
تحقق نیافتن سهم بخش 
کشاورزی یک نقص است 

به نهادهای نظارتی اعتماد کامل دارم/
 تا روشن شدن حقایق همکاری می کنیم
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تعاونی  بخش  نقش  افزایش  ضرورت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
حوزه  در  مسئولیت  دارای  اجرایی  دستگاه های  کشور،  اقتصاد  در 
تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشی از دالیل 
کاستی های موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق 
روز  رئیسی ظهر  ابراهیم  کنند. سید  ارائه  این سند  اهداف  کامل 

یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی »تعاون« با اشاره به ...

مشاوران  از  یکی  به  اتهام  به  واکنش  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
خود اعالم کرد تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه 
نظارتی درون دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب 
کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقالبی و 
پر کار وزارتخانه شده است. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی 
به خبر منتشر شده درخصوص دستگیری یکی از مشاوران خود ...
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 مشکل قطعی مکرر برق در لنده
 برطرف می شود

 اعتیاد 
و رابطه آن با 

ناکامی ها و عقده ها  

معاون وزیر صمت عنوان کرد:

اقدامات زیرساختی معدنی اولویت 
مناطق محروم در دستور کار است 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  عامل 
ایران)ایمیدرو( گفت: طرح آمایش صنعتی  معدنی 
اقدامات زیرساختی  ایمیدرو بوده و  در دستور کار 

معدنی اولویت مناطق محروم قرار گرفته است.
 وجیه اله جعفری روز یکشنبه در دیدار با استاندار 
داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ تا  دارد  آمادگی  ایمیدرو 
جمله  از  مختلف  های  بخش  در  گذاری  سرمایه 
معدن در این استان انجام دهد. وی ادامه داد: طرح 
هایی شناسایی خواهند شد که ماندگاری و پایداری 
داشته باشند و در این خصوص کارهای مطالعاتی ...

که  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک 
پول،  مقداری  کنترل  و  نقدینگی  کنترل 
بانک  که  است  ماموریتی  و  وظیفه  مهمترین 
مرکزی دارد و رئیس جمهور به درستی بر آن 
تاکید داشت. چرا که اگر این اتفاق بیفتد آثار 
نزولی خود در تورم را خواهد گذاشت و مردم 

آن را لمس خواهند کرد.
در  گذشته   روز  رئیسی صبح  ابراهیم   سید 
مرکزی  بانک  ارشد  مدیران  با  جلسه ای 
ارتقاء  و  تحول  برای  دهگانه  ماموریت های 
به  می توان  که  کرد  اعالم  را  مرکزی  بانک 
ناترازی  اصالح  ملی،  پول  ارزش  تقویت 
بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصالح 
سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه 
وثایق  دامنه  توسعه  کشور،  تجاری  و  گذاری 
سازی  فعال  گذاری،  وثیقه  فرآیند  تسهیل  و 
نظارتی و  تقویت سامانه های  حساب تجاری، 
تولیدی  واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین 

اشاره کرد.
دکتر محمدعلی خادم سهی کارشناس مسائل 
اقتصادی درباره این ماموریت های محول شده 
رئیس جمهور به بانک مرکزی، به ایسنا گفت: 
مرکزی  بانک  وظیفه  مهم ترین  من  نظر  به 
کنترل رشد نقدینگی و کنترل مقداری پول 
امروز  صحبت های  در  درستی  به  که  است 
رئیس جمهور به عنوان یکی از ماموریت های 

اصلی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت.
اینکه  به  توجه  با  تورم  زمینه  در  افزود:  وی 
تحت  مرکزی  بانک  طرف  از  بانکی  نظام 
نظارت موثری اداره نمی شود و انواع تخلفات 
در سیستم بانکی از جمله اعطای تسهیالت به 
اشخاص مرتبط، اعطای تسهیالت کالن بیش 
از حدود مقرر، عدم رعایت کفایت سرمایه و 
انجام  بانک  سهامداری  ساختار  رعایت  عدم 
تاثیر  می شود کنترل رشد نقدینگی می تواند 
بسزایی در اصالح سیستم بانکی و کنترل نرخ 
عنوان  به  داد:  ادامه  وی  باشد.  داشته  تورم 
مثال در زمینه رعایت ساختار سهامداری هیچ 
درصد   33 تا   3۰ از  بیش  ندارد  حق  بانکی 

سهام خود را به شخص واحدی...

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
جدید  مداره   ۲ برق  شبکه  احداث  از  بویراحمد  و 
َسرپَری  برق  توزیع  فوق  ایستگاه  از  لنده  شهرستان 
 ۲۰ حدود  طول  به  سوق  شهر  خروجی  تا  دهدشت 
با  دیدار  در  زاده  ُمعتمدی  جمال  خبرداد.  کیلومتر 
فرماندار شهرستان لنده اظهار داشت: برق شهرستان 
لنده هم اکنون با یک خط ۲ مداره جدید و یک خط 
تک مداره قدیمی که بسیار فرسوده و نیاز به احداث 
و اصالح شبکه جدید دارد تامین می شود. وی با بیان 
ایستگاه  از  جدید  مداره   ۲ برق  شبکه  احداث  اینکه 

َسرپَری دهدشت تا خروجی شهر...

مدیر عامل برق استان عنوان کرد:
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توسعه گیاهان دارویی
 در ۴۰۰۰ هکتار
 از مراتع استان
 هدفگذاری شد

فرمانده انتظامی کهگیلویه  خبر داد:

۱۰ تن آهن آالت مسروقه 
جاده ملی پاتاوه - دهدشت 

کشف شد

کنترل نقدینگی ماموریت 
رئیس جمهور به بانک مرکزی
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مدیر کل ورزش و جوانان  کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد ؛

۱۰5 پروژه ورزشی 
نیمه تمام در استان 

3

بنگاه داری،  از  بانکداری  نظام  پرهیز  لزوم  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
مأموریت های اصلی بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی را تبیین 

کرد.
آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جریان بازدید از سامانه های بانک 
مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی در جمع مدیران 
ارشد این مجموعه به “جایگاه مهم بانک مرکزی” در مدیریت منابع 
پولی و مالی و اصالح نظام بانکی اشاره و مأموریت های ۱۰گانه برای 

تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
آیت اهلل رئیسی بانک مرکزی را اتاق اندیشه ورزی و رصد سیاستهای 
پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصالح و 
ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست های 

مالی و پولی کشور نظارت کند.
رئیس جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصالح ناترازی 
ارزی  ذخایر  سبد  اصالح  نقدینگی،  سالیانه  رشد  توقف  بانک ها، 
دامنه  توسعه  کشور،  تجاری  و  سرمایه گذاری  نیازهای  با  متناسب 
تجاری  حساب  فعال سازی  گذاری،  وثیقه  فرایند  تسهیل  و  وثایق 
واحدهای  درگردش  سرمایه  تأمین  و  نظارتی  سامانه های  تقویت   ،

تولیدی را از جمله مأموریت های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
را  پول«  خلق  مدیریت  و  نقدینگی  رشد  »توقف  رئیسی  آیت اهلل 
مأموریت مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت 
سمت  به  اگر  اما  نیست  نگران کننده  شود  هدایت  تولید  سمت  به 
سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران کننده ای خواهد داشت.

وی »هدف گذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد« از سوی بانک مرکزی را 
اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت 

آن موجب مهار تورم خواهد شد.

بخش نظارتی بانک مرکزی تقویت شود
ناترازی بانک ها را از عوامل تورم عنوان کرد و اظهار  رئیس جمهور 
با  بتواند  و  تقویت  را  نظارتی خود  باید بخش  بانک مرکزی  داشت: 

برنامه ریزی سیاست های پولی و ضدتورمی را اجرا کند.
آیت اهلل رئیسی با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه های پایش و رصد 
بانک مرکزی، گفت: بحمداهلل در زمینه جمع آوری و رصد داده ها و 
به  می تواند  اطالعات  این  و  داریم،  قرار  خوبی  شرایط  در  اطالعات 

شفافیت مالی در کشور کمک کند.
وی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت 
استفاده از اطالعات جمع آوری شده توسط این سامانه ها عنوان کرد 
و خاطرنشان کرد: همه کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت 
دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که 

زمینه هیچ گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد.

بانک مرکزی چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور است
رئیس جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور 
دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت 
تولید  امروز نجات کشور در  باشد، چرا که  تولید  تقویت  حمایت و 
از  زمینه حمایت  در  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات  به  و عمل  است 

تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه »رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی« را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دالیل 
اگر  تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که 

مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تالش 
خود را بکار گیرد تا اصول بانکداری اسالمی با دقت و نظارت کامل 

در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
آیت اهلل رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کاال با هدف جلوگیری از 
بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و  از سوی  بازار  سوداگری در 
بیان کرد: اگر کسی به دنبال اخالل در بازار است باید برخورد شود 
اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید 

هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.

وی »توجه ویژه به حاکمیت ریال« را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادالت با کشورهای همسایه 
و پیمان های دو جانبه پولی می تواند به تامین با ثبات کاال و افزایش 

مبادالت کمک و کشور را در مقابل تکانه های دالر مصون کند.
رئیس جمهور بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از 
ضرورت های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع شما 
در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی 
ضرورت  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی  داشت.آیت اهلل  خواهد  کشور 
بین تصمیم و  نباید  تأکید کرد:  بانکی  به موقع تسهیالت  پرداخت 
این  در  و  باشد  فاصله  تسهیالت  پرداخت  و  اجرا  با  عمومی  اعالم 
وثیقه  فرایند  تسهیل  و  وثایق  دامنه  توسعه  کنم  می  تاکید  زمینه 

گذاری اجرایی شود.
صالح آبادی: 

کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات 
بانک مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی ارائه کرد.

بازار  مدیریت  بانکی،  نظام  اصالح  تورم،  کنترل  صالح آبادی  علی 
ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسالمی را پنج راهبرد اساسی بانک 
مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد 
و گفت: برای تحقق هریک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجرا 

شده و یا در حال اجراست.
وی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی 
اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات انجام شده در این زمینه که با 
بود، کاهش حدود ۲۰  اقتصادی دولت همراه  هماهنگی کامل تیم 
واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه، از ۵۹,3 درصد به 4۰.۱ درصد و 
همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از 4۲.۶ 

درصد به ۲۶.۲ درصد را به دنبـال داشته است.
با  بانک ها  ترازنامه  رشد  کنترل  ادامه،  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بانک  اقدامات  دیگر  از  را  بی ضابطه  پول  خلق  از  جلوگیری  هدف 
مرکزی در راستای اصالح نظم بانکی برشمرد و در عین حال گفت: 
مجموع تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در 4 ماهه نخست امسال، 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود 3۸ درصدی داشته 
که سهم قابل توجه این تسهیالت، مربوط به سرمایه در گردش بوده 
است؛ ضمن این که تسهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان نیز 
با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته  در مقایسه 
را  بانکی  خدمات  به  مردم  دسترسی  تسهیل  صالح آبادی  است. 
در  مالی  تحقق شمولیت  راستای  در  مرکزی  بانک  اساسی  رویکرد 
افزایش 3۰۰ درصدی سقف تسهیالت  با اشاره به  کشور دانست و 
قرض الحسنه، گفت: با اقدامات متعددی همچون ممنوعیت معامالت 
فردایی ارز، راه اندازی بازار توافقی و تسهیل گری در فرآیند برگشت 
نوسانات  برخی  علیرغم  ارز  بازار  در  امروز  صادرات،  از  حاصل  ارز 

مقطعی، ارامش و ثبات حاکم است.

دولت  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کارهای بزرگی را شروع کرده است و امروز 
برای همه معضالت کشور از جمله نوسانات 

اقتصادی برنامه مدون داریم.
ملی  رویداد  در  یکشنبه  روز  مخبر  محمد 
جهاد مقدس )اجالسیه جهادگران کشور( که 
همزمان با ۱3 شهریور سالروز حضور جهادی 
مقام معظم رهبری در زلزله ۱34۷ فردوس، 
در مصالی امام خمینی )ره( این شهر برگزار 
شد، افزود: جهاد کبیر که رهبر معظم انقالب 
شروع  فردوس  در  قبل  سال   ۵۰ از  بیش 
دولت  در  و  دارد  وجود  نیز  امروز  کردند 
ایشان  خدمت  که  جلسه ای  اولین  سیزدهم 
اینکه  یکی  فرمودند؛  مهم  نکته   ۲ بودیم 
چشمتان به داخل باشد نه به بیرون و دوم 
اینکه خنثی سازی تحریم ها مورد توجه باشد.

رهبری  معظم  مقام  بگوییم  باید  گفت:  وی 
به  امدادرسانی  برای  که  نیز   4۷ سال  در 
یافتند،  حضور  منطقه  این  در  زلزله زدگان 
کردند،  خنثی  و  خواندند  را  دشمن  نقشه 
می بینید  سال   ۵3 گذشت  از  بعد  امروز 
خنثی سازی  نیز  کشور  معضل  حل  برای 
تحریم ها را مورد تاکید قرار می دهند. معاون 
را  دولت  که  ابتدا  افزود:  جمهور  رئیس  اول 
مواجه  زیادی  مشکالت  با  گرفتیم  تحویل 
بودیم، وضعیت فروش نفت ما مناسب نبود 
طوری که نفتی که می فروختیم وجه آن را 
در اختیار نداشتیم، کاالهای اساسی ما همه 
به خط قرمز بود. وی گفت: کشورهای اطراف 
ما مدعی بودند که دیپلماسی را می فهمند و 
این  با  اما  بودند  ما  علیه  منطقه  کشورهای 
رئیس  به  رهبری  معظم  مقام  که  راهنمایی 
جمهور کردند، نفت مان را فروختیم، پولمان 
را  اساسی  کاالهای  نیز  و  کردیم  جابه جا  را 
معظم  رهبر  تدبیر  افزود:  مخبر  آوردیم. 
انقالب را باید اینجا دید، کشور ما در جنگ 
برای میانجی  بود و سران کشورها  تحمیلی 
می آمدند اما امروز کشورها از ما می خواهند 

برای حل مسائل بین المللی میانجی کنیم.
نفت مان  امروز  راهبرد  همین  با  گفت:  وی 
و  کردیم  جابه جا  را  پولمان  فروختیم،  را 
روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در کشور کشته 

می شدند که نه واکسن و نه اجازه ساخت آن 
را می دادند و تجهیزات را هم تحریم کردند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی 
دولت سیزدهم سر کار آمد طی ۲ ماه، ۱۵۰ 
میلیون واکسن وارد شد و تا امروز حدود ۶۰ 
میلیون واکسن هم داخل کشور ساخته شده 
معضالت  همه  برای  امروز  افزود:  وی  است. 
برای  جمله  از  داریم  مدون  برنامه  کشور 
اقتصادی که ۷۰ سال است کشور  نوسانات 
از  بیش  گفت:  مخبر  می کشد.  زجر  آن  از 
۵۰ تا ۶۰ سال است که ما از تورم، ناترازی 
می کشیم  زجر  بانک ها  در  ناترازی  و  بودجه 
خوبی  نقطه  به  می کنیم  کاری  داریم  اما 
تنظیم  و  اصالح  را  بودجه  و ساختار  برسیم 
و  تولید  اقتصادی،  رشد  برای  لذا  می کنیم 
و  کردیم  شروع  را  بزرگی  کارهای  اشتغال 

ظرفیت های کشور نیز فوق العاده است.
بسیار  کارهای  دولت  این  اینکه  بیان  با  وی 
مقام  در محضر  افزود:  کرد  را شروع  بزرگی 
که  نعمت هایی  کردیم  عرض  رهبری  معظم 
خداوند به این کشور داده و اقداماتی که در 
بیش از 4۰ سال قبل در حوزه زیرساخت ها 
انجام شده هر کدام می تواند کل کشور را با 

هم اداره کند که ایشان تایید کردند.
 ۲ اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
هزار و ۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم 
ظرفیت های  معادن،  وجود  همچنین  گفت: 
کشاورزی، نفت و گاز را داریم، برای استخراج 
داریم  نیاز  میلیارد دالر   ۶ نفتی  میدان  یک 
تا نفت روی زمین  که ۶ ماه طول می کشد 
بیاید و ۶ ماه طول می کشد تا ۶ میلیارد دالر 
کشوری  کشور،  این  باشیم؛  داشته  درآمد 

است که بخواهید این گونه اداره شود.
وی با اشاره به ترانزیت در کشور تصریح کرد: 
امکاناتی که در کشور وجود دارد قابل تصور 
و  داریم  زیادی  سرمایه گذاری های  نیست، 
از سرمایه گذاری جلو  استهالک  تراز  سال ها 

افتاده که بسیار بحث بدی است.
از  بیش  گذشته  وقت  چند  در  گفت:  مخبر 
خارجی  و  داخلی  محل  از  دالر  میلیارد   ۶۰
داریم سرمایه گذاری می کنیم که به سرعت 

به ۱۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید.

