
کشور از ضعف نظارت
 رنج می برد

مردم زمان سفر اربعین را
 مدیریت کنند

صفحه )4(صفحه )4(

اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  رییس   
و هم  تعارض  قوانین،  با حجم عظیم  زمینه ها  برخی  اینکه در  به 
برای  وضعیت  این  گفت:  مواجه هستیم،  نظارت  و ضعف  پوشانی 
کشور و مردم آسیب آور خواهد بود و مجلس شورای اسالمی باید 
سخنانی  در  آتانی  رفیعی  عطاهلل  کند.   جلوگیری  معضل  این  از 

خاطرنشان کرد: ما در کشور با دو مشکل روشن در...

معاون اول رییس جمهور به منظور بازدید از پایانه های مرزی غرب 
کشور با پرواز عمومی وارد استان کرمانشاه شد و از سوی استاندار 
و جمعی از مدیران ارشد استانی مورد استقبال قرار گرفت.   محمد 
مخبر قرار است در این سفر یک روزه از پایانه های مرزی و روند 
اربعین  تجهیز و آماده سازی مرزها برای خدمات رسانی به زوار 

بازدید کند. معاون اول رییس جمهور در بدو ورود....
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کهگیلویه و بویراحمد
 برای سرمایه گذاری امن است 

میراث 
بحران بدهی روحانی

 به روایت آمار

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:

مودیان مالیاتی استان از بخشودگی 
مالیاتی در هفته دولت بهره ببرند

 مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در آیین 
مودیان  از  کل  اداره  این  مرکزی  ساختمان  افتتاح 
تسهیالت  از  استفاده  برای  خواست  مالیاتی  امور 
در نظر گرفته شده در خصوص بخشودگی جرائم 
مالیاتی بمناسبت هفته دولت تا فرصت باقی مانده 
و  دولت  هفته  مناسبت  به  ببرند.  را  الزم  استفاده 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و بمنظور 
رفاه حال شهروندان و مودیان مالیاتی با هزینه ای 
مرکزی  ساختمان  ریال  میلیارد  هزار  یک  از  بیش 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  مالیاتی  امور  کل  اداره 
مدیران  استان،  استاندار  عمرانی  معاون  حضور 

استانی و شهرستانی ظهر روز )شنبه ( افتتاح ...

مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
کرد:مدیران  تاکید  ریاست جمهوری 
ندارند،  خدمت رسانی  توان  که  ناکارآمدی 
ترک  کارآمدان  برای  را  خود  جایگاه  باید 

کنند.
نشست  در  صالحی  احمد  حجت االسالم   
خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: 
قطعا مدیریت بدون اطالع رسانی نمی تواند 
اعتماد الزم در میان مردم را ایجاد کند تا 
فضای امید و نشاط در جامعه محقق شود.

مقدس  نام  که  سیزدهم  دولت  افزود:  وی 
»مردم« را در کنار خود دارد و آن را مدال 
افتخار می داند، مردم گرایی و مردم محوری 
می کند.  لحاظ  خود  گام های  تمامی  در  را 
رییس جمهور از ابتدایی ترین روز آغاز به کار 

خود در میان مردم بوده است.
به  دولت ها  از  بسیاری  کرد:  تاکید  صالحی 
و والیت دور می شوند  از مردم  زمان  مرور 
و نگاه والیت مدارانه آنها کم می شود. تفاوت 
این دولت با همه دولت های قبل این است 

که والیت مداری خود را ثابت کرده است.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری ادامه داد: مردم داری نکته 
مهم و ویژگی برجسته دیگر دولت سیزدهم 
است و اهمیت به مردم در تمامی الیه های 

مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.
مسئله،  شناخت  نگاه  با  دولت  افزود:  وی 
پیگیری و حل آن به کار ورود کرده و این 
داده  نشان  استانی  سفرهای  در  را  موضوع 
که به دنبال رفع مشکالت و معضالت مردم 
است. این دولت در حوادث مختلف همچون 
سیل و زلزله پا به پای مردم حضور داشته 
بنشیند  میز  پشت  که  نبوده  اینطور  است. 
مردم  مشکالت  نظاره گر  دور  از  بخواهد  و 
اعتمادسازی  شد:  یادآور  صالحی  باشد. 
مدیران برای رضایتمندی مردم، خط قرمز 
این دولت است، باید به سمت رضایتمندی 

و اعتمادسازی برویم....

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
مشکل  هیچ گونه  استان  این  گفت:  بویراحمد  و 
امنیتی ندارد و سرمایه گذاران با آسودگی خاطر برای 
سرمایه گذاری به استان بیایند. سید جواد هاشمی مهر 
جمعه شب در یک گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به 
باید پیوست  اینکه همه پروژه های عمرانی در استان 
در  سیزدهم  دولت  در  گفت:  باشند،  داشته  فرهنگی 
از  و حمایت  و حجاب  عفاف  قرارگاه  اجتماعی  حوزه 
خانواده و جوانی جمعیت مصوبه شدند که در استان 
جلساتی برگزار و وظایف دستگاه ها طبق قانون احصا 

و به آنها اعالم شد....

معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد:
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در دوگنبدان؛

۲۳۳ میلیارد ریال برای مسکن 
روستایی و بافت فرسوده 

هزینه شد

رئیس جهاد کشاورزی باشت:
بیش از ۷۶۳ میلیاردریال برای 
توسعه بخش کشاورزی باشت 

هزینه شد

مدیران ناکارآمد 
جایگاه خود را ترک کنند
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مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

سد آبریز توجیه 
پذیرترین سد استان
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به  از همان روزهای آغاز  پایه های سیاست خارجی دولت سیزدهم 
گسترش  و  منطقه  کشورهای  و  همسایگان  اولویت بخشی  بر  کار، 
مناسبات با آنها استوار شد، موضوعی که نگاهی به کارنامه یکساله 

دولت از این واقعیت پرده برمی دارد.
از همان روز تحلیف آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی«به عنوان رئیس 
جمهور هفتم کشور، خطوط سیاست خارجی دولت سیزدهم ترسیم 
شد که در آن همسایگان و کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفتند. 
رئیس جمهوری در این مراسم تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران، 
کشورها و ملت های همسایه را خویشاوند خود می داند و مهمترین و 
اصلی ترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقای روابط با کشورهای 

همسایه خود دانسته و خواهان عزت و اعتالی آن ها است.
رییس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد »دیپلماسی، باید ارتباط ملت های منطقه را بیشتر و اشتراکات 

آن ها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و ورزش تقویت نماید.«
 با عنایت به این جمالت می توان دریافت که دولت سیزدهم بنا را بر 
همکاری نزدیک تر با همسایگان گذاشته تا کشورهای دور همچون 
این  به غرب در  اعتماد  ناکام  ناظران تجربه  نگاه  از  بازیگران غربی. 
سال ها از جمله دالیل گرایش بیشتر دولت سیزدهم به سمت کشور 

های همجوار و منطقه شد.
البته بیانات مقام معظم رهبری در انتقاد از غرب گرایی دولت قبل 
نیز در این راستا بی تاثیر نبود. ایشان در آخرین دیدار اعضای دولت 
قبل که روز چهارشنبه ششم مرداد ۱4۰۰ انجام گرفت با بیان اینکه 
»هرجایی که کارهایتان را منوط کردید به غرب، ناموفق ماندید«، 
جواب  غرب  به  اعتماد  که  شد  معلوم  دولت  این  »در  فرمودند: 
نمی دهد. هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا 

کردید، ناموفق بودید.«

اولویت همسایگان در دولت رئیسی: از شعار تا عمل
باقی  اعالنی  در سطح  تنها  دولت سیزدهم  خارجی  سیاست  اصول 
نماند و رئیسی در سطح اعمالی و عملیاتی نیز نشان داد که بر این 
اصول پایبند است؛ موضوعی که آن را می توان در دیدارهای مختلف 
با مقامات کشور های همجوار و نیز معاهدات امضا شده دوجانبه و 

چندجانبه مشاهده کرد.
سکانداران  ویژگی های  برجسته ترین  از  یکی  دیپلماتیک  تکاپوی 
حوزه سیاست خارجی دولت رئیسی در این بازه زمانی یکساله بوده  
خود،  فعالیت  اول  روز   ۱۰۰ دوره  همان  در  سیزدهم  دولت  است. 
نزدیک به ۱۰۰ دیدار و گفت وگوی تلفنی با مقام های عالی خارجی 
_ در سطح رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر امور خارجه و نماینده 

ویژه رئیس جمهوری _ داشت.
آزادسازی  و  نفت  فروش  افزایش  واکسن،  ُدز  میلیون  صدها  خرید 
چند میلیارد دالر از منابع مسدودشده ایران نزد دیگر کشورها، به 

دیپلماسی موفق اقتصادی دولتمردان برمی گردد.
و  اکو  اقتصادی  سران  اجالس  در  ایران  فعال  آن، حضور  بر  افزون 
ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو، امضای قرارداد 
سوآپ گازی سه جانبه با ترکمنستان و آذربایجان، انجام توافق های 
ترانزیتی با کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان 

حوزه  در  سیزدهم  دولت  اخیر  اقدامات  دیگر  از  نیز  آذربایجان  و 
دیپلماسی فعال سیاست خارجی بود.

آذرماه پارسال در جریان سفر رئیسی به ترکمنستان، قرارداد سوآپ 
گازی به میزان ساالنه حدود ۲ میلیارد متر مکعب از این کشور به 

جمهوری آذربایجان از مسیر ایران منعقد شد.
به گفته  کارشناسان این اقدام از جمله دستاوردهای مهم دولت بوده 

که انتفاع اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

راهبرد موثر دولت سیزدهم؛
 اولویت بخشی به ترمیم روابط با همسایگان

و  ترکمنستان  به  خود  سفر  یادآوری  با  رئیسی  زمینه،  همین  در 
شرکت در اجالس سران اکو، گفت: »ما ۵ سال با ترکمنستان مشکل 
داشتیم. با انجام این سفر، هم ارتباط برقرار و هم مساله ترانزیت حل 
شد. همچنین قرارداد سواپ گاز میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان 

برقرار شد و این قرارداد می تواند زمینه خوبی باشد برای اینکه ایران 
را هاب)قطب( ترانزیت منطقه ای قرار دهیم.«

افزون بر موارد اشاره شده، اقدامات دیگری مانند تدوین ۲۱ پروژه  
هدف،  کشورهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلماسی 
حمایت از جبهه مقاومت و ارتقای قدرت و نفوذ منطقه ای ایران نیز 

همواره در دستورکار دولت سیزدهم قرار داشته  است.

عادی سازی روابط دیپلماتیک
 با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

روابط دیپلماتیک ایران با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
که بعد از اتفاقات سال ۱۳۹4 به شدت کاهش یافته یا حتی قطع 
دولت  در  همسایگان  به  بخشی  اولویت  رویکرد  سایه  در  بود،  شده  

رئیسی در حال ترمیم است.
برمی گردد که  امارات  و  ایران  روابط  بهبود  به  ترین مورد آن  تازه 

چند روز پیش اتفاق افتاد و امارات پس از ۷ سال، به جای کاردار، 
سفیر به ایران اعزام کرد و به عبارتی روابط دیپلماتیک خود را به 

سطح سفیر ارتقا داد.
وزارت امور خارجه امارات یکشنبه ۳۰ مرداد ۱4۰۱ اعالم کرد که 
در  را  ماموریت خود  آینده  روزهای  ایران طی  در  این کشور  سفیر 

تهران شروع می کند.
بر همین اساس، خبرگزاری رسمی امارات اعالم کرد: در چارچوب 
تمایل رئیس کشور امارات جهت تقویت روابط با جمهوری اسالمی 
بردن سطح  باال  بر  مبنی  قبلی  تصمیم  اجرای  راستای  در  و  ایران 
روابط دیپلماتیک به درجه سفیر و تماس تلفنی که ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲ 
میان شیخ »عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر امور خارجه و »حسین 
این  در  ایران  اسالمی  خارجه جمهوری  امور  وزیر  امیرعبداللهیان« 
مورد، وزارت امور خارجه تصمیم گرفت »سیف محمد الزعابی« به 
عنوان سفیر دولت امارات در ایران در روزهای آینده به تهران برگردد.

همان طوری که از متن بیانیه وزارت امور خارجه امارات برمی آید، 
این  در  که  است  مذاکراتی  و  دیپلماتیک  تردد  برایند  رخداد  این 
یکسال عمر دولت سیزدهم بین تهران- ابوظبی صورت گرفته است.

سفیر  فراخواندن  از  پس  سال  هفت  حدود  و  تازگی  به   نیز  کویت 
سرانجام  سعودی،  عربستان  با  همبستگی  نشانه  به  تهران  از  خود 
امسال، »بدر  اواخر مردادماه  ایران منصوب کرد.  سفیر جدیدی در 
المنیخ« سفیر جدید دولت کویت در شروع ماموریت خود  عبداهلل 
رونوشت  امیرعبداللهیان،  با  دیدار  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  در 
استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد. وی نخستین سفیر کویت در 

تهران پس از هفت سال است.
عربستان  و  ایران  ارتباط  قطع  از  بعد  که  عربی  کشورهای  بنابراین 
روابط  سازی  عادی  صف  در  اینک  بودند،  گرفته  فاصله  تهران  از 
ایستاده اند و گویی نوبت به خود ریاض رسیده  است تا مناسبات خود 

را با تهران از سر گیرد.
الزم به ذکر است که قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض همان 
سالی اتفاق افتاد که »دونالد ترامپ« در انتخابات ریاست جمهوری 
یافت.  راه  سفید  کاخ  به  و  شد  سیاسی  های  رقابت  پیروز  آمریکا 
سیاست های کاخ سفید از آن پس بر محور آشتی اعراب و اسراییل 
استوار شد تا این اتحاد به عنوان سدی در برابر تحرکات منطقه ای 

ایران عمل کند.
با شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ این کشور، ریاض راه خود را 
پنج دور  این مدت شاهد دست کم  و  در  آویو جدا ساخت  از تل 
مذاکرات بین مقامات ایران و عربستان در بغداد و مسقط بوده ایم که 

این گفت وگوها به گفته مقامات تهران و ریاض سازنده بوده  است.
مذاکرات  ششم  دور  برگزاری  آستانه  در  عربستان  و  ایران  اکنون 
که  طور  آن  دارند.  قرار  مناسبات  سازی  عادی  هدف  با  دوجانبه 
»محمد ایرانی« سفیر ایران در کویت چند روز پیش در گفت وگو با 
روزنامه کویتی »الرای« اظهار کرده است، این دور از گفت وگوها به 
دلیل تحوالت اخیر عراق به تعویق افتاده و انتظار می رود با فروکش 
کردن بحران سیاسی در عراق به عنوان کشور میزبان و میانجی، از 

سرگرفته شود.

