری نیز در نقشه راه صنعت خودرو 
آغاز شده که از آن جمله مبارزه با کاالهای یدکی قاچاق قابل اشاره است 

که ۳۰ درصد بازار لوازم یدکی خودرو را تشکیل می داد.
وی ادامه داد: در سایر  موضوعات از جمله تنوع محصول، بهبود کیفیت، 
محور،    ۹ در  به طورکلی  غیره  و  خودروسازان  مالکیت  ساختار  اصالح 
همین  در  که  خواسته ایم  نیز  خودروسازان  از  و  شده  تهیه  برنامه هایی 

راستا حرکت کند.
باید  پس  این  از  داشت:  بیان  همچنین  تجارت   و  معدن  وزیر صنعت، 
تارا  باشیم، خودروهایی همچون  بیشتر روی محصوالت جدید متمرکز 
دارند  باالیی  قیمت های  اما  برخوردارند،  مناسبی  کیفیت  از  شاهین  و 
که برای آحاد جامعه قابل دسترسی نیستند. در تالشیم خودروهایی با 

قیمت های پایین تر در کشور تولید کنیم.

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه پاشنه آشیل بنگاه های تولیدی، سرمایه در گردش 
است، گفت: به طور حتم تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی به نفع 

اقتصاد کشور است.
شریف  و صنعت  کشت  مجموعه  کرد:  اظهار  خبری  نشست  در  غالمی«  »ابراهیم 
آباد یکی از مجموعه های قدیمی است که در سال ۵۵ تاسیس شد و جزو مجموعه 
باسابقه کشور در حوزه کشاورزی و دامداری تلقی می شود، این شرکت تحت تاثیر 

فعالیت های خود توسعه پیدا کرد و به سازمان اقتصادی کوثر واگذار شد.
وی با بیان اینکه این شرکت در سه حوزه کشاورزی و تولید نهاده دام، دامداری و 
دامپروری و محصوالت لبنی در فعالیت است، افزود: با داشتن هشت هزار و ۵۰۰ 
راس دام سنگین یکی از بزرگ ترین مجموعه های دامداری و دامپروری در کشور 

هستیم.
غالمی با بیان اینکه مقدار تولید شیر این شرکت ۵۳ هزار و ۳۶۶ تن در سال است، 
زیادی  بخش  و  دارد  قرار  صادرات  حوزه  در  ما  محصوالت  اغلب  کرد:  خاطرنشان 
دنبال  به  قزاقستان صادر می شود، همچنین  به کشور  این مجموعه  پنیر  تولید  از 

قراردادی هم برای صادرات کره و خامه به روسیه هستیم.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف  آباد به ورود این شرکت بزرگ کشت و 
صنعت به بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: این مجموعه در تاریخ یکم اسفندماه 

۹۷ در گروه زراعت و خدمات وابسته با نماد زشریف وارد فرابورس شد.
وی افزود: شرکت هایی که به دنبال ورود سهام خود در بازار سرمایه هستند باید 
دارای استانداردهای الزم برای پذیرش در بورس باشند که این شرکت بزرگ فعال 
در حوزه کشاورزی و دامپروری نیز به بلوغ الزم از نظر سرمایه و بازدهی رسید و 

اجازه ورود به بازار سرمایه را گرفت.
غالمی ادامه داد: تا قبل از برگزاری مجمع، ارزش هر سهم این شرکت ۲۳۸ تومان 
بود اما این نماد بعد از مجمع و در زمان بازگشایی به دلیل برنامه های ارائه شده 
در مجمع و نیز اقبال سهامداران خرد با رشد 1۸ درصدی همراه شد. هر سهم این 

شرکت به 4۶۵ تومان رسید که ارزش آن در فاصله ای کوتاه به ۲ برابر رسید.
از طریق  این شرکت  واریز سود  به  آباد  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف  
سجام تاکید کرد و ادامه داد: هنوز واریز سود به زمان سررسید نرسیده است، اما 
بر اساس  الزام سازمان بورس، تکلیف داریم تا سود سهامداران را از طریق سامانه 

سجام واریز کنیم.
وی تاکید کرد: از این اقدام به طور حتم استقبال خواهیم کرد، زیرا این اتفاق باعث 

افزایش اعتماد سهامداران به سهام شرکت های بورسی می شود.
غالمی گفت: اگر قرار باشد سیر فعالیت شرکت را مورد رصد قرار دهیم می توان به 
چنین مساله ای اشاره کرد که سهام این شرکت طی سال های متوالی رشد داشته 
است اما در ۲ سال گذشته که بازار سرمایه دچار نوسان شد، روند معامالت سهام 

این شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد به نوسان منفی معامالت بازار سرمایه 
اشاره کرد و گفت: نوسانات منفی که گاهی در بازار ایجاد می شود عمومی است و 

شامل همه شرکت ها می شود.
 غالمی بیان کرد: برنامه و رویکردهایی که در دولت جدید برای این مجموعه در 
نظر گرفته شده است نسبت به دورهای گذشته قابل مالحظه نیست که تحت تاثیر 
این اتفاق جهش زیادی را در سودآوری کل شرکت، ارزش سهام و بازدهی آن شاهد 

خواهیم بود.

حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد کشور است
وی به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر روند فعالیت این شرکت اشاره کرد و 

ادامه داد: از مدت ها قبل، از همه شرکت ها خواستار تحلیل بحث حذف ارز 4۲۰۰ 
قرار  بررسی  ترجیحی مورد  ارز  اعالم حذف  از  قبل  را  این مساله  و  تومانی شدیم 

دادیم.
برای  که  اتفاقی  به  توجه  با  افزود:  آباد  شریف   و صنعت  مدیرعامل شرکت کشت 
ارز ترجیحی رخ  داده اما زیرساخت هایی را دولت پیش بینی کرده که نیازمند صبر 
است، زیرا این اتفاق به عنوان یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور تلقی می شود که 
اثربخشی آن نیازمند زمان است. این تصمیم دولت سیزدهم به طور حتم به نفع 

کشور است، اما اثر آن برای شرکت ها نیازمند تدبیر و مدیریت است.
غالمی اظهار داشت: تحلیلی های خود را در این زمینه و در راستای ایجاد شفافیت 
در سامانه کدال منتشر کردیم و جزو نخستین شرکت هایی بودیم که این اقدام را 

برای اطالع رسانی سهامداران به اجرا رساندیم.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد خاطرنشان کرد: در کل نسبت استفاده 
ما از نهاده های دولتی ۶۵ درصد به ۳۵ درصد بوده است و حتی برای مدتی این 
عدد ۶۰ درصد به  4۰ درصد بود که ۶۵ درصد از نهاده های دولتی و ۳۵ درصد از 

بازار آزاد استفاده می کردیم.
یارانه قطع می شود و  بازار  ارز ترجیحی اعالم شد  اینکه بعد از حذف  با بیان  وی 
نهاده های به صورت آزاد در اختیار افراد قرار می گیرد، گفت: سه نهاده اصلی سویا، 
ذرت و جو جزو نهاده های وارداتی بودند، بنابراین قبل از حذف ترجیحی اقداماتی را 
انجام دادیم تا دیگر از حذف ارز 4۲۰۰ تومانی متضرر نشویم که این اقدام را می توان 

به عنوان رمز موفقیت فعالیت این شرکت معرفی کرد.
غالمی اظهار داشت: در سال ۹۸-۹۷ با توجه به وجود بحران آب در کشور تولید جو 
سه هزار و ۸۸۰ تن بود، این عدد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به عدد ۶ هزار و ۸4۰ تن، 

در سال زراعی 14۰۰-۹۹ به عدد ۶ هزار و ۹۵۶ تن رسید.
با  در سال 14۰1  افزود: همچنین  آباد  و صنعت شریف  مدیرعامل شرکت کشت 
توجه به وجود بحران و نیز کمبود آب در منطقه قزوین که ۳۰ درصد سازمان آب 
قزوین سهمیه آب را کاهش داد رشد خوبی را داشتیم و حدود هشت هزار و ۲1۷ 
تن جو علوفه ای برداشت کردیم که این اتفاق کمک زیادی را در سودآوری شرکت ها 

خواهد داشت.
وی به حمایت های انجام شده از کشاورزان اشاره کرد و گفت: تا سال گذشته نیاز 
علوفه ای را از طریق واسطه تهیه می کردیم، در حالی که امسال با توجه به مدیریت 
منابع به صورت مستقیم با کشاورزان قرارداد بستیم و از طریق پرداخت نقدی به 
کشاورزان، علوفه موردنیاز را خریداری کردیم که این اتفاق مورد استقبال کشاورزان 

قرار گرفت و نیز موجب صرفه جویی برای این شرکت شد.

جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن در حوزه محصوالت کشاورزی
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف  آباد به جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن 
در حوزه محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به فضایی که از ابتدای 
انقالب تجربه کرده ایم شاهد آزمون های مختلفی بودیم و این امر باعث شد تا دیگر 

اتفاقی رخ ندهد که کشور را غافلگیر کند.
غالمی افزود: نکته مهم در این زمینه، مساله امنیت غذایی است که به این اتفاق در 

کشور باید به عنوان یک فرصت و تهدید نگاه کرد.
این فعال اقتصادی گفت: همه دولت ها و کشورها با این بحران مواجه بودند؛ بنابراین 

مجموعه ها باید تدابیر الزم را داشته باشند تا تهدیدها را تبدل به فرصت کنند.
وی ادامه داد: امکانات و منابع موجود در کشور با افزایش همراه بوده است، اما مساله 
مهم در این زمینه زیرساخت و استفاده درست از منابعی است که در اختیار داریم 

که تحت تاثیر چنین مساله ای امیدواریم به سمت خوداتکایی پیش برویم.
غالمی ادامه داد: سال گذشته رهبر معظم انقالب به خودکفایی در امنیت غذایی 
به خصوص در حوزه گندم تاکید داشتند و اعالم کرده بودند که اولویت ما کاشت 
گندم است، این در حالی است که کسی پیش بینی جنگ روسیه و اوکراین را نکرده 

بود.
این فعال اقتصادی گفت: پاشنه آشیل بنگاه های تولیدی، سرمایه در گردش است 

که با خرید به موقع منابع قادر به مدیریت این بحران بودیم.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور:
عدم دخالت دولت؛ 

گام اصلی اصالح صنعت خودرو است

وزیر صنعت معدن و تجارت:

وضعیت خودروی کشور 
قابل دفاع نیست 

یک فعال اقتصادی:

تصمیم دولت سیزدهم برای اصالح ارز 
ترجیحی به نفع کشور است
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۵ میلیارد تومان به پروژه فاضالب شهری 
لنده اختصاص یافت

 مدیرعامل آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
شهرستان  فاضالب  خانه  تصفیه  طرح   ۲۳ ماده  مجوز  اخذ 
لنده گفت: پنج میلیارد تومان از محل سفر رییس جمهور 
به استان برای تسریع در روند اجرایی طرح فاضالب شهری 
لنده تخصیص یافت. اسفندیار برخه اظهاردشت: روند اجرایی 
تصفیه خانه فاضالب شهری لنده به طول ۶۰ کیلومتر از سال 
۹۸ آغاز شده و اخذ این ردیف بودجه ملی به روند اجرای 
طرح سرعت بیشتری خواهد بخشید. وی بیان کرد:  با توجه 
به اعتبارات محدود تنها سه کیلومتر از خط انتقال این پروژه 
با هزینه  هشت میلیارد ریال انجام گرفته است . برخه اضافه 
کرد: همچنین زمین تصفیه خانه این پروژه خریداری و در 
آینده نزدیک عملیات اجرایی طرح از سر گرفته خواهد شد. 
مسائل  لحاظ  از  پروژه  این  از  برداری  بهره  کرد:  بیان  وی 
بهداشتی و زیست محیطی برای مردم شهرستان بسیار مهم 
این  از  برداری  بهره  با  برخه گفت:  بود.  تاثیرگذار خواهد  و 
طرح بخش مهمی از مشکالت شهروندان در حوزه فاضالب 

منازل مسکونی برطرف خواهد شد.

۷ پایگاه سنجش سالمت جسمی برای 
نوآموزان کهگیلویه و بویراحمدی دایر شد

مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: 
تعداد هفت پایگاه در سطح شهرستانها و مناطق مختلف این 
استان دایر شده که از ۲۸ خردادماه  فعالیت خود را برای 

سنجش سالمت جسمانی نوآموزان آغاز خواهند کرد. 
حسنعلی عزت  خواه افزود: از این تعداد ۲ پایگاه ثابت شهری 
در شهرستان های دهدشت ، گچساران  و  ۲ پایگاه شهری 
در شهر یاسوج  و ۲ پایگاه سیار )بویراحمد، کهگیلویه( و یک 
پایگاه عشایری فعالیت خواهند داشت. وی ابراز داشت: برای 
شده  بینی  پیش  سیار  پایگاه  یک   استان  عشایری  مدارس 
است که از ابتدای شهریورماه شروع به کار خواهد کرد. عزت 
خواه تاکید کرد: از همه ظرفیت های آموزش وپرورش جهت 
نوآموزان  تمامی  تا  گرفت  خواهیم  بهره  نوآموزان  سنجش 
مورد ارزیابی قرار بگیرند. وی تصریح کرد: در برنامه سنجش 
تحصیلی  آمادگی  دبستان  به  ورود  بدو  آموزان  نو  سالمت 
بدنی،  وزن،توده   ، قد  ،دیدرنگ،  بینایی   ، ،گفتار  ،شنوایی 

بیماریهای پوستی ،سالمت دهان و دندان ارزیابی می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
تخصصی  های  پایگاه  به  نیاز  صورت  در  آموزان  دانش  این 

ارجاع داده خواهند شد.

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد

افزایش ۳۸ درصدی اهدای خون
 در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل انتقال خون استان کهگیلویه و بویراحمد از افزایش 
ابتدایی سال جاری  دوماهه  اهدای خون طی  درصدی   ۳۸
افزود: سه  در این استان خبر داد. سید ذاکر سعیدی نژاد، 
وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  خون  انتقال  پایگاه 
مستقر  و گچساران  یاسوج، دهدشت  در شهرهای  که  دارد 
هستند. وی با اشاره به اینکه اکثر افرادی که به مراکز اهدای 
خون مراجعه می کنند آقایان هستند، اظهار کرد: متاسفانه 
بانوان و جوانان کمتر استقبال می کنند. مدیرکل انتقال خون 
 11 را  استان  خونی  ذخیره  بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان 
مردم  خوب  فرهنگ  به  توجه  با  کرد:  تصریح  و  عنوان  روز 
مناسبی  وضعیت  خون،  داوطلبانه  اهدای  بحث  در  استان 
بافت جمعیتی،  نیازهای  به  توجه  با  البته  داریم.  استان  در 
جاده های خطرناک و صعب العبور و تصادفات نباید به این 
میزان بسنده کرد. سعیدی نژاد با بیان اینکه میانگین اهدای 
خون در استان بیشتر از میانگین کشوری است، عنوان کرد: 
سن اهدای خون در استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۵ سال به 
باال است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
تعداد ۳۵11 مورد اهدای خون در استان داشتیم، بیان کرد: 
این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۲۵4۰ مورد بوده که 

نشان می دهد ۳۸ درصد افزایش داشته است.

نمایش”همه برادران من” در 
جشنواره فتح خرمشهر 2 جایزه کسب کرد

و  کهگیلویه  هنری  حوزه  تولید  من”  برادران  “همه  نمایش 
بویراحمد موفق به کسب ۲ جایزه در جشنواره فتح خرمشهر 
شد.  مسئول واحد نمایش حوزه هنری  کهگیلویه و بویراحمد 
فتح  مقاومت  تئاتر  ملی  و چهارمین جشنواره  بیست  گفت: 
با حضور  تا سوم خرداد 14۰1  اردیبهشت  از ۲۹  خرمشهر 

گروه های نمایشی سراسر کشور در خرمشهر برگزار شد.
کارگردانی  به  من  برادران  همه  نمایش  افزود:  آئین  اکبر 
راضیه فصیح برگزیده جشنواره ملی تئاتر خرمشهر، ۲ جایزه 
در بخش بازیگری مرد کسب کرد. وی ادامه داد: در بخش 
بازیگری مرد جشنواره ملی فتح خرمشهر، تقدیر بازیگری به 
طاها پارسا و ابوالفضل پارسا برای نمایش همه برادران من 
تعلق گرفت. مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان بیان 
کرد: نمایش »همه برادران من« به نویسندگی رضا گشتاسب 
بین  جشنواره  در  این  از  پیش  فصیح  راضیه  کارگردانی  و 

المللی فجر حضور یافته بود.

بیمارستان نرگسی گچساران 
خرداد ماه به بهره برداری می رسد

بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
تا  گچساران  نرگسی  تخت خوابی   14۰ بیمارستان  می گوید: 

پایان خرداد ماه راه اندازی می شود.
نرگسی گچساران  بیمارستان  اظهار داشت:  محمد غالم نژاد، 
سال ۹۲ در زمینی به مساحت 4۰ هزار مترمربع با زیربنای 

1۲ هزار مترمربع در ۶ طبقه آغاز شد.
شده  انجام  برنامه ریزی های  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
بیمارستان نرگسی گچساران خرداد ماه امسال به بهره برداری 
می رسد و با این افتتاح دیگر با کمبود تخت بیمارستانی در 

این شهرستان روبه رو نخواهیم بود.
غالم نژاد با اشاره به اینکه کماکان عملکرد بیمارستان شهید 
رجایی به قوت خود باقی است، ادامه داد: بخش های اولیه و 
ضروری از جمله اورژانس، آزمایشگاه و  رادیولوژی بیمارستان 
نرگسی راه اندازی شده و پزشکان عمومی و داخلی مستقر 

می شود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
نیاز شهرستان  اساس  بر  و  با گذشت زمان  خاطرنشان کرد: 
گچساران، بخش های تخصصی بیمارستان نرگسی راه اندازی 

خواهد شد.
شهرستان  در  بیمارستانی  تخت های  وضعیت  نژاد  غالم   
گچساران به نسبت جمعیت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت:  
به دلیل وجود بیمارستان های شرکت نفت، بی بی حکیمه، 

شهید رجایی و نرگسی کمبود تخت نداریم.

