
مسئوالن فراموش نکنند که
 وامدار مردم هستند

هیچ کس حریف اسب سرکش 
بروکراسی در کشور نیست

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: الزمه 
کنیم  فراموش  نباید  که  است  این  ماندن  مردمی  و  بودن  مردمی 
ما وامدار مردم هستیم و اگر جایگاهی داریم از قَِبل مردم است. 
خصوص  در  رهبری  بیانات  با  رابطه  در  واله،  سرمدی  کیومرث 
مقام  خطاب  این  گفت:  مسئوالن  ماندن  مردمی  و  بودن  مردمی 

معظم رهبری بسیار بجا است. تعبیرم در این رابطه این است ...

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه سیستم بروکراسی 
کشورمان اسب سرکشی است که هیچ کس حریف آن نیست، این 
واقعیت تلخی است که وجود دارد. محمدباقر قالیباف در نشست 
موسسات  مدیران  و  خیرین  با  ماه(  فروردین   ۲۹ شب)  دوشنبه 
ایام و ماه  این  افتخار است که در  برای بنده مایه  خیریه، گفت: 

رمضان عزیز در جمع شما برادران و خواهران گرامی ....
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میزان زکات فطره 
سال ۱۴۰۱ اعالم شد

 بالیی که 
مشاجرات والدین

 بر سر کودکان  شان می آورد!

نمایشگاه »بهار ضیافت« 
در یاسوج افتتاح شد 

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بویراحمد با اشاره به فعالیت ۲۲ غرفه در نمایشگاه 
همکاری  با  گفت:  ضیافت«،  »بهار  قرآنی  علوم 
دستگاه های فرهنگی استان برنامه های متعددی 
نمایشگاه  شود.  می  برگزار  نمایشگاه  حاشیه  در 
عصر  ضیافت«  »بهار  عنوان  با  قرآنی  علوم  بزرگ 
روز دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، معاون 
جانشین  استانداری،  فرهنگی  و  امنیتی  سیاسی، 
فرمانده سپاه فتح استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
مدیرکل  استان،  نماز  اقامه  ستاد  رئیس  اسالمی، 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  مدیرکل  اسالمی،  تبلیغات 

مدیرکل شرکت گاز استان و جمعی از ...

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه 
وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار 
اجرایی کشور اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید 
حل  توانند  نمی  موجود  وضع  بانیان  دارند 

کننده مشکالت باشند. 
خبری  نشست  ابتدای  در  دولت  سخنگوی   
دست  در  هایی  طرح  اینکه  بیان  با  خود 
از  کرد:  اظهار  است،  دولت  دفتر  در  بررسی 
جمله این طرح ها طرح حمایت از کارآفرینان 
بخشودگی  شامل  که  است  تولیدکنندگان  و 

مالیاتی نیز هست.
تقویت  های  طرح  پای  پابه  شد:  یادآور  وی 
دانش آفرینی از سوی بخش های مختلف این 

مساله در دولت هم در دست بررسی است.
وزارت  طرح  کرد:  تاکید  جهرمی  بهادری 
کشاورزی  جهاد  وزارت  از  پس  هم  بهداشت 
در حوزه دانش بنیان در کمیسیون تخصصی 
می  قرار  بررسی  مورد  فوریت  قید  با  دولت 

گیرد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برگزاری 
جلسه اخیر میان دولت و مجلس اظهار کرد: 
خود  وظایف  چارچوب  در  مجلس  و  دولت 
جلسه  پیش  روز  دو  دارند.  سازنده  تعامالت 
دولت  وزرای  بود.  مجلس  با  دولت  صمیمی 
نمایندگان  با  تعامل  حال  در  انقطاع  بدون 
هستند. نگاه مشترک یافتن راهکار برای حل 
مشکالت مردم از جمله در زمینه گرانی است. 
امید می رود در همین رفت و آمدها گام های 
مثبتی در راستای حل مشکالت مردم به ویژه 

گرانی برداشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بحران کم آبی 
در  وضعیت  این  بهبود  برای  دولت  برنامه  و 
کشور تاکید کرد: حل بحران کم آبی اولویت 
 ۸ تبصره  در   ۱4۰۱ قانون  در  است.  دولت 
پرداخته شده  ویژه  به صورت  این مشکل  به 
است. مدیریت بحران کم آبی نیازمند تعامل 
مردم و دستگاه ها برای مدیریت مصرف است. 
۹ جلسه به ریاست معاون اول در این زمینه 
برگزار شده   و 4 جلسه ویژه زاینده رود برگزار 

شده است...

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه یاسوج گفت:میزان زکات فطره امسال برای هر 
نفر بر پایه گندم ۳۲۰ هزار ریال و بر پایه برنج ۶۸۰ 
هزار ریال و برای کسانی که قوت غالب آنها ترکیبی از 
گندم و برنج باشد برای هر نفر ۵۰۰ هزار ریال است.

آیت اهلل سید نصیر حسینی روز سه شنبه در نشست 
داشت:با  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  زکات  شورای 
توجه به تاکید دین مبین اسالم در ادای فریضه واجب 
تمامی دستگاه های عضو شورای زکات  الهی زکات، 

باید در امر تبلیغ و جمع آوری زکات فعال باشند.
وی افزود: پرداخت زکات در رفع محرومیت و ...

در شورای زکات کهگیلویه و بویراحمد؛
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فرماندار کهگیلویه عنوان کرد:

ضعف قانونی و بازرسی های 
ناکافی علل تخلف و گرانی

 در کهگیلویه

سرپرست اداره کل ورزش جوانان خبر داد؛ 

رییس هیأت هاکی 
کهگیلویه و بویراحمد 

سرپرست تیم ملی بانوان شد 

بانیان وضع موجود نمی توانند 
مشکالت را حل کنند
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یک قدم تا وقوع آتش سوزی در جنگل های استان؛

مسووالن هشدارها 
را جدی بگیرید
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شناسه آگهی ؛  1304281  اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

  احداث ساختمان های سالن تشریح
 پزشکی قانونی شهرستان بهمئی

اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
  در نظر دارد 

مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت
 احداث ساختمان های سالن تشریح پزشکی قانونی شهرستان بهمئی را

 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزای مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس ستاد ایران
درگاه  از  خارج  واصله  پیشنهادهای  به  لذا  شد.   خواهد  انجام   www.setadiran.ir  

سامانه الکترونیکی دولت ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-  پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی 
را از تاریخ 28/ 1/ 1401 تا 31/ 1/ 1401 از طریق سامانه مذکور دریافت و با توجه به 
مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل 

pdf تا روز شنبه مورخ   10/ 02/ 1401  در سامانه فوق درج نمایند.
-  پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 11/ 02/ 1401  در کمیسیون 
پزشکی  اداره کل  )ع(  امام رضا  خیابان   - قرنی  بلوار شهید  یاسوج  نشانی  به  مناقصه 

قانونی استان بررسی و نتایج متعاقبا اعالم خواهد شد.
-  سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانت نامه بانکی می باشد و شرکت ها 
موظف به تحویل اصل ضمانت نامه در پاکت الک و مهر شده شنبه مورخ 10/ 02/ 1401 

به نشانی مذکور واحد امور اداری می باشند.
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارایه پاکت های الف به آدرس: یاسوج - بلوار شهید قرنی - خیابان امام رضا 

)ع( اداره کل پزشکی قانونی استان واحد امور اداری
 تلفن: 07433347870 - کد پستی 7591387500 

اداره کل زپشکی اقنونی استان کهگیلوهی و بوریاحمد اداره کل زپشکی اقنونی استان کهگیلوهی و بوریاحمد

سازمان زپشکی اقنونی کشور سازمان زپشکی اقنونی کشور
قوه قضائیه قوه قضائیه

تومانی  ارز 4۲۰۰  درباره حذف  اقتصاد  وزیر 
گفت: اینکه با چه گام های تدریجی و از چه 
سیاست  این  اجرای  محصوالتی  و  مقوالت 
در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و 
چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود 
قرار  تأثیر  یکباره تحت  به  را  اقتصاد  که کل 
جدی  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  هنوز  ندهد، 

است.
اعضاء  با  دیدار  در  خاندوزی«  احسان  »سید 
و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن 
حذف  درباره  اصناف  و  تعاون  کشاورزی،  و 
تومانی،   4۲۰۰ ارز  گام  به  گام  و  تدریجی 
اظهار کرد: موضوع ارز 4۲۰۰ تومانی که این 
روزها نقل محافل است، ماه هاست مورد بحث 
بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح 
دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر 
بگویم که حتماً در سال ۱4۰۱ حرکت دولت 
در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً 

ارز 4۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
در سال ۱4۰۱ حتماً  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تغییری در وضعیت ارز 4۲۰۰ تومانی کشور 
حتماً  کرد:  نشان  افتاد،خاطر  خواهد  اتفاق 
 4۲۰۰ ارز  وضعیت   ۱4۰۱ سال  پایان  در 
اینکه  اما  داشت،  نخواهیم  را  فعلی  تومانی 
و  مقوالت  چه  از  و  تدریجی  گام های  چه  با 
پیش  در  سیاست  این  اجرای  محصوالتی 
شروع  چگونه  و  کی  اینکه  یا  و  شود  گرفته 
بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل 
ندهد،  قرار  تأثیر  تحت  یکباره  به  را  اقتصاد 

هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .

پیش بینی پذیر بودن اقتصاد
 اولویت دولت

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اهمیت 
اقتصاد گفت:  در  پذیری  بینی  پیش  موضوع 
که  است  این  اقتصاد  وزارت  در  ما  سیاست 
به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش 
بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.

وی در ادامه گفت: می پذیرم که در مواردی 
این پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار 
اصرار  ایده  این  اولویت  بر  اما همچنان  شده، 
داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع 

را با جدیت پیگیری می کنیم.