ترمیم روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجی دولت

سیاست همسایگی دولت سیزدهم؛ 
فایده اقتصادی، نفع سیاسی
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مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:

مودیان مالیاتی استان از بخشودگی 
مالیاتی در هفته دولت بهره ببرند

 مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در آیین افتتاح 
مالیاتی  امور  مودیان  از  کل  اداره  این  مرکزی  ساختمان 
در  گرفته شده  نظر  در  تسهیالت  از  استفاده  برای  خواست 
خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی بمناسبت هفته دولت تا 

فرصت باقی مانده استفاده الزم را ببرند.
یاد شهیدان رجایی  و گرامیداشت  مناسبت هفته دولت  به 
و باهنر و بمنظور رفاه حال شهروندان و مودیان مالیاتی با 
هزینه ای بیش از یک هزار میلیارد ریال ساختمان مرکزی 
اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با حضور معاون 
ظهر  و شهرستانی  استانی  مدیران  استان،  استاندار  عمرانی 

روز )شنبه ( افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
کهگیلویه  مالیاتی  امور  مدیرکل  فرخان  میالد  گفته  به 
وبویراحمد  این ساختمان در زمینی به مساحت یک هزار و 
4۸۰ متر مربع و با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع احداث 

شده است.
 فرخان  در حاشیه آیین افتتاح این طرح عمرانی از مودیان 
مالیاتی در استان خواست برای استفاده از تسهیالتی که در 
خصوص بخشیدگی جرائم به مناسبت هفته دولت از طرف 
بر  که  تفویض شده  استانی  ادارات  به  مالیاتی  امور  سازمان 
اشخاص  معادل  مالیاتی  دوره  و  سال  هر  برای  آن  مبنای 
اشخاص  برای  و  ریال  میلیارد   ۳ برابر  ها  و شرکت  حقوقی 
لحاظ  بخشودگی  ریال  میلیارد  معادل ۲  و مشاغل  حقیقی 

شده است نهایت بهره را ببرند.
کرد:  تصریح  وبویراحمد  کهگیلویه  مالیاتی  امور  مدیرکل 
مودیان مالیاتی تا تاریخ ۱۰ شهریور ماه مراجعه نمایند که از 

این فرصت باقی مانده استفاده کنند.
فرخان ادامه داد: سال ۱4۰۰ بیش از ۶4 درصد پرونده کسبه 
و بازار استان کهگیلویه و بویراحمد مشمول مالیات صفر شده 
اند که به معنای بهره مندی حداکثری مودیان از فرصت ها و 

تسهیالتی که قانون برای آن ها مشخص کرده است.
 ۶4 از  بیش   ۱۰۰ تبصره  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
درصد مالیات کسبه و مشاغل شان صفر شده و بیش از ۱۷ 

درصد مالیاتی کمتر از یک میلیون تومان مشمول شدند.
تا  افرادی که در یک سال گذشته   ، این گزارش حاکیست 
سقف چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گردش مالی داشته 
 ۱۰۰ ماده  تبصره  در  موجود  تسهیالت  از  می توانند  باشند 

استفاده کنند.
در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم ذکر 
شده است در صورتی که گردش مالی ارائه کنندگان خدمات 
و تولیدی ها تا ۵۰ درصد سقف تعیین  شده باشد، می توانند 

از تسهیالت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.

در دوگنبدان؛

2۳۳ میلیارد ریال برای مسکن 
روستایی و بافت فرسوده هزینه شد

فرماندار گچساران گفت: ۲۳۳ میلیارد ریال تسهیالت بانکی 
ارزان قیمت برای احیای بافت فرسوده این شهر و بازسازی 
این شهرستان  تاکنون در  از سال گذشته  مسکن روستایی 

هزینه شد.
برای  تسهیالت  میزان  این  افزود:  خوب  دیهیم  روانبخش 
دوگنبدان  فرسوده  بافت  در  مسکونی  واحد   ۳4۰ بازسازی 
تاکنون  گذشته  سال  از  شهرستان  این  روستایی  مناطق  و 

پرداخت شد.
وی بیان کرد: از این میزان تسهیالت ۱۰۸ میلیارد ریال برای 
بازسازی ۲۱۵ واحد مسکونی در بافت فرسوده دوگنبدان و 
۱۲۵میلیارد ریال برای بازسازی ۱۲۵ واحد مسکن روستایی 

هزینه شد.
توسعه  به  سیزدهم  دولت  اینکه  به  اشاره  با  خوب  دیهیم 
آسفالت  اجرای  گفت:  دارد  ای  ویژه  توجه  روستاها  عمران 
حایل،  دیوار  متر   ۳۱۰ روستایی،  معابر  مترمربع  هزار  پنج 
ساخت ۲ دهنه پل و ۱۲۰ هزار متر مربع زیر سازی و بیس از 
مهمترین اقدامات انجام شده در یک سال گذشته در زمینه 
چهار  اجرای  وی  است.  شهرستان  این  در  روستایی  عمران 
هزارو ۱۰۰ متر جدول گذاری، ۳۰ هزار متر مربع زیر سازی، 
۲۵۰ هزار متر آسفالت ، سه هزار متر ایجاد و توسعه فضای 
سبز را از مهمترین اقدامات انجام شده در یک سال گذشته 
در زمینه عمران شهری در گچساران اعالم کرد. دیهیم خوب 
مالی  سال  سال  در  گچساران  عمرانی  اعتبارات  به  اشاره  با 
سال  در  ریال  میلیارد   ۸۶۰ یکهزارو  گفت:   ۱4۰۱-۱4۰۰
این  برای  و متوازن  نفت  استانی،  اعتبارات  از محل  گذشته 
شهرستان در نظر گرفته شد که بیش از ۶۳۰ میلیارد ریال 
آن تخصیص داده شد. وی بیان کرد: ۲ هزارو ۷۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار در سال مالی جاری برای طرح های عمرانی این 
شهرستان در نظر گرفته شد که این میزان اعتبارات نسبت  
به سال گذشته ۵4 درصد افزایش داشته است. دیهیم با بیان 
اینکه هم اکنون تنها یک طرح غیر فعال در گچساران وجود 
تامین  شهرستان  این  عمرانی  های  طرح  تمام  گفت:  دارد 
اعتبار شده اند و در حال اجراست. فرماندار گچساران گفت: 
همچنین دولت سیزدهم در زمینه افزایش سهمیه پزشک، 
دندان پزشک در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و اجرای 
تعرفه گذاری بعد از ۱4 سال توانست اقدامات مناسبی انجام 

دهد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار:

سرمایه گذاران با آسودگی خاطر
 در استان سرمایه گذاری کنند

و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
بویراحمد گفت: این استان هیچ گونه مشکل امنیتی ندارد و 
سرمایه گذاران با آسودگی خاطر برای سرمایه گذاری به استان 

بیایند.
گوی  و  گفت  یک  در  شب  جمعه  هاشمی مهر  جواد  سید 
تلویزیونی با اشاره به اینکه همه پروژه های عمرانی در استان 
باید پیوست فرهنگی داشته باشند، گفت: در دولت سیزدهم 
در حوزه اجتماعی قرارگاه عفاف و حجاب و حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت مصوبه شدند که در استان جلساتی برگزار و 

وظایف دستگاه ها طبق قانون احصا و به آنها اعالم شد.
و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
بویراحمد عنوان کرد: اعطای تسهیالت به زوجین، واگذاری 
زمین و چندین برنامه حمایتی دیگر از جمله اقدامات دولت 
حوزه  در  است.  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  برای 
استان  بانوان  امور  زنان هم  توانمندسازی  و  و حجاب  عفاف 
چهار برنامه شاخص را در شهرستان چرام به عنوان پایلوت در 
دست اجرا دارد که امیدواریم شاهد تبعات مثبت آن باشیم.

با اشاره به اجرای طرح پوشش بیمه همگانی در دولت  وی 
سیزدهم گفت: همه مردم به غیر از کسانی که مراجعه نکرده 
اند زیر پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند که از اقدامات بارز 

و خوب دولت سیزدهم به شمار می آید.
اجرای نسخه  استان در  برتر  به جایگاه  اشاره  با  هاشمی مهر 
زیر  ناباروری  درمان  هزینه  درصد   ۹۰ گفت:  الکترونیک، 
پوشش بیمه قرار گرفت و خانواده ها فقط ۱۰ درصد هزینه 

را پرداخت می کند.
دیگر  از  را  دارویاری  طرح  اجرای  استاندار  سیاسی  معاون 
با  کرد:  عنوان  و  دانست  سیزدهم  دولت  برجسته  اقدامات 
اجرای این طرح که مورد استقبال مردم قرار گرفته پرداختی 

از جیب مردم کاهش پیدا کرده است.
در  سیزدهم  دولت  های  موفقیت  به  اشاره  با  مسئول  این 
خطر  افزود:  آن  صادرات  همچنین  و  کرونا  واکسن  تولید 
مردم  می شود  توصیه  است،  جدی  همچنان  کرونا  بیماری 

دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیرند.
هاشمی مهر به اقدامات حوزه میراث فرهنگی اشاره و عنوان 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  این  در  اقدامات  از  بخشی  کرد: 
است که برگزاری جشنواره کوچ عشایر با حضور ۱۶ استان،  
نقاط  در  خصوص  به  دستی  صنایع  کارگاه   ۳۰ راه اندازی 
اقداماتی است  از دیگر  تاریخی  آثار  بناها و  محروم و مرمت 
که به جد پیگیری می شود، تاکنون ۵.۵ میلیارد برای مرمت 
بنای تاریخی دهدشت هزینه شده و مرمت ۱۳ بنای تاریخی 

دیگر در دست انجام است.
برقراری  در خصوص  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
امنیت برای حضور سرمایه گذاران در استان گفت: خوشبختانه 
معارضات  برخی  فقط  ندارد  امنیتی  استان هیچ گونه مشکل 

اجتماعی است که فرمانداران موظف به رفع آنها هستند.
و  کهگیلویه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
آسودگی  با  بدانند  سرمایه گذاران  کرد:  بیان  بویراحمد 
حضور  برای  مشکلی  می کنیم،  برقرار  را  آنها  امنیت  خاطر 
استان مشکل  اینکه  نیست ضمن  استان  سرمایه گذاران  در 

امنیتی ندارد.
وی بیان کرد: خوشبختانه نه گروه ضد انقالب در استان فعال 
با کشورهای همسایه داریم که  اینکه مرز مشترک  نه  است 

امنیت استان تهدید شود.
و  مجاز  سالح های  موضوع  داریم  که  نگرانی  داد:  ادامه  وی 
غیرمجازی است که مردم در مراسماتی مانند عروسی و عزا 
نیروی  و  سپاه  همکاری  با  امسال  می کنند،  استفاده  آن  از 

انتظامی یک هزار و ۲۲۵ قبضه سالح کشف شد.

بیش از ۷۶۳ میلیاردریال برای توسعه 
بخش کشاورزی باشت هزینه شد

گذشته  یکسال  طی  گفت:  باشت  کشاورزی  جهاد  رییس 
توسعه  ریال در بخش  تاکنون ۷۶۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون 
های  طرح  و  تسهیالت  قالب  در  شهرستان  این  کشاورزی 

عمرانی هزینه شد.
 ۱۸۶ از  بیش  اعتبارات  میزان  این  از  افزود:  انصاری  محمد 
زمینه کشاورز  پرداخت تسهیالت در  قالب  در  ریال  میلیارد 
کارت، دامدار کارت، تامین آب و برقی کردن چاه ها و خرید 

ماشین آالت کشاورزی بوده است.
با  غورک  روستای  باغات  آب  ذخیره  استخر  ساخت  وی 
اعتباری بیش از ۶ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال، ساخت کانال 
آب رسانی مزارع روستای الر به طول ۲۰۰متر با اعتبار  ۲ 
میلیاردو ۸۶۰ میلیون ریال، ساخت کانال آبرسانی مزارع فتح 
ریال  میلیون   ۲۰۰ میلیاردو   ۲ اعتبار   با  ۱۳۵متر  طول  به 
این  انجام شده در بخش کشاورزی  اقدامات  از مهمترین  را 

شهرستان در یک سال گذشته اعالم کرد.
 انصاری اظهار داشت: همچنین در این مدت  توسعه تولید 
خوراک دام و طیور کارخانه فدک از ۱۵هزار تن به ۵4هزار 
میلیارد   ۵۰۰ از  بیش  زمینه  این  در  که  یافت  افزایش  تن 

اعتبار هزینه شد.
دام،  انواع خوراک  تن  تولید ۷۰ هزار  این کارخانه ظرفیت   

طیور و آبزیان را در سال دارد. 
گلخانه  مجتمع  در  متری  هزار  پنج  گلخانه  ساخت  انصاری 
بخش  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  را  سرابیز  فدک 
کشاورزی اعالم کرد و گفت: بیش از ۶4 میلیارد ریال برای 

ساخت این طرح اقتصادی هزینه شد.
وی افزود: هم اکنون شهرک گلخانه ای  فدک سرابیز باشت 

با مساحتی بیش از ۳4 هکتار در دست اجراست.
انصاری ابراز کرد: همچنین در این مدت یک دهنه پل بین 
ریال  میلیون   ۶۰۰ میلیاردو  یک  از  بیش  اعتباری  با  مزارع 
احداث شد. رییس جهاد کشاورزی باشت گفت: در این مدت 
برای  بانکی  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲۰ از  بیش  همچنین 
خرید ۲ دستگاه کمباین به کشاورزان این شهرستان پرداخت 
شد. انصاری ابراز کرد: ۷۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی در 
قالب دامدار کارت به بهره برداران این شهرستان در این مدت  
پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۱ فقره 
دامدارکارت به دامداران و مرغداران باشتی اعطا شده ، اظهار 
با سود ۱۰درصد و  دوره  بانکی  این نوع تسهیالت   : داشت 
بازپرداخت ۹ماهه برای حمایت از دامداران و مرغداران پیش 

بینی شده است.

ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
اجرای  گوید:  می  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سد آبریز نیاز به آرامش برای احداث آن 
دارد تا در فضایی آرام و علمی ساخته شود 
و این سد توجیه پذیرترین سد کهگیلویه 
و بویراحمد است و نسبت فایده و هزینه 

آن باالست.
آبریز  به  معروف   ۲ مارون  سد  احداث 
از  یکی  مارون  رودخانه  باالدست  در 
کهگیلویه  مسئوالن  و  مردم  های  دغدغه 
فراوان  های  مزیت  که  است  وبویراحمد 
دارد و به گفته مدیرعامل آب منطقه ای 
تکمیل  راه  در  قدم  اینک  هم  استان  این 
بودجه  الیحه  در  و  نهاده  فنی  مطالعات 

دیده شده است .
استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن 
بارش  مترمکعب  میلیارد   ۱۱ از  بیش 
مکعب  متر  میلیارد   ۸.۵ نیز  و  سالیانه 
شاخص  های  استان  جمله  از  روآناب 
رود  می  بشمار  آبی  پتانسیل  در  کشور 
باید تاکنون زیرساخت های  که آنچنانکه 
الزم برای استفاده از این ثروت خدادادی 

نصیب ساکنانش نشده است .
ماه سال  اغلب در چهار  بارش  این حجم 
که  دیگر  ماه  در هشت  و  افتد  می  اتفاق 
و  صنعت   ، شرب  آب  مصرف  بیشترین 
کشاورزی وجود دارد شاهد کمترین بارش 
و یا عدم وجود هر گونه بارش در بیشتر 

نقاط استان هستیم.
مارون  حوزه  زیر  در  که  مارون  رودخانه 
از رودخانه  جراحی در جریان است یکی 
قلمداد می شود  مهم جنوب کشور  های 
استان  از  رودخانه  این  »آورد«  تمام  و 
کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه می گیرد 
که براساس آنچه که مسئوالن آب منطقه 
ای این استان می گویند معادل ۲ میلیارد 
مترمکعب در واقع آورد و روان آب را در 

طول سال در خود جای داده است.
قرار  ایران  غربی  جنوب  در  رودخانه  این 
استان  مهم  های  ظرفیت  از  و  گرفته 
بخصوص  و  بویراحمد  و  کهگیلویه 
سالهای  که  بوده  کهگیلویه  شهرستان 
رونق  رودخانه  این  آب  است  زیادی 
کشاورزی استانهای پایین دست را شتاب 

بخشیده است.
اردکانیان  بود که رضا  حوالی مهرماه ۹۸ 
عملیات  که  کرد  تاکید  نیرو  وقت  وزیر 
با  آبریز  به  معروف   ۲ مارون  سد  احداث 
هدف انتقال آب به ۳۰هزار هکتار از زمین 
کهگیلویه  های  شهرستان  تشنه  های 
سابق  دولت  و  شد  خواهد  آغاز  چرام   و 

مصمم به ساخت این طرح است.
از  کاری  رفت  می  انتظار  که  آنگونه  اما 
آمدن  کار  روی  با  اینکه  تا  نرفت  پیش 
دولت عدالت محور سیزدهم در همه حوزه 
ها به ویژه عدالت در توزیع آب گام های 
مثبتی برای اجرای این طرح توسعه محور 
برداشته شده و نور امید برای تکمیل آن 

در دل مردم استان روشن شده است.
کهگیلویه،  های  شهرستان  مردم  دغدغه 
مسئوالن  از  سالها  این  طی  چرام  و  لنده 
به  توجه  با  سیزدهم  دولت  بخصوص  و 
وجود دشت های وسیع و اراضی مستعد 
کشاورزی و ظرفیت های بالقوه در بخش 

های مختلف صنعتی و گردشگری احداث 
مارون  رودخانه  باالدست  در  آبریز  سد 

است.
حجت االسالم سید محمد موحد نماینده 
بهمئی،  کهگیلویه،  شهرستانهای  مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  لنده  و  چرام 
زیست  مجوز  که  بود  گفته  این  از  پیش 
با حضور  نیز  محیطی طرح سد مارون ۲ 
استاندار از سوی مسئوالن محیط زیست 
صادر شده و برای اجرا هیچگونه مشکلی 
های  فرصت  سد  این  احداث  با  و  ندارد 
رونق  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  برای  زیادی 

اقتصادی استان نیز ایجاد خواهد کرد.
به گفته کارشناسان احداث سد آبریز در 
کهگیلویه نه تنها مزیت های فراوانی برای 
استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد داشت 
قابلیت  از  نیز  همجوار   های  استان  بلکه 
نصیب  نمد  این  از  کالهی  سد  این  های 

شان خواهد شد.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
ارتباط  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
جمهوری  خبرگزاری  دفتر  در  حضور  با 
هفته  بمناسبت  یاسوج  مرکز  اسالمی 
 ۲ معادل  مارون  رودخانه  گفت:  دولت 
میلیارد متر مکعب در واقع آورد و روانآب 
را در طول سال در خود جای داده و کل 

آورد رودخانه مارون از این استان است.
آرش مصلح افزود: بر روی رودخانه مارون 
که  مارون  نام سد  به  احداث شده  سدی 
گرچه مخزن آن در کهگیلویه و بویراحمد 
می باشد اما سد در خوزستان احداث شده 

است.
متر  میلیارد   ۱.۲ سد  کرد:  تصریح  وی 
مارون  بدنه  چون  و  دارد  حجم  مکعب 
اخیر  سال   ۲۰ طول  در   ، بوده  سیالبی 
بخشی از سد به واسطه سیالب از رسوب 

پر شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد ابراز داشت: با توجه به اینکه 
سد مارون یک چند واحد نیروگاهی دارد 
شود  می  مخزن  وارد  که  آلودی  گل  آب 
تهدیدی برای پره های توربین خواهد بود.

