
دولت قطار اقتصاد را با مدیریت 
نقدینگی به ریل بازگرداند

 رئیس جمهور تصمیمی
 برای تغییر کابینه ندارد
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شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: قطار اقتصاد در دولت سیزدهم با کنترل نقدینگی 
به ریل اصلی بازگشت  و اصالحات اساسی آغاز شد. جوادکریمی 
گذشته  سال  یک  در  سیزدهم  دولت  دیپلماسی  درباره  قدوسی 
دولت  فعالیت های  بین  از  برجسته  عمل  سه  بخواهیم  اگر  گفت: 

سیزدهم را در یک سال گذشته را ذکر کنیم، در راس...

سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور هیچ تصمیمی برای تغییر در 
کابینه ندارد و وزرای اقتصادی دولت هم هیچ تغییری نمی کند.

 »علی بهادری جهرمی« روز یکشنبه این اظهارات را بیان کرد و 
درباره جمع بندی دولت در خصوص یارانه های نقدی و کاالبرگ 
به طور  ابتدا  از  یارانه  داشت: جمع بندی حوزه  اظهار  الکترونیک 

کامل مشخص بوده و مجلس شورای اسالمی دولت را ...
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دولت ها در زمینه عدالت و 
معیشت مردم کوتاهی کرده اند

روایتی آماری از 
عملکرد حلقه وصل 

ملت و دولت

معاون سیاسی استاندار:

محرومیت زدایی
 اولویت اول دولت سیزدهم است

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
هیچ گونه  استان  این  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آسودگی  با  سرمایه گذاران  و  ندارد  امنیتی  مشکل 
بیایند. معاون  به استان  برای سرمایه گذاری  خاطر 
سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد از محرومیت زدایی و ارایه خدمت بی 
منت به عنوان اولویت نخست کاری دولت سیزدهم 
اقدامات  دولت  اخیر  یکسال  طی  افزود:  و  برد  نام 

شاخصی در این استان به سرانجام رسانده است.
نشست  در  یکشنبه  روز  مهر  هاشمی  جواد  سید 
هفته  بمناسبت  مارگون  شهرستان  اداری  شورای 

دولت اظهار داشت: باید این خدمات شاخص...

پاسخ  گفت:  امورخارجه  وزارت   سخنگوی 
جلسات  جمع بندی  از  پس  را  آمریکا 

کارشناسی در اولین فرصت می دهیم.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری  خبرگزاری  از  بازدید  از  پس 
اسالمی، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه 
پاسخ  زمانی  چه  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمریکایی ها را ارسال خواهد، گفت: موضوع 
پاسخ طرف آمریکایی در جلسات تخصصی 
زمان  است،  بررسی  حال  در  کارشناسی  و 
مشخصی را نمی توانم اعالم کنم برای اینکه 
خواهد  داده  ایران  پاسخ  زمانی  چه  بگویم 
جمع بندی  که  فرصتی  اولین  در  اما  شد 
شکل بگیرد و جزئیات بررسی شود، پاسخ 

داده خواهد شد.
نکته  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حائز اهمیت این است که جمهوری اسالمی 
ایران در بحث روند مذاکرات و دستیابی به 
توافقی که هم پایدار و جامع و هم تامین 
کننده منافع جمهوری اسالمی ایران باشد 
به  تاکنون  زمینه  این  در  و  است  جدی 
همانطور  است.  کرده  عمل  مسئوالنه  طور 
که گفتم زمان پاسخ دهی بستگی به نتایج 

جلسات کارشناسی خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما 
از پاسخ های آمریکا چیست، گفت: در حال 
حاضر برای پاسخ به این سوال زود است و 
باید آن را به نظر تیم مذاکره کننده موکول 
بررسی  مناسبی  زمانی  بازه  در  که  کنیم 
کرده و به جمع بندی برسند و حتما در این 

ارتباط اطالع رسانی خواهد شد.
کرد:  اظهار  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همانطور که می دانید روند مذاکرات ماهیت 
خاصی دارد به دلیل حساسیت موضوع و به 
دلیل محرمانه بودن موضوع مذاکرات همه 
طرف ها تا االن سعی کرده اند تا به ماهیت 
محرمانه بودن مذاکرات پایبند باشند به این 

جهت که رسانه ای کردن ...

به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده 
وظایف دولت نسبت به مردم، گفت: دولت های مختلف 
در زمینه معیشت مردم، عدالت و امید آفرینی کوتاهی 
از  رونمایی  آیین  در  خرمدل  حمید  سردار  کرده اند. 
چند  در  داشت:  اظهار  سخت«  روزهای  »مرد  کتاب 
سال اخیر که در این استان حضور دارم، برای رونمایی 
بودم،  ندیده  را  هرگز چنین جمعیتی  کتابی  هیچ  از 
وارد مجلس که شدم به شک افتادم که درست آمده 
وی  دارد.  موضوع جای شکرگزاری  این  که  نه،  یا  ام 
افزود: از ما سوال شد که شهیدان ما برای چه و چرا 

رفتند؟ اتفاقا روی صحبت ما همینجاست...

فرمانده سپاه فتح استان  عنوان کرد:
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معاون عمرانی استاندار خبر داد؛

۱۳۵۰خانه در
 شهر زلزله زده  سی سخت 

بهره برداری شد

از کهگیلویه و بویراحمد،

“ ِارسی” به جشنواره فیلم 
»IRMF« جمهوری چک 

راه یافت

ایران برای رسیدن
 به توافق جدی است 
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کارنامه سال اولی دولت مردمی؛

چهار گام دولت 
برای پایداری آب 
آشامیدنی در استان

3

دولت  که  است  این  ماجرا  واقعیت  گفت:   دولت  اقتصادی  سخنگوی   
می خواهد از طرفی با هوشمند و سامانه محور کردن یارانه آرد کشور، آرد 
به مردم برسد. چون از ۲4 هزار تن روزانه توزیع آرد، در نهایت ۱۷ هزار تن 

به نفع مردم و بقیه به سود دالالن بود.
گزارش  ارائه  با  خبری  نشست  در  یکشنبه  روز  خاندوزی  احسان  سید 
عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، گفت: در دولت قبل 
بی انضباطی های نظام مالی و بودجه ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره 

مردم وارد کرده بود.
برجام و سردرگمی  به موضوع  اقتصاد  و گره زدن  اثرات کرونا  افزود:  وی 
برجام، عمال موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاست ها شده بود طوری 
که فعاالن اقتصادی چشم اندازی نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود 

را ارائه دهند.
برای  تدابیری  سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
ثبات اقتصادی و حل چالش های اقتصادی در بلند مدت اندیشید و رشد 
مصوبه  اولین  به  این  و  تصویب  دولت  در  نخست  ماهه  سه  در  اقتصادی 

اقتصادی تبدیل شد.
کار  با  مواجهه  در  شد  تالش  این  بر  عالوه  کرد:   نشان  خاطر  خاندوزی 
برای  تولید و عدالت منطقه ای  ، مسائل حوزه  آفرینان و صادر کنندگان 

استان هایی مدنظر قرار بگیرد که از آنان غفلت شده بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات بخشی به اقتصاد کالن گفت: با کنترل جدی 
از 4۰.۵  نقدینگی  بانکی که ماهانه رصد می شود، کنترل  ترازنامه شبکه 
)به  ۳۵درصدی  نقدینگی  کنترل  شاهد  دولت  ابتدای  در  درصد   ۳۷.۵ به 

استثنای بانک مهر اقتصاد( از ابتدای تیرماه هستیم.
وی افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای 
مجوز از یک سال گذشته حذف و  صدور مجوز تبدیل به روال عادی شد 
به گونه ای که به موجب آن ۷۵ هزار فعال اقتصادی طی پنج ماه گذشته 

بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردند.

شفافیت قراردادهای مالی
 موجب می شود فوالد مبارکه ها تکرار نشود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ایرنا که آیا دولت برای بازگشت پول 
به شرکت  دولتی فوالد مبارکه وارد عمل شده و قصد شکایت از رانت خواران 
آن را دارد، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فوالد مبارکه باعث شد 
در دو ماه اول این دولت ، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی 

جدید را مستقر کند.
وی افزود:  در بحث قصه امور کیفری، دولت کامال اعتقاد دارد که با دقت 
بررسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوء استفاده کردند، با 
شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت 

در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه از دولت توقع می رود چاره ای برای تکرار نشدن 
این مصادیق بیندیشد و امکان چنین اختیار بی حد و حصر  وجود نداشته 
باشد، گفت: این مهمترین وظیفه است که سر فصل اصالح درجه شفافیت 
ابرازی برای شرکت های بورسی و دولتی جزو مسیرهایی است که در دولت 

دنبال می شود.
وی ادامه داد:  اگر می توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق 
و تفحص مجلس، توسط فعاالن اقتصادی انتشار آن اتفاق می افتاد و چه 

بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی زد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اعتقاد دولت به دیوارهای شیشه ای، 
خاطر نشان کرد: در دیوارهای شیشه ای این تخلفات کمتر رخ می دهد و 
افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می کند تا فوالد 

مبارکه ها تکرار نشوند و مسئوالن فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم 
انجام می شود. خاندوزی گفت : در شرایطی که سایه تحریم ها همچنان روی 
کشور وجود دارد، توانستیم ۵.۶ درصد رشد افزوده نفت را به ۹.۸ درصد 

برسانیم و نسبت به سال قبل ۱۱ برابر شد.
وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان 
، حجم تجارت ۹۲.۶ میلیون دالر است که ۲۲ میلیون دالر  بهار ۱4۰۱ 
افزایش داشت. صادرات کاالها به ۲۶ میلیارد رسید که رشد ۲۸درصدی و 

واردات به همین میزان رسید که رشد ۶۰درصدی را نشان می دهد.
نفتی  درآمدهای  دیگر  پایدار کشور  درآمدهای  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 

نیست، گفت: این درآمد پایدار ۶۳ درصد افزایش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار اوراق مالی دولت و استقراضی که 
دولت انجام می داد، اظهار داشت: در بحث استقراض دولت، بسیار کمتر از 
۵ ماه قبل از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم و انتشار اوراق مالی نسبت 
به همان ۵ ماه هم ۵۰درصد کمتر شد و یکهزار میلیارد تومان بدهی های 

روی دوش دولت بابت باز پرداخت اوراق داشتیم.

دولت به اهداف خود در مردمی سازی یارانه دست یافت
وی به رشد ۵۷درصدی خرید تضمینی گندم و افزایش ۳۰درصدی تولید 
برنج اشاره کرد و در ارتباط با مردمی سازی یارانه ها گفت : مردمی سازی 
یارانه ها که اردیبهشت امسال دولت آن را شروع کرد با اهدافی همراه بود 
که در همین چهار ماه ثمرات آن در گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز منتشر شد. 
خاندوزی یادآور شد: براساس این گزارش در دو ماه نخست مردمی سازی 
یارانه نسبت به دو ماهه قبل از آن قاچاق روغن نباتی بیش از ۵۰ درصد در 

مرزهای کشور کاهش بافته است.
از  تومان  میلیارد  هزار   4۰۰ از  بیش  دولت،  اقتصادی  گفته سخنگوی  به 
جاسک،  سلیمانی،  شهید  نفتی  های  پروژه  ابر  برای  کشور  بانکی  شبکه 

مکران و طرح انتقال آب از خلیج فارس اختصاص یافت.
خاندوزی یادآور شد: در پایان سال ۱4۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش 

یافت و امیدواریم کاهش بیشتر آن را در سال جاری شاهد باشیم. 
و  یافت  کاهش  بهار ۱4۰۱  در  درصد   ۹.۲ به  بیکاری  نرخ  داد:  ادامه  وی 
نرخ تورم ساالنه منتهی به تیر امسال که 4۰.۵ درصد بود، نسبت به سال 
قبل که 44.۲ درصد بود، کاهش را نشان می دهد که البته در یک بسته 

کوتاه مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال یادآور شد: در دولت مردمی قرار 
نیست از همه شاخص ها به عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم 
با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما به منظور 
کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه ها در نظر گرفته ایم و در 
یک بسته کوتاه مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت 
کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود را در این زمینه ارائه دهد.

گزارشی از اصالح صنعت خودرو ارائه می شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: 
دو محور در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می شود. محور 
نخست افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصالح همزمان قیمت تمام  
شده و افزایش کیفیت است که امیداوریم  پایان سال گزارشی از اعداد و 
اصالحات  از  گزارشی  و  ارائه  شده  محقق  کیفیت  همچنین  و  کمی  ارقام 

صنعت خودروسازی اعالم شود.
خاندوزی اضافه کرد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای 
کمتر از ۲۰ هزار دالر و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دالر 
با آالیندگی کمتر زیست محیطی است که در کنار محور اول در نظر است.

وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در 
سال آینده، دارد یا نه؟ گفت: قیمت بنزین یکی از مولفه های موثر در الگوی 
مصرف این فرآورده در کشور است و ما در دولت قائل به این هستیم که 
صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای 
غیر قیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه 

استفاده کنیم.
امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

وی افزود: مصرف روزانه بنزین در ماه های گذشته به ۱۰۰ میلیون لیتر هم 
رسید که رشد قابل توجهی را نشان می دهد و اگر این روند ادامه یابد، به 
صراحت می گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، 

مگر اینکه آن سقف هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تالش می کند با برخی تدابیر غیرقیمتی 
مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً 
امسال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. اما همزمان باید از 
متغیرهای مختلفی که در نهایت کنترل مصرف بهینه بنزین را به همراه 

دارد، استفاده کنیم.
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در 
مورد سال آینده هم تا بودجه ۱4۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت 
امروز که  نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی شود هیچ صحبتی کرد و 
آماده  بنزین  برای سال ۱4۰۲ در حوزه  برنامه ای  با شما صحبت می کنم 

نیست.
سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور بسیار پایین است

عدم  دلیل  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
برای  برنامه ای  دولت  و  است  تولیدی  مراکز  برق  قطع  امسال،  خاموشی 
سرمایه گذاری در حوزه برق دارد، گفت: دولت هنگام شروع به کار، زمان 
زیادی برای دنبال کردن متغیرهای بلندمدتی چون سرمایه گذاری نداشته 

است بنابراین روشی را دنبال کرد که به عموم مردم مشکل وارد نشود.
وی افزود: البته به دلیل قطعی مقطعی برق کارگاه های تولیدی، صاحبان 

تولید گالیه هایی داشتند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: با این همه  ۶۲۲۵ مگاوات افزایش ظرفیت در 
اقتصاد  نامه خوبی بین وزارتخانه صمت و  همین مدت روی داد و تفاهم 

برای ۱۰ هزار مگاوات منعقد شد.
سرمایه  برای  ویژه ای  جذابیت  قیمتی  اصالحات  بدون  اینکه  بیان  با  وی 
اگر اصالح قیمت  ادامه داد:  ندارد،  نیروگاه وجود  و  برق  گذاران در حوزه 
نداشته باشیم سرمایه گذار سود نمی برد و طلبکاری نیروگاه ها از وزارتخانه ها 
افزایش می یابد. به محض اینکه فاینانس های مالی به نتیجه برسد اطالع 

رسانی می شود. 
انرژی های  نیرو  وزارت  کرد:  اذعان  همچنین  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
تجدید پذیر را دنبال می کند و ۹۳4 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور 
انرژی  سهم  شد.  فعال  گذشته  ماه  چند  در  مگاوات   ۶۰۰ و  بود  بالفعل 

تجدیدپذیر در کشور ما بسیار پایین است.
دو سناریو مربوط به مذاکرات در میز اقتصادی دولت مطرح است

وزیر اقتصاد درباره مذاکرات برجام و تأثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: همه 
ابزار فشار اقتصادی به کار بسته شده ایاالت متحده علیه اقتصاد ایران را 
تقریبا در سال های گذشته شاهد بودیم که دیگر ایجاد هراس برای ناامیدی 

مردم از طریق سیاست تحریمی اثر نخواهد داشت.
وی افزود: سیاست دولت در هر دو شرایط تحریم و به نتیجه رسیدن برجام 
مهمی  اقتصاد جلسات  وزارت  در  مهم  و همه دستگاه های  است  مشخص 
برگزار کردند تا در صورت رفع تحریم ها چه سیاست هایی باید اتخاذ کرد و 

دو سناریو در میز اقتصاد دولت مطرح است.
پیشنهاد  اصل  گفت:  هم  روستایی  مسکن  میلیونی   ۲۰۰ وام  درباره  وی 
مربوط به چند ماه قبل لست که سوم شهریور اجرایی شدن آن در هیأت 
وزیران تصویب شد و امیدواریم دولت گزارش عملکرد آن را با سرعت بیشتر 

منتشر کند.
۱.۷ میلیون معترض به دریافت یارانه، مستحق دریافت تشخیص داده شدند

خاندوزی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی یارانه های واریز شده به 
یارانه ای استحقاق  حساب برخی معترضان مسدود است، گفت: در نظام 
ایم،  شده  مرحله  این  وارد  تازگی  به  که  ما  کشور  در  ویژه  به  سنجی 

ظرافت هایی دارد که احتمال خطا وجود دارد.
وی افزود: 4.۲ میلیون نفر نسبت به ارزیابی خانوار اعتراض کردند که عدد 
بزرگی نیست و درصد خطای باالیی محسوب نمی شد اما کاش همین قدر 
نارضایتی میان مردم ایجاد نمی شد. وزارت رفاه ۱.۷ میلیون اعتراض را وارد 
دانست و امکان دریافت یارانه برای این افراد باز شد و افرادی که وزارت رفاه 

اطالعاتشان را دریافت نکرد مستحق دریافت آن نیستند.
از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم

خاندوزی با بیان اینکه نظام یارانه ای در سال های گذشته آن طور که باید 
به مردم کمک نمی کرد و هدفمند نبود، ادامه داد: یارانه کور توزیع می شد و 
بخشی از آن را دالالن سود می بردند؛ اما بنای این دولت این است که یارانه 

به خود مردم برسد نه دالالن و برای همین این سیاست را پیش گرفت.
وی با ذکر مثالی در حوزه یارانه آرد اضافه کرد: واقعیت ماجرا این است که 
دولت می خواهد از طرفی با هوشمند و سامانه محور کردن یارانه آرد کشور، 
آرد به مردم برسد. چون از ۲4 هزار تن روزانه توزیع آرد، در نهایت ۱۷ هرار 

تن به نفع مردم و بقیه به سود دالالن بود.
تومان  میلیارد  هزار  از ۲۰  بیش  افرادی  گفت:  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
رانت برخوردار می شدند که این افراد قطعا از این اصالح استقبال نکرده و 

به دنبال مشوش کردن ذهن مردم هستند. 
خاندوزی تأکید کرد: از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم تا پرتی در توزیع 

آرد کشور به کمترین میزان ممکن برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد؛

از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم 
امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
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مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد:

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان تسهیالت 
برای حوزه صنایع  دستی  استان

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
تومان  میلیارد   ۱۰ اختصاص  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 

تسهیالت برای حوزه صنایع دستی این استان خبر داد.
با   ۱۸ تبصره  محل  از  اعتبار  این  افزود:  پور  طالبی  سعید 
هدف رونق صنایع  دستی در مناطق کم تر برخوردار استان 

اختصاص داده  شده است.
وی تصریح کرد: امیدواریم با پرداخت این تسهیالت عالوه بر 
رونق صنایع  دستی اشتغال زایی خوبی نیز برای مردم ایجاد 

شود.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اولویت پرداخت تسهیالت، 
مناطق  در  دستی  صنایع   بزرگ  کارگاه های  راه اندازی 

روستایی کهگیلویه و بویراحمد است.
 طالبی پور با اشاره به اینکه روستاهای کهگیلویه و بویراحمد 
کرد:  عنوان  دارند،  صنایع دستی  رونق  برای  باالیی  ظرفیت 
برخی از تولیدات صنایع  دستی در روستاها قابلیت صادرات 
حمایت  و  اساسی  برنامه ریزی  نیازمند  که  دارند  را  جهانی 

مسئوالن ملی است.