در نظارت ستادی از بانک مرکزی ابالغ شد؛

مأموریت های ۱۰گانه رئیسی برای تحول در نظام بانکی
معاون اول رئیس جمهور:

 دولت برای نوسانات اقتصادی
 برنامه دارد
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4۰۰ میلیارد تومان طرح توسعه 
ارتباطات دراستان تعریف شد

ارتباطات و فناوری اطالعات کهگیلویه وبویراحمد  مدیرکل 
برای  تومان  انقالبی سیزدهم 4۰۰ میلیارد  گفت: در دولت 
تعریف  طرح  استان  این  ارتباطی  زیرساخت  شبکه  توسعه 
بهره  به  دولت  هفته  در  ها  طرح  این  از  تعدادی  که  شده 

برداری رسید.
محمود رادمنش روز یکشنبه در حاشیه آیین بهره برداری از 
مرکز ارتباطی تنگ پیرزال چرام به نمایندگی از چهارطرح 
ارتباطات در شهرستان چرام در  و  اطالعات  فناوری،  حوزه 
گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: با این میزان اعتبار ۱۰۰ طرح 
در حوزه فناوری اطالعات در سطح استان تعریف و در حال  

اجرا است.
توسعه  منظور  به  اعتبار   میزان  این  تزریق  و  تصویب  وی 
زیرساخت استان توسط وزارت ارتباطات را از اقدامات بزرگ 

و زیرساختی دولت سیزدهم در استان اعالم کرد.
کیلومتر   3۷۰ شود  می  یینی  پیش  کرد:  تصریح  رادمنش 
فیبر نوری در راستای تقویت زیرساخت های ارتباطی دراین 

استان اجرا شود.
وی افزود: بیش از ۱۸ سایت جدید و 3۰ پروژه توسعه ای در 

سطح استان در حال اجراست.
 ۲۰ باالی  روستاهای  اتصال  از  استان  ارتباطات  مدیرکل 
خانوار به شبکه ملی اطالعات و اینترنت پر سرعت تا پایان 

سال جاری نیز خبر داد.
پوشش  مشکالت  کامل  رفع  خصوص  در  کرد:  بیان  وی 

جاده ای استان اقدامات الزم انجام می شود.

44 تعاونی در کهگیلویه و بویراحمد 
ایجاد شد

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد 
های  بخش  در  تعاونی   44 اخیر  سال  یک  مدت  در  گفت: 
مختلف در این استان ایجاد شده اند.  روز گذشته همزمان 
با سراسر کشور پنج طرح تعاونی در کهگیلویه و بویراحمد 
با اشتغال زایی ۵۸ نفر افتتاح و همچنین از سه تعاونی برتر 
و فعال تجلیل شد. حمید رضا واعظی زاده؛ مدیرکل تعاون، 
این  حاشیه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار 
آئین اظهار داشت: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان میزان 
سرمایه گذاری پنج طرح افتتاحی تعاونی ها بوده است. وی 
افزود: تعاونی های دارای امتیاز بیش از 4۰۰ نمره به عنوان 
تعاون،  مدیرکل  شدند.  مشخص  استانی  برتر  های  تعاونی 
 ۲ کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار 
هزار و ۲۸4 طرح تعاونی فعال و در دست اقدام در استان 
ابراز  زاده  واعظی  کنند.  می  فعالیت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
داشت: فرصت های شغلی ایجاد شده به واسطه این تعداد 

طرح ۲3 هزار بوده است.
وی عنوان کرد: با ایجاد و توسعه این طرح های تعاونی شاهد 
بنابراین  و  بود  خواهیم  استان  اقتصاد  در  چشمگیر  تحولی 
باید با توجه به سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در برنامه ششم 
توسعه باید دستگاه های اجرایی متولی به تقویت تعاونی ها 
و  کهگیلویه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  بپردازند. 
بویراحمد گفت: تعاون به عنوان دومین رکن اقتصادی کشور 
نقش مهمی در ایجاد و تثبیت اشتغال و تحقق بخشیدن به 
تعاونی  بر گسترش طرح های  نیز  شعار سال دارد و دولت 
مشکالت  افزود:  زاده   واعظی  است.  داشته  فراوانی  تاکید 
و  تسهیل  ستاد  کارگروه  در  استان  در  موجود  های  تعاونی 
رفع موانع تولید دیده و پیگیری می شود. بر اساس آخرین 
آمارها تعاونی های کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۶۰۰ هزار 

نفر عضو دارند.

۱۷۰میلیارد ریال وام به هنرمندان 
صنایع دستی استان پرداخت شد

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه 
تاکنون۱۷۰میلیارد  گذشته  سال  یک  گفت:از  بویراحمد  و 
ریال وام به هنرمندان صنایع دستی این استان پرداخت شده 
پیش  اعتبارات  داشت:همه  اظهار  پور  طالبی  سعید   . است 
دستی  صنایع  هنرمندان  به  وام  پرداخت  برای  شده  بینی 
کهگیلویه و بویراحمد از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در سال 
اعتبار  میزان  کرد:این  تاکید  وی  است.  شده  جذب   ۱4۰۰
برای اشتغال  ۱4۰ هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی دریک 
ساله گذشته تاکنون به متقاضیان پرداخت شده است. وی 
صنایع  حوزه  شده  بینی  پیش  های  وام  اینکه  به  اشاره  با 
پرداخت شده  انفرادی  و  کارگاهی  به صورت  استان  دستی 
است، میزان هر فقره تسهیالت پرداختی در قالب وام های 
تبصره ۱۸ به هنرمندان استان را ۵۰ تا 3۰۰ میلیون تومان 
ذکر کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده 
برای حوزه صنایع دستی  وام  ریال  میلیارد  نیز ۱۰۰  امسال 
این استان اختصاص یافته است. طالبی پور ابراز داشت: این 
اعتبار از محل تبصره ۱۸ با هدف رونق صنایع دستی در سه 

روستای هدف صنایع دستی استان پیش بینی شده است.
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
با پرداخت این  کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: امید است 
اعتبارات عالوه بر رونق صنایع دستی اشتغال زایی خوبی نیز 
مذکور  روستاهای  در  دستی  صنایع  به  مندان  عالقه  برای 

ایجاد شود.

۱۰۰ میلیارد تومان به طرح آبرسانی 
حومه غربی دهدشت اختصاص یافت

گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
محل  از  تومان  میلیارد  یکصد  اجرایی  روند  در  تسریع  برای 
سفر ریاست جمهور در سال جاری به طرح آبرسانی به اراضی 

کشاورزی حومه غربی دهدشت- سوق اختصاص یافت.
علی شهابی نسب اظهار داشت:  با اجرای پروژه آبرسانی به 
زیر  به  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار  پنج  غربی  دهدشت 
معیشت  تقویت  موجب  و  رود  می  زراعی  محصوالت  کشت 

ساکنان روستاهای این منطقه خواهد شد.
وی بیان کرد:  اجرای این پروژه عظیم آبی با هدف تامین آب 
اراضی دهدشت غربی شامل روستاهای لیر بزرگ، لیر کوچک 

و حوزه چنگلوا از سال ۹۰  آغاز شده است.
شهابی نسب تصریح کرد: فاز اولیه این طرح شامل ایستگاه 
ثانویه، مخزن پنج هزار متر مکعبی، محوطه سازی و  پمپاژ 
قسمتی از خط انتقال می شود که  در حال حاضر حدود ۵۹ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی  عملیات فاز دوم این پروژه را نیز  شامل سد انحرافی، 
آبگیر و اصالح پمپاژ اولیه  برشمرد و  پیش بینی کرد با توجه 
به سفر هیات دولت و در اولویت قرار گرفتن این طرح روند 

اجرایی آن  تسریع شود.
شهرستان کهگیلویه با ۱۵3هزار نفر جمعیت بیش از ۵۰ هزار 
اراضی  این  از  کمی  درصد  که  دارد  کشاورزی  زمین  هکتار 

آبی است.

۱۰ تن آهن آالت مسروقه جاده ملی 
پاتاوه - دهدشت کشف شد

آالت  آهن  تن  کهگیلویه گفت: ۱۰  انتظامی  نیروی  فرمانده 
از سوی سارقین  پاتاوه - دهدشت که  طرح راهسازی جاده 

حرفه ای به سرقت رفته بود کشف و ضبط شد.
سرهنگ سید محمد موسوی روز یکشنبه در جمع اصحاب 
از  پس  کالت  پاسگاه  انتظامی  ماموران  داشت:  اظهار  رسانه 
اطالع از محل نگهداری آهن آالت مسروقه مربوط به شرکت 
راهسازی جاده دهدشت - پاتاوه در یکی از روستاهای مسیر، 

بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی بیان کرد: با هماهنگی قضایی در بازرسی از محل مورد 
نظر، بیش از ۱۰ تن آهن آالت سرقتی شامل بتن های های 

جدا کننده، مش و قالب را کشف و ضبط شد.
نیز  ای  حرفه  سارق   ۲ راستا  این  در  کرد:  تصریح  موسوی 

دستگیر شدند.
با  در طی چند سال  ای  این سارقان حرفه  کرد:  اضافه  وی 
راهسازی  های  طرح  مختلف  کارگاه های  از  مستمر  سرقت 

اقدام به سرقت و دپوی آن ها در مخفیگاه خود کرده بودند.
موسوی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
 جاده ۱3۶ کیلومتری پاتاوه دهدشت هم اکنون  افتتاح غیر 

رسمی شده و محل تردد مردم استان است.

محموله بزرگ حشیش 
در کهگیلویه و بویراحمد کشف شد

کشف  از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  انتظامی  فرمانده 
محور  در  نوع حشیش  از  مخدر  مواد  گرم  و ۲۰۰  کیلو   43

“یاسوج- اصفهان “ خبر داد.
پایگاه  از  نقل  به  یاسوج،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
خبری پلیس، سردار  کیقباد مصطفایی اظهار داشت: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دنا در راستای تشدید 
علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ ضمن هماهنگی با مرجع 
“یاسوج-  محور  عبوری  های  خودرو  کنترل  حین  قضائی، 
اصفهان “ به یک دستگاه خودروی پژو 4۰۵ تاکسی مشکوک 

شدند و آن را متوقف کردند.
از خودروی مذکور 43 کیلو  بازرسی  افزود: مأموران در  وی 
آن  در  ای  ماهرانه  بسیار  طرز  به  که  حشیش  گرم   ۲۰۰ و 

جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.
مصطفایی با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر قاچاقچی 
دستگیر و به مرجع قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ 
تامین  در  را  پلیس  باید  مردم  کرد:  خاطرنشان  شد،  منتقل 
امنیت جامعه یاری کنند و اخبار و گزارشات خود پیرامون 
امنیت  و  نظم  مخالن  و  هنجارشکنان  و  قاچاقچیان  فعالیت 

جامعه را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

بُریدن تیرهای چوپی و سرقت سیم ها و 
ترانس های برق در ُچرام

سرپرست اداره بر ق شهرستان ُچرام در استان کهگیلویه و 
بویراحمد از بُریده شدن ۱۱ پایه چوبی برق فشار متوسط با 
اَره و سرقت شش دستگاه ترانسفورماتور در یکی از مناطق 

حاشیه ای این شهرستان خبرداد.
 سید حسن باقراصل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۱ 
از روستاهای حاشیه ای  پایه چوبی برق فشار متوسط یکی 
شهر چرام که جمعیت خانواری آنها به حدود ۹۰ خانوار می 
رسد بامداد روز ) سیزدهم شهریورماه ( با اَره، توسط فرد یا 
افراد نامعلومی و به صورتی عجیب و شگفت آور، بُریده شده 

بودند.
رسانی،  برق  شبکه  این  برق  های  سیم  اینکه  بیان  با  وی 
کامل جمع  بطور  سارقان  یا  توسط سارق  و  بوده  آلومینیوم 
آوری و به سرقت رفته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شش 
دستگاه ترانسفورماتور نیز در شب گذشته و چند شب پیش 
هم در این منطقه و برخی از مناطق دیگر شهرستان ُچرام به 

سرقت رفته است.
و  کهگیلویه  استان  در  ُچرام  شهرستان  برق  اداره  سرپرست 
توزیع  شبکه های  به  وارده  ریالی  خسارات  میزان  بویراحمد، 
یک  از  بیش  را  این سرقت  در  سارقان  از سوی  برق  نیروی 
سرقت  این  دالیل  یا  دلیل  یادآورشد:  و  ذکر  تومان  میلیارد 

ها  نامعلوم است.
شهرستان ُچرام از شهرستان های گرمسیری استان کهگیلویه 
این استان حدود ۲۰۰  با یاسوج مرکز  بویراحمد بوده که  و 
کیلومتر فاصله دارد، این شهرستان بیش از ۱۵ هزار اشتراک 

برق دارد.

 مدیرکل اداره ورزش و جوانان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۵ 
استان  این  در  ورزشی  تمام  نیمه  پروژه 
وجود دارد که تالش می شود با استفاده 
از ظرفیت منابع مختلف این پروژه ها به 

اتمام برسد.
عین اله دهقان با بیان اینکه سرانه ورزشی 
باشت  و  گچساران  های  شهرستان  در 
نسبت به دیگر شهرهای استان  از وضعیت 
مطلوب تری برخوردار است افزود: تاکنون 

این  ورزشی  های  ساخت  زیر  زمینه  در 
شهرستان ها اقدامات مناسبی انجام شده 
و امید می رود شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران برای رفع برخی مشکالت 
بیشتری  توجه  مناطق  این  ورزشی  حوزه 

داشته باشد.
نفر   هزار   ۵۰ از  بیش  کرد:  بیان  وی 
در  زن   و  مرد  شده  ساماندهی  ورزشکار 
رشته های مختلف در این استان فعالیت 

دارند.

مینی  رقابت های  به  اشاره  با  دهقان  
پنج  از  بیش  گفت:  پرچم  جام  فوتبال 
برای   ریال  میلیون   ۱۲۰ میلیاردو 
هیئت  حساب  به  مسابقات  این  برگزاری 
ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی 
کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است.

نخستین  در  تیم   ۵۸۰ داد:  ادامه  وی 
و  روستایی  فوتبال  مینی  رقابت های 
 ( بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  عشایری 

جام پرچم( هم اکنون حضور دارند.

و  کهگیلویه  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
از  پرچم  جام  اینکه  بیان  با  بویراحمد 
سیزدهم  دولت  مدبرانه  های  سیاست 
افزود:  است  کشور  در  ورزش  وزارت  و 
مسابقات  به  رقابت ها  این  برتر  تیم های 

کشوری اعزام خواهد شد.
تیم  مسابقات  این  در  کرد:  ابراز  دهقان 
به  باهم  شهرستان  هر  روستاهای  های 
برتر  های  تیم  و  پرداخت  خواهند  رقابت 
به مرکز استان برای شرکت در مسابقات 

فینال معرفی خواهند شد.
و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مینی  رقابت های  در  افزود:  بویراحمد 
تیم  از  استان  این  پرچم  جام  فوتبال 
نقدی  کننده هیچ گونه وجه  های شرکت 

دریافت نشده است.
راستای  در  پرچم  جام  داشت:  اظهار  وی 
عدالت ورزشی در روستاها پیش بینی شده 

و با استقبال خوبی همراه شده است.
در  همگانی  ورزش  توسعه  افزود:  دهقان 
روستاها در دستور کار جدی قرار دارد و با 

جدیت دنبال خواهد شد.
باشگاه  اکنون 33۷  کرد: هم  تصریح  وی 
این  از  که  شده  ثبت  دراستان  ورزشی 
تعداد ۱۸۷ مورد در بخش زنان، ۹۰ مورد 
در بخش مردان و ۶۰ مورد نیز در هر ۲ 
بخش مردان و زنان در حال فعالیت است.

منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد 
دارویی  گیاهان  توسعه  انجام طرح  گفت: 
در  استان  مراتع  از  هکتار  هزار  چهار  در 

سال جاری هدفگذاری شده است.
داشت:طرح  اظهار  محمدی  سلیمان 
توسعه گیاهان دارویی در مراتع کهگیلویه 
به  واگذاری  طریق  از  بویراحمد  و 
پیمانکاران بومی و مشارکت جوامع محلی 

اجرا می شود. 
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح 
تاکید  شد  خواهد  انجام  امسال  پاییز  در 
ایجاد  ضمن  دارویی  گیاهان  کشت  کرد: 
پیشگیری  به  محلی  جوامع  برای  درآمد 
از تخریب عرصه های طبیعی کمک می 

کند.

منابع  بیابان  و  مراتع  امور  اداره  رییس 
و  کهگیلویه  آبخیزداری  و  طبیعی 
برداشت  کار  اینکه  به  اشاره  با  بویراحمد 
در  اکنون  هم  استان  در  دارویی  گیاهان 
کرد:هر  تاکید  است  انجام  پایانی  مراحل 
کیلوگرم آنغوزه یک میلیون تومان خرید 

و فروش می شود.
گیاهان  کشت  توسعه  طرح  افزود:  وی 
راهکارهای  از  یکی  عنوان  به  دارویی 
اقتصادی کردن مراتع برای جوامع محلی 
از اولویت های منابع طبیعی استان است.