عوارض  موضوع  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
عوارض صادراتی  موضوع  در  صادراتی گفت: 
هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد و در زمینه 
دیگر،  اقالم  و  میلگرد  برای  صادراتی  قاچاق 
سراغ  دنیا  همه  و  شد  مسئله  دچار  کشور 
درگیر  که  روسیه  از  رفتند،  مقطعی  تدابیر 
کشورهای  سایر  تا  است  تحریم  و  جنگ 
همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر 
گمرکی  تعرفه های  در خصوص  مصوبه  چند 
همین  به  هم  ترکیه  در  حتی  و  کرد  صادر 

ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

اقدامات دولت در حوزه رفع موانع 
صادرات باعث پیشرفت شد

حوزه  در  دولت  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر 
نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع 
جای  به  دولت  فعلی  در  که  کنید  اذعان  را 
ممنوعیت  گذشته  دولت های  مثل  اینکه 
صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چند 
سال تالش کرده و توانسته اید در آن بازارها 
اعتماد و اعتبار جلب کنید را کاًل بی اعتبار 
ممنوعیت  گفتیم   و  ایستادیم  کنیم، سخت 

صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
عوارض  وضع  با  اینکه  به  اشاره  با  خاندوزی 
همین کار را می توان کرد، افزود: حق نداریم 
بازارهای  و  کرده  وضع  کلی  ممنوعیت  که 

صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم.
افزایش  مصوبه  به  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
خصوص  در  گفت:  و  کرد  اشاره  دستمزدها 
معتقد  اقتصاد  وزارت  در  دستمزد  موضوع 
سازگارتری  مصوبه  شاهد  می شد،  که  بودیم 

با شرایط اقتصاد کالن باشیم.
برخی  قیمت  و  گمرکی  ارز  نرخ  درباره  وی 
از نهاده ها و  انرژی اشاره کرد و افزود: برای 
اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی 
بتوانیم متعادل کنیم که اقتصاد کشور یکباره 
دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی 
دولت تدبیر می شود که گام اول در این زمینه 
چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه 
ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند 

ماه بعد برداشته شود. 
ها  قیمت گذاری  موضوع  درباره  خاندوزی 

افزایش  میزان  در  ضابطه مندی  گفت:  نیز 
دارای  اینکه  معنای  به  متعارف  قیمت های 
و  است  تأکید  مورد  باشد  اقتصادی  منطق 
افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی 

باشد را نمی توان نفی کرد. 
قیمت  نمی توان  مثال  برای  داد:  توضیح  وی 
داشت،  انتظار  اما  داد،  افزایش  را  نهاده ها 
به  و  بماند  ثابت  نهایی  محصوالت  قیمت 

عبارتی شاهد سرکوب قیمت ها باشیم.
یک  در  باید  تحول  این  افزود:  اقتصاد  وزیر 
سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثاًل افزایش 
قیمت ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک 
نهایی  قیمت  شود  برابر  چند  خاص  کاالی 
این کاال چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد 
از  باشد    ETS که  بناست  گمرک  محاسبه 
حتماً  که  دارد  اصرار  هم  دولت  دیگر  طرف 
تعرفه ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و 
ماشین آالت دچار شوک خیلی باالیی نشوند.

وی ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای 
حتی  و  تعرفه ها  کاهش  و  ورودی  حقوق 
که  مجلس  مصوب  ورودی  حقوق  کاهش 
قاعدتاً کمتر از 4 درصد نمی تواند باشد )آن 
هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس 
حداقل  برای  حتماً  سران  شورای  مصوبه  یا 
قانونی  مصوب  نرخ  از  تر  پایین  سال  یک 
باشد(، این خواهد بود که اثر خود را بر روی 

قیمت ها خواهد گذاشت.

رفتار پلیسی در اقتصاد
 تاثیر مطلوب ندارد

پلیسی در  رفتار  اینکه  بر  تأکید  با  خاندوزی 
عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب 
هستیم  این  به  قائل  گفت:  داشت،  نخواهد 
که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند 
کنترل کننده قیمت کاالها و محصوالت در 
که  است  این  مسیر  بهترین  و  باشد  بازارها 
و  پذیری  پیش بینی  ایجاد  طریق  از  بتوانیم 
اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را 

ایجاد کنیم.
در  الزم  اطمینان  که  زمانی  کرد:  تاکید  وی 
به  که  ندارد  لزومی  دیگر  شود  ایجاد  بازارها 
قوطی   4 نیاز  مورد  روغن  ظرف  یک  جای 
بگیریم و در خانه انبار کنیم و حتماً فراوانی 

محصوالت و کاالها در بازارها این اطمینان را 
ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تالش در زمینه انتشار 
و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در 
همکاری  با  و  دارد  جدیت  بسیار  زمینه  این 
وزارت نفت درصدد هستیم که بتوان از این 

ظرفیت نیز استفاده کرد.

توقع نداشته باشند که 
چشم هایمان را  ببندیم

بانکی  بدهکاران  لیست  انتشار  درباره  وی 
و  اقتصاد  وزارت  در  ما  بین  توافق  نیز گفت: 
های  بدهی  که  است  این  دولتی  بانک های 
قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ 
ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته 
باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که 
خود  دیون  پرداخت  مسیر  در  ما  می گویند 
از  تخطی  این  باشد  اینطور  اگر  و  هستیم 
توافقی است که با بانک ها در این زمینه شده 
اقدام  این  باید توجه کرد که اصل  اما  است، 
به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های 
بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً 
و  اقتصادی  کاماًل  انتخاب  یک  به  را  نکول 
عقالیی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل 

دفاعی است.
ابزارها  گونه  این  از  اگر  داد:  ادامه  خاندوزی 
به  برای بدحساب ها حداقل  استفاده نشود و 
اعتباری  ریسک  یک  اعتباری  هزینه  جهت 
منابع  از  توجهی  قابل  بخش  نشود،  ایجاد 
صوری  استمهال های  صورت  به  بانک ها 
گفته  بسیاری  مواقع  در  افزود:  بود،  خواهد 
و  است  سازی  عدد  آمارها،  این  که  می شود 
و  دولت  به  غلط  اطالعات  انتقال  به  منجر 
می شود  پژوهشگر  و  تحلیلگر  گذار،  سیاست 
و بخشی از این مشکالت را با اجرای همین 

سیاست می توان رفع کرد.
دنیا  کجای  در  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
این میزان بدحسابی های بلند مدت می توان 
داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا 
داشته  توانیم  می  بلندمدت  های  بدحسابی 
اینکه  جهت  به  من  بگوییم،  بعد  و  باشیم 
بنابراین  می کنم،  صادراتی  یا  و  تولیدی  کار 
می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، 
و  خیابان ها  در  شما  رفتار  سوء  امروز  اصاًل 
بانکی  سود  نرخ  روی  ها،  قرمز  چراغ  پشت 
شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد 
رتبه  و  ریتینگ  نظام های  که  جاهایی  آن  و 
موضوع  این  دارند،  پیشرفته ای  بندی های 
اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم 

و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی خواهد بود
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ضعف قانونی و بازرسی های ناکافی 
علل تخلف و گرانی در کهگیلویه

و  قانونی  ضعف  گفت:  کهگیلویه  شهرستان  فرماندار 
پر  تخلف   برای  را  زمینه  ناکافی  و  غیر مستمر  بازرسی های 

تکرار واحدهای صنفی مساعد کرده است.
شهرستان  بازار  تنظیم  جلسه  در  موسوی  العزیز  عبد  سید 
شکر،  برنج،  و  )روغن  اساسی  اقالم  توزیع  افزود:  کهگیلویه 
مرغ( در سطح شهرستان به نحوی صورت گیرد تا به دست 

اکثر مردم برسد و نظارت بر بازار باید دقیق صورت گیرد.
به گزارش های مستمر مردمی  اشاره  با  فرماندار کهگیلویه 
از گرانی برخی از صنوف در شهر دهدشت اظهارکرد: ضعف 
برای  را  ناکافی زمینه  و  بازرسی های غیر مستمر  و  قانونی 

تخلف  پر تکرار واحدهای صنفی مساعد کرده است.
 وی با بیان اینکه بازرسان باید وارد عمل شده و با دقت و 
راه  برای متخلفین  و  را کنترل کنند  گرانی ها  بهتر  کیفیت 
آسودگی خاطر را باز نگذارند تصریح کرد: درج قیمت کاال، 

دست دالالن و سودجویان را از جیب مردم کوتاه می کند.
موسوی اصل بیان کرد: مراکز توزیع اقالم اساسی در سطح 
شهرستان افزایش یابد و در مواقع توزیع آدرس این مراکز به 

اطالع عمومی برسد.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بویراحمد 
خبرداد

رفع تصرف یک هکتار از اراضی ملی
 در منطقه »زنگوا« شهرستان بویراحمد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد 
از رفع تصرف یک هکتار از اراضی ملی منطقه »زنگوا« در 
این شهرستان خبر داد. “عباس حسن زاده” افزود: مامورین  
و  ذاتی  وظیفه  حسب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
حاکمیتی خود بصورت شبانه روز اقدام  به گشت ، کنترل و 
بازدیدهای متوالی از حوزه های استحفاظی می باشند و در 
صورت مشاهده تخلف و اطمینان از ملی بودن اراضی تصرفی 

در کمترین زمان ممکن اعمال قانون می نمایند.
وی اظهارکرد: در این راستا فرماندهی محترم یگان حفاظت 
درازی  دست  به  باتوجه  شهرستان  حفاظت  یگان  و  استان 
افراد سودجو و فرصت طلب که اقدام به غرس نهال و فنس 
مساحت  به  ملی  منابع  اراضی  در  غیرقانونی  بصورت  کشی 
منابع  اداره  رئیس  بود.  کرده  “زنگوا”   منطقه  هکتار  یک 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد تصریح کرد: ضمن 
هماهنگی با معاون محترم دادستان مرکز استان و مسئول 
قانون  ماده ۵۵  ذیل  تبصره  اساس  بر  عامه  پیگیری حقوق 
اراضی  کشور   مراتع  و  جنگلها  از  برداری  بهره  و  حفاظت 

تصرفی رفع تصرف و رفع آثار تجاوز شد . 