۱۳۵۰خانه در شهر زلزله زده
 سی سخت بهره برداری شد

گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
تاکنون یکهزار و ۳۵۰ واحد مسکونی تخریبی خسارت دیده 

از زلزله سال ۱۳۹۹ شهرستان دنا بهره برداری شده است.
تعداد  این  احداث  برای  داشت:  اظهار  حاجی زاده  کیومرث 
و  بالعوض  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱4۸ مسکونی  واحد 
۳4۰میلیارد تومان تسهیالت بانکی ارزان قیمت به متقاضیان 

پرداخت شده است.
واحد  و۵۰  هزار  دنا سه  زلزله شهرستان  در  کرد:  بیان  وی 
مسکونی خسارت دید که از این تعداد یکهزار و ۶۵۰ واحد 

تخریب شد.
ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
داشت: در زمان حاضر ۳۰۰ واحد مسکونی دیگر در مناطق 

زلزله زده شهر سی سخت در دست ساخت هستند.
مسکونی  واحدهای  نوسازی  داشت:برای  ابراز  زاده  حاجی 
بانکی  تسهیالت  مرحله  دو  دنا  شهرستان  زلزله  مناطق 

پرداخت شده است.
تومان  میلیون   ۵۰ سیزدهم  دولت  کرد:در  عنوان  وی 
تسهیالت بانکی تکمیلی برای ادامه ساخت خانه های شهری 
به خانه های روستایی در مناطق  نیز  تومان  و 4۰ میلیون 

زلزله زده شهرستان  نا اختصاص یافته است.
تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
کرد: همچنین ۲۸۰ میلیارد تومان برای بازسازی زیرساخت 
های مختلف در شهرستان دنا شامل توسعه شهری،آب،برق 
میلیارد  تاکنون ۱4۰  بود که  بینی شده  و کشاورزی پیش 

تومان از این میزان اختصاص یافته است.
زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر شامگاه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ 

شهر سی سخت را لرزاند.

 »IRMF« ِارسی” به جشنواره فیلم “
جمهوری چک راه یافت

استان  هنری  حوزه  تصویری  هنرهای  واحد  مسئول   
“ارسی”  کوتاه  فیلم  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نویسندگی  به  استان  این  هنری  حوزه  تولیدات  از 
فیلم  جشنواره  به  پور  عمران  خلیل  کارگردانی  و 

»IRMF« جمهوری چک راه یافت.
اکبر آیین گفت: فیلم کوتاه ارسی به کارگردانی خلیل 
هنری  حوزه  تصویری  هنرهای  واحد  در  پور   عمران 
استان  با موضوع فضیلت گذشت و بخشش در فرهنگ 

عشایری تولید شد.
وی افزود: “ اِرسی”  اثری ۲۰دقیقه ای هست که فیلم 
روایت قصه ای هست که به زندگی دختر نوجوانی می 
برای  برایش کفش های خریده که  پردازد که پدرش 
به  روستا  از  دارند  قصد  و  است  بوده  کوچک  پاهایش 
شهر بروند تا کفش ها را عوض کنند اما در بین مسیر 

اتفاقاتی برایشان پیش می آید.
آیین با اشاره به عوامل این فیلم تصریح کرد: نویسنده 
منصور  پور؛تصویربردار،  عمران  خلیل  کارگردان،  و 
عبدرضایی؛صدابردار، زارع؛ دستیار و برنامه ریز، سمیه 
ناصر  تدوین،  و  رضایی  حامد  تولید،  محمدی؛مدیر 

عبدالرضایی می باشند.
کرد:   بیان   “ اِرسی   “ کوتاه  فیلم  بازیگران  بیان  وی   
اله سعیدی،  پناهنده، کرم  فرناز  سرمست اتش پنجه، 
حکیمه تاسا، اورنگ شناور، هستی رامش و علی داود 

نژاد از بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار:

محرومیت زدایی
 اولویت اول دولت سیزدهم است 

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.
کهگیلویه  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی  معاون 
به  بی منت  ارایه خدمت  و  زدایی  از محرومیت  بویراحمد  و 
عنوان اولویت نخست کاری دولت سیزدهم نام برد و افزود: 
به  استان  این  اقدامات شاخصی در  اخیر دولت  یکسال  طی 

سرانجام رسانده است.
سید جواد هاشمی مهر روز یکشنبه در نشست شورای اداری 
باید  داشت:  اظهار  دولت  هفته  بمناسبت  مارگون  شهرستان 
یکساله  انجام شده طی  زیرساختی  و  این خدمات شاخص  

دولت به طور شفاف به اطالع مردم رسانده شود.
اداری  شورای  نشست  در  حضور  از  هدف  مهر  هاشمی 
و  زنی  کلنگ  آماده  یا  کار  حال  در  های  طرح  پیگیری  را 
بهره برداری عنوان کرد و اتصریح کرد : باید فهرست این طرح 
و  آماده  دولت  هفته  در  موارد  دیگر  و  بهره برداری  برای  ها 
اقدامات  این زمینه جهت  اقدامات و عملکرد در  از  گزارشی 

بعدی به استانداری استان نیز ارسال شود. 
وی اضافه کرد: ما مسئوالن وامدار این مردم هستیم و اگر در 
این زمینه کوتاهی کنیم بخششی در عواقب مسئولیت مان  

نخواهیم داشت.
فرماندار مارگون در این نشست گفت: با توجه به اینکه نزدیک 
از تاسیس شهرستانی شدن مارگون می گذرد و  به ۲ سال 
آنان در  نمایندگی  یا  ادارات خدمات رسان  نبود  بابت  مردم 
امید  اند،  شده  متحمل  را  گزافی  هزینه های  شهرستان  این 
مسئوالن  دیگر  پیگیری  و  استاندار  تالش  و  همت  با  است 
عاجل  اقدامات  زمینه  این  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
آنها  نمایندگی  یا  ادارات  دایر شدن  به  نسبت  و  انجام گیرد 

برای حل مشکالت مردم تالش کنند.
مختار اندرخور در ادامه به افتتاح و کلنگ زنی طرحها در این 
شهرستان اشاره کرد و افزود: هم اکنون ۱۰ طرح با اعتباری 
با  دیگر  طرح   ۱۳ و  افتتاح  آماده  تومان  ۱۸میلیارد  معادل 
اعتباری معادل ۹۶میلیارد تومان  آماده کلنگ زنی است که 

در هفته دولت  به مردم شریف این شهرستان ارائه می شود.
اندرخور با اشاره به وقوع سیل های اخیر اظهار کرد: سیلی 
را پشت سر گذاشتیم که در این فصل بی سابقه بوده است، 
به  زیادی  مالی  های  خسارت  ولی  نداشتیم  جانی  خسارت 

مردم ما وارد شده است.
اندرخور ضمن تقدیر و تشکر از استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
نیز  مردم  گذاشت،  تمام  سنگ  اخیر  سیل  در  دولت  افزود: 
اخیر  از همه کسانی که در سیل  و  داشتند  همراهی خوبی 
سپاه  شهرستان،  جمعه  امام  جمله  از  کردند،  رسانی  کمک 

پاسداران، نیروی انتظامی و همه مسئوالن تشکر می کنم.
اندرخور اظهار کرد: با وجود اینکه این شهرستان محرومیت 
زیادی دارد ولی خدمات بسیار چشمگیری در طول یک سال 

استقرار دولت سیزدهم در این شهرستان انجام گرفته است.
پرورش  و  آموزش  کشاورزی،  راه،  آب،  بخش  در  گفت:  وی 
اقدامات خوبی صورت گرفته و کارنامه قابل قبولی از دولت 

سیزدهم در این شهرستان وجود دارد.
و  آسفالت  کیلومتر   4۰ سال  یک  کرد:طی  بیان  اندرخور 
مارگون  شهرستان  در  روستایی  های  جاده  آسفالت  روکش 

انجام گرفته است .
توزیع  گفت:  و  کرده  اشاره  کشاورزی  حوزه  خدمات  به  وی 
نهال با قیمت دولتی، توزیع نهاده های دامی برای اولین بار 
در سطح شهرستان صورت گرفت، احداث کانال های بتونی 
آبیاری کشاورزی به متراژ ۲ هزار متر، پیشرفت احداث طرح 
پمپاژ آب سیالب و کلوار، توزیع لوله های انتقال آب بین بهره 
برداران زراعی و باغی به متراژ ۶ هزار متر، برگزاری کالس 
میلیارد   ۱۷۰ با  زیالیی  ابرپروژه  کشاورزان،  آموزشی  های 
تومان در حال کار است و تا سال آینده تحویل داده می شود.

وی به خدمات کمیته امداد اشاره کرده و گفت: تعداد ۲۰ وام 
پرداختی به مبلغ ۲ میلیارد تومان، تعداد وام ها برای اشتغال 
های کوچک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، ۶۹ فقره وام های 
قرض الحسنه به مبلغ ۷4۷ میلیون تومان، توزیع ۱۰۰ کولر 
توزیع ۷۰  تومان،  میلیون  مبلغ ۵۰۰  به  میان جامعه هدف 
بخاری به مبلغ ۲4۰ میلیون تومان، از خدمات کمیته امداد 

به این شهرستان بوده است.

سالن های چند منظوره مدیریت بحران 
در کهگیلویه و بویراحمد 2 برابر شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد، 
از افزایش دو برابری سالن های چند منظوره مدیریت بحران 

در مناطق مختلف این استان در دولت سیزدهم خبر داد.
زنی  کلنگ  آیین  در حاشیه  یکشنبه  روز  نسب  علی شهابی 
سالن  چند منظوره مدیریت بحران شهرستان باشت در گفت 
اجرایی ۶  طرح سالن  افزود: عملیات  ایرنا  با خبرنگار  و گو 
چند منظوره مدیریت بحران در سال گذشته  در این استان 

آغاز شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون عملیات اجرایی این طرح ها در 
شهرستان ها  گچساران، سی سخت، کهگیلویه و بهمئی با 

پیشرفت چشمگیری در دست اجراست .
یک  مجوز ساخت  امسال  همچنین  کرد:  بیان  نسب  شهابی 
باب سالن  های چند منظوره مدیریت بحران در استان صادر 

شده که بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی گفت: با بهره برداری از این طرح ها تعداد سالن  های 
به ۱۳ مورد خواهد  استان  چند منظوره مدیریت بحران در 
کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  رسید. 
وبویراحمد اظهار داشت: عملیات ساخت سالن  چند منظوره 
به مساحت  زمینی  در   ) روز)یکشنبه  باشت  بحران  مدیریت 
۹۰۰ متر مربع آغاز شد. وی تصریح کرد: بیش از ۱۵ میلیارد 

ریال اعتبار برای ساخت این طرح در نظر گرفته شده است.
شهابی نسب  ابراز کرد: برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از 
مسائل مهمی  می باشد که امروزه پیش روی مدیران اجرایی 

به ویژه در حوزه مدیریت بحران قرار دارد.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه وبویراحمد 
افزود: این سالن ها همراه با دقیق ترین نظارت ها و کنترل ها 
و با توجه به کاربری های ضروری و اهمیت باال احداث خواهد 

شد.

 تامین آب پایدار مناطق مختلف کهگیلویه 
های  به طرح  بخشی  با شتاب  بویراحمد  و 
به  سرخ،آبرسانی  تنگ  سد  چون  بزرگی 
به  کهگیلویه،آبرسانی  حوزه  شهر  چهار 
شبکه  نوسازی  برای  ریزی  برنامه  و  لیکک 
فرسوده آب شهر یاسوج در دوره یک ساله 
فعالیت دولت سیزدهم در مسیر تحقق قرار 

گرفته است.
آب آشامیدنی بخش عمده ای از شهروندان 
سفره  طریق  از  بویراحمدی  و  کهگیلویه 
های زیرزمینی تامین می شود که این امر 
دسترسی به حیاتی ترین نیاز زندگی مردم 
به  کند  می  مواجه  مشکالتی  با  همواره  را 
همین دلیل مسووالن دولت سیزدهم قصد 
دارند تا با شتاب بخشی به طرح های تامین 
آب آشامیدنی، انتقال آب سد در دست بهره 
ساخت  حال  در  آبی  سازه  و  کوثر  برداری 
چم تنگ سرخ به این مشکالت پایان دهند.

از ۶ شهر  در حالی که هم اکنون مناطقی 
با  بویراحمد  و  کهگیلویه  روستای   ۲۳۰ و 
جمعیت ۱۱۰ هزار نفر با تنش آبی مواجه 
این  تحقق  با  امیدوارندتا  مسووالن  هستند 
برنامه ها زمینه دسترسی به آب آشامیدنی 
را  استان  این  مردم  از  توجهی  قابل  شمار 

فراهم کنند.
طرح های در دست اجرای سد تنگ سرخ 
بهمئی  به  کوثر  سد  از  آبرسانی  بویراحمد، 
برای تامین آب ۸۵ هزار نفر، آبرسانی از سد 
 ۳۰۰ برای  لنده   چرام،  دهدشت،  به  کوثر 
جمله  از  جمعیت  نفر  هزار   ۲4۰ و  روستا 
برنامه هایی است که در دولت های پیش 
آغاز شده اما دولت در تالش تا روند ساخت 

آنان را سرعت بخشد.
اعتقاد  بویراحمدی  و  کهگیلویه  شهروندان 
آشامیدنی  آب  به  دسترسی  که  دارند 
معروف  سرزمین  ساکنان  همه  برای  پایدار 
رودخانه های خروشان  و  سارها  به  چشمه 
جاری  آبهای  درصد   ۱۰ داشتن  وجود  با 
دلیل  به همین  است  به حق  مطالبه  ایران 
از مسووالن می خواهند تا همه تالش خود 
را برای تکمیل طرح های تامین آب پایدار 

بکار گیرند.

آبرسانی به لیکک
انتقال آب از سد کوثر به لیکک از طرح های 
بزرگ تامین آب آشامیدنی استان کهگیلویه 
آن  از  برداری  بهره  که  است  بویراحمد  و 
سبب دسترسی جمعیت ۸۵ هزار نفر به آب 

پایدار و سالم می شود.
سفر  مصوبات  محل  از  اعتبار  بینی  پیش 
گذشته صورت  سال  در  که  رییس جمهور 
گرفت باعث شتاب بخشی به این طرح در 
نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم شده 

است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
و بویر احمد گفت: طرح آبرسانی سد کوثر 
به لیکک که هم اکنون ۵۳درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد براساس هدفگذاری انجام شده 
دهه فجر سال ۱4۰۲ بهره برداری می شود.

اجرایی  عملیات  اینکه  بیان  با  مصلح  آرش 
خط  روستاهای  و  لیکک  شهر  به  آبرسانی 
شد،  آغاز  استان  در   ۹۰ سال  از  آن  مسیر 
گذاری  لوله  کیلومتر   ۵۰ تاکنون  افزود: 
برای اجرای این طرح صورت گرفته که ۳۰ 
تاکنون  گذشته  سال  یک  در  آن  کیلومتر 

انجام گرفته است.

تاکید کرد: در حالی که در طول یک  وی 
طرح  به  تومان  میلیارد   ۷۰ گذشته  دهه 
آبرسانی سد کوثر به لیکک اختصاص یافته 
در یک سال گذشته ۲۷۰ میلیارد تومان به 

آن اختصاص یافته است.
مصلح تصریح کرد: احداث خط لوله فوالدی 
به طول ۵4کیلومتر،۲ ایستگاه پمپاژ و چهار 
طرح  این  مهم  های  بخش  از  مخزن  باب 

است.
از  بیش  طرح  این  از  کامل  بهره برداری  با 
۹۰ درصد جمعیت شهرستان بهمئی از آب 
آشامیدنی پایدار و سالم بهره مند می شوند.