در ۲ دهه گذشته توسعه گیاهان دارویی با 

روش بذرپاشی و کپه کاری در سطح بیش 
مراتع  و  ها  جنگل  از  هکتار  هزار   4۰ از 

استان انجام شده است.
همچنین  کرد:امسال  تصریح  محمدی 
عملیات اجرایی ذخیره نزوالت آسمانی در 
انجام  از  مراتع استان  سطح ۲۰۰ هکتار 

می شود.
عملیات  اجرای  داشت:  اظهار  وی 
شیاربندی و غنی سازی با بادام از مراحل 

اجرای این طرح است.
کنترل  آسمانی  نزوالت  ذخیره  محمدی 
از  جلوگیری  سیالب ها،  کنترل  آب،  هرز 

سیالب،  خطرات  کاهش  خاک،  فرسایش 
آب های  تغذیه  و  خاک  رطوبت  افزایش 
زیرزمینی را از مهمترین اهداف این طرح 

اعالم کرد.
کهگیلویه و بویراحمد رویشگاه بیش از ۲ 
تعداد  این  از  که  است  گیاهی  گونه  هزار 

4۵۰ گونه آن دارویی است.
اداره  تحقیقات  مرکز  برآوردهای  براساس 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه 
سطح  در  دارویی  گیاهان  بویراحمد،  و 
و  کهگیلویه  مراتع  از  هکتار  هزار   ۲۰۰

بویراحمد قابل کشت است.
این استان دارای ۵۵۲ هزار هکتار مرتع و 

۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد دامی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
شبکه  احداث  از  بویراحمد  و  کهگیلویه 
از  لنده  شهرستان  جدید  مداره   ۲ برق 
ایستگاه فوق توزیع برق َسرپَری دهدشت 
تا خروجی شهر سوق به طول حدود ۲۰ 

کیلومتر خبرداد.
با  دیدار  در  امروز  زاده  ُمعتمدی  جمال 
فرماندار شهرستان لنده اظهار داشت: برق 
با یک خط ۲  اکنون  لنده هم  شهرستان 
مداره جدید و یک خط تک مداره قدیمی 
که بسیار فرسوده و نیاز به احداث و اصالح 

شبکه جدید دارد تامین می شود.
 ۲ برق  شبکه  احداث  اینکه  بیان  با  وی 
ایستگاه َسرپَری دهدشت  از  مداره جدید 
تا خروجی شهر سوق ) روبروی آرامستان 
پایدار  برق  تامین  برای  سوق(  کنونی 
و  فوری  ضرورت  یک  لنده  شهرستان 

مداره   ۲ خط  اظهارداشت:  است،  حیاتی 
کنونی از شهر سوق تا مرکز شهر لِنده در 
برداری  بهره  مورد  و  احداث   ۱3۹۶ سال 

هم قرار گرفته است.
از همراهی و همکاری  تقدیر  با  معتمدی 
جهت  به  استانی  و  کشوری  مسئوالن 
 ۲ خط  احداث  ُمستمر  پیگیری های 
ایستگاه  از  لنده  شهرستان  جدید  مداره 
سوق،  شهر  خروجی  تا  دهدشت  َسرپَری 
برای  الزم  ُمجوزهای  کرد:  خاطرنشان 
احداث این خط صادر و مسئوالن مرتبط 
ایستگاه  آینده  خردادماه  تا  اند  داده  قول 

دژکوه لِنده وارد مدار قرار گیرد.
احداث  برای  شده  بینی  پیش  اعتبار  وی 
شبکه برق ۲ مداره جدید شهرستان لنده 
بیش  را  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در 
محرومیت  َمحِل  از  میلیاردتومان   ۲۰ از 

میزان مصرف  افزود:  و  عنوان کرد  زدایی 
این  امسال  بار  پیک  ساعات  در  برق 
شهرستان به حدود ۲۰ مگاوات رسید که 
شهرستان  این  در  ای  سابقه  بی  مصرف 

محسوب می شود.
وی گرمای زودرس، تغییر الگوی مصرف، 
های  شبکه  فرسودگی  و  بودن  طوالنی 
بار شبکه های  برق رسانی، تکمیل بودن 
از  را  ُمشترکین  پراکندگی  و  کنونی  برق 
مشکالت کنونی و آینده برای تامین برق 
احداث  بر  و  ذکر  لِنده  شهرستان  پایدار 
شبکه برق ۲ مداره جدید و ایستگاه ِدِژکوه 

این شهرستان تاکید کرد.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: احداث 
از  برق  مداره   ۲ شبکه  و  دژکوه  ایستگاه 
ایستگاه َسرپَری دهدشت به خروجی شهر 
باهدف  برق  صنعت  ضروریات  از  سوق 
این  برق  ناپایداری  و  نوسانات  کاهش 
شهرستان است و تا خردادماه سال آینده 

باید این پروژه ها اجرایی شود.
َفنی  ُمشخصات  تشریح  با  زاده  ُمعتمدی 
شهرستان  جدید  مداره   ۲ برق  شبکه 
حدود  پروژه  این  طول  یادآورشد:  لنده، 
با استفاده از فناوری روز  ۲۰ کیلومتر  و 
که  کلیدی   ( ِریکلَوزر  دستگاه   ۲ نصب  و 
اتوماتیک مدار جریان  برای قطع و وصل 
متناوب ساخته شده است و می تواند عمل 
انجام  بار  چندین  برای  را  وصل  و  قطع 

دهد( عملیاتی می شود.
متوسط  فشار  های  پایه  اصله  تعداد  وی 
را هم  احداث می شود  پروژه  این  که در 
حدود 4۰۰ اصله پایه از ایستگاه َسرپَری 
دهدشت تا خروجی شهر سوق برشمرد و 
پروژه  این  از  برداری  بهره  با  اظهارداشت: 
تا  لِنده  ِدژکوه  ایستکاه  پروژه  هچنین  و 
نوسانات   مشکالت  آینده،  سال  خردادماه 

رسانی  برق  های  های شبکه  ناپایداری  و 
به طور کامل رفع می شود.

این ُمدیر صنعت برق در استان کهگیلویه 
و بویراحمد گفت: اگر این پروژه ها اجرایی 
شود و حادثه ای غیرُمترقبه نظیر سیالب 
های تابستانی معروف به مونسون در این 
رخ  بزرگ  کهگیلویه  حوزه  بویژه  استان 
به شکل گسترده  برق  قطعی  دهد شاهد 

در این حوزه انتخابیه نخواهیم بود. 
در  برق  ُمشترکین  تعداد  زاده،  معتمدی 
 ۵۰۰ و  هزار  هشت  را  لنده  شهرستان 
ُمشترک برشمرد و تصریح کرد: به مردم 
این شهرستان قول می دهیم تمام تالش 
خود را به کار بگیریم که تا خردادماه سال 
آینده، این پروژه ها به بهره برداری برسند.

رسانی  برق  کنونی  مشکالت  گفت:  وی 
سال  دو  یکی  به  مربوط  لنده  شهرستان 
خیلی  های  سال  باید  و  نبوده  گذشته 
این  رسانی  برق  های  شبکه  دورتر، 
شهرستان اصالح و بهینه سازی می شد و 
یا ایستگاه فوق توزیع دژکوه لنده احداث 
می گردید تااکنون شاهد چنین مشکالت 

و نگرانی های نمی بودیم.
گسترده  های  تالش  از  زاده  معتمدی 
برق،  حوزه  در  نیرو  وزارت  مسئوالن 
مشکالت  رفع  برای  شهرستانی  و  استانی 
و  تقدیر  لنده  شهرستان  در  برق  بحران 
تاکیدکرد: که رفع مشکالت کنونی شبکه 
با  شهرستان  این  به  رسانی  برق  های 
احداث ایستگاه برق فوق توزیع دژکوه در 

روستای لیربزرگ حل می شود.
ارائه  رسمی  آمارهای  آخرین  براساس   
شهرستان  وسعت  آمار،  سازمان  از  شده 
 ، شهر  یک  که  مربع  کیلومتر   ۸۵۰ لنده 
خود  در  را  روستا   ۱۰۶ و  شهرک  چهار 

جای داده است..

مدیر کل ورزش و جوانان  کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد ؛

۱۰5 پروژه ورزشی نیمه تمام در استان 

طرح توسعه گیاهان دارویی در 4۰۰۰ هکتار
 از مراتع کهگیلویه و بویراحمد هدفگذاری شد

 مشکل قطعی مکرر برق در لنده
 برطرف می شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  عامل 
معدنی ایران)ایمیدرو( گفت: طرح آمایش صنعتی در 
دستور کار ایمیدرو بوده و اقدامات زیرساختی معدنی 

اولویت مناطق محروم قرار گرفته است.
 وجیه اله جعفری روز یکشنبه در دیدار با استاندار 
داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ تا  دارد  آمادگی  ایمیدرو 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله معدن 

در این استان انجام دهد.
وی ادامه داد: طرح هایی شناسایی خواهند شد که 
ماندگاری و پایداری داشته باشند و در این خصوص 

کارهای مطالعاتی و پژوهشی انجام خواهد گرفت.
 رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( ابراز داشت: قرار شده 
اشتغال  که  بزرگی  های  سرمایه شرکت  و  نقدینگی 
آنها اشباع شده است در مناطق محروم بکار گرفته 

شود.
برای  ای  مشاوره  های  فعالیت  کرد:  عنوان  جعفری 
دریافت  نو،  های  طرح  تعریف  گذاری،  سرمایه 
این  کار  دستور  در  ها  برنامه  پایش  و  پیشنهادات 

سازمان قرار گرفته است.
سرمایه  هرگونه  آمادگی  ایمیدرو  کرد:  تصریح  وی 

گذاری در کهگیلویه و بویراحمد را اعالم می کند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: ایمیدرو برای 
توسعه این استان برنامه ها، طرح ها و تعهدات جدید 

داشته باشد.
دارای  استان  این  کرد:  تاکید  احمدزاده  سیدعلی 

ظرفیت های بزرگ خدادادی در بخش های مختلف 
از جمله معادن، نفت و گاز، کشاورزی است.

اراده  با  مجموعه  این  رود  می  انتظار  داد:  ادامه  وی 
این  توسعه  تعهدات جدید در جهت  و  باال  و همتی 

استان را حمایت کند.
احمدزاده ابراز داشت: کهگیلویه و بویراحمد استانی 
ثروتمند اما فقیر است، بخش عمده ای از نفت کشور 
 ۱۶.۸ اما  می شود  تامین  گچساران  شهرستان  در 

درصد مردم این منطقه بیکار هستند.
استان  اینکه  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
یک درصد خاک و جمعیت کشور را دارد، گفت: ۱۰ 
اما از  از این استان تامین می شود  درصد آب کشور 
استان خارج می شود و سه سد در استان ساخته شده 

که آب مورد نیاز سایر استان ها را تامین می کند.
وی با اشاره به وضعیت سد چم شیر، عنوان کرد: سد 
چم شیر برای خوزستان ساخته شده است، آب سد 

اما  می رود  لنگه  بندر  و  بندرعباس  بوشهر،  تا  کوثر 
تشنه  گچساران  اراضی  از  هکتار  هزار  هفت  حدود 
هستند و شهر دهدشت و روستاهای اطراف با تنش 

آبی مواجه است.
بلکه  تنها در بخش معادن  نه  اضافه کرد:  احمدزاده 
در سایر بخش ها هم می توانید به استان کمک کنید، 
سهم مردم چرام از معادن بوکسیت انفجار و خراب 

شدن جاده ها است .
احمدزاده بیان کرد: وزارت صمت در صورتی که اراده 
کند می تواند در حوزه سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، 

بیکاری و رفع فقر به استان کمک کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم سرعت بخشی 
در  برنامه ریزی  و  استان  در  معدنی  های  طرح  به 
خام فروشی  از  جلوگیری  و  معدنی  اکتشافات  زمینه 

مواد معدنی در استان تاکید کرد.

اقدامات زیرساختی معدنی با اولویت 
مناطق محروم در دستور کار است
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متولد فروردین :
 شما حتی اگر در مسافرت باشید برایتان سخت است مسئولیتهایی 
را که بر عهده تان نهاده شده را قبل از تمام کردن به حال خود رها 
کنید. شما ترجیح می دهید اول کارتان را تمام کنید و بعد استراحت 
کنید. اما امروز شاید نتوانید این کار را بکنید. برای اینکه خانواده و 
انتظار دارند در گفتگوها و کارهای سطحی آنان  از شما  دوستانتان 

شرکت کنید. مقاومت کردن بی فایده است.
متولد اردیبهشت : 

ممکن است شما در طی چند روز گذشته شروع به کار کردن بر روی 
یک پروژه کرده باشید و اگر این کار را انجام دادید، حاال زمان این 
است که بر آنچه تا کنون خلق شده است پایداری و ثبات اضافه شود. 
با زور و سرعت بیش از حد کارها را به جلو بردن مثل این می ماند که 
در یک ساختمان قبل از اینکه پایه های آن پی ریزی شود طبقه های 

زیادی در ارتفاعات باالی آن ساخته شود. 
متولد خرداد :

 امروز اگر فردی درمحل کار از شما فاصله بگیرد، ممکن است ناراحت 
شوید، اما باید بدانید که این عمل واقعاً مربوط به شخص شما نیست. 
این شخص ممکن است خجالتی و یا آسیب پذیر باشد و نیاز دارد که 
از نظر احساسی در محیط امنی قرار بگیرد. افرادی که را که تمایل 
ندارد با دیگران ارتباط متقابل داشته باشند را تحت فشار قرار ندهید. 

متولد تیر : 
شما امروز با خودتان درگیرید و این درگیری بین برنامه ریزی دقیق و 
بی اختیار بودن شماست . شما مهارتهای مدیریتی بسیار خوبی دارید 
و می توانید اطالعات مختلفی را سازماندهی کرده و باعث شوید که 
دیگران شما را در محور قرار بدهند. شاید کسی به شما تلفن نزند تا 
از شما بخواهد که گروه مورد عالقه خود را آغاز کنید اما حداقل برای 

دعوت غیر منتظره ای خود را آماده کنید.
متولد مرداد :

 اگر شدت احساسات عاطفی شما نسبت به قبل بیشتر شود، بیشتر 
می توانید با دیگران روبرو شوید. حتی اگر شما به تنهایی سعی کنید 
که رابطه ای شیرین تر برقرار کنید، افراد دیگر شاید از این کار هراس 
حل  راه  تنها  کامل  طور  به  احساسات  کردن  پنهان  باشند.  داشته 
نیست، اما اگر اکنون این احساسات را به آرامی آشکار سازید بهتر از 

این است که مکنونات قلبی تان را بدون مانع محسوسی افشا کنید.
متولد شهریور : 

دیگر زمان استراحت و غیر فعال بودن سر آمده است بهتر است کار 
و فعالیت تازه ای را آغاز کنید زیرا االن شما در بهترین موقعیت قرار 
دارید و می توانید بهترین بازده کاری را از خود در برابر مشکالت یا 
مسائل زندگی بروز دهید. شما در این روزها مسئله ای را از اعضای 
را  مسائل  این  آنان  به  است  بهتر  داشته اید  نگه  مخفی  خانواده تان 
انتقال دهید زیرا بهتر می توانند شما را یاری دهند و با هم فکری آنها 

مسائل زندگی تان حل خواهد شد.
متولد مهر :

 شما برای این که باور کنید که وجود خارجی دارید، حتما به تایید 
یا تمجید اشخاص دیگر احتیاج دارید، شما به اشخاص دیگر بیش از 
حد وابسته هستید. سعی کنید این احساس مخرب را کنار بگذارید 
زیرا به شدت دید شما را نسبت به زندگی منفی کرده است. شما به 
جای این کار می توانید از تجربه های دیگران استفاده کنید نه اینکه 
تنها وجودتان، زندگی تان در شخص دیگری خالصه شده باشد. از 

زندگی تان لذت ببرید.
متولد آبان : 

در این روزها استرس شدیدی بر شما غلبه کرده است. شما تالش های 
اما متاسفانه  انجام می دهید  زیادی را در جهت کنترل این استرس 
نمی توانید از دل نگرانی تان کم کنید پس بهتر است دیگر به این 

موضوعات فکر نکنید.
متولد آذر : 

با وجود اینکه امروز از احساسات تان خوشتان نمی آید، اما می دانید 
که باید آنها را ابراز کنید. ولی هنر شما در این است ک طوری آن را 
بیان کنید که کسی بدش نیاید. البته اگر از این کار خجالت بکشید، 
پس  می شود.  مشکل  برایتان  کردن  حرکت  و  مشکالت  کردن  حل 
مطرح  دارید  اطمینان  بهش  که  کسی  با  را  خود  درونی  احساسات 

کنید، اما در قبال رفتاری که دارید مسئولیت پذیر باشید.
متولد دی : 

از رفتار دوستان تان و یا کارهایی را که در این اواخر خودتان انجام 
داده اید گیج و دچار سر در گمی شده اید زیرا به نطرتان این کارها 
و یا رفتارهای چیزهای نیستند که شما الیق و سزاوار آنها باشید، زیرا 

شما تالش های و رفتارهای دیگری را پیش بینی می کردید. 
متولد بهمن : 

حتی  می شد  مقدر  امروز  سرنوشت  اگر  کنید  احساس  است  ممکن 
اگر شما قبال برنامه های دیگری داشتید اکنون می خواهید تغییرات 
عمده ای در زندگی تان ایجاد کنید؛ اما می توانید فشاری را که بر 
تان  از قلب  باید سرانجام  بدانید که  و  روی شماست احساس کنید 

پیروی کنید.
متولد اسفند : 

اینکه شما  در محل کار تصمیم گیری خیلی سخت است به خاطر 
دو جنبه از مسائل را می بینید و به آن توجه دارید. اما فقط به خاطر 
اینکه شما نظرات چندگانه ای در رابطه با موضوع دارید به این معنی 

نیست که همه آنها خوب هستند.

3
فال روز 

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
بیماری  با  شدن  درگیر  احتمال  از  بهشتی، 

آنفلوانزا در پاییز و زمستان امسال خبر داد.
پیام طبرسی، روز یکشنبه ۱3 شهریور ۱4۰۱ در 
آنفلوانزا  بیماری  به  اینستاگرامی،  زنده  گفتگوی 
بیماری  با  امسال  احتمال  گفت:  و  کرد  اشاره 
آنفلوانزا مواجه خواهیم شد، چون محدودیت های 

کرونایی را نداریم.
قدیمی  از  آنفلوانزا  که  مطلب  این  عنوان  با  وی 
ترین ویروس هایی است که تا از قبل از پاندمی 
کووید در جهان شناخته شده بود، افزود: آنفلوانزا 
از بزرگ ترین بیماری های تنفسی در قرن گذشته 

بوده است که دنیا 4 پاندمی این بیماری را تجربه 
کرده است.