سیمان مارگون در استان کهگیلویه و 
بویراحمد توسعه می یابد

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: با طرح توسعه کارخانه 
شرکت  ایجاد  و  جدید  کارخانه  احداث  و  مارگون  سیمان 
ترابری سنگین این کارخانه موافقت می کنیم و سرمایه گذار 

مورد حمایت جدی قرار می گیرد.
و  کهگیلویه  اقتصادی  کارگروه  در  احمدزاده  سیدعلی 
مارگون  سیمان  کارخانه  گذار  سرمایه  حضور  با  بویراحمد 
اظهار داشت: همه شرایط برای ایجاد کارخانه جدید و توسعه 

این کارخانه فراهم می شود.
 نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد دستور 
مشکالت  از  یکی  که  آب  تامین  و  مشکالت  رفع  برای  الزم 

کارخانه سیمان مارگون بود را صادر کرد.
شرایط  کرد:  تاکید  استان  اجرایی  دستگاه های  به  احمدزاده 
الزم را برای احداث کارخانه جدید و یا خط دوم تولید سیمان 
مارگون و ایجاد مجتمع ترابری سنگین که خواسته متقاضی 
سرمایه گذاری این طرح بزرگ در استان است را فراهم کنند.

وی به رفع مشکالت احتمالی معارض و تامین معدن سیلیس 
آب  و گفت:  کرد  تاکید  منطقه  در  کارخانه  این  برای  گچ  و 
منطقه ای، شهرک های صنعتی، منابع طبیعی، محیط زیست 
و صنعت معدن و تجارت، برق و گاز به طرح ها و برنامه های 

این سرمایه گذار حمایت کنند.
احمدزاده بر تامین امنیت  کامل برای سرمایه گذار کارخانه 
سیمان مارگون تاکید کرد و ادامه داد: یکی از طرح های بزرگ 
و اساسی این کارخانه راه اندازی شرکت حمل و نقل و خرید 
ناوگان جدید توسط سرمایه گذار بوده که این مهم در ایجاد 

اشتغال و توسعه شهرستان مارگون تاثیرگذار خواهد بود.
نفر   1۸۶ حاضر  حال  در  کارخانه  این  کرد:  تصریح  وی 
اشتغالزایی پایدار در منطقه ایجاد کرده است و با راه اندازی 
کارخانه شماره ۲ و ایجاد مجتمع ترابری سنگین این تعداد 

اشتغال قطعا چند برابر می شود.
کارخانه سیمان مارگون با ظرفیت اسمی ۳ هزار و ۳۰۰ تن 

در حال فعالیت است.

۱۷۰ کارگاه صنایع دستی در کهگیلویه 
و بویراحمد فعال است

میراث  کل  اداره  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون   
بویراحمد  و  و گردشگری کهگیلویه  فرهنگی، صنایع دستی 
گفت: اینک 1۷۰ کارگاه صنایع دستی در رشته های مختلف 

در این استان فعالیت می کند.
محمدکاظم رحمانی اظهار داشت: ۶ مورد از این کارگاه های 
و  کهگیلویه  مختلف  مناطق  در   14۰۰ سال  دستی  صنایع 

بویراحمد راه اندازی شده است.
وی عنوان کرد: هر یک از این کارگاه های تولیدی برای راه 
دریافت  بانکی  تسهیالت  تومان  میلیون   ۲1۰ تا   ۵۰ اندازی 
کرده اند. رحمانی با اشاره به اینکه این کارگاه ها در رشته 
هایی چون دست بافته های داری و البسه محلی فعالیت می 
کنند تاکید کرد: هر یک از این کارگاه های تولیدی زمینه سه 
تا پنج فرصت شغلی را فراهم کرده است. معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
آموزش  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  گردشگری 
یکی از راهبردهای میراث فرهنگی برای حمایت از هنرمندان 
است تصریح کرد: از ابتدای سال 14۰۰ تاکنون آموزش های 
تخصصی صنایع دستی در رشته هایی مانند چرم،گلیم ،البسه 
محلی و سایر رشته ها در قالب 1۲ دوره و هر دوره با شرکت 
تا ۳۰ هنرمند برگزار شده است. رحمانی اظهار داشت:   ۲۰
این کارگاه های آموزشی در قالب دوره های آموزشی 1۸۰ 
ساعته در مدت زمان سه ماه برای هنرمندان  صنایع دستی 
اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  برگزار  بویراحمد  و  کهگیلویه 
روستایی  مناطق  در  آموزشی  های  دوره  این  از  ۹۰درصد 
برگزار شده است اضافه کرد: زیالیی،دیشموک،لوداب و چرام 
از جمله مناطق برگزاری آموزش های صنایع دستی مذکور 

بوده است.
میراث  کل  اداره  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون 
بویراحمد  و  و گردشگری کهگیلویه  فرهنگی، صنایع دستی 
تصریح کرد: به شرکت کنندگان در این دوره های مهارتی که 
موفق به کسب حد نصاب الزم علمی و عملی در آزمون پایان 

دوره ها شدند مدرک مهارتی فنی وحرفه ای  اعطاء  شد.
در  دستی  صنایع  محصوالت  انواع  مترمربع  هزار  ساالنه ۲۰ 

کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود. 
مشته  بافی،  چیت  نی  نمدمالی،  بافی،  سفره  بافی،  جاجیم 
سبد  دوزی،  سوزن  ریسندگی،  بافی،  گچمه  رندبافی،  بافی، 
بافی، رودوزی های سنتی و سیاه چادر بافی از مهمترین دست 

بافته های سرپنجه هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد است.

مصرف دخانیات در کهگیلویه و بویراحمد 
کم  درباره  غلط  باورهای  رواج  دلیل  به 
از  بیشتر  استفاده  و  قلیان  بودن  خطر 
معمول مواد دخانی در بین افراد میانسال 
نشانه  را  شهرستان  این  مردم  سالمت 

گرفته است.
روال  طبق  بهداشت  جهانی  سازمان 
بدون  جهانی  روز  مناسبت  به  سال  هر 
دخانیات در تاریخ ۳1 ماه می مصادف با 
1۰ خرداد ماه، نسبت به اعالم شعار سال و 
اطالع رسانی الزم به کشورهای عضو برای 
کند  می  اقدام  مناسبت  این  گرامیداشت 
که این امر می تواند فرصت مغتنمی برای 
شهرستان  در  دخانیات  مصرف  کاهش 

گچساران و دیگر نقاط کشور باشد.
اگرچه دولت تالش می کند با اقدام هایی 
در قالب طرح نماد)نظام مراقبت در برابر 
به  آموزان(  دانش  اجتماعی  های  آسیب 
کاهش مصرف مواد دخانی در بین دانش 
آموزان و خانواده گچسارانی کمک کند اما 
رواج باورهای غلط درباره کاهش خطرات 
قلیان باعث شده تعدادی از افراد کم سن 
و سال در این شهرستان اقدام به مصرف 

آن کنند.
پیش  سال  چند  همین  تا  که  حالی  در 
شهروندان  میان  در  تنها  قلیان  مصرف 
این  اما  داشت  رواج  میانسال  گچساران 
مصرف  مورد  در  غلط  باورهای  روزها 
جوانان  بین  در  بویژه  و  جامعه  در  قلیان 
و نوجوانان باعث افزایش مصرف آن حتی 

در میان بانوان شده است.

پیامدهای مصرف قلیان
برخی  افراد می گویند که وجود آب قلیان 
جلوی اثرگذاری مواد مضر و سمی بر بدن 
انسان را می  گیرد،  این در حالی است که 
و  بهداشت  حوزه  کارشناس  که  گونه  آن 
این  گویند:بیشتر  می  گچساران  درمان 
مواد از جمله نیکوتین و خاکستر آن وارد 
ریه می  شود و به خاطر دم های عمیقی که 
فرد برای جذب دود می  زند،  تخریب های 
جدی به حباب چه های ریه وارد می  کند.

این صاحب نظران تاکید می کنند که هر 
وعده مصرف قلیان برابر با استفاده از یک 
دو  یا  یک  کشیدن  و  است  سیگار  پاکت 
نوبت از آن در روز، فرد مصرف کننده را 

دچار اعتیاد یا وابستگی می کند.
افراد  که  دارند  اعتقاد  امر  متخصصان 
سیگاری به طور متداول با مصرف هشت 
تا 1۲ نخ سیگار در یک روز  4۰ تا  ۷۵ پُک 
مصرف  کنندگان  که  درحالی  زنند،  می 
طور  به  که  مصرف  وعده  هر  در  قلیان 
متداول  ۲۰ تا  ۸۰ دقیقه طول می  کشد، 
حدود  ۵۰ تا  ۲۰۰ پُک می  زند که هر پک 
به طور متوسط حاوی  حدود یک لیتر دود 

است.
این متخصصان تاکید می کنند که در هر 
زیادتری در  قلیان، دود بسیار  بار مصرف 
تولید  سیگار  نخ  یک  کشیدن  با  مقایسه 
نخ  یک  مصرف  که  طوری  به  شود  می 
سیگار بین ۵۰۰ سی سی تا یک لیتر دود 
از  استفاده کردن  بار  اما یک  تولید کرده 

قلیان 1۰ تا ۲۰ لیتر دود تولید می کند.

رسیده،  اثبات  به  تحقیقات  براساس 
رسیدن  برای  قلیان  کنندگان  مصرف  
استنشاق  با  وابستگی،  ارضای  آستانه  به 
معرض  در  دود،  زیادتر  بسیار  مقادیر 
سرطان زا  شیمیایی  مواد  بیشتری  مقادیر 
منواکسیدکربن  مثل  خطرناک  گازهای  و 
در مقایسه با فرد سیگاری قرار می گیرند.

می  درمان  و  بهداشت  حوزه  متخصصان 
گویند که مصرف قلیان عالوه بر بیماری 
های مرتبط با تنباکو مانند سرطان های 
ریه،  لب و دهان و حنجره،  مری و معده،  
عوارض  از  بزرگ  روده  و  کبد  لوزالمعده، 
ریفالکس  و  گوارشی  زخم های  و  بدخیم 
منجر  تواند  می  اشتراک  مصرف  با  معده 
به افزایش احتمال میکروب سل و ویروس 

هایی مثل هرپس و هپاتیت شود.

سنی  گروه  در  دخانیات  از  استفاده 
میانسال

قلیان  ویژه  به  دخانیات  از  زیاد  استفاده 
دیگری  معضل  میان سال  گروه سنی  در 
است که نه تنها سالمت مصرف کنندگان 
بلکه خانواده های آن را تهدید می کند به 
طوری که براساس یک پایش که به تازگی 
از سوی شبکه بهداشت و درمان گچساران 
مواد  مصرف  از  درصد   ۹۰ گرفته  صورت 
دخانی در این شهرستان گروه سنی میان 
سال هستند به همین دلیل نیاز است تا 

برای  بخشی  آگاهی  و  سازی  فرهنگ  با 
کاهش مصرف مواد دخانی در گروه های 
انجام  بهتری  ریزی  برنامه  سنی  مختلف 

شود.
گچساران  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
با  که  غربالگری  طرح  براساس  گفت: 
مختلف  مناطق  بهداشتی  مراکز  همکاری 
مصرف  نفر   ۲1۰ و  یکهزار  شده  انجام 
کننده انواع مواد دخانی در این شهرستان 

شناسایی شده است.
 ۶۳1 و  هزار  داشت:۲  اظهار  حسینی 
نوجوان در این ارزیابی شرکت کردند که 
از یک درصد مصرف کننده  نفر کمتر   ۹

سیگار بوده اند.
وی بیان کرد: همچنین در طرح غربالگری 
میزان مصرف مواد دخانی این شهرستان 
هشت هزار و ۳۲۳ جوان شرکت داشتند 
که از این تعداد 1۸۳ نفر معادل ۲.۲ در 

صد مصرف کننده بوده اند.
گچساران  درمان  و  بهداشت  مدیرشبکه 
 4۲4 و  هزار   ۲۳ همچنین  کرد:  تصریح 
فرد میانسال این شهرستان در این ارزیابی 
حضور داشتند که یکهزار و 1۸ نفر معادل 
مخدر  مواد  کننده  مصرف  درصد   4.۳۶

بوده اند.
وی عنوان کرد:براساس این طرح  ۳4هزار 
و 4۲4 شهروند گچسارانی در گروه های 
مورد  میانسال  و  نوجوان،جوان  سنی 
آنان  درصد   ۳.۵ که  گرفتند  قرار  ارزیابی 

مصرف کننده مواد خانی بوده اند.

طرح نماد راهکاری برای پیشگیری
کارشناسان اعتقاد دارند که پیشگیری کم 
هزینه ترین اقدام برای کاهش پیامدهای 
پدیده  ویژه  به  اجتماعی  های  آسیب 
مصرف مواد دخانی است و آنان تاکید می 
کنند که آگاهی بخشی درباره پیامدهای 

آن برای خانواده ها ضروری است.
گچساران  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس 
گفت: طرح ملی »نماد« )نظام مراقبت در 
برابر آسیب های اجتماعی دانش آموزان( 
بخشی  آگاهی  برای  دولت  های  برنامه  از 
به نسل جوان و خانواده آن درباره مصرف 

دخانیات است.
طرح  داشت:  اظهار  قیطاسی  انوشیروان 
مشاوره  تربیتی،  امور  قالب  در  که  نماد  

اجتماعی  های  آسیب  برابر  در  مراقبت  و 
طراحی شده برای توانمندسازی و ارتقای 
اجرا  آموزان  دانش  زندگی  مهارت های 

می شود.
با مشارکت  ملی »نماد«  افزود: طرح  وی 
1۳ دستگاه اجرایی گچساران در مدارس 

این شهرستان در حال اجراست.
گچساران  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
با اشاره به اینکه دخانیات نخستین عامل 
مواد  از  استفاده  به  افراد  کننده  ترغیب 
اقشار  به  مخدر است گفت:آگاهی بخشی 
مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان 
آسیب  این  بعدی  پیامدهای  از  تواند  می 

پیشگیری کرد.
شرایط  داشت:  اظهار  طاها حسینی  سید 
اختالالت  خانوادگی،  اختالفات  محیطی،  
می  که  است  عواملی  از  روانی،   و  روحی 
تواند منجر به مصرف قلیان یا سیگار شود.

اجرای  دارند  اعتقاد  فرهنگی  کارشناسان 
هنرمندان  سوی  از  خیابانی  های  نمایش 
برای نشان دادن تجربه شهروندانی قلیان 
اند، مشارکت  کرده  یا سیگار مصرف می 
بیشتر رسانه های ارتباط جمعی با تولید 
پیامدهای  مصرف  مضمون  با  محتواهایی 
مصرف مواد دخانی  راهکارهایی است که 
گچساران  در  دخانیات  مصرف  کاهش  به 

کمک می کند.

تهدیدهای مصرف دخانیات
عنوان  با  دخانیات  بدون  هفته  امسال  
“دخانیات، تهدیدی برای سالمت و محیط 
زیست ما”نامگذاری شده که همین شعار 
نشان دهنده آن است که مصرف دخانیات 
افزون بر تهدیدهای جسمی و روانی برای 
جامعه  افراد  دیگر  کننده سالمت  مصرف 
را  ویژه خانواده و حتی محیط زیست  به 

نشانه گرفته است.
آن طور که کارشناسان حوزه بهداشت و 
عوامل  از  یکی  گویند:سیگار  می  درمان 
التهاب  سرطان ،  مانند  بیماری هایی  بروز 
همچنین  و  است  برونشیت  و  مفاصل 
دخانیات دومین عامل ابتال به بیماری های 
محسوب  باال،  خون  فشار  از  پس  قلبی، 

می شود.
بررسی ها نشان می دهد که نیکوتین هم 
جزو مواد مخدر و هم اعتیاد آور است این 
وجود  توتون  در  طبیعی  صورت  به  ماده 
و  بوده  متفاوت  آن  درصد  اگرچه  دارد، 
آوری  و روش های عمل  به شرایط رشد 
در  موجود  نیکوتین  دارد،  بستگی  توتون 
ابتدا  را  مرکزی  اعصاب  سیستم  توتون، 
و  افسرده  را  آن  سپس  و  کرده  تحریک 

ضعیف می کند.
نیکوتین همچنین ضربان قلب، فشار خون 
و نیاز قلب به اکسیژن را افزایش می دهد، 
عمر  طول  بر  دخانیات  مصرف  بنابراین 
محاسبات  طبق  گذارد،  می  تاثیر  انسان 
مصرف  آلمان  سرطان  تحقیقات  مرکز 
بیش از 1۰ نخ سیگار در روز از طول عمر 
مردان به طور متوسط 4.۹ سال و از طول 
عمر زنان ۳.۷ سال می کاهد،به طوری که 
گذشته  سال   ۲ در  جهانی  آمار  براساس 
بیماری  علت  به  نفر  میلیون   ۲۰ تاکنون 
های ناشی از مصرف دخانیات جان خود 

را از دست دادند.

زنگ خطر جدی در کهگیلویه و بویراحمد؛

گسترش مصرف قلیان در بین جوانان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد می گوید: صادرات 
بی تدبیری  دلیل  به  استان  این  در  نفتی  غیر 
گرفته  قرار  مهری  بی  مورد  گذشته  مسئوالن 

است.
سیدعلی احمدزاده در نشست شورای برنامه ریزی 
داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  توسعه  و 
اولویت راهبردی و برنامه هدفمند استان در سال 

14۰1 تولیدات صادرات محور باشد.
استعداد،  زمینه هایی  در  استان  افزود:  وی 
که  شرایطی  در  و  دارد  تولیداتی  و  امتیازات 

جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ بیست و دومین جام 
جهانی )۳۰ آبان تا ۲۷ آذر 14۰1( در کشور قطر 

برگزار می شود از این موقعیت استفاده کنیم.
تولید  محصوالت  از  اقالمی  صادرات  احمدزاده 
استان در بخش کشاورزی از جمله سیب، لیمو 
و مرکبات، گل رز، آب معدنی و تولیدات صنایع 
قطر صادر کرد  به کشور  را  و شوینده ها  دستی 
مسیر،  بازگشایی  و  روابط  تعمیم  برای  گامی  و 
بازاریابی و شناساندن توانمندی های استان باشد.

تولید،  صادرات،  فرهنگ  باید  اینکه  بیان  با  وی 
رونق  و  تقویت  استان  در  اشتغال  و  درآمدزایی 
از  استان  تولیدات  خصوص  در  افزود:  بگیرد، 
مصرف درون استانی به برون استانی و حتی فرا 
و  نو  و طرح های  ایده  فکر  به  و  کنیم  فکر  ملی 

دانش بنیان باشیم.