۹ شکارچی غیر مجاز در گچساران
 دستگیر شدند

انتظامی شهرستان گچساران گفت: ۹ نفرشکارچی  فرمانده 
حرفه ای غیر مجاز پرندگان در حومه شهر دوگنبدان مرکز 
خادمیان  ارسالن  سرهنگ  شدند.  دستگیر  شهرستان  این 
اظهار داشت: ماموران پلیس اطالعات و امنیت  این فرماندهی 
با همکاری ماموران محیط زیست، ضمن هماهنگی بامرجع 
قضایی در حین گشت زنی درسطح حوزه استحفاظی به ۹ 
نفر شکارچی حرفه ای پرندگان مشکوک وآنان را دستگیر 
پرنده  تعداد ۲۵ عدد  از متهمان  افزود: ماموران  کردند وی 
تیهو و ۹ قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی کشف و ضبط 
کردند.  فرمانده انتظامی شهرستان گچساران  ضمن هشدار 
به شکارچیان غیر مجاز و ضربه زنندگان به محیط زیست 
عنوان کرد: دراین رابطه ۹ نفر شکارچی دستگیر  و با تشکیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره اینکه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش  
وظیفه همگانی است، از شهروندان خواست ضمن همکاری 
شکارچیان  شناسایی  و  مشاهده  صورت  در  بانان  محیط  با 
متخلف مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

رییس هیأت هاکی کهگیلویه و بویراحمد 
سرپرست تیم ملی بانوان شد 

بویراحمد  و  و جوانان کهگیلویه  اداره کل ورزش  سرپرست 
استان  این  هاکی  هیأت  رییس  نیا  گشتاسبی  شهال  گفت: 
هاکی  ملی  تیم  سرپرست  عنوان  به  شنبه(  )سه  امروز 
داخل سالن بانوان رده سنی بزرگساالن انتخاب شد.  عین 
فدراسیون  سوی  از  انتخاب  این  داشت:  اظهار  دهقان   اهلل 
هاکی جمهوری اسالمی ایران انجام شده است.  وی افزود: 
سالن  داخل  هاکی  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  هشتمین 
برگزاری  در حال  یزد  در شهر  بزرگساالن  رده سنی  بانوان 
و  کهگیلویه  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  است.  
بویراحمد بیان کرد: این اردوی هشت روزه از ۲۷ فروردین 

ماه تا سوم اردیبهشت ماه ۱4۰۱ ادامه دارد. 
دهقان عنوان کرد: شهال گشتاسبی نیا رییس هیأت هاکی 
هاکی  ملی  تیم  سرپرست  عنوان  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
داخل سالن بانوان رده سنی بزرگساالن در این اردو شرکت 

می کند.

در شورای زکات کهگیلویه و بویراحمد:

میزان زکات فطره سال ۱۴۰۱ اعالم شد
جمعه  امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
پایه  بر  نفر  هر  برای  امسال  فطره  زکات  گفت:میزان  یاسوج 
گندم ۳۲۰ هزار ریال و بر پایه برنج ۶۸۰ هزار ریال و برای 
کسانی که قوت غالب آنها ترکیبی از گندم و برنج باشد برای 

هر نفر ۵۰۰ هزار ریال است.
آیت اهلل سید نصیر حسینی روز سه شنبه در نشست شورای 
تاکید  به  توجه  داشت:با  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  زکات 
دین مبین اسالم در ادای فریضه واجب الهی زکات، تمامی 
و جمع  تبلیغ  امر  در  باید  زکات  های عضو شورای  دستگاه 

آوری زکات فعال باشند.
وی افزود: پرداخت زکات در رفع محرومیت و ایجاد عدالت 
اجتماعی در جامعه از تاکید های مهم دین اسالم است که 
باید ائمه جمعه، فرمانداران، اعضای شورای زکات، رسانه ها 

برای تحقق این امر واجب الهی  پای کار باشند.
آیت اهلل حسینی بیان کرد: در روز عید سعید فطر سازمان 
خانه  دبیر  مجوز  با  باید  خیریه  موسسات  دیگر  و  بهزیستی 
مخصوص  آرم  نصب  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  زکات  شورای 
امداد  کمیته  در  مستقر  خانه  دبیر  این  هماهنگی  با  زکات 

شهرستان ها  فعالیت کنند.
رییس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی )ره( 
کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت:بیش از ۲۰۰ 
پایگاه ثابت و سیار برای جمع آوری زکات فطره و کفارات در 

منطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی شده است.
وی افزود: همچنین بیش از ۱۰۰ هزار پاکت آرم دار مخصوص 
جمع آوری فطریه و کفارات در محل های اقامه نماز عید عید 

فطر و ادارات کمیته امداد توزیع  می شود.
رییس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی )ره( 
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد:پارسال بیش از ۸۵ میلیارد 
بویراحمد جمع  و  در کهگیلویه  کفارات  و  فطره  زکات  ریال 
امسال  و  رسید  نیازمندان  و  مددجویان  مصرف  به  و  آوری 
پیش بینی می شود بیش از ۱4۰ میلیارد ریال زکات فطره و 

کفارات جمع آوری شود.
حبیب اهلل باقر پور عنوان کرد:رسانه های دیداری، شنیداری 
و مکتوب  در راستای فرهنگ سازی و تبلیغ فریضه واجب 
الهی زکات نقش مهمی دارند و در پایان ماه مبارک رمضان 

از رسانه های فعال در این زمینه تجلیل به عمل می آید.
وی ابراز داشت:پارسال حدود ۲۷۰ میلیارد  ریال انواع زکات 
میزان  این  از  که  آوری شد  بویراحمد جمع  و  در کهگیلویه 
۶۱ درصد در امور محرومین و ۳۹ درصد در زمینه امور عام 

المنفه در مناطق زکات دهنده هزینه شده است.
رییس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی )ره( 
کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: کهگیلویه و بویراحمد در سه 
سال اخیر در زمینه جمع آوری زکات واجب و مستحب جزو  

استان های پیشتاز و موفق بوده است.

نمایشگاه »بهار ضیافت« در یاسوج 
افتتاح شد 

با  بویراحمد  و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
»بهار  قرآنی  علوم  نمایشگاه  در  غرفه   ۲۲ فعالیت  به  اشاره 
استان  فرهنگی  های  دستگاه  همکاری  با  گفت:  ضیافت«، 

برنامه های متعددی در حاشیه نمایشگاه برگزار می شود.
عصر  ضیافت«  »بهار  عنوان  با  قرآنی  علوم  بزرگ  نمایشگاه 
روز دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه 
و  امنیتی  معاون سیاسی،  یاسوج،  امام جمعه  و  بویراحمد  و 
استان،  فتح  سپاه  فرمانده  جانشین  استانداری،  فرهنگی 
نماز  اقامه  ستاد  رئیس  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
رفاه  و  کار  مدیرکل  اسالمی،  تبلیغات  مدیرکل  استان، 
مدیران  از  جمعی  و  استان  گاز  شرکت  مدیرکل  اجتماعی، 

استانی و شهرستان در یاسوج افتتاح شد.
به صورت  نمایشگاه  این  گفت:  آئین  این  در  درخشان  امین 
جمله  از  فرهنگی  دستگاه های  سایر  همکاری  با  مشارکتی 
معاون فرهنگی سپاه فتح، اداره کل تبلیغات اسالمی استان، 
انقالب اسالمی، دارالقرآن کریم و شهرداری  جبهه فرهنگی 

یاسوج برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد 
با اشاره به اینکه در ابتدای فعالیت خود در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دو شعار را در دستور کار قرار داد، افزود: یکی 
از آنها این بود که برنامه های فرهنگی با تقویت بعد فرهنگی 

و مردمی در سراسر استان برگزار شود.
با  همیاری  و  همکاری  تعامل،  شعار  دومین  یادآور شد:  وی 
سایر دستگاه های فرهنگی هنری بود که به برکت و قداست 
این همکاری، برنامه های فرهنگی، هنری و قرآنی از ابتدای 

ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفت.
درخشان برگزاری محافل انس با قرآن در برخی از شهرستان 
شهرها  از  برخی  در  کرد:  بیان  و  شد  یادآور  را  استان  های 
بهمئی   و  رئیسی  قلعه  دیشموک،  مارگون،  پاتاوه،  جمله  از 
این محافل قرآنی برگزار شده و در سایر شهرها تا پایان ماه 
مبارک رمضان طبق برنامه زمان بندی شده این محافل قرآنی 

با حضور سه قاری بین المللی برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کهگیلویه و بویراحمد 
سایه  در  قرآنی  محافل  و  ها  برنامه  این  کرد:  خاطرنشان 

مشارکت وهمراهی دستگاه های فرهنگی برگزار می شوند.
زد  گریزی  آن  های  بخش  و  نمایشگاه  این  برگزاری  به  وی 
قرآنی،  علوم  نمایشگاه  بخش  دو  در  نمایشگاه  این  افزود:  و 
برگزار  هنری  و  فرهنگی  های  برنامه  و  فرهنگی  محصوالت 

می شود. 
ترویج حجاب و عفاف، خانواده،  برپایی غرفه های  درخشان 
سواد رسانه و فضای مجازی با همکاری مرکز آفرینش های 
اظهار  و  دانست  نمایشگاه  این  های  غرفه  دیگر  از  را  بسیج 
نمایشگاه  در  دیگری  های  غرفه  و  نماز  ترویج  غرفه  کرد: 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  داشت.  خواهند  فعالیت 
استان کهگیلویه و بویراحمد شب های شعر، قصه های قرآن، 
و  قدر  های  موضوع شب  با  خوانی  تعزیه  نمایشی،  هنرهای 
السالم، اجرای نمایش های خیابانی  امام علی علیه  شهادت 
با موضوع آسیب های اجتماعی، هنرهای تجسمی، ورکشاپ 
های هنری، پخش سرود، موسیقی، فیلم و سخنرانی پیرامون 
جهاد تبیین را از دیگر برنامه های این نمایشگاه علوم قرآنی 
عنوان کرد.  وی بیان کرد: با توجه به نزدیکی به روز جهانی 
قدس، ویژه برنامه  مقاومت به یاد رشادت های سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی و شب شعر را خواهیم داشت.