داد:  ادامه  بیماری های عفونی  این فوق تخصص 
کرونا  پاندمی  درگیر  که  اخیر  سال  سه  دو  در 
در  و  بودیم  آنفلوانزا  شیوع  شاهد  کمتر  شدیم، 
سال اول کرونا فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد عفونت های 
تنفسی ناشی از آنفلوانزا بود، اما در سال گذشته 
آنفلوانزا  موارد  کرونا،  گرفتن  شدت  به  توجه  با 

کاهش یافت.
اینکه  به  توجه  با  امسال  گفت:  طبرسی 
محدودیت ها را نداریم و مراکز آموزشی به صورت 
ماسک  هم  مردم  و  می شود  بازگشایی  حضوری 
آنفلوانزا  درگیر  دوباره  دارد  احتمال  نمی زنند، 

شویم.
آبان  اوایل  از  آنفلوانزا  بیماری  شیوع  افزود:  وی 
تا اردیبهشت است که می بایست از همین حاال 

برای تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کرد.
آنفلوانزا  واکسن  تزریق  اولویت  گفت:  طبرسی 
کرونا  واکسن  برای  که  است  گروه هایی  همانند 
از آنها نام می بریم. مثل افرادی که بیماری های 
زمینه ای دارند، مادران باردار، کودکان زیر ۵ سال 
تزریق  اولویت  در  سال،   ۶۵ باالی  سالمندان  و 

واکسن آنفلوانزا هستند.
وی در مورد زمان تزریق واکسن آنفلوانزا، افزود: 
اواخر  از  آنفلوانزا،  واکسن  تزریق  زمان  بهترین 
طول  هفته  دو  که  است  مهر  اوایل  تا  شهریور 

می کشد آنتی بادی در بدن ایجاد شود.
طبرسی گفت: البته کسانی که به هر دلیلی این 
واکسن را در زمان تعیین شده تزریق نکرده اند، 
می توانند در آبان و آذر هم این واکسن را دریافت 

کنند، چون بیماری تا اردیبهشت ادامه دارد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

روايت »جوان« از خوش ذوقي دو خواهر در طراحي تمثال شهداي مدافع حرم 
تصوير شهدايي را طراحي مي کنيم 

که از همه غريب ترند

 زينب منتظر
کمي از خودتان بگوييد. از چه زماني 
کار نقاش�ي ش�هداي مداف�ع حرم را 

شروع کرديد؟
من 22 سال سن دارم و اهل یکي از روستاهاي 
بابلسر هستم. در حال حاضر در رشته مهندسي 
نرم افزار مشغول به تحصیلم و هم در دانشگاه 
و هم در محله مان بسیجي هس��تم. از همان 
دوران کودکي خیلي نقاشي را دوست داشتم. 
هیچ دوره آموزشي نرفتم و نقاشي را فقط براي 
آرامشي که به من مي دهد دوست دارم. دو سالي 
مي شود که کار نقاشي براي شهداي مدافع حرم 

را شروع کرده ام. 
چرا شهداي مدافع حرم؟

آرامشي که در به تصویر کشیدن تمثال شهدا 
به دست مي آورم با هیچ کار و هنر دیگري قابل 

مقایسه نیست. 
اولين ش�هيدي ک�ه تصوي�رش را با 

هنرت�ان خلق کرديد تمث�ال کدام 
شهيد بود؟

ش��هید س��ید جالل حبیب اهلل پ��ور اولین 
شهیدي بود که نقاشي شان را کشیدم و بعد 
هم شهدایي چون س��ید مصطفي موسوي 
از شهداي فاطمیون، ش��هیدان سید ضیاء 
حس��یني، محمد امین کریمی��ان، عدیل 
حسیني از شهداي زینبیون، شهید مطهر 
حسین، شهید محمد حس��ین محسني و 

شهید مکیان. 
شهدا را چطور انتخاب مي کنيد؟

بیشتر خواهرکوچکم فاطمه شهدا را انتخاب 
مي کند و پیشنهاد مي دهد. ان شاءاهلل بعد از 
امتحاناتم باز هم قرار است که ادامه بدهم از 

االن هم خواهرم اسم ش��هدا را برایم لیست و 
آماده کرده است. 

بعد از کشيدن نقاشي، آنها را به دست 
خانواده هايشان مي رسانيد؟

البته اگر به خانواده ها دسترسي داشته باشیم و 
امکانش وجود داشته باشد بله قطعاً. تا به حال 
چند مورد از این نقاشي ها را خواهرم فاطمه به 
دست خانواده هایشان رسانده است. خانواده ها 
با الطافشان ما را خوشحال کرده اند. حس خیلي 
خوبي همراه دارد. در پایان هم باید بگویم که 
من دوس��ت دارم ادامه دهنده راه شهدا باشم. 

چراکه شهدا پیرو مي خواهند. 
 فاطمه منتظر

در همكالمي با خواهرتان متوجه شديم 
که ايده اين کار هنري از شماست؟

بله؛ آغاز این کار به ارادت من به شهید مصطفي 
موس��وي برمي گردد. آش��نایي با این شهید و 
شهداي عملیات بصرالحریر و بعد هم شناخت 
خانواده شهید س��ید جالل حبیب اهلل پور که 
براي یادواره شهداي مدرس��ه مان دعوتشان 
کرده بودیم. اتفاقات خوبي هم در مدرسه افتاد. 
مثاًل خانمي از بچه هاي مدرسه چند روز بعد 
از یادواره پیش من آم��د و از من درباره کلیپ 
شهدا و نقاشي آنها پرس��ید. انگار مراسم تأثیر 
خودش را روي ایشان گذاشته بود. این یادواره 

باعث آشنایي بچه ها با ش��هدا و نگاه بیشتر به 
مسائل دیني شد. 

از برخورد با خانواده ش�هداي مدافع 
حرم چه احساسي داشتيد؟

در واقع این نقاشي ها بهانه اي شد تا اولین بار 
از نزدیک با خانواده ش��هدا رو به رو ش��وم. آن 
هم ش��هداي مدافع حرم که تمام دنیایم شده 
بودند. آنها برایم دعا مي کردند. حال و روز من 

بي نظیرشده بود. 
چطور شهدا را انتخاب مي کنيد؟

سید جالل حبیب اهلل پور را براي برنامه یادواره 
مدرس��ه انتخاب کرده بودیم. ش��هید س��ید 
مصطفي از ش��هداي فاطمیون بود که خیلي 
گمنام بود براي اینکه کمي ش��ناخته بش��ود 
تمثالش را کشیدیم. شهید مصطفي موسوي از 
شهداي ایراني بود که با توجه به شناخت قبلي 
از مادر و پدرشان، تصویر ایشان را براي طراحي 
انتخاب کردیم. نام شهید سید ضیا حسیني را 

هم در کانال شهید سید مصطفي دیدم. شهید 
19 ساله از ش��هداي بصرالحریر که فوق العاده 

غریب هستند و نامي از آنها دیده نمي شود. 
سال 1395بود که با ش��هداي زینبیون آشنا 
ش��دم. خیلي پیگیري کردم. آنه��ا هم خیلي 
غریبند آنقدر که عکس��ي در فضاي مجازي و 
اینترنت ندارند و اگر هم باش��د کیفیت خوبي 
ندارد. در نهایت عکس شهید عدیل حسیني 
را پیدا کردیم و خواهرم نقاش��ي ایشان را هم 
کشید. انتخاب شهید محمد حسین محسني 
هم براي این ب��ود که یک��ي از همرزمان خبر 
شهادت او را داد اما خبري از پیکر نبود. کمي 
بعد پیکر برگشت. شهید مادر نداشت و پدرشان 
هم همان زمان در س��وریه در جبهه مقاومت 
اسالمي مدافع حرم بودند. راستش غربت این 
شهدا باعث شد براي طراحي انتخاب بشوند. 
قرار بر این شد تصویر شهدایي را طراحي کنیم 
که از همه غریب تر است. البته این کار با زخم 
زبان و طعنه هایي همراه بوده است، اما مي دانم 

قطعاً تاثیر خودش را روي نسل جوان دارد. 
روزنام��ه »ج��وان« در نظ��ر دارد ای��ن دو 
خواهرخوش ذوق را با خانواده شهداي مدافع 
حرم ارتباط بدهد تا ان شاءاهلل  بتوانند در آینده 
نمایشگاهي براي نشان دادن تمثال شهداي 

غریب مدافع حرم برگزار کنند.

  صغري خيل فرهنگ
ميان تمامي حرف و حديث هاي�ي که برخ�ي از چرايي لزوم حض�ور مدافعان حرم در 
جبهه مقاومت اس�المي ب�ر زبان ج�اري مي کنند، دو جوان نس�ل س�ومي انقالب که 
نه روزهاي انق�الب را ديده اند و ن�ه زمان جن�گ تحميلي را درك کرده اند عزمش�ان 
را جزم کرده اند تا ش�هداي مدافع حرم را به همس�ن و س�االن خودش�ان با همان راه 
و روش هاي مرس�وم و معمول خودش�ان بشناس�انند. آش�نايي ما با زين�ب و فاطمه 
منتظ�ر اي�ن دو خواه�ر خ�وش ذوق از نقاش�ي ش�هيد مدافع ح�رم محمد حس�ين 
محس�ني ش�روع ش�د. زينب منتظر نقاش چهره هاي آسماني ش�هدا است، خودش 
مي گويد حرف زي�ادي براي گفت�ن ندارد ام�ا با اصرار م�ا لب به صحبت مي گش�ايد. 

 احمد محمدتبريزي
ش�عر دفاع مقدس از زمان جن�گ تا امروز 
دوره هاي مختلفي را تجربه کرده است. در 
هر دوره زماني به فراخور ش�رايط سياسي 
و اجتماع�ي نگاه و محتواي�ي متفاوت پيدا 
کرده اس�ت. ورود شاعران نس�ل جديد به 
ش�عر دفاع مقدس نگاهي ت�ازه و نو به اين 
حوزه آفري�ده ک�ه در کنار نگاه حماس�ي 
ش�اعران قدي�م فضاي�ي جالب توج�ه را 
رقم زده اس�ت. حميدرضا شكارس�ري از 
ش�اعران دف�اع مق�دس در گفت وگ�و ب�ا 
»جوان« وضعيت امروز ش�عر دفاع مقدس 
را بررسي مي کند و از وضعيتي که اين حوزه 
از ديرباز تا کنون پيموده س�خن مي گويد. 

اگر بخواهي�م ي�ک ارزياب�ي کلي از 
وضعيت ام�روز ش�عر دف�اع مقدس 
داشته باشيم، چه جايگاهي براي اين 

حوزه قائل هستيد؟
ش��عر دفاع مقدس یک روند کاماًل طبیعي در 
روزگار م��ا دارد. یعني به لح��اظ کمي داراي 
یک افت بسیار چشمگیر اس��ت. چون از یک 
حادثه عیني داراي ماهیت سیاسي، اجتماعي 
و ایدئولوژیک دهه ها گذش��ته و طبیعي است 
به لحاظ کمي سرایش شعر در این زمینه کم 
ش��ود. اما به لحاظ کیفي شعر دفاع مقدس در 
روزگاري به سر مي برد که اگر نگوییم بهترین، 
الاقل مي توانیم بگوییم شعرهاي بسیار خوبي 
در سال هاي پس از جنگ سروده است. اگرچه 
تعدادش کم است اما احتمال آفرینش شعرهاي 

موفق در این زمینه بیشتر است. 
جنگ در روزگار خودش زبان را عصبي و شاعر 
را سیاسي و اجتماعي مي کند و جذابیت هاي 
فرم��ي و س��اختاري را عق��ب مي زن��د چون 
مي خواهد وجهي حماسي و محرک از خودش 
نشان دهد. از اینها گذشته یکسري مالحظات 
سیاس��ي، اجتماعي، امنیت��ي و ایدئولوژیک 
وجود دارد که باعث مي شود شاعر در سال هاي 
دفاع مقدس خیل��ي واقع گرایان��ه به موضوع 
جنگ نزدیک نشود و بیش��تر آرمانگرایانه به 
موضوع جنگ نگاه  کند. اما وقتي جنگ به پایان 
مي رس��د این مالحظات کمرنگ تر مي شود. 
آن وجه حماس��ِي روزآمد و روزمره شعر، وجه 
انس��اني پیدا مي کند. یعن��ي آن لحظات ناب 
انس��اني که در هنگامه جنگ مطرح بوده ولي 
در س��ر و صداي جنگ فرصتي براي ظهور و 
بروز پیدا نکرده حاال با خوابیدن س��ر و صداها 
فرصتي براي دیده ش��دن پیدا  کرده اس��ت. 
ش��عر از حالت سیاس��ي به حالتي رمانتیک و 
انسان گرایانه تبدیل مي شود. این گونه بیاني 
نه اینک��ه در زمان جنگ وجود نداش��ته بلکه 
وجه غالب نبوده اس��ت. وقتي سال ها از پایان 
جنگ فاصله مي گیریم این گونه بیاني فرصت 
ظهور و بروز بیش��تري پیدا مي کند. از طرفي 
در س��ال هاي دفاع مقدس، جنگ را مي توان 
مثل ی��ک تابلوي خیل��ي عظیم و ب��زرگ در 
نظر گرفت که شما به این تابلو چسبیده اید و 
چیزي از این تابلو نمي بینید. اما هر چقدر که 
از جنگ مي گذرد از این تابلو فاصله مي گیرید 
و دقیق تر نگاهش مي کنید و به زوایاي پنهاني 
مي رسید که زمان جنگ به چشمتان نمي آمد. 
اسطوره ها و اس��وه هایي که چون در کنارمان 
زندگي مي کردند به چشممان نمي آمدند ولي 
االن آنها را مي بینیم. آن مالحظات وقتي کنار 
مي رود شما جزئیات بیشتري از تابلو مي بینید 
و واقع گرایانه ت��ر و انس��ان گرایانه تر جنگ را 

مي بینید. این فرصتي اس��ت که ش��اعران در 
روزگار ما دارند و خوشبختانه به تعداد خیلي 
کم هنوز کساني که دغدغه جنگ دارند با این 
رویکردها به جنگ نزدیک مي شوند. رویکرد 
حماس��ي جنگ امروز دیگ��ر کارکرد خاصي 

ندارد. 
درس�ت اس�ت از دوران دفاع مقدس 
فاصله گرفته ايم ولي شعر دفاع مقدس 
به بيان ديگري راهش را ادامه مي دهد 
و از ش�هداي مدافع ح�رم، پايداري و 
مقاومت شعر مي گويد. شاعران امروز 
تا چه اندازه نسبت به اين مضامين تازه 

آشنايي دارند؟
انقالب بیشتر از اینکه یک مفهوم سیاسي باشد 
یک مفهوم فرهنگي بود و به همین خاطر جنگ 
هم بیش��تر از اینکه صرفاً ی��ک پدیده مخرب 
سیاسي اجتماعي باشد، یک پدیده ایدئولوژیک 
و فرهنگي به ش��مار مي رود. بنابراین با پایان 
جنگ شعر دفاع مقدس تمام نمي شود چون 
دفاع از مرزهاي عقیده همچنان س��رجایش 
هس��ت. اگر مس��ئله صرفاً دفاع از آب و خاک 
بود دیگر تهدیدي وجود نداشت و شعر باید به 
پایان مي رسید. ولي مي بینیم شعر دفاع مقدس 
همچنان که رمان و داس��تان این حوزه ادامه 
دارد وجود دارد چون ب��اور و عقیده هنوز زیر 
هجوم است و این ادبیات و شعر در نویسندگان 
و شاعران میراث دارد. به تعبیري شعر مقاومت 
از جمله شعر مربوط به مدافعان حرم به نوعي 
میراث دار ش��عر دفاع مقدس است و به لحاظ 
موضوع��ي و محتوایي این مقاوم��ت در ادامه 
دفاع مقدس اتفاق مي افتد. سمت دیگر میراث 
ادبي آن شعر دفاع مقدس است. شاعران امروز 
از تجربه هایي که س��ه دهه سرایش شعر دفاع 
مقدس به دس��ت آورده اند از همان تجربیات 
در سرایش ش��عر براي مدافعان حرم و جبهه 
مقاومت استفاده مي کنند. این باعث مي شود از 
بیان خامي که در سال هاي اولیه جنگ داشتیم 
مبرا ش��ویم و بیانمان پیراسته تر و به فرم هاي 
پیچیده شعرمان نزدیک تر ش��ویم. به همین 
خاطر از تجربه ش��عر دفاع مقدس و ش��اعران 
دفاع مقدس استفاده مي کنیم. شعر مقاومت 
نه به لحاظ موضوع و مفهوم سیاسي، اجتماعي 
و ایدئولوژیک میرا ث دار دفاع مقدس است بلکه 
شعر مقاومت هم از تجربیات شعر دفاع مقدس 

بیشتر ین و بهترین استفاده را مي برد. 
شاعران توانسته اند به اين فضا نزديک 

شوند؟
بله، در واق��ع اگرچه هن��وز در دل این جنگ 
هس��تیم و از آن فاصله نگرفته ایم ت��ا بتوانیم 
دقیق کنج ها و زوایای��ش را ببینیم اما در عین 
حال انجام وظیفه ادب��ي در رابطه با مقاومت 
شده است. یک نهضت جمع آوري شعر مقاومت 
مورد نیاز اس��ت. ش��عرهایي که نه فقط انجام 
وظیفه سیاسي، ایدئولوژیک باشد بلکه انجام 
وظیفه ادبي هم باشد. یعني شاعر مقاومت به 
لحاظ فرمي و ساختاري هم حرف هاي جدیدي 
براي گفتن داش��ته باش��د. این کارها را جمع 
کنیم تا بتوانیم مجموعه هاي آبرومندي از آثار 

ارائه شده فراهیم کنیم. 
ش�عر دف�اع مق�دس گاه�ي حالتي 
اعتراضي ب�ه ش�رايط اجتماعي پيدا 
مي کند. آيا اين دس�ته از اشعار را هم 
مي توانيم در زمره ش�عر دفاع مقدس 

به حساب بياوريم؟
اگر این کار را نکنیم اشتباه کرده ایم. شعر دفاع 
مقدس وقتي از سنگرها فاصله گرفته و رزمنده 