احمدزاده تاکید کرد: از سرمایه گذاران به خوبی 
مدیران  و  هستیم  آنها  حامی  می کنیم  استقبال 
با تفکر نو برای رشد اقتصادی در ایجاد سرمایه 
کار  پای  همه  امروز  از  پایدار  اشتغال  و  گذاری 
پایه  را  نوین  طرحی  می خواهیم  چون  باشند 

گذاری کنیم.
 ۹( درصدی   ۹.۷ رشد  تعیین  به  اشاره  با  وی 
سال  در  استان  اقتصاد  درصدی(  صدم  هفت  و 
این  به  باید  14۰1 گفت: استان در سال جاری 
در  جدید  تفکر  ایجاد  نیازمند  که  برسد  هدف 
مدیران برای تحول در بحش اقتصادی و نهادینه 

کردن فرهنگ حمایت از سرمایه  گذار است.
فرمانداران،  و  مدیران  کرد:  تاکید  احمدزاده 
اقتصادی  دانشمندان حوزه  و  متولیان، صاحبان 
هر ایده و فکری نو و دانش بنیان برای تحول در 

بخش اقتصادی استان دارند آن را ارائه دهند تا 
در حوزه اشتغال و تولید استان بکار گرفته شود. 
در  شد:  یادآور  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
واقعی  باید  هدفگذاری  اقتصادی  بخش های 
و  طرفیت ها  توانمندی ها،  حسب  بر  و  باشد 
استعدادهای استان کار کرد تا بتوانیم گام به گام 

به پبش برویم. 
و  تولیدات  کردن  آماده  خصوص  در  احمدزاده 
محصوالت صادراتی به کشور عمان و روسیه به 
عنوان کشورهای مقصد محصوالت استان تاکید 
کرد: اقدامات خوبی در زمینه صادرات محصوالت 
استان به عمان صورت گرفته که در آینده عملی 

خواهد شد.

 صادرات غیر نفتی در استان 
کهگیلویه و بویراحمد مورد 

بی مهری قرار گرفته است

مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه 
هنرستانهای  اندازی  راه  از  وبویراحمد 
کشاورزی در مناطق مختلف این استان از 
، کهگیلویه  جمله شهرستاهای گچساران 
روز  عزت خواه   حسنعلی  داد  خبر  دنا  و 
توسعه  هماهنگی  نشست  در  یکشنبه 
حضور   با  که  کشاورزی   های  رشته 
پژوهشی  و  آموزشی   معاونین  و  رئیس  
مرکز تحقیقات کشاورزی استان و معاون 
آموزش متوسطه این اداره کل برگزار شد 
استان  توسعه  محورهای  از  یکی  گفت: 
است  الزم  که  است  کشاورزی  بخش 
در  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  برای 
این حوزه رشته های مرتبط با کشاورزی  
توسعه یابد.  معاون آموزش متوسطه اداره 
کل آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد 

اندازی  راه  خواستار  نشست  این  در  نیز 
شهرستان  مراکز  در  کشاورزی  هنرستان 

های  کهگیلویه و گچساران  شد .
محمد جمالی گفت: هنرستان کشاورزی 
گدشته  در  گچساران)ع  جعفر  زاده  امام 
انسانی  نیروی  تربیت  مراکز  بهترین  جزو 
در بخش کشاورزی بود که انتظار می رود 
با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی  به 

شکل شبانه روزی احیا شود.
استان  وپرورش  آموزش  آمادگی  از  وی 
برای برای  راه اندازی هنرستان کشاورزی 

در شهرستان های کهگیلویه و دنا خبر داد 
در  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  گفت:  و 
وری  بهره  توسعه  برای  کشاورزی  بخش 

یک ضرورت است.
آیت اهلل  کشاورزی  هنرستان  تاسیس  وی 
اقدامی  را  یاسوج  شهر  در  ملک حسینی 
ارزشمند و ستودنی دانست وگفت: با توجه 
مرکز  مهارتی  های  آموزش  اهمیت   به 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان  
زمینه احداث و فعالیت این هنرستان را در 

ایستگاه  چم خانی فراهم آورند.

منابع  و  تحقیقات کشاورزی  مرکز  رئیس 
نیز  وبویراحمد   کهگیلویه  استان  طبیعی 
هنرستانهای  توسعه  گفت:  جلسه  این  در 
کشاورزی  از سیاست های  کالن کشاورزی 
تاسیس  که  است   و یک ضرورت  وزارت 
هنرستان کشاورزی آیت اهلل ملک حسینی 
به شکل وابسته در همین راستا بوده است.

احداث  جهت  گفت:  کشاورز  کاووس 
چم  ایستگاه   در  کشاورزی  هنرستان 
آموزش  همکاری  و  اعتبار  نیازمند  خانی 
وپرورش هستیم. وی  راه اندازی هنرستان 
کشاورزی در گچساران  را نیازمند توسعه 
است  الزم  گفت:  و  دانست  زیرساختها 
انجام گیرد و  از این مرکز  بازدید میدانی 

مقدمات راه اندازی آن انجام گیرد. 

سه شهرستان استان صاحب هنرستانهای 
کشاورزی می شوند
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متولد فروردین : 
احتماالً امروز از دنده چپ بلند شده اید، اما گذشته را فراموش کنید 
و به حال فکر کنید.دوستان و همکارانتان می خواهند شما را بی گناه 
بدانند اما شما باید با آنها بسازید. می دانید که زندگی کردن در زمان 
حال چقدر مهم است پس بدون اینکه خود را درگیر خاطرات شخصی 

بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید.
متولد اردیبهشت : 

های  ارتباط  اید،  کرده  آغاز  تازگی  به  که  را  دوستانه ای  ارتباط های 
درستی نیستند و به نتیجه ای که شما مد نظر دارید ختم نمی شود. 
شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست و صحیح رقتار 

کردن در رابطه با هر موضوعی را سر لوحه خود قرار دهید.
متولد خرداد : 

شما واقعا دوست ندارید موقعیتی را مدیریت کنید که خودتان کامال 
در آنجا حضور ندارید. شما امروز هیچ سورپرایزی را نمی خواهید اما 
با یک دید کلی داشتن می توانید حلقه ای را به طرف فردی بیندازید 
که در پشت صحنه کار می کند. با این حال تنها راه حل استفاده از 

قوه خالقیت است نه اینکه بنشینید و به انتظار معجزه باشید. 
متولد تیر :

قرار  آزمایش  مورد  که  است  ممکن  امروز  آرمانی تان  و  عالی  افکار   
گیرند. اگر بخواهید با دیگران درگیر شوید، فکر نکنید که هیچ کاری 
را درست انجام نداده اید. این ممکن است به خاطر این باشد که شما 
تصمیمات تان را فقط و فقط براساس ارزش های خودتان می گیرید و 

کاری به این ندارید که در جهان واقعی چه خبر است.
متولد مرداد : 

شما  و  می ماند  شما  نشانه  در  زیادی  زمان  مدت  خورشید  امروز 
می خواهید دیگران هم بفهمند که این اتفاق چقدر شگفت انگیز است. 
اما وقتی با دیگران صحبت می کنید آنها خیلی زود خسته می شوند. 
البته آنها به شما بی اعتنایی نمی کنند، بلکه فقط از محبتهای بی جای 

شما نسبت به دیگران خسته شده اند.
متولد شهریور : 

باشید، ولی دوست  زیادی هم داشته  ناتمام  اگر کارهای  شما حتی 
زیادی  و مسئولیت وقت  کار  اما  بگذرانید.  کاماًل خوش  امروز  دارید 
برای تفریح و خوشی باقی نمی گذارد. وقتی که شما به جای انجام 
دادن مسئولیت های خود به دنبال سعات و خوشبختی تان می روید 
رها  کاره  نیمه  را  کارهایتان  شما  اگر  می شوید.  زده  هیجان  خیلی 
به  این کار شما  با  آنهایی که  برای  و  باشید  کردید، حداقل راستگو 

زحمت افتاده اند دلیل خود را توضیح دهید.
متولد مهر : 

شما اخیرا برای پیدا کردن تعادلی بین سادگی و پیچیدگی درگیری 
و کشمکش درونی داشته اید. شما مطمئنا طالب آسودگی و آرامش 
هستید اما برای بدست آوردن آن دوست ندارید بهای زیادی پرداخت 
کنید. همچنین برای تان مهم است که در رابطه با اهداف شخصی 
اسم  به  را  آرزوهایتان  از  بعضی  است  ممکن  باشید.  تاثیرگذار  خود 

اهداف و نهضت های بشر دوستانه کنار گذاشته بگذارید.
متولد آبان :

 امروز برنامه ریزی کردن برای اهداف بلند مدت برایتان مشکل ساز 
شما  و  است  کردن  تغییر  حال  در  شما  زندگی  چراکه  بود،  خواهد 
نمی توانید دقیقاً بفهمید که چه چیزهایی برایتان مهم تر هستند. به 
جای اینکه با فکر کردن به مسائل حاشیه ای ذهن خود را منحرف 
کنید، فقط روی اتفاقاتی که در زمان حال رخ می دهد تمرکز کنید. 

متولد آذر : 
شما به راهنمایی های فرد دیگری نیاز ندارید؛ و امروز در محل کار 
خودتان ذاتاً می دانید که چه کاری باید انجام بدهید. متأسفانه اجرا 
برای  نیست،  نظر می رسد  به  به آن سادگی که  برنامه هایتان  کردن 
ممکن  بدتر  و حتی  راه شما شود.  می تواند سد  بانفودی  فرد  اینکه 

است یک نفر حتی با تالشهای شما نیز مخالفت کند. 
متولد دی : 

اگر  مخصوصا  نباشد،  شما  پیشرفت  و  ترقی  روز  امروز  است  ممکن 
شخصی از نزدیکان تان چیزی از شما بخواهد که شما قادر نباشید 
خاطر  به  است  ممکن  تقاضاها  این  دهید.  انجام  را  او  درخواست 
وابستگی شخصیتی که شمادارید یک درگیری شدید ایجاد کند که 

هیچ برنده ای هم نداشته باشد. 
متولد بهمن :

 امروز هدیه ای که می توانید به دوستانتان بدهید این است که بهشان 
نشان بدهید چگونه می توانید با همدیگر ساعتهای به یاد ماندنی ای 
داشته باشید! اما برای رسیدن به این خوشی بهترین راه این نیست 
که در موردش صحبت کنید. از این مثال پیروی کنید؛ با انجام دادن 
کردن  کار  از  بردن  لذت  و  می دهد  بهتان  که حس خوبی  کارهایی 

توانایی های خود را نشان دهید.
متولد اسفند : 

از  خانه  دوازدهمین  احساسی  نظر  از  شما  گیر  آسان  نشان  ماه 
“تصورات ” شما را تقویت می کند، با این حال این وضعیت می تواند 
شما را از رسیدن به چیزهایی که می خواستید بازدارد. ممکن است 
در رابطه با صمیمیت و نزدیکی که در آرزویش بودید کامال روشن و 
واضح بیندیشید، اما با یک موشکافی و بررسی دقیق ، به نظر می رسد 

دیگر این فرصت از دست رفته باشد.

۳
فال روز 

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، نسبت 
ایرانی  مردانی  و  زنان  بین  در  قلیان  مصرف  افزایش  به 

هشدار داد.
جعفر جندقی، روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت 
هفته ملی مبارزه با دخانیات، گفت: دخانیات نه تنها برای 
سالمت مردم که به ویژه برای سالمت گروه های پرخطر و 

محیط زیست هم مشکل آفرین شده است.
که  مطالعه سال 14۰۰ مشخص شد  در  داد:  ادامه  وی 
تا 14۰۰ در گروه سنی  از 1۳۹۵  روزانه سیگار  مصرف 
به ۰.۷۷ درصد  از ۰.۹۳ درصد  زنان  باالی 1۸ سال در 
رسیده است و به میزان 1۷.۲ درصد کاهش داشته است. 
میزان کاهش در بین مردان در این گروه سنی حدود ۰.۵ 
رسیده  درصد   1۹.۹۵ به  درصد   ۲۰.۰۶ از  و  است  بوده 

به رغم همه تالش های صنایع  نشان می دهد  این  است. 
مصرف  کاهش  دخانیات  مصرف  افزایش  برای  دخانی 

داشتیم.
جندقی گفت: طبق نتایج آخرین مطالعه در گروه سنی 
باالی 1۸ سال، حدود 4.44 درصد زنان باالی 1۸ سال 
مصرف کننده  سال   1۸ باالی  مردان  درصد   ۲۵.۸۸ و 
انواع محصوالت دخانی هستند که نزدیک به 14 درصد 
می شود. ولی بحث دیگر این است که طی سال های ۹۰ 
 1۷ و  زنان  بین  در  درصد   ۵۷ قلیان  مصرف   14۰۰ تا 
مصرف  در  است.  داشته  افزایش  مردان  بین  در  درصد 
سیگار کاهش مختصر و در مصرف قلیان افزایش مصرف 
را داریم. مجموع آمارها ۲۸ درصد افزایش مصرف قلیان 
را در گروه باالی 1۸ سال را نشان می دهد. تغییر رویکرد 
استفاده از مواد دخانی و مصرف قلیان نگران کننده است 
در حالی که برخی مردم با عوارض آن آشنا نیستند و به 

استعمال قلیان به عنوان تفریح نگاه می کنند.
دخانی  مواد  مصرف  به  ورود  دروازه  اینکه  بیان  با  وی 
سیگار است، تاکید کرد: مصرف در افراد بین 1۳ تا 1۵ 
سال بسیار حساس است. شاید ۹۰ درصد کسانی که سو 

مصرف مواد دارند ابتدا مصرف کننده سیگار بوده اند. در 
کننده  مصرف  نوجوانان  درصد   1۰.۲ طرح  انجام  زمان 
 1۲ حدود  و  دختران  درصد   ۷.۰۷ که  بودند  دخانیات 
درصد پسران بودند. قلیان کشیدن بیش از مصرف سیگار 
است. ۹.۰۲ درصد نوجوانان در زمان انجام طرح مصرف 
کننده مواد دخانی قطره ای بودند که ۷.۰1 درصد دختران 
و 11.۶ پسران بودند. جندقی افزود: ۳.4 درصد نوجوانان 
درصد   4.۸ بین  این  در  که  بودند  سیگار  کننده  مصرف 
پسران و 1.۲ درصد دختران بودند. همچنین ۵.۷ درصد 
 ۷.۳ بین  این  از  که  بودند  قلیان  کننده  مصرف  نوجوان 
پسران و 4.۳ درصد دختران بودند که این خطرناک است؛ 
زیرا قلیان کشیدن عوارض بیشتری نسبت به سیگار دارد. 
مواد  کننده  مصرف  نوجوانان  درصد   1.۹ دیگر  سوی  از 
است؛  دخانی  صنایع  ترفند  که  بودند  دود  بودن  دخانی 
ظاهراً به گونه ای برنامه ریزی می کنند که دختران هم پا 

به پای پسران مصرف کننده دخانیات باشند.
از  پیشگیری  برای  سازی  فرهنگ  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
متعددی  برنامه های  ما  کرد:  بیان  دخانی،  مواد  مصرف 
باشند.  خود  فرزندان  مراقب  باید  هم  والدین  اما  داریم 

اعالم این آمارها باید ایجاد حساسیت کند.
جندقی همچنین ابراز امیدواری کرد که در مورد قوانین 
بیشتری صورت گیرد  بازدارنده حوزه دخانیات همراهی 
و گفت: فروش مواد دخانی به افراد زیر 1۸ سال، فروش 
نخی  فروش  آموزشی،  اماکن  نزدیکی  در  دخانی  مواد 
شود.  گرفته  جدی  باید  قوانین  و  است  ممنوع  سیگار 
هرکسی که می خواهد این کاال را بفروشد باید مجوزهای 
و  معدن  صنعت،  وزارت  بنابراین  کند؛  کسب  را  الزم 
تجارت، سیستم قضائی کشور، نیروی انتظامی و…، همه 
در قانون وظایفی دارند و امیدواریم بتوانیم جامعه عاری 
از دخانیات داشته باشیم. این در حالی است که همکاران 
حال  در  موجود  مشکالت  وجود  با  هم  محیط  بهداشت 

بررسی و مقابله با بی قانونی در این زمینه هستند.
وی گفت: اگر سال 1۳۸۶ تا 1۳۹۵ را بخواهیم مقایسه 
کنیم در بین نوجوانان 1۳ تا 1۵ سال مصرف سیگار از 
۳ درصد در دو جنس به ۳.4 درصد رسیده که افزایش 
مختصری داشته اما در مورد قلیان عدد از 1۶.۵ به ۵.۷ 
رسیده که حاکی از آثار اقدامات آموزشی خوب بوده است.