پیشرفت 4۰درصدی سد تنگ سرخ 
طرح  از  دیگر  یکی  سرخ  تنگ  سد  احداث 
های بزرگ حوزه آب کهگیلویه و بویراحمد 
است که افزون بر آب آشامیدنی آب مصرفی 
مورد نیاز سایر بخش ها را تامین می کند 
که این سازه بزرگ آبی با افزایش اعتبارات 

روند اجرای مطلوبی به خود گرفته است .
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به روند اجرایی  سد 
تنگ سرخ که از  ۱۱ سال پیش کلنگ این 
۱۱سال  طی  داشت:  اظهار  شد  زده  طرح 
گذشته تنها  ۲4 میلیارد تومان در این پروژه 
با پیشرفت فیزیکی ۱۰درصدی  هزینه  و به 
مصرف رسیده بود ولی خوشبختانه در طول 
این یک سال  اخیر  نزدیک به ۳۰۰ میلیارد 
که  شده  تزریق  طرح  این  به  اعتبار  تومان 

روند خوبی است .
مهدی روشنفکر ابراز داشت: با توجه جدی 
دولت و جلس طی یکسال گذشته این طرح 
داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   4۰ حدود 

است و این روند با سرعت ادامه دارد.
و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
بویراحمد نیز در این خصوص می گوید: سد 
تنگ سرخ بعد از یک دهه مطالعات مختلف 
هیدرولوژی   ، ژئوتکنیک   ، شناسی  زمین 
ونیز  شناسی  باستان   ، عامل  غیر  پدافند   ،
زیست محیطی به منظور تامین آب شرب 
های  شهرستان  کشاورزی  و  صنعت   ،
طراحی  دهه ۸۰  اواخر  در  دنا  و  بویراحمد 

و در سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شد.
دارای  سرخ  تنگ  سد  افزود:  مصلح  آرش 
مخزنی به حجم ۱۲۵ میلیون مترمکعب و 
مترمکعب خواهد  میلیون  تنظیم آب ۱۵۷ 

بود.
وی تاکید کرد: براساس برنامه ابالغی وزارت 
این سد  از آب  نیرو ۲۰ میلیون مترمکعب 
پیش  یاسوج  شهر  آشامیدنی  مصرف  برای 

بینی شده است .
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه 
سال  در  سد  این  داشت:  ابراز  بویراحمد  و 
کشور  آب  فنی  عالی  کمیته  در   ۱۳۹۰
دانشگاهی  و  علمی   ، فنی  اعضا  حضور  با 
تایید  مورد  کشور  سدسازی  خبرگان  و 
و  ابعاد   ، حجم  و  گرفته  قرار  تصویب  و 
آورد رودخانه،  براساس  آن  فنی  مشخصات 
، شرایط  رودخانه  دبی سیالب های مقطع 

مخزن و دیگر موارد طراحی شده است.
وی تریح کرد: آورد رودخانه در این مقطع 
نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده که 
تنها ۱۵۷ میلیون مترمکعب آن توسط سد 

مهار و ذخیره سازی می شود.
 ۳۵ در  سرخ  تنگ  مخزنی  سد  ساختگاه 
بشار  رودخانه  روی  بر  و  یاسوج  کیلومتری 

واقع شده است.
در نیمه دوم سال ۹۶، مراحل ساخت سد به 
صورت تعاملی با پیمانکار، قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء و با کارفرمایی آب منطقه ای 

استان آغاز شد.
سد تنگ سرخ از نوع خاکی با هسته رسی 
و  مترمکعبی  میلیون   ۱۲۵ مخزن  حجم  و 
متر  میلیون   ۲۰۰ سالیانه  تنظیم  حجم 

مکعب است.

 آبرسانی به چهار شهر
اجرای طرح آبرسانی به شهرهای دهدشت، 
آب  تامین  با هدف  که  لنده  و  چرام، سوق 
شده  طراحی  نفر  هزار   ۲4۰ آشامیدنی 
در  پایدار  آب  تامین  های  طرح  دیگر  از 

کهگیلویه و بویراحمد است.
 ۱۵۳ نیاز   مورد  آشامیدنی  آب  طرح  این 
هزار نفر جمعیت شهری و ۸۷ هزار نفر از 
اهالی روستاها را با ۱۶ میلیون و ۹4۰ هزار 

مترمکعب آب تامین می کند.
به گفته مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه 
به  آبرسانی  طرح  اول  فاز  بویراحمد  و 
و  لنده  سوق،  دهدشت،  چرام،  شهرهای 
کهگیلویه  استان  در  مسیر  این  روستاهای 
و بویراحمد از سد کوثر گچساران در سال 

۱4۰۲ بهره برداری می شود.
 ۱۰۰ امسال  طرح  افزود:این  مصلح  آرش 

میلیارد تومان اعتبار دارد.
و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
به  آبرسانی  طرح  کرد:  تصریح  بویراحمد 
و  لنده  سوق،  دهدشت،  چرام،  شهرهای 
با  این مسیر  دارای پنج مخزن  روستاهای 
ظرفیت 4۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب و شامل 

سه ایستگاه پمپاژ است.
وی تاکید کرد:در این طرح در مجموع ۱۷ 
میلیون مترمکعب در سال آب شرب با دبی 
داده  انتقال  ثانیه  در  لیتر   ۸۶۰ لحظه ای 
می شود و به نحوی طراحی شده که قابلیت 
و ۳4۵  هزار  یک  تا سقف  افزایش ظرفیت 
لیتر در ثانیه به منظور انتقال آب مورد نیاز 

صنعت را نیز  تامین خواهد کرد.
شهر  چهار  به  کوثر  سد  از  آبرسانی  پروژه 
دهدشت، سوق، چرام و لنده در اردیبهشت 

۹۶  کلنگ زنی شد.
اختصاص اعتبار به اصالح شبکه 

فرسوده
مسووالن شرکت آب و فاضالب کهگیلویه و 
بویراحمد می گویند که عمر بیش از ۲۵۰ 
از خطوط شبکه  درصد  یعنی ۳۰  کیلومتر 
توزیع آب در یاسوج به چهل سال می رسد 
و این باعث باال بودن میزان هدروی آب در 

این شهر شده است.
 ۸۳ مجموع  از  که  کنند  می  تاکید  آنان 
میلیون متر مکعب آب تولیدی در سال تنها 
4۹ میلیون مترمکعب به خانه مشترکان می 
رسد به عبارت دیگر ۵۵ درصد هدر روی و 

پرت آب در یاسوج وجود دارد.
کهگیلویه  فاضالب  و  آب  شرکت  مسووالن 
مهم  مساله  که  گویند  می  بویراحمد  و 
توپوگرافی و اختالف ارتفاع از دیرباز گریبان 
گیر شبکه آب شهر یاسوج شده به گونه ای 
که در این شهر از منبع آب معصوم آباد در 
بلندترین نقطه تا محل برداشت آب حدود 
۲۰۰ متر اختالف ارتفاع وجود دارد و مطرح  
جمهور  رییس  سفر  در  معضل  این  شدن 
باعث اختصاص اعتبار ۲۱۷ میلیارد تومانی 

برای اصالح شبکه آب این  شهر شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
برای  تومان  ۲۲۰میلیارد  گفت:  وبویراحمد 
این  مرکز  یاسوج  آب  توزیع  شبکه  اصالح 

استان اختصاص یافت.
در  اعتبار  اظهارداشت:این  برخه  اسفندیار 
سفر هیات دولت و رییس جمهور به استان 
برای اصالح شبکه فرسوده آب مرکز استان 

اختصاص داده شد.
وی بیان کرد: این میزان اعتبار برای اصالح 
یاسوج  شهر  توزیع  شبکه  از  کیلومتر   ۱۶۰

هزینه خواهد شد.
 ۱۲ سوی  از  طرح  این  کرد:  تصریح  برخه 
پیمانکار در مرکز استان در حال اجرا است.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل 
های  شبکه  از  کیلومتر   ۳۰ تابستان حدود 

آب مرکز استان اصالح شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: بیش از ۳۰ درصد شبکه 
و  فرسوده  یاسوج  شهر  شرب  آب  توزیع 
و  شبکه  فرسودگی  و  بوده  مرمت  نیازمند 
پیش  اصلی  چالش های  از  انتقال  خطوط 

روی آبفا است.
قدمت ۳۰ ساله شبکه توزیع آب، هدر روی 
باالی آب در شبکه توزیع  و وجود انشعابات 
در  متعدد  مشکالت  ایجاد  سبب  غیرمجاز 
شهر  مختلف  مناطق  در   آبرسانی  روند 

یاسوج و روستاهای اطراف آن شده است.

طرح های هفته دولت
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: در هفته دولت امسال ۱۲ 
تومان  میلیارد  اعتباری حدود ۵۰  با  پروژه 

در استان کلنگ زنی و افتتاح می شود.
طرح  اعتبار  داشت:  اظهار  برخه  اسفندیار 
محل  از  استان  در  امسال  افتتاحی  های 
میلیارد  دهم   ۶ و  هشت  عمرانی  اعتبارات 
تومان و از محل اعتبارات محرومیت زدایی 

۲۳ و نیم میلیارد تومان بوده است. 
زنی  کلنگ  های  اعتبارات طرح  افزود:  وی 
منابع عمرانی ۲۶  از محل  نیز  هفته دولت 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
برخه تاکید کرد: پروژه آبرسانی به دهدشت 
پای  آبکاسه،  آباد  علی  غربی)روستاهای 
خلیفه  دلی  علیا،  بوای  سفلی،  بوای  پر، 
با پوشش پنج روستا و جمعیت  ای سوق( 
کیلومتر  سه  عمرانی  عملیات  و  نفر   ۸۱۱
کیلومتر شبکه   ۲۱.۲ توسعه  و  انتقال  خط 
توزیع و پروژه آبرسانی به روستای دلی مو 
که جمعیت ۱۰۵ را تحت پوشش قرار می 

دهد، افتتاح خواهند شد.
آبرسانی  پروژه  همچنین  داشت:  ابراز  وی 
گچساران  شهرستان  خربل  روستای  به 
افتتاح  انتقال  خط  کیلومتر   ۵.۲ اجرای  با 
غربی)  دهدشت  مجتمع  به  آبرسانی  پروژه 
برج  منجگان،  بی  برون،  کلگه  پهن،  کلگه 
با  که   ) سفلی  علیشیر  برج  علیشیرعلیا، 
توسعه ۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آب پایدار 
برای جمعیت یک هزار و 4۵۸ نفر را فراهم 
روستاهای  به  آبرسانی  پروژه  و  کند  می 
توسعه  با  کردالغری  کاران،  بلوط  باوری، 
و  هزار  یک  که  انتقال  خط  کیلومتری  سه 
۳۰۸ نفر جمعیت از آن بهره مند می شوند، 

افتتاح خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
و بویراحمد تصریح کرد: آبرسانی به مجتمع 
باباکالن با افتتاح مخزن ۵۰۰ متر مکعبی، 
در  آب  خطوط  اصالح  و  توسعه  پروژه  سه 
شبکه  کیلومتر  هفت  بهسازی  با  یاسوج 
جمعیت  دادن  قرار  پوشش  تحت  و  توزیع 
برداری  بهره  آماده  نفر   ۵۰۰ و  هزار  پنج 

است.
شهر  آب  شبکه  کیلومتر  یک  گفت:  وی 
چرام نیز برای جمعیت یک هزار و ۵۰۰ نفر 

اصالح می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کهگیلویه 
توسعه  و  اصالح  داد:  ادامه  بویراحمد  و 
شبکه آب مادوان، تکمیل شبکه توزیع آب 
روستای چاه تلخ باشت، احداث واحد آبگیر 
از  یاسوج   تصفیه خانه اضطراری آب شهر 
دیگر طرح های هفته دولت امسال هستند.

برخه تاکید کرد: اصالح شبکه آب روستاهای 
اقماری شهر یاسوج و اصالح بخشی از خط 
انتقال اصلی آبرسانی دهدشت در این هفته 

کلنگ زنی می شود

کارنامه سال اولی دولت مردمی؛

چهار گام دولت برای پایداری آب آشامیدنی در استان

اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده 
دولت های  گفت:  مردم،  به  نسبت  دولت  وظایف  به 
امید  و  عدالت  مردم،  معیشت  زمینه  در  مختلف 

آفرینی کوتاهی کرده اند.
رونمایی  آیین  در  امروز  ظهر  خرمدل  حمید  سردار 
در  داشت:  اظهار  سخت«  روزهای  »مرد  کتاب  از 
چند سال اخیر که در این استان حضور دارم، برای 
رونمایی از هیچ کتابی هرگز چنین جمعیتی را ندیده 
بودم، وارد مجلس که شدم به شک افتادم که درست 

آمده ام یا نه، که این موضوع جای شکرگزاری دارد.
وی افزود: از ما سوال شد که شهیدان ما برای چه و 
چرا رفتند؟ اتفاقا روی صحبت ما همینجاست و فصل 

با  ایثارگری  جامعه  و  شهدا  رزمنده ها،  همه  ممیزی 
دنیای غرب همین است، در جنگ جهانی دوم بیش 
جمعیت  برابر  دو  شد،  کشته  انسان  میلیون   ۶۰ از 
ایران در زمان جنگ، اما برای آن جمعیت نه کسی 
حرف می زند و نه مراسمی گرفته می شود، فیلم های 
زیادی ساخته شده اما از کشته های آنها یاد نمی شود.

خرمدل ادامه داد: حتی در جبهه مخالف هم کسی 
هایشان  باکشته  نمی کند،  عراقی  شهدای  از  یادی 
بااحترام رفتار نمی کنند، این رویه در ویتنام، آمریکا و 

… هم وجود دارد و افتخاری برایشان ندارد.
وی ابراز کرد: جای سوال اینجاست که چرا شهدای 
ما برایمان این قدر عزیز هستند و کتابی که بعد از 4۰ 
سال منتشر شده اینگونه باعظمت و شکوه جمعیت 

جمع می شود.
خرمدل بیان کرد: امروز هیچ کوچه و خیابانی نیست 
چنین  چرا  باشد،  نشده  مزین  ما  شهدای  بنام  که 

شده؟ چه فرقی بین شهدای ما و کشته های دیگران 
وجود دارد؟ آنها هم برای کشورشان جنگیدند اما این 
فصل ممیزی بسیار بسیار مهم دارد و آنهم در رهبری 
این مبارزات است. وی یادآور شد: اگر رزمنده ای از 
کهگیلویه و بویراحمد در جای جای کشور حضور پیدا 
می کرد، در هر سنی که بودند، اگر اسیر ما که بعدا به 
زیبایی آزادگان نامیده شدند، اگر از آنها می خواستند 
زیر بار شکنجه هم بدگویی کنند، چنین نمی کردند 

و عنوان می کردند برای فرمان ولی رفتیم.
مکتبمان  و  دین  از  ما  کرد:  خاطرنشان  خرمدل   
بود،  مساله  این  بر  فرع  خاک  و  آب  کردیم،  دفاع 
پاسدار، بسیجی، ارتشی و هرکسی از جمالت زنانیکه 
پشتیبانی می کردند با پخت نان، همه از دین خود 
بخاطر  که  نداشتیم  رزمنده ای  هیچ  ما  می گفتند، 

مسایل دنیوی به جنگ رفته باشد.
کشته های  که  است  نظر  این  از  کرد:  عنوان  وی 

برای  چون  ندارد  ارزش  برایشان  دیگر  کشورهای 
صورت  به  شهدا  اگر  امروز  رفتند،  دنیوی  مادیات 
فیزیکی زنده شوند حتما ما را توبیخ می کنند، دولت 
در قبال مردم وظیفه دارد که معیشت مردم را تامین 
قطعا  معیشت  و  امیدآفرینی  عدالت،  بحث  در  کند، 
دولت  اول  وظیفه  کرد:  اضافه  خرمدل  دارد.  وظیفه 
است درحالیکه کوتاهی صورت گرفته و اگر شهدای 
را  ها  دولت  کوتاهی ها  این  قبال  در  شوند  زنده  ما 
اذعان  والیت  بحث  به  اشاره  با  وی  می کنند.  توبیخ 
مداری  والیت  فکریشان  اولی  ما خط  کرد: شهیدان 
باید  نیز  امام حسین بود، ما  است، مکتبشان مکتب 

این مسیر را ادامه دهیم.
روزهای سخت«،  »مرد  کتاب  از  آئین  این  پایان  در 
زندگینامه فردی و رزمی شهید سرافراز اسالم جبار 
و  استانی  مدیران  فرماندهان،  با حضور  مفرد  فصیح 

اقشار مختلف مردم رونمایی شد.

دولت ها در زمینه عدالت و 
معیشت مردم کوتاهی کرده اند
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متولد فروردین :
 شاید امروز اگر کسی از شما بخواهد که بین اختالفات همکاران یا 
تأمل  باید  اما شما  بشوید.  تردید  و  دچار شک  بدهید  نظر  دوستان 
کنید، چون شما دو طرف قضیه را می بینید و به هر حال این مشکل 
شما نیست. با این وجود این موضوع تأثیری روی کار شما ندارد و باید 
در بی طرف بودن خود یا در مقابل اصرار دیگران برای پاسخ دادن به 

آنها، سفت و محکم باشید.
متولد اردیبهشت :

 شما در این روزها به یک سکون و حالت غیر فعال بودن رسیده اید، 
شما به یک فرد قابل اعتماد نیاز دارید برای این که محرکی باشد تا 
شما را از این حالت خارج سازد و دوباره شما را مثل سابق به فردی 

پویا تبدیل کند.
متولد خرداد :

 ممکن است امروز بسیار سرزنده و بانشاط باشید مخصوصا اگر کاری 
را که دارید انجام می دهید از روی میل و رغبت باشد. واقعا نیاز نیست 
اینکه کامال مشخص  اوقات خوشی دارید به خاطر  که وانمود کنید 
است که همه چیز به میل شماست. اما الزم است که بیشتر از همیشه 

تالش کنید و از همین االن شروع بکار کنید.
متولد تیر :

 شما این روزها با مجموعه ای از تضادها مواجه می شوید. گرچه شما 
از نظر  اما  این جریانات زیاد بهتان مربوط نمی شود،  حس می کنید 
حوادث  مورد  در  و  اید  شده  غرق          آن  در  خیلی  احساسی 
کسی  به  ابدا  شما  دارید.  گیرانه ای  دیدگاه های سخت  برتان  و  دور 
چرا  بفهمد،  تان چیزی  درونی  احساسات  مورد  در  نمی دهید  اجازه 
که خودتان نیز در جستجوی فهمیدن نقطه نظرات دیگران نیستید. 