به پش��ت جبهه آمده و خاطراتش را با خود به 
همراه دارد ممکن است وجهي دیگر پیدا کند. 
وجهي که باعث مي شود آن نگاه نوستالژي و 
انسان گرا از صحنه هاي جنگ بیشتر به چشم 
بیاید. دیگر اینکه آن رزمنده زندگي امروزش که 
از جنگ و تبعاتش متأثر است را دارد و اگر بنا 
نباشد نسبت به کمرنگ شدن ارزش ها اعتراض 
کند دیگر چه مي خواهد بگوید. از مشخصات 
شعر دفاع مقدس مگر آرمان گرایي اش نبوده 
حاال اگر بگوییم نمي تواند شعار دهد و چندان 
ش��عارها را به رخ بکش��د اما مي تواند در قالب 
شعر، اعتراضاتي شاعرانه به وضعیت نامطلوبي 
که مي بیند داشته باشد. ش��اعر دفاع مقدس 
مثل یک آنتن حس��اس ناظر وضعیت روزگار 
خودش است و طبیعي است این وجه اعتراضي 

در شعرش ظهور پیدا کند. 
ظهور ش�اعران جوان را  با انديش�ه  و 
جهان بيني متفاوت نس�بت به نس�ل 
گذش�ته ک�ه در فض�اي مج�ازي هم 

فعاليت دارند چطور مي بينيد؟
حضور این ش��اعران ج��وان در ش��بکه هاي 
مجازي نه تنها بد نیس��ت بلکه خیلي خوب و 
مفید اس��ت. ادبیات همواره به نگاه هاي تازه، 
بداعت و تازگي نیاز دارد و این ش��اعران جوان 
مي توانند این تازگي را به ش��عر دفاع مقدس 
تزریق کنند. درست اس��ت که تجربه عیني از 
جنگ هشت ساله نداشتند اما سینه به سینه 
به آنها خبر رسیده است. چرا ما هنوز از عاشورا 
ش��عر مي گوییم، مگر آن روزه��ا را دیده ایم؟ 
بلکه س��ینه به س��ینه این روایت به ما رسیده 

است. دفاع مقدس هم با فاصله اي کمتر چنین 
حالتي دارد. این ش��اعران جوان هم مي توانند 
در داشتن نگاه تازه به این حادثه شریک شوند. 
بعد از جنگ تجربه اوضاع منطقه را داریم که 
تجربه اي زنده است و خوش��بختانه از طریق 
فضاي مجازي دیگر چی��زي پنهان نمي ماند. 
در سال هاي گذشته براي نوشتن صحنه، شاید 
حضور عیني الزم بود یا شاید نقل قول مستقیم 
از شاهدان صحنه الزم بود ولي امروزه شاعر از 
طریق فض��اي مجازي از تم��ام حوادث مطلع 
مي شود. به همین خاطر جوانان ما با بهره مندي 
از فضاي مجازي این امکان را به ش��عر جنگ 
مي دهند که نگاه هاي تازه و پرانرژي ش��ان را 

تزریق و فرم هاي تازه را تجربه کنند. 
اگ�ر بخواهيم ش�عر دفاع مق�دس را 
با ادبي�ات اين ح�وزه مقايس�ه کنيم 
فك�ر نمي کنيد ش�عر عقب تر حرکت 

مي کند؟
بي تردید همین گونه است. این کاماًل طبیعي 
است و نباید انتظار داشته باشید شعر روایتگر 
صرف ماجرا باشد. شعر اش��اره گر است ولي 
ادبیات داس��تاني اشاره گر نیس��ت و گوینده 
اس��ت. مي گویند ادبی��ات داس��تاني محل 
تفصیل و ش��عر محل اجمال است. طبیعي 
اس��ت جنگ یک حادثه دراماتیک است که 
خصلت روایي دارد و با ادبیات داستاني چفت 
و بست بیشتري دارد. یک سرنوشت محتوم 
اس��ت که براي پرداختن جنگ یک ساختار 
دراماتیک مناس��ب تر اس��ت و طبعاً ادبیات 
داستاني مناسب تر است. باید از هر ژانر ادبي 
همان انتظاري را داش��ته باش��ید که برایش 
درست شده اس��ت. ش��عر براي روایتگري و 
قصه پردازي نیس��ت و جزء نگ��ري و فضاي 

استداللي در قالب داستاني وجود دارد. 
ورود جريان روشنفكري به شعر دفاع 
مقدس مي تواند يک فرصت باش�د يا 

تهديد؟
کاماًل یک فرصت و مورد خوب است. ما داریم به 
روزگاري مي رسیم که باید جنبه هاي انساني و 
لحظات ناب جنگ را نشان دهیم. ممکن است 
این لحظات روشن نباش��د و لحظه هاي تلخ و 

سیاهي را در برگیرد. اینها باید مطرح شود. ما به 
زماني رسیده ایم که شعر جنگ مي تواند مطرح 
شود و به تجربه شاعران دفاع مقدسمان کمک 
کند. منتها نکته  مهمي که وجود دارد این است 
که شعر این بزرگواران شعر دفاع مقدس نیست 
بلکه شعر جنگ و ضدجنگ است. یا تحریک به 
جنگ مي کند، یا حماسي است یا از سیاهي ها 
و تاریکي ه��اي جنگ مي گوی��د و ضدجنگ 
مي ش��ود. اما ش��عر دفاع مقدس هیچ کدام از 
این دو حالت نیس��ت. ش��عر دفاع مقدس بر 
جنبه هاي قدس��ي جنگ، بر دف��اع از مرزها و 
باورهاي دفاع مقدس تأکید مي کند و با جریان 
روش��نفکري تفاوت دارد. ش��عرهایي که این 
بزرگواران مي گویند شعر جنگ است هرچند 
تجربه ها یشان به لحاظ بیاني و فرمي مي تواند 
براي شاعران دفاع مقدس کارآمد باشد. به ویژه 
که االن دیگر مالحظات قب��ل را نداریم که از 
جنگ بد نگوییم. اگر کنار شعر دفاع مقدس، 
شعر جنگ حضور داشته باشد، نفس بکشد و با 
هم تعامل هم داشته باشند به رشد و پیشرفت 

شعر دفاع مقدس کمک مي کند. 
آيا ش�عر ديروز و ام�روز دفاع مقدس 

قابليت جهاني شدن دارد؟
خیر، مگر ادبیات ما جهاني است که شعرمان 
جهاني باشد. ما یک نهضت تجربه و یک حرکت 
منس��جم براي ترجم��ه نداریم. مگ��ر ادبیات 
ما جهاني ش��ده که ادبیات دف��اع مقدس که 
زیرمجموعه اش محس��وب مي ش��ود بخواهد 
جهاني ش��ود؟ در ش��رایط فعلي ای��ن انتظار 
بیهوده اي است. از سوي دیگر شعر دفاع مقدس 
آرمان گرا، محتواگرا و ایدئولوژیک است و چه 
انتظاري دارید مخاطب آنسوي مرزها که با این 
فرهنگ آشنایي ندارد در فرصت کوتاه شعر با 
ارزش ها، باورها و آرمان ها همزبان شود. فرصتي 
براي این کار وجود ندارد مگر در مجموعه هاي 
طوالني که آن هم نهضت ترجمه مي خواهد تا 
تعداد قابل توجهي از شعرهاي دفاع مقدس در 
سال هاي جنگ تا امروز را ترجمه کند و در یک 
بسته کامل به مخاطب آنسوي مرزها ارائه دهد 
که باز نسبت به انتقال این فرهنگ در ژانري به 

نام شعر تردید دارم. 

نگاهي به وضعيت امروز شعر دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با حميدرضا شكارسري

شعر دفاع مقدس بر جنبه هاي قدسي جنگ تأكيد دارد
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88498481ارتباط با ما

ش�عر دفاع مقدس ي�ک رون�د کاماًل 
طبيع�ي در روزگار م�ا دارد.  به لحاظ 
کيفي شعر دفاع مقدس در روزگاري به 
سر مي برد که اگر نگوييم بهترين، الاقل 
مي توانيم بگوييم شعرهاي بسيار خوبي 
در سال هاي پس از جنگ سروده است
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زمان شیوع آنفلوانزا در کشور
 3 گروه در خطر هستند

مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور، با اشاره به 
راه های  با  ارتباط  در پیش بودن فصول سرد سال، در 
پیشگیری از انتقال بیماری آنفلوانزا توضیحاتی ارائه داد.

با  عفونی،  بیماری های  تمام  استاد  رمضانی  آمیتیس 
بهار زمان  اوایل  و  پاییز، زمستان  این مطلب که  عنوان 
شیوع  ماه های  بیشترین  گفت:  است،  آنفلوانزا  شروع 

آنفلوانزا، آذر، دی و بهمن است.
وی با اشاره به این نکته که از اواخر شهریور و اوایل مهر 
موارد ابتالء به آنفلوانزا مشاهده می شود، در پاسخ به این 
سوال که چه افرادی ضرورت دارد واکسن آنفلوانزا تزریق 
کنند، افزود: افراد مسن باالی ۶۵ سال, خانم های باردار 
و افراد دارای بیماری های زمینه ای الزم است در خصوص 

تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.
با  آنفلوانزا  ویروس  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رمضانی 
این  گفت:  دارد،  تفاوتی  چه  سرماخوردگی  ویروس 
)عامالن  ویروس ها  رینو  و  ویروس ها  آدنو  جزو  ویروس 
 C و A,Bسرماخوردگی( نیست، بلکه شامل آنفلوانزای
 B و   A گروه های  با  انسان  مشکل  بیشترین  که  است 

آنفلوانزا است.
تفاوت  خصوص  در  عفونی  بیماری های  تمام  استاد 
تر،  شدید  آنفلوانزا  افزود:  سرماخوردگی،  و  آنفلوانزا 
است.  سرماخوردگی  ویروس های  از  مهم تر  و  جدیدتر 
با تب و سردرد  بیماری بسیار پر سر و صداست و  این 
تخفیف  از یک هفته  بعد  تدریجاً  و  بروز می کند  شدید 

پیدا می کند.
مانند  زمینه ای  بیماری های  به  که  افرادی  گفت:  وی 
و  دیابت  کبدی  کلیوی،  ریوی،  قلبی،  بیماری های 
بیماری های نقص سیستم ایمنی مبتال هستند، به تزریق 
ساالنه واکسن آنفلوانزا اهتمام ورزند. همچنین با توجه به 
اینکه شکل جدی بیماری آنفلوانزا در مادران باردار دیده 
آنفلوانزا  واکسن  تزریق  به  نیاز  حتماً  گروه  این  می شود 

دارند.
از  که  سرطان  به  مبتال  بیماران  در  داد:  ادامه  رمضانی 
ضرورت  نیز  می کنند  استفاده  درمانی  شیمی  داروهای 

تزریق واکسن آنفلوانزا وجود دارد.
نیز  کودکان  برای  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  مورد  در  وی 
گفت: تا ۶ ماه اول زندگی کودک، آنتی بادی از طریق 
ماه کودکان مستعد  از ۶  بعد  و  است  تأمین شده  مادر 
ابتالء به آنفلوانزا هستند و نیازمند تزریق واکسن آنفلوانزا 

خواهند بود.
افزود:  پاستور  انستیتو  بالینی  تحقیقات  گروه  مدیر 
ویروس آنفلوانزا مانند ویروس کرونا جهش پیدا می کند 
که البته این جهش ها مختصرتر از جهش های کرونا است. 
با  ایجاد می شود  آنفلوانزا  با جهش  تغییرات خفیفی که 
تغییرات صورت گرفته در ساخت واکسن، ایمنی الزم را 

ایجاد خواهد کرد.
رمضانی گفت: با توجه به اینکه ویروس کرونا و ویروس 
آنفلوانزا از جمله ویروس های تنفسی هستند، از این به 
بعد، عالئم کرونا می تواند با عالئم آنفلوانزا اشتباه شود، 
بنابراین افتراق این دو بیماری به دلیل تفاوت درمان آنها 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی، راه انتقال آنفلوانزا را دو راه اصلی و فرعی ذکر کرد 
ترشحات  و  قطرات  طریق  از  انتقال  اصلی  راه  افزود:  و 
تنفسی است و راه غیر مستقیم آن مانند دست دادن با 
همدیگر و یا دست زدن به اشیایی است که قباًل توسط 

فرد بیمار آلوده شده است.

خبر
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زوج  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی  تیم  عضو 
با اشاره به  ازدواج و خانواده کشور،  انجمن 
دیدگاه روانکاوی درباره اعتیاد، گفت: طبق 
مصرف  به  که  کسانی  عمده  دیدگاه  این 
یک  می کنند  پیدا  گرایش  اعتیادآور  مواد 
نظیر عشق،  از دست رفته”  “شیء محبوب 
محبت یا ترس از دست دادن عشق، عقده ها 
طریق  از  و  دارند  و…  زیاد  ناکامی های  و 
را نشان داده  مصرف مواد می خواهند خود 
خالی  شانه  مسئولیت  بار  از  عین حال  ودر 
کنند. برای رسیدن به تعالی این افراد باید 

به آنها کمک کرد.
استاد  مقدم  ابراهیمی  حسین  دکتر 
دانشگاه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ویژگی های  که  دارد  وجود  فرضیه هایی 
به  آنها  گرایش  با  را  افراد  برخی  خاص 
همچنان  اما  می داند  مرتبط  اعتیادآور  مواد 
کرد:  اظهار  نیامده،  در  اصل  یک  شکل  به 
فرضیه ای وجود دارد که میان گرایش افراد 
“دهان گرا” به لذت های دهانی نظیر سیگار 
به  می کند،  برقرار  ارتباط  غیره  و  کشیدن 
یا  اندازه  از  بیش  افراد  این  اگر  که  طوری 
تولد  مرحله  در  از حد طبیعی  کمتر  بسیار 
است  شیرخوارگی  زمان  که  سالگی  دو  تا 
بمانند گرایش بیشتری به لذت های دهانی 

نظیر سیگار کشیدن پیدا می کنند. 
می رسد  نظر  به  طرفی  از  کرد:  تصریح  وی 
و  دارند  پایینی  نفس  به  اعتماد  که  افرادی 
هم ساالن  گروه  واکنش  با  متناسب  اغلب 
نشان  واکنش  خاص  مسائل  به  نسبت 
این  می دهند و سعی در پذیرفته شدن در 
گفتن  نه  قدرت  اینکه  یا  و  دارند  گروه ها 
اعتیاد  ندارند؛ بیشتر به سمت مصرف مواد 
افرادی  در  همچنین  می شوند.  کشیده  آور 
که بسیار خیال پرداز هستند و بجای حل 
در  آنها  حل  و  رویاپردازی  درگیر  مسائل 
و  اضطرابی  حالت های  یا  و  می شوند  رویا 
کم رویی های خاصی دارند نیز زمینه گرایش 

به مصرف مواد مخدر بیشتر است.

را  این  همچنین  روانشناسی  متخصص  این 
نفس  به  اعتماد  دارای  افراد  که  گفت  هم 
خوب و توانا در حل مساله کمتر به اعتیاد 
می دانند  چراکه  می کنند  پیدا  گرایش 
برای حل مسائل  فراوانی  راه های منطقی تر 
و  پذیری  مسئولیت  همچنین  دارد.  وجود 
احساس مفید بودن با اعتیاد به مواد مخدر 

رابطه عکس دارد.
اعتیاد و یافتن مقصر اصلی

زوج  و  ازدواج  مشاوره  تخصصی  تیم  عضو 
انجمن ازدواج و خانواده کشور، افزود: افراد 
دنبال  عمدتا  مخدر  مواد  به  اعتیاد  گرفتار 
یافتن مقصر برای شرایط فعلی خود هستند 
و در این بین جز خودشان همگان را مقصر 
سردمزاجی،  نظیر  مواردی  گاها  می دانند. 
از سوی همسر  طالق عاطفی و عدم توجه 
و خانواده را بهانه اعتیاد خود قرار می دهند 
درحالی که علت اصلی تمام موارد ذکر شده 

خود اعتیاد این افراد است.
این متخصص روانشناسی ادامه داد: تا زمانی 
ومشکالت  مسائل  نشود  درمان  اعتیاد  که 
افراد  ماند.  خواهد  باقی  نیز  آن  پیرامون 
اعتیاد  برای  بهانه هایی  غالبا  اعتیاد  درگیر 
درحالی  است  فرعی  دالیل  که  می آورند 
باید  اصلی  عنوان مساله  به  اعتیاد  که خود 

درمان شود.
وی معتقد است که اصوال نباید برای اعتیاد 
در  چراکه  اصلی گشت  مقصر  دنبال  فردی 
اقتصادی،  متعدد  عوامل  باید  راستا  این 
شوند.  بررسی  و…  خانوادگی  اجتماعی، 
اما به طور کلی خانواده و همسر فرد دارای 
اعتیاد، قربانی اعتیاد هستند و نمی توان آنها 

را مقصر اصلی دانست.
دانستن  مقصر  افزود:  مقدم  ابراهیمی 
اطرافیان، خانواده و همسر در گرایش افراد 
ناسنجیده است. درست است که  اعتیاد  به 
خانواده و همسر در کمک کردن، امید دادن 
برای  اعتیاد  درگیر  فرد  کردن  همراهی  و 
فرد  خود  این  اما   دارند  نقش  اعتیاد  ترک 

و  ناباب  به دوستان  نه گفتن  است که هنر 
اراده  قدرت  از  نداشته،  را  اعتیادآور  مواد 
لذت های  پی  در  نبوده،  برخوردار  خوبی 
توجیه  برای  بهانه ای  و  کوچک  و  زودگذر 
کم ارادگی خود بوده و بجای حل مساله به 
اعتیاد گرایش پیدا کرده اند. اغلب این افراد 
توجیهی  را  خانوادگی  مسائل  و  مشکالت 
برای گرایش به اعتیاد قرار می دهند درحالی 
که چه بسیار افرادی که در چنین شرایطی 
اعتیاد  درگیر  و  آورده  روی  مساله  حل  به 

نشده اند.