جدول

وادي کتاب

نگاهي به کتاب »خاکريزهاي آبي« 
خاطرات شفاهي ابراهيم اژدر رستمي

از رزم كنار چمران تا اشك براي قطعنامه

 ابراهيم اژدررس��تمي يكي از رزمندگاني 
است كه خاطراتش را در قالب تاريخ شفاهي 
در كتابي با نام »خاكريز هاي آبي« به چاپ 
رسانده اس��ت. اين س��رهنگ بازنشسته 
سپاه در عمليات هاي بزرگ و مهمي مثل 
رمضان، محرم، خيبر، والفجر8 و كربالي5 
حضور داشته و همين موضوع، ارزش كار را 
بس��يار باال مي برد. كتاب به سبك و سياق 
كتاب هاي تاريخ شفاهي به صورت پرسش 
و پاسخ منتشر شده و مصاحبه شونده سعي 
كرده به صورت كافي و مبسوط پاسخگوي 

سؤاالت باشد. 
اژدر رس��تمي متولد 1336 در شهرستان 
خدابنده زنجان اس��ت كه يك س��ال قبل 
از ش��روع رس��مي جنگ به عضويت سپاه 
درمي آيد. هرچند اژدر رس��تمي س��ابقه 
حضور در كردستان و مقابله با ضدانقالب 
را دارد ول��ي بخش اصل��ي و مهم كتابش 
به روايت ه��اي او از حض��ورش در مناطق 
عملياتي دفاع مقدس برمي گ��ردد. البته 
همراهي با دكتر چم��ران و بيان خاطراتي 
از نح��وه جنگي��دن و تعام��ل ايش��ان با 
نيروهايشان، يكي از بخش هاي مهم كتاب 
است كه نبايد به س��ادگي از كنارش عبور 

كرد. 
ش��ايد جذاب ترين بخش هاي كتاب براي 
خواننده عالقه مند ب��ه تاريخ دفاع مقدس 
به مرور عمليات ه��اي بزرگ مان در جنگ 
برگردد. عمليات هاي��ي مثل رمضان هنوز 
حرف هاي زيادي در دل شان نهفته دارند 
كه بايد از طري��ق رزمندگان حاضر در اين 
عمليات بيان ش��ود. هر چند اژدر رستمي 
خيلي مختصر و با گفت��ن حرف هاي كلي 
و ب��دون در اختي��ار گذاش��تن جزئيات، 
از اي��ن عملي��ات مه��م عب��ور مي كند و 
اطالعات مناسبي  در اختيار خواننده اش 

نمي گذارد. 
روندي كه راوي براي عمليات هاي بعدي 
آن را جبران مي كند و در عمليات هاي ديگر 
مثل محرم با شرح جزئيات اطالعات خوبي 
را ب��ه خواننده كتابش مي ده��د. ماجراي 
مسموم شدن رزمندگان توسط منافقين در 
منطقه عملياتي يا نحوه شناسايي منطقه 

عمليات نكات خوبي را دربرمي گيرد. 
در عمليات خيبر هم راوي نسبت به بزرگي 
عمليات، از گفتن برخي مسائل صرف نظر 
كرده و با ماندن در كلي��ات، خيلي زود از 
يكي از مهم ترين عمليات هاي ايران در دفاع 
مقدس عبور مي كند. عمليات كربالي4 هم 
يكي از عمليات هاي پر رمز و راز زمان جنگ 
بود كه پس از گذشت سه دهه از اجرايش، 
هنوز حرف و حديث هاي زيادي پيرامونش 
وجود دارد. اژدر رس��تمي س��عي كرده با 
پرداختن به اين عمليات به بخش��ي از اين 

س��ؤاالت پاس��خ دهد: »معموالً بچه هاي 
بس��يجي خوب بلدن��د عمل كنن��د، ولي 
عقب نشيني رو اصاًل بلد نيستند و دوست 
هم ندارند كه عقب نشيني كنند، بنابراين 
وقتي به يه بس��يجي بگي داريم مي كشيم 

عقب، ديگه واويالست«. )ص225(
يكي از ن��كات مثبت كتاب بي��ان حقايق 
تاريخي بدون پنهانكاري است. براي نمونه 
در بخش��ي از كتاب به ماجراي درگيري و 
اختالف نظر بين نيروهاي سپاه برمي گردد 
و راوي سعي مي كند خواننده را تا جايي كه 

جا دارد در جريان مسائل بگذارد. 
راوي با پشت سرگذاش��تن عمليات هاي 
مختلف، گ��ذري هم ب��ر زم��ان پذيرش 
قطعنامه و پس از آن مي كند كه بيان حس 
و حال او به عنوان يك رزمنده باسابقه بيانگر 
حس و حال مردم پس از پذيرش قطعنامه 
است: »پيام امام باعث شد كه آرامش پيدا 
كنيم. همه گفتند كه امام هر چي دستور 
بده، ما بايد همون كار رو بكنيم. خيلي گريه 
مي كرديم، ولي به خودمون مي گفتيم كه 
خدايا راضي هستيم به رضاي تو. چاره اي 

هم غير از اون نداشتيم.« 
اژدر رس��تمي به عن��وان راوي كت��اب، تا 
حال حاضر و ماجراي ماكو در سال 1386 
هم مي آيد تا فقط مح��دود به يك مقطع 
تاريخي خاص نماند. شايد اين دوره مثل 
زمان جنگ، جذابيت  الزم را نداشته باشد 
ولي براي خوان��دن و در جريان قرار دادن 
خواننده خوب است. بخش پاياني هم بيان 
مختصري از دوران بازنشستگي عكس ها 
و سندهايي از زمان جنگ را منتشر كرده 

است. 
»خاكريزه��اي آب��ي« را مي ت��وان تجربه 
موفقي از خاطرات يكي از رزمندگان دفاع 
مقدس دانست كه س��عي كرده در حدود 
350 صفحه حرف هايش را به خوانندگان 
انتق��ال ده��د. قطع��اً ارزش كتاب ه��اي 
اينچنيني در آينده خيلي بيش��تر و بهتر 

درك خواهد شد. 

  آرمان شريف
خوش�بختانه رفته رفته لزوم توجه به نش�ر خاطرات رزمن�دگان دوران دفاع مقدس 
بيشتر احساس مي ش�ود و هر چند وقت يك بار کتابي در قالب خاطره نگاري يا تاريخ 
شفاهي منتشر مي ش�ود و جنگ را از زواياي تازه اي مورد بررس�ي قرار مي دهد. بيان 
و گفته ش�دن تاريخ دفاع مقدس هم در زمان حال و هم در آينده کمك بس�يار زيادي 
به فه�م اين مقطع مه�م تاريخي مي کن�د. مكتوب ک�ردن خاطرات رزمن�دگان که از 
نزديك و به طور مس�تقيم و بدون واس�طه ب�ا فرماندهان و ش�هدا ارتباط داش�تند و 
حوادث و اتفاقات رخ داده در مناطق عملياتي را مش�اهده مي کردند در کنار جذابيت  
و ارزش تاريخ�ي اش، فرهنگ ناب درون جبهه ها را ب�راي خوانندگانش بازگو مي کند؛ 
خوانندگاني ک�ه با مرور زمان ش�ايد قدرت درك آن دوره زماني را نداش�ته باش�ند و 
يكي از راه هاي ارتباطي ش�ان همين کتاب هاي خاطره نگاري و تاريخ ش�فاهي باش�د. 

  احمد محمدتبريزي
شهيد فرامرز رضازاده از رزمندگان و جانباز ان 
دوران دفاع مقدس آذر ماه س�ال گذش�ته در 
سوريه به شهادت رسيد. رضازاده از نيروهاي 
متخصص و زبده در بحث تخريب و ادوات بود. او 
با رشادتي ستودني با نجات 200 نفر از نيروهاي 
خ�ودي از محاصره تروريس�ت هاي تكفيري، 
جان�ش را در مس�ير پاس�داري از آرمان هاي 
جبه�ه مقاوم�ت اس�امي از دس�ت داد. اين 
شهيد بزرگوار از شهرستان باغملك از استان 
خوزس�تان عازم جبهه دفاع از حريم اسام و 
اهل بيت شده بود. پسر شهيد، مجتبي رضازاده 
در گفت وگو با »جوان« ضمن باز کردن س�فره 
دلش از بي مهري  و تبعيض ه�ا، از ويژگي هاي 
برجس�ته اخاقي و نظامي پ�درش مي گويد. 
ش�هيد رضازاده در دوران دفاع مقدس 
سابقه رزمندگي و افتخار پوشيدن لباس 

رزم را داشتند؟
بله، ايشان از س��ال 62 وارد جبهه شد و تا پايان 
جنگ در جبهه ها حضور داشت. از عمليات خيبر 
به بعد در بيشتر عمليات ها حضور داشت و چندين 
بار هم مجروح شد. ش��يميايي هم شده بود ولي 
هي��چ گاه دنبال جانبازي اش نرف��ت. مي گفت ما 
اين مس��ائل برايمان مهم نبوده و نيس��ت و براي 
اين مس��ائل به جبهه نرفته ام ك��ه االن بخواهم 
دنبالش  بروم. فقط تيري ب��ه پايش خورده بود و 
آن زمان دوس��تانش كه در جريان جانبازي اش 
بودن��د و بعد مس��ئوليت گرفتند، گفتن��د ما كه 
مي دانيم رضازاده در كدام عمليات مجروح شده 
و 10 درص��د جانبازي ب��راي پدرم زدن��د. پدرم 
مي گفت من كاري ب��ه اين 10 درصد ن��دارم. از 
مسائل دنيوي بي نياز و مسائل معنوي اش خيلي 

قوي و پررنگ بود. 
بعد از پايان جنگ در سپاه ماندند؟

از سال 62 تا 65 به عنوان بسيجي در جبهه بود و 
از سال 65 تا آخر پاسدار ماند. زمان جنگ رسته 
نظامي ش��ان تخريب بود و تخصص بااليي هم در 
اين كار داشت. بعد از جنگ س��راغ ادوات رفت و 
ي��ك دوره ادواتي در اصفهان دي��د و همراه چند 
تن از همرزمانشان به تيپ امام حسن مجتبي)ع( 
در بهبهان رفتند و بنيانگذار ادوات تيپ ش��دند. 
در شهرس��تان باغملك كه نزديك 150 هزار نفر 
جمعيت دارد فقط دو نفر در اين دو رسته نظامي 
تخصص دارند كه يكي از آنها پدرم بود. فقط اين 
دو نفر در تخريب و ادوات تخصص داشتند. يكي 
از فرماندهان محوري زمان جنگ در شهرستان 
سخنراني مي كرد و مي گفت  اي كاش در باغملك 
چند رضازاده ديگر داش��تيم تا نام باغملك براي 

هميشه در تاريخ ماندگار مي  شد. 
بعد از جنگ درباره حضورشان و اتفاقاتي 
که شاهدش�ان بودن�د، با ش�ما و ديگر 

اعضاي خانواده صحبت مي کردند؟
يكي از خصوصيات پدرم اين بود كه در اين مورد 
هي��چ صحبتي نمي ك��رد. فقط از گوش��ه و كنار 
مي ش��نيديم كه مي گفتند پدرتان زمان جنگ 
خيلي نيروي فعالي بود و رشادت هاي زياد نشان 
داد. خودشان هيچ چيزي از آن دوران نمي گفتند. 
فقط مي گفت ما براي اسالم جنگيديم و در خاكريز 
و سنگرهايمان فقط بوي عشق و شهادت مي آمد. 
در م��ورد معنوي��ات جنگ صحب��ت مي كرد اما 
كالمي در مورد كارهايش��ان نمي گفت. احساس 
مي كرد اگر بخواهد از كارهايشان بگويد، حمل بر 

خودستايي  شود. 
ارادت خاصي نسبت به شهيد خاصي از 

دوران دفاع مقدس داشتند؟
يك شهيد س��مت بروجرد بود كه قبل از جنگ 
نامش آرش بود و وقتي به جبهه آمد، اس��مش را 
حامد گذاشت. پدرم خيلي از اين شهيد صحبت 

مي كرد. 
اگر بخواهيد شهيد رضازاده را به عنوان 
يك پدر توصيف کنيد، روي چه مسائلي 

بيشتر تأکيد مي کنيد؟
بين ما و پدرمان هميشه حياي زيادي بود. هميشه 
حواسش به زبانش بود و حرف هايش سنجيده زده 
مي ش��د. خودم از زماني كه ديگر 15 سالم شد تا 
زمان اعزام پدرم به سوريه حيا مي كردم در صورت 
پدرم نگاه كنم و حرف بزنم. ياد ندارم در اين چند 
س��اله 10 ثانيه در صورت پدرم نگاه كرده باشم. 
پدرمان معموالً مي خواس��ت چي��زي را كه باور 
خودش بود به ما تزريق كند. بر پايبندي به اسالم، 
تشيع و واليت تحت هر ش��رايطي تأكيد داشت. 
روي عقيده و باورهايش سفت و سخت مي ايستاد. 

سعي داشت اين موارد را هم به ما منتقل كند. 
در مس�ائل اعتقادي عادت به انجام کار 

خاصي داشتند؟
روي مراس��م اباعبداهلل)ع( خيلي حس��اس بود. 
مي گفت محرم و عاش��ورا بايد مراسم سينه زني 
براي سيدالشهدا باشد؛ حاال چه آدم در خانه اش 
پاي تلويزيون سينه بزند چه در مسجد باشد. روي 
عزاداري در مساجد تا خيابان خيلي تأكيد داشت. 
اينكه به خاطر ظاهر عزاداري نكنيم و از اين طريق 
به خدا نزديك ش��ويم برايش مهم بود. به مراسم 
شب احيا هم خيلي عالقه داشت، پيگيري مي كرد 
و انجام مي داد. همه مراسم هاي معنوي و مذهبي 

را انجام مي داد. 
ماجراي اعزام و رفتن ش�ان به سوريه از 

چه زماني آغاز شد؟
نزديك يك سال بود حرف رفتنشان بود. چند بار 
قرار شده بود به س��وريه بروند كه هر بار لغو شده 
بود. يك روز پدرم به شهيد عليخاني زنگ مي زند و 
مي گويد من ديگر سوريه نمي آيم. شهيد عليخاني 
دليلش را مي پرسد و پدرم توضيح مي دهد مردم 
حرف هايي مي زنند كه جگر آدم را مي س��وزانند؛ 
مي گويند رزمن��دگان به خاطر پول به س��وريه 
مي روند و ش��ما كه مي دانيد من هيچ چشمي به 
مال دنيا ن��دارم و ديگر به س��وريه نمي روم. چند 
روزي گذش��ت و نرفت. بعد از مدتي دوباره گفت 
مي خواهم ب��روم. وقتي ب��ه ايش��ان گفتيم مگر 
نمي خواستيد نرويد؟ پاسخ داد كه من آخرتم را به 
خاطر حرف هاي مردم نمي فروشم. مي گفت االن 
50 سالم است و يك بار نگفتم مردم در زمينه هاي 
اعتقادي چه مي گويند و هميشه چيزي كه پيغمبر 
فرموده، اهل بي��ت انجام داده  و مراجع دس��تور 
داده اند را انجام داده ام و ح��اال بيايم بگويم براي 

حرف مردم اين كار را نمي كنم. 
در آخر چه تاريخي اعزام شدند؟

24 آب��ان 94 گفتند ف��ردا اعزام اس��ت. 35 روز 
آنجا بود و زماني كه تيپ مي خواس��ت برگردد و 
يك روز قبل از ش��هادت به ما زنگ زد و گفت ما 
به عقب برگش��ته ايم و ظرف چن��د روز آينده به 
خوزس��تان مي آييم. اما عملياتي پيش مي آيد و 
پدرم همراه چند نفر ديگر به صورت داوطلب جلو 
مي روند و 200 نفر را از محاصره نجات مي دهند 
كه يك موشك حرارتي بهشان برخورد مي كند و 
فردايش خبر شهادت را به ما مي دهند. در اولين 
اعزامشان همراه شهيد محمدرضا عليخاني شهيد 
شدند. آنقدر از رشادت هاي اين دو شهيد صحبت 
مي ش��ود كه مردم منطقه و شهرستان باغملك 

دو لقب معنوي به هر دو ش��هيد داده اند. به پدرم 
مي گويند سردار ش��جاعت و به شهيد عليخاني 
لقب سردار مقاومت داده اند. با اينكه درجه هر دو 
شهيد سردار نبود. در منطقه ما خيلي دنبال اين 
هستند كه اين دو شهيد را در تاريخ ماندگار كنند. 
متأسفانه در خوزستان خيلي بين شهدا تبعيض 
قائل مي ش��وند. هر كس��ي كه آش��نا دارد دنبال 
كارهايش م��ي رود و تبعيض ه��اي زيادي وجود 
دارد و ما س��خت از اين تبعيض ها دلشكسته ايم. 
يك بار در مش��هد س��خنراني مي كردم و گفتم 
وامصيبتا از اين همه تبعيض. بعد از صحبت هايم 
خانواده ديگر شهدا جلو آمدند و گفتند حرف دل 
ما را زديد و اين تبعيض بين همه است. انگار فقط 
چند پدر و مادر فرزند از دست داده اند، انگار فقط 
چند فرزند پدرشان شهيد شده و انگار فقط چند 
همسر كه هميشه در رسانه هاي مختلف هستند 
شوهرانشان را از دست داده اند. از شهدايي كه اين 
همه كار كرده اند هيچ حرفي زده نمي شود. بين 
شهدا تبعيض قائل مي شوند و اين درست نيست. 
االن در خيال شما اگر بگويند يك پهلوان ايراني 

نام ببر شما نام رستم را مي بريد ولي ما خودمان 
رستم و زال هايي داريم كه پيرو علي بن ابيطالب)ع( 
بودند و بايد براي مردم و آيندگان الگو شوند. اگر 
اين حرف ها گفته شود آيندگان به جاي رستم نام 
ش��هيد رضازاده و عليخاني را مي برند. متأسفانه 
نمي دانيم كجا بايد اين حرف ها را گفت. اگر تمام 
دنيا در خانه مان جمع ش��وند ج��اي يك دقيقه 
بودن پدرمان را نمي گيرد. همس��ر يكي از شهدا 
در يادواره اي در مش��هد حرف قشنگي مي زد و با 
شوهرش شروع به صحبت كرد و مي گفت كجايي 
ببيني به ما پولي كه نداده ان��د، هيچ! تهمت پول 
دادن هم مي زنن��د. به ما پول ك��ه نداده  اند ديگر 
سري هم به ما نمي  زنند. ما ساكن رامهرمز هستيم 
و تش��ييع جنازه پدرم در باغملك انجام شد. آن 
زمان مسئوالن در رامهرمز اصرار داشتند شهيد 
همينجا دفن شود كه ما قبول نكرديم. حاال چون 
اين اتفاق نيفتاده يك بنر در س��طح شهرس��تان 
رامهرم��ز از پ��درم نمي بينيد. به قول س��رهنگ 
حاجتي معاون س��پاه وليعصر خوزستان شهيد 
رضازاده و عليخاني دكتراي ش��جاعت داشتند و 

كارهايشان در تاريخ جنگ سوريه بي نظير بود. 
ش�ما و مادرتان مخالفتي با رفتن شان 

نداشتيد؟
 پدر تمام س��تون زندگي آدم اس��ت و وقتي قرار 
مي شود جاي خطرناكي برود مقاومت و ترس هايي 
به وجود مي آيد. اي كاش فيلمي از ش��ور و شوق 
پدرم قبل از رفت��ن مي گرفتم. خواه��رم قبل از 
رفتن ش��ان خواب ديده بود پدرم شهيد مي شود. 
مادرم به ايشان مي گفت دخترمان چنين خوابي 
ديده  و اگر امكان دارد، نرو كه ايش��ان در جواب 
 گفته بود ان شاءاهلل خوابشان درست باشد. افرادي 
مثل پدرم كساني بودند كه هنوز در زمان جنگ 
مانده بودن��د. اگر صحنه هاي��ي از جنگ مي ديد 
پدرم س��ر تكان مي داد و مي گفت دوس��ت دارم 
به آن دوران برگردم. عاشق دوره اي بود كه همه 
با هم ب��رادر بودند و مالك رتبه، درجه، پس��ت و 