متولد مرداد : 
است  ممکن  است،  بازگشته  سنبله  برج  نشانه  به  ماه  که  اکنون 
احساسات شما با منطقتان تضاد داشته باشند. تالش کردن برای حل 
این مشکل باعث خوشحال شدن شما نخواهد شد، برای اینکه حتی 
زمانی که شما در مسیرهای مختلفی پیش می روید نیاز دارید که هم 

به عقلتان رجوع کنید و هم به حرف دلتان گوش بدهید. 
متولد شهریور : 

و  کنید  فکر  آینده  درباره  می توانید  تان  دوستان  همه  از  بهتر  شما 
تصمیم بگیرید. این موضوع مثل این است که تمام موانع موجود کنار 
رفته اند و فضای بیشتری به شما می دهند تا ذهن خود را بسط دهید. 
اما این حالت می تواند حس اشتباهی از استقالل را به شما القا کند. 
مراقب باشید به خاطر اینکه این کار بیشتر از آنکه فکر می کنید شما 
را درگیر خواهد کرد و اگر همساالن تان شمارا حمایت نکنند انجام 

این کار به سختی امکان پذیر می شود. 
متولد مهر :

 امروز بسیار سخت است که کارهای روزانه کاری خود را سر وقت 
به اتمام برسانید به خاطر اینکه تمرکز شما بیش از همیشه پراکنده 
است. ماه خودنمای نشان شما در ششمین خانه از “جزییات تان” به 
در  تنها  این  اما  می شود.  وارد  کارتان  به  نسبت  شما  عملی  رویکرد 
رابطه با فعالیت های بیش از اندازه شما نیست؛  بلکه درباره توانایی 

شما درباره یادگیری همزمان از منابع مختلف است.
متولد آبان : 

اگر چه غیر ممکن به نظر می رسد، اما سرعت زندگی شما به سرعت 
در حال افزایش است. شما می توانید از یک چیز به سمت چیز دیگری 
بدوید و به دنبال خود یک سری از کارهای ناتمام را بر جای بگذارید. 
به جای اینکه تالش کنید تا انبوهی از کارها را در وقت کم و با هم 
دیگر انجام دهید، سعی کنید روش کار خود را عوض کنید و کارهای 

کمتری را انجام دهید .
متولد آذر :

دیگران  با  آنها  گذاشتن  درمیان  از  پیش خود  افکارتان  نگهداشتن   
مطمئن تر است، اما این کناره گیری که شما   می توانید خودتان 
فکر می  اینکه شما چگونه  نباشد.  کنید، شاید الزم  آن خارج  از  را 
کنید مشکل واقعیتان نیست، بلکه مشکل در چگونگی ارتباط برقرار 
که  سازید  وادار  را  دیگری  شخص  نکنید  سعی  باشد.  می  کردنتان 
احساس  تان  پیچیده  مسائل  کردن  حل  و  شما  آرزوهای  قبال  در 

مسئولیت کند. 
متولد دی :

 از دیروز تا بحال هیچ چیز تغییر نکرده، اما ظاهرا شما االن شادتر و 
سرحال تر شده اید. پس به جای نگران شدن به خاطر چیزهایی که 
تحت کنترل شما نیست، فقط به کارتان ادامه دهید. اما گفتن این 

حرف که شما هیچ وقت تسلیم نخواهید شد اشتباه است! 
متولد بهمن : 

اید،  کرده  گیری  کناره  دعواها  از  موقت  طور  به  شما  درحالیکه 
واضح  کامال  این  باوجود  می آورند.  بر  سر  خانوادگی  کشمکش های 
است که فشارهای پشت پرده هنوز در حال رشد هستند و دیر یا زود 

باید بهشان رسیدگی کنید. 
متولد اسفند :

قرار  یعنی خانه شغلی  تان  در دهمین خانه  بهرام مدعی  که   حاال 
دارد، کارهای خیلی مهم و زیادی پیش رویتان دارید که باید انجام 
دهید. درحقیقت شما به قدری به سمت موفقیت کشیده می شوید 
که بخشهای دیگر زندگی تان را فراموش می کنید. به مسائل مالی 
درست  دردسر  خود  برای  صورت  این  در  ندهید،  نشان  توجهی  بی 

خواهید کرد.

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

 صغري خيل فرهنگ
در گفت وگوي�ي ک�ه ب�ا يك�ي از همرزمان 
ش�هيد عبدالرش�يد رش�وند آوه داشتيم، 
آش�نايي مختصري ب�ا اين ش�هيد بزرگوار 
يافتي�م و ب�راي همصحبتي ب�ا خانواده اش 
راهي اس�تان البرز ش�ديم. مي خواس�تيم 
لحظات�ي را در کن�ار زني س�پري کنيم که 
س�اليان نس�بتًا درازي همراه يک رزمنده 
زندگي کرده اس�ت و از اين رهگذر خود نيز 
يک رزمنده اس�ت. گزارش ديدار ما از خانه 
با صفاي يک ش�هيد مدافع حرم و گفت وگو 
با همسرش آذر رشوند آوه را پيش رو داريد.

 
 همه خانه يک شهيد

خانه شهيد رشوند آوه در استان البرز است. از 
تهران راه زیادي نيست و با گذر از اتوبان كرج 
به مهرشهر مي رسيم. خانه شهيد در بلوار گل ها 

قرار دارد كه چون نامش زیبا و سرسبز است. 
به خانه شهيد كه مي رسيم، در مي زنيم و اجازه 
ورود از طریق آیفون داده مي ش��ود. این خانه 
ساختماني چند واحده است و حياطي با صفا 
دارد. داخل حياط توجهم به گلدان هایي جلب 
مي ش��ود كه دور تا دور دیوار ب��ا نظمي خاص 
چيده ش��ده اند. آذر رش��وند آوه به اس��تقبالم 
مي آید. زني مهربان و صميمي كه مهمان نوازي 
را به حد رسانده است. پشت سرش مي روم تا با 
راهنمایي او وارد فضاي داخلي خانه شوم، اما بر 
خالف انتظارم من را به سمت پله هاي زیرزمين 
راهنمایي مي كن��د. به دنبالش م��ي روم و در 
فضاي كوچك زیر همكف مي گوید: »به منزل 

شهيد رشوند خوش آمدي.«
وسعت این خانه یا همان طبقه زیر همكف به 
50 متر هم نمي رسد. ابتدا فكر مي كردم همه 
این خانه ویالیي باید متعلق به شهيد باشد، اما 
گویي تنها همين زیر زمين استيجاري براي او 
بوده است. واحدي كوچك كه به محض ورود 
فكر مي كني وارد یك نمایش��گاه دفاع مقدس 
ش��ده اي! نمایش��گاهي كه روایتگر تصویري 
روزهاي جن��گ تحميلي تا س��ال ها خدمت، 
جهاد و مبارزه ح��اج عبدالرش��يد در مقاطع 
مختلف اس��ت. رزمنده اي كه پس از سال هاي 
دفاع مقدس، به روایتگري كاروان هاي راهيان 
نور مي پرداخت و در جبهه فرهنگي نيز خدمت 

مي كرد. 
كنار همه این زیبایي هاي به نمایش در آمده در 
این خانه كوچك و ساده مي نشينم و از همسر 
شهيد مي پرسم:»این خانه همه دارایي شهيد 

عبدالرشيد رشوند است؟«
مي گوید: »بله، همه دارایي شهيد این زیرزمين 
اس��ت و خانه اي قراردادي كه بعد از س��ال ها 
خدمت با كلي قسط و بدهي برایمان مانده و سر 
جمع همه آنچه شهيد از مال دنيا دارد با خانه و 

ماشين شاید به 60 ميليون هم نرسد.«
ذهنم ناگاه به طعنه هایي مي رود كه در خصوص 
دریافت حقوق هاي نجوم��ي و پول هاي كالن 
به خانواده ش��هدا زده مي ش��ود. همسر شهيد 
ادامه مي دهد: »از همان روز تشييع حرف هاي 
نامربوطي به گوشم رس��يد. اینكه هنوز پيكر 
شهيد تش��ييع نش��ده، 400ميليون تومان به 
حسابمان واریز ش��ده و دیگر نانمان در روغن 
است. چه باید گفت آنها نمي دانند یا خودشان 
را به ناداني زده اند. چگونه مي شود غيرت دیني 
و سربازي والیت حسين بن علي )ع(  را با ثمن 

ناچيز دنيایي معامله كرد.«
آرامش و ان��رژي خانه ش��هيد رش��وند آرامم 
مي كند. از همس��رش مي پرس��م: »این اتاقي 

كه ما در آن نشستيم شاید 20 متر هم نشود، 
اما گویي شهيدتان بيش از نيمي از آن را بعد از 

شهادتش به خود اختصاص داده است.« 
با خنده مي گوید: »بله، من همه آنچه از شهيد 
در دوران حضورش در جنگ تحميلي و سال ها 
بعد در سپاه و دوران حضورش در جبهه سوریه 
برایم مانده اس��ت را نگه داش��ته ام. ایشان هم 
مي دانست كه من عالقه زیادي به این كار دارم 
براي همين هيچ گاه مانع نشد. هر جا مي رفت 
یا هر مأموریتي كه داشت برایم چيزي مي آورد 
و مي گفت بي��ا برایت س��وغاتي آورده ام. پوكه 
فشنگ، پالك یا سربند یا هر چيزي كه نشان از 
جهاد و عطر شهدا داشت برایم عزیز و مهم بود 

براي همين نگه شان مي داشتم.«
 قاب منيف اشمر

ميان قاب هاي روي دیوار توجهم به قاب شهيد 
»علي منيف اش��مر« جلب مي شود. از همسر 
شهيد حكایت آن قاب عكس را مي پرسم. پاسخ 
مي دهد:»علي منيف اشمر یكي از نيرو هایي بود 
كه زیر نظر همسرم آموزش دید. رفاقت زیادي 
هم با هم داشتند، به طوري كه صيغه برادري 
بينشان خوانده ش��ده بود. بعد از اینكه علي به 
لبنان برگشت مدتي بعد برادرش جواد هم براي 
گذراندن دوره اي نزد همسرم آمد. عبدالرشيد از 
ایشان پرسيده بود چهره شما خيلي شبيه علي 

منيف اشمر است نسبتي با هم دارید؟
برادرش گفته بود بله علي برادرم اس��ت. خبر 
ش��هادت علي منيف اش��مر را هم خود ایشان 
به عبدالرش��يد مي دهد. آنجا این قاب عكس 
و كتاب زندگينامه ش��هيد را به عبدالرش��يد 
داده ب��ود. برادرش از ش��هادت عل��ي اینگونه 
روایت كرده بود: »اول فروردین س��ال 1375 
)29شوال 1416ه. ق، 20 مارس1996م( علی 
منيف اشمر لباس كماندویی نظاميان لبناني 
مزدور اس��رائيل را بر تن كرده، ب��ا همرزمان و 
فرماندهان خویش خداحافظی مي كند و براي 
اجراي عمليات استش��هادي عليه اشغالگران 
صهيونيست، عازم منطقه اش��غالي در جنوب 
لبنان مي ش��ود. علی حدود 30 كيلوگرم مواد 
منفجره همراه خود را در مسير كاروان نظاميان 
اسرائيلي در منطقه ي »َرّب ثالثين« منفجر  و 
جمع قابل توجهي از چكمه پوشان صهيونيست 
را به درك واصل مي كند. از آن روز به بعد این 
قاب عكس بر دیوار خانه ما ماندگار شد و براي 

هميشه جلوي چشمان همسرم ماند.«
 شهيد گمنام

خانم رش��وند در حالي كه پذیرای��ي مي كند  
مي گوید: »شهيد من خيلي گمنام است. چند 
روز پيش عكسي از ایشان در یك گروه درفضاي 
مجازي دیدم كه خيلي خوشحال شدم. امروز 

هم كه شما براي مصاحبه آمدید خوشحالم.«
فاميلي شهيد رش��وند و همسرش یكي است، 
به همين خاطر از همسر شهيد مي پرسم: »نام 
فاميلتان نشان مي دهد كه گویي نسبتي با هم 
دارید.« پاسخ مي دهد: »بله ما اهل روستاي اوه 
هستيم. روستایي در شهرستان الموت قزوین. 
ایش��ان پس��ر دایي من هس��تند. عبدالرشيد 
رشوند متولد 1346 است و من متولد 1352. 
ما اهل یك روس��تا بودیم و همه نزدیك به هم 
زندگي مي كردی��م. مادرم آن زم��ان فرزندي 
نداشت، عالقه زیادي هم به عبدالرشيد داشت. 
شب تولد من عبدالرش��يد مهمان خانه ما بود. 
نزدیكي هاي صبح من به دنيا مي آیم. آن زمان 
عبدالرشيد شش سال بيشتر نداشت اما برایم 
از آن ش��ب هميش��ه تعریف مي كرد. از شب 
تولد م��ن. گویي وقت��ي مي خواس��تند ناف را 

ببرند، گفته بودند ب��ه نام مهمان كوچك خانه 
عبدالرشيد مي بریم. اینطور مي شود كه من و 
عبدالرشيد به نام هم ش��دیم، اما خب روزگار 
است دیگر. شش ماه بيشتر نداشتم كه مادرم 
را از دست دادم. تا دو سالگي هم كنار خانواده 
عبدالرشيد بودم و هم در كنار خانواده خاله ام، 
تا اینكه پدرم ازدواج كرد و ما از روستا به تهران 
مهاجرت كردیم و اینگونه ارتباط من با خانواده 

مادري ام قطع شد.
10 س��ال، س��ختي و ناراحتي ه��اي زیادي را 
تحمل كردم بي آنكه بدانم مادرم به رحمت خدا 
رفته است. 10 سال بعد به روستایمان رفتيم و 
دختر عمویم سنگ مزاري را به من نشان داد و 
گفت این مزار مادرت است. آن روز بر من خيلي 
سخت گذشت. 10 سال بي مادري.... آنجا بود 
كه علت محبت هاي ندی��ده ام را در این مدت 
دانستم. كمي بعد افت تحصيلي كرده و درسم 

را رها كردم. 
آن زم��ان خانواده عبدالرش��يد خانه یيالقي و 
قشالقي داش��تند. در همان ایام شهيد رشوند 
آمد من و برادرم را با خود به یيالق برد. ما سه 
روزي در من��زل دایي ام بودی��م و آن چند روز 
مهماني بهانه اي شد تا دایي بار دیگر من را براي 

ازدواج با عبدالرشيد در نظر بگيرد.« 
 آغاز يک راه

روایت ش��يرین خانم رش��وند من را هم براي 

شنيدن داستان زندگي اش سر ذوق مي آورد. 
وقتي دور و برم را ن��گاه مي كنم و مي بينم این 
زن با چه ش��وقي تمام یادگاري هاي همس��ر 
شهيدش را روي دیوارها چس��بانده، به فكرم 
مي رسد این دو باید یك زندگي عاشقانه را پشت 

سرگذاشته باشند. 
همسر شهيد ادامه مي دهد: »سال 1365 پسر 
خاله ام لطف اهلل با ش��هيد رش��وند با هم راهي 
ميدان نبرد مي ش��وند و همان ابتدا با هم عهد 
مي بندند كه هر كدام از جبهه س��الم برگشت 
به س��راغ آذر برود، با او ازدواج كند تا دیگر در 
آن خانه نماند و س��ختي نكش��د. عبدالرشيد 
هشت ماه در جبهه بود. در مدت حضورش در 
جبهه جانباز ش��د اما پرونده اي نداشت. طبق 
قراري كه این دو با هم گذاشته بودند، لطف اهلل 
در شلمچه به شهادت مي رس��د و قرعه به نام 
عبدالرش��يد مي افتد. بعد از شهادت لطف اهلل 
مراسمي در روستا برایش برگزار شد كه من و 
پدر را راهي روستا كرد. خيلي خوشحال بودم 
كه به روستایمان مي روم. وقتي وسایل لطف اهلل 
را آوردند و وصيتنامه اش را خواندند ایش��ان از 
من در وصيتنامه اش یاد ك��رده و عكس من را 
هم همراه خودش برده بود. مدتي گذش��ت تا 
اینكه در سال 1368 خانواده عبدالرشيد براي 
خواس��تگاري به منزل پدرم آمدند. من هم به 
خواستگاري شان جواب مثبت دادم. 9ماه طول 

كشيد تا عيد سال 1369 زندگي مشتركمان را 
در كنار خانواده برادرش كه جانباز قطع نخاع 
بود آغ��از كردی��م. 250هزار توم��ان پول نقد 
مهریه ام بود كه با شهادتش بخشيده شد. من 

آن زمان 17سال داشتم. 
 سه شرط براي ازدواج

زندگي با كس��ي كه عمري رزمنده بوده است، 
قاعدتاً س��ختي هاي خ��ودش را دارد. از خانم 
رشوند مي خواهم از ش��رایط شغلي همسرش 
به عنوان یك نظامي بگوید:  »همس��رم س��ال 
1365 وارد س��پاه ش��د. آن زمان به من گفت 
كه مأموریت هاي من گاه و بيگاه اس��ت. شاید 
ماه ها و مدت ها بروم و نباشم. من همه شرایط 
ایشان را پذیرفتم، چراكه خودم عاشق جبهه و 
جنگ بودم و برادرش��ان كه جانباز قطع نخاع 
بودند هميش��ه در مقابل چش��مانم بود. خود 
ش��هيد درباره دوري و نبودن هایش به شوخي 
مي گفت خانم از قدیم گفته اند دوري و دوستي. 
ما هر چقدر دور باش��يم دوس��تي مان بيشتر 