“ازدواج درمانی” ممنوع
و  ازدواج  مشاوره  تخصصی  تیم  عضو  این 
با  کشور،  خانواده  و  ازدواج  انجمن  زوج 
باالبردن  برای  درمانی”  “ازدواج  نکوهش 
در  و  اعتیاد  درگیر  فرد  مسئولیت های 
همواره  کرد:  تصریح  او،  دادن  ترک  نهایت 
و  کرده  ترک  افراد  ابتدا  می کنیم  توصیه 
ازدواج در کنار  ازدواج کنند، چراکه  سپس 
تمامی لذت های خود سبک زندگی را تغییر 
داده و استرس هایی به همراه دارد که خود 
دارای  افراد  بیشتر  گرایش  برای  تهدیدی 
از  به مصرف مواد محسوب می شود.  اعتیاد 
افراد درگیر  توانایی حل مساله  سوی دیگر 
اعتیاد کم است و ازدواج مقوله ای است که 
به شدت به این توانایی نیاز دارد و به طور 
بسیار  مجردی  دوران  روانی  فشارهای  کلی 
هیچ  به  ما  و  است  متاهلی  دوران  از  کمتر 
تحت  راهکاری  اعتیاد  ترک  برای  عنوان 

عنوان “ازدواج درمانی” نداریم.

در مرحله نخست برای درمان بیماری 
اعتیاد کمک کنید

به گفته وی، فرد گرفتار اعتیاد بیمار است 
و انتظار می رود همسر او در مرحله نخست 
کند  کمک  او  به  بیماری  این  درمان  برای 
اعتیاد،  ترک  کمپ های  از  راه  این  در  و 
در  گیرد.  کمک  روانپزشکان  و  روانشناسان 
عین حال هنگامی که فرد دارای اعتیاد به 
عمل  در  اما  داده  اعتیاد  ترک  قول  کرات 
که  باشد  قدری  به  او  اعتیاد  نکند،  اقدامی 
تمام ساختار خانواده را تحت تاثیر قرار داده 
و میزان وابستگی او به مواد مسئولیت های 
دهد؛  قرار  تاثیر  تحت  را  فرد  خانوادگی 
می توان گزینه های دیگر نظیر جدایی همسر 
از او را بررسی کرد اما در مرحله نخست باید 
فرد درگیر اعتیاد را بیمار دانست و در ترک 

این بیماری به او کمک کرد.
این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج 
انجمن ازدواج و خانواده کشور درباره نحوه 
توصیه  اعضا،  اعتیاد  با  خانواده ها  برخورد 
نخستین  برای  خانواده ها  که  هنگامی  کرد: 
بار متوجه اعتیاد اعضای خود می شوند بهتر 
آنها  با  را  قضیه  این  مستقیم  طور  به  است 
عکسهای  و  فیلم ها  طریق  از  نکنند.  مطرح 
غیر مستقیم  را  قضیه  این   … یا  و  مرتبط 
نشد  تغییری حاصل  اگر  او مطرح کنند.  با 
می توانند منطقی توام با چاشنی احساسات 

باز  اگر  و  کنند  مطرح  را  موضوع  عاطفه  و 
فرد  از  می توانند  نشد  حاصل  تغییری  هم 
تاثیرگذار دیگری برای مطرح کردن موضوع 
و صحبت با آنها استفاده کنند. در نهایت اگر 
می توانند  نداشت  حاصلی  شده  یاد  مراحل 
با تغیر و تندی و برافروختگی بیشتر با آنها 

صحبت کنند.
وی تاکید کرد که تحقیر فرد دارای اعتیاد 
کار درستی نیست اما یادآوری اثرات منفی 

اعتیاد بر روی فرد می تواند موثر باشد.
به گفته ابراهیمی مقدم، هرچند فرد دارای 
است  حمایت  و  دلگرمی  نیازمند  اعتیاد 
که  باشد  گونه ای  به  حمایت  این  نباید  اما 
زندگی  بر  اثر منفی  اعتیاد هیچ  تصور کند 
دادن  ادامه  عین  در  می تواند  و  نگذاشته  او 
در  ببرد.  پیش  نیز  را  خود  زندگی  اعتیاد 
خط  تعیین  است  ممکن  شرایطی  چنین 

قرمزهایی از سوی خانواده ها کارساز باشد.

کشتی در حال غرق “اعتیاد” و زیر آب 
رفتن تمام اعضا خانواده

اینکه  بیان  با  روانشناسی  متخصص  این 
معموال فرزندان کوچک تر فرد دارای اعتیاد 
با  مقابله  در  برافروخته ای  و  تند  رفتارهای 
اعتیاد والد نشان داده و فرزندان بزرگ تر با 
مدارا و درک بیشتری به قضیه نگاه می کنند، 
حال  در  کشتی  اعتیاد  کرد:  نشان  خاطر 
غرقی است که تمام اعضا خانواده را با خود 
به زیر آب می برد و از این رو بی تفاوتی اعضا 
درستی  کار  اعضا،  اعتیاد  قبال  در  خانواده 
نیست اما جبهه  گرفتن اعضا خانواده و بر 
علیه فرد دارای اعتیاد قیام کردن و متشنج 
کردن فضا بر علیه فرد دارای اعتیاد نیز کار 
ارائه  و  مدارا  با  است  بهتر  نیست.  درستی 
اعتیاد  درگیر  فرد  کردن  همراهی  و  راهکار 
راهکارهای  از  پاسخ  در صورت عدم  و  آغاز 

دیگر استفاده کرد.
بر اهمیت حمایت  با تاکید  ابراهیمی مقدم 
ترک  برای  خانواده ها  روانی  و  اجتماعی 
با عضو درگیر  باید  اعتیاد، گفت: خانواده ها 
در عین حال  و  داشته  اعتیاد خود همدلی 
خاطر  او  به  را  مسئولیت هایش  و  وظایف 
اعتیاد  باید فرد درگیر  نشان کنند. خانواده 
و  کردن  ورزش  نظیر  سالم  زندگی  به  را 
سوق  مناسب  اجتماعی  ارتباطات  برقراری 
دهنده  افزایش  مولفه های  آرام  آرام  و  دهد 
زمینه اعتیاد فرد را حذف و در ترک اعتیاد 

به او کمک کنند.  

باج دادن به فرد معتاد صحیح نیست
تاکید  پایان  در  روانشناسی  متخصص  این 
کرد: به هیچ عنوان نباید به فرد دارای اعتیاد 
محرک های  و  همراهی  او  با  باید  داد.  باج 
او تحت  به  باج دادن  اما  را کم کرد  اعتیاد 
اینکه  ضمن  نیست.  پسندیده  عنوان  هیچ 
در  گردی  وب  نظیر  نوین  اعتیادهای  نباید 
فضای مجازی را فراموش کرد چراکه آزارش 
به مواد مخدر  اعتیاد  اعتیاد سنتی نظیر  از 

کمتر نیست.

اعتیاد و رابطه آن با ناکامی ها و عقده ها 

امسال احتماال 
درگیر آنفلوانزا خواهیم شد



تحقق نیافتن سهم بخش 
کشاورزی یک نقص است 

به نهادهای نظارتی اعتماد کامل دارم/
 تا روشن شدن حقایق همکاری می کنیم

صفحه )4(صفحه )4(

تعاونی  بخش  نقش  افزایش  ضرورت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
حوزه  در  مسئولیت  دارای  اجرایی  دستگاه های  کشور،  اقتصاد  در 
تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشی از دالیل 
کاستی های موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق 
روز  رئیسی ظهر  ابراهیم  کنند. سید  ارائه  این سند  اهداف  کامل 

یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی »تعاون« با اشاره به ...

مشاوران  از  یکی  به  اتهام  به  واکنش  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
خود اعالم کرد تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه 
نظارتی درون دولت موجب سوءاستفاده دشمنان نظام و تخریب 
کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقالبی و 
پر کار وزارتخانه شده است. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی 
به خبر منتشر شده درخصوص دستگیری یکی از مشاوران خود ...

سال شانزدهم * شماره 3163 * 4 صفحه *1000 توماندوشنبه 14  شهریور 1401 * 5  سپتامبر 2022 * 8  صفر 1444

 مشکل قطعی مکرر برق در لنده
 برطرف می شود

 اعتیاد 
و رابطه آن با 

ناکامی ها و عقده ها  

معاون وزیر صمت عنوان کرد:

اقدامات زیرساختی معدنی اولویت 
مناطق محروم در دستور کار است 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  عامل 
ایران)ایمیدرو( گفت: طرح آمایش صنعتی  معدنی 
اقدامات زیرساختی  ایمیدرو بوده و  در دستور کار 

معدنی اولویت مناطق محروم قرار گرفته است.
 وجیه اله جعفری روز یکشنبه در دیدار با استاندار 
داشت:  اظهار  یاسوج  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۰ تا  دارد  آمادگی  ایمیدرو 
جمله  از  مختلف  های  بخش  در  گذاری  سرمایه 
معدن در این استان انجام دهد. وی ادامه داد: طرح 
هایی شناسایی خواهند شد که ماندگاری و پایداری 
داشته باشند و در این خصوص کارهای مطالعاتی ...

که  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک 
پول،  مقداری  کنترل  و  نقدینگی  کنترل 
بانک  که  است  ماموریتی  و  وظیفه  مهمترین 
مرکزی دارد و رئیس جمهور به درستی بر آن 
تاکید داشت. چرا که اگر این اتفاق بیفتد آثار 
نزولی خود در تورم را خواهد گذاشت و مردم 

آن را لمس خواهند کرد.
در  گذشته   روز  رئیسی صبح  ابراهیم   سید 
مرکزی  بانک  ارشد  مدیران  با  جلسه ای 
ارتقاء  و  تحول  برای  دهگانه  ماموریت های 
به  می توان  که  کرد  اعالم  را  مرکزی  بانک 
ناترازی  اصالح  ملی،  پول  ارزش  تقویت 
بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصالح 
سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه 
وثایق  دامنه  توسعه  کشور،  تجاری  و  گذاری 
سازی  فعال  گذاری،  وثیقه  فرآیند  تسهیل  و 
نظارتی و  تقویت سامانه های  حساب تجاری، 
تولیدی  واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین 

اشاره کرد.
دکتر محمدعلی خادم سهی کارشناس مسائل 
اقتصادی درباره این ماموریت های محول شده 
رئیس جمهور به بانک مرکزی، به ایسنا گفت: 
مرکزی  بانک  وظیفه  مهم ترین  من  نظر  به 
کنترل رشد نقدینگی و کنترل مقداری پول 
امروز  صحبت های  در  درستی  به  که  است 
رئیس جمهور به عنوان یکی از ماموریت های 

اصلی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت.
اینکه  به  توجه  با  تورم  زمینه  در  افزود:  وی 
تحت  مرکزی  بانک  طرف  از  بانکی  نظام 
نظارت موثری اداره نمی شود و انواع تخلفات 
در سیستم بانکی از جمله اعطای تسهیالت به 
اشخاص مرتبط، اعطای تسهیالت کالن بیش 
از حدود مقرر، عدم رعایت کفایت سرمایه و 
انجام  بانک  سهامداری  ساختار  رعایت  عدم 
تاثیر  می شود کنترل رشد نقدینگی می تواند 
بسزایی در اصالح سیستم بانکی و کنترل نرخ 
عنوان  به  داد:  ادامه  وی  باشد.  داشته  تورم 
مثال در زمینه رعایت ساختار سهامداری هیچ 
درصد   33 تا   3۰ از  بیش  ندارد  حق  بانکی 

سهام خود را به شخص واحدی...

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه 
جدید  مداره   ۲ برق  شبکه  احداث  از  بویراحمد  و 
َسرپَری  برق  توزیع  فوق  ایستگاه  از  لنده  شهرستان 
 ۲۰ حدود  طول  به  سوق  شهر  خروجی  تا  دهدشت 
با  دیدار  در  زاده  ُمعتمدی  جمال  خبرداد.  کیلومتر 
فرماندار شهرستان لنده اظهار داشت: برق شهرستان 
لنده هم اکنون با یک خط ۲ مداره جدید و یک خط 
تک مداره قدیمی که بسیار فرسوده و نیاز به احداث 
و اصالح شبکه جدید دارد تامین می شود. وی با بیان 
ایستگاه  از  جدید  مداره   ۲ برق  شبکه  احداث  اینکه 

َسرپَری دهدشت تا خروجی شهر...

مدیر عامل برق استان عنوان کرد:

2

2

2 4

توسعه گیاهان دارویی
 در ۴۰۰۰ هکتار
 از مراتع استان
 هدفگذاری شد

فرمانده انتظامی کهگیلویه  خبر داد:

۱۰ تن آهن آالت مسروقه 
جاده ملی پاتاوه - دهدشت 

کشف شد

کنترل نقدینگی ماموریت 
رئیس جمهور به بانک مرکزی

2

2

مدیر کل ورزش و جوانان  کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد ؛

۱۰5 پروژه ورزشی 
نیمه تمام در استان 

3

بنگاه داری،  از  بانکداری  نظام  پرهیز  لزوم  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
مأموریت های اصلی بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی را تبیین 

کرد.
آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« در جریان بازدید از سامانه های بانک 
مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی در جمع مدیران 
ارشد این مجموعه به “جایگاه مهم بانک مرکزی” در مدیریت منابع 
پولی و مالی و اصالح نظام بانکی اشاره و مأموریت های ۱۰گانه برای 

تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
آیت اهلل رئیسی بانک مرکزی را اتاق اندیشه ورزی و رصد سیاستهای 
پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصالح و 
ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست های 

مالی و پولی کشور نظارت کند.
رئیس جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصالح ناترازی 
ارزی  ذخایر  سبد  اصالح  نقدینگی،  سالیانه  رشد  توقف  بانک ها، 
دامنه  توسعه  کشور،  تجاری  و  سرمایه گذاری  نیازهای  با  متناسب 
تجاری  حساب  فعال سازی  گذاری،  وثیقه  فرایند  تسهیل  و  وثایق 
واحدهای  درگردش  سرمایه  تأمین  و  نظارتی  سامانه های  تقویت   ،

تولیدی را از جمله مأموریت های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
را  پول«  خلق  مدیریت  و  نقدینگی  رشد  »توقف  رئیسی  آیت اهلل 
مأموریت مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت 
سمت  به  اگر  اما  نیست  نگران کننده  شود  هدایت  تولید  سمت  به 
سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران کننده ای خواهد داشت.

وی »هدف گذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد« از سوی بانک مرکزی را 
اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت 

آن موجب مهار تورم خواهد شد.

بخش نظارتی بانک مرکزی تقویت شود
ناترازی بانک ها را از عوامل تورم عنوان کرد و اظهار  رئیس جمهور 
با  بتواند  و  تقویت  را  نظارتی خود  باید بخش  بانک مرکزی  داشت: 

برنامه ریزی سیاست های پولی و ضدتورمی را اجرا کند.
آیت اهلل رئیسی با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه های پایش و رصد 
بانک مرکزی، گفت: بحمداهلل در زمینه جمع آوری و رصد داده ها و 
به  می تواند  اطالعات  این  و  داریم،  قرار  خوبی  شرایط  در  اطالعات 

شفافیت مالی در کشور کمک کند.
وی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت 
استفاده از اطالعات جمع آوری شده توسط این سامانه ها عنوان کرد 
و خاطرنشان کرد: همه کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت 
دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که 

زمینه هیچ گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد.

بانک مرکزی چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور است
رئیس جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور 
دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت 
تولید  امروز نجات کشور در  باشد، چرا که  تولید  تقویت  حمایت و 
از  زمینه حمایت  در  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات  به  و عمل  است 

تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه »رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی« را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دالیل 
اگر  تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که 

مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تالش 
خود را بکار گیرد تا اصول بانکداری اسالمی با دقت و نظارت کامل 

در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
آیت اهلل رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کاال با هدف جلوگیری از 
بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و  از سوی  بازار  سوداگری در 
بیان کرد: اگر کسی به دنبال اخالل در بازار است باید برخورد شود 
اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید 

هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.

وی »توجه ویژه به حاکمیت ریال« را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادالت با کشورهای همسایه 
و پیمان های دو جانبه پولی می تواند به تامین با ثبات کاال و افزایش 

مبادالت کمک و کشور را در مقابل تکانه های دالر مصون کند.
رئیس جمهور بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از 
ضرورت های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع شما 
در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی 
ضرورت  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی  داشت.آیت اهلل  خواهد  کشور 
بین تصمیم و  نباید  تأکید کرد:  بانکی  به موقع تسهیالت  پرداخت 
این  در  و  باشد  فاصله  تسهیالت  پرداخت  و  اجرا  با  عمومی  اعالم 
وثیقه  فرایند  تسهیل  و  وثایق  دامنه  توسعه  کنم  می  تاکید  زمینه 

گذاری اجرایی شود.
صالح آبادی: 

کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این نشست، گزارشی از اقدامات 
بانک مرکزی در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی ارائه کرد.