مقام نبود. 
اطاع داريد شهادتش�ان به چه صورتي 

اتفاق افتاد؟ 
از همرزمان پدرم تعري��ف مي كردند حدود 200 
نفر در محاصره گير كرده بودند. پدر من، ش��هيد 
عليخاني و چن��د نفر ديگر ص��داي رزمندگان را 
در بيسيم مي ش��نوند و به منطقه اي كه افراد در 
محاصره بودند، مي روند. پدرم و شهيد عليخاني سر 
تپه اي كه به منطقه اشراف داشت، مي روند و شروع 
به ش��ليك مي كنند. باالي تپه مي روند و شليك 
مي كنند و صداي اهلل اكبر رزمندگان بلند مي شود. 
همه حواسش��ان سمت پدرم و ش��هيد عليخاني 
مي رود و محاصره شكس��ته مي ش��ود. محاصره 
مي شكند و تمام نيروها به عقب برمي گردند. در 
آخر موشكي مي آيد و شهيد رضازاده و عليخاني را 
به شهادت مي رساند. به گفته دوستانشان موشك 
در 20 سانتي متري شهيد رضازاده اصابت مي كند. 
برخي دوستان ديگر هم مي گويند موشك به كمر 
پدرم مي خورد. مي گويند اين موش��ك ها را براي 
زدن تانك س��اخته بودند ولي با اين موش��ك به 
انسان شليك كرده  بودند. انگار نيروهاي النصره در 
بيسيم هايشان مي گفتند شخص را بزنيد و كاري 
به قبضه نداشته باش��يد. پدرم 29 آذر 94 شهيد 
مي شود و پنجم دي مراسم خاكسپاري شان بود. 
وقتي گفتند با موشك شهيد شدند، حسين وار به 
شهادت رسيدند. حتي ما نتوانستيم پيكرشان را 

ببينيم. پيكرشان متالشي شده بود. . . 
پدرتان وصيتنامه  شان را نوشته بودند؟

دفترچ��ه اي از زمان جنگ داش��تند ك��ه بعد از 
ش��هادت اين دفترچه را پيدا كردم. دعاهايي در 
آن نوشته بود كه براي 20 سالگي شان بود. سال 
1366 دفترچه را نوش��ته بود و برايم جالب است 
يك جوان چقدر عارفانه فكر مي كرده است. يكي 
از صحبت هايش اي��ن بود كه خداي��ا باالتر از هر 
نيكي، نيكي ديگري هست، تنها نيكي كه باالتر 
از آن نيكي ديگري نيس��ت، ش��هادت است. اين 
صحبت پيامبر را در قالب آرزو براي خودش بيان 
كرده بود. ادامه داده بود خداوندا شهادت در راهت 
را نصيبم كن. يا نوشته بود الهي اين حقير را از سه 
آفت نگه دار: وسوسه هاي شيطاني، خواهش هاي 
نفس��اني و غرور ناداني. گناهاني را از زبان نوشته 
بود كه وقتي دقت كردم و خواندم، فهميدم همه 
گناه��ان زباني را كه نوش��ته بود خ��ودش انجام 
نمي داد. اين موارد باورشان شده و در وجودشان 
بود و روي خودشان كار كرده بودند كه هر حرفي 
را نزنند و هر كاري را نكنند. مطمئن باشيد جوانان 
آن دوره و زمان��ه هيچگاه در تاريخ اي��ران تكرار 

نمي شوند. 

فرزند شهيد مدافع حرم فرامرز رضازاده در گفت وگو با »جوان« از روزگار جهاد و رزمندگي پدرش مي گويد

متأسفانه در خوزستان بين شهدا تبعيض قائل مي شوند و ما از اين تبعيض ها سخت دلشكسته ايم

پدرم شهيد شد تا جان دهها نفر از همرزمانش را نجات بدهد
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رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا خبر داد:
کشف بیش از ۱۵۰۰ تن کاالی احتکاری و 

قاچاق در 2روز گذشته
رییس پلیس امنیت اقتصادی اعالم کرد که طی دو روز 
گذشته بیش از 1۵۰۰ تن کاالی قاچاق و احتکار شده 

در کشور کشف شده است.
خبر  این  جزئیات  تشریح  در  رضائیان  غالمرضا  سردار 
گزارشات  و  مطالبات  به  رسیدگی  راستای  در  گفت:  
مردمی مبنی بر مقابله با قاچاق، احتکار و اخالل در تولید 
و توزیع کاالهای اساسی و معیشت محور، موضوع برخورد 
دستورکار  در  ویژه  صورت  به  اخاللگران  و  محتکران  با 

ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
 4۸ طی  اقتصادی  امنیت  پلیس  کارآگاهان  افزود:  وی 
مشترک  تیم  هزار  از  بیش  تشکیل  با  گذشته  ساعت 
مرکز  و  انبار   ۲۰1 و  ۲هزار  از  پلیسی  اقدامات  انجام  و 
نگهداری و توزیع کاالهای اساسی و معیشت محور مردم 
توزیع  متخلف  مرکز  و  احتکار  انبار   ۳۵ و  کرده  بازدید 

کاالهای اساسی را در سطح کشور شناسایی کردند.
فراجا  اقتصادی  امنیت  پلیس  امین  قرارگاه  فرمانده 
و مراکز  انبارها  این  از  بازرسی  ماموران در  تصریح کرد: 
توزیع کاال یک هزار و ۵۹۳ تن انواع کاالی احتکاری و 
قاچاق از قبیل قند و شکر، روغن خوراکی، گندم و آرد، 
ماکارونی، خرما و خشکبار،  و گوشت،  برنج، چای، مرغ 
شیر خشک به همراه انواع لوازم خانگی، خودرو و لوازم 
انواع دارو،  یدکی خودرو، نهاده های دامی و کشاورزی، 

روغن موتور و ضدیخ و... را کشف کردند.
بر اساس اعالم سایت پلیس، رضائیان با اشاره به اینکه 
توسط  شده  کشف  کاالهای  ارزش  اولیه  برآوردهای  در 
ادامه  است،  برآورد شده  ریال  میلیارد  کارشناسان ۸۹۲ 
داد: در این راستا 1۳۷ خودرو توقیف و ۲4۰ متهم پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شدند.
رییس پلیس آگاهی کشور اعالم کرد

۹۰ درصد جرائم کشور
 مربوط به سرقت است

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کل کشور اعالم 
کرد که بیش از ۹۰ درصد جرائم در کشور مربوط به بحث 
سرقت است. سردار محمد قنبری با تأکید بر اینکه وظیفه 
اصلی پلیس آگاهی کشف جرم است، گفت: معتقدم که 
پلیس های  دیگر  راس  در  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس 
آگاهی در استان هاست و به نوعی الگوی دیگر پلیس های 
آگاهی در کشور محسوب می شود. رییس پلیس آگاهی 
فراجا با بیان اینکه امروز اشرافیت مجموعه پلیس آگاهی 
می گویم  به جرات  گفت:  است،  توجه  قابل  مجرمان،  بر 
مجرمان  برنامه های  و  اقدامات  تحرکات،  اکثر  امروز  که 
را تحت کنترل داریم. این موضوع مجرمان را از ارتکاب 
ادامه  باز می دارد. وی  جرائمی که در تدارکش هستند، 
از ۹۰ درصد جرائم جنایی  بیش  آگاهی  پلیس  در  داد: 
ماه  یک  از  کمتر  و حتی  وقوع  از  کوتاه  فاصله ای  در  را 
قنبری  است.  توجه  قابل  این  که  کنیم  توانستیم کشف 
تصریح کرد: امروز باید بگویم که در کشورمان جرم مهم 
و پیچیده کشف نشده ای که مردم را آزار دهد خیلی کم 
داریم و شاید حتی بتوان گفت که چنین جرائمی نداریم.

رییس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه امروز جغرافیای 
جرم به شدت مورد کنترل پلیس آگاهی است، اظهارکرد: 

تخصصی ترین پلیس در فراجا، پلیس آگاهی است.
اشاره کرد و گفت: حدود۹۰  نیز  به موضوع سرقت  وی 
درصد جرائم در کشور را بحث سرقت به خود اختصاص 

داده است.

خبر

جدول 3099

مانند  طالق  از  کردن  صحبت  شاید   - اجتماعی  گروه 
از  یکي  متاسفانه  اما  برسد  نظر  به  منفور  طالق  خود 
بحران هاي برخی خانواده ها، طالق از نوع عاطفي است.

دامنگیر  که  اي  پدیده  از  اطالعاتي  مختصر  دانستن   
بسیاري از خانواده ها است ضروري به نظر مي رسد.

در این نوع طالق زن و شوهر عواطف خود را از یکدیگر 
دریغ مي دارند و روي از هم بر مي تابند، زیرا اعتمادشان 
به یکدیگر و جذابیتشان براي هم به پایان رسیده است.

پر  را  خانه  فضاي  تفاوتي  بي  و  دیگر سکوت  تعبیر  به 
مي کند و هم اتاقي جاي همسري را مي گیرد. حرفي 
براي گفتن و شوري براي ادامه زندگي نیست اما شاید 
از  ترس  و  اقتصادي  فشارهاي  فرهنگي،  غلط  باورهاي 
ادامه  به  وادار  زندگي  در جریان  را  انسان  ماندن،  تنها 
مي کند. طالق عاطفي معموال تدریجي است و در پي 
رواني،  ارضاي خواسته هاي  و عدم  مکرر  ناکامي هاي 
مالي، فرهنگي و... خودنمایي مي کند.                                                                                    
آنچه مسلم است اینکه در طالق عاطفي یا طالق پنهان 
زوجین فقط در خانه حضور فیزیکي دارند و ظاهرا زیر 
و  عاطفي  رابطه  هیچ  اما  مي کنند،  زندگي  سقف  یک 
احساسي با یکدیگر ندارند و این خانواده مملو از عیب 
جویي هاي متقابل زن و شوهر است. این نوع از طالق 
در هیچ کجا به ثبت نمي رسد و نمود عیني ندارد، اما 
مهمترین نوع طالق است که کودکان زیادي از آن رنج 

مي برند.

در چنین خانواده هایي یک تشنج رواني حکم فرماست. 
هاي  ناگفته  و  پنهان  عوامل  عاطفي  روابط  قطع  این 
بسیار دارد. این طالق عاطفي که در خیلي از خانواده ها 
وجود دارد را نباید دست کم گرفت. بسیاري از خانواده 
ها مشکالت زندگي زناشویي را به دست گذر زمان مي 
دهند که به گفته خودشان بعدا درست مي شود، بعدا 
با آمدن فرزند بهبود پیدا مي کند، اما بي اهمیت جلوه 
دادن مشکالت و مسائل و موکول کردن آنها به گذشت 
زمان مي تواند سایه مشکالت را گسترده تر کند.                                                                                                   
در این شرایط بیشترین آسیب به روح و روان فرزندان 
وارد مي شود و آنها هستند که باید این شرایط را تحمل 
تسویه  قرباني  کودک  نابسامان  اوضاع  این  در  کنند. 
عاطفي  طالق  کودکان  شود.  مي  والدین  هاي  حساب 
بمانند و به معضالت اجتماعي  اگر چه در ظاهر سالم 
غیره  و  الکل  و  مخدر  مواد  جنایات،  و  جرایم  قبیل  از 
کشیده نشوند، شادي و سرزندگي خود را از دست مي 
دهند و مسلما نمي توانند پدر و مادراني بهتر از پدر و 

مادران خود براي فرزندانشان باشد.

این کودکان در شرایط پیش آمده زندگي خود احساس 
تنهایي، سرخوردگي و بي پشتوانگي مي کنند.هنگامي 
که پدر و مادرنسبت به یکدیگر خصومت مي ورزند و 
توهین مي کنند،فرزندان رنج مي کشند این به آن دلیل 
نوعي”بوم  سازگاري  یا طالق  ازدواج  است که ماهیت 
عاطفي” براي کودکان درست مي کند. همان گونه که 
درخت در محیطش تحت تاثیر کیفیت هوا، آب و خاک 
کیفیت  توسط  نیز  کودکان  عاطفي  دارد، سالمت  قرار 
روابط خصوصي موجود در محیط او مشخص مي شود.

دائمي  هاي  کشمکش  و  عاطفي  هاي  طالق  واقع  در 
تا  دارد  بچه  براي  بیشتري  منفي  عوارض  مادر  و  پدر 
و  عاطفي  هاي  طالق  در  که  چرا  قانوني،  هاي  طالق 
شود.اختالفات  مي  تضعیف  روز  هر  بچه  روحیه  پنهان 
زناشویي که  دائما هم تکرار مي شوند، تاثیري عمیق بر 
سالمت جسماني و عاطفي کودکان و نیز توانایي آنها در 
سازگاري با همساالنشان می گذارد. داده ها نشان مي 
دهد کودکاني که والدینشان در زندگي مشترک داراي 
به  اند،  بوده  توهین  و  تدافعي  حالت  انتقاد،  ویژگیهاي 
احتمال بیشتري رفتارهاي ضد اجتماعي دارند و نسبت 

به همبازي هایشان خشونت مي ورزند.
زمینه  در  کودکان  از  دسته  این  که  است  این  علت 
والدیني  ندارند.  خوبي  سرمشق  دیگران  با  سازگاري 
با یکدیگر در حال تضاد و کشمکش هستند  که دائما 

تربیت  در  توانند  نمي  و  اند  افسرده  و  پریشان  خسته، 
باشند. در واقع فشار  فرزندانشان نقش  موثري داشته 
با اختالف هاي پدر و مادر مي تواند بر  زندگي کردن 
نتیجه  در  و  نوزاد  )اتونومیک(  خودکار  عصبي  دستگاه 

توان سازگاري کودک تاثیر بگذارد.
پس پدران و مادران عزیز به یاد داشته باشید شاید بارها 
را  آرزوي جدایي شما  فرزند شما در دل خود  بارها  و 
داشته است تا شاید جنگ و جدال بي نتیجه تان براي 
همیشه خاتمه یابد.                                                     

بزرگ  معضل  این  دچار  ما  هاي  خانواده  اینکه  براي 
نشوند یا اوضاع از این که هست بحراني تر نشود رعایت 
نکاتی ضروري به نظر مي رسد:                                                                                                               
درون  در  موثر  ارتباط  کردن  برقرار  نحوه  یادگیري 
خانواده،  در  فرد  هر  خصوصي  حریم  حفظ  خانواده، 
نیازها در محدوده خانواده،گذشت زن و  براورده شدن 
شوهر نسبت به همدیگر نه فقط گذشت یکي از طرفین 
پایین  شدن،  آسیاب  زیرین  سنگ  معروف  قول  به  و 
اوردن سطح توقعات، صحبت کردن در فضاي مناسب 
به دور از مشاجره به جاي سکوت طوالني، مراجعه به 
مشاور از جمله راهکارهای مواجهه با این پدیده هستند 
و عالوه بر اینها در سطح کالن باید در نهادهاي مدني 
اعتماد و عاطفه مثبت را از طریق رسانه ها برانگیخت 

و فضاي زیستي برون و درون خانه را بهبود بخشید.

مدیرکل سالمت شهرداری تهران، با عنوان این 
مطلب که کودکان ما در مقابله با دخانیات بی 
محالت  در  نفر  هزار   ۲۰ گفت:  هستند،  دفاع 
دخانیات  حوزه  کنش گر  گروه  عنوان  به  تهران 

فعالیت می کنند.
حمید صاحب، در نشست خبری که به مناسبت 
هفته ملی مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت 
در  محیطی  مسائل  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
گرایش به پدیده شوم دخانیات مهم هستند و ما 
باید دسترسی مردم به خدمات سالمت محور را 
تسهیل کنیم و دسترسی آنها به رفتار پرخطر را 
دور کنیم. مصرف سیگار امری عارضی در انسان 
است و اینکه چگونه در انسان عارض می شود، 

امر مهمی است.
انسان،  مصرفی  خوراکی های  تمام  افزود:  وی 
درک  ما  آنچه  و  نیست  خوردنی  و  آشامیدنی 
ما  شد،  خواهد  انسان  منش  جزو  هم  می کنیم 
می دهیم  نوجوانان  به  که  آموزش هایی  به  باید 
توجه کنیم. مهم است که جلوی کودکان سیگار 
نکشیم و شکل و ماهیت توهمی سیگار کشیدن 

جلوی کودکان محدود شود.

خانه  عنوان  به  محله  کرد: ۳۵۳  تاکید  صاحب 
خانه های  و همه  داریم  تهران  در شهر  سالمت 
فعال  دخانیات  با  مبارزه  موضوع  در  سالمت 
هستند و مهمترین کار کانون مردمی است که 
مردم توانمند شوند و از خودشان مراقبت کنند. 
عنوان گروه  به  نفر در محالت  هزار  حدود ۲۰ 
در  هستند.  فعال  دخانیات  حوزه  در  کنش گر 
شهر تهران برنامه های متنوعی برای پیشگیری 
از مصرف دخانیات داریم. کودکان ما در زمینه 

مقابله با دخانیات بی دفاع هستند.
شنبه  سه  برنامه  مساجد  در  کرد:  تاکید  وی 
دخانیات  بدون  کافه  و  می شود  برگزار  سالمت 
متعدد  جشنواره  حال  عین  در  می شود.  افتتاح 

“نه” به دخانیات هم داریم.
به  اشاره  با  تهران  شهرداری  کل سالمت  مدیر 
هفته  این  شعار  افزود:  دخانیات  هفته  شعار 
به  و  است  خاموش  سیگارها  روشن،  اراده ها 
همین سبب از همه شهروندان تقاضا داریم برای 
پیوستن به پویش های مختلف این هفته همراه 

ما باشند.
در  هفته  این  اهداف  به  اشاره  با  صاحب 
مردم  سازی  توانمند  گفت:  تهران  شهرداری 
محالت به منظور اصالح شیوه زندگی و کاهش 
های  برنامه  در  مشارکت  و  خطر  پر  رفتارهای 
کنترل دخانیات در سطح محالت و ایجاد بستر 
حساس  دخانی،  مواد  مصرف  ترک  جهت  الزم 

شهروندی  حقوق  به  نسبت  شهروندان  سازی 
به  نسبت  شهروندان  سواد  سطح  ارتقای  خود، 
مشارکت  جلب  و  گری  مطالبه  تحمیلی،  دود 
شهروندان در حوزه مبارزه با مصرف دخانیات در 
بوستان ها و اماکن عمومی، استفاده از نیروهای 
اجرای  جهت  تهران  شهر  محالت  در  مردمی 
ایجاد محله  برای  قوانین کنترل دخانیات  مؤثر 
بدون دخانیات، ایجاد ساختارهای شهری بدون 
شهرداری  سازمانی  محیط های  شامل  دخانیات 
مراکز  و  میادین  و  تهران-پارک ها، ساختمان ها 
تجاری، محیط ها ی شغلی و…، و ایجاد شهری 

بدون دخانیات از اهداف این هفته است.
وی با اشاره به سایر برنامه های این هفته اظهار 
اعتراض  نمادین  راهپیمایی  برگزاری  کرد: 
کودکان در خصوص عدم مصرف مواد دخانی با 
شعار “نه به سیگار”، افتتاح کافه بدون دخانیات، 
زمین  پویش  اجرای  دخانیات”،  به  چالش”نه 
برای  نامه ای  مسابقه  اجرای  سیگار،  ته  بدون 
ترک سیگار به فرد سیگاری و…، از مهمترین 

برنامه ها است.