مصلح ادامه داد: 4۹۰ میلیون متر مکعب 
به  مارون است که  از حوزه  استان  حقابه 
همین دلیل مقرر شد سدی در باالدست 
و  کهگیلویه  استان  مردم  و  شود  احداث 
را  است  شان  حق  که  آبی  از  بویراحمد 
گذاشته  پمپ  چندین  که  نباشد  نیازی 
شود بلکه با کاهش هزینه ها میزان حقابه 
خود را در قالب کانال هایی منشعب از سد 
طرفی  از  کرد:  عنوان  وی  کنند.  دریافت 
صنایع  کنونی  مشکل  سد  این  احداث  با 
کهگیلویه همچون کارخانه آجر دهدشت، 
این  در  سپو  تنگ  دهدشت،  پتروشیمی 
پایدار  و  الزم  آب  تامین  با  شهرستان 
برطرف خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: 
احداث این سد آب را به صورت ثقلی می 
دیگر  و  ندارد  وجود  برقی  مصرف  و  آورد 

خطر سیالب هم وجود نخواهد داشت.
در  آب  مصرف  کرد:  عنوان  مصلح 
خوزستان  فارس،  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
تابستان است و چنانچه تمام این برداشت 
ها از رودخانه انجام گیرد رودخانه ای باقی 

نمی ماند.
زمستان  آب  باید  حتما  کرد:  تاکید  وی 
استفاده  آن  از  تابستان  در  تا  شود  مهار 
آبریز  سد  ایده  اساس  این  بر  لذا  و  بشود 
از اینجا آغاز شد که سدی به حجم ۱۳۵ 

میلیون متر مکعب ساخته شود.
بویراحمدی که  و  مصلح گفت: کهگیلویه 
۲ میلیون مترمکعب تولید آب در مارون 
معکعب  متر  میلیون   4۹۰ حدود  و  دارد 
هم سهم دارد ۱۳۵ میلیون متر مکعب آن 

را حق دارد در زمستان بگیرد.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد : بنابراین 
ثقلی  و  پمپاژ  بدون  آبی  این میزان سهم 
برای لنده، کهگیلویه و چرام برای مصرف 
مردم ) شرب، کشاورزی، صنعت، خدمات( 

آورده شود.
مصلح ادامه داد: سد آبریز با این وضعیت 
مطالعه شد و مجوز تخصیص آب، زیست 
محیطی، پدافند غیرعامل، باستان شناسی 

و فنی گرفت.
حال  در  سد  اینک  هم  کرد:  تصریح  وی 
مسائل  برای  فنی  تکمیلی  مطالعات 
و  تونل  ارتفاع،  شدن  نهایی  ژئوتکنیک، 
غیره است که در یک فضای بسیار علمی و 
آرام به نتیجه می رسد و هیچ گونه نگرانی 

وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد ابراز داشت: با احداث این سد 
در  دست  پایین  های  شهرستان  تمام 
آن  آب  نعمت  از  لنده  و  کهگیلویه، چرام 
بهره مند خواهند شد و تولید برق پایدار 

خواهد داشت.
نگرانی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  مصلح 
و  چاروسا  لنده،  همچون  مناطقی 
دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد 
این  احداث  با  که  دارند  برق  در خصوص 

سد از بین خواهد رفت.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرد: چنانچه  بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آبریز  سد  نیروگاه  شود،  احداث  سد  این 
بدون هیچ گونه آلودگی ۳۰ مگاوات تولید 
کرد:  تاکید  وی  داشت.  خواهد  پاک  برق 
در عین حال سد جدید رسوب های سد 
عمر  و  کرد  خواهد  کنترل  نیز  را  مارون 
مفید سد مارون را که یک سد ملی است 

باال می برد.
و  نیروگاه  مفید  عمر  کرد:  عنوان  مصلح 
و   برد  باال می  را  مارون  توربین های سد 
تقویت   راستای  در  آبریز  احداث  واقع  در 
سد مارون خواهد بود. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد ابراز 
داشت: حتی زمانی که مشکلی برای سد 
مارون پیش بیاید می تواند آب برای سد 
پایین  اینکه  کما  و  کند  هدایت  مارون 
دست سد کوثر در استان خوزستان سدی 
به نام آسک وجود دارد که به عنوان بازوی 

کمکی عمل کرده است.
تاکنون  امسال  تابستان  وی گفت: همین 
سه بار آب از سد کوثر رها شده به سمت 

سد آسک را از بحران نجات دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد تاکید کرد: امسال ۲۵ میلیون 
شده  رها  خوزستان  برای  اب  مکعب  متر 

است و چنانچه این آب رها نمی شد هیچ 
کشاورزی در زیدان، سردشت، هندیجان و 
دیگر موارد نمی توانست کشت انجام دهد.

تاثیرات  زنجیره  های  سد  افزود:  مصلح 
داشته  همدیگر  بر  توانند  می  مطلوبی 
مدعی  که  است  دلیل  همین  به  و  باشند 
مارون  روی  بر  آبریز  سد  احداث  هستیم 

تاثیر مثبت دارد.
بویراحمد  و  کهگیلویه  کرد:  تصریح  وی 
هندیجان،  بهبهان،  آب  که  هاست  سال 
ماهشهر و دیگر مناطق را تامین می کند 

و آب مرز جغرافیایی ندارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویراحمد عنوان کرد: سد آبریز می تواند 
۲۰ هزار تا ۲۵ هزار اراضی را تامین آب 
شود  احداث  آبریز  سد  چنانچه  و  کند 
برای  تومان  تنها ۲۸ هزار میلیارد  ساالنه 
کشاورزان کهگیلویه، لنده و چرام منفعت 

دارد.

سد آبریز توجیه پذیرترین سد 
کهگیلویه و بویراحمد

مصلح  ادامه داد: اجرای سد آبریز نیاز به 
آرامش برای احداث آن دارد تا در فضایی 
آرام و علمی ساخته شود و این سد توجیه 
پذیرترین سد کهگیلویه و بویراحمد است 

و نسبت فایده و هزینه آن باالست.
ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: سد آبریز در 
الیحه بودجه است و مبلغ آن به میزان 4۰ 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و 
باید تمام مدارک و مجوزهای آن تجمیع 

شوند و مطالعات فنی تکمیل شوند.
فاز  آبریز ۲ مطالعه  بیان کرد: سد  مصلح 
یک و فاز دو دارد و سه سطح تایید دارد و 
هم اینک در کمیته فنی آب کشور نیاز به 

تکمیل مطالعات قطعی دارد.
وی عنوان کرد: نسخه نظام  و دولت در 
حوزه مدیریت منابع آبی به گونه ای است 
اجرایی  روند  به  بخشی  شتاب  ضمن  که 
مدیریت  طوری  آب  های  پروژه   ، کارها 
یا گروه  و  استان، قوم  شود که حق هیچ 

خاصی ضایع نشود.
مشخصات سد آبریز 

معروف   ۲ مارون  سد  احداث  عملیات 
۳۰هزار  به  آب  انتقال  هدف  با  آبریز  به 
هکتار از زمین های تشنه شهرستان های 
کهگیلویه و چرام که مورد تاکید وزیر نیرو 
در سفر مهرماه سال ۹۸ به این استان بود.

از  ثقلی  بصورت  آب   ، این سد  با ساخت 
متر   ۹۰۰ هزار  چهار  طول  به  تونل  یک 
 4۰۰ هزارو  هفت  طول  به  لوله هایی  به 
طول  به  تونلی  احداث  با  و  انتقال  متر 
های  به دشت  آب  متر  هزارو 4۵۰  شش 
انتقال  چرام  و  کهگیلویه  های  شهرستان 

می یابد .
مطالعات فاز اول و دوم این طرح از سوی 
با  سد  است.این  شده  اجرایی  آب  منابع 
آر سی سی  بصورت  و  متر   ۱۵۰ ارتفاع  
بر اساس تخصیص وزارت  اجرا می شود. 
این  از  نیرو ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب 
چرام  و  کهگیلویه  های  دشت  به  سد 
برای  که  آبریز  سد  شد.  خواهد  منتقل 
اراضی  از  از ۳۰ هزار هکتار  آبیاری بیش 
و  کهگیلویه  های  شهرستان  کشاورزی 
و  شکوفایی  است  شده  بینی  پیش  چرام 
توسعه بخش کشاورزی در این مناطق را 
توجه  با  آبریز  سد  داشت.  خواهد  پی  در 
برای  هم  برق  مگاوات  هزار   ۲۸ تولید  به 
دولت و هم برای مردم منطقه سودآوری 
زیادی دارد. سد آبریز در محدوده روستای 
آبریز در شمال شرقی شهرستان کهگیلویه 

احداث می شود.
تحقق عدالت رویکرد غالب دولت مردمی 
تمامی  در  آن  تحقق  و  است  سیزدهم 
آبی  منابع  تامین  حوزه  ِویژه  به  ها  حوزه 
با وفاق  پایدار ملموس است و امید است 
استان  در  گذار  تاثیر  سد  این  همدلی  و 
کهگیلویه و بویراحمد ساخته شود تا مردم 
از نعمت آب در حوزه های مختلف بهره 
تشنه شهرستان  زمین های  و  مند شوند 

های این استان سیراب شوند.

مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

سد آبریز توجیه پذیرترین سد استان

جمعی از مردم شهرستان کهگیلویه روز )شنبه ( با 
حضور در فرمانداری این شهرستان از مسئوالن آغاز 
عملیات اجرایی سد آبریز )سد مارون ۲( را خواستار 

شدند.
 احداث این سد یکی از دغدغه های مردم و مسئوالن 
های  مزیت  که  است  وبویراحمد  کهگیلویه  استان 
به گفته  این استان دارد  و  از  برای مناطقی  فراوان 
اینک قدم در  مدیرعامل آب منطقه ای  استان هم 
بودجه  الیحه  در  و  نهاده  فنی  مطالعات  تکمیل  راه 

دیده شده است.
توسعه   : گفت  اجتماع  این  در  افراد حاضر  از   یکی 
منطقه در احداث سد و رونق کشاورزی بوده و مردم 

حق طبیعی خودشان را مطالبه می کنند انتظار می 
رود نهادهای مسئول به این مطالبه پاسخ بدهند.

وی تاکید کرد: مطالبه سد آبریز  پیامدهای مثبتی 
زیرساخت های کشاورزی  تقویت  تا  مهار سیالب  از 
روند  به  بخشی  سرعت  نهایت   در  و  دارد  منطقه 
کهگیلویه  شهرستان  ساکنان  ضرورت  طرح  اجرای 
است .گفت: مردم حق خودشان را احداث سد آبریز 
نه یک مطالبه منطقه ای است و  آبریز  می دانند و 
و  عمومی  مطالبه  یک  سیاسی بلکه  مطالبه  یک  نه 

اجتماعی است .
کهگیلویه  مردم  ما  حاضر  حال  در  داشت:  ابراز  او  
بزرگ زن و مرد، پیرو جوان، باسواد و بیسواد، کشاورز 
و غیرکشاورز مطالبه مان احداث سد آبریز است  چرا 
رودخانه  از  درصد    ۳۵ قانون  طبق  کهگیلویه  که 

مارون حقابه دارد.
افراد   این  خواسته  به  پاسخ  در  کهگیلویه   فرماندار 

اظهار داشت: در بودجه مصوب ۱4۰۱ در کمیسیون 
و  است  شده  گذاشته  اعتبار  آبریز  سد  برای  تلفیق 

اعتبار دارد.
سید عبدالعزیز موسوی اصل افزود: اگر بحث سد از 
بالفاصله  آنجا  برود  مدیریت  سازمان  به  نیرو  وزارت 
این کد و مجوز صادر خواهد شد و عملیات اجرایی 

سد آغاز می شود. 
مطالبه شان  و  مندی  به خاطر دغدغه  مردم  از  وی 
قدردانی کرد و افزود: ما هم همراه شما هستیم و این 

مهم دغدغه همه شهرستان  است.
تحول  شود  احداث  اگر  آبریز  سد  کرد:  تاکید  وی 
عظیمی در شهرستان به ویژه در بحث اشتغال ایجاد 
کاهش  اجتماعی  معضالت  از  بسیاری  و  خواهد شد 

پیدا می کنند.
جراحی  مارون  حوزه  زیر  در  که  مارون  رودخانه 
جنوب  مهم  های  رودخانه  از  یکی  است  جریان  در 

کشور قلمداد می شود و تمام »آورد« این رودخانه از 
استان کهگیلویه و بویراحمد سرچشمه می گیرد که 
براساس آنچه که مسئوالن آب منطقه ای این استان 
می گویند معادل ۲ میلیارد مترمکعب در واقع آورد 
و روان آب را در طول سال در خود جای داده است.

از  و  قرار گرفته  ایران  این رودخانه در جنوب غربی 
و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مهم  های  ظرفیت 
بخصوص شهرستان کهگیلویه بوده که سالهای زیادی 
استانهای  کشاورزی  رونق  رودخانه  این  آب  است 

پایین دست را شتاب بخشیده است.
اردکانیان وزیر وقت  بود که رضا  حوالی مهرماه ۹۸ 
 ۲ مارون  سد  احداث  عملیات  که  کرد  تاکید  نیرو 
معروف به آبریز با هدف انتقال آب به ۳۰هزار هکتار 
از زمین های تشنه شهرستان های کهگیلویه و چرام  
آغاز خواهد شد و دولت  مصمم به ساخت این طرح 

است.