کهگیلویه  در حوزه  زاگرس  های   جنگل 
بر تحمل آسیب هایی  بویراحمد عالوه  و 
چون هجوم آفت پروانه برگ خوار، طمع 
سودجویان برای زغال و خشکسالی و کم 
بارشی، هر ساله گرفتار زبانه های بی امان 
آتش شده و روز به روز این موهبت الهی را 

به مرز نابودی نزدیک تر می کند.
سال هاست که در فصول بهار و تابستان 
بر  دود  و  آتش  های  زبانه  پایکوبی  شاهد 
و  کهگیلویه  در  زاگرس  های  جنگل  فراز 
بویراحمد هستیم و این آتش سوزی های 
به  را  وحوش  و  درختان  نفس  امان  بی 
شماره انداخته است و امسال هم همچون 
سال های گذشته آتش در کمین جنگل 

های استان خواهد بود.
امسال با توجه به پراکنش مناسب بارش 
در  مراتع  و  ها  علفزار  انبوه  رویش  و  ها 
آتش  وقوع  استان  زاگرس  های  جنگل 
سوزی های پی در پی دور از انتظار نیست 
تا  امروز  همین  از  باید  امر  متولیان  که 
سوزهای  اتش  با  مقابله  برای  نشده  دیر 
احتمالی در هفته ها و ماههای آینده  به 

فکر چاره باشند.
امری  زاگرس  های  سوزی  آتش  مساله 
در  و  شود  می  تکرار  ساله  هر  که  است 
نمی  بر  کسی  دست  از  کاری  هم  ظاهر 
های  مجموعه  کاری  هر  در  اگر  ولی  آید 
مربوطه با هماهنگی الزم در آمادگی بسر 
در  جدی  های  آسیب  شاهد  قطعا  برند 

اتفاقات پیش رو نخواهیم بود.
هم  که  داشت  توجه  باید  دیگر  از سوی   
جنگل  از  هکتار  هزار   ۱۵ از  بیش  اینک 
های استان در مناطق گرمسیری ) باشت( 
به دلیل کاهش بارندگی ها و خشکسالی 
های پی در پی به آفت پروانه برگ خوار 

مبتال شده است.
پروانه برگ خوار آفتی است که به درختان 
مرکبات،  مانند  گوناگونی  گیاهان  و  بلوط 
گیاهان  از  دیگر  بسیاری  و  بادام  پسته، 
حمله می کنند؛ این آفت به پنج نسل در 

طبیعت می تواند خسارت وارد کند.
فصل  فرارسیدن  با  آفات،  این  کنار  در 
گرما موضوع آتش سوزی در جنگل ها به 
دغدغه ای برای محیط بانان و دوستداران 
و  کهگیلویه  در  زیست  محیط  فعاالن  و 
لحظه  هر  و  شود  می  تبدیل  بویراحمد 

هراس از شعله های سرخ آتش دارند.
وسیع،  های  سوزی  آتش  های  تجربه 
جنگل  در  مدت   طوالنی  و  دار  دامنه 
و  کهگیلویه  استان  حوطه  زاگرس  های 
از این دارد که  درختان  بویراحمد نشان 
بلوط زاگرس لحظه ای درنگ برای نفس 
کشیدن ندارند و هر بار باید منتظر فاجعه 

جدیدی باشند.

یک قدم تا وقوع آتش سوزی در 
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

و  کهگیلویه  زیست  محیط  کارشناس 
بویراحمد گفت: مراتع و علفزارهای استان 

حال  در  کم  کم  مناطق  برخی  در  که 
سوزی  آتش  مستعد  است  شدن  خشک 
است و هر گونه سهل انگاری و کم توجهی 
به این امر خسارتهای جبران ناپذیری را به 

دنیال خواهد داشت.
بودن  کوهستانی  افزود:  سینایی  هادی 
بودن،  العبور  صعب  سوزی،  آتش  مناطق 
خرده  کردن  رها  باد،  وزش  زیاد،  وسعت 
شیشه ها در طبیعت زمینه نابودی جنگل 

های زاگرس را دوچندان کرده است.
وی تاکید کرد: عامل بیشتر آتش سوزی ها 
در استان انسانی بوده که باید مردم هنگام 
روشن  از  امکان  حد  تا  طبیعت  به  ورود 

کردن آتش خودداری کنند.
سینایی ابراز داشت: افراد در صورت روشن 
خاموش  از  باید  طبیعت  در  آتش  کردن 
مطمئن  منطقه  ترک  هنگام  آن  شدن 

شوند.

مبارزه با آتش سوزی های احتمالی 
دغدغه اول محیط زیست 

سرپرست حفاظت محیط زیست کهگیلویه 
در  ما  نخست  دغدغه  گفت:  بویراحمد  و 
سال جاری محیط زیست در کاهش آتش 

سوزی ها و مقابله با آن است.
نیروهای  به  افزود:  خرد  جاودان  اسالم 
ماموریت  و  توصیه  استان   زیست  محیط 
مناطق  در  مداوم  بطور  که  شده  داده 
نظارتی  های  گشت  خود،  مدیریت  تحت 
را افزایش دهند تا در لحظات اولیه آتش 
است  معروف  مهار  لحظات طالیی  به  که 

بتوانند آن را خاموش و مهار نمایند.
وی ادامه داد: تا قبل از آنکه اتفاقی بیافتد 
آماده  حریق  اطفا  های  تیم  است  نیاز 
های  دقیقه  اولیه  لحظات  که  زیرا  باشند 

طالیی مهار آتش است.
: فرمانداران به عنوان  جاودان خرد گفت 
ها  شهرستان  در  دولت  عالی  نمایندگان 
باید قبل از آنکه شعله آتشی در طبیعت 
ادارات  همه  نمودن  بسیج  با  شود  روشن 
آماده  کامل  تجهیزات  با  و  شهرستانی 

باشند.
راهکار  را  مردمی  از ظرفیت  استفاده  وی 
دیگری در مبارزه با آتش دانست و گفت : 
تجربه نشان داده هر کجا مردم کنار دولت 
بوده اند موفقیت های مهمی حاصل شده 

است.
بزرگ  ظرفیت  به  اشاره  با  خرد  جاودان 
نیروهای نظامی و انتظامی افزود: همکاری 
در  بسیج  و  انتظامی  نظامی،  نیروهای 
جبران کمبود نیرو هنگام آتش سوزی ها 
های  سرمایه  شدن  خاکستر  از  تواند  می 

ملی جلوگیری کند.
با  که  دیداری  در  افزود:  خرد  جاودان 
مسئوالن ارشد استانی برگزار شد، موضوع 
شد  گری  مطالبه  امکانات  و  نیرو  تجهیز 
از  استفاده   ، جلسات  این  در  طرفی  از  و 
 ، سیما  و  صدا   ، ها  خبرگزاری  ظرفیت 
های  پایگاه  و  ها  سایت   ، مجازی  فضای 

توصیه  و  الزم  های  آموزش  در  خبری 
های ایمنی هنگام روشن نمودن آتش در 
طبیعت از دیگر مواردی بود که بر اهمیت 

آن تاکید شد.
و  امنیتی  های  دستگاه  ورود  افزود:  وی 
قضایی در برخورد با عاملین آتش سوزی 
آن  اجرای  که  است  مواردی  دیگر  از  ها 

ضرورت دارد.

یکهزارو ۵۵۰ هکتار عرصه ملی 
استان در آتش سوخت

آتش سوزی های این سال ها معضلی است 
که منابع جنگلی این استان را در معرض 

تهدید جدی قرار داده است.
مردم  نماینده  اظهارات  آخرین  اساس  بر 
در  باشت  و  گچساران  های  شهرستان 
یکهزارو  از  بیش  اسالمی  شورای  مجلس 
و  کهگیلویه  ملی  عرصه  هکتار   ۵۵۰
سوزی  درآتش  گذشته  سال  بویراحمددر 

دچار خسارت شد.
از  استان  گوید:  می  حسینی  ناصر  سید 
مهارآتش  برای  الزم  تجهیزات  و  امکانات 

سوزی جنگل ها و مراتع محروم است.
فرارسیدن  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
آتش سوزی های  تجربه  و  گرما  فصل 
گذشته،  های  سال  بار  خسارت  و  متعدد 
از  پیشگیری  برای  تدابیری  است  الزم 
و  کهگیلویه  جنگل های  آتش سوزی های 

بویراحمد و زاگرس اندیشیده شود.
حسینی پور اظهار داشت:  انتظار می رود 
برای  استان  این  به  ای  ویژه  توجه  دولت 
سوزی  آتش  مهار  اولیه  امکانات  تامین  

عرصه های ملی داشته باشند.