خواهد بود.«
همسر شهيد شرط و شروط ازدواج شان را هم 
این طور بيان مي كند: »ش��هيد اولين شرطش 
این ب��ود كه من اج��ازه بدهم تا ایش��ان طبق 
عهدي كه س��ال ها پيش با دوس��تانش بسته 
است كليه اش را ببخشد. دومين شرطش هم 
سفر به لبنان براي مجاهدت بود. وقتي به این 
شرطش رسيد با تعجب گفتم مگر هنوز جنگ 
داریم؟ گفت بله هس��ت فلس��طين همچنان 
در جنگ به س��ر مي برد. در جنگ خودمان به 
خاطر شرایط س��ني كه امكان حضور چنداني 
برایم فراهم نشد. سومين در خواست ایشان هم 
دعا براي شهادت بود. من گفتم ان شاءاهلل. گفت 
ناراحت نيستي؟ گفتم نه. گفت شما از شهيدت 
)پسرخاله لطف اهلل( كه تو را دوست داشت بخواه 

كه من را شفاعت كند. 
 بخشيدن کليه

از همسر شهيد مي خواهم از حاصل این زندگي 
برایمان بگوید: »من و عبدالرشيد 25سال با هم 
زندگي كردیم. حاصل این زندگي دو فرزند به 
نام هاي روح اهلل متولد س��ال 1370 و دخترم 

گزارش خبرنگار »جوان« از خانه کوچک شهيد عبدالرشيد رشوند آوه  که يک موزه جنگ است

بخشيدن يكي از كليه ها شرط شهيد براي ازدواج بود

7| روزنامه جوان |  شماره 5083  يک ش��نبه 17 ارديبهش��ت 1396 | 10 ش��عبان 1438 |

88498481ارتباط با ما

فاطم��ه كه مطه��ره صدایش مي زني��م متولد 
1375اس��ت. نام روح اهلل هم ب��ه خاطر ارادت 
همس��رم به امام خميني و یكي از دوس��تانش 

سيدروح اهلل براي پسرم انتخاب شد. 
همانطور كه عبدالرشيد گفته بود نبودن هایش 
در زندگي بيشتر از بودن هایش شد. در این مدت 
ش��رط هایش یكي پس از دیگري محقق شد. 
عبدالرشيد سال1377 برنامه هدیه كليه ا ش را 
به یكي از بستگانمان انجام داد. به دكتر گفته بود 

بهترین كليه ام را اهدا كنيد.«
 راوي راهيان نور

 مرور تع��دادي از عكس ه��اي روي دیوار خانه 
شهيد رش��وند مربوط مي ش��ود به راهيان نور. 
همس��رانه هاي ش��هيد در این بخش بس��يار 

شنيدني است:
»من تا س��ال 89به راهيان نور نرفته بودم، اما 
عبدالرشيد هر س��ال از اوایل اس��فند تا اواخر 
فروردین راهي مناطق مي ش��د. ایش��ان راوي 
راهيان نور بود. یك بار از ایشان خواستم ما را هم 
با خود ببرد. گفت ایام عيد بليت بگيرید. من هم 
گرفتم و با فرزندانم به سمت جنوب راهي شدیم. 
صبح به دو كوهه رس��يدیم. یك هفته با آقاي 
رشوند بودیم و یك بار نزدیك شلمچه بودیم. به 
من گفت خانم داري به وصالت نزدیك مي شوي. 
پسر خاله ات اینجا شهيد ش��ده است. اینجا كه 
آمدي از شهيدت بخواه من را هم با خودش ببرد. 

گفتم ان شاءاهلل قسمت هر چه باشد.«
 مدافع حريم آل اهلل

از همسر شهيد مي خواهم از اولين روزهایي كه 
صحبت از مدافع حرم شدن شهيد به ميان آمد 

برایمان بگوید:
»دو س��الي از اتفاقات س��وریه مي گذشت كه 
گفت مي خواهم به س��وریه بروم، اما نمي دانم 
چرا جور نمي ش��ود. مهر 1393بود. مدارك را 

كه جمع آوري مي كرد از ایشان پرسيدم با چه 
كسي قرار است بروي؟ گفت با بچه هاي تبوك. 
بچه هاي تبوك هم��ان دوس��تان و همرزمان 
ش��هيد از دوران دفاع مقدس بودند كه از سال 
1365 با هم بودند. یك بار كه براي دیدار یكي 
از جانبازان جبهه مقاومت رفته بودیم به یكي از 
دوستانش س��فارش كردم گفتم این بنده خدا 
بال بال مي زند و اگر امكان دارد كارش را درست 
كنيد كه برود. براي راهي ش��دن عبدالرش��يد 
دست به دامانشان شدم. دوستش گفت دلخور 
نمي ش��وید كه برود؟ گفتم نه. ایشان با تجربه 
اس��ت باید برود و از تجربيات��ش در آن منطقه 
استفاده شود. در راه بازگشت بودیم كه به ایشان 
گفتم من براي اعزامت دست به دامان دوستت 
شدم. گفت جدي؟! گفتم بله. گفت اگر تو گفته 
باشي حتماً درست مي شود. یك روز خوشحال 
و خندان بشكن زنان وارد خانه شد گفت دلت 
بسوزد من گذرنامه ام را گرفته ام. وقتي گفت ته 
دلم خالي شد گفتم واقعا رفتني شدي، مباركت 

باشد. به سالمتي.«
خانم رشوند در پاسخ این سؤالم كه آیا فرزندانتان 
با رفتن پدر موافق بودند یا نه مي گوید: »فرزندانم 
خبر نداشتند. اصاًل كسي خبر نداشت ولي زمان 
خداحافظي آنها را در جریان گذاش��ت، اما این 
مأموریت ها براي روح اهلل و مطهره كاماًل عادي 

بود. آنها هميش��ه پدرش��ان را در حال جهاد و 
مأموریت دیده بودند. در نهایت عبدالرشيد در 
15 خرداد سال 1394 راهي ش��د و 25 مرداد 
برگشت. در مدت مرخصي اش عروسي دخترمان 
را برگزار كرد و با خيالي آسوده تر براي دومين بار 
و آخرین بار در تاریخ 15مهر94 راهي شد. زمان 
اعزام دومش از ایشان خواس��تم برادر و همسر 
ایش��ان را در جریان قرار دهد. ح��ال و هوایش 
تغيير كرده بود هر كسي در مدت مرخصي اش 
ایشان را مي دید مي گفت كه عبدالرشيد گویي 
آسماني شده، اینجایي نيست. آخرین بار از زیر 

قرآن ردش كردم. 
جنس حر ف ها و صحبت هاي همس��ر ش��هيد 
عبدالرش��يد رش��وند آدمي را ناخودآگاه به یاد 
همس��ر زهير بن قين مي اندازد؛ همان شيرزن 
كربال كه همسرش را راهي ميدان نبرد دشت بال 
نمود. براي این شيرزنان شنيدن خبر شهادت 
همسرانش��ان با صبري زینبي توأمان مي شود. 
آذر رشوند از آن لحظات چنان با صالبت سخن 
مي گوید كه جای��ي براي تردی��د نمي ماند كه 
این��ان درس آموخت��گان مكت��ب زینب )س( 
هس��تند. همس��رم به آنچه س��ال ها در پي آن 
مجاهدت نمود رس��يد. 6 آذر ماه سال 1394. 
وقتي دوستش آقاس��يد جانباز شد من ته دلم 
خالي شد. با خودم گفتم كه حتماً عبدالرشيد 
شهيد مي شود. گذشت تا شهادتش. بارها خواب 
دیده بودیم كه مراس��م با شكوهي را در اربعين 
برگزار مي كنيم اما قبل از شهادتش خودش هم 
خواب دیده بود كه در حياط مس��جد جمكران 
قبري مي كند وقت��ي نام متوفي را مي پرس��د 
صدایي از داخل مزار به گوش مي رس��د كه این 
مزار شماست. همان لحظه از مناره هاي مسجد 
صداي اذان به گوش مي رس��د. ای��ن خواب را 
براي همس��ر برادرش تعریف كرد و تعبيرش را 

خواست. ایشان هم گفته بود تعبيرش شهادت 
است. 

 يک شنبه به يادماندني
یك روز قبل از ش��هادت به من زنگ زد و گفت 
ان ش��اء اهلل یك ش��نبه مي آیم. اینجا كار نيمه 
تمامي دارم. همان یك ش��نبه بود كه بچه هاي 
پادگان خبر شهادتش را برایم آوردند. در نهایت 
هم با تشييع بسيار با شكوهي در قطعه شهداي 
مدافع حرم امامزاده محمد به خاك سپرده شد. 
انتهاي همكالمي مان كه فرا مي رسد از ارتباط 
ش��هيد با برادر جانبازشان كه س��ال ها در كنار 
هم زندگي كرده بودند مي پرسم. ارتباط خوبي 
بين برادرها و خانواده هایمان برقرار بود. ایشان 
بس��يار به امورات برادر جانبازش��ان رسيدگي 
مي كرد. هر زمان از پادگان مي رس��يد ابتدا به 
دیدار برادرش مي رفت. همان لحظه ورود یك 
س��الم نظامي به برادرش مي داد و منتظر آزاد 
باش ایشان مي ماند. شاید این سالم نظامي یك 
ربع طول مي كشيد اما او همچنان منتظر مي شد 
تا برادرش آزاد باش بگوید. بيشتر اوقات برنامه 
ناهار را در كنار ایشان داشت. وقتي هم كه پيكر 
همسرم را آوردند، ابتدا نزد برادرش بردند و در 
كنار تخت ایشان گذاشتند. همسرشان گفته بود 
آقا حاال به ایشان آزاد باش مي گویيد؟! برادرش 

گفته بود بله مي گویم آزاد. 

2 9 7
2 6

8 9
4 1 8 5
3 7 4

1 6 7
9 5

6 1
8 7 3

132569874
794812365
658743192
429187536
376295418
815634729
243951687
567328941
981476253

حل جدول 3157

جدول 3158

ریاست  انتخابات  در   رئیسی  آیت اهلل  که  روزی 
جمهوری سیزدهم شعار خود را دولت مردمی اعالم 
یکسالگی دولتش  آستانه  در  بود که  کرد، مشخص 
برنامه ریزی ها  و  اقدامات  اولویت  با مردم در  ارتباط 
ریاست  نهاد  مردمی  ارتباطات  مرکز  و  بود  خواهد 

جمهوری از مهمترین ارکان دولت.
 سوم شهریور ماه سال گذشته و در پی سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولتی بر 
سرکار آمد که گفتمان خود را مردم و هرآنچه به نفع 
آن هاست، تعریف کرد. دولتی که به ریاست آیت اهلل 
دشوارترین  از  یکی  در  و  رئیسی«  ابراهیم  »سید 
مقاطع کشور تشکیل شد. دولت سیزدهم در حالی 
سکان هدایت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت 
که اقتصاد آلوده به رانت ارزی و نظام توزیع یارانه 
در کشور، از مسیر عدالت خارج شده بود و شرایط 
معیشتی مردم چندان مطلوب نبود. شاخص اعتماد 
قابل  افول  شرایط  بهبود  به  مردم  امید  و  اجتماعی 
مالحظه ای را نشان می داد و مردم به ویژه در مناطق 
عرصه  در  بودند.   بی توجهی ها گالیه مند  از  محروم 
به برجام و مذاکرات  بین الملل همه چشم ها  روابط 
عرصه  در  و  دوخته  آمریکا  و  اروپایی  کشور  سه  و 
اعضای  لفظی  درگیری های  هم  داخلی  سیاست 
کشور  تریبون های  روتین  به  مقننه  و  مجریه  قوای 
از چالش هایی بود که  این بخشی  بود.  تبدیل شده 
دولت سیزدهم در آغاز کار با آن روبرو بود و برای 
اشتباه در یک سال  رویه های  این  از  اصالح هریک 
گذشته به صورت جهادی و شبانه روز در میدان بوده 
است. اکنون در نخسین سالگرد آغاز رسمی کار و 
مسئولیت دولت در گزارش های مختلف به مرور این 
تالش های جهادی در عرصه های مختلف می پردازیم. 
نهاد  ارتباطات  مرکز  عملکرد  به  گزارش  این  در 
ریاست جمهوری در دولت سیزدهم و دستاوردهای 

آن خواهیم پرداخت.

ضرورت ارتباط با مردم
ریاست  نهاد  مجموعه  سامان  و  تاسیس  با  همزمان 
این  ارتباط  ضرورت  انقالب،  ابتدای  در  جمهوری 
نهاد به عنوان رکن اصلی اجرایی در کشور، با مردم 
مردمی  ارتباطات  مرکز  ابتدایی  هسته  و  احساس 
رئیس جمهور در این نهاد ایجاد شد. این مجموعه 
در طول سه دهه گذشته و به تناسب میزان اهمیتی 
می داد،  مردم  با  ارتباط  موضوع  به  وقت  دولت  که 
رشد کرد و خود به نهادی مهم و مجزا تبدیل شد. 
فعالیت این مجموعه در دولت های نهم و دهم اوج 
رئیس جمهور  استانی  سفرهای  واسطه  به  و  گرفت 
وقت و درخواست هایی که مردم به این نهاد ارسال 
بخش های  پرمششغله ترین  از  یکی  به  می کردند؛ 

دولت تبدیل شد.
در دولت های یازدهم و دوازدهم گسترش و تجهیز 
فیزیکی آن پیش رفت و به تناسب پیشرفت راه های 
ارتباطی، سامانه های جدید در روابط دولت و مردم 
در  اما  نهاد  این  شد.  ایجاد  مختلف  استان های  در 
آیت اهلل  متفاوت  نگاه  به  توجه  با  و  سیزدهم  دولت 
یافت  تحوالتی  آن ها،  با  ارتباط  و  مردم  به  رئیسی 
که نتیجه این تغییر دیدگاه کالن و تحوالت حاصل 
را  ریاست جمهوری  مردمی  ارتباطات  مرکز  آن،  از 
تصمیمات  اتخاذ  و  کشور  اداره  در  دولت  بازوی  به 

درست و برنامه ریزی دقیق تبدیل کرد.
این نهاد در تالش است تا براساس الزامات قانونی، 
به  نسبت  را  مجریه  قوه  زیرمجموعه  دستگاه های 
تصمیم  سازد.  پاسخگو  مردم  قبال  در  وظایف خود 
با  باید  دستگاه ها  این  در  برنامه ریزی  و  گیری 
مشارکت مردم و براساس نیازهای واقعی و ملموس 
آن ها صورت گیرد و اصالح امور و رویه های اشتباه 
گسترش  و  ایجاد  شود.  انجام  ایرانیان  نظارت  با 
مطالبه گری  زمینه  می تواند  ارتباطی  سامانه های 
مردم از یک سو و خدمت رسانی بهتر مسئوالن را از 

دیگر سو فراهم سازد.
اینک در آستانه یک سالگی دولتی که تمام سرمایه 
با  چه  را  آن ها  با  ارتباط  و  می داند  مردم  را  خود 
واسطه و چه بی واسطه برای خود مغتنم؛ آمار اعالم 
قرار  ارتباط  این  در مسیر  نهادی که  از سوی  شده 
رسیدگی  دهد  می  نشان  و  است  توجه  قابل  دارد، 
با چه کمیت و  ایران  نیازهای مردم  و  به دغدغه ها 

کیفیتی پیش رفته است.

سه راهی که مردم با نهاد ارتباط دارند
دولت  در  جمهور  رئیس  مردمی  ارتباطات  مرکز 
به  مشخص  روش  سه  مشخص  طور  به  سیزدهم 
منظور برقراری ارتباط بین مردم و مسئوالن تدارک 
ارتباطات  میز  تلفنی،  تماس  نامه،  است:  دیده 

دستگاه ها.

از  کاغذ  روی  و  مکتوب  نامه  نوشتن  نگاری:  نامه 
قدیمی ترین روش های دسترسی مردم به مسئوالن 
بوده است و اکنون نیز بسیاری از افراد به ویژه در 
روش  این  از  می دهند  ترجیح  محروم تر،  مناطق 
برای ایجاد ارتباط با مدیران و روسا استفاده کنند. 
به دست  استانی  نامه ها در سفرهای  این  از  بخشی 
وی  خود  گاهی حتی  و  رئیس جمهور  همراه  هیأت 
در  حضوری  صورت  به  دیگری  بخش  و  می رسد 
کوچه خوش زیان خیابان پاستور به دست مسئوالن 
مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاست جمهوری. در هر 

حالت نامه هنوز پل رابط بین دولت و ملت کارایی 
خود را از دست نداده و همچنان کاغذ برای بسیاری 

امن ترین پیام رسان محسوب می شود.
مراجعه حضوری و تماس تلفنی: حضور در خیابان 
پاستور و عالم حضوری مشکالت به مسئوالن و نیز 
پیگیری درخواست ها از طریق تماس تلفنی از دیگر 

مسیرهای ارتباطی مردم با مدیران دولتی است.
ارتباطات  مرکز  که  دیگری  مسیر  سامد:  سامانه 
و  مشکالت  از  آگاهی  برای  جمهوری  ریاست  نهاد 
دیدگاه های مردم پیش بینی کرد، سامانه سامد است. 
سامانه ای الکترونیکی که به منظور توسعه تعامالت 
مردم و دولت در بستر دولت الکترونیک تدارک دیده 
شده و از ضریب نفوذ باالیی در دستگاه های اجرایی 

)ستادی و استانی( برخوردار است.
هر  ارشد  مسئوالن  حضور  دستگاه ها:  میزخدمت 
و  نهاد  آن  از  مشخصی  مکان  در  نهادی  و  سازمان 
سازمان، الزامی است که دولت سیزدهم برای مدیران 
دستگاه های اجرایی در نظر گرفته و برآن پافشاری 
ساختارهای  و  ادارات  در  که  خدمتی  میز  دارد. 
از دیگر  زیرمجموعه قوه مجریه تدارک دیده شده؛ 

راه های ارتباطی مردم با مسئوالن است.