مردم کهگیلویه خواستار تسریع 
در اجرای سد آبریز شدند
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متولد فروردین : 
مهم نیست که یک چیزی یا کسی االن چقدر خوب نشان می دهد، 
آنچه  به  نتوانید  شما  اینکه  برای  دارند  وجود  عملی  دلیل  چند 
می خواهید برسید. خوشبختانه، اراده شما در صبر کردن برای رسیدن 
به خواسته تان به شما کمک زیادی می کند. عجله ممکن است همه 
چیز را خراب کند اما اگر قدم به قدم پیش بروید مطمئناً به هدف 

خود می رسید.
متولد اردیبهشت :

 خبرهای شگفت انگیز و غیر قابل باوری را در روزهای اخیر خواهید 
این  شنیدن  با  می شود.  شما  بیشتر  چه  هر  تعجب  باعث  که  شنید 
زیرا هر  بدهید  تغییر  را  نباید مسیر زندگی تان  به هیچ وجه  خبرها 

مسیری با روحیات و اخالقیات شما سازگار نمی باشد. 
متولد خرداد :

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

نکنید. 
متولد تیر :

 این خیلی گیج کننده است که ندانید به چه کسی می توانید اعتماد 
کنید. توانایی ترسیم شما ممکن است امروز اطالعات باارزشی برایتان 
داشته باشد. و این همه آنچه که شما تا به حال می دانستید را نقض 
می کند. در فرضیات دیگران غرق نشوید، حتی اگر احساس می کنید 
به  می کنید  فکر  که  کنید  انتخاب  را  راهی  که  هستید  مجبور  که 

سختی شما را درگیر می کند. 
متولد مرداد :

آغاز  را  کاری  که  باشید  نفری  اولین  دارید  دوست  معموال  شما   
می کنید یا این که کاری را پیشنهاد می دهید به همین دلیل دارای 
نظرهای  با  دیگران  نظرات  متاسفانه،  هستید.  پویا  و  خالق  ذهنی 
شما مغایرت های دارد که گاه شما را دچار سرخوردگی و نا امیدی 
به  نگاه های  همه  آتی  روز های  در  زیرا  نباشید  امید  نا  اما  می کنید، 
سوی شما بر خواهد گشت، دیگران ارزش وجودی شما را بیشتر درک 

خواهند کرد و به این موضوع پی می برند. 
متولد شهریور : 

کند  پریشان  را  شما  می تواند  امروز  شما  نشان  به  ماه  بازگشت 
که  برمی گیرد  در  مختلفی  عاطفی  پیغام های  با  را  شما  همچنانکه 
می تواند کامال با هم در تضاد باشد. در مقابل عالیق و اسراف هایی 
از  تنها  عوض  در  کنید؛  ایستادگی  اند  کرده  خود  غرق  را  شما  که 
لذت  می آورید  بدست  آنها  از  که  تجربیاتی  و  خود  خلقی  تغییرات 
ببرید. اگرتاکنون با شیطنت و در مقابل هیجانات خود ایستاده بودید، 

اکنون زمان آن است که بدنبال آنها بروید. 
متولد مهر : 

شما درحالیکه باید آنچه از دیگران می خواهید و آنچه درعوض به آنها 
می دهید را در نظر بگیرید، باید جانب احتیاط را هم رعایت کنید. 
یازدهمین خانه  به  اکنون در حالیکه ونوس یعنی سیاره بخت شما 
مانده  فعالیتهای گروهی معوق  برمی گردد،  یعنی خانه دوستان  تان 

دوباره احیا می شوند. 
متولد آبان : 

رویدادهای غیر منتظره ای که در محل کار اتفاق افتاده است شما را 
نسبت به آینده تان بیمناک کرده است، اما اگر شما تازگیها سخت کار 
کرده باشید نباید در مورد این موضوع نگران باشید. حتی اگر شما 
در تنگنا قرار گرفته اید، تغییراتی که شما آرزویش را داشته اید بدون 

هیچ پافشاری کردنی اتفاق خواهد افتاد. 
متولد آذر :

پس  دهید  نشان  را  خود  های  کارت  تا  نیستید  آماده  اکنون  شما   
را  خود  عقاید  تا  کرد  مجبور  را  شما  امروز  کسی  اگر  است  ممکن 
آشکار بسازید ناراحت و آزرده شوید. شما بسیاری حقایق و اطالعات 
آیا  این حال ممکن است احساس کنید  با  بسیاری در دست دارید 

هنوز اشتباهی در کار است یا نه؟ 
متولد دی :

 امروز ارتباط ماه با سیاره بخت شما یعنی ونوس برایتان روز خوبی 
را به همراه می آورد. اما اگر شما فقط به فکر نیازهای خودتان باشید 
به  کردن  کمک  اکنون  هم  ندهد.  دست  بهتان  خوبی  حس  شاید 
فقط  باشد.  به خوشبختی  رسیدن  راه های  از  یکی  می تواند  دیگران 
نیاز  بهتان  هرجا  بلکه  نکنید،  زندگی  خودتان  آرزوهای  و  رویاها  با 

داشتند از کمک کردن به دیگران غافل نشوید.
متولد بهمن :

 شما امروز احساس شلوغی و همهمه می کنید، انگار که دنیا به آتش 
کشیده شده است!! با این وجود هر چه که می گذرد اطمینانتان به 
خودتان کمتر می شود. حس و حال شما مدام در حال تغییر کردن 
است و به خاطر همین پیام های درهم برهم و پیچیده ای دریافت 
می کنید و همچنین در پنهان کردن احساسات تان زیاد موفق نیستید. 

متولد اسفند : 
توجه  مورد  زیاد  اینکه  برای  نیستید،  پرانرژی  خیلی  امروز  شما 
کرد.  خواهید  مهمی  کسب  موفقیتهای  احتماالً  اما  نشده اید.  واقع 
بدانید دقیقاً چه حرفهایی  توانایی دارید که  آنقدر  واقعاً  اکنون  شما 
توانایی  شما  که  می رسد  نظر  به  این گونه  حتی  و  بزنید  می خواهید 

خواندن فکر دیگران را هم دارید.

۳
فال روز 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

يكي خون مي دهد و ديگري سوت مي زند

همسر شهيد مسلم خيزاب:
ديواري کوتاه تر از مدافعان حرم نيافتيد؟!

   عليرضا محمدي
از اول انقالب همين طور بود. يك نفر خون 
م��ي داد، يكي مي نشس��ت و ديگ��ري هم 
استفاده اش را مي برد. آن وقت ها خون شهدا 
را بزكي براي چهره هايش��ان قرار مي دادند 
و اكنون هتك همين خون ها را مايه سوت 
و كف حضار قرار مي دهن��د. البته كه قصه 
همان است برادر! فقط نقش سخيف شان را 
تغيير داده اند، زمانه انگار آنگونه عوض شده 
كه ايثار را مايه تأسف قرار مي دهند آنها كه 
در صف عقل زودتر از ما ايس��تادند و هر چه 

خرد بود با خود بردند. 
بگذار )به زعم خودش��ان( عقل و خرد براي 
آنها باشد و ش��رافت و مردانگي براي شهدا. 
بگذار س��وت و كف براي آنها باشد و تكبير 
و صلوات براي ما. ايس��تادن در مس��ير باد، 
تكان هاي جگرخراشي هم دارد. حرف هاي 
مفتي ك��ه زهرش��ان ص��اف در قلب ها فرو 

مي رود. 
يك زن جوان را مي شناس��م كه سرتاس��ر 
خان��ه اش را يادگاري هاي همس��ر ش��هيد 
مدافع حرمش قرار داده و يك فرصت طلب 
را مي شناس��م كه آنقدر فك��ر و خيال خام 
كرده كه حاال اگ��ر خودش هم نخواهد بوي 
ناخوشايندي از حنجره اش خارج مي شود. 

مي گفت: »با گفت وگو بايد جنگ در سوريه، 
يمن و لبن��ان را حل كرد و با تروريس��ت ها 

وارد مذاكره ش��د.« تو يا معني تروريسم را 
نمي داني يا وداع پدري با جگرگوشه اش را 
نديده اي. البته كه ما هم »دلمان مي سوزد 
جوان هايمان شهيد مي ش��وند و هيچ كس 
هم جوانش را از لب جوي نياورده« اما تو كه 
پرونده سياسي ات با قاب بندي و رانت بسته 
ش��د، تو چرا دايه مهربان تر از مادر شده اي. 
البد ت��و داغ مادري كه ي��ك فرزندش را در 
دفاع مقدس از دست داد و ديگري را در دفاع 

از حرم، بهتر از خود او درك مي كني. 
اگر قصه قصه يك مش��ت رأي اس��ت، خب 
بي انصاف ها چرا ب��ا خون ش��هداي مدافع 
حرم ب��ازي مي كنيد؟! بچس��بيد به همان 
اثرات ناپيداي برجام و دعا كنيد مگر تا قيام 
منجي رابطه بانك هاي جهاني با بانك هاي 
داخلي عادي ش��ود. ش��ما كه خبر نداريد 
ايستادن خون مي خواهد، عزت با دل كندن 
عجين ش��ده و امنيت با حرف هاي مفت به 
دس��ت نمي آيد؛ ُغصه خ��وردن را به همان 
پدران و مادراني بس��پاريد ك��ه انقالب را با 
مشت هايشان به پيروزي رساندند، با خون 
فرزندانش��ان آبياري كردند و حاال نوه هاي 
دهه هفتاديش��ان را در زمين شام به خون 

مي بينند. 
س��رود جبهه استضعاف و اس��تكبار عجب 
ملودي غريبي دارد، يك نفر خون مي دهد 

و ديگري سوت مي زند!

همس�ر ش�هيد مس�لم خي�زاب در 
گفت و گ�و با »جوان« در مورد س�خنان 
کرباس�چي در خص�وص مدافعان حرم 
ک�ه در اصفهان اي�راد ش�د، مي گويد: 
معلوم نيس�ت چرا هرکسي مي خواهد 
هر کاري کند اولين س�نگ خ�ود را به  
س�وي مدافعان حرم برم�ي دارد؟ مگر 
ديواري کوتاه تر از دي�وار آنها نيافتيد؟

اعظم رنجبر، همسر شهيد مدافع حرم مسلم 
خيزاب، با اش��اره به  اينكه هركس��ي در هر 
جايگاهي كه هس��ت بايد جهاد انجام دهد 
و فرقي نمي كند كه رئيس جمهور، خانه دار 
يا نظامي باشد، بيان مي دارد: براي پيشرفت 
و اقتدار نظام جمهوري اس��المي ايران بايد 
به خوبي جهاد كرد، كساني هستند كه امروز 
در مرزها مظلومانه از كيان و بوم كش��ور در 
حال پاسداري و دفاع هستند. بايد قدردان 
آنها باش��يم نه اينكه خونش��ان را دستاويز 

متامع سياسي قرار دهيم. 
رنجبر با اظهار اينكه ش��هداي مدافع حرم، 
غريبان��ه زمي��ن مي خورند كه م��ا باعزت 
بايس��تيم، تصريح كرد: بايد ق��دردان آنها 
باش��يم، اگر صحبت نابجاي��ي در مورد آنها 
شود در حق آنها جفا ش��ده است. مدافعان 
حرم از حريم واليت دفاع كردند، آنها در برابر 
داعشي هايي كه مزدور امريكايي ها بوده و به 

دنبال بدنام كردن اسالم ناب و از بين بردن 
حرم حضرت رقيه و زينب )س( هس��تند، 

ايستادگي كردند. 
همسر ش��هيد مدافع حرم مسلم خيزاب با 
بيان اينك��ه مدافعان ح��رم از لذت زندگي 
ش��يرين خود براي دفاع از ح��رم اهل بيت 
گذش��تند، گفت: ما نبايد بگذاريم اس��لحه 
آنها بر زمين بماند، داعش در ادعاهاي خود 
گفته است هدف اصلي شان ايران است، اگر 
مدافعان حرم جلوي آنه��ا را نگرفته بودند 

جنايت ها بيش از اين بود. 
رنجبر جلوگي��ري از توهين و بي حرمتي به 
مقدسات اس��الم، بدنام شدن اسالم توسط 
آنها، بي رحمي و شقاوت عليه زنان و كودكان 
مظلوم و بي دفاع مسلمان را ازجمله داليل 
حضور مدافعان ح��رم در جبه��ه مقاومت 

عنوان كرد. 
وي با اظهار اينكه معلوم نيست چرا عده اي 
معلوم الحال عافيت طل��ب براي جذب رأي 
اينگونه رفتاره��ا را انج��ام مي دهند گفت: 
آنهايي كه نفس هايش��ان از جاي گرم بلند 
مي ش��ود كه خود لياقت ش��هادت و حتي 
صحبت ك��ردن در مورد ش��هدا را ندارند و 
فقط بر صندلي و ميزهايش��ان تكيه زده اند 
اين را بدانند كه ش��هدا خود را نديده و خدا 

را ديده اند. 

   احمد محمدتبريزي
يك�ي از معروف تري�ن عكس ه�اي فض�اي 
مج�ازي مرب�وط ب�ه کارت آزم�ون يك�ي از 
شهداي مدافع حرم است که به خاطر شرکت 
در آزموني بزرگ تر و دش�وارتر هيچ گاه سر 
جلس�ه کنكور حاضر نش�د. قرار بود محمد 
ابراهي�م توفيقي�ان در آزمون کار شناس�ي 
ارشد ناپيوس�ته س�ال 95از حوزه امتحاني 
بجنورد و در رشته مجموعه علوم جغرافيايي 
شرکت کند ولي او پيش از حضور بر سر جلسه 
کنكور نم�ره قبولي اش را گرفت�ه بود. محمد 
ابراهيم با آن چهره معصومانه ب�ر اثر اصابت 
گلوله تروريس�ت ها به چش�م چپ�ش در 13 
بهمن ماه سال 94 به ش�هادت رسيد و نامش 
براي هميش�ه در تاريخ ايران ماندگار ش�د. 
خواهر ش�هيد طاهره توفيقيان در گفت وگو 
با »جوان« از ب�رادري مي  گويد که س�تون و 
تكيه گاه خانواده شان بود و حاال با رفتنش گرد 
و غبار  غم تمام ش�هر و محل را گرفته است. 

دوران کودک�ي ش�هيد توفيقي�ان در 
چه حال و هوايي س�پري ش�د و فضاي 
خانوادگي تان چه نقشي در رشد ايشان 

داشت؟
محمد 62/9/8 ب��ه دنيا آمد ولي براي مدرس��ه 
رفتن تاريخ 62/6/31 در شناس��نامه اش خورد. 
ما چهار خواهر بزرگ تر از محمد هستيم و خدا 
بعد از ما چهار خواهر، محم��د را به خانواده مان 
داد. از همان زمان كودكي در خانه حساس��يت 
و توجه خاصي نس��بت به محمد وجود داشت. 
خانواده ما خيلي متدين و مذهبي هس��تند و ما 
و برادرهايم در چنين خانواده اي بزرگ ش��ديم. 
عموهايم هر س��ه پاس��دار و رزمنده اند و وقتي 
ما زمان جنگ و همان س��ال هايي كه محمد به 
دنيا آمده بود به خانه هايش��ان مي  رفتيم حال و 
هواي جبهه را در خانه هايشان حس مي  كرديم. 
همچنين مادربزرگمان معلم قرآن بود و محمد 
مونس و دمخورش بود و ب��راي يادگيري قرآن 
پيش مادربزرگ��م مي رف��ت. مادربزرگم توجه 
خاصي به محمد داش��ت و مي  گف��ت من آينده 
بزرگي را در پيش��اني اين بچه مي بينم. به پدر و 
مادرم تأكيد مي كرد هواي محمد را داشته باشند 
و مي  گفت اقبال پس��رتان بلند است. زماني كه 
محمد كنارش حضور داشت و رفتار و كارهايش 
را ك��ه مي ديد، مي گفت اين پس��ر دقت و توجه 
زيادي به مسائل دارد و خيلي دقيق به هر چيزي 
توجه مي كند. راجع به خلقت و مسائل اعتقادي 
از مادربزرگم سؤال مي پرسيد و مادربزرگم وقتي 
اين كنجكاوي و دقت محمد را مي ديد از همان 
كودكي فهمي��ده بود با همس��االنش فرق دارد. 
كم كم كه محمد بزرگ شد در رفتار و كردارش 
مي ديديم با بقي��ه بچه ها ف��رق دارد. در همان 
سنين كودكي كه بچه ها بچگي مي كنند و شور و 
شر هستند محمد چنين رفتاري نداشت و خيلي 
آرام و مودب بود و طور خاصي مي خواست با بقيه 