بازار  مدیریت  بانکی،  نظام  اصالح  تورم،  کنترل  صالح آبادی  علی 
ارز، حکمرانی ریال و بانکداری اسالمی را پنج راهبرد اساسی بانک 
مرکزی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت سیزدهم برشمرد 
و گفت: برای تحقق هریک از این راهبردها، اقدامات متعددی اجرا 

شده و یا در حال اجراست.
وی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی 
اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات انجام شده در این زمینه که با 
بود، کاهش حدود ۲۰  اقتصادی دولت همراه  هماهنگی کامل تیم 
واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه، از ۵۹,3 درصد به 4۰.۱ درصد و 
همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از 4۲.۶ 

درصد به ۲۶.۲ درصد را به دنبـال داشته است.
با  بانک ها  ترازنامه  رشد  کنترل  ادامه،  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بانک  اقدامات  دیگر  از  را  بی ضابطه  پول  خلق  از  جلوگیری  هدف 
مرکزی در راستای اصالح نظم بانکی برشمرد و در عین حال گفت: 
مجموع تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در 4 ماهه نخست امسال، 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود 3۸ درصدی داشته 
که سهم قابل توجه این تسهیالت، مربوط به سرمایه در گردش بوده 
است؛ ضمن این که تسهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان نیز 
با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته  در مقایسه 
را  بانکی  خدمات  به  مردم  دسترسی  تسهیل  صالح آبادی  است. 
در  مالی  تحقق شمولیت  راستای  در  مرکزی  بانک  اساسی  رویکرد 
افزایش 3۰۰ درصدی سقف تسهیالت  با اشاره به  کشور دانست و 
قرض الحسنه، گفت: با اقدامات متعددی همچون ممنوعیت معامالت 
فردایی ارز، راه اندازی بازار توافقی و تسهیل گری در فرآیند برگشت 
نوسانات  برخی  علیرغم  ارز  بازار  در  امروز  صادرات،  از  حاصل  ارز 

مقطعی، ارامش و ثبات حاکم است.

دولت  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کارهای بزرگی را شروع کرده است و امروز 
برای همه معضالت کشور از جمله نوسانات 

اقتصادی برنامه مدون داریم.
ملی  رویداد  در  یکشنبه  روز  مخبر  محمد 
جهاد مقدس )اجالسیه جهادگران کشور( که 
همزمان با ۱3 شهریور سالروز حضور جهادی 
مقام معظم رهبری در زلزله ۱34۷ فردوس، 
در مصالی امام خمینی )ره( این شهر برگزار 
شد، افزود: جهاد کبیر که رهبر معظم انقالب 
شروع  فردوس  در  قبل  سال   ۵۰ از  بیش 
دولت  در  و  دارد  وجود  نیز  امروز  کردند 
ایشان  خدمت  که  جلسه ای  اولین  سیزدهم 
اینکه  یکی  فرمودند؛  مهم  نکته   ۲ بودیم 
چشمتان به داخل باشد نه به بیرون و دوم 
اینکه خنثی سازی تحریم ها مورد توجه باشد.

رهبری  معظم  مقام  بگوییم  باید  گفت:  وی 
به  امدادرسانی  برای  که  نیز   4۷ سال  در 
یافتند،  حضور  منطقه  این  در  زلزله زدگان 
کردند،  خنثی  و  خواندند  را  دشمن  نقشه 
می بینید  سال   ۵3 گذشت  از  بعد  امروز 
خنثی سازی  نیز  کشور  معضل  حل  برای 
تحریم ها را مورد تاکید قرار می دهند. معاون 
را  دولت  که  ابتدا  افزود:  جمهور  رئیس  اول 
مواجه  زیادی  مشکالت  با  گرفتیم  تحویل 
بودیم، وضعیت فروش نفت ما مناسب نبود 
طوری که نفتی که می فروختیم وجه آن را 
در اختیار نداشتیم، کاالهای اساسی ما همه 
به خط قرمز بود. وی گفت: کشورهای اطراف 
ما مدعی بودند که دیپلماسی را می فهمند و 
این  با  اما  بودند  ما  علیه  منطقه  کشورهای 
رئیس  به  رهبری  معظم  مقام  که  راهنمایی 
جمهور کردند، نفت مان را فروختیم، پولمان 
را  اساسی  کاالهای  نیز  و  کردیم  جابه جا  را 
معظم  رهبر  تدبیر  افزود:  مخبر  آوردیم. 
انقالب را باید اینجا دید، کشور ما در جنگ 
برای میانجی  بود و سران کشورها  تحمیلی 
می آمدند اما امروز کشورها از ما می خواهند 

برای حل مسائل بین المللی میانجی کنیم.
نفت مان  امروز  راهبرد  همین  با  گفت:  وی 
و  کردیم  جابه جا  را  پولمان  فروختیم،  را 
روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در کشور کشته 

می شدند که نه واکسن و نه اجازه ساخت آن 
را می دادند و تجهیزات را هم تحریم کردند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی 
دولت سیزدهم سر کار آمد طی ۲ ماه، ۱۵۰ 
میلیون واکسن وارد شد و تا امروز حدود ۶۰ 
میلیون واکسن هم داخل کشور ساخته شده 
معضالت  همه  برای  امروز  افزود:  وی  است. 
برای  جمله  از  داریم  مدون  برنامه  کشور 
اقتصادی که ۷۰ سال است کشور  نوسانات 
از  بیش  گفت:  مخبر  می کشد.  زجر  آن  از 
۵۰ تا ۶۰ سال است که ما از تورم، ناترازی 
می کشیم  زجر  بانک ها  در  ناترازی  و  بودجه 
خوبی  نقطه  به  می کنیم  کاری  داریم  اما 
تنظیم  و  اصالح  را  بودجه  و ساختار  برسیم 
و  تولید  اقتصادی،  رشد  برای  لذا  می کنیم 
و  کردیم  شروع  را  بزرگی  کارهای  اشتغال 

ظرفیت های کشور نیز فوق العاده است.
بسیار  کارهای  دولت  این  اینکه  بیان  با  وی 
مقام  در محضر  افزود:  کرد  را شروع  بزرگی 
که  نعمت هایی  کردیم  عرض  رهبری  معظم 
خداوند به این کشور داده و اقداماتی که در 
بیش از 4۰ سال قبل در حوزه زیرساخت ها 
انجام شده هر کدام می تواند کل کشور را با 

هم اداره کند که ایشان تایید کردند.
 ۲ اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
هزار و ۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم 
ظرفیت های  معادن،  وجود  همچنین  گفت: 
کشاورزی، نفت و گاز را داریم، برای استخراج 
داریم  نیاز  میلیارد دالر   ۶ نفتی  میدان  یک 
تا نفت روی زمین  که ۶ ماه طول می کشد 
بیاید و ۶ ماه طول می کشد تا ۶ میلیارد دالر 
کشوری  کشور،  این  باشیم؛  داشته  درآمد 

است که بخواهید این گونه اداره شود.
وی با اشاره به ترانزیت در کشور تصریح کرد: 
امکاناتی که در کشور وجود دارد قابل تصور 
و  داریم  زیادی  سرمایه گذاری های  نیست، 
از سرمایه گذاری جلو  استهالک  تراز  سال ها 

افتاده که بسیار بحث بدی است.
از  بیش  گذشته  وقت  چند  در  گفت:  مخبر 
خارجی  و  داخلی  محل  از  دالر  میلیارد   ۶۰
داریم سرمایه گذاری می کنیم که به سرعت 

به ۱۰۰ میلیارد دالر خواهد رسید.

در نظارت ستادی از بانک مرکزی ابالغ شد؛

مأموریت های ۱۰گانه رئیسی برای تحول در نظام بانکی
معاون اول رئیس جمهور:

 دولت برای نوسانات اقتصادی
 برنامه دارد

امام علی علیه السالم
َخیُر إخوانَِک َمن واساَك بَِخیِرِه ، وَخیٌر ِمنُه َمن أغناَك َعن َغیِرِه .
بهترین برادر تو ، کسی است که در خیرش تو را سهیم کند ،
 و بهتر از او کسی است که تو را از دیگری بی نیاز گرداند . 
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مطالعات نشان می دهد؛
تاثیر نوع گروه خونی

 در افزایش احتمال سکته مغزی
به  ابتال  بزرگ نشان می دهد خطر  یک مطالعه 
تا  است  ممکن  پایین  سنین  در  مغزی  سکته 

حدی به گروه خونی افراد بستگی داشته باشد.
وقتی صحبت از خطر سکته مغزی ایسکمیک که 
ناشی از لخته شدن خون است، می شود، مطالعات 
نشان داده اند که گروه خونی در این مورد نقش 
دارد. افراد دارای گروه خونی O معموالً نسبت به 
معرض  در   AB یا   A، B گروه های  دارای  افراد 

خطر کمتری هستند.
گروه  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  اکنون 
خونی به شدت با خطر سکته مغزی ایسکمیک 
در سنین پایین تر )قبل از ۶۰ سالگی( در مقایسه 
با سنین باالتر مرتبط است. و گروه خونی A، به 
برجسته  خطر  عامل  یک  عنوان  به  خاص،  طور 

شناسایی شد.
دارای  افراد  متوسط،  طور  به  دریافتند  محققان 
گروه های  با  افراد  با  مقایسه  در   A خونی  گروه 
خطر  معرض  در  بیشتر  درصد   ۱۶ دیگر،  خونی 
داشتند.  قرار  سالگی   ۶۰ از  قبل  مغزی  سکته 
 ۱۲ کاهش  با   O خونی  گروه  حال،  همین  در 
میچل«،  »براکستون  بود.  مرتبط  خطر  درصدی 
بالتیمور،  در  مریلند  دانشگاه  از  ارشد  محقق 
می گوید: »افراد دارای گروه خونی A نباید نگران 
افراد  مغزی  بر خطر سکته  زیادی  موارد  باشند. 
برخالف  که  عواملی  جمله  از  می گذارد،  تأثیر 
گروه خونی، قابل تغییر هستند.« میچل توصیه 
کرد: »افراد می توانند از سیگار کشیدن اجتناب 
غذایی  رژیم  باشند،  داشته  منظم  ورزش  کنند، 
سالم داشته باشند و فشار خون باال، دیابت و سایر 
افزایش  را  مغزی  سکته  خطر  که  بیماری هایی 

می دهند کنترل کنند.«
تفاوت  مغزی  سکته  خطر  در  خونی  گروه  چرا 
که  ایسکمیک  سکته های  می کند؟  ایجاد 
می دهند،  تشکیل  را  مغزی  سکته های  بیشتر 
خون  جریان  لخته  یک  که  می دهند  رخ  زمانی 
که  است  مشخص  و  می کند.  مسدود  مغز  به  را 
گروه های خونی غیر O دارای سطوح باالتری از 
ویلبراند  فون  فاکتور  نام  به  خاص  پروتئین های 
)VWF( و فاکتور VIII هستند که در تشکیل 
لخته نقش دارند. میچل گفت: »یافته های جدید 
ممکن  خون  انعقاد  به  تمایل  که  می دهد  نشان 
است نقش بیشتری در سکته مغزی افراد جوان 
باالتر زندگی  با سکته های در سنین  در مقایسه 
مطالعه   4۸ از  جدید  یافته های  باشد.«  داشته 
در سراسر جهان به دست آمده است که شامل 
تقریباً ۱۷۰۰۰ نفر بودند که قبل از ۶۰ سالگی 
دچار سکته مغزی ایسکمیک شده بودند، همراه 
با گروهی که در سنین باالتر دچار سکته مغزی 
شده بودند و یک گروه مقایسه ای که متشکل از 
افراد سالم بودند. با نگاهی به مشخصات ژنتیکی 
شرکت کنندگان، محققان به دنبال انواع ژن هایی 
بودند که با خطر سکته اولیه مرتبط بودند. تنها 
که  بود  کروموزومی  ناحیه  یک  آنها  قوی  یافته 
شامل ژن ABO است که گروه خونی را تعیین 

می کند.

مطالعات محققان کانادایی نشان می دهد؛
آلودگی هوا به زنان بیش از مردان 

آسیب می رساند
نتایج یک مطالعه جدید و کوچک ادعا می کند 
ممکن  گازوئیل  اگزوز  از  ناشی  دود  تنفس  که 

است برای زنان بیشتر از مردان مضر باشد.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  ماهادواپا«،  »همشکار 
دانشگاه مانیتوبا کانادا، گفت: »ما از قبل می دانیم 
ریوی  بیماری های  در  جنسیتی  تفاوت های  که 

مانند آسم و عفونت های تنفسی وجود دارد.«
که  داد  نشان  ما  قبلی  »تحقیقات  گفت:  وی 
تنفس اگزوز گازوئیل باعث ایجاد التهاب در ریه ها 
عفونت های  با  بدن  برخورد  نحوه  بر  و  می شود 
به  ما  مطالعه،  این  در  می گذارد.  تأثیر  تنفسی 
در  آنها  تفاوت  و  خون  در  تأثیر  گونه  هر  دنبال 
زنان و مردان بودیم.« برای بررسی این موضوع، 
کردند  انتخاب  را  مرد  پنج  و  زن  پنج  محققان 
از  بودند. سپس  سالم  و  غیرسیگاری  همگی  که 
تنفس  به  را  ساعت  چهار  که  شد  خواسته  آنها 
هوای فیلتر شده و چهار ساعت دیگر را به تنفس 
دهند.  اختصاص  گازوئیل  دود  حاوی  هوای 
با  هفته  چهار  فاصله  با  بار  سه  را  کار  این  آنها 
انجام   )PM۲.۵( ریز  ذرات  مختلف  غلظت های 
دادند. غلظت ها ۲۰، ۵۰ و ۱۵۰ میکروگرم بر متر 
مکعب بود. پس از هر تجربه تنفس، داوطلبان ۲4 

ساعت بعد نمونه خون اهدا کردند.
بررسی  را  داوطلبان  خون  پالسمای  محققان 
کردند. با استفاده از فناوری به نام کروماتوگرافی 
دنبال  به  محققان  جرمی،  مایع-طیف سنجی 
به  مختلف  پروتئین های  سطوح  در  تغییراتی 
دنبال قرار گرفتن در معرض گازوئیل بودند. آنها 
سپس تغییرات را در مردان و زنان مقایسه کردند.

این تیم سطوح ۹۰ پروتئینی را پیدا کردند که 
از قرار گرفتن در  بین داوطلبان زن و مرد پس 
متفاوت  به طور مشخص  گازوئیل  اگزوز  معرض 

بود و تغییرات بیشتری در زنان مشاهده شد.

واکنش وزیر راه به دستگیری مشاورش

به نهادهای نظارتی اعتماد کامل دارم/
 تا روشن شدن حقایق همکاری می کنیم

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به اتهام به یکی از مشاوران 
بوسیله  مزبور  فرد  اتهامات  درباره  تحقیق  کرد  اعالم  خود 
دشمنان  سوءاستفاده  موجب  دولت  درون  نظارتی  دستگاه 
نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا 

جوانان انقالبی و پر کار وزارتخانه شده است.
به  شهرسازی  و  راه  وزیر  ـ  قاسمی  رستم  ایسنا،  گزارش  به 
خبر منتشر شده درخصوص دستگیری یکی از مشاوران خود 
نهایی نشدن  تا  واکنش نشان داد و در اطالعیه ای اعالم کرد 
تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه، کلیه مطالب 
ذکر شده صرفاً گمانه زنی است که صحت و سقم آن مشخص 
آمده  شهرسازی  و  راه  وزیر  اطالعیه  در  نیست.  تأیید  مورد  و 
است: »اخیراً خبر منتشره پیرامون یکی از مشاوران اینجانب و 
تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه نظارتی درون 
کارکنان  تخریب  و  نظام  دشمنان  سوءاستفاده  موجب  دولت 
خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقالبی و پر کار 
این  می شود  خاطرنشان  زمینه  این  در  است.  شده  وزارتخانه 
پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط 
نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی 
افراد هیچگونه اطالعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب 
ذکر شده صرفاً گمانه زنی است که صحت و سقم آن مشخص 
و مورد تأیید نیست. در قسمتی دیگری از این اطالعیه آمده 
است: اینجانب به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر 
اعتماد کامل به نهادهای نظارتی دولت، رسیدگی دقیق و بدون 
مالحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را الزم و واجب 
دانسته و آمادگی این وزارتخانه  را برای همکاری در تکمیل 
تحقیقات و روشن شدن حقایق اعالم می کنم. لکن الزم است 
رسانه ها از گمانه زنی های بی پایه تا قبل از اثبات اتهام در مرجع 

صالح قضایی و خدشه به آبروی افراد، دوری کنند. 
در پایان این اطالعیه آمده است: البته در طول یک سال گذشته 
اقدامات مهمی برای بستن گلوگاه های فساد در حیطه وزارت 
راه و شهرسازی انجام شده است که بعضا با تبلیغات سنگین 
از  که  است  شده  مواجه  روند  این  شدن  ُکند  برای  تخریبی 
جمله این اقدامات می توان به شفافیت فراگیر سازمانی، حذف 
امضاهای طالیی، عدالت در فرصت های اقتصادی، بازپس گیری 
اموال و امالک ملی در اختیار سوءاستفاده گران اشاره کرد که 
ان شاءاهلل گزارش کامل آن به اطالعیه ای مردم شریف خواهد 
رسید«. بنابراین گزارش در روزهای اخیر خبر دستگیری یکی 
از مشاوران رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی در شبکه های 
دلیل  به  قاسمی  اتفاق،  این  با  همزمان  شد.  منتشر  اجتماعی 

آسیب به مهره های کمر در بیمارستان بستری شد.