آماری از مرکز ارتباطات مردمی
به  سیزدهم  دولت  که   ۱4۰۰ شهریور  سوم  از 
برعهده  را  کشور  اداره  مسئولیت  رسمی  صورت 
مجموع  در  امسال،  تابستان  نیمه  تا  گرفت، 
تلفنی،  تماس   نامه ،  شامل:  مورد   ۶۰۹/۷۵۱/۱
ارتباطات  میز  و  الکترونیکی  پیام  مراجعه حضوری، 
مردمی دستگاه های اجرایی )برقرار شده در سفرهای 
این  از  که  است  شده  واصل  رئیس جمهور(  استانی 
میزان ۰۸۲/۵۵۶/۱ مورد، در ستادهای پاسخگویی 
اجرایی  دستگاه های  مردمی  ارتباطات  میزهای  و 
رسیدگی  چرخه  در  و  بررسی  استانی  سفرهای  در 
نیز در چرخه کاری  مورد  و ۵۲۷/۱۹۵  قرار گرفته 
اقدامات الزم متناسب  از  مرکز  قرارگرفته که پس 
بخش های  و  دستگاه ها  به  درخواست ها  موضوع،  با 
مربوط به منظور اقدام ارسال شده است. در جریان 
پاسخگویی  ستاد   ۲۵ از  بیش  استانی،  سفرهای 
برخط تلفن سه شماره ای )۱۱۱( در مرکز استان ها 
تماس  مورد،   4۷۶۱۵۹ مجموع  در  که  گردید  برپا 
در  ثبتی  موارد  کل  درصد   4۵/۳4 معادل  تلفنی 

سامانه سامد بوده است.
حضور  یا  و  گذشته  سال  یک  استانی  سفرهای  در 
مکان های  و  زمان ها  در  مردم  میان  رئیس جمهور 
مختلف، نامه های مکتوب بسیاری به مرکز ارتباطات 
 ۵۵/۶۵ معادل  نامه   ۹۰۵۹۷۵ تعداد  است.  رسیده 
شد.  ثبت  سامد  در  نامه  ثبتی،  موارد  کل  درصد 

ارتباطات  با برگزاری و استقرار ۵۲۳ میز  همچنین 
سفرهای  در  ستادی  اجرایی  دستگاه های  مردمی 
شهروندان  از  نفر   ۱۷۳۹4۸ مطالبات  به  استانی 

رسیدگی شده است.
رئیس جمهور،  مردمی  ارتباطات  مرکز  در  همچنین 
از مسائل و مشکالت عمومی  از ۳۱۸۸ مورد  بیش 
که  است  شده  شناسایی  استان ها  در  عام المنفعه  و 
به  مردم  صدای  عنوان  تحت  آنها  از  مورد   ۱۳۰۹
وزراء و معاونین رئیس جمهور منعکس و تعداد ۲4۳ 
مورد نیز تعیین تکلیف شده اند به این معنی که با 
انجام ۱۹۸ مکاتبه، تعداد ۹۲۰ مورد از موارد احصاء 
شده صدای مردم، از طریق ۲۳ وزارتخانه و سازمان 
شده  واقع  پیگیری  مورد  و  بررسی  دولتی  مستقل 

است.

یک نهاد و دو آمار
دولت  مردمی  ارتباطات  مرکز  عملکرد  مقایسه 
دوازدهم و سیزدهم در بازه زمانی مشخص و مشابه، 
خود بهترین گواه اجرایی شدن شعار آیت اهلل رئیسی 
در انتخابات است. اعداد از تفاوت بزرگی خبر داده 
و نشان می دهند که سخنان حجت االسالم »احمد 
صالحی« رئیس این مرکز در دولت سیزده، تنها در 

مقام حرف نیست.

مقایسه آماری عملکرد مرکز ارتباطات مردمی 
در دو دولت

صالحی اردیبهشت سال جاری و در نشست خبری 
مرکز  »در  بود:  کرده  تصریح  ایرنا،  در  شده  برگزار 
آن  تارک  بر  مبارک »مردم«  نام  ارتباطات مردمی، 
نقش بسته و منظور ما از مردم از هر رنگ و نژاد و 
طیف است و هر کسی که دغدغه کشور را داشته و 
ارزشمند  برای اعتالی آن خدمت می کند، برای ما 

است«. 

مردم از دولت مردمی چه خواستند؟
بررسی محتوی نامه ها، تلفن ها، پیام ها و مراجعه های 
نهاد  مردمی  ارتباطات  مرکز  به  مردم  حضوری 
ریاست جمهوری هم موضوع جالب و جذابی خواهد 
بود اگر بدانیم؛ مجموعه این پیام ها از سوی نهاد به 
و  می شود  ارسال  سازمان  و  وزارتخانه ها  و  ارگان ها 
در تصمیم گیری های کالن مورد توجه قرار می گیرد. 

کدام حوزه ها بیشترین دغدغه مردم بود؟
مرور حوزه هایی که بیشترین دغدغه مردم در آنجا 
ثبت شده است می تواند مسیر برنامه ریزی برای این 
روشن تر  را  آن  زیرمجموعه  دستگاه های  و  حوزه ها 
مردم  از سوی  مطرح شده  موضوعات  بررسی  کند. 
آن  زیر مجموعه  و  اقتصاد  که حوزه  نشان می دهد 
نزدیک  که  طوری  به  است  مردم  دغدغه  مهمترین 
به ۳۰ درصد از مراجعان به مرکز ارتباطات مردمی، 
امور بانکی و تسهیالت وام را مهمترین دغدغه خود 

اعالم کرده اند. 

دولت برای خواسته های مردم چه کرده است؟ 
ارتباطات  مرکز  وظایف  اصلی  شاید  و  مهم  بخش 
رساندن،  نتیجه  به  جمهوری  ریاست  مردمی 
درخواست ها و رفع مشکالت مردم است. در همین 
راستا ۱۷۸4 مورد از موارد دریافت شده با قید فوریت 
از  مستقیم  صورت  به  ساعت(   4۸ ظرف  )حداکثر 
طریق رئیس حوزه مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته 
است. مرکز ارتباطات در ۷۹ برنامه رئیس جمهور و 
پنج برنامه معاون اول، ۶4۲۷۷ برنامه دیدار چهره به 
مدیران  و  استانداران  برخط  پاسخگویی  و  چهره 
استقرار  و  برگزاری  استان ها،  اجرایی  دستگاه های 
اجرایی  دستگاه های  مردمی  ارتباطات  میز   ۵۲۳
مطالبه  به  رسیدگی  و  استانی  در سفرهای  ستادی 
۱۷۳۹4۸ نفر از شهروندان هم از مهمترین اقدامات 
استقرار  از  سال  یک  مدت  در  آن  ریاست  و  مرکز 

دولت سیزدهم بوده است.

امید مردم گزارش می دهد؛
روایتی آماری از عملکرد حلقه وصل ملت و دولت



دولت قطار اقتصاد را با مدیریت 
نقدینگی به ریل بازگرداند

 رئیس جمهور تصمیمی
 برای تغییر کابینه ندارد

صفحه )4(صفحه )4(

شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: قطار اقتصاد در دولت سیزدهم با کنترل نقدینگی 
به ریل اصلی بازگشت  و اصالحات اساسی آغاز شد. جوادکریمی 
گذشته  سال  یک  در  سیزدهم  دولت  دیپلماسی  درباره  قدوسی 
دولت  فعالیت های  بین  از  برجسته  عمل  سه  بخواهیم  اگر  گفت: 

سیزدهم را در یک سال گذشته را ذکر کنیم، در راس...

سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور هیچ تصمیمی برای تغییر در 
کابینه ندارد و وزرای اقتصادی دولت هم هیچ تغییری نمی کند.

 »علی بهادری جهرمی« روز یکشنبه این اظهارات را بیان کرد و 
درباره جمع بندی دولت در خصوص یارانه های نقدی و کاالبرگ 
به طور  ابتدا  از  یارانه  داشت: جمع بندی حوزه  اظهار  الکترونیک 

کامل مشخص بوده و مجلس شورای اسالمی دولت را ...
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دولت ها در زمینه عدالت و 
معیشت مردم کوتاهی کرده اند

روایتی آماری از 
عملکرد حلقه وصل 

ملت و دولت

معاون سیاسی استاندار:

محرومیت زدایی
 اولویت اول دولت سیزدهم است

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون 
هیچ گونه  استان  این  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
آسودگی  با  سرمایه گذاران  و  ندارد  امنیتی  مشکل 
بیایند. معاون  به استان  برای سرمایه گذاری  خاطر 
سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد از محرومیت زدایی و ارایه خدمت بی 
منت به عنوان اولویت نخست کاری دولت سیزدهم 
اقدامات  دولت  اخیر  یکسال  طی  افزود:  و  برد  نام 

شاخصی در این استان به سرانجام رسانده است.
نشست  در  یکشنبه  روز  مهر  هاشمی  جواد  سید 
هفته  بمناسبت  مارگون  شهرستان  اداری  شورای 

دولت اظهار داشت: باید این خدمات شاخص...

پاسخ  گفت:  امورخارجه  وزارت   سخنگوی 
جلسات  جمع بندی  از  پس  را  آمریکا 

کارشناسی در اولین فرصت می دهیم.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری  خبرگزاری  از  بازدید  از  پس 
اسالمی، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه 
پاسخ  زمانی  چه  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمریکایی ها را ارسال خواهد، گفت: موضوع 
پاسخ طرف آمریکایی در جلسات تخصصی 
زمان  است،  بررسی  حال  در  کارشناسی  و 
مشخصی را نمی توانم اعالم کنم برای اینکه 
خواهد  داده  ایران  پاسخ  زمانی  چه  بگویم 
جمع بندی  که  فرصتی  اولین  در  اما  شد 
شکل بگیرد و جزئیات بررسی شود، پاسخ 

داده خواهد شد.
نکته  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حائز اهمیت این است که جمهوری اسالمی 
ایران در بحث روند مذاکرات و دستیابی به 
توافقی که هم پایدار و جامع و هم تامین 
کننده منافع جمهوری اسالمی ایران باشد 
به  تاکنون  زمینه  این  در  و  است  جدی 
همانطور  است.  کرده  عمل  مسئوالنه  طور 
که گفتم زمان پاسخ دهی بستگی به نتایج 

جلسات کارشناسی خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما 
از پاسخ های آمریکا چیست، گفت: در حال 
حاضر برای پاسخ به این سوال زود است و 
باید آن را به نظر تیم مذاکره کننده موکول 
بررسی  مناسبی  زمانی  بازه  در  که  کنیم 
کرده و به جمع بندی برسند و حتما در این 

ارتباط اطالع رسانی خواهد شد.
کرد:  اظهار  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همانطور که می دانید روند مذاکرات ماهیت 
خاصی دارد به دلیل حساسیت موضوع و به 
دلیل محرمانه بودن موضوع مذاکرات همه 
طرف ها تا االن سعی کرده اند تا به ماهیت 
محرمانه بودن مذاکرات پایبند باشند به این 

جهت که رسانه ای کردن ...

به  اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  فتح  سپاه  فرمانده 
وظایف دولت نسبت به مردم، گفت: دولت های مختلف 
در زمینه معیشت مردم، عدالت و امید آفرینی کوتاهی 
از  رونمایی  آیین  در  خرمدل  حمید  سردار  کرده اند. 
چند  در  داشت:  اظهار  سخت«  روزهای  »مرد  کتاب 
سال اخیر که در این استان حضور دارم، برای رونمایی 
بودم،  ندیده  را  هرگز چنین جمعیتی  کتابی  هیچ  از 
وارد مجلس که شدم به شک افتادم که درست آمده 
وی  دارد.  موضوع جای شکرگزاری  این  که  نه،  یا  ام 
افزود: از ما سوال شد که شهیدان ما برای چه و چرا 

رفتند؟ اتفاقا روی صحبت ما همینجاست...

فرمانده سپاه فتح استان  عنوان کرد:

2

2
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معاون عمرانی استاندار خبر داد؛

۱۳۵۰خانه در
 شهر زلزله زده  سی سخت 

بهره برداری شد

از کهگیلویه و بویراحمد،

“ ِارسی” به جشنواره فیلم 
»IRMF« جمهوری چک 

راه یافت

ایران برای رسیدن
 به توافق جدی است 

2

2

کارنامه سال اولی دولت مردمی؛

چهار گام دولت 
برای پایداری آب 
آشامیدنی در استان

3

دولت  که  است  این  ماجرا  واقعیت  گفت:   دولت  اقتصادی  سخنگوی   
می خواهد از طرفی با هوشمند و سامانه محور کردن یارانه آرد کشور، آرد 
به مردم برسد. چون از ۲4 هزار تن روزانه توزیع آرد، در نهایت ۱۷ هزار تن 

به نفع مردم و بقیه به سود دالالن بود.
گزارش  ارائه  با  خبری  نشست  در  یکشنبه  روز  خاندوزی  احسان  سید 
عملکرد یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، گفت: در دولت قبل 
بی انضباطی های نظام مالی و بودجه ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره 

مردم وارد کرده بود.
برجام و سردرگمی  به موضوع  اقتصاد  و گره زدن  اثرات کرونا  افزود:  وی 
برجام، عمال موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاست ها شده بود طوری 
که فعاالن اقتصادی چشم اندازی نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود 

را ارائه دهند.
برای  تدابیری  سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
ثبات اقتصادی و حل چالش های اقتصادی در بلند مدت اندیشید و رشد 
مصوبه  اولین  به  این  و  تصویب  دولت  در  نخست  ماهه  سه  در  اقتصادی 

اقتصادی تبدیل شد.
کار  با  مواجهه  در  شد  تالش  این  بر  عالوه  کرد:   نشان  خاطر  خاندوزی 
برای  تولید و عدالت منطقه ای  ، مسائل حوزه  آفرینان و صادر کنندگان 

استان هایی مدنظر قرار بگیرد که از آنان غفلت شده بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ثبات بخشی به اقتصاد کالن گفت: با کنترل جدی 
از 4۰.۵  نقدینگی  بانکی که ماهانه رصد می شود، کنترل  ترازنامه شبکه 
)به  ۳۵درصدی  نقدینگی  کنترل  شاهد  دولت  ابتدای  در  درصد   ۳۷.۵ به 

استثنای بانک مهر اقتصاد( از ابتدای تیرماه هستیم.
وی افزود: همچنین در این مدت ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای 
مجوز از یک سال گذشته حذف و  صدور مجوز تبدیل به روال عادی شد 
به گونه ای که به موجب آن ۷۵ هزار فعال اقتصادی طی پنج ماه گذشته 

بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کردند.

شفافیت قراردادهای مالی
 موجب می شود فوالد مبارکه ها تکرار نشود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ایرنا که آیا دولت برای بازگشت پول 
به شرکت  دولتی فوالد مبارکه وارد عمل شده و قصد شکایت از رانت خواران 
آن را دارد، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فوالد مبارکه باعث شد 
در دو ماه اول این دولت ، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی 

جدید را مستقر کند.
وی افزود:  در بحث قصه امور کیفری، دولت کامال اعتقاد دارد که با دقت 
بررسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سوء استفاده کردند، با 
شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت 

در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه از دولت توقع می رود چاره ای برای تکرار نشدن 
این مصادیق بیندیشد و امکان چنین اختیار بی حد و حصر  وجود نداشته 
باشد، گفت: این مهمترین وظیفه است که سر فصل اصالح درجه شفافیت 
ابرازی برای شرکت های بورسی و دولتی جزو مسیرهایی است که در دولت 

دنبال می شود.
وی ادامه داد:  اگر می توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق 
و تفحص مجلس، توسط فعاالن اقتصادی انتشار آن اتفاق می افتاد و چه 

بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی زد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اعتقاد دولت به دیوارهای شیشه ای، 
خاطر نشان کرد: در دیوارهای شیشه ای این تخلفات کمتر رخ می دهد و 
افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می کند تا فوالد 

مبارکه ها تکرار نشوند و مسئوالن فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم 
انجام می شود. خاندوزی گفت : در شرایطی که سایه تحریم ها همچنان روی 
کشور وجود دارد، توانستیم ۵.۶ درصد رشد افزوده نفت را به ۹.۸ درصد 

برسانیم و نسبت به سال قبل ۱۱ برابر شد.
وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی گفت: از شهریور سال گذشته تا پایان 
، حجم تجارت ۹۲.۶ میلیون دالر است که ۲۲ میلیون دالر  بهار ۱4۰۱ 
افزایش داشت. صادرات کاالها به ۲۶ میلیارد رسید که رشد ۲۸درصدی و 

واردات به همین میزان رسید که رشد ۶۰درصدی را نشان می دهد.
نفتی  درآمدهای  دیگر  پایدار کشور  درآمدهای  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 

نیست، گفت: این درآمد پایدار ۶۳ درصد افزایش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار اوراق مالی دولت و استقراضی که 
دولت انجام می داد، اظهار داشت: در بحث استقراض دولت، بسیار کمتر از 
۵ ماه قبل از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم و انتشار اوراق مالی نسبت 
به همان ۵ ماه هم ۵۰درصد کمتر شد و یکهزار میلیارد تومان بدهی های 

روی دوش دولت بابت باز پرداخت اوراق داشتیم.