ارتباط برقرار كند. 
اين روحيه و اخالق را در بزرگسالي هم 

حفظ يا تقويت کرد؟
بله، اين ويژگي هاي اخالقي اش در بزرگس��الي 
خيلي بيشتر شد. يكي از معلمان زمان تحصيلش 
بعد از شهادتش تعريف مي كرد يك روز همين 
طور كه در كالس مشغول درس دادن بودم، روي 
شانه محمد زدم و گفتم تو خيلي خوبي و هواي 
خودت را داشته باش و قدر خودت را بدان. زماني 
كه اين بچه به سن مدرسه رسيد فهميديم چه 
ويژگي هاي اخالقي مثبت و خاصي دارد كه او را از 

بقيه متمايز مي كند. خيلي به بقيه توجه مي كرد و 
مهربان بود. خصلت كمك به ديگران در وجودش 

بسيار پررنگ بود. 
به نظرت�ان داش�تن اي�ن ويژگي هاي 
اخالقي چقدر به ايشان براي پيدا کردن 

راهش کمک کرد؟ 
يكي از داليلي كه محمد را به س��وريه كش��اند 
همين خصلت مهرباني و كمك كردن به ديگران 
بود. مادرم تعري��ف مي كند كالس س��وم براي 
محمد كيف نو خري��ده بود. ي��ك روز برادرم به 
مادرم مي  گويد اگر اجازه بدهي من ديگر كيفم 
را با خودم به مدرس��ه نبرم. وقتي مادرم پيگير 
مي ش��ود تا دليل اين حرف محم��د را بفهمد، 
متوجه مي ش��ود يكي از همكالسي هاي محمد 
كه وضع مالي مناسبي نداشته به طور عجيبي به 
كيف او نگاه مي  كرده و انگار حسرت داشتن آن 
را مي خورده است. محمد به مادرم مي گويد من 
يا اين كيف را نمي برم يا يك كيف براي دوستم 
بخريد. مادرم خيلي از حرف محمد متأثر مي شود 
و براي همكالس��ي اش كيف مي خ��رد. برادرم 

تا كيف را سركالس نمي  برد 
دوس��تش جل��وي بقيه 
همكالس��ي ها خجالت 
نكشد بلكه كيف را به در 
خانه دوستش مي  برد و 
به دوستش مي  گويد 
چون م��ا دوس��تان 
صميم��ي  هس��تيم 

خواس��تم كيف هايمان شبيه 
هم باش��د و با اين عنوان هديه را به دوس��تش 
مي  دهد تا او احساس خجالت نكند.  ماه رمضان 
يك سال قبل از شهادت برادرم، دخترم از مسجد 
آمد و گفت مامان! دختر خانمي  به مسجد آمده 
و مي گويد مادرش فلج است و نمي تواند راه برود 
و اگر مي شود كمكشان كنيم. ما گفتيم اين خانم 
چه كسي است كه ما او را نمي شناسيم. كمي  بعد 
متوجه مي شوند مادر با دو بچه دچار ام اس شده و 
پدر خانواده تركشان كرده و آنها در يك زيرزمين 
نمور در همس��ايگي مادرمان زندگي مي كردند. 
محمد وقتي اين موضوع را فهميد خيلي ناراحت 
شد و َگر گرفت. سرسفره افطار نشسته بوديم كه 
محمد غذا را داخل قابلمه خالي كرد و با يك دبه 
روغن، يك گوني برنج و مقداري پول به خانه آن 
خانم رفت و مرتب به اين خانواده كمك مي كرد. 
بعد از شهادتش وقتي همرزمانش برگشتند به ما 
گفتند مادر مهال چه كسي است؟ وقتي پرسيديم 
ش��ما مادر مهال را از كجا مي  شناس��يد؟ گفتند 
محمد گفته اگر در سوريه اتفاقي برايم افتاد مادر 
مهال را فراموش نكنيد )گريه مي كند(. همرزمان 
برادرم هم گوش��ت هاي قرباني كه جلو پايشان 
قرباني كرده بودند را براي اي��ن خانواده آوردند. 
تابستان سال قبل از شهادتش تلويزيون جنگ 
زده هاي سوري را نش��ان مي داد. خانمي  با زبان 
عربي فرياد مي زد چرا كسي به ما كمك نمي كند 
و به فريادمان نمي رسد. محمد همان لحظه بلند 
شد و گفت ما هنوز در هيئت ها حسين حسين 
مي كنيم ولي صداي »هل م��ن ناصر ينصرني« 
را نمي شنويم. همين خلقيات و خصلت رفتاري 
و اخالقي اش او را به س��مت مدافع حرم ش��دن 

سوق داد. 
اينطور که پيداس�ت اميد به زندگي در 
وجود ش�هيد توفيقيان باال بوده است. 
هم فرزندي چند ماهه داشته و هم قصد 
شرکت در کنكور ارشد را داشت. عكس 
کارت آزمون ايشان در فضاي مجازي هم 
بسيار منتشر شد. چه چيزي سبب شد 

محمد از اين 
دلبستگي هاي 
دل  دنياي�ي 
بكن�د و قدم در 
راهي بگذارد که 
احتمال هر اتفاقي 
وج�ود  آن  در 

داشت؟ 
محمد براي جنگيدن و كمك به شيعيان مظلوم 
رفت و براي شهادت نرفت. بار زيادي روي دوشش 
بود. خودش مي خواست جغرافياي سياسي بخواند 
تا با توجه به شغلش به درد كشور وكارش بخورد. 
از بچه هايي كه از خراسان شمالي به سوريه رفتند 
محمد تنها كسي بود كه شهيد شد. خيلي پاك 
بود و نمي دانم چه معامله اي با خدا كرد كه شهادت 
نصيبش ش��د. محمد خيلي با ايمان بود. ما نماز 
خواندن محمد را هيچ وقت فراموش نمي كنيم. 
صداي قرآن قبل از نماز كه پخش مي  ش��د براي 
نماز خواندن آماده مي شد. فرزند برادرم هنوز سه 
ماهه نشده بود كه او همه ما را گذاشت و رفت. به 
ما هم چيزي نگفته بود كه به كجا مي رود. با من 
رابطه اش صميمي  بود ول��ي هيچ وقت نگفت به 
كجا مي خواهد ب��رود. وقتي به او گفت��م اين بار 
خيلي مأموريت مي روي و اين مأموريت هايت با 
بقيه فرق دارد مي گفت به كرمانش��اه و كمي  آن 
طرف تر مي روم و خيل��ي زود برمي گردم. محمد 
در پاس��پورتش آدرس خانه دوستش را داده بود 
تا كسي متوجه رفتنش نش��ود. آنجا دوستانش 

مي گفتند چرا ب��ه خان��واده ات نمي گويي كه به 
سوريه آمده اي كه پاس��خ مي داد نگران همسر و 
خانواده ام هس��تم، اگر آنها بفهمند خيلي نگران 
مي شوند. بسيار به او وابسته بوديم و مي دانست 
اگر بفهميم به سوريه رفته خيلي اذيت مي شويم 
و به همين خاطر به ما چي��زي نمي گفت. وقتي 
شهيد شد تازه متوجه شديم محمدمان به كجا 
رفته است. وقتي خبر شهادتش را آوردند گفتيم 
مگر محمد كجا بوده اس��ت. هنوز ه��م باورمان 
نمي شود كه محمد بينمان نيست. همسرش به 
قدري شوكه است كه مي گويد محمد برمي گردد. 
محمد س��تون خانه بود و االن س��تون خانه مان 
ريخته اس��ت. تكيه گاهمان محمد ب��ود. خانه 
محمد بجنورد بود و تا زماني كه به خانه برسد ما 
10 بار به او زنگ مي زديم كه مواظب باشد. حاال 
ببينيد چه خلئي در زندگي م��ان به وجود آمده 
است. گوشي پدرم را نگاه مي كردم مي ديدم هنوز 
پيام هاي محمد را پاك نكرده. نگاه مي كردم هر 
دو س��اعت يك بار محمد به پدرم پيام مي داده و 
حالش را مي پرسيده. هنوز پدر و مادرم چشم به در 

دوخته اند تا محمد برگردد. )گريه مي كند(
آيا  درباره شهادت صحبت کرده بود؟

وقتي اسم شهيد و شهادت مي  آمد محمد ناراحت 
مي شد. ماشين خريده بود و عكس شهداي هويزه 
را جلوي ماشينش چسبانده بود و مي گفت اين 
عكس را گذاشته ام تا فراموش نكنم جا پاي چه 
كساني مي خواهم بگذارم. اسم شهدا كه مي  آمد 
خيلي منقلب مي شد. مي گفت شهادت را به اين 
راحتي به كسي نمي دهند و شهيد شدن لياقت 
مي خواهد. به شهيد همت و شهداي هويزه عالقه 
خاصي داشت و زندگينامه بيشتر شهدا را خيلي 

خوب مي دانست. 
شهيد توفيقيان چند بار اعزام شد؟

در اولي��ن اعزام در آزادس��ازي نب��ل و الزهرا به 
ش��هادت رس��يد. در مجموع 23 روز آنجا بود. 
19 دي رف��ت و 10 دقيقه به هش��ت صبح 13 
بهمن شهيد ش��د. در مدتي كه محمد آنجا بود 
كتاب هاي��ش را با خ��ودش برد تا ب��راي كنكور 
ارشد آماده شود. ساعت هاي بيكاري فقط درس 
مي خواند. در گردان تكاور تيربارچي بود و شب 
قبل از شهادتش آماده باش مي خورد و بعد از نماز 
صبح به كانال كميل اعزام مي شود. در آنجا  تك 
تيرانداز داعشي چشم چپ محمد را مي زند و او را 

به شهادت مي رساند. 
ش�هيد توفيقي�ان تنها ش�هيد مدافع 
حرم اسفراين است. شهادت ايشان چه 

تأثيري بين مردم داشته است؟
من در دانشگاه سبزوار تدريس مي كنم و شهادت 
محمد آنقدر روي دانش��جويانم تأثير گذاش��ته 
كه بيشتر دانشجويانم در سالگرد برادرم عكس 
پروفايلش��ان را عكس محمد گذاش��ته بودند. 
در س��الگردش تمام مس��اجد و مدارس برايش 
ي��ادواره گرفتند و خيلي ها مي گويند از ش��هيد 
حاجت گرفته ايم. اسمش براي هميشه ماندگار 
ش��ده و در كنار تمام س��ختي هايي ك��ه بر ما 
مي گذرد خوشحاليم كه امروز تمام ايران برادرم 
را مي شناس��ند. حيف بود محم��د مي ماند و در 
بستر بيماري يا به مرگ طبيعي از دنيا مي رفت. 
هر مرگي غير از ش��هادت براي او حيف بود. اگر 
محمد مي ماند يكي از سرداران بزرگ مي  شد و 
خيلي به درد كشورش مي خورد. كسي كه امين 
و گرهگشاي مردم مي ش��د. محمد رفت، براي 
خودش خوب ش��د ولي نبودنش براي ما خيلي 

سخت است. 
من هر چه از اخالق خوبش بگويم كم گفته ام. 
اگر به محل��ه  ما بيايي��د انگار گ��رد و غبار غم 
ريخته اند. هم محله اي هايمان مي گويند بعد از 
رفتن محمد دنيا برايمان تيره و تار شده است. از 
بس با همه خوب بود. محمد خيلي بزرگ بود و 
هر چه از بزرگي اش بگويم كم گفته ام. فقط دلم 
از اين مي س��وزد كه براي پسرش پدري نكرد. 
پوريا االن يك سال و پنج ماه دارد. وقتي محمد 
رفت او دو ماهه بود و همان مدت هم محمد در 
مأموريت بود. حالت خنده و راه رفتنش خيلي 
شبيه پدرش است و خيلي زود بود پوريا بي  پدر 
شود. دلمان به همين خوش است كه پسرش 
و تنها يادگارش اس��ت. پوريا كه ب��ه دنيا آمد 
گفتيم اولين پس��ر برادرمان است و محمد چه 
اسمي  مي خواهي برايش انتخاب كني؟ محمد 
به همس��رش نگاهي كرد، لبخندي زد و گفت 
مادرش بايد اسمش را انتخاب كند. او براي به 
دنيا آوردنش زحمت كشيده و هر چه او بگويد 
من قبول مي  كنم. اين حق را به مادرش داد تا 
او نام فرزندش را انتخ��اب كند و نامش را پوريا 
بگذارد كه بعد از شهادت محمد همسرش گفت 

پسرم را محمدپوريا صدا كنيم. 

خواهر محمدابراهيم توفيقيان، تنها شهيد مدافع حرم شهرستان اسفراين در گفت وگو با »جوان«:

مي خواست پا جاي پاي شهداي هويزه بگذارد
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حل جدول 3156

جدول 3157

یکی از بحران هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم 
به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خالصه بحران 
المللی پول دید  بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین 
که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص 
 4۸ حدود  به   ۹۲ سال  در  درصد   ۱۲ حدود  از  داخلی 
ناخالص  تولید  کل  نصف  )تقریبا   ۱4۰۰ سال  در  درصد 

داخلی کشور( رسید.
به گزارش امید مردم، در پایان دولت دهم بدهی بخش 
دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان 
میلیارد  هزار   ۶4۳.۹ به  روحانی  دولت  پایان  در  که  بود 
تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه 
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵4۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای 

گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است.
 این بدهی هنگفت به دولت آیت اهلل رئیسی منتقل شده و 
یکی از زمین های سوخته دولت گذشته محسوب می شود.

انتشار بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی 
در دولت روحانی

دولت گذشته بیش از 4۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی 
منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی 
این  باید اصل و سود  دولت آیت اهلل رئیسی طی 4 سال 
اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 

۱۰ هزار میلیارد تومان است.
بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. 
جدول زیر نشان می دهد که دولت روحانی از سال ۱۳۹4 
تا پایان خرداد ۱4۰۰ بیش از 4۲۲ هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به 

دولت سیزدهم موکول شده است.

روحانی هزینه بازپرداخت بدهی در سال 1400 را 
30 برابر سال 92 کرد

آمارها نشان می دهد در شش ماهه دوم سال ۱4۰۰ نسبت 
مالی  دارائی  تملک  هزینه   ،۱۳۹۹ سال  مشابه  مدت  به 
سررسید  تاریخ  به  توجه  با  دولت(  بدهی های  )پرداخت 
اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود ۳.۵ برابر شده 

و بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود.
برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت 
از  جامانده  به  بدهی  با  را  بدهی ها  است  بهتر  رئیسی، 
بودجه  در  کرد.  مقایسه  یازدهم  دولت  برای  دهم  دولت 
بازپرداخت  بود  دهم  دولت  آخر  بودجه  که   ۱۳۹۲ سال 
اصل اوراق مالی فروش رفته در دولت دهم ۲4۰۰ میلیارد 
 ۲4۰۰ باید  روحانی  دولت  که  معنا  بدین  بود.  تومان 
را  دهم  دولت  در  فروش رفته  اوراق  از  تومان  میلیارد 
تسویه می کرد. اما در بودجه ۱4۰۰ که بودجه آخر دولت 
دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش رفته در 
رقمی  این  رسید؛  تومان  میلیارد   ۷۰۱۰۰ به  دولت  آن 
است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی 

مالی دولت روحانی پرداخت می کرد. 
به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت 
روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر 
یازدهم  دولت  برای  دهم  دولت  که  بود  رقمی  از  بیشتر 
به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال ۹۲ تا 
رشد  میزان  این  از  کمتر  مراتب  به  بودجه  منابع   ۱4۰۰
بازپرداخت بدهی  بار  بدان معناست که  این  کرده است. 
که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب 
بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت 

یازدهم است.
رشد تصاعدی بار بدهی سال اول رئیسی نسبت به 

سال اول روحانی
مطابق آمارها، بازپرداخت اصل وام های خارجی در بودجه 
میلیارد   ۶۹۲ بود(  یازدهم  دولت  عهده  بر  )که   ۱۳۹۲
تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه ۱4۰۰ )که 
بر عهده دولت سیزدهم افتاد( ۱۵۱۰۰ میلیارد تومان شد 

یعنی ۲۲ برابر افزایش یافت.
 ۱۳۹۲ بودجه  در  که  بانکی  تسهیالت  اصل  بازپرداخت 
به دوش دولت یازدهم افتاد ۱۱4 میلیارد تومان بود اما 
همین بدهی که در بودجه ۱4۰۰ به دوش دولت سیزدهم 
از  بیشتر  برابر   ۲۹ که  شد  تومان  میلیارد   ۳۳۵4 افتاد 

بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.
تعهدات پرداخت نشده سال های قبل که در بودجه ۱۳۹۲ 
به عهده دولت یازدهم قرار گرفت ۶۰۰ میلیارد تومان بود 
برابری   ۱۵۰ به  نزدیک  افزایش  با   ۱4۰۰ بودجه  در  اما 
به ۹۰.۵ هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت 

روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم است.