طالق عاطفی بحرانی فرار روی خانواده ها 

کودکان در مقابله با دخانیات 
بی دفاع هستند

گرایش به مصرف قلیان در 
کشور افزایش یافته است



گرانی بنزین در مجلس 
مد نظر نیست 

ساختمان های ناایمن  فوراً 
شناسایی و مقاوم سازی شوند

صفحه )4(صفحه )4(

عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: در برنامه تحول اقتصادی 
به هیچ وجه گران شدن نان، بنزین و دارو جزو مصوبات مجلس 
نیست و برنامه ای برای این موضوع در مجلس نداریم. علی حدادی 
با خبرنگاران افزود: در کشور  در نشست روز شنبه هشتم خرداد 
هیچ لحظه ای بن بست نداشتیم؛ مشکالت هست ولی باید تهدیدات 

را به فرصت تبدیل کنیم. اتصال به اوراسیا از امتیازات خوب...

با  داد  راه و شهرسازی دستور  و  به وزرای کشور  رئیس جمهور، 
و صاحبان  را در سطح کشور شناسایی  ناایمن  فوریت سازه های 
دکتر  آیت اهلل  کنند.   سازه ها  این  مقاوم سازی  به  مکلف  را  آنها 
با  دولت،  هیأت  یکشنبه  روز  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید 
آبادان و  مردم شریف  تسلیت مجدد به مردم خوزستان خصوصاً 

خانواده های داغدیده در این سانحه، گفت: خوزستان از...
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صادرات غیر نفتی در استان 
مورد بی مهری قرار گرفته است 

طالق عاطفی 
بحرانی فرار روی 

خانواده ها 

۷ پایگاه سنجش سالمت جسمی 
برای نوآموزان استان دایر شد

کهگیلویه  استان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
سطح  در  پایگاه  هفت  تعداد  گفت:  وبویراحمد 
شهرستانها و مناطق مختلف این استان دایر شده 
که از ۲۸ خردادماه  فعالیت خود را برای سنجش 

سالمت جسمانی نوآموزان آغاز خواهند کرد. 
پایگاه   ۲ تعداد  این  از  افزود:  خواه  عزت   حسنعلی 
ثابت شهری در شهرستان های دهدشت ، گچساران  
و  ۲ پایگاه شهری در شهر یاسوج  و ۲ پایگاه سیار 
)بویراحمد، کهگیلویه( و یک پایگاه عشایری فعالیت 
مدارس  برای  داشت:  ابراز  وی  داشت.  خواهند 
شده  بینی  پیش  سیار  پایگاه  یک   استان  عشایری 
است که از ابتدای شهریورماه شروع به کار خواهد 

کرد. عزت خواه تاکید کرد: از همه...

و  مراکز  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
برای  عاملی  را  بنیان  دانش  شرکت های 
دانش  گفت:  و  دانست  کشور  نیازهای  رفع 
بنیان ها سبب شدند یک قدم بزرگ برای حل 

مشکالت اقتصادی کشور برداریم.
در  یکشنبه  روز  عصر  قالیباف  محمدباقر 
مراسم افتتاحیه رویداد ملی عصر امید که در 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  علمی  نمایشگاه 
خانواده های  به  تسلیت  با  شد  برگزار  آزاد 
آبادان  در  متروپل  ساختمان  حادثه  داغدار 
گفت: امروز دانشگاه از تمام نقاط خاص خود 
و  کرده  نفوذ  مردم  بین  در  و  کرده  استفاده 

فراگیر شده است.
دانش  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بر  خودمان  نیازهای  شدند  سبب  بنیان ها 
حل  برای  بزرگ  قدم  یک  و  کنیم  طرف 
چالش های  که  کشور  اقتصادی  مشکالت 
است،  کرده  ایجاد  ما  برای  اساسی  و  جدی 

برداریم.
وی با بیان اینکه هر فردی برای منفعت مردم 
تالش کند، برای همیشه ماندگار خواهد شد، 
همه  نظام   این  کجای  هر  در  کرد:  تصریح 
الهی  نصرت  و  دین  مسیر  در  هستیم  مکلف 

گام برداریم.
آزاد  دانشگاه  به 4۰ سالگی  اشاره  با  قالیباف 
اسالمی گفت: در آن زمان هنگامی که صدها 
خالی  منتظر صندلی  درها  پشت  هزار جوان 
بودند، دانشگاه آزاد توانست شش  دانشگاه ها 
و  دهد  سوق  مسیر  این  به  را  جوان  میلیون 

شرایط تحصیل آنها را فراهم کند.
اسالمی  انقالب  دوم  گام  در  کرد:  اضافه  وی 
بر  بتواند  مردمی  و  علمی  نهاد  این  امیدوارم 
اساس سیاست نامه ای که مقام معظم رهبری 
برای گام دوم انقالب اسالمی مشخص کردند، 

بار اساسی از کشور بردارد.
همه  الزمه  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
آمادگی  را  علمی  نهادهای  و  دانشگاه ها 
آن  عالمانه  ادبیات  تولید  و  ایده پردازی  برای 
اعالم کرد و گفت: دانشگاه عامل بسیج همه 

ظرفیت ها برای این کار است و...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد می گوید: صادرات 
بی تدبیری  دلیل  به  استان  این  در  نفتی  غیر 
مسئوالن گذشته مورد بی مهری قرار گرفته است.
سیدعلی احمدزاده در نشست شورای برنامه ریزی 
داشت:  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  توسعه  و 
در  استان  هدفمند  برنامه  و  راهبردی  اولویت 
وی  باشد.  محور  صادرات  تولیدات   14۰1 سال 
امتیازات  استعداد،  زمینه هایی  در  استان  افزود: 
جهانی  جام  که  شرایطی  در  و  دارد  تولیداتی  و 

فوتبال ۲۰۲۲ بیست و دومین جام جهانی ...

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد:

بیمارستان نرگسی گچساران 
خرداد ماه به بهره برداری 

می رسد

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد؛

افزایش ۳۸ درصدی اهدای خون

 در کهگیلویه و بویراحمد

دانش بنیان ها 
عاملی برای رفع نیازهای کشور
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زنگ خطر جدی در کهگیلویه و بویراحمد؛

گسترش مصرف قلیان 
در بین جوانان

به اعتقاد رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی، گام 
از مدیریت صنعت  اصلی اصالح ساختار صنعت خودرو کشور را خروج دولت 
تایید کرد شورای  و  خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن دانست 

سیاستگذاری خودرو تشکیل شود.
محمدرضا نجفی منش، ضمن تاکید براینکه اهداف تببین شده از سوی وزارت 
نیازمند  اتفاق  این  اما  اجرا شود  و  عملیاتی  می تواند  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مشارکت تمامی بازیگران اصلی صنعت خودرو اعم از خودروسازان، قطعه سازان، 
ایران،  صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  استاندارد،  سازمان  صمت،  وزارت 
است، گفت:اگر وزارت صمت یا هر مجموعه دیگری در این  وزارت نفت و… 
شد؛  نخواهد  محقق  اهداف  این  ببرد  پیش  را  کار  تنهایی  به  بخواهد  چرخه 
به خوبی  از ظرفیت مجموعه های دخیل در صنعت خودرو کشور  بایستی  لذا 

استفاده شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه داد: اگر تمامی این مجموعه ها در 
کنار یکدیگر قرار گیرند، با تولی گری وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان 
شورایی اعم از بخش های ذی ربط در صنعت خودرو را دور یک میز جمع کرد و 
تحت عنوان “شورای سیاستگذاری خودرو” اهداف را تببین و برنامه ها را طراحی 
کرده و به بهترین شکل پیش برد. صنعت خودرو ایران،سه الی چهار درصد از 
تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. اجرایی شدن اهداف وزارت 
اصالح  که  است؛ چرا  پیگیری  نیازمند  این حوزه  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ساختار صنعت خودرو و بهبود وضعیت خودرو در کشور برای اقتصاد ایران از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
نجفی منش با بیان اینکه 1۲ هدف تبیین شده از سوی وزارت صمت، همگی 
مواردی هستند که صنعت خودرو ایران مبتال به آنهاست، تصریح کرد: با حل 
بایستی شاهد بهبود کیفیت خودروی داخلی، اصالح  چالش های عنوان شده، 

قیمت و ایجاد رضایت مردم باشیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه اظهار کرد: دولت و وزارت صمت بایستی 
گام اصلی را در صنعت خودرو ایران بردارند و قطعه سازان به عنوان بخشی از 
را دنبال کنند. دولت  بهترین شکل کار  به  باید  به عنوان مجری  این صنعت، 
همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند بایستی دخالت را کنار گذاشته و 
صرفا برنامه ریزی و نظارت را در دستورکار قرار دهد و با سیاست گذاری صحیح 

موجب اصالح وضع موجود شود.
نجفی منش گفت: گام اصلی اصالح ساختار صنعت خودرو کشور؛ خروج دولت 
از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری خودرو است. 
در  ای ها  کره  آمد؛  وجود  به  خصوصی  بخش  توسط  ایران  در  خودرو  صنعت 
حسرت صنعت خودرو ایران بودند اما دخالت های دولت و تغییر مکرر مدیران 
بتوانیم در  اگر  باعث شد در صنعت خودرو دچار عقب ماندگی شویم.  دولتی 
مسیر خصوصی شدن گام برداریم و دولت صرفا نظارت را بر عهده گیرد، با توجه 
به ظرفیت داخلی موجود کشور می توانیم شاهد رشد و پویایی صنعت خودرو 
ایران باشیم. امید است که دولت با تغییر رویکرد در رابطه با صنعت خودرو، 

زمینه ساز توسعه و اصالح ساختار صنعت خودرو کشور شود.
بین المللی  استانداردهای  به  باید  ایران  در  گفت: صنعت خودرو  پایان  در  وی 
توجه ویژه ای داشته باشد و همکاری های بین المللی را در جهت ارتقاء کیفیت 
از  اعم  مهمی  موارد  به  بایستی  عین حال  در  دهد.  قرار  در دستورکار  خودرو 
تامین ارز شرکت ها، رفع تعهدات ارزی، تامین مواداولیه فوالدی و نیز اصالح 
ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصالح نظام قیمت گذاری 

توجه ویژه داشته باشد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضعیت صنعت خودرو کشور هنوز 
قابل توجهی  رشد  ماه گذشته   ۶ به حدود  نسبت  اما  نیست،  دفاع  قابل 

داشته و مشکالت آن یک به یک در حال رفع است.
گروه  از  بازدید  خاتمه  در  یکشنبه  روز  امین«  فاطمی  رضا  »سید 
داشت: صنعت خودروی  اظهار  خبرنگاران  در جمع  سایپا  خودروسازی 
ایران از نظر ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت های نصب شده، مناسب 

است.
وی افزود: این صنعت هرچند مسائل و چالش های زیادی دارد و از این 

بابت باید به مردم و مشتریان حق داد، اما قابل احیا و اصالح است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در ماه های گذشته تمرکز اولیه 
ما روی موضوع تولید و افزایش تولید بود. وقتی تولید افزایش می یابد 
یافته،  کاهش  شده  تمام  قیمت  افتاده،  اتفاق  شرکت ها  مالی  گردش 
می توان  را  کیفیت  بهبود  و  می افتند  حرکت  به  قطعه ساز  شرکت های 

انتظار داشت.
فاطمی امین اضافه کرد: نکته دوم، حرکت به سمت تغییر محصول است، 
زیرا بخش عمده ای از بی کیفیتی که مردم در خصوص خودروها اشاره 
دارند، ناشی از پلتفرم های قدیمی در خودروهایی همچون تیبا، سمند و 

پژو 4۰۵ است که خیلی قابل اصالح نیستند. 
ایران خودرو در سال جاری ۸۰ هزار دستگاه خودروی  یادآور شد:  وی 
را جایگزین محصوالت  و سایپا ۸۰ هزار دستگاه خودروی شاهین  تارا 
قدیمی خواهند کرد که اینها تغییر ریل و حرکت به سمت خودروهای 

جدید است.
خودرو گران نمی شود

برای  تصمیمی  فعلی  شرایط  در  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر   
افزایش قیمت خودروها و گران شدن آنها نداریم.

فاطمی امین در ادامه با اشاره به برنامه دو ساله تعریف شده برای صنعت 
خودرو، خاطرنشان کرد: خودروسازی صنعتی بزرگ و مهمی است که با 

مشکالت و چالش هایی نیز همراه است، اما این مسائل قابل حل است.
وی اظهار داشت: امروز تا حدود زیادی مشکل تولید خودرو حل شده 
است. سال گذشته ۷۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان 
وجود داشت و متوسط عبور مستقیم خودرو در شرکتی نظیر سایپا تنها 

1۸ درصد بود که مشکالت زیادی را ایجاد می کرد.
وزیر صمت اضافه کرد: امروز عبور مستقیم خودرو از خط تولید به بازار 

در ایران خودرو به 1۰۰ درصد و در سایپا به ۹۷ درصد رسیده است.
فاطمی امین گفت: اجرای اقدامات دیگری نیز در نقشه راه صنعت خودرو 
آغاز شده که از آن جمله مبارزه با کاالهای یدکی قاچاق قابل اشاره است 

که ۳۰ درصد بازار لوازم یدکی خودرو را تشکیل می داد.
وی ادامه داد: در سایر  موضوعات از جمله تنوع محصول، بهبود کیفیت، 
محور،    ۹ در  به طورکلی  غیره  و  خودروسازان  مالکیت  ساختار  اصالح 
همین  در  که  خواسته ایم  نیز  خودروسازان  از  و  شده  تهیه  برنامه هایی 

راستا حرکت کند.
باید  پس  این  از  داشت:  بیان  همچنین  تجارت   و  معدن  وزیر صنعت، 
تارا  باشیم، خودروهایی همچون  بیشتر روی محصوالت جدید متمرکز 
دارند  باالیی  قیمت های  اما  برخوردارند،  مناسبی  کیفیت  از  شاهین  و 
که برای آحاد جامعه قابل دسترسی نیستند. در تالشیم خودروهایی با 

قیمت های پایین تر در کشور تولید کنیم.

یک فعال اقتصادی با بیان اینکه پاشنه آشیل بنگاه های تولیدی، سرمایه در گردش 
است، گفت: به طور حتم تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ترجیحی به نفع 

اقتصاد کشور است.
شریف  و صنعت  کشت  مجموعه  کرد:  اظهار  خبری  نشست  در  غالمی«  »ابراهیم 
آباد یکی از مجموعه های قدیمی است که در سال ۵۵ تاسیس شد و جزو مجموعه 
باسابقه کشور در حوزه کشاورزی و دامداری تلقی می شود، این شرکت تحت تاثیر 

فعالیت های خود توسعه پیدا کرد و به سازمان اقتصادی کوثر واگذار شد.
وی با بیان اینکه این شرکت در سه حوزه کشاورزی و تولید نهاده دام، دامداری و 
دامپروری و محصوالت لبنی در فعالیت است، افزود: با داشتن هشت هزار و ۵۰۰ 
راس دام سنگین یکی از بزرگ ترین مجموعه های دامداری و دامپروری در کشور 

هستیم.
غالمی با بیان اینکه مقدار تولید شیر این شرکت ۵۳ هزار و ۳۶۶ تن در سال است، 
زیادی  بخش  و  دارد  قرار  صادرات  حوزه  در  ما  محصوالت  اغلب  کرد:  خاطرنشان 
دنبال  به  قزاقستان صادر می شود، همچنین  به کشور  این مجموعه  پنیر  تولید  از 

قراردادی هم برای صادرات کره و خامه به روسیه هستیم.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف  آباد به ورود این شرکت بزرگ کشت و 
صنعت به بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: این مجموعه در تاریخ یکم اسفندماه 

۹۷ در گروه زراعت و خدمات وابسته با نماد زشریف وارد فرابورس شد.
وی افزود: شرکت هایی که به دنبال ورود سهام خود در بازار سرمایه هستند باید 
دارای استانداردهای الزم برای پذیرش در بورس باشند که این شرکت بزرگ فعال 
در حوزه کشاورزی و دامپروری نیز به بلوغ الزم از نظر سرمایه و بازدهی رسید و 

اجازه ورود به بازار سرمایه را گرفت.
غالمی ادامه داد: تا قبل از برگزاری مجمع، ارزش هر سهم این شرکت ۲۳۸ تومان 
بود اما این نماد بعد از مجمع و در زمان بازگشایی به دلیل برنامه های ارائه شده 
در مجمع و نیز اقبال سهامداران خرد با رشد 1۸ درصدی همراه شد. هر سهم این 

شرکت به 4۶۵ تومان رسید که ارزش آن در فاصله ای کوتاه به ۲ برابر رسید.
از طریق  این شرکت  واریز سود  به  آباد  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف  
سجام تاکید کرد و ادامه داد: هنوز واریز سود به زمان سررسید نرسیده است، اما 
بر اساس  الزام سازمان بورس، تکلیف داریم تا سود سهامداران را از طریق سامانه 

سجام واریز کنیم.
وی تاکید کرد: از این اقدام به طور حتم استقبال خواهیم کرد، زیرا این اتفاق باعث 

افزایش اعتماد سهامداران به سهام شرکت های بورسی می شود.
غالمی گفت: اگر قرار باشد سیر فعالیت شرکت را مورد رصد قرار دهیم می توان به 
چنین مساله ای اشاره کرد که سهام این شرکت طی سال های متوالی رشد داشته 
است اما در ۲ سال گذشته که بازار سرمایه دچار نوسان شد، روند معامالت سهام 

این شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد به نوسان منفی معامالت بازار سرمایه 
اشاره کرد و گفت: نوسانات منفی که گاهی در بازار ایجاد می شود عمومی است و 

شامل همه شرکت ها می شود.
 غالمی بیان کرد: برنامه و رویکردهایی که در دولت جدید برای این مجموعه در 
نظر گرفته شده است نسبت به دورهای گذشته قابل مالحظه نیست که تحت تاثیر 
این اتفاق جهش زیادی را در سودآوری کل شرکت، ارزش سهام و بازدهی آن شاهد 

خواهیم بود.

حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد کشور است
وی به حذف ارز 4۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر روند فعالیت این شرکت اشاره کرد و 

ادامه داد: از مدت ها قبل، از همه شرکت ها خواستار تحلیل بحث حذف ارز 4۲۰۰ 
قرار  بررسی  ترجیحی مورد  ارز  اعالم حذف  از  قبل  را  این مساله  و  تومانی شدیم 

دادیم.
برای  که  اتفاقی  به  توجه  با  افزود:  آباد  شریف   و صنعت  مدیرعامل شرکت کشت 
ارز ترجیحی رخ  داده اما زیرساخت هایی را دولت پیش بینی کرده که نیازمند صبر 
است، زیرا این اتفاق به عنوان یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور تلقی می شود که 
اثربخشی آن نیازمند زمان است. این تصمیم دولت سیزدهم به طور حتم به نفع 

کشور است، اما اثر آن برای شرکت ها نیازمند تدبیر و مدیریت است.
غالمی اظهار داشت: تحلیلی های خود را در این زمینه و در راستای ایجاد شفافیت 
در سامانه کدال منتشر کردیم و جزو نخستین شرکت هایی بودیم که این اقدام را 

برای اطالع رسانی سهامداران به اجرا رساندیم.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد خاطرنشان کرد: در کل نسبت استفاده 
ما از نهاده های دولتی ۶۵ درصد به ۳۵ درصد بوده است و حتی برای مدتی این 
عدد ۶۰ درصد به  4۰ درصد بود که ۶۵ درصد از نهاده های دولتی و ۳۵ درصد از 

بازار آزاد استفاده می کردیم.
یارانه قطع می شود و  بازار  ارز ترجیحی اعالم شد  اینکه بعد از حذف  با بیان  وی 
نهاده های به صورت آزاد در اختیار افراد قرار می گیرد، گفت: سه نهاده اصلی سویا، 
ذرت و جو جزو نهاده های وارداتی بودند، بنابراین قبل از حذف ترجیحی اقداماتی را 
انجام دادیم تا دیگر از حذف ارز 4۲۰۰ تومانی متضرر نشویم که این اقدام را می توان 

به عنوان رمز موفقیت فعالیت این شرکت معرفی کرد.
غالمی اظهار داشت: در سال ۹۸-۹۷ با توجه به وجود بحران آب در کشور تولید جو 
سه هزار و ۸۸۰ تن بود، این عدد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به عدد ۶ هزار و ۸4۰ تن، 

در سال زراعی 14۰۰-۹۹ به عدد ۶ هزار و ۹۵۶ تن رسید.
با  در سال 14۰1  افزود: همچنین  آباد  و صنعت شریف  مدیرعامل شرکت کشت 
توجه به وجود بحران و نیز کمبود آب در منطقه قزوین که ۳۰ درصد سازمان آب 
قزوین سهمیه آب را کاهش داد رشد خوبی را داشتیم و حدود هشت هزار و ۲1۷ 
تن جو علوفه ای برداشت کردیم که این اتفاق کمک زیادی را در سودآوری شرکت ها 

خواهد داشت.
وی به حمایت های انجام شده از کشاورزان اشاره کرد و گفت: تا سال گذشته نیاز 
علوفه ای را از طریق واسطه تهیه می کردیم، در حالی که امسال با توجه به مدیریت 
منابع به صورت مستقیم با کشاورزان قرارداد بستیم و از طریق پرداخت نقدی به 
کشاورزان، علوفه موردنیاز را خریداری کردیم که این اتفاق مورد استقبال کشاورزان 

قرار گرفت و نیز موجب صرفه جویی برای این شرکت شد.

جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن در حوزه محصوالت کشاورزی
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف  آباد به جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن 
در حوزه محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به فضایی که از ابتدای 
انقالب تجربه کرده ایم شاهد آزمون های مختلفی بودیم و این امر باعث شد تا دیگر 

اتفاقی رخ ندهد که کشور را غافلگیر کند.
غالمی افزود: نکته مهم در این زمینه، مساله امنیت غذایی است که به این اتفاق در 

کشور باید به عنوان یک فرصت و تهدید نگاه کرد.
این فعال اقتصادی گفت: همه دولت ها و کشورها با این بحران مواجه بودند؛ بنابراین 

مجموعه ها باید تدابیر الزم را داشته باشند تا تهدیدها را تبدل به فرصت کنند.
وی ادامه داد: امکانات و منابع موجود در کشور با افزایش همراه بوده است، اما مساله 
مهم در این زمینه زیرساخت و استفاده درست از منابعی است که در اختیار داریم 

که تحت تاثیر چنین مساله ای امیدواریم به سمت خوداتکایی پیش برویم.
غالمی ادامه داد: سال گذشته رهبر معظم انقالب به خودکفایی در امنیت غذایی 
به خصوص در حوزه گندم تاکید داشتند و اعالم کرده بودند که اولویت ما کاشت 
گندم است، این در حالی است که کسی پیش بینی جنگ روسیه و اوکراین را نکرده 

بود.
این فعال اقتصادی گفت: پاشنه آشیل بنگاه های تولیدی، سرمایه در گردش است 

که با خرید به موقع منابع قادر به مدیریت این بحران بودیم.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور:
عدم دخالت دولت؛ 

گام اصلی اصالح صنعت خودرو است

وزیر صنعت معدن و تجارت:

وضعیت خودروی کشور 
قابل دفاع نیست 

یک فعال اقتصادی:

تصمیم دولت سیزدهم برای اصالح ارز 
ترجیحی به نفع کشور است
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غیبتی دارد. بنده باید از خدا پروا كند و به دینش چنگ بزند. 
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محققان انگلیسی می گویند؛
شیرمادر 

موجب تقویت قدرت مغز کودک می شود
افزایش ضریب  به  تصور می شد که شیردهی  مدت ها 
هوشی کودک کمک می کند، اما عوامل دیگری مانند 
سطح تحصیالت یا موقعیت اجتماعی مادر نیز می تواند 
اکنون، یک مطالعه  باشند.   مزایا  این  از  برخی  عامل 
ماه  شش  مدت  به  که  نوزادانی  می دهد  نشان  جدید 
با  مقایسه  در  اند،  شده  تغذیه  مادر  شیر  با  بیشتر  یا 
تغذیه  مادر  شیر  از  نوزادی  دوران  در  که  کودکانی 
نمی کردند، در آزمون های سنجش مهارت های کالمی 
و روابط تا سن 14 سالگی امتیاز بیشتری کسب کردند.

آکسفورد  دانشگاه  از  ارشد  محقق  پریرا-الیاس«  »رنه 
شرایط  گرفتن  نظر  در  از  »پس  می گوید:  انگلستان، 
مدت  مادر،  شناختی  توانایی  و  اجتماعی-اقتصادی 
در  باالتر  شناختی  نمرات  با  شیردهی  طوالنی تر 

کودکان، حتی تا سن 14 سالگی مرتبط است«.
او گفت: »شیر مادر حاوی اسیدهای چرب اشباع نشده 
می کند.  مغز کمک  رشد  به  که  است  مغذی ها  ریز  و 
کد  از  قطعاتی  ها،   microRNA حاوی  همچنین 
ژنتیکی است که مسئول برنامه ریزی مغز برای رشد و 
عملکرد صحیح هستند.« آکادمی اطفال آمریکا، تغذیه 
انحصاری با شیر مادر را برای حدود شش ماه توصیه 
می کند و به دنبال آن تغذیه با شیر مادر را همراه با 
توصیه  بیشتر  یا  دیگر  سال  یک  برای  دیگر  غذاهای 
سالمتی  مزایای  با  مدت  طوالنی  شیردهی  می کند. 
بالقوه، از جمله خطر کمتر عفونت و برخی بیماری ها 
همراه است. برای این مطالعه، محققان بیش از ۷۸۰۰ 
نوزاد متولد شده در بریتانیا را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ 
تا زمانی که به سن 14 سالگی رسیدند، دنبال کردند. 
۲۳ درصد از نوزادان به مدت شش ماه یا بیشتر با شیر 
مادر تغذیه شدند و حدود ۳4 درصد اصاًل از شیر مادر 
 14 و   11  ،۷  ،۵ سنین  در  بچه ها  نمی کردند.  تغذیه 
سالگی، آزمون هایی را برای سنجش مهارت های روابط 
کالمی و مکانی انجام دادند. نمرات آزمون ها در میان 
بچه هایی که برای مدت طوالنی تری از شیر مادر تغذیه 
می کردند، باالتر بود. همه زنان نمی توانند به نوزادشان 
آنها  فرزندان  که  نیست  معنا  بدان  این  و  دهند  شیر 
پریرا- گرفت.  خواهند  قرار  نامساعدی  وضعیت  در 

در  شناختی  توانایی  در  بالقوه  »فواید  گفت:  الیاس 
بین کودکانی که برای چندین ماه از شیر مادر تغذیه 
می کنند، معادل تنها ۲ تا ۳ امتیاز ضریب هوشی در 
مقیاس ضریب هوشی معمولی با میانگین 1۰۰ است.« 

محققان ژاپنی می گویند؛
مکمل های ویتامین D در پیشگیری از 

دیابت تاثیر ندارند
یک کارآزمایی جدید ژاپنی تفاوت معنی داری را بین 
شرکت کنندگان در مطالعه ای که از مکمل ویتامین 
D استفاده می کردند و افرادی که دارونما مصرف می 
کردند، نشان نداد. به گفته محققان، اگرچه درمان با 
الدکلسیتول ]شکل فعال ویتامین D که برای درمان 
پوکی استخوان در ژاپن استفاده می شود[ به طور قابل 
پیش  به  مبتال  افراد  میان  در  را  دیابت  بروز  توجهی 
دیابت کاهش نداد، نتایج حاکی از پتانسیل اثر مفید 

الدکلسیتول بر افراد با ترشح ناکافی انسولین بود.
می تواند  الدکلسیتول  آیا  که  کردند  ارزیابی  محققان 
اختالل  به  مبتال  فرد   ۶۳۰ در  را   ۲ نوع  دیابت  خطر 
تحمل گلوکز کاهش دهد یا خیر. آنها با ۶۲۶ شرکت 

کننده که دارونما دریافت کردند مقایسه شدند.
سال های  بین  ژاپن  در  بیمارستان  سه  از  افراد  این 
۲۰1۳ و ۲۰1۹ مورد مطالعه قرار گرفتند. آنها هر سه 
انجام  دیابت  آزمایش  سال  سه  طول  در  بار  یک  ماه 
معناداری  تفاوت  هیچ  محققان  اینکه،  نتیجه  دادند. 
از گروه  بین گروه ها پیدا نکردند. حدود 1۲.۵ درصد 
درصد   14 با  مقایسه  در  الدکلسیتول  کننده  دریافت 
نشان  یافته ها  شدند.  مبتال  دیابت  به  دارونما  گروه  از 
از گروه  داد که سطح قند خون در حدود ۲۳ درصد 
عادی  حالت  به  سایرین  از  درصد   ۲۰ و  الدکلسیتول 
ممکن  الدکلسیتول  که  دریافتند  محققان  بازگشت. 
است از دیابت نوع ۲ در برخی از بیماران پیش دیابتی 
جلوگیری کند. نویسندگان خاطرنشان کردند که این 
نیاز  مورد  بیشتری  تحقیقات  و  است  نامشخص  یافته 
در  توجهی  قابل  افزایش  همچنین  مطالعه  این  است. 
 D تراکم استخوان کمر و لگن در افرادی که ویتامین

مصرف می کردند، نشان داد. 
مطالعات نشان می دهد؛

اکثر بازماندگان کووید ۱۹ تا ۱۵ ماه 
دارای عالئم بیماری هستند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که بسیاری از بیماران 
بیش  نشده اند،  بستری  بیمارستان  در  که  کووید1۹ 
روبرو  با مشکالت سالمتی  بعد همچنان  یک سال  از 
خود  اولیه  عفونت  از  پس  بازماندگان  این  هستند.  
زندگی  کیفیت  و  عصبی، خستگی  عالئم  از  همچنان 

پایین رنج می برند.  
عصبی  کلینیک  سرپرست  کورالنیک«،  »ایگور  دکتر 
عصبی  عالئم  بیشتر  تداوم  از  »ما  گفت:  شیکاگو،  در 
ناتوان کننده بیمارانمان و از ظهور دیرهنگام عالئمی 
عصبی  سیستم  عملکرد  در  اختالل  دهنده  نشان  که 
این  برای  شدیم.«   زده  شگفت  هستند،  خودمختار 
افراد  در  را  عصبی  عالئم  بروز  تحقیق  تیم  مطالعه، 
کرونایی غیر بستری در کلینیک مطالعه کرد.  محققان 
دریافتند به طور متوسط، بازماندگان به مدت 1۵ ماه 
سوزن   / حسی  بی  مغزی،  مه  اولیه،  عفونت  از  پس 
سوزن شدن، سردرد، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش 
بیمارانی  روی  بر  مطالعه  این  داشتند.   خستگی  و 
متمرکز شد که ابتدا بین ماه مه و نوامبر ۲۰۲۰ مورد 
ارزیابی قرار گرفتند. عالئم اولیه کووید آنها خفیف بود 
و هرگز به دلیل ذات الریه یا سطح پایین اکسیژن در 

بیمارستان بستری نشدند. 
ادامه  تیم  همین  توسط   ۲۰۲1 مارس  ماه  تا  مطالعه 
بازماندگان  از  درصد   ۸۵ داد  نشان  یافته ها  داشت. 
بر  که  بودند  بیشتر  یا  عصبی  عالمت  چهار  دارای 
حافظه  و  تفکر  می گذاشت.  تأثیر  آنها  زندگی  کیفیت 

نیز در برخی افراد تحت تأثیر قرار گرفت.

دستور صریح آیت اهلل رئیسی در جلسه هیأت دولت:
ساختمان های ناایمن

 فورًا شناسایی و مقاوم سازی شوند
رئیس جمهور، به وزرای کشور و راه و شهرسازی دستور داد با 
فوریت سازه های ناایمن را در سطح کشور شناسایی و صاحبان 

آنها را مکلف به مقاوم سازی این سازه ها کنند.
 آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت 
دولت، با تسلیت مجدد به مردم خوزستان خصوصاً مردم شریف 
آبادان و خانواده های داغدیده در این سانحه، گفت: خوزستان 
از استان های مهم کشور است و از نخستین روزهای آغاز به کار 
دولت برای خوزستان استاندار ویژه انتخاب شد تا مسائل این 

استان با اولویت پیگیری شود.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش میدانی وزیر کشور، از تالش ها 
مردمی  گروه های  و  مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها  زحمات  و 
ساختمان  ریزش  سانحه  حادثه دیدگان  به  امدادرسانی  برای 

متروپل آبادان قدردانی کرد.
دکتر رئیسی در ادامه، بررسی ابعاد و علل و عوامل این سانحه، 
برخورد بدون اغماض با افراد متخلف و همچنین توجه ویژه به 
مشکالت خانواده های داغدیده و خسارت دیدگان از این حادثه 

را مورد تأکید قرار داد.
مسئول  نهادهای  گزارش  به  اشاره  با  رئیس جمهور همچنین 
درباره آمار ساختمان های ناایمن در نقاط مختلف کشور، وزرای 
کشور و راه و شهرسازی را مأمور کرد با همکاری سازمان نظام 
مهندسی و شهرداری ها نسبت به شناسایی فوری این سازه ها و 

اجرای قانون درباره آنها اقدام کنند.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه دولت خود را ملزم به صیانت 
از جان مردم می داند، گفت: صاحبان ساختمان های ناایمن باید 
کار  این  در  کسی  اگر  و  شوند  سازه ها  مقاوم سازی  به  موظف 
قانونی شود.  برخورد  او  با  تعارف  بدون  اهمال کرد،  و  سستی 

هیچ کس حق ندارد جان مردم را به خطر بیندازد.
آغاز  به  اشاره  با  از سخنانش  رئیس جمهور در بخش دیگری 
همه  ماه،  اردیبهشت  از  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  فرایند 
دستگاه ها را مکلف کرد تا با سازمان برنامه و بودجه در تدوین 

این برنامه همکاری کنند.

نماینده مردم ورامین ، قرچک و پیشوا در مجلس:
تهیه سند راهبردی حوزه صنعت 

یک ضرورت است
در  پیشوا  و  قرچک  ورامین،  شهرستانهای  در  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: تهیه  سند راهبردی حوزه صنعت 
برای تبیین نقشه راه و افق آینده صنعت کشور یک ضرورت 
است. حسین نوش آبادی نماینده دیار پانزده خرداد در مجلس 
در  حضور  با  ماه  خرداد  هشتم  یکشنبه  ظهر  اسالمی  شورای 
با  شهرک های صنعتی چرمشهر و ساالریه  شهرستان ورامین، 

مدیران و مسئوالن این شهرک ها دیدار و گفت وگو کرد.
نوش آبادی در آیت دیدار طی سخنانی در این جلسه، با اشاره 
به قیام پانزده خرداد و نقش تاریخی مردم ورامین ، پیشوا و 
قرچک در سال 4۲ اظهار کرد: قیام پانزده خرداد ، سند معتبر 
و عینی شجاعت، بصیرت، والیت پذیری و انقالبی بودن مردم 
دیار پانزده خرداد است. نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان 
راهبردی  سند  تهیه   گفت:  گذشته  هفته  در  شورای  مجلس 
حوزه صنعت برای تبیین نقشه راه و افق آینده صنعت کشور 
یک ضرورت است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی وجود چهار شهرک صنعتی در ورامین، پیشوا، قرچک 
و خیرآباد را فرصتی مهم و بستری آماده برای ایجاد اشتغال و 
کارآفرینی برای جوانان این منطقه دانست که الزم است موانع 

پیشرفت در این شهرک ها، برطرف شود.