دولت به اهداف خود در مردمی سازی یارانه دست یافت
وی به رشد ۵۷درصدی خرید تضمینی گندم و افزایش ۳۰درصدی تولید 
برنج اشاره کرد و در ارتباط با مردمی سازی یارانه ها گفت : مردمی سازی 
یارانه ها که اردیبهشت امسال دولت آن را شروع کرد با اهدافی همراه بود 
که در همین چهار ماه ثمرات آن در گزارش رسمی ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز منتشر شد. 
خاندوزی یادآور شد: براساس این گزارش در دو ماه نخست مردمی سازی 
یارانه نسبت به دو ماهه قبل از آن قاچاق روغن نباتی بیش از ۵۰ درصد در 

مرزهای کشور کاهش بافته است.
از  تومان  میلیارد  هزار   4۰۰ از  بیش  دولت،  اقتصادی  گفته سخنگوی  به 
جاسک،  سلیمانی،  شهید  نفتی  های  پروژه  ابر  برای  کشور  بانکی  شبکه 

مکران و طرح انتقال آب از خلیج فارس اختصاص یافت.
خاندوزی یادآور شد: در پایان سال ۱4۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش 

یافت و امیدواریم کاهش بیشتر آن را در سال جاری شاهد باشیم. 
و  یافت  کاهش  بهار ۱4۰۱  در  درصد   ۹.۲ به  بیکاری  نرخ  داد:  ادامه  وی 
نرخ تورم ساالنه منتهی به تیر امسال که 4۰.۵ درصد بود، نسبت به سال 
قبل که 44.۲ درصد بود، کاهش را نشان می دهد که البته در یک بسته 

کوتاه مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال یادآور شد: در دولت مردمی قرار 
نیست از همه شاخص ها به عنوان یک دستاورد یاد شود. قطعاً شاخص تورم 
با آنچه که هدف ما در برنامه اقتصادی است بسیار فاصله دارد و ما به منظور 
کاهش تورم اقدامات متعددی برای همه دستگاه ها در نظر گرفته ایم و در 
یک بسته کوتاه مدت قرار است که به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت 
کنیم و ضمناً هر بخش گزارشی از اقدامات خود را در این زمینه ارائه دهد.

گزارشی از اصالح صنعت خودرو ارائه می شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: 
دو محور در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می شود. محور 
نخست افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصالح همزمان قیمت تمام  
شده و افزایش کیفیت است که امیداوریم  پایان سال گزارشی از اعداد و 
اصالحات  از  گزارشی  و  ارائه  شده  محقق  کیفیت  همچنین  و  کمی  ارقام 

صنعت خودروسازی اعالم شود.
خاندوزی اضافه کرد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای 
کمتر از ۲۰ هزار دالر و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دالر 
با آالیندگی کمتر زیست محیطی است که در کنار محور اول در نظر است.

وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در 
سال آینده، دارد یا نه؟ گفت: قیمت بنزین یکی از مولفه های موثر در الگوی 
مصرف این فرآورده در کشور است و ما در دولت قائل به این هستیم که 
صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای 
غیر قیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه 

استفاده کنیم.
امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

وی افزود: مصرف روزانه بنزین در ماه های گذشته به ۱۰۰ میلیون لیتر هم 
رسید که رشد قابل توجهی را نشان می دهد و اگر این روند ادامه یابد، به 
صراحت می گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، 

مگر اینکه آن سقف هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تالش می کند با برخی تدابیر غیرقیمتی 
مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً 
امسال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. اما همزمان باید از 
متغیرهای مختلفی که در نهایت کنترل مصرف بهینه بنزین را به همراه 

دارد، استفاده کنیم.
وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیز اظهار کرد: در 
مورد سال آینده هم تا بودجه ۱4۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت 
امروز که  نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی شود هیچ صحبتی کرد و 
آماده  بنزین  برای سال ۱4۰۲ در حوزه  برنامه ای  با شما صحبت می کنم 

نیست.
سهم انرژی تجدیدپذیر در کشور بسیار پایین است

عدم  دلیل  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
برای  برنامه ای  دولت  و  است  تولیدی  مراکز  برق  قطع  امسال،  خاموشی 
سرمایه گذاری در حوزه برق دارد، گفت: دولت هنگام شروع به کار، زمان 
زیادی برای دنبال کردن متغیرهای بلندمدتی چون سرمایه گذاری نداشته 

است بنابراین روشی را دنبال کرد که به عموم مردم مشکل وارد نشود.
وی افزود: البته به دلیل قطعی مقطعی برق کارگاه های تولیدی، صاحبان 

تولید گالیه هایی داشتند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: با این همه  ۶۲۲۵ مگاوات افزایش ظرفیت در 
اقتصاد  نامه خوبی بین وزارتخانه صمت و  همین مدت روی داد و تفاهم 

برای ۱۰ هزار مگاوات منعقد شد.
سرمایه  برای  ویژه ای  جذابیت  قیمتی  اصالحات  بدون  اینکه  بیان  با  وی 
اگر اصالح قیمت  ادامه داد:  ندارد،  نیروگاه وجود  و  برق  گذاران در حوزه 
نداشته باشیم سرمایه گذار سود نمی برد و طلبکاری نیروگاه ها از وزارتخانه ها 
افزایش می یابد. به محض اینکه فاینانس های مالی به نتیجه برسد اطالع 

رسانی می شود. 
انرژی های  نیرو  وزارت  کرد:  اذعان  همچنین  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
تجدید پذیر را دنبال می کند و ۹۳4 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور 
انرژی  سهم  شد.  فعال  گذشته  ماه  چند  در  مگاوات   ۶۰۰ و  بود  بالفعل 

تجدیدپذیر در کشور ما بسیار پایین است.
دو سناریو مربوط به مذاکرات در میز اقتصادی دولت مطرح است

وزیر اقتصاد درباره مذاکرات برجام و تأثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: همه 
ابزار فشار اقتصادی به کار بسته شده ایاالت متحده علیه اقتصاد ایران را 
تقریبا در سال های گذشته شاهد بودیم که دیگر ایجاد هراس برای ناامیدی 

مردم از طریق سیاست تحریمی اثر نخواهد داشت.
وی افزود: سیاست دولت در هر دو شرایط تحریم و به نتیجه رسیدن برجام 
مهمی  اقتصاد جلسات  وزارت  در  مهم  و همه دستگاه های  است  مشخص 
برگزار کردند تا در صورت رفع تحریم ها چه سیاست هایی باید اتخاذ کرد و 

دو سناریو در میز اقتصاد دولت مطرح است.
پیشنهاد  اصل  گفت:  هم  روستایی  مسکن  میلیونی   ۲۰۰ وام  درباره  وی 
مربوط به چند ماه قبل لست که سوم شهریور اجرایی شدن آن در هیأت 
وزیران تصویب شد و امیدواریم دولت گزارش عملکرد آن را با سرعت بیشتر 

منتشر کند.
۱.۷ میلیون معترض به دریافت یارانه، مستحق دریافت تشخیص داده شدند
خاندوزی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی یارانه های واریز شده به 
یارانه ای استحقاق  حساب برخی معترضان مسدود است، گفت: در نظام 
ایم،  شده  مرحله  این  وارد  تازگی  به  که  ما  کشور  در  ویژه  به  سنجی 

ظرافت هایی دارد که احتمال خطا وجود دارد.
وی افزود: 4.۲ میلیون نفر نسبت به ارزیابی خانوار اعتراض کردند که عدد 
بزرگی نیست و درصد خطای باالیی محسوب نمی شد اما کاش همین قدر 
نارضایتی میان مردم ایجاد نمی شد. وزارت رفاه ۱.۷ میلیون اعتراض را وارد 
دانست و امکان دریافت یارانه برای این افراد باز شد و افرادی که وزارت رفاه 

اطالعاتشان را دریافت نکرد مستحق دریافت آن نیستند.
از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم

خاندوزی با بیان اینکه نظام یارانه ای در سال های گذشته آن طور که باید 
به مردم کمک نمی کرد و هدفمند نبود، ادامه داد: یارانه کور توزیع می شد و 
بخشی از آن را دالالن سود می بردند؛ اما بنای این دولت این است که یارانه 

به خود مردم برسد نه دالالن و برای همین این سیاست را پیش گرفت.
وی با ذکر مثالی در حوزه یارانه آرد اضافه کرد: واقعیت ماجرا این است که 
دولت می خواهد از طرفی با هوشمند و سامانه محور کردن یارانه آرد کشور، 
آرد به مردم برسد. چون از ۲4 هزار تن روزانه توزیع آرد، در نهایت ۱۷ هرار 

تن به نفع مردم و بقیه به سود دالالن بود.
تومان  میلیارد  هزار  از ۲۰  بیش  افرادی  گفت:  دولت  اقتصادی  سخنگوی 
رانت برخوردار می شدند که این افراد قطعا از این اصالح استقبال نکرده و 

به دنبال مشوش کردن ذهن مردم هستند. 
خاندوزی تأکید کرد: از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم تا پرتی در توزیع 

آرد کشور به کمترین میزان ممکن برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد؛

از یارانه آرد عقب نشینی نمی کنیم 
امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

امام رضا علیه السالم
َراَط الُْمْستَِقیَم« ـ :اِستِرشاٌد ِلََدبِِه ، َواعتِصاٌم  ـ في تَفسیِر َقولِِه تَعالی : »اْهِدنَا الصِّ

بَِحبلِِه ، َواستِزاَدٌة ِفي الَمعِرَفِة بَِربِِّه وبَِعَظَمتِِه وبِِكبِریائِِه .
ـ در تفسیر آیه : »ما را به راه راست، راهنمایی فرما« ـ :درخواست ارشاد به آداب 

اوست و چنگ زدن به ریسمان او و تقاضای شناخت فزون تر پروردگارش
 و عظمت و کبریایی او . 
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محققان هشدار دادند؛
گرمای شدید تهدید کننده جان

 تا سال 2۱۰۰ رویدادی رایج می شود
بر اساس یک مطالعه جدید، امواج گرمایی تهدید 
کننده جان تا پایان قرن جاری رایج تر خواهند 

شد.
یک شاخص گرمای “خطرناک”، یعنی زمانی که 
رطوبت و دمای هوا با هم ترکیب می شوند، توسط 
سرویس ملی هواشناسی ۳۹.44 درجه سانتیگراد 
تعریف شده است. این سازمان، دمای “بی نهایت 
خطرناک” را ۵۱ درجه سانتیگراد تعریف می کند 

که برای انسان، شرایطی ناامن است.
تا  آستانه “خطرناک”  از  عبور  به گفته محققان، 
سال ۲۱۰۰ در ایاالت متحده ۳ تا ۱۰ برابر بیشتر 
به  شوند  موفق  کشورها  اگر  حتی  شد،  خواهد 
هدف توافق پاریس برای محدود کردن گرمایش 

زمین تنها به ۲ درجه سانتیگراد برسند.
بدترین  در  که  می دهد  هشدار  مطالعه  این 
کنترل  گلخانه ای  گازهای  انتشار  که  سناریویی 
خطرناک«  »بسیار  شرایط  می ماند،  باقی  نشده 
خط  به  نزدیک  سرزمین های  در  است  ممکن 

استوا رایج شود.
استاد  و  محققان  از  یکی  باتیستی«،  »دیوید 
واشنگتن، گفت: »تعداد  دانشگاه  علوم جوی در 
عرض های  در  گرما  خطرناک  سطوح  با  روزهای 
جغرافیایی میانی از جمله جنوب شرقی و مرکزی 
برابر  دو  از  بیش   ۲۰۵۰ سال  تا  متحده،  ایاالت 

خواهد شد.«
باتیستی در ادامه افزود: »حتی برای برآوردهای 
بسیار پایین انتشار کربن و واکنش آب و هوایی، 
تا سال ۲۱۰۰، بسیاری از مناطق استوایی تقریباً 
نیمی از سال سطوح »خطرناک« تنش گرمایی را 

تجربه خواهند کرد.«

محققان دانمارکی هشدار می دهند؛
سیگار کشیدن قلب را ضعیف می کند

سیگار  که  دهد  می  هشدار  جدید  تحقیقات 
کشیدن برای قلب شما حتی بدتر از آن چیزی 

است که فکر می کنید.
بیمارستان  از  ارشد  محقق  هولت«،  »اوا  دکتر 
گنتوفت در کپنهاگ دانمارک، گفت: »به خوبی 
انسداد  باعث  سیگار  که  است  شده  مشخص 
شریان ها شده و در نهایت منجر به بیماری عروق 

کرونر قلب و سکته می شود.«
او می گوید: »مطالعه ما نشان می دهد که سیگار 
به قلب های ضخیم تر و ضعیف تر  کشیدن منجر 
حجم  سیگاری  افراد  که  معنی  این  به  می شود. 
قدرت  و  قلب  محفظه چپ  در  خون  از  کمتری 
هر  دارند.  بدن  بقیه  به  آن  پمپاژ  برای  کمتری 
چه بیشتر سیگار بکشید، عملکرد قلب شما بدتر 

می شود.«
ترک  با  تا حدودی  می تواند  »قلب  افزود:  هولت 
سیگار بهبود یابد، بنابراین برای ترک هرگز دیر 

نیست«.
به  نزدیک  داده های  محققان  مطالعه،  این  برای 
تا ۹۹ سال  رده سنی ۲۰  در  و زن  مرد   4۰۰۰
بررسی  نداشتند،  قلبی  بیماری  هیچکدام  که  را 

کردند.
شرکت کنندگان عادت های سیگار کشیدن خود را 
گزارش کردند و همچنین از قلب شان سونوگرافی 
گرفته شد تا ببینند چقدر خوب فعالیت می کند.

قلب های  سیگاری  افراد  دریافتند  محققان 
ضخیم تر، ضعیف تر و سنگین تری دارند. هر چه 
پمپاژ  قدرت  می کشیدند،  بیشتری  سیگار  افراد 

قلب آنها بیشتر آسیب دیده بود.
هولت افزود: »مطالعه ما نشان می دهد که سیگار 
نه تنها به رگ های خونی آسیب می رساند، بلکه 
به طور مستقیم به قلب نیز آسیب می رساند. خبر 
ترک  با  آسیب ها  از  برخی  که  است  این  خوب 

سیگار قابل برگشت است.«

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛
واکسیناسیون دوز سوم
 رضایتبخش نبوده است

به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
تزریق نزدیک به ۱۵4 میلیون دوز واکسن کرونا 
رضایتبخش  سوم،  دوز  پوشش  گفت:  کشور،  در 

نبوده است.
 کمال حیدری، شنبه شب ۵ شهریور ۱4۰۱ در 
گفتگوی تلویزیونی، افزود: در حدود ۱۵4 میلیون 
دوز واکسن کرونا در سه نوبت اول، دوم و سوم 
اول و دوم،  تزریق دوز  انجام شده که  در کشور 

خوب بوده است.
وی به نقش مردم در مشارکت برای واکسیناسیون 
تا  باعث شد  مردم  و گفت: مشارکت  کرد  اشاره 

شرایط کشور به حالت عادی باز گردد.
ما نشان می دهد  بررسی های  داد:  ادامه  حیدری 
به  کشور  در  کرونا  واکسن  اول  دوز  پوشش  که 
مرز ۹۵ درصد رسیده و دوز دوم نیز در برخی از 

استان ها در حدود ۸۵ درصد است.
وی گفت: متأسفانه در پوشش دوز سوم واکسن 
عادی  و  نبود  داشتیم  انتظار  که  طور  آن  کرونا، 
اینکه  رغم  به  گرفته،  شکل  جامعه  در  انگاری 

واکسن به اندازه کافی وجود دارد.

سخنگوی دولت:

 رئیس جمهور 
تصمیمی برای تغییر کابینه ندارد

سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور هیچ تصمیمی برای تغییر 
تغییری  هیچ  هم  دولت  اقتصادی  وزرای  و  ندارد  کابینه  در 

نمی کند.
 »علی بهادری جهرمی« روز یکشنبه این اظهارات را بیان کرد و 
درباره جمع بندی دولت در خصوص یارانه های نقدی و کاالبرگ 
الکترونیک اظهار داشت: جمع بندی حوزه یارانه از ابتدا به طور 
کامل مشخص بوده و مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف 
کرده است که یارانه را به  صورت کاالبرگ در اختیار مردم قرار 
ابتدا  از  این بسیار روشن و مشهود بود و مسیر دولت  دهد و 

همین بوده و اعالم شده است.
سخنگوی دولت گفت: هر زمان زیرساخت های الزم به صورت 
باشد،دولت  داشته  اجرایی  امکان  و  شود  فراهم  درصد   ۱۰۰
مکلف به اجرای قانون است بنابراین تا زمانی که نظر قانون بر 

کاالبرگ است دولت باید این کار را انجام دهد.
که  زمانی  کرد:  تصریح  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
به طور طبیعی راهی  باشد  نداشته  زیرساخت های الزم وجود 
جز پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد و تازمانی که زیرساخت ها 
ایجاد و تکمیل نشود و قابلیت بهره برداری نداشته باشد همین 

شیوه پرداخت یارانه نقدی تداوم دارد.