رشد بدهی خارجی در دولت روحانی
دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۸.۷ 
میلیارد دالر بدهی خارجی )آمار مربوط به پایان خرداد 
۱4۰۰( مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد 
۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی 
خارجی کشور ۷.۱ میلیارد دالر بود. سررسید بدهی های 
خارجی شامل ۱.۸۷ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۲، ۱.۳۹ 
میلیارد دالر در سال ۱۳۹۳، ۱.۱ میلیارد دالر در سال 
۱۳۹4، ۸۵4 میلیون دالر در سال ۱۳۹۵ و ۱.۸۸ میلیارد 
دالر برای سال ۱۳۹۶ به بعد بود. یعنی دولت روحانی در 
4 سال اول خود ۵.۲ میلیارد دالر از بدهی خارجی به جا 

مانده از دولت احمدی نژاد را باید تسویه می کرد.
اما دولت رئیسی تنها در سال اول فعالیت خود باید ۳.۵ 
میلیارد دالر از بدهی دولت روحانی را تسویه می کرد و 
دالر،  میلیارد   ۱.۸۸ با  برابر   ۱4۰۱ سال  برای  رقم  این 
سال ۱4۰۲ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دالر و سال ۱4۰۳ برابر 
با ۹۰۵ میلیون دالر است. یعنی دولت رئیسی باید در 4 
سال اول خود ۷.۸ میلیارد دالر از بدهی خارجی دولت 
یازدهم  به وضعیت دولت  نسبت  تسویه کند که  را  قبل 

۲.۶ میلیارد دالر بیشتر است.
نکته مهم آن که دولت احمدی نژاد بیش از ۹ میلیارد دالر 
از میزان بدهی های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت 
خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش ۵۶ درصدی 

بدهی خارجی بود.
از حجم بدهی خارجی کشور  تنها  نه  اما دولت روحانی 
کم نکرد بلکه ۲۳ درصد معادل ۱.۶ میلیارد دالر بر بدهی 
خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه 

آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.
رشد شدید مجموع بدهی های دولت در دوره 

روحانی به روایت صندوق بین المللی پول
پول  بین المللی  صندوق  سوی  از  منتشرشده  آمارهای 
نشان می دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان 
دولت های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است.

دولت  ناخالص  بدهی  نسبت  از سال ۲۰۰۲  که  درحالی 
ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را 
طی می کرد از سال ۲۰۱4 با آغاز فعالیت دولت یازدهم 
شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت 
 ۱۲.۵۸۷ رقم  به  داخلی  ناخالص  تولید  به  دولت  بدهی 
درصد می رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم ۱۱.۷۵۸ درصد 

برآورد شده بود.
قابل  جهش  شاهد  یازدهم  دولت  فعالیت  دوم  سال  در 
ایران هستیم به طوری که نسبت  مالحظه بدهی دولت 
داخلی ۳۷.۰۲۳  ناخالص  تولید  به  دولت  ناخالص  بدهی 
به سال  برابری نسبت  درصد می شود که رشد حدود ۳ 
 4۸.۳۰۱ به   ۲۰۱۶ سال  در  رقم  این  است.  داشته  قبل 

 ۲۰۱۸ و   ۲۰۱۷ سال های  در  می یابد.  افزایش  درصد 
داخلی  ناخالص  تولید  به  دولت  ناخالص  بدهی  نسبت 
نزولی می شود و به ترتیب به 4۵.۰44 درصد و 4۰.۷۷۷ 

درصد می رسد.
بدهی  دوازدهم  دولت  فعالیت  آخر  سال  سه  در  اما 
 ۲۰۱۹ سال  در  می شود.  صعودی  دوباره  دولت  ناخالص 
داخلی  ناخالص  تولید  به  دولت  ناخالص  بدهی  نسبت 
به 4۲.4۲4 درصد و در سال ۲۰۲۰ به 4۵.۶4۲ درصد 
ناخالص  بدهی  نسبت   ۲۰۲۱ سال  در  می یابد.  افزایش 
درصد   4۸.۳4۲ رقم  به  داخلی  ناخالص  تولید  به  دولت 
افزایش می یابد که باالترین رقم بدهی ثبت شده در میان 

دولت های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.
ناخالص دولت دوازدهم در  بدهی  رقم  نیز  ریالی  نظر  از 
در  است.  بوده  نجومی  آن  از  قبل  دولت های  با  مقایسه 
حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم 
میلیارد  هزار   ۱۲۵۰ ایران  دولت  ناخالص  بدهی  رقم 
ریال اعالم شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت 
دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است 
که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.

یازدهم و دوازدهم طی  ناخالص دولت  رقم ریالی بدهی 
از:  است  عبارت  ترتیب  به   ۲۰۲۱ تا   ۲۰۱4 سال های 
میلیارد  هزار   44۸۱،)۲۰۱4( ریال  میلیارد  هزار   ۱۵4۲
ریال )۲۰۱۵(، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال )۲۰۱۶( ۷۵۳۸ 
ریال  میلیارد  هزار   ۸۷۷۰  ،)۲۰۱۷( ریال  میلیارد  هزار 
 ۱۷۹۸۱ ،)۲۰۱۹( ریال  میلیارد  هزار   ۱۱۶۸۵ ،)۲۰۱۸(
هزار میلیارد ریال )۲۰۲۰(، و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال 

.)۲۰۲۱(
در رتبه بندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن 
نظر  از  ایران  بوده ایم.  دوازدهم  دولت  در  وضعیت کشور 
قرار  جهان   ۱۷۵ رتبه  در   ۲۰۱۳ سال  در  دولت  بدهی 
فعالیت  یعنی سال آخر  اما در سال ۲۰۲۱  است  داشته 
به ۱۳۰  دولت  بدهی  نظر  از  ایران  رتبه  دوازدهم  دولت 
می رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده بندی بدهکارترین 

دولت های جهان ۳۰ پله باال می آید. 

امید مردم گزارش می دهد؛
میراث بحران بدهی روحانی به روایت آمار



کشور از ضعف نظارت
 رنج می برد

مردم زمان سفر اربعین را
 مدیریت کنند

صفحه )4(صفحه )4(

اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  رییس   
و هم  تعارض  قوانین،  با حجم عظیم  زمینه ها  برخی  اینکه در  به 
برای  وضعیت  این  گفت:  مواجه هستیم،  نظارت  و ضعف  پوشانی 
کشور و مردم آسیب آور خواهد بود و مجلس شورای اسالمی باید 
سخنانی  در  آتانی  رفیعی  عطاهلل  کند.   جلوگیری  معضل  این  از 

خاطرنشان کرد: ما در کشور با دو مشکل روشن در...

معاون اول رییس جمهور به منظور بازدید از پایانه های مرزی غرب 
کشور با پرواز عمومی وارد استان کرمانشاه شد و از سوی استاندار 
و جمعی از مدیران ارشد استانی مورد استقبال قرار گرفت.   محمد 
مخبر قرار است در این سفر یک روزه از پایانه های مرزی و روند 
اربعین  تجهیز و آماده سازی مرزها برای خدمات رسانی به زوار 

بازدید کند. معاون اول رییس جمهور در بدو ورود....
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کهگیلویه و بویراحمد
 برای سرمایه گذاری امن است 

میراث 
بحران بدهی روحانی

 به روایت آمار

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:

مودیان مالیاتی استان از بخشودگی 
مالیاتی در هفته دولت بهره ببرند

 مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در آیین 
مودیان  از  کل  اداره  این  مرکزی  ساختمان  افتتاح 
تسهیالت  از  استفاده  برای  خواست  مالیاتی  امور 
در نظر گرفته شده در خصوص بخشودگی جرائم 
مالیاتی بمناسبت هفته دولت تا فرصت باقی مانده 
و  دولت  هفته  مناسبت  به  ببرند.  را  الزم  استفاده 
گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و بمنظور 
رفاه حال شهروندان و مودیان مالیاتی با هزینه ای 
مرکزی  ساختمان  ریال  میلیارد  هزار  یک  از  بیش 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  مالیاتی  امور  کل  اداره 
مدیران  استان،  استاندار  عمرانی  معاون  حضور 

استانی و شهرستانی ظهر روز )شنبه ( افتتاح ...

مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
کرد:مدیران  تاکید  ریاست جمهوری 
ندارند،  خدمت رسانی  توان  که  ناکارآمدی 
ترک  کارآمدان  برای  را  خود  جایگاه  باید 

کنند.
نشست  در  صالحی  احمد  حجت االسالم   
خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: 
قطعا مدیریت بدون اطالع رسانی نمی تواند 
اعتماد الزم در میان مردم را ایجاد کند تا 
فضای امید و نشاط در جامعه محقق شود.

مقدس  نام  که  سیزدهم  دولت  افزود:  وی 
»مردم« را در کنار خود دارد و آن را مدال 
افتخار می داند، مردم گرایی و مردم محوری 
می کند.  لحاظ  خود  گام های  تمامی  در  را 
رییس جمهور از ابتدایی ترین روز آغاز به کار 

خود در میان مردم بوده است.
به  دولت ها  از  بسیاری  کرد:  تاکید  صالحی 
و والیت دور می شوند  از مردم  زمان  مرور 
و نگاه والیت مدارانه آنها کم می شود. تفاوت 
این دولت با همه دولت های قبل این است 

که والیت مداری خود را ثابت کرده است.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری ادامه داد: مردم داری نکته 
مهم و ویژگی برجسته دیگر دولت سیزدهم 
است و اهمیت به مردم در تمامی الیه های 

مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.
مسئله،  شناخت  نگاه  با  دولت  افزود:  وی 
پیگیری و حل آن به کار ورود کرده و این 
داده  نشان  استانی  سفرهای  در  را  موضوع 
که به دنبال رفع مشکالت و معضالت مردم 
است. این دولت در حوادث مختلف همچون 
سیل و زلزله پا به پای مردم حضور داشته 
بنشیند  میز  پشت  که  نبوده  اینطور  است. 
مردم  مشکالت  نظاره گر  دور  از  بخواهد  و 
اعتمادسازی  شد:  یادآور  صالحی  باشد. 
مدیران برای رضایتمندی مردم، خط قرمز 
این دولت است، باید به سمت رضایتمندی 

و اعتمادسازی برویم....

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه 
مشکل  هیچ گونه  استان  این  گفت:  بویراحمد  و 
امنیتی ندارد و سرمایه گذاران با آسودگی خاطر برای 
سرمایه گذاری به استان بیایند. سید جواد هاشمی مهر 
جمعه شب در یک گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به 
باید پیوست  اینکه همه پروژه های عمرانی در استان 
در  سیزدهم  دولت  در  گفت:  باشند،  داشته  فرهنگی 
از  و حمایت  و حجاب  عفاف  قرارگاه  اجتماعی  حوزه 
خانواده و جوانی جمعیت مصوبه شدند که در استان 
جلساتی برگزار و وظایف دستگاه ها طبق قانون احصا 

و به آنها اعالم شد....

معاون سیاسی امنیتی استاندار عنوان کرد:

2

2

2 4

در دوگنبدان؛

۲۳۳ میلیارد ریال برای مسکن 
روستایی و بافت فرسوده 

هزینه شد

رئیس جهاد کشاورزی باشت:
بیش از ۷۶۳ میلیاردریال برای 
توسعه بخش کشاورزی باشت 

هزینه شد

مدیران ناکارآمد 
جایگاه خود را ترک کنند

2

2

مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

سد آبریز توجیه 
پذیرترین سد استان

3

به  از همان روزهای آغاز  پایه های سیاست خارجی دولت سیزدهم 
گسترش  و  منطقه  کشورهای  و  همسایگان  اولویت بخشی  بر  کار، 
مناسبات با آنها استوار شد، موضوعی که نگاهی به کارنامه یکساله 

دولت از این واقعیت پرده برمی دارد.
از همان روز تحلیف آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی«به عنوان رئیس 
جمهور هفتم کشور، خطوط سیاست خارجی دولت سیزدهم ترسیم 
شد که در آن همسایگان و کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفتند. 
رئیس جمهوری در این مراسم تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران، 
کشورها و ملت های همسایه را خویشاوند خود می داند و مهمترین و 
اصلی ترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقای روابط با کشورهای 

همسایه خود دانسته و خواهان عزت و اعتالی آن ها است.
رییس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد »دیپلماسی، باید ارتباط ملت های منطقه را بیشتر و اشتراکات 

آن ها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و ورزش تقویت نماید.«
 با عنایت به این جمالت می توان دریافت که دولت سیزدهم بنا را بر 
همکاری نزدیک تر با همسایگان گذاشته تا کشورهای دور همچون 
این  به غرب در  اعتماد  ناکام  ناظران تجربه  نگاه  از  بازیگران غربی. 
سال ها از جمله دالیل گرایش بیشتر دولت سیزدهم به سمت کشور 

های همجوار و منطقه شد.
البته بیانات مقام معظم رهبری در انتقاد از غرب گرایی دولت قبل 
نیز در این راستا بی تاثیر نبود. ایشان در آخرین دیدار اعضای دولت 
قبل که روز چهارشنبه ششم مرداد ۱4۰۰ انجام گرفت با بیان اینکه 
»هرجایی که کارهایتان را منوط کردید به غرب، ناموفق ماندید«، 
جواب  غرب  به  اعتماد  که  شد  معلوم  دولت  این  »در  فرمودند: 
نمی دهد. هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا 

کردید، ناموفق بودید.«

اولویت همسایگان در دولت رئیسی: از شعار تا عمل
باقی  اعالنی  در سطح  تنها  دولت سیزدهم  خارجی  سیاست  اصول 
نماند و رئیسی در سطح اعمالی و عملیاتی نیز نشان داد که بر این 
اصول پایبند است؛ موضوعی که آن را می توان در دیدارهای مختلف 
با مقامات کشور های همجوار و نیز معاهدات امضا شده دوجانبه و 

چندجانبه مشاهده کرد.
سکانداران  ویژگی های  برجسته ترین  از  یکی  دیپلماتیک  تکاپوی 
حوزه سیاست خارجی دولت رئیسی در این بازه زمانی یکساله بوده  
خود،  فعالیت  اول  روز   ۱۰۰ دوره  همان  در  سیزدهم  دولت  است. 
نزدیک به ۱۰۰ دیدار و گفت وگوی تلفنی با مقام های عالی خارجی 
_ در سطح رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر امور خارجه و نماینده 

ویژه رئیس جمهوری _ داشت.
آزادسازی  و  نفت  فروش  افزایش  واکسن،  ُدز  میلیون  صدها  خرید 
چند میلیارد دالر از منابع مسدودشده ایران نزد دیگر کشورها، به 

دیپلماسی موفق اقتصادی دولتمردان برمی گردد.
و  اکو  اقتصادی  سران  اجالس  در  ایران  فعال  آن، حضور  بر  افزون 
ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو، امضای قرارداد 
سوآپ گازی سه جانبه با ترکمنستان و آذربایجان، انجام توافق های 
ترانزیتی با کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان 

حوزه  در  سیزدهم  دولت  اخیر  اقدامات  دیگر  از  نیز  آذربایجان  و 
دیپلماسی فعال سیاست خارجی بود.

آذرماه پارسال در جریان سفر رئیسی به ترکمنستان، قرارداد سوآپ 
گازی به میزان ساالنه حدود ۲ میلیارد متر مکعب از این کشور به 

جمهوری آذربایجان از مسیر ایران منعقد شد.
به گفته  کارشناسان این اقدام از جمله دستاوردهای مهم دولت بوده 

که انتفاع اقتصادی خوبی برای کشور به ارمغان آورد.