اجرای طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها به نفع مردم است

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه »اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
در دراز مدت به نفع مردم است«، گفت: دولت باید در اجرای 
این برنامه اقتصادی خود تدبیر و به گونه ای عمل کند که فشار 
گرانی و تورم روی دوش آحاد مردم نباشد. رحمت اهلل نوروزی 
از  یارانه ها  پرداخت  نظام  اصالم  اجرای طرح  آغاز  به  اشاره  با 
سوی دولت تاکید کرد: اصل این اقدام مفید و مثبت است و ما 
اعتقاد داریم که باید با قوانین و مقررات رانت زا و فساد زا مقابله 
شود. وی خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر انقالب بر معیشت 
اقتصادی  برنامه  این  اجرای  در  باید  دولت  دارند،  تاکید  مردم 
و  گرانی  فشار  که  نماید  عمل  گونه ای  به  و  کند  تدبیر  خود 
تورم روی دوش آحاد مردم نباشد و به اقشار آسیب پذیر نظیر 
افراد تحت پوشش کمیته  کارگران، کارمندان، بازنشستگان و 

امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی آسیبی وارد نشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه »اجرای طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها در دراز مدت به نفع مردم است«، اظهار 
فرمودند  رهبری  که  همانطور  که  دارد  وجود  انتظار  این  کرد: 
مردم با دولت همراهی کنند تا دولت در  اجرای این طرح موفق 

باشد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ اینجا نمایشگاه خودرو ایران است یا چین؟! 

رئیس مجلس تاکید کرد:

دانش بنیان ها عاملی برای رفع نیازهای کشور

و  مراکز  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
برای  عاملی  را  بنیان  دانش  شرکت های 
دانش  گفت:  و  دانست  کشور  نیازهای  رفع 
بنیان ها سبب شدند یک قدم بزرگ برای حل 

مشکالت اقتصادی کشور برداریم.
در  یکشنبه  روز  عصر  قالیباف  محمدباقر 
مراسم افتتاحیه رویداد ملی عصر امید که در 
دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  علمی  نمایشگاه 
خانواده های  به  تسلیت  با  شد  برگزار  آزاد 
آبادان  در  متروپل  ساختمان  حادثه  داغدار 
گفت: امروز دانشگاه از تمام نقاط خاص خود 
و  کرده  نفوذ  مردم  بین  در  و  کرده  استفاده 

فراگیر شده است.
دانش  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بر  خودمان  نیازهای  شدند  سبب  بنیان ها 
حل  برای  بزرگ  قدم  یک  و  کنیم  طرف 
چالش های  که  کشور  اقتصادی  مشکالت 

است،  کرده  ایجاد  ما  برای  اساسی  و  جدی 
برداریم.

وی با بیان اینکه هر فردی برای منفعت مردم 
تالش کند، برای همیشه ماندگار خواهد شد، 
همه  نظام   این  کجای  هر  در  کرد:  تصریح 
الهی  نصرت  و  دین  مسیر  در  مکلف هستیم 

گام برداریم.
آزاد  به 4۰ سالگی دانشگاه  اشاره  با  قالیباف 
اسالمی گفت: در آن زمان هنگامی که صدها 
هزار جوان پشت درها منتظر صندلی خالی 
دانشگاه ها بودند، دانشگاه آزاد توانست شش 
و  دهد  سوق  مسیر  این  به  را  جوان  میلیون 

شرایط تحصیل آنها را فراهم کند.
اسالمی  انقالب  دوم  گام  در  کرد:  اضافه  وی 
بر  بتواند  مردمی  و  علمی  نهاد  این  امیدوارم 
اساس سیاست نامه ای که مقام معظم رهبری 
برای گام دوم انقالب اسالمی مشخص کردند، 

بار اساسی از کشور بردارد.
همه  الزمه  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
آمادگی  را  علمی  نهادهای  و  دانشگاه ها 
آن  عالمانه  ادبیات  تولید  و  ایده پردازی  برای 
اعالم کرد و گفت: دانشگاه عامل بسیج همه 
اصلی  بار  و  است  کار  این  برای  ظرفیت ها 
بر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانیه  تحقق 

دوش محیط های دانشگاهی است.
دوم  گام  بیانیه  تحقق  براینکه  تاکید  با  وی 
انقالب به روحیه جهادی دانشگاه ها نیاز دارد، 
یعنی  می شود؛  جهاد  از  حرف  وقتی  افزود: 
این  را مقابل یک دشمن می بینیم.  خودمان 
نوع کار کردن، تالش و عمل برای همه مردم 
عزت  روحیه  این  با  و  می کند  ایجاد  انگیزه 
برطرف  نیازهای کشور  و  کشور محقق شده 

می شود.
قالیباف با تاکید بر اینکه برای کارآمدی دین 

در جامعه، باید بعد مادی و معنوی مردم در 
وظیفه  این  گفت:  شود،  تامین  این خصوص 
ما و همه مسووالن است که در راه تحقق آن 

باید خدا باور و مردم باور باشیم.
آزاد اسالمی  به ویژگی دانشگاه  اشاره  با  وی 
و  مردمی  نهاد  آزاد یک  دانشگاه  کرد:  اظهار 
که حرکت  به شرطی  است؛  فرد  به  منحصر 
خود از پایین به باال را ادامه دهد. ما در مجلس 
شورای اسالمی نیز به عنوان خدمتگزار ملت 
قرار  مشکالت  حل  را  اولویت  کردیم  سعی 
دهیم که یک نمونه از آن قانون جهش تولید 
امسال  اردیبهشت  در  که  است  دانش بنیان 

ابالغ شد و در حال اجراست.
رییس قوه مقننه ادامه داد: قانون تسهیل در 
صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر قوانینی 
البته  رسید.  تصویب  به  مجلس  در  که  است 
دانش بنیان  های  شرکت  از  حمایت  قانون 
پیش آهنگ کشور هستند  به  که  به جوانانی 
بستگی دارد که در راه رفع مشکالت حرکت 

کنند.
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت: 
ما به کسی مستضعف می گوییم که ظرفیت 
را  آن  شدن  بالفعل  امکان  ولی  دارد؛  بالقوه 
ظرفیت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ولی  ندارد. 
جوانان مناطق محروم را بالفعل می کند. این 
پیشرو  نوآوری  سراهای  بخش  در  دانشگاه 
است و ما نیز برای آن صندوق سرمایه گذاری 
پیش بینی کرده ایم و موانع قانونی را در این 

زمینه برداشته ایم.
در  اسالمی  ایران  کرد:  خاطرنشان  قالیباف 
می توان  که  دارد  ظرفیت هایی  مادی  بعد 
اقتصادی  ثبات  کشور  در  آن  از  استفاده  با 
رأس  در  و  دانشگاه ها  امیدوارم  کرد.  حاکم 
آن دانشگاه آزاد اسالمی در راستای گام دوم 

انقالب اسالمی گام بردارد.

برنامه  گفت:  مجلس  سابق  نماینده  یک 
هفتم باید بر اساس میزان تحقق برنامه های 
قبلی توسعه تدوین شود نه بر اساس اهداف 
شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  و  بلندپروازانه 
سیاست خارجی و وجود تحریم ها. واقع نگری 
تدوین  برای  باید  که  است  کاری  مهم ترین 

برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
با  ایسنا  با  گفت وگو  در  آرین منش  جواد 
تاکید بر اهمیت تدوین و عمل به برنامه های 
و  کشور  هیچ  کرد:  اظهار  توسعه  ساله  پنج 

به  برنامه  داشتن  بدون  نمی تواند  جامعه ای 
اهداف توسعه ای خود دست یابد؛ لذا ضرورت 
مهم تر  اما  است  انکارناپذیر  برنامه  داشتن 
و  شرایط  بر  منطبق  برنامه ای  تدوین  آن  از 

واقعیات کشور و اجرای دقیق آن است.
کنون  تا  متاسفانه  کرد:  عقیده  ابراز  وی 
توسعه  ساله  پنج   برنامه های  از  هیچیک 
و  نشده  تدوین  کشور  واقعیات  بر  منطبق 
توجه  بدون  و  بلندپروازانه  عموما  برنامه ها 
شده   نوشته  کشور  اقتصادی  واقعیت های  به 

است؛ لذا در تمام این 4۳ سال هیچکدام از 
که  آنطور  نتوانسته   کشور  توسعه  برنامه های 
باید و شاید به اهداف نهایی خود دست یابد 
وجود  به  معموال  هم  برنامه ها  تحقق  عدم  و 
هیچ  عمال  و  می شود  داده  نسبت  تحریم ها 
اتفاق مثبتی در خصوص پیشرفت در تحقق 

برنامه ها نمی افتد.
اینکه  به  اشاره  با  اصولگرا  فعال سیاسی  این 
هدف  مهم ترین  توسعه  ششم  برنامه  در 
دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصد بود، 
عنوان کرد: طبق برنامه ششم این میزان رشد 
اقتصادی قرار بود از طریق رشد کشاورزی به 
به  نفتی  درآمدهای  رشد  درصد،   .۳ ۹ میزان 
میزان بیش از ۹ درصد، رشد صنعت به میزان 
به  معدنی  درآمدهای  رشد  درصد،   ۹ حدود 
موارد  سایر  و  درصد  هشت  از  بیش  میزان 

اینچنینی حاصل شود.
زمان  که  اکنون  اما  داد:  ادامه  آرین منش 

اجرای برنامه ششم پایان یافته، می بینیم که 
اهداف این برنامه کمتر از 1۰ درصد محقق 
با  ششم  برنامه  اهداف  عموم  تحقق  و  شده 
ناکامی مواجه شده است. امسال هم که باید 
شود،  تصویب  و  تدوین  توسعه  هفتم  برنامه 
سر  بر  بیشتر  آن  تدوین  برای  که  می بینیم 
و  می شود  گفت وگو  نظری  و  تئوری  مباحث 
جمله  از  جامعه  واقعیات  به  توجهی  چندان 
وجود تحریم ها و عدم تحقق درآمدهای نفتی 

دیده نمی شود.
اینکه  بیان  با  مجلس  سابق  نماینده  این 
نظارت مجلس مهم ترین ضمانت اجرایی برای 
تحقق اهداف برنامه های توسعه است، اضافه 
کرد: برنامه  توسعه در قالب الیحه به مجلس 
بررسی  از  پس  مجلس  و  می شود  فرستاده 
مهم ترین  قاعدتا  لذا  می کند؛  تصویب  را  آن  
تضمین برای اجرای آن نظارت  قوای سه گانه 

و مخصوصا مجلس است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: در 
گران  وجه  هیچ  به  اقتصادی  تحول  برنامه 
شدن نان، بنزین و دارو جزو مصوبات مجلس 
نیست و برنامه ای برای این موضوع در مجلس 

نداریم.
هشتم  شنبه  روز  نشست  در  حدادی  علی 
هیچ  کشور  در  افزود:  خبرنگاران  با  خرداد 
لحظه ای بن بست نداشتیم؛ مشکالت هست 
ولی باید تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم. 
اتصال به اوراسیا از امتیازات خوب ایران است 
و بهترین ظرفیت را جوانان کشور دارند که 

باید به آن ها اعتماد و باور داشت.
به  و  دنیا  در  خصمانه  رقابت  داد:  ادامه  وی 
امروز  شده  باعث  اروپا  در  جنگ  خصوص 

تهدید جدید دنیا غذا باشد.
وی با اشاره به اینکه در بخش نظامی مراحلی 
با  مقابله  به  نمی تواند  دشمن  که  شده  طی 
کشور بپردازد، گفت : امروز دشمن بخش های 
فرهنگی و اقتصادی را مورد هدف قرار داده 
و می خواهد اعتقاد و باورهای دینی مردم را 

هدف قرار گرفت. 
برخی  به  اشاره  با  مجلس  در  مردم  نماینده 
اقدامات مجلس یازدهم گفت: تسهیل مجوز 
عایدی  بر  مالیات  قانون  کار،  و  کسب  های 
اقدامات  از  در کشور  کنترل سوداگری  برای 
در  مالیاتی  فرار  رقم  زیرا  است  مجلس  مهم 
کشور باالست. همچنین مالیات بر خانه های 

خالی، از اقدامات خوب مجلس است.
از  دارو  و  غذا  تأمین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طرح  گفت:  هستند،  استراتژیک  موضوعات 
بخش  از  حمایت  برای  غذایی  امنیت  تامین 
کشاورزی و جلوگیری از خام فروشی مصوب 
باید  کشاورزی  شود.  هدفمند  باید  که   شد 
دانش بنیان شود تا از خام فروشی جلوگیری 
واسطه ها  و  ها  دالل  ورود  با  متاسفانه  شود. 
می  متضرر  کشاورزان  و  کنندگان  تولید 
شوند که در طرح تامین امنیت غذایی به آن 

پرداخته شده است. 

مسکن،  تولید  قانون جهش  تصویب  حدادی 
قانون  و  بنیان  دانش  شرکت های  از  حمایت 
مصوبات  دیگر  از  را  گانه  سه  قوای  شفافیت 

مجلس در این دوره عنوان کرد. 
وی با اشاره به اینکه تخلفات جاده ای بسیار 
مهم  موضوع  کرد:  تصریح  کشور  در  زیاد 
و  خیز  حادثه  جاده های  سازی  استاندارد 

استاندارد کردن قطعات خودرو است. 
و  طالقان  نظرآباد،  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
چهارباغ در مجلس با تاکید بر لزوم بازنگری 
موضوعات  در  البرز  استان  های  شاخصه  در 
کشور  در  ما  درآمدی  منابع  گفت:  مختلف 
و  زمینه جذب  در  اما  است   ۷ یا   ۶ رتبه  در 
توزیع اعتبار در بخش های مختلف بهداشتی، 
خوبی  شرایط  محروم  مناطق  و  آموزشی 

نداریم.
وی با بیان اینکه البرز از نظر وضعیت حاشیه 
کرد:  تصریح  ندارد،  مناسبی  شرایط  نشینی 
جای سوال دارد که چرا اعتبار مناطق محروم 
تصویب شد و اما اختصاص داده نشده است. 

وی در ادامه با اشاره به افزایش ۲1 درصدی 
اعتبار البرز در اصالح الیحه بودجه گفت: در 
این زمینه نسبت به دیگر استان ها در ردیف 
اول قرار گرفتیم. برای بودجه سال 14۰1 در 
کمیسیون تلفیق اصرار بر اصالح بودجه البرز 
استان است  البرز  اینکه  با وجود  زیرا  داشتم 

ولی مورد توجه ویژه نیست.  
و  طالقان  نظرآباد،  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
عدم  موارد  دیگر  از  افزود:  ادامه  در  چهارباغ 
شناخت مسئولین نسبت به حوزه سرزمینی 

است. آمایش سرزمین استان البرز ایراد دارد 
و باید بازنگری شود؛ وگرنه حرکت متوازن و 

درست نخواهیم داشت.
ارز  یکباره  حذف  اینکه  به  اشاره  با  حدادی 
در  تورمی  مشکالتی  ایجاد  باعث  ترجیحی 
ارز  رفت  هدر  کرد:  تصریح  می شود،  کشور 
وارد  کشور  به  جدی  آسیب  نیز  ترجیحی 
می کند و حذف ارز ترجیحی باید به مرور و با 
تأمین زیرساخت ها صورت بگیرد. همچنین 
افزایش قیمت ها به صورت کاال برگ باشد و 
نظام بانکی کشور نیز باید متحول شود. تاکید 
شده افزایش قیمت ها به خصوص در بخش 
کشاورزی و دامپروری به گونه ای نباشد که 

به معیشت مردم آسیب برسد. 
ناتوانی در  را  از مشکالت دامداران  وی یکی 
عنوان  واسطه گری  و  بازار  به  ورود مستقیم 
در  توزیع  شبکه  با  ارتباط  در  گفت:  و  کرد 
و  شود  اصالح  باید  که  داریم  مشکل  کشور 
کنترل و نظارت به معنای واقعی در کف بازار 

باشد. 
به  اقتصادی  تحول  برنامه  در  داد:  ادامه  وی 
هیچ وجه گران شدن نان، بنزین و دارو جزو 
مصوبات مجلس نیست و برنامه ای برای این 

موضوع در مجلس نداریم. 

۹۰ درصد مردم باید یارانه بگیرند
حدادی با انتقاد از دهک بندی ها افزود: ۹۰ 
درصد مردم باید یارانه بگیرند و باید هر چه 
زودتر به وضعیت جاماندگان رسیدگی شود. 
این  به  پاسخگویی  مناسب  زیرساخت  نبود 

وضعیت توسط وزارت کار یک ضعف است. 

اشاره به ظرفیت های خوب  با  ادامه  وی در 
گردشگری  گفت:  کشور  در  گردشگری 
شود.  نفتی  اقتصاد  جایگزین  حتی  می تواند 
دارد  زمینه  این  در  مهمی  ظرفیت  نیز  البرز 
و  نیست  فعال  البرز  در  ما  گردشگری  ولی 
باید  شود.  می  سوزی  فرصت  زمینه  این  در 
و  روستا  در سطح  گردی  بوم  زمینه  این  در 

شهرها فعال شود. 
اجرایی  در  تأخیر  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
در  گفت:  معلمان  بندی  رتبه  قانون  شدن 
مضافی  تالش  معلمان  بندی  رتبه  بحث 
تاخیر  ولی  شد  مصوب  نامه  آیین  و  انجام 
فعلی مبهم است و باید اقدام به موقع توسط 
وزارت متبوع صورت بگیرد. وی همچنین از 
تاخیر در اجرایی شدن قانون همسان سازی 
انتقاد  از سوی وزارتخانه متبوع  بازنشستگان 

کرد. 
اقشار  بر  معیشتی  فشار  به  اشاره  با  وی 
خصوصا ضعیف جامعه اظهار کرد: قانونگذاری 
و نظارت میدانی از موضوعات بسیار مهم و از 

وظایف ماست. 
گفت:  مسکن  تولید  جهش  به  اشاره  با  وی 
استان  به  نفر  هزار   1۰۰ از  بیش  ساالنه 
را  موجود  فضاهای  ما  می کنند.  مهاجرت 
داریم و بهتر است ابتدا در مکان هایی مانند 
شهر جدید هشتگرد که مسکن سازی شده 
و خانه های خالی وجود دارد زیر ساخت ها 

تأمین شوند.
ریزش  انگیز  غم  حادثه  تسلیت  ضمن  وی 
این  آبادان اظهار کرد:  ساختمان متروپل در 
اتفاق نشان داد توجه نسبت به زیر ساخت های 
فنی ساختمانی انجام نشده و مجوزهای الزم 
به درستی صادر نشده است. باید با مسببین 
اصلی این موضوع برخورد جدی انجام شود و 

از اتفاقات این چنینی پیشگیری شود. 

یک نماینده سابق مجلس:

برنامه هفتم توسعه منطبق بر 
واقعیات کشور تدوین شود

عضو کمیسیون امور داخلی:

گرانی بنزین در مجلس 
مد نظر نیست