دولت سیزدهم قطار اقتصاد را با 
مدیریت نقدینگی به ریل بازگرداند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
کنترل  با  سیزدهم  دولت  در  اقتصاد  قطار  گفت:  اسالمی 

نقدینگی به ریل اصلی بازگشت  و اصالحات اساسی آغاز شد.
جوادکریمی قدوسی درباره دیپلماسی دولت سیزدهم در یک 
بین  از  برجسته  عمل  سه  بخواهیم  اگر  گفت:  گذشته  سال 
ذکر  را  گذشته  سال  یک  در  را  سیزدهم  دولت  فعالیت های 
کنیم، در راس این سه عمل، توسعه فعالیت پایدار و غیرشعاری 

با همسایگان جمهوری اسالمی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم، روابط با 
کشورهای همسایه به صفر رسیده بود افزود: رسالت دولت قبل 
به جای سازندگی، تخریب بود. بنابراین در دولت فعلی، روابط با 
کشورهای همسایه به جز عربستان سعودی که در حال رایزنی 
هستند، به بهترین موقعیت خود در4۰  سال گذشته رسید که 

البته این شرایط همچنان پتانسیل رشد را دارد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس اضافه کرد: بر اساس 
توافقاتی که با کشورهای همسایه ومنطقه انجام شده و افزایش 
در  طالیی  روزهای  کشور،  اقتصاد  در  بخش خصوصی  حضور 
ابعاد مختلف از جمله ترانزیت کاال، تبادالت تجاری و صادرات 
نفتی و غیرنفتی به اوج خود خواهد رسید. از طرفی عضویت 
جمهوری اسالمی ایران در پیمان های شانگهای، بریکس و سایر 
معاهده های بین المللی به رونق اقتصاد کشور و استفاده کامل 

از ظرفیت دیپلماسی کمک شایانی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه رویه یک سال گذشته دولت سیزدهم، تاثیر 
مثبتی برتولید و تولیدکننده گذاشته است، گفت: عملکرد یک 
سال گذشته دولت مهمترین عامل در خنثی سازی تحریم ها 
هسته ای  کننده  مذاکره  تیم  ادامه  در  شد  سبب  که  بوده  
جمهوری اسالمی ایران مقابل طرف های مذاکره کننده با دست 

پر گفت و گو کند.
قدوسی با اشاره به تاثیر دیپلماسی دولت سیزدهم در افزایش 
به  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  گفت:  کشور  داخلی  امنیت 
گذاری شده  مین  بخش های کشور  نحوی عمل شد که همه 
دچار  اقدامی،  هر  برای  سیزدهم  دولت  که  نحوی  به  بودند. 
مشکالت شده و  سیاست فشار حداکثری هم به نحوی تنظیم 
شده بود که دولت سیزدهم برای انجام هر اقدامی، یک بحران 

پیش رو داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد:  برخی از ناامنی ها، اعتصاب ها، 
ترورها و عملیات های تروریستی از جمله مسائلی بود که دولت 
به جا گذاشت ولی خوشبختانه وزارت اطالعات،  از خود  قبل 
امنیت  موضوع  در  انتظامی  نیروی  و  سپاه  اطالعات  سازمان 

داخلی بسیار عالی عمل کردند تا کشور آرام شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره 
سومین دستاورد برجسته در دولت سیزدهم ادامه داد: رویکرد 
عمیق دولت به بهبود زیرساخت های پولی، بانکی، تولید، رفع 
موانع تولید، هدفدمندی یارانه ها و رفع مشکالت مختلف بود که 
همچنان این روند در حال پیشروی است. قدوسی با بیان اینکه 
در همه امور، قطار کشور از ریل خارج شده بود، اظهار داشت: 
قطار اقتصاد در دولت سیزدهم با کنترل نقدینگی به ریل اصلی 
این  نتیجه  که  است  آغاز شده  اساسی  اصالحات  و  بازگشت  
اعمال واقدامات را در آینده ای نزدیک شاهد خواهیم بود. وی با 
اشاره به نزدیک شدن جمهوری اسالمی و طرف غربی به توافق 
در موضوع مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: اگر این توافق در 
آستانه انجام شدن است به دلیل همین سه اصل توسعه روابط 
در  کشور  زیرساخت های  بهبود  و  امنیت  همسایگان، حفظ  با 

دولت سیزدهم است که به منصه ظهور رسید.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ بایدن تماس تلفنی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را رد کرد 

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:

 ایران برای رسیدن به توافق جدی است

پاسخ  امورخارجه گفت:  وزارت   سخنگوی 
جلسات  جمع بندی  از  پس  را  آمریکا 

کارشناسی در اولین فرصت می دهیم.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری  خبرگزاری  از  بازدید  از  پس 
اسالمی، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه 
پاسخ  زمانی  چه  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمریکایی ها را ارسال خواهد، گفت: موضوع 
پاسخ طرف آمریکایی در جلسات تخصصی 
زمان  است،  بررسی  حال  در  کارشناسی  و 
مشخصی را نمی توانم اعالم کنم برای اینکه 
خواهد  داده  ایران  پاسخ  زمانی  چه  بگویم 
جمع بندی  که  فرصتی  اولین  در  اما  شد 
شکل بگیرد و جزئیات بررسی شود، پاسخ 

داده خواهد شد.
نکته  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حائز اهمیت این است که جمهوری اسالمی 
ایران در بحث روند مذاکرات و دستیابی به 
توافقی که هم پایدار و جامع و هم تامین 
کننده منافع جمهوری اسالمی ایران باشد 
به  تاکنون  زمینه  این  در  و  است  جدی 
همانطور  است.  کرده  عمل  مسئوالنه  طور 
که گفتم زمان پاسخ دهی بستگی به نتایج 

جلسات کارشناسی خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما 
از پاسخ های آمریکا چیست، گفت: در حال 
حاضر برای پاسخ به این سوال زود است و 
باید آن را به نظر تیم مذاکره کننده موکول 
بررسی  مناسبی  زمانی  بازه  در  که  کنیم 
کرده و به جمع بندی برسند و حتما در این 

ارتباط اطالع رسانی خواهد شد.

باید به ماهیت محرمانه بودن مذاکرات 
پایبند بود

کرد:  اظهار  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همانطور که می دانید روند مذاکرات ماهیت 
خاصی دارد به دلیل حساسیت موضوع و به 
دلیل محرمانه بودن موضوع مذاکرات همه 
طرف ها تا االن سعی کرده اند تا به ماهیت 
به  باشند  پایبند  مذاکرات  بودن  محرمانه 
زودهنگام  کردن  رسانه ای  که  جهت  این 
کمک به نتیجه مذاکرات نمی کند و باید در 
بازه زمانی مناسب خود، این اطالع رسانی 

صورت بگیرد.
ارزیابی  این سوال که  به  پاسخ  کنعانی در 
رفع  مذاکرات  وضعیت  آخرین  از  شما 
تحریم ها چیست و اینکه آیا دولت بایدن در 
این خصوص به نظر می آید بسیار ضعیف و 
بدون اعتماد به نفس تصمیم گیری می کند 
آیا فکر می کنید تعقل در کاخ سفید حاکم 
پیشین  رفتارهای  واشنگتن  و  می شود 
موضوع  گفت:  می کند،  جبران  را  خود 
گمان  ما  است.  موضوع حساسی  مذاکرات 
از  مرحله  این  تا  که  موضوعی  می کنیم 
روند مذاکرات رخ داد، روند مثبت و رو به 
جلویی است. همانطور که بارها اعالم شده 
است موضوعات باقیمانده در ارتباط با روند 
زیادی  موضوعات  تحریم ها،  رفع  مذاکرات 
مرتبط  مسائل  بیشتر  عبارتی  به  نیست 
فصل  و  حل  طرفین  میان  برجام  توافق  با 

باقیمانده،  اندک  موضوعات  اما  است  شده 
موضوعات حساس و مهم و تعیین کننده ای 

است.
می توانیم  قاطعیت  با  اینکه  بیان  با  وی 
بگوییم که جمهوری اسالمی ایران به دنبال 
توافق است، گفت: ایران با جدیت دستیابی 
است  معتقد  و  می کند  دنبال  را  توافق  به 
راستای  در  هم  برجام  اجرای  سرگیری  از 
در  هم  و  ایران  اسالمی  جمهوری  منافع 
است  توافق  این  طرف های  منافع  راستای 
و  است  دوطرفه  در مجموع یک مسیر  اما 

تعهدات متقابل وجود دارد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
که  است  معتقد  ایران  اسالمی  جمهوری 
اجرای توافق باید به صورت دوجانبه شکل 
توافق  اعضای  همه  و  شود  انجام  و  بگیرد 
باید به تعهدات خود ملتزم و پایبند باشند.

از ابتکارات و نقش سازنده دوستان 
منطقه ای خود استقبال می کنیم

به  دستیابی  برای  ما  کرد:  بیان  کنعانی 
توافق مجدد جدی هستیم و در این زمینه 
و  شدیم  مذاکرات  روند  وارد  جدیت  با 
منعطف عمل کردیم، ابتکارات عدیده ای را 
در شرایط مختلف زمانی برای دستیابی به 
توافق مطرح کردیم و از هر ابتکاری هم که 
از سوی دوستان ما در منطقه مطرح شده 
استقبال کردیم و از نقش سازنده آنها نیز 

استقبال می کنیم.
جدیت  زمینه  این  در  ما  کرد:  تاکید  وی 

دولت  قضیه  دیگر  طرف  یک  اما  داریم 
آمریکا  دولت  آیا  ببینیم  باید  است  آمریکا 
برای  را  الزم  سیاسی  اراده  رابطه  این  در 
آیا دولت  یا خیر؟  توافق دارد  به  دستیابی 
منتظر  همچنان  زمینه  این  در  آمریکا 
دیدگاه های رژیم صهیونیستی باقی می ماند 
و آیا اولویت های رژیم صهیونیستی را مالک 
تصمیم سیاسی قرار می دهد یا اولویت های 

منافع ملی دولت و ملت آمریکا.
ما  افزود:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این  آمریکایی  طرف  که  هستیم  امیدوار 
تدبیر و عقالنیت باشد و این اراده سیاسی 
شکل بگیرد که در قالب توافق عمل کنند 
که  را  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظارات  و 
شده  تایید  و  مشروع  قانونی،  انتظاراتی 
ایرانی  منافع طرف  و  کنند  لحاظ  را  است 

را تضمین کنند.

تیم مذاکره کننده با جدیت
 و نتیجه محور عمل می کند

اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کنعانی 
روش  بین  اساسی  تفاوت  یک  بخواهید 
در  قبل  دولت  و  دولت  این  در  مذاکراتی 
ببرید،  نام  تحریم ها  رفع  مذاکرات  حوزه 
کدام مورد را ذکر می کنید، گفت: موضوعی 
فعلی  مذاکره کننده  تیم  با  ارتباط  در  که 
بگویم  می توانم  ایران  اسالمی  جمهوری 
این است که تیم مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی ایران با جدیت وارد مذاکره شده و 
با خالقیت عمل کرده است و در عین حال 
ایران  اسالمی  جمهوری  قرمز  خطوط  به 

پایبند است.
وی ادامه داد: به عبارتی ما هم در مذاکره 
جدی حاضر شدیم، هم اینکه تیم مذاکره 
و  می کند  عمل  محور  نتیجه  ایران  کننده 
اینکه تیم مذاکره کننده خطوط قرمز  هم 
رعایت  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 

می کند و از آن عدول نخواهد کرد.
ما  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
معتقدیم که به توافقی پایبند خواهیم بود 
که منافع اساسی کشور و ملت را تامین و 

تضمین کند.
مسیر  یک  توافق  کرد:  خاطرنشان  کنعانی 
پایدار  توافق  صورتی  در  و  است  دوطرفه 
به  توافق  اعضا و طرف های  بود که  خواهد 
باشند  ملتزم  خود  تعهدات  و  مسئولیت ها 
امور  وزارت  سوی  از  بارها  کنند.  عمل  و 
خارجه تاکید شده که ما به دنبال یک توافق 
با  ارتباط  این  در  و  پایدار هستیم  و  خوب 
جدیت مذاکره می کنیم و این روند را دنبال 

می کنیم.

شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده   
اسالمی با بیان اینکه بانک ها همه اقتصاد، 
تولید، کشاورزی و تجارت کشور را استثمار 
کردند، گفت: بانک ها در زمان رکود و رشد 
جدید  شعبات  ایجاد  دنبال  به  هم  منفی 

خود هستند.
 در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس 
به  رسیدگی  جریان  در  اسالمی  شورای 
در  اقتصادی  کمیسیون  دوم  شور  گزارش 
اسالمی  جمهوری  بانکداری  طرح  مورد 
را  طرح  این   ۱۸ ماده  نمایندگان  ایران، 

بررسی کردند.
در  تهران  مردم  نماینده  ایزدخواه  اهلل  روح 
اعضای  درباره  که  ماده ۱۸  درباره  مجلس 
گفت:  است،  مرکزی  بانک  فقهی  شورای 
عضویت رئیس کل بانک مرکزی و معاونان 
رئیس کل  و حقوقی  نظارت  تنظیم گری، 
کل  رئیس  دارد.  اشکاالتی  شورا  این  در 
این شورا  نباید حق رأی در  بانک مرکزی 
را داشته باشد همانطور که رئیس مجلس 

عضو شورای نگهبان نیست.
وی افزود: حضور رئیس کل باید بدون حق 
رأی باشد زیرا فقها باید در این شورا اظهار 
نظر کنند. همان طور که در زمان انتخابات 
می گوییم که ۹۶ درصد مردم سرمایه بانک 
ها را تامین می کنند اما چهار درصد منتفع 
می شوند، در جریان بررسی چنین طرحی 
باشیم.  داشته  توجه  مسئله  این  به  باید 
امروز  اسالمی  متخصص  دهها  طرفی  از 
در  دکتری  سطح  در  که  هستند  قم  در 
پژوهشکده ها فعال هستند و ما چه زمانی 

قرار است به آن ها فضا دهیم؟
ها  بانک  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
تجارت  و  کشاورزی  تولید،  اقتصاد،  همه 
رکود  زمان  در  و  کردند  استثمار  را  کشور 

شعبات  ایجاد  دنبال  به  هم  منفی  رشد  و 
در  نباید  رو  این  از  هستند.  خود  جدید 
این موضوع رأی موافق دهیم  به  خستگی 
ارز  حذف  با  خستگی  در  که  طور  همان 
ترجیحی موافقت کردیم و پشیمان شدیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح 
کرد: با تدابیری که برای این شورا در طرح 
مذکور اندیشیده شده نه تنها رئیس بانک 
ما  بلکه  بود  نخواهد  پاسخگو  مرکزی 
اختیارات آن را هم افزایش می دهیم. باید 
توجه داشته باشیم که مجلس حق سوال یا 
از  ندارد.  را  مرکزی  بانک  رئیس  استیضاح 
این رو عضویت رئیس کل بانک مرکزی و 
معاونانش از شورای فقهی باید حذف شود.

مردم  نماینده  خانقاه  نظری  سیدغنی 
خلخال و کوثر نیز در مخالفت با پیشنهاد 
در  وی  اظهارات  از  انتقاد  ضمن  ایزدخواه 
مورد خستگی نمایندگان مجلس و زیرسوال 
بردن شأن و حیثیت مجلس گفت: حضور 
افراد در شورای فقهی مهم نیست زیرا در 
این شورا فقط فقها حق رأی دارند، قوانین 

ما باید مستند به قوانین باالدستی باشند.
بانکداری  طرح   ۱۸ ماده  افزود:  وی 
 ۱۶ ماده  براساس  ایران  اسالمی  جمهوری 
شده  نوشته  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
است. بیان چنین اظهاراتی سبب می شود 
مجازی  فضای  در  اشتباه  به  اظهاراتی  که 

که  طور  همان  شود  عنوان  مجلس  علیه 
قرار  ما  که  شده  گفته  مجلس  علیه  اخیرا 
است در هر بانک یک ناظر فقهی بگذاریم 
یا اینگونه تلقی شده که به جای حضور ۳ 
یا 4 فقیه در شورای فقهی قرار است در هر 
بانک یک فقیه مستقر شود که هیچ کدام 
از این مطالب درست نیست. چرا که حضور 
فقهی  شورای  در  هم  مرکزی  بانک  رئیس 
تنها برای بیان اطالعات پیرامون موضوعات 

است.
مردم  نماینده  ذاکر  سیدسلمان  همچنین 
پیشنهاد  با  موافقت  در  مجلس  در  ارومیه 
باید  مجتهد  پنج  جای  به  گفت:  ایزدخواه 
فقیه مطلق در این شورا عضو شود. همان 
یک  شورا  این  شد  قید  باال  در  که  طور 
شورای تخصصی است و افراد غیرمطلع از 
یا حق  قرار گیرند  فقها  نباید در کنار  فقه 

رأی داشته باشند.
کمیسیون  سخنگوی  طغیانی  مهدی 
اظهار  باره  این  در  نیز  مجلس  اقتصادی 
داشت: شورای فقهی را به عنوان یک رکن 
در نظر گرفته ایم و موضوعاتی که رئیس کل 
بانک مرکزی به این شورا ارجاع می دهد یا 
قرار  می کنند  درخواست  فقها  که  مسائلی 
است در این شورا بررسی شود. رئیس کل 
نظارت  و  پیگیری  به  بانک مرکزی موظف 
و  شوراست  این  مصوبات  اجرای  حسن  بر 

لذا  تبیین کند  برای فقهی  را  باید موضوع 
عضویت وی در این شورا ضروری است.

مسائل  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
اختالف  فقها  بین  است  ممکن  هم  فقهی 
نظر وجود داشته باشد در این ماده آوردیم 
که الزم نیست همه فقها موافق باشند و با 
موافقت ۳ فقیه حکم صادر می شود بنابراین 
بینی  پیش  ماده  این  در  همکاران  دغدغه 

شده است.
علی نیکزاد ثمرین که ریاست صحن علنی 
به  پاسخ  در  داشت،  عهده  بر  را  مجلس 
ماده ۱۸ طرح  گفت:  نمایندگان،  اظهارات 
مذکور براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم 
توسعه نوشته شده از این رو عضویت رئیس 
کل بانک مرکزی و معاونان وی در شورای 
دیگر  سوی  از  است،  اشکال  بدون  فقهی 
مصوبات فقهی این شورا با رأی موافق سه 
است  شده  شناخته  معتبر  جلسه  در  فقیه 
بنابراین کار شورای فقهی با موازین اسالمی 
تطبیق دارد. نایب رئیس مجلس در پاسخ 
یادآور شد:  ایزدخواه،  اهلل  روح  اظهارات  به 
در  نمایندگان  نیست،  خسته  مجلس 
خستگی تصمیم گیری نمی کنند و دشمن 

خسته است.
هیات  عضو  سلیمی  علیرضا  همچنین 
رئیسه مجلس در جریان بررسی این ماده 
در  اساسی  قانون  چهارم  اصل  استناد  به 
مذکور  طرح   ۱۸ ماده  در  گفت:  اخطاری 
مورد  در  خصوص  به  دارد  وجود  ابهاماتی 
در  این  دارد،  ابهام  فقهی  غیر  مصوبات 
این شورا فقط درباره مسائل  حالیست که 
دایره  نباید  و  کند  صادر  حکم  باید  فقهی 

وظایف این شورا را گسترده کنیم.
در نهایت نمایندگان در نهایت با پیشنهاد 

روح اهلل ایزخواه مخالفت کردند.

نماینده مجلس:

بانک ها همه اقتصاد، تولید، کشاورزی 
و تجارت کشور را استثمار کردند