راهبرد موثر دولت سیزدهم؛
 اولویت بخشی به ترمیم روابط با همسایگان

و  ترکمنستان  به  خود  سفر  یادآوری  با  رئیسی  زمینه،  همین  در 
شرکت در اجالس سران اکو، گفت: »ما ۵ سال با ترکمنستان مشکل 
داشتیم. با انجام این سفر، هم ارتباط برقرار و هم مساله ترانزیت حل 
شد. همچنین قرارداد سواپ گاز میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان 

برقرار شد و این قرارداد می تواند زمینه خوبی باشد برای اینکه ایران 
را هاب)قطب( ترانزیت منطقه ای قرار دهیم.«

افزون بر موارد اشاره شده، اقدامات دیگری مانند تدوین ۲۱ پروژه  
هدف،  کشورهای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  عمومی  دیپلماسی 
حمایت از جبهه مقاومت و ارتقای قدرت و نفوذ منطقه ای ایران نیز 

همواره در دستورکار دولت سیزدهم قرار داشته  است.

عادی سازی روابط دیپلماتیک
 با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

روابط دیپلماتیک ایران با برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
که بعد از اتفاقات سال ۱۳۹4 به شدت کاهش یافته یا حتی قطع 
دولت  در  همسایگان  به  بخشی  اولویت  رویکرد  سایه  در  بود،  شده  

رئیسی در حال ترمیم است.
برمی گردد که  امارات  و  ایران  روابط  بهبود  به  ترین مورد آن  تازه 

چند روز پیش اتفاق افتاد و امارات پس از ۷ سال، به جای کاردار، 
سفیر به ایران اعزام کرد و به عبارتی روابط دیپلماتیک خود را به 

سطح سفیر ارتقا داد.
وزارت امور خارجه امارات یکشنبه ۳۰ مرداد ۱4۰۱ اعالم کرد که 
در  را  ماموریت خود  آینده  روزهای  ایران طی  در  این کشور  سفیر 

تهران شروع می کند.
بر همین اساس، خبرگزاری رسمی امارات اعالم کرد: در چارچوب 
تمایل رئیس کشور امارات جهت تقویت روابط با جمهوری اسالمی 
بردن سطح  باال  بر  مبنی  قبلی  تصمیم  اجرای  راستای  در  و  ایران 
روابط دیپلماتیک به درجه سفیر و تماس تلفنی که ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲ 
میان شیخ »عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر امور خارجه و »حسین 
این  در  ایران  اسالمی  خارجه جمهوری  امور  وزیر  امیرعبداللهیان« 
مورد، وزارت امور خارجه تصمیم گرفت »سیف محمد الزعابی« به 
عنوان سفیر دولت امارات در ایران در روزهای آینده به تهران برگردد.
همان طوری که از متن بیانیه وزارت امور خارجه امارات برمی آید، 
این  در  که  است  مذاکراتی  و  دیپلماتیک  تردد  برایند  رخداد  این 
یکسال عمر دولت سیزدهم بین تهران- ابوظبی صورت گرفته است.
سفیر  فراخواندن  از  پس  سال  هفت  حدود  و  تازگی  به   نیز  کویت 
سرانجام  سعودی،  عربستان  با  همبستگی  نشانه  به  تهران  از  خود 
امسال، »بدر  اواخر مردادماه  ایران منصوب کرد.  سفیر جدیدی در 
المنیخ« سفیر جدید دولت کویت در شروع ماموریت خود  عبداهلل 
رونوشت  امیرعبداللهیان،  با  دیدار  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  در 
استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد. وی نخستین سفیر کویت در 

تهران پس از هفت سال است.
عربستان  و  ایران  ارتباط  قطع  از  بعد  که  عربی  کشورهای  بنابراین 
روابط  سازی  عادی  صف  در  اینک  بودند،  گرفته  فاصله  تهران  از 
ایستاده اند و گویی نوبت به خود ریاض رسیده  است تا مناسبات خود 

را با تهران از سر گیرد.
الزم به ذکر است که قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض همان 
سالی اتفاق افتاد که »دونالد ترامپ« در انتخابات ریاست جمهوری 
یافت.  راه  سفید  کاخ  به  و  شد  سیاسی  های  رقابت  پیروز  آمریکا 
سیاست های کاخ سفید از آن پس بر محور آشتی اعراب و اسراییل 
استوار شد تا این اتحاد به عنوان سدی در برابر تحرکات منطقه ای 

ایران عمل کند.
با شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ این کشور، ریاض راه خود را 
پنج دور  این مدت شاهد دست کم  و  در  آویو جدا ساخت  از تل 
مذاکرات بین مقامات ایران و عربستان در بغداد و مسقط بوده ایم که 

این گفت وگوها به گفته مقامات تهران و ریاض سازنده بوده  است.
مذاکرات  ششم  دور  برگزاری  آستانه  در  عربستان  و  ایران  اکنون 
که  طور  آن  دارند.  قرار  مناسبات  سازی  عادی  هدف  با  دوجانبه 
»محمد ایرانی« سفیر ایران در کویت چند روز پیش در گفت وگو با 
روزنامه کویتی »الرای« اظهار کرده است، این دور از گفت وگوها به 
دلیل تحوالت اخیر عراق به تعویق افتاده و انتظار می رود با فروکش 
کردن بحران سیاسی در عراق به عنوان کشور میزبان و میانجی، از 

سرگرفته شود.

ترمیم روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجی دولت

سیاست همسایگی دولت سیزدهم؛ 
فایده اقتصادی، نفع سیاسی

امام علی علیه السالم
یَنبغي أن یَتَداوى الَمرُء ِمن أدواِء الدنیا کما یَتَداَوى ذو الِعلَِّة، و یَحتَمَي ِمن َشَهواتِها و 

لّذاتِها کما یَحتَِمي المریُض .
سزاوار است که آدمی دردهاى دنیوى خود را مداوا کند، همچنان که بیماران دردهاى 
خود را درمان می کنند و از خواهش ها و خوشي هاى دنیا پرهیز کند، همچنان که بیمار 

]از خوردن غذا[ پرهیز می کند. 
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رئیس انجمن میکروب شناسی ایران 
هشدار داد؛

افزایش مرگ های بیمارستانی 
با مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها

به  ایران، نسبت  انجمن میکروب شناسی  رئیس 
مصرف  اثر  در  بیمارستانی  های  مرگ  افزایش 
بی رویه آنتی بیوتیک ها و تشدید عفونت های 

میکروبی هشدار داد.
به گزارش امید مردم به نقل از  مهر، محمدمهدی 
فیض آبادی، روز شنبه در نشست خبری بیست و 
سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 
که قرار است از ۸ تا ۱۰ شهریور ۱4۰۱ در محل 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
برگزار شود، گفت: مصرف بی رویه و غیر اصولی 
آنتی بیوتیک ها، فرایند مقاوم شدن میکروب ها 

را سرعت می بخشد.
وی افزود: مقاوم شدن میکروب ها باعث می شود 

مصرف آنتی بیوتیک ها بی اثر شود.
مقاومت های  تجمع  اینکه  بیان  با  آبادی  فیض 
شدن  پیدا  موجب  بیمارستان ها  در  میکروبی 
نام میکروب های  به  از چند میکروب  نمونه هایی 
شرایط  این  گفت:  می شود،  دارو  چند  به  مقام 
باعث می شود بیمار که برای یک جراحی بستری 
فوت  بیمارستانی  عفونت های  اثر  در  است،  شده 

کند.
رئیس انجمن میکروب شناسی ایران افزود: آنتی 
بیوتیک ها باید به اندازه و درست مصرف شوند 
تا مقاومت میکروبی با آهنگ کندی پیش برود و 

امکان پیشگیری فراهم شود.
وی گفت: آنتی بیوتیک ها جان میلیاردها انسان 
را نجات داده اند، ولی داریم این داروها را بر اثر 

مصرف بی رویه و غیر اصولی، تباه می کنیم.
تاکید کرد: مقاوم شدن میکروب ها  آبادی  فیض 
به آنتی بیوتیک ها، مشکالت درمان را پیچیده تر 
افزایش  را  بیمارستانی  مرگ های  و  می کند 

می دهد.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد؛
کاهش موارد ابتال به آبله میمونی

 در جهان
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد تعداد موارد 
آبله میمونی در سراسر جهان در هفته گذشته 

۲۱ درصد کاهش یافته است.
این  که  می دهد  نشان  سازمان  این  گزارش 
دهنده  نشان  است  ممکن  توجه  قابل  کاهش 
این باشد که شیوع بیماری در اروپا در نهایت 
در حال کاهش است. سازمان جهانی بهداشت 
را  هفته  در  جدید  مورد   ۶۰۰۰ به  نزدیک 
موارد  اولین  اندونزی  و  ایران  که  کرد  گزارش 
خود را گزارش کردند. طبق گزارش، از اواخر 
کشور   ۹۸ در  مورد   4۵۰۰۰ از  بیش  آوریل 

گزارش شده است.
قاره  بهداشت،  جهانی  سازمان  گزارش  طبق 
به  گذشته  ماه  در  را  موارد  درصد   ۶۰ آمریکا 
خود اختصاص داده است، در حالی که در اروپا 
تنها حدود ۳۸ درصد از کل موارد را تشکیل 
در  عفونت ها  که  گفت  سازمان  این  می دهند. 
نشان  را  تند”  شیب  با  “افزایش  آمریکا  قاره 

می دهد.
اخیراً  بریتانیا  بهداشتی  مقامات  که  حالی  در 
آن  در  جدید  موارد  کاهش  که  کردند  اعالم 
شیوع  کاهش  اولیه  نشانه  است  ممکن  کشور 
بیش  اکنون  متحده  ایاالت  باشد،  میمون  آبله 
کرده  گزارش  را  میمون  آبله  مورد  از ۱۶۶۰۰ 
است. در همین حال، مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آفریقا روز پنجشنبه اعالم کرد 
که این قاره ۲۱۹ مورد جدید در هفته گذشته 
نشان  را  درصدی   ۵4 که جهش  است  داشته 
می دهد. بیشتر موارد در نیجریه و کنگو بودند.

به گزارش آسوشیتدپرس، آبله میمون چندین 
دهه در بخش هایی از آفریقا بومی بوده است و 
کارشناسان معتقدند شیوع این بیماری در اروپا 
و آمریکای شمالی پس از گسترش این بیماری 
از طریق رابطه جنسی در دو کشور اسپانیا و 
بلژیک رخ داده است. آخرین گزارش سازمان 
جهانی بهداشت می گوید ۹۸ درصد موارد در 
مردان است و ۹۶ درصد مردان همجنس گرا 
بهداشت  جهانی  سازمان  هستند.  دوجنسه  یا 
گفت: »از بین همه انواع انتقال گزارش شده، 
بیشترین میزان مربوط به تماس جنسی بوده 
نیاز  انتشار  برای  معموالً  میمون  آبله  است.« 
به تماس پوست به پوست یا پوست به دهان 
همچنین  افراد  دارد.  عفونی  بیمار  ضایعات  با 
ملحفه  یا  لباس  با  تماس  طریق  از  می توانند 
آلوده  دارد،  میمون  آبله  ضایعات  که  شخصی 
شوند. واکسنی برای آبله میمون وجود دارد، اما 
ذخایر آن کم است. به گزارش آسوشیتدپرس، 
معرض  در  بیشتر  که  افرادی  برای  واکسن ها 
همجنس گرا  مردان  جمله  از  هستند،  خطر 
و  جنسی،  شریک  چندین  با  دوجنس گرا  و 
برای کارکنان بهداشت، و کارکنان آزمایشگاه، 

جیره بندی و رزرو می شوند.

مخبر: 

مردم زمان سفر اربعین را مدیریت کنند
معاون اول رییس جمهور به منظور بازدید از پایانه های مرزی 
غرب کشور با پرواز عمومی وارد استان کرمانشاه شد و از سوی 
از مدیران ارشد استانی مورد استقبال قرار  استاندار و جمعی 

گرفت.
  محمد مخبر قرار است در این سفر یک روزه از پایانه های مرزی 
و روند تجهیز و آماده سازی مرزها برای خدمات رسانی به زوار 

اربعین بازدید کند.
معاون اول رییس جمهور در بدو ورود به فرودگاه کرمانشاه در 
مبنی  رییس جمهور  به دستور  اشاره  با  با خبرنگاران،  گفتگو 
شود  انجام  راحت  هم  و  ارزان  هم  باید  اربعین  سفر  اینکه  بر 
گفت: اگرچه اربعین یک حرکت مردمی است و ما باید مردمی 
بودنش را حفظ و تقویت کنیم، اما دستگاه های اجرایی موظف 
به تسهیل گری برای سفر اربعین هستند و آنچه از دستشان 

ساخته است باید انجام بگیرد.
مخبر گفت: من از مردم عزیز خواهش جدی دارم که زمان سفر 

اربعین را مدیریت کنند. 
وی با بیان اینکه مردم عزیز هم پیش از روز اربعین و هم بعد 
از آن می توانند به این سفر مشرف شوند، ادامه داد: در تمام 
لذا  شده   فراهم  خوبی  امکانات  مرز خسروی  جمله  از  مرزها 
تناسب  به  استفاده و  امکانات  این  از  از مردم می خواهیم که 

جغرافیای کشور از گذرگاه ها عبور کنند.
وی با بیان اینکه به دلیل گرمای هوا بهتر است توقف زائران 
حداقلی باشد، گفت: برای مسایل بهداشتی و سایر موضوعات، 
ستاد اربعین اقدامات بسیاری هم در داخل و هم بیرون کشور 
با  باید بتوانند  البته خود مردم هستند که  انجام داده است و 

یک برنامه ریزی و تدارک درست از این برنامه استفاده کنند.

رییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس:

کشور از ضعف نظارت رنج می برد
 رییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه در برخی زمینه ها با حجم عظیم قوانین، تعارض و هم 
پوشانی و ضعف نظارت مواجه هستیم، گفت: این وضعیت برای 
کشور و مردم آسیب آور خواهد بود و مجلس شورای اسالمی 

باید از این معضل جلوگیری کند.
 عطاهلل رفیعی آتانی در سخنانی خاطرنشان کرد: ما در کشور 
قانونگذاری مواجه هستیم یکی حجم  با دو مشکل روشن در 
باالی قوانین است که روزانه از طریق مجلس شورای اسالمی 
و سایر نهادهایی که قانونگذاری می کنند به حجم آنها افزوده 
می شود و دیگری اینکه ما انقالب کردیم ولی همچنان قوانین 
خود  این  و  است  معتبر  قوانین  جزو  اسالمی  انقالب  از  قبل 

مشکل ایجاد می کند.
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
داد: این حجم عظیم از قوانین با معضل دیگری به نام تعارض 
و هم پوشانی مواجه هست، هم پوشانی قوانین تا حدودی قابل 
بی  و  بود  خواهد  زا  آسیب  قوانین  تعارض  ولی  است  تحمل 
توجهی به این مساله باعث می شود مشکل به صورت بی نهایت 

الینحل باقی بماند.
رفیعی آتانی بیان داشت: البته این موضوع یک مشکل محتوایی 
بنیادی ما در حوزه های مختلف  اینکه دیدگاه های  دارد و آن 
فرهنگ  در حوزه  دولت  وظیفه  نمی دانیم  مثاًل  نیست،  روشن 
چیست و مبنای مورد توافقی در این زمینه ها نداریم و به دلیل 
با  می کنیم  فکر  و  می کنیم  پیدا  دغدغه  و  نگرانی  خالء،  این 

قانونگذاری می توان مشکل را حل و فصل کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس تصریح کرد: ما به یک 
نظریه پایه و بنیادین مورد توافق که مسائل جمهوری اسالمی 
را در حوزه های مختلف تعیین تکلیف و حل و فصل کند، نیاز 
داریم، هر اندازه ما در مورد محتواها کمتر بدانیم بیشتر قانون 
را  زا  آسیب  احتمال های  می کنیم  فکر  چون  می کنیم  وضع 
کاهش می دهیم در حالی که این امر واقعاً مشکل را پیچیده تر 
خواهد کرد. رفیعی آتانی تصریح کرد: مطالبه اصلی ما باید این 
باشد که آن مبانی پایه ای و بنیادین جایی روشن شود که دولت 
جمهوری اسالمی در حوزه فرهنگ چه وظایفی دارد، وقتی این 
مساله روشن شد هم خیلی از قوانین زائد را از بین می برد و 
هم مساله را به صورت ریشه ای حل می کند. . وی با طرح این 
گفت:  است؟  عقالیی  قانونگذاری  عظیم  آیا حجم  که  پرسش 
اینکه مجموعه بزرگی مانند مجلس شورای اسالمی و نهادهای 
دیگر به صورت دائم در حال وضع قانون باشند این خود باعث 
مشکالتی خواهد شد که یک نمونه آن این است که مردم دائم 
متخلف هستند و هرکاری که انجام دهند با یک قانون معارض 
خواهد بود و تخلف از یک قانون محسوب می شود. وی ادامه 
محدود  قانون  وضع  و  جعل  که  شود  اتخاذ  تدبیری  باید  داد: 
شود، اگر با همین وضعیت پیش برویم، برخی نهادها از وظایف 

اساسی دیگری مانند نظارت باز می مانند.
رفیعی آتانی یادآورشد: کشور  در امور مختلف از فقر نظارت 
رنج می برد، انسان های درست که دقیق و سالم کار می کنند کم 
نیستند، ولی کشور نباید از موهبت آثار نظارت محروم شود، 
اگر ناظران در حوزه های مختلف وظایف خود را انجام می دادند 
به  نیاز  و حتی  نمی شد  ایجاد  کشور  برای  مشکالت  از  خیلی 

وضع برخی قوانین جدید هم نبود.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ فساد، فوالد را آب کرد! 