ضعف تجهیزات برای مهار آتش در 
کهگیلویه و بویراحمد

گچساران  های  شهرستان  مردم  نماینده 
و باشت در مجلس شورای اسالمی گفت: 
هم اکنون برای مهار آتش سوزی  استقرار 
و   آتش سوزی ها  فصول  در  بالگرد  دائمی 
تامین خودروهای امدادی و موتورسیکلت 

در این استان نیاز است. 
و   کهگیلویه  داد:  ادامه  پور   حسینی 
بویراحمد دارای یک پایگاه اطفای حریق، 
بالگرد نیمه کاره با ۷۰  محوطه و آشیانه 
الزم  که  است  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
اقدام جهادی  با یک  است در اسرع وقت 

تکمیل شود. 
وی افزود: تهیه تجهیزات ضروری از جمله  
تجهیزات  و  وسایل  و  بی سیم  دمنده، 
شکاری،  دوربین  فلشبک،  شامل  گروهی 
تجهیزات  و  خواب  کیسه  انفرادی،  چادر 
کفش  نسوز،  لباس  پشتی،  کوله  انفرادی 
عملیاتی، دستکش، کاله، عینک، ماسک، 
پابند، بیل، دوربین، چراغ قوه، پتو، جعبه 
کمک های اولیه، هر کدام به تعداد ۳۰۰ 
نفر از دیگر نیازهای ضروری در این استان 
برای مهار آتش سوزی احتمالی جنگل ها 

و مراتع استان است.

گچساران  های  شهرستان  مردم  نماینده 
و باشت در مجلس شورای اسالمی تاکید 
فقره   ۳4 از  بیش   ۱4۰۰ سال  در  کرد: 
مختلف  مناطق  در  گسترده  آتش سوزی 
ها  سوزی  آتش  این  در  و  داد  رخ  استان 
عرصه  از  هکتار   ۵۵۰ یکهزارو  از  بیش 
جنگلی و مرتعی استان دچار خسارت شد.

مصوبه سفر رئیس جمهور برای 
احداث آشیانه بالگرد در کهگیلویه و 

بویراحمد به کجا انجامید؟
و  کهگیلویه  استاندار  عمرانی  معاون 
رئیس  گذشته   سال  گفت:  بویراحمد 
قولی  کشور  مراتع  و  ها  جنگل  سازمان 
مبنی بر تامین اعتبار برای تکمیل پایگاه 
فیروزآباد در شهرستان بویراحمد )آشیانه 
برای  مرتب  طور  به  آنجا  در  که   ) بالگرد 
برغم  اما  داد  شود  مستقر  حریق  اطفای 
اینکه قول داد و پیگیری شد، این اعتبار 

تامین نشد.
کیامرث حاجی زاده افزود: امسال از محل 
اعتبارات سفر رییس  جمهور، مرحله دوم 
آن اعتباری را برای تکمیل پایگاه گذاشته 
ایم که امید است این اعتبار هر چه زودتر 
و  شود  تکمیل  پایگاه  و  یابد  تخصیص 

متولی این امر منابع طبیعی است.
وی تصریح کرد: حتما از توان هلیکوپتری 
استفاده  استان  در  حریق  اطفای  برای 

خواهیم کرد.
عمرانی  معاونت  کرد:  عنوان  زاده  حاجی 
استاندار در کنار دیگر مسئوالن، نیروهای 
مردمی  نیروهای  و  ها  بسیجی  جهادی، 
های  سوزی  آتش  تمامی  در  وخبرنگاران 
میدانی  صورت  به  گذشته،  سال  چند 

حضور داشته است.
هر ساله در کهگیلویه و بویراحمد به علت 
به  امکانات خسارت های هنگفتی  فقدان 
عرصه های جنگلی و مرتعی و مهم تر از 
آن حیات وحش این مناطق گسترده وارد 

می شود. 
شایسته است از هم اینک فرهنگ سازی، 
آموزش و اطالع رسانی نحوه ورود افراد به 
مهیب  این خطر  تا  شود  گوشزد  طبیعت 

آتش سوزی کاهش یابد. 
یا  و  ای  بطری شکسته شیشه  حتی یک 
یک بطری آب معدنی با چندین قطره آب 
را  خورشید  نور  تواند  می  آن  در  موجود 
متمرکز و سبب ایجاد آتش سوزی شود. 

آتش  فقره   ۹۰ تعداد   ۱۳۹۶ سال  در 
سطح  در  هکتار   ۵۳۵ میزان  به  سوزی 
و  کهگیلویه  استان  جنگل های  و  مراتع 

بویراحمد رخ داد. 
 ۵۰ نیز   ۹۷ سال  تابستان  ماهه  سه  در 
فقره آتش سوزی در وسعت ۳۵۵ هکتار 

از جنگل ها و مراتع این استان رخ داد. 
سال ۹۸ ، به میزان ۳۵۰ هکتار از جنگل 

ها و مراتع استان در آتش سوخت.
سال ۹۹ نیز آتش سوزی ها ادامه داشت 
به گونه ای که تنها در کوه خاییز بیش از 
۲۰۰ هکتار از جنگل ها به تلی از خاکستر 

تبدیل شد.
 ۳۱۲ با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
منطقه حفاظت شده  و ۵۰۰ هکتار  هزار 
و موقعیت اکولوژیکی و توپوگرافی خاص 
و  جانوری  گیاهی،  پوشش  دارای  خود 
گونه ای  به  است  متنوعی  حیاتی  منابع 
جنگلی  پوشش  درصد   ۲۰ بر  افزون  که 
گونه های  درصد   4۰ حدود  و  زاگرس 
دارویی کشور را در خود جای داده است. 
شده  حفاظت  منطقه  هفت  اینک  هم 
دنای  هکتار،   ۶۶۰ و  هزار   ۹۳ وسعت  با 
و ۲۰۲ هکتار،  با وسعت ۲۸ هزار  شرقی 
 ۲۳۵ و  هزار   ۳۳ مساحت  با  سرخ  خاییز 
و ۶۷۱  هزار   ۲۵ وسعت  با  خامی  هکتار، 
هکتار،   ۳۸۱ و  هزار   ۱۰ با  دیل  هکتار، 
سولک با ۲ هزار 4۲۸۷ هکتار و سیوک با 
۱۲ هزار ۸۵۸ هکتار در این استان زیبای 

طبیعی وجود دارد. 
کهگیلویه وبویراحمد همچنین دارای پنج 
منطقه شکار ممنوع شامل پادنای سمیرم، 
تلرش  کوه  و  حاتم  ماغر،  و  الر  ناز،  خرم 

است.

یک قدم تا وقوع آتش سوزی در جنگل های استان؛

مسووالن هشدارها را جدی بگیرید

رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه با اشاره به 
شدت واگیرداری بیماری سرخک نسبت به شیوع 
بیش از پیش این بیماری در این شهرستان هشدار 
داد و گفت: برای جلوگیری از شیوع بیماری کمیته 

ای تشکیل شده است.
سید منصور تقوی اظهار داشت:  بیماری سرخک 
از بیماری های واگیردار است که بیش از ۹۰درصد 
افراد غیر ایمن در تماس با فرد بیمار به آن مبتال 

می شوند.

در  بیماری  این  شدن  شایع  به  اشاره  با  وی  
مسائل  به  توجه  با  کرد:   بیان  افغانستان  کشور 
زیادی  عده  مهاجرت  و  افغانستان  کشور  سیاسی 
از شهروندان افغانستانی به کشورمان و پراکندگی 
آنها در نقاط و شهرهای مختلف تدابیر الزم برای 

مقابله با این بیماری اندیشیده شده است.
با طغیان  مقابله  و  تقوی تصریح کرد:  پیشگیری 
جمله  از  آن  با  مقابله  راههای  و  بیماری  این 
کار  دستور  در  آن  رسانی  اطالع  و  واکسیناسیون 

همه مراکز بهداشتی و درمانی است.
از  کهگیلویه  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
تبعه  شهروندان  مشاهده  درصورت  خواست  مردم 
افغانستان، اطالعات محل سکونت آنان در اختیار 
تزریق  به  نسبت  تا  گیرد  قرار  بهداشت  شبکه 

واکسن سرخک آنان اقدام شود.

سال   ۳۵ تا  هفت  سنین  افغانی  اتباع  افزود:  وی 
ساکن در شهرستان باید نسبت به تزریق حداقل 
را  الزم  قانونی  اقدامات  سرخک  واکسن  دوز  یک 
به مشاهده یک مورد  اشاره  با  تقوی  انجام دهند. 
این  دیشموک  بخش  در  سرخک  به  مشکوک 
آزمایش  نمونه  اضافه کرد: هنوز جواب  شهرستان 
این شخص از آزمایشگاه مرجع دریافت نشده است.

واکسن  تزریق  برای  توانند  می  مردم  گفت:  وی 
سرخک کودکان خود به مراکز بهداشتی و درمانی 
شهرستان مراجعه کنند. رییس شبکه بهداشت و 
گلودرد  بینی،  آبریزش  سرفه خشک،  تب،  درمان 
و چشم های ملتهب را از جمله عالئم این بیماری 
اعالم کرد و افزود: این عفونت مراحلی دارد که در 
یک دوره ۲ تا ۳ هفته ای به ترتیب اتفاق می افتد.