توضیحات دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی 
در خصوص شایعات اخیر

دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی با صدور اطالعیه ای در خصوص 
شایعه انتساب داشتن یکی از مشاوران وزرا که با وی برخورد 
شده، با این مرجع تقلید توضیحاتی را ارائه کرد. دراین اطالعیه 
که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است:  چند روزی است انتشار 
و  شایعات  پخش  موجب  وزرا  از  یکی  مشاور  با  برخورد  خبر 
مردم  میان  در  دشمنان  پراکنی  نفرت  و  دروغ  برای  بهانه ای 
علت  حاکیست: به  اطالعیه  است.  گردیده   متدین  و  شریف 
مکارم  العظمی  اهلل  آیت  دفتر حضرت  با  موضوع  ارتباط  عدم 
گذر  با  اّما  نبود؛  خاصی  گیری  موضع  بنابر  ابتدا  در  شیرازی، 
نظر  به  زیر ضروری  نکات  بیان  ادامه شایعه سازی ها،  و  زمان 
می رسد، اوالً؛ شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعّیت 
معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکّرم ایشان می باشد. ثانیاً؛ 
وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد 
سفارشی  یا  حمایت  مورد  مجموعه  این  جانب  از  گاه  هیچ  و 
آمده است:  اطالعیه  ازاین  دیگری  دربخش  نگرفته است.  قرار 
ثالثاً؛ انتساب افراد به بزرگان نه باعث تایید آنهاست و نه مایه 
های  توانمندی  و  بر حسب شرایط  بلکه هر کس  محدودیت؛ 
خود و بر طبق قوانین می بایست به کار گرفته شود و پاسخگوی 
از  بهره برداری  اگر کسی قصد  است  باشد. سزاوار  اعمال خود 
وی  از  داشت  را  له  معظم  دفتر  یا  مرجعیت  بیت  به  انتساب 
پذیرفته نشود و مراتب جهت اقدام مقتضی به اطالع این دفتر 
رسانده شود. رابعاً؛ انتظار می رود مسئولین نظارتی و قضایی به 
عنوان مرجع تشخیص و تصمیم گیری نسبت به این اتهامات 
و موارد مشابه دیگر که دشمنان به شایعه پراکنی علیه بزرگان 
دین و انقالب می پردازند به روشنگری و تنویر افکار عمومی 
بپردازند تا در این شرایط سخت اعتماد و اعتقادات مردم شریف 
و متدین به بازی گرفته نشود. کالم آخر اینکه عزت به دست 
طول  در  ملت  این  و  دین  دشمنان  و  ورزان  کینه  و  خداست 
تاریخ سعی در مخدوش کردن مقّدسات و چهره اولیاء و بزرگان 
و تضعیف اعتقادات مردم داشته اند؛ اما همیشه دست قدرت 
خدا برتر از سعی باطل آنها بوده است و دشمنان و ایادی آنان، 
هرگز راه به جایی نبرده اند.از خداوند متعال نصرت و پیروزی 
و  تمامی دشمنان  بر  را  و مسلمانان جهان  ایران  ملت شریف 

مستکبران و فتنه انگیزان مسئلت داریم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

اخطار جدید حزب اهلل به صهیونیست ها: فرصت زیادی ندارید 

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

کنترل نقدینگی مهمترین ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی

که  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس  یک 
پول،  مقداری  کنترل  و  نقدینگی  کنترل 
بانک  مهمترین وظیفه و ماموریتی است که 
مرکزی دارد و رئیس جمهور به درستی بر آن 
تاکید داشت. چرا که اگر این اتفاق بیفتد آثار 
نزولی خود در تورم را خواهد گذاشت و مردم 

آن را لمس خواهند کرد.
در  روز گذشته   رئیسی صبح  ابراهیم   سید 
مرکزی  بانک  ارشد  مدیران  با  جلسه ای 
ارتقاء  و  تحول  برای  دهگانه  ماموریت های 
به  می توان  که  کرد  اعالم  را  مرکزی  بانک 
ناترازی  اصالح  ملی،  پول  ارزش  تقویت 
بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصالح 
سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه 
وثایق  دامنه  توسعه  تجاری کشور،  و  گذاری 
فعال سازی  وثیقه گذاری،  فرآیند  تسهیل  و 
حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و 
تولیدی  واحدهای  گردش  در  سرمایه  تامین 

اشاره کرد.
دکتر محمدعلی خادم سهی کارشناس مسائل 
اقتصادی درباره این ماموریت های محول شده 
رئیس جمهور به بانک مرکزی، به ایسنا گفت: 
مرکزی  بانک  وظیفه  مهم ترین  من  نظر  به 
کنترل رشد نقدینگی و کنترل مقداری پول 
امروز  صحبت های  در  درستی  به  که  است 
رئیس جمهور به عنوان یکی از ماموریت های 

اصلی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت.
اینکه  به  توجه  با  تورم  زمینه  در  افزود:  وی 
تحت  مرکزی  بانک  طرف  از  بانکی  نظام 
نظارت موثری اداره نمی شود و انواع تخلفات 
در سیستم بانکی از جمله اعطای تسهیالت به 

اشخاص مرتبط، اعطای تسهیالت کالن بیش 
از حدود مقرر، عدم رعایت کفایت سرمایه و 
انجام  بانک  سهامداری  ساختار  رعایت  عدم 
می شود کنترل رشد نقدینگی می تواند تاثیر 
بسزایی در اصالح سیستم بانکی و کنترل نرخ 

تورم داشته باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه رعایت 
ساختار سهامداری هیچ بانکی حق ندارد بیش 
از 3۰ تا 33 درصد سهام خود را به شخص 
مشاهده  حالیکه  در  کند  واگذار  واحدی 
خصوصی  بانک های  از  برخی  در  می کنیم 
این مسئله رعایت نمی شود. از سوی دیگر به 
واسطه اشتهای بسیار زیاد دولت همواره یک 
سری مطالبات و تقاضاهایی از طرف دولت به 
قالب  در  که  می شود  تحمیل  بانکی  سیستم 
تسهیالت تکلیفی و کسری بودجه خودش را 

نشان می دهد.
کرد  اعالم  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
بانکی  سیستم  در  مشکل  همه  این  وجود  با 
می توان به صورت جداگانه همه این مشکالت 
مرکزی  بانک  به  ماموریت  عنوان  تحت  را 
این  بتواند  مرکزی  بانک  اگر  اما  کرد  اعالم 
اقدام اساسی یعنی کنترل نقدینگی و کنترل 
مقداری پول را در دستور کار خود قرار دهد 
ایستاده  مشکالت  این  همه  جلوی  واقع  در 
است و اگر بانک ملزم به این شود که در یک 
از ۱.۵ درصد رشد ترازنامه داشته  ماه کمتر 
بانک  دست  که  است  این  معنای  به  باشد 
بسته می شود و نمی تواند به اشخاص مرتبط 

وام های کالن بدهد.
به  که  وام هایی  کرد:  تصریح  سهی  خادم 

اشخاص مرتبط داده می شود و یا قرض هایی 
واقع  در  می گیرد  بانکی  نظام  از  دولت  که 
همان مبالغی است که قرار نیست به سیستم 
بانکی بازگردد و در شرایطی که تورم باال در 
کشور وجود دارد کنترل نقدینگی از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است.
وی اعالم کرد: با توجه به اینکه در سه ماهه 
اخیر ماهانه بیش از ۲.۵ درصد رشد نقدینگی 
به  پیدا کند  ادامه  اگر همین رویه  داشته ایم 
هیچ وجه نمی توانیم سال جاری را با رشد ۲۵ 
درصدی نقدینگی به پایان برسانیم. بنابراین 
رئیس  دستور  مرکزی  بانک  که  است  الزم 
که  بگیرد  جدی  زمینه  این  در  را  جمهور 
البته جزو مصوبات اخیر دولت هم هست که 
انتظامی  نهادهای  به  باید  متخلف  بانک های 

معرفی شوند.
پاسخ  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
برای  راهکاری  اینکه چه  بر  مبنی  به سوالی 
بانک  ماموریت  و  هدف  این  به  رسیدن 
مرکزی وجود دارد، گفت: بانک ها نباید موتور 
واقع  در  و  باشد  روشن  نقدینگی شان  خلق 
چهار  سه،  اخیر  ماهه  سه  در  که  بانک هایی 
روند  باید  داشته اند  نقدینگی  رشد  درصد 
کند  آتی  ماه های  در  را  تسهیالتشان  اعطای 
رشد  کنترل  سبب  مسئله  همین  که  کنند 

نقدینگی و نهایتا کنترل نرخ تورم می شود.
خادم سهی اضافه کرد: بر مبنای اطالعاتی که 
اخیرا منتشر شده است بخش قابل توجهی از 
اشخاص  به  بانک ها  اعطایی  کالن  تسهیالت 
مرتبط اعطا شده است که شامل شرکت های 
بنابراین  بانک ها می شود.  زیرمجموعه همین 

اگر قرار است بانک تسهیالت خود را کنترل 
کند و کاهش دهد ارتباطی به تسهیالت خرد 
مردم مانند وام ازدواج ندارد. چرا که به عنوان 
بانکی  زیرمجموعه  از شرکت های  یکی  مثال 
از  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۷4 حدود 
بانک مربوطه خودش دریافت کرده در حالی 
که کل تسهیالت ازدواجی که از سوی نظام 
بانکی در سال گذشته به مردم پرداخت شده 
و  تومان می رسد  میلیارد  هزار  به حدود ۸۰ 
این نشان می دهد که قرار نیست وام ازدواج 

را کم کنیم.
زیرمجموعه  شرکت  آن  البته  داد:  ادامه  وی 
بانکی ادعای این را داشت که این تسهیالت 
وقتی  اما  کرده  تولیدی  فعالیت های  خرج  را 
شدیم  متوجه  کردیم  بررسی  را  ترازنامه اش 
که اصال وضعیت مالی خوبی ندارد و تنها هر 
مربوطه اش  بانک  از  بیشتری  تسهیالت  سال 
سال  تسهیالت  بتواند  تا  می کند  دریافت 
مسئله  همین  و  کند  بازپرداخت  را  قبلش 
باعث می شود که دود تورم حاصله از دریافت 

این وام به چشم مردم برود.
به  پاسخ  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
سیستم  اگر  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال 
بانکی بخواهد تسهیالت کالن را کاهش دهد 
بودجه  و  عمرانی  تسهیالت  روی  تاثیری  آیا 
گفت:  خیر؟  یا  دارد  دولت  کالن  طرح های 
بودجه  دارد  وجود  که  اطالعاتی  مبنای  بر 
خرج  گذشته  ماه های  در  دولت  که  عمرانی 
کرده نزدیک به صفر بوده است، از طرف دیگر 
پروژه کالن باید روش تامین مالی خودش را 
داشته باشد و در همه دنیا این  نوع پروژه ها 
این گونه آغاز بکار می کنند که بخاطر منافع 
کالنی که دارند از خود آن پروژه تامین مالی 
که  باشد  این گونه  اگر  ولی  می گیرد،  صورت 
به  نهایتا  و  باشد  داشته  بودجه  پروژه  یک 
موقع به نتیجه نرسد و تسهیالتش به هنگام 
تورم زا  صرفا  بازنگردد  بانکی  سیستم  به 
سری  یک  است  ممکن  فقط  و  بود  خواهد 
به  آن  سود  که  باشد  داشته  ثروتمند  ذینفع 
جیب آنها برود و عایدی نیز برای مردم هم 

نداشته باشد.
و  نقدینگی  کنترل  کرد:  تاکید  سهی  خادم 
بانک  وظیفه  مهمترین  پول  مقداری  کنترل 
رئیس  صحبت های  در  که  است  مرکزی 
جمهور نیز به درستی به آن اشاره شد و نشان 
هدف  این  به  رسیدن  برای  دولت  جدیت  از 
دارد که اگر بانک مرکزی بتواند در این زمینه 
موفق شود مسلما دولت و مردم می توانند آثار 
آن که  به شرط  ببینند،  را  آن  تورمی  کنترل 
 ۲۵ تا  نقدینگی  رشد  کنترل  هدف گذاری 

درصد محقق شود.

افزایش  ضرورت  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
کشور،  اقتصاد  در  تعاونی  بخش  نقش 
در  مسئولیت  دارای  اجرایی  دستگاه های 
حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه 
از دالیل کاستی های موجود  آینده، گزارشی 
راهکارهای  و  تعاون  ملی  سند  اجرای  در 

تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.
در  یکشنبه  روز  ظهر  رئیسی  ابراهیم  سید 
مراسم گرامیداشت روز ملی »تعاون« با اشاره 
به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱3۹۱ و 
تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول 
در  که  دستگاه هایی  گفت:  گذشته  سال   ۱۰
هستند،  مسئولیت  دارای  سند  این  اجرای 
و  نظرات  تا  دارند  زمان  روز   ۱۵ امروز  از 
دیدگاه های خود درباره دالیل ایفا نشدن این 
برای  پیشنهادی  راهکارهای  و  مسئولیت ها 
تعاون  معاونت  به  را  مسئولیت ها  این  اجرای 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع 
کاستی های اجرایی سند ملی تعاون

رئیس جمهور افزود: همچنین معاونت تعاون 
وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا 
نهایی کند و در  و  را جمع بندی  این نظرات 
برگزار  آینده  ماه   ۲ تا  نهایتا  که  آتی  جلسه 
خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم 
نتیجه ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف 

سند ملی تعاون به دست بیاوریم.
ملی  سند  که  آنجا  داشت:  اظهار  رئیسی 
در  دارد،  تعارض  موضوعه  قوانین  با  تعاون 
که  آنجا  اما  است،  قانون  با  تقدم  اول  وهله 
تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم 
اصالح  به  نسبت  باید  می شود،  سند  اجرای 
اقدام  قانون  اصالح  لزوم  صورت  در  و  سند 
بررسی هایی  نتیجه  آید. در  به عمل  مقتضی 
دستگاه های  و  کار  وزارت  تعاون  معاونت  که 
انجام  آینده  ماه  یک  در  مسئولیت  دارای 
باید یک سند  خواهند داد، سند ملی تعاون 

کامال دارای قابلیت اجرایی باشد.

بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی 
در اقتصاد کشور است

را  تعاونی  بخش  ادامه  در  جمهور  رئیس 
راهبردی  بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه 
کرد:  تصریح  و  دانست  کشور  اقتصاد  در 
از  یکی  عنوان  به  تعاونی  بخش  دادن  قرار 
تدابیر  از  کشور،  اقتصاد  در  فعال  بخش  سه 
ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی 

در نظر گرفته شده است.
در  تعاون  بخش  سهم  نیافتن  تحقق  رئیسی 
تاکید  با  و  را یک نقص خواند  اقتصاد کشور 
نقص،  این  رفع  برای  برنامه ریزی  بر ضرورت 
افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن 
نیست.  کشور  اقتصاد  در  تعاونی ها  نقش 
تعاونی ها در سال های پس از پیروزی انقالب 
کشور  برای  زیادی  خدمات  منشا  اسالمی 

بوده اند و این قابل انکار نیست.

تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد 
کشور باور جدی دولت مردمی است

تعاونی  بخش  نقش  تقویت  جمهور  رئیس 

در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی 
حلقه های  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  و  خواند 
و  موثر  جدی،  نظارت  ما  کشور  در  مفقوده 
به هنگام است؛ همه بخش های اقتصادی اعم 
از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت 

و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
بخش  باالی  ظرفیت  به  ادامه  در  رئیسی 
در  کشور  اهداف  تحقق  در  اقتصاد  تعاونی 
تعاون،  وزارت  از  و  کرد  اشاره  مسکن  حوزه 
کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن 
به  خصوصی  بخش  کنار  در  تعاونی  بخش 

شکل جدی حمایت کند.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  به  خطاب  وی 
که  بگذارید  این  بر  را  بنا  افزود:  اجتماعی 
موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونی ها را به 
ویژه در عرصه تولید و ساخت مسکن برطرف 
و از تعاونی های فعال در کشور حمایت کنید.

همه دستگاه های اجرایی موانع پیش روی 
فعال تر شدن تعاونی ها را رفع کنند

جلوه های  و  مصادیق  از  یکی  جمهور  رئیس 
مهم راهبرد مردمی سازی دولت را فعال شدن 
تعاونی ها در کشور عنوان کرد و افزود: در این 
زمینه همه مقدمات الزم را فراهم کنید و اگر 
نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت 
تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز 
شکل  به  الزم  آموزش های  است،  آموزش  به 

عمومی ارائه شود.
رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند 
تاکیدات  اساسی،  قانون  تصریح  تعاون،  ملی 
مقام معظم رهبری و نیز سیاست های دولت 

بخش  فعالیت های  از  حمایت  برای  مردمی 
تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید 
می کنم که حمایت از فعال تر شدن تعاونی ها 
و  وزارتخانه ها  تمام  کار  دستور  جزو  باید 

دستگاه های اجرایی و استانداری ها باشد.

سیاست دولت 
حمایت از بخش تعاونی است

در  و  جلسه  این  ادامه  در  همچنین  رئیسی 
تعاونی   ۱۷ مدیره  هیات  اعضای  که  حالی 
و  جوایز  دریافت  برای  نیز  ملی  برگزیده 
بودند،  شده  جلسه  وارد  خود  تقدیرنامه های 
با قدردانی از تالش ها و اقدامات شرکت های 
رونق  ایجاد  برای  کشور  سراسر  تعاونی 
اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست 
دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه 
در  خود  تالش های  به  که  می خواهم  شما 
زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با 

جدیت ادامه دهید.
از  اجرایی  و  عملی  حمایت  جمهور  رئیس 
ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد 
کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف 
و تصریح کرد: هیچ کار خیری باالتر از ایجاد 
اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغه های او 
و خانواده اش در این زمینه نیست و لذا دولت 
مردمی خود را موظف می داند هیچ حمایتی 
را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی 

دریغ نکند.
رئیسی در ادامه دستور افتتاح همزمان 4۵۷ 
طریق  از  را  کشور  سراسر  در  تعاونی  طرح 
ویدئو کنفرانس صادر کرد و از اعضای هیات 
با  نیز  برتر  ملی  تعاونی  شرکت   ۱۷ مدیره 

اهدای لوح قدردانی کرد.
این جلسه مهدی مسکنی معاون  ابتدای  در 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  تعاون 
گزارشی مفصل از اجرای سند ملی تعاون در 

۱۰ سال گذشته ارائه کرد.

رئیسی در مراسم تقدیر از تعاونی های برتر:

تحقق نیافتن سهم بخش تعاون
 در اقتصاد کشور یک نقص است