رئیس جمهور تاکید کرد:

به مشکالت جامعه پزشکی توجه شود 
به  باید  که  کرد  تاکید  جمهور  رییس 
خواسته ها و مشکالت جامعه پزشکی توجه 

و از نظرات آنها استفاده شود.
 سید ابراهیم رییسی صبح روز گذشته در 
همایش ملی خدمت ماندگار با گرامیداشت 
یاد شهدای سالمت و مدافع حرم و تقدیر 
از کادر درمان و سالمت کشور، اظهار کرد: 
همه مردم در همه کشورهای دنیا خود را 
اقسامی  اما خدمت  می دانند،  گزار  خدمت 
منفعت  کسب  انگیزه  با  خدمت  یک  دارد. 
و  است  گرایانه  مادی  نگاه،  این  که  است 
نفع شخصی در خدمت وجود دارد. خدمت 
دوستی  بشر  و  دوستی  نوع  روی  از  دیگر 
نگاه  خدمت،  نوع  این  در  واقع  در  است. 
و  دارد  وجود  اومانیستی  و  دوستانه  انسان 

از روی دلسوزی انجام می شود.
وی ادامه داد: نوع سوم خدمت برای خداست 
می  جاودانگی  و  ماندگاری  خدمت،  به  و 
دهد. خادم نگاهش به فوق دستان و زبان 
مخدوم است و به جایگاه اصلی می نگرد. 
از  خدا  راه  بدانیم  فرمود  مطهری  شهید 
میان خلق می گذارد و بدون رضایت خلق 
، جلب رضایت خدا چگونه ممکن است؟ در 
واقع  تقدیر  مورد  انسان  اگر   ، این خدمت 
نشد، احساس سنگینی یا کاستی نمی کند، 
چون دل را در گرو جایگاه برتر و قدرت و 

عنایت خاص خدا گذاشته است.
وی اضافه کرد: از کسی که ماه ها به خانه 
از  کرونایی  بیماران  درمان  برای  و  نرفته 
توان  می  چگونه  مانده،  جدا  خود  خانواده 
جبران  قابل  که  این خدمت  ؟  کرد  تقدیر 
تواند  می  کار  اضافه  و  پول  کدام  نیست. 
همه  با  مردم  کند؟  خدمت  این  جبران 
قدردان  و  ممنون  خدمت  این  برای  وجود 
صمیم  از  هستند.  درمان  و  بهداشت  کادر 

قلب ما متشکر شما کادر درمان هستیم.
از  دولت  افزود:  رییس جمهوری همچنین 
نظرات جامعه بهداشت و درمان و پزشکی 
استفاده می کند. مشورت با ما در تصمیم 
سازی ها و تصمیم گیری ها سرمایه بزرگی 
برای دولت و مجلس است. چه خوب است 
حوزه  درباره  لوایح  و  ها  طرح  همه  در 
درمان، نظرات کادر درمان و بهداشت مورد 
توجه قرار گیرد. خوب است نظرات دقیق و 
کارشناسی جامعه پزشکی اعالم شود. من 
داشته  باور  پزشکی  جامعه  با  مشورت  به 
دولت  در  همکارانم  و  مجلس  به  را  آن  و 

توصیه می کنم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به ارتقای علم 
این حد  به  نباید  پزشکی در کشور، گفت: 
جایگاه  البته  شد.  قانع  علمی  پیشرفت  از 
از  بسیاری  داریم.  منطقه  در  خوبی  بسیار 
شهرهای ما از جمله شیراز و اصفهان قطب 
اعتراف  دنیا  کشورهای  هستند.  سالمت 
می  را  برتر  حرف  ایران  پزشکی  در  دارند 
زند. ۹۰ درصد داروی مورد نیاز کشور در 
داخل ساخته می شود. ما از صادرکنندگان 
پزشکی  علوم  های  دانشگاه  هستیم.  دارو 
ارتقای  دنبال  و  نکنند  بسنده  حد  این  به 
جایگاه علم پزشکی باشند. جامعه پزشکی 

ثابت کرده اصحاب ما می توانیم هستیم.
دانشگاه  افتتاح  افزود:  همچنین  رییسی 
استاد  پرورش  و  دانشجو  جذب   ، پزشکی 
داشت  توجه  باید  اما  است،  خوب  خیلی 
شود.  ایجاد  باید  الزم  های  زیرساخت  که 
نیاز  بیشتر  پرستار  و  پزشک  به  کشور 
دارد، اما امکانات و تجهیزات بیشتری نیاز 
ایجاد  به  موظف  را  خود  هم  دولت  است. 
زیرساخت ها می داند. ایجاد زیرساخت ها 
با  باید  از جمله دانشگاه های علوم پزشکی 
عدالت  البته  باشد،  همراه  کارشناسی  کار 
آموزشی هم باید مدنظر باشد. ما بر افزایش 

و  ها  زیرساخت  توسعه  و  پرستار  دانشجو، 
تربیت پزشک تاکید داریم.

کار  گفت:  سال،  شعار  به  اشاره  با  وی 
دانش بنیان یعنی ضمیمه کردن دانایی به 
توانایی. تولید ما باید همراه باشد با دانش و 
فناوری تا ارزش افزوده ایجاد کند و زمینه 

برای افزایش تولید و صادرات فراهم شود.
با اشاره به اینکه جامعه   رییس جمهوری 
کرد:  تصریح  شود،  تامین  باید  ما  پزشکی 
پرستار نباید دغدغه تامین مالی داده باشد. 
شود.  تامین  باید  حتما  پرستاران  معیشت 
بعد از۱۵ سال تاخیر، تعرفه گذاری درباره 
شد.  دنبال  بهداشت  وزیر  توسط  پرستان 
این کار در دولت اجرایی شده و پرستاران 

شاهد اجرای آن خواهند بود.
ما  همسایگان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خودشان می گویند ترجیح می دهند برای 
ایران  به  اروپا  جای  به  پزشکی  خدمات 
که  است  بزرگی  سرمایه  یک  این  بیایند. 
باید از آن مراقبت کرد. باید به خواسته ها 
و مشکالت جامعه پزشکی توجه شود و از 

نظرات آنها استفاده شود.
رییسی با بیان اینکه پوشش بیمه سالمت۶ 
بزرگی  کار  پایین  دهک  سه  از  میلیون 

بود  بزرگی  کار  دارویار  طرح  گفت:  بود، 
پول  و  دارد  نیاز  مراقبت  به  آن  اجرای  که 

داروخانه ها به موقع پرداخت شود.
تمام  اکنون  کرد:  اضافه  جمهوری  رییس 
می  تولید  ایران  در  عمل  اتاق  تجهیزات 
شود. در سفر به تاجیکستان یک پک اتاق 
عمل هدیه بردم که آنجا درباره آن تحقیق 
انجام شده است. این از افتخارات کشور ما 

است.
وی همچنین با اشاره به اینکه نقش دولت 
هدایت ، حمایت و نظارت است، اظهار کرد: 
فعالیت خود  ها  تعاونی  و  بخش خصوصی 
را بیشتر کنند. دولت مصمم است با تمام 
توان از آنها حمایت کند. این حمایت ما هم 
حقوقی و هم مالی است. حمایت مالی باید 
زمینه  شود.  انجام  بنیان  دانش  شرکت  از 
تولید و بازاریابی برای این شرکت ها فراهم 

کنیم.
رییسی در پایان با تقدیر از پرسنل اورژانس، 
از  دارند  مشکالتی  اورژانس  پرسنل  گفت: 
جمله تجهیزات که در حال پیگیری برای 

حل مشکالت آنها هستیم.

مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
کرد:مدیران  تاکید  ریاست جمهوری 
ندارند،  خدمت رسانی  توان  که  ناکارآمدی 
ترک  کارآمدان  برای  را  خود  جایگاه  باید 

کنند.
نشست  در  صالحی  احمد  حجت االسالم   
خبری به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: 
قطعا مدیریت بدون اطالع رسانی نمی تواند 
اعتماد الزم در میان مردم را ایجاد کند تا 
فضای امید و نشاط در جامعه محقق شود.

مقدس  نام  که  سیزدهم  دولت  افزود:  وی 
»مردم« را در کنار خود دارد و آن را مدال 
افتخار می داند، مردم گرایی و مردم محوری 
می کند.  لحاظ  خود  گام های  تمامی  در  را 
به  آغاز  روز  ابتدایی ترین  از  رییس جمهور 

کار خود در میان مردم بوده است.
به  از دولت ها  بسیاری  تاکید کرد:  صالحی 
مرور زمان از مردم و والیت دور می شوند و 
نگاه والیت مدارانه آنها کم می شود. تفاوت 
این دولت با همه دولت های قبل این است 

که والیت مداری خود را ثابت کرده است.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری ادامه داد: مردم داری نکته 
مهم و ویژگی برجسته دیگر دولت سیزدهم 
است و اهمیت به مردم در تمامی الیه های 

مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است.
مسئله،  شناخت  نگاه  با  دولت  افزود:  وی 
و  کرده  ورود  کار  به  آن  حل  و  پیگیری 
نشان  استانی  سفرهای  در  را  موضوع  این 
داده که به دنبال رفع مشکالت و معضالت 
این دولت در حوادث مختلف  مردم است. 
همچون سیل و زلزله پا به پای مردم حضور 
میز  پشت  که  نبوده  اینطور  است.  داشته 
بنشیند و بخواهد از دور نظاره گر مشکالت 

مردم باشد.
مدیران  اعتمادسازی  شد:  یادآور  صالحی 
این  قرمز  خط  مردم،  رضایتمندی  برای 
و  رضایتمندی  به سمت  باید  است،  دولت 

اعتمادسازی برویم.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
و  تعامل  کرد:  اظهار  ریاست جمهوری 

بی سابقه  خود  مخالفان  با  دولت  همکاری 
از بداخالقی ، بگومگوهای  این دولت  است. 
ایجاد  و  بی فایده  حاشیه های  سیاسی، 

دوقطبی های کاذب پرهیز کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تمام تالش ما این بوده 
که در سفرهای استانی نگاه حل مسئله را 
امر  این  بدون  کرد:  تصریح  باشیم،  داشته 
که مشکالت مردم رصد و حل و پایش شود 
ظلم به مردم است. ما از بعد تبلیغاتی دادن 

به این سفرها به شدت پرهیز کرده ایم.
صالحی ادامه داد: سفرهای استانی معموالً 
می شود  آغاز  زود  صبح  و  هفته ها  آخر  در 
نداشته  کاری  روزهای  برای  ترافیک  بار  تا 
مردم  روزمره  امور  انجام  از  مانع  و  باشد 

نشود.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
تالش  ما  کرد:  تاکید  ریاست جمهوری 
در  مردم  سوی  از  که  مواردی  که  کردیم 
این سفرها مطرح می شود به بهترین شکل 
نامه های مردمی در خود  پاسخ داده شود. 
گزارش  و  ثبت  بازبینی،  استان ها  مراکز 

نامه  ارسال کننده  شخص  برای  و  می شود 
کد رهگیری می رود.

که  مشکالتی  از  بسیاری  شد:  یادآور  وی 
این شرمندگی که  با آن مواجهند و  مردم 
آب  زمینه  در  همدان  و  کرد  شهر  در  ما 
که  پروژه هایی  به  برمی گردد  داریم  شرب 
 4۰ تنها  اما  شده،  مطرح  پیش  سال   ۱۳
دولت  در  و  است  داشته  پیشرفت  درصد 
عام االبتالء  که  پروژه هایی  چنین  سیزدهم 

است پیگیری شود و در اولویت باشد.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
میزان  به  اشاره  با  ریاست جمهوری 
پاسخ گویی دولت به درخواست های مردمی 
در سفرهای استانی اظهار کرد: ما ۱۶ برابر 
شدن درخواست های مردم و مطالبات آنها 
دولت  این  در  را  دولت ها  سایر  به  نسبت 
که  است  امیدی  دلیل  به  این  و  شاهدیم 
مردم به حل مشکالت و پاسخ گویی به آن 

از سوی دولت دارند.
خوزستان  استان  داد:  ادامه  صالحی 
بانکی  تسهیالت  مالی  مساعدت  خواستار 

شده  انجام  درصد   ۹4 که  بود  اشتغال  و 
هم  بلوچستان  و  سیستان  درخواست های 
همین موارد بوده که ۹۳ انجام شده است.

وی افزود: در خراسان جنوبی و استان ایالم 
در  که  بوده  مشابهی  درخواست های  هم 
انجام  موارد  درصد   ۹۰ از  بیش  هم  آن ها 

شده اند.
صالحی تاکید کرد: اینکه بتوانیم به سمت 
برویم  مردم  همه  با  تعامل  و  اعتمادسازی 
ارتباط  با مخالفان خود در جامعه  و حتی 
است.  دولت  رویکردهای  از  باشیم  داشته 
خط  دولت  و  جامعه  برای  حاشیه سازی 
همچنین  و  اسالمی  جمهوری  نظام  قرمز 

دولت سیزدهم است.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
الیق  مدیر  انتخاب  گفت:  ریاست جمهوری 
از دیگر خطوط قرمز دولت سیزدهم است. 
که  است  این  افراد،  به  احترام  از  مهم تر 
بگذاریم.  احترام  مردم  و  نظام  دولت،  به 
و  اجتماعی  سرمایه  بتواند  که  احترامی 
با  بنابراین  کند.  ایجاد  را  مردمی  اعتماد 
توان  که  ناکارآمدی  مدیران  احترام  کمال 
را  خود  جایگاه  باید  ندارند،  خدمت رسانی 

برای کارآمدان ترک کنند.
نمی تواند  مسئولی  هیچ  کرد:  تصریح  وی 
پاسخگویی  از  را  خود  سیزدهم  دولت  در 
به مردم مبرا بداند. پاسخ به مردم باید به 
با  باید  باشد.  داشته  ادامه  مستمر  صورت 
مشکلی  اگر  کنیم،  صحبت  صادقانه  مردم 
در مسیر خدمت به مردم داریم آن را شفاف 
و صادقانه برای مردم بگوییم. رویکرد بیان 
صادقانه، گزارش صریح، مبتنی بر واقعیت 
این  از زیاده گویی در دستور کار  به دور  و 

دولت است.
مردمی  ارتباطات  مرکز  رئیس 
ریاست جمهوری با بیان اینکه مردم محرم 
کرد:  تصریح  هستند،  مسئوالن  و  نظام 
»ببخشید«،  گفتن  برای  سیزدهم  دولت 
عذرخواهی کردن و بیان اینکه »به دالیلی 
عمل  درست  خود  وظیفه  به  نتوانسته ام 

کنم«؛ سختی ندارد.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری :

مدیران ناکارآمد 
باید جایگاه خود را ترک کنند