توسط  که  است  مسری  بیماری  یک  سرخک 

یا  کودک  گلوی  و  بینی  در  و  ایجاد  ویروسی 
سرخک  عالئم  شود؛  می  تکثیر  مبتال  بزرگسال 
حدود ۱۰ تا ۱4 روز پس از قرار گرفتن در معرض 
آن  نشانه های  و  و عالئم  ویروس ظاهر می شود 

تب،سرفه خشک، آبریزش بینی و گلو درد است.
قابل  بیماری های  اداره  رییس  این،  از  پیش 
و  گفت  در  بهداشت  وزارت  واکسن  با  پیشگیری 
افزایش  به خطر  نسبت  با هشدار  ها  رسانه  با  گو 
بروز سرخک در کشور به دلیل شرایط این بیماری 
از ساکنین کشور خواست که  در کشور همسایه، 
فارغ از ملیت اگر کودک زیر پنج سال دارند و به 
دلیل کرونا واکسیناسیون  کودک شان را به تعویق 
برنامه واکسیناسیون  برای تکمیل  انداختند حتما 
به مراکز  اقدام کرده و  کودک خود علیه سرخک 

بهداشتی مراجعه کنند.

کمیته جلوگیری از شیوع 
بیماری سرخک در 
کهگیلویه تشکیل شد
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انجام  تازه  که  کارهایی  خاطر  به  شما  دوستان   : فروردین  متولد 
پایه  بر  تنها  نباید  اما  می رسند،  نظر  به  عصبانی  خیلی  داده اید 
هرکسی  که  است  این  مشکل  کنید.  تصمیم گیری  آنها  قضاوتهای 
دیدگاه های احساسی و معنوی خاص خودش را دارد و آنها هر کدام 
شما  که  بیشماری  کمکهای  می کنند.  نگاه  خود  دید  به  را  جهان 
تازگیها دریافت کرده اید شاید باعث شوند خیلی از مسائل در ابهام و 

ناگفته باقی بمانند. 
متولد اردیبهشت: هم اکنون زمان کار کردن و سر و سامان گرفتن 
تفریح کردن اختصاص  به  باید  را هم  اما زمانی  از نظر کاری است، 
و  تفریح  نشانه شما که خانه  بهرام در پنجمین خانه  بدهید. سیاره 
بازی است قرار دارد. اگرچه شما باید با احتیاط کامل برنامه های خود 
را سازماندهی کنید، ولی این نوع مدیریت برنامه فقط زمانی حاصل 

می شود که شما به تفریح و بازی نیز پرداخته باشید. 
متولد خرداد : اکنون کار کردن بر اساس آنچه که قباًل انجام داده اید 
نشاندن  ثمر  به  برای  جدیدی  جایگاه  کردن  پیدا  اما  است،  ساده تر 
به  اینکه  خاطر  به  فقط  امروز،  شما  است.  سختی  کار  تالشهایتان 
سرعت خود بیفزایید، ابتدا مثل حرکت سریع یک خرگوش با سرعت 
به جلو حرکت کرده و بعد مثل یک الک پشت حرکت خود را آرام 

می کنید. 
متولد تیر :

 برنامه های شما مثل فکرتان پرمشغله هستند، اما خصوصیات شما به 
گونه ای است که از مدیریت زمانی نادرست بیشتر از کنسل شدن قرار 
مالقاتها ناراحت می شوید. شما اکنون فراموشکار شده اید؛ البته فقط 
دست و بالتان تنگ تر شده است. اگرچه شما می توانید پتانسیل های 
بهره  آنها  از  نمی توانید  اما  ببینید،  را  است  اطرافتان  در  که  فراوانی 

بگیرید.
متولد مرداد:

 اینکه شما تشخیص داده اید رویاهای شما می توانند مهم تر از حقایق 
سرد و بی روح باشند، کمی تکان دهنده است. حتی اگر شما کارهای 
را که می توانستید  اطالعاتی  تمام  و  انجام داده اید  را  مقدماتی خود 
با  را  آنها  و  کرده  جدا  را  داده ها  است.  کم  چیزی  هنوز  گرفته اید، 
احساسات شخصی خودتان مطابقت بدهید. درک مستقیم خود شما 

از داده های دیگران معتبرتر است.
متولد شهریور: 

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

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

شخصی امروز ممکن است که قصد و نیات شما را اشتباه تعبیر کند، 
در حالیکه ثابت شده است که شما نمی توانید با توجه به جلد یک 
کتاب در مورد آن قضاوت کنید. فعالیتهای شما با قلب شما متناقض 
هستند و هر کدام به راهی جدا می روند. اما دیگران را به خاطر اینکه 
از حرفهای شما دچار سوء تفاهم شده اند سرزنش نکنید. امروز کمتر 

حرف زدن برایتان مؤثرتر است.
متولد آبان:

پلوتو  و  ماه  که  چرا  دارند،  زیادی  انتظارات  شما  از  دیگران  امروز   
تورهای  در  انگار  حاال  تا  شما  می کنند.  تحریک  را  شما  احساسات 
جادویی مرموز سیر می کردید، ولی حاال وقت این است که درمورد 
کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. ولی شما نمی توانید 
سرعت روند کاری خود را تندتر کنید، پس ناامیدی را کنار گذاشته 

و سعی کنید با دیگران ارتباط برقرار کنید.
متولد آذر: 

انجام  کارهایی  است  بهتر  می گذرانید،  بطالت  به  را  زمان خود  شما 
دهید که برای شما مفید باشد نه این که از توانایی هایتان استفاده 
نکنید و همه استعدادهای شما کشف نشده باقی بماند. قضاوت های 
نادرستی را در رابطه با افراد انجام می دهید، مهم تر از آن همه این 
کارها را در زندگی تان اجرا می کنید به همین دلیل باعث شده است 

که زندگی شما در گذشته گره های بسیاری داشته باشد. 
متولد دی: 

اکنون  بود  آمده  بوجود  تان  برای  قبال  که  ستیز سختی  و  درگیری 
که  کنید  احساس  است  ممکن  داد.  خواهد  نشان  را  خود  عواقب 
شخصی درست در مقابل شما کارهای مخفیانه ای انجام می دهد با 
این حال هیچ کس متوجه آن نمی شود و آشکارا چیزی نمی گوید. 

متولد بهمن: 
در این اواخر فرصت های مناسب بسیاری چه از لحاظ جنبه اجتماعی 
و چه از لحاظ جنبه شخصی برای شما پیش آمده است اما متاسفانه 
شما نتوانسته اید از این فرصت های به نحو احسنت و عالی استفاده 
نگران  اما  امیدی شده اید  نا  و  یاس  نیز دچار  به همین خاطر  کنید 

نباشید زیرا الطاف خدواند دوباره شامل حال شما خواهد شد.
متولد اسفند:

 ارتباط های دوستانه ای را که به تازگی آغاز   کرده اید، ارتباط های 
درستی نیستند و به نتیجه ای که شما مد نظر دارید ختم نمی شود. 
شاید حتی پایان غم انگیزی داشته باشد. طرز درست و صحیح رقتار 
کردن در رابطه با هر موضوعی را سر لوحه خود قرار دهید. تا زمانی 
که از تصمیمی اطمینان صد در صد پیدا نکرده اید در آن مسیر گام 

نگذارید.

3
فال روز 

با  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  سازمان  رئیس 
۳۰هزار  مساحت  در  حاضر  حال  در  اینکه  بیان 
می شود  انجام  مالچ پاشی  ایران  اراضی  از  هکتار 
،گفت:۳۲میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض 

بیابانی شدن است.
مسعود منصور، با اشاره به خیزش گرد و خاک در 
مناطق مستعد و بیابانی و فراید مالچ پاشی نفتی و 
اینکه دو  برای  اظهار کرد:سال ۱۳۹۹  مضرات آن 

اقدام به موازات هم انجام شود، تالش شد.
زمینه  در  مدنظر  موضوعات  درباره  وی 

محیطی  آیا  اینکه  مورد  اولین  گفت:  مالچ پاشی 
مطابق  است،  شده  انتخاب  مالچ پاشی  برای  که 
شده  تعیین  دستورالعمل های  و  ضوابط  با 
بر  دارد؟   بررسی  و  تجدیدنظر  به  نیاز  یا  است 
کار،  این  قدیمی  آن،دانشگاه،مجریان  اساس 
طی  و  کردیم  جمع  را  فن  پژوهشکده ها،اساتید 
جلسات مکرری که برگزار شد فراخوانی دادیم که 

هرکسی نظر خود را درباره  این فرایند ارائه دهد.
ادامه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع   سازمان  رئیس 
به  و  کردیم  اصالح  را  مالچ پاشی  شاخص های  داد: 
موجب آن شاخص های قبلی که  بر اساس آن در 
انجام  پاشی  مالچ  هکتار   ۸۰۰۰ معادل  استان   ۱۱
استان  پنج  در  فقط  امروزه  و  شد  اصالح  می شد، 

معادل با ۳۰ هزار هکتار مالچ پاشی انجام می شود.
کار   این  موازات  به  که  دومی  داد:اقدام  ادامه  وی 
انجام می دادیم ، افزایش کیفیت نظارت بر اجرای 

امور است چرا که بعضی از اشکاالت مطرح شده به 
بود  مالچ پاشی  هنگام  پیمانکار   فعالیت  نوع  دلیل 

بنابراین بُعد نظارت را تقویت کردیم.
منصور ضمن بیان اینکه ۳۲میلیون هکتار عرصه در 
معرض بیابانی شدن داریم که ۱4میلیون هکتار از 
آن کانون های فرسایش و ۷ میلیون آن کانون هایی 
فعالیت  کرد:  اظهار  هستند،  ریزگرد  منشأ  با 
مالچ پاشی فقط در مناطقی که تپه های شنی فعال 
اراضی  نشوند  مهار  بالفاصله  اگر  و  هستند  رونده 
می کنند،  مسدود  را  آهن  راه  و  کشاورزی،جاده ها 
هکتار  هزار   ۳۰ محدوده  این  که  می شود  انجام 

مساحت دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین نکته جایگزین  مالچ های 
معاونت  با  مشترک  پروژه  سه  که  است  نفتی  غیر 
پروژه ها  این  از  بعضی  و  داریم  فناوری  علمی 
به صورت پایلوت هم سال گذشته اجرا شد و بسیار 

موفق بوده است.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری توضیح 
داد: به طور مثال در ۵۰ هزار هکتار اراضی کشور 
خاک  و  ُرس  مالچ  مبنای  در  غیرنفتی  مالچ پاشی 

پوش های گیاهی انجام دادیم که بسیار موفق بود.
این  در  دانش بنیان  فعالیت های   کرد:  تاکید  وی 

حوزه در سال جاری حتما عملیاتی می شود، 
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه 
کاهشی  بسیار  کشور  در  مالچ پاشی  شیب  گفت: 
قوت  به  محیطی  زیست  عوارض  کاهش  و  است 

دنبال می شود تا ان شاءاهلل به نقطه صفر برسد.
اقداماتی همچون  با  کرد:  تصریح  پایان  در  منصور 
کاهش سطح مالچ پاشی عوارض این کار در ۱4۰۱ 

کمتر از سال ۱4۰۰ خواهد شد.
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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

گزارش

اولين شهيد انقالب خرم آباد چه کسي است؟
جوان 17 ساله اي که شهادتش مردم را براي مبارزه متحد کرد 

به گزارش »جوان«، اولين تظاهرات انقالبي 
مردم در خرم آباد در اواخر مرداد 1357 اتفاق 
افتاد. آخرين روزهاي مرداد با ايام ماه مبارك 
رمضان مصادف شده بود و همين فضايي را 
براي بيان مخالفت ها مهيا كرده بود. در يكي 
از شب ها مأموران س��اواك به مسجد علوي 
خرم آباد ريختند و س��يدفخرالدين رحيمي 
و تعدادي از روحانيون را دس��تگير كردند. 
»حميد قرباني نس��ب« هم يكي از حاضران 
در مس��جد بود و از نزديك شاهد درگيري و 
دستگيري ياران خميني بود. قرباني نسب كه 
مي خواست در قامت يكي از سربازان خميني 
در صف اول مبارزه و نهضت حضور داش��ته 
باش��د اين بي حرمتي مأموران حكومتي را 

تاب نياورد و همراه افراد ديگري كه در صحنه 
حضور داشتند شروع به اعتراض كردند. 

دستگيري سيد همچون آتشي زير خاكستر، 
خشم مردم را ش��عله ور كرد و آنها شروع به 
سر دادن ش��عار كردند. با دخالت نيروهاي 
شهرباني و تيراندازي و درگيري فضا امنيتي 
مي ش��ود. در ط��ول مس��ير مرت��ب صداي 
تيراندازي به گوش مي رس��يد و مأموران با 
مردم درگير ش��ده بودند. ه��ر لحظه امكان 
وقوع هر حادثه اي مي رفت. مش��خص نبود 
سرنوش��ت براي تظاهركنندگان چه چيزي 
را رقم خواهد زد. ح��اال دامنه درگيري ها از 
مس��جد به خيابان و كوچه پس كوچه هاي 

شهر كشيده شده بود. 
حشمت اهلل رشنو همكالسي شهيد حميد 
قرباني نسب و يكي از كساني كه آن شب در 
درگيري ها حضور داشت، درباره اتفاق هاي 
23 مرداد 57 مي گويد: تظاهركنندگان هنوز 
به نب��ش كوچه اي كه منتهي به در پش��تي 
حمام رضايي بود نرس��يده بودند كه يكي از 
خانم ها كه در طبقه دوم س��اختمان داخل 
كوچه بود از تراس منزلشان ما را صدا زد كه 
س��ر خيابان نرويد مأموران گارد تيراندازي 

ك��رده و جلوي در حمام رضاي��ي يك نفر را 
با تير زده اند. ما باورمان نمي شد؛ در تاريكي 
چيز سياهي مشاهده مي ش��د ولي به علت 
تاريكي كوچه قابل تش��خيص نبود. همين 
طور كه داشتيم با ترس مي آمديم يك دفعه 
پايمان به چيزي خورد و وقتي كه مردي از 
همراهان كه از ما بزرگ تر بود خم شد و نگاه 
كرد. گفت: بچه ها يك��ي را با تير زده اند؛ من 
كه شوكه ش��ده بودم تا چند دقيقه از ترس 
متوجه هيچ چيز نش��دم؛ فق��ط موقعي به 
خودم آمدم كه يك نفر از ساختمان مسكوني 
باالي حمام، سر را از پنجره درآورده و فرياد 
مي زد برگرديد؛ پارچه اي را پايين انداخت تا 
روي جسد بگذاريم. ما هم دوباره برگشتيم و 

از طرف خيابان فردوسي و كوچه هاي منتهي 
به منزل رفتيم اما هنوز نمي دانستيم كه آن 

جسد مربوط به چه كسي است. 
برادر ش��هيد قرباني نس��ب اتفاقات آن شب 
را چني��ن بازگو مي كند: س��اعت هاي 2 و 3 
بامداد بود ك��ه يكي در من��زل را زد و گفت 
در را باز كنيد. مشاهده كردم برادرم رسول 
كه از شهيد كوچك تر اس��ت، گفت: حميد 
در كوچه حكيم آباد 24 متري پش��ت حمام 
رضايي داخل كوچه شهيد شده و جنازه او و 
ديگر شهدا آنجاس��ت و نحوه شهادت او را از 
رسول پرسيدم كه او گفت اواسط سخنراني 
شهيد سيد فخرالدين رحيمي، نيروهاي گارد 
شاه جهت برهم زدن سخنراني وارد مسجد 
ش��ده، اقدام به ضرب و جرح افراد حاضر در 

مجلس كردند. 
با اين اتفاق ش��هيد حميد قرباني نس��ب به 
عنوان اولين شهيد انقالب خرم آباد و استان 
لرستان لقب گرفت. در حالي كه تنها 17 بهار 
از عمر اين شهيد بزرگوار مي گذشت، او با فدا 
كردن جانش در راه حفظ اسالم و انقالب به 
عنوان يكي از مبارزان انقالب اسالمي ايران 

در طول تاريخ ماندگار شد. 

  آرمان شريف
سال 1357 هرچه به زمستان نزديک مي شد، موج انقالبي گري مردم ايران گسترده تر 
مي ش�د و ش�ور و حال بيش�تري مي گرفت. حاال ديگر همه اقش�ار جامعه در کنار هم 
براي پيروزي انقالب اس�المي در خيابان ها ش�عار مي دادند و مب�ارزه مي کردند. موج 
اعتراض ه�ا عليه حكوم�ت پهلوي از ته�ران، قم و تبريز به ديگر ش�هرها هم رس�يد 
و افراد بيش�تري را براي مبارزه بس�يج کرد. خرم آب�اد هم يكي از ش�هرهايي بود که 
هنوز تظاهرات مردمي اين ش�هر همه گير نش�ده بود و اعتراض ها به صورت محدود و 
پراکنده وجود داش�ت اما اتفاقي در مرداد 57 افتاد که مردم ش�هر را به خروش آورد. 
ش�هر خرم آباد در 23 مرداد اولين ش�هيدش که جواني 17 س�اله بود را در راه انقالب 
داد تا پس از آن مردم با اتحاد و جديت بيش�تري مبارزه را ادام�ه دهند. مبارزه اي که 
انقالب اسالمي را به بار آورد و نگذاشت خون شهيد »حميد قرباني نسب« بي اثر شود. 

چطور با شهيد فدايي آشنا شديد؟ زمان 
آشنايي تان ايشان رزمنده بودند؟

شهيد فدايي متولد افغانستان بود كه در نوجواني 
به ايران مهاجرت مي كنند. وي بعد از مدتي به 
سپاه محمد رس��ول اهلل تهران مي رود و در سال 
75 از طريق سپاه محمد رس��ول اهلل در پادگان 
امام خميني آموزش نظامي مي بيند. مدتي بعد 
براي مبارزه با طالبان به تخار افغانستان مي رود. 
نزديك يك سال در افغانستان خدمت مي كند و 
دوباره به ايران برمي گردد. حسين زماني كه در 
پادگان تهران بود با عمويم آشنا شد. چون همه 
خانواده اش افغانستان بودند، براي مرخصي به 
مشهد مي رفت و با عمويم رفت و آمد داشت تا 
اينكه تصميم به ازدواج مي گيرد و عمويم من را 
به ايشان معرفي كرد. من متولد 1362 هستم 
و همسرم 9 س��ال از من بزرگ تر بود. سال 80 
كه 18 س��ال داش��تم با هم ازدواج كرديم. سه 
فرزند حاصل زندگي ام با ش��هيد است. دخترم 
10 ساله، پسرم محمد هشت س��اله و محمود 

شش ساله است. 
گويا شهيد فدايي از بنيانگذاران لشكر 

فاطميون هم بودند؟
همسرم از ابتدا با شهيد عليرضا توسلي فرمانده 
لشكر فاطميون در سپاه محمد رسول اهلل بود. هر 
دو از بنيانگذاران فاطميون بودند كه به همراه 22 
نفر از رزمندگان افغانستاني سال 92 براي دفاع 
از حرم حضرت زينب)س( به سوريه مي روند و 
تيپ فاطميون را تشكيل مي دهند. زماني كه با 
همسرم ازدواج كردم ايشان پاس��دار بود و روز 
خواس��تگاري به من گفت من ي��ك مجاهدم و 
زماني كه خداي ناكرده خبري شود آن روز به پا 
مي خيزم شما اين شرطم را قبول داريد؟ من هم 
قبول كردم. بنابراين زماني كه فهميدم به سوريه 

رفتند گفتم راضي ام به رضاي خدا. 
همسر ش�ما و همرزمانش�ان از اولين 
گروه ه�اي اعزام�ي به س�وريه بودند؛ 
هماهنگي هاي رفتنشان چطور صورت 

گرفت؟
آنها هيئت هاي مذهبي داشتند و يادم است براي 
مراسم دعاي توسل و زيارت عاشورا دوستانشان 
را به منزلمان دعوت مي كردند. جلس��ه و رفت 
 وآمد زيادي با هم داشتند. يك روز حسين آمد و 
گفت مي خواهم براي كار به كيش بروم. من قانع 
ش��دم. رفت و يك هفته زنگ نزد و از او بي خبر 
بودم. نگو با ش��هيد توسلي به س��وريه رفته اند. 
منزل شهيد توس��لي را بلد نبودم. از بستگانش 
سؤال كردم كه از حسين آقا خبر داريد؟ گفتند 
به سوريه رفتند. سال 92 بود از آن به بعد مرتب 
به آنجا مي رفت. همس��رم بعد از تشكيل هسته 
اوليه فاطميون، فرمانده س��پاه حلب و مسئول 
محور حضرت ابوالفضل العباس )ع( بود. اس��م 
جهادي ش��ان اوايل ابو محمود بود ولي ش��هيد 
توسلي )ابوحامد( به دليل شجاعت زياد همسرم 
لقب ذوالفقار )شمش��ير بران( را براي ايش��ان 

انتخاب مي كند. شمش��ير بران فاطمي ها كمر 
دشمن را شكسته بود. 

ش�هيد در م�ورد س�وريه و مظلوميت 
مسلمانان آنجا برايتان تعريف مي کرد؟

همان بار اول كه رفت، بعد از 15 روز از س��وريه 
زنگ زد. گفتم چرا نگفتي سوريه رفتي؟ خنديد 
و گفت وقت��ي به اي��ران آمدم براي��ت تعريف 
مي كن��م. بعدها مي گفت به خاط��ر ظلمي كه 
در حق مسلمانان و سربريدن شيعيان مي شود، 
من ديگر نمي توانم س��كوت كنم. ما به سوريه 
مي رويم تا به داد اس��الم برس��يم. تكفيري ها 
هدفش��ان فقط تخريب اماكن مقدسه نيست 
هدفشان اسالم و كل عالم اسالم است. مي گفت 
ما به س��وريه رفتيم تا از پيشروي تكفيري ها و 
داعشي ها به كشورهاي ديگر جلوگيري كنيم. 
همين جا پايشان را قطع مي كنيم تا به ديگر بالد 

اسالمي هجوم نبرند. 
ش�ده بود از ش�هادت حرفي ب�ه ميان 

بياورد؟
همسرم يك روز من و بچه ها را به بهشت رضا برد. 
جلوي دوستان شهيدش گفت من خانواده ام را 
آوردم آينده ام را ببينند. يك روز جاي من همين 
جا پيش دوستانم است. روزهاي آخر عمرش هم 
كه به مزار شهدا رفتيم به من گفت اينجا داره پر 
مي ش��ه من جا ماندم. چه كار كنم؟ خنديدم و 
گفتم هر چه خواست خدا باشد همان مي شود. 
حس��ين ناراحت و غمگين ب��ود و مي گفت من 

جا مي مانم. 
گفتيد که شهيد سابقه مبارزه با طالبان 
را هم داشت، از اعضاي خانواده شان هم 

کسي رزمنده بود؟
پدرش سابقه مبارزاتي با طالبان را در افغانستان 
داشت. االن هم كه القاعده به شاخه هاي جبهه 
النصره در سوريه تبديل شده همان رزمنده ها در 

سوريه هم با القاعده و تكفيري ها مي جنگند. 
از خاط�رات حض�ور ايش�ان در جبهه 

چيزي شنيده ايد؟
يكي از دوستانش��ان مي گفت: حسين فدايي 
فرمانده محور بود. يك زماني مي خواس��ت از 
محوطه اي كه تحت كنترل حفاظت بود خارج 
ش��ود. با اينكه اختيارات بااليي داشت ولي به 
همه احترام مي كرد و اجازه مي گرفت. شهيد 
فدايي مرد بود يعني هر دفعه كه سردار فدايي 
را مي ديديم ياد ابوحام��د مي افتاديم. بعضي 
ش��ب ها در حلب صدايم مي ك��رد و مي گفت 
بيا مقرم، شب هاي سرد زمستان مي نشستيم 
صحبت مي كرد و حرف هايي مي زد كه عادي 
نبود. االن بعد از شهادتش معناي آن حرف ها 
را مي فهمم. ب��ه قول بچه ه��ا خوبان گلچين 
مي ش��وند و حضرت زينب ايش��ان را طلبيد 
و پرواز كرد. حس��ين مردانه ش��هيد شد. من 
تا لحظ��ه آخر صدايش را داش��تم ت��ا فهميد 
نيروهايش گير افتادند براي نجاتشان رفت و 

خودش همان جا آسماني شد. 

گويا شما بعد از شهادتشان مطلع شديد 
ايش�ان از فرماندهان لش�كر فاطميون 

بودند؟
همسرم فرمانده تيپ دوم فاطميون در حلب بود. 
من بعد از شهادتشان از مسئوليتشان آگاه شدم. 
چون اصاًل چي��زي بروز نمي داد. ي��ك روز گفتم 
حس��ين ايران امنيت دارد. م��ردم آرامش دارند. 
اگر روز عاشورا بودي شايد استقامت نمي كردي! 
در جوابم گفت اگ��ر آن زمان هم ب��ودم به ياري 
امام حس��ين)ع( و خاندان پيامبر)ص( مي رفتم. 
زماني كه سوريه رفتند به خوبي نشان دادند كه 
واقعاً اگر زمان امام حس��ين)ع( هم بودند دست 
از اهل بيت نمي كشيدند. همسرم زياد از خودش 
صحبت نمي كرد. من ازش سؤال مي كردم سوريه 
چه كار مي كني؟ مي گفت آب و جارو مي كنم. در 
مقر هستم و به رزمنده ها خدمت مي كنم. بعد از 
شهادتش فهميدم فرمانده بود و مسئوليت داشت 
و چه درجه اي داش��ت. وقتي كه ديگران بهشان 
احترام مي گذاش��تند تعجب مي كردم. مي گفتم 
اگر واقعاً شما درجه اي نداريد چطور دوستانتان 
فرمانده فرمانده مي گوين��د و احترام مي گذارند. 
مي گفت دوستان از بزرگواري شان است و اال من 

خاك پايشان هستم. 
چطور از شهادتشان مطلع شديد؟ نحوه 

شهادتش�ان را چطور برايت�ان تعريف 
کردند؟

قرار بود ما پيشش به س��وريه برويم. تا 28 صفر 
منتظر خبرش بودم. به همسرم گفتم اگر رفتن 
ما به سوريه جور نمي شود برگرد بيا برويم كربال. 
پارسال كه نرفتيم امس��ال برويم. مي گفت قرار 
است بياييد سوريه و ان شاءاهلل مي آييد. ساعت 9 
شب تلفني با من صحبت كرد. آخر شب تا نصف 
ش��ب منتظر بودم زنگ نزد. گفتم البد نتوانسته 
تماس بگيرد. تا اينكه بعد از شهادت امام رضا)ع( 
دوستانشان آمدند و از طريق پدرم خبر شهادتش 
را شنيدم. در مورد نحوه شهادتش مي گفتند كه 
روز 17  آذر 94 در منطقه تك درخت در نزديكي 
شهرك هاي نبل و الزهرا در حومه شمالي حلب 
موقع عمليات و پاكسازي با هجوم دشمن روبه رو 
مي شوند. دشمن با استفاده از ماشين انتحاري پر 
از مواد منفجره منطقه فاطميون را منهدم مي كند. 
در همين لحظه گلوله اي به ش��كم شهيد اصابت 
مي كند كه منجر به خونريزي مي شود و همسرم 

در راه بهداري حلب به شهادت مي رسد. 
بچه ها چطور با ش�هادت پدرشان کنار 

آمدند؟
بچه ها وقتي پدرشان شهيد شد بي تابي مي كردند 
اما بزرگ تر كه شدند آرام شدند. پارسال محرم كه 

همسرم مجروح شده بود قرار شد ما برويم سوريه 
براي زيارت و براي ديدنشان. بچه آخرم چهار ساله 
بود و قول پدرش يادش ماند وقتي رفتيم غسالخانه 
بهشت زهرا پيكرش را نشان بدهند پسرم مي گفت 
داريم مي رويم س��وريه پيش باب��ا؟ مادربزرگش 
گريه مي كرد تا به بهشت زهرا رفتيم. همين كه 
پا گذاشتيم بهش��ت زهرا پسرم گفت: »اينجا كه 
سوريه نيست اينجا بهشت رضاست من مي دانم.« 
وقتي پدرش را دي��د گفت: »بابا از س��وريه اومد 
خسته شد خوابيد باز مي ره سوريه.« بي تابي اش 
ادامه داشت. دخترم زماني كه شنيد خيلي گريه 
كرد. بچه ها هميشه ناراحتند جاي خالي پدرشان 

را احساس مي كنند. 
االن حضور شهيد را در روزمرگي هايتان 

احساس مي کنيد؟
من زياد خواب شهيد فدايي را مي بينم هميشه با 
لبخند و لباس سفيد است. مي گويم مگر شهيد 
نشدي؟ مي گويد نه من زنده ام. . . وقتي حسين 
شهيد شد از حضرت زينب)س( خواستم شهادت او 
را قبول كند و ايشان را با شهداي كربال محشور كند 
و به ما صبر بدهد. براي اينكه فرزندانم ادامه دهنده 
راه پدرشان باشند به اميد بي بي زينب )س( و اهل 
بيت هستم. پدر بچه هايم براي بي بي زينب )س( 

رفت ما هم راهشان را ادامه مي دهيم. 
جوابتان به طعنه زنن�دگان به مدافعين 

حرم به خصوص فاطميون چيست؟
به نظرم شهدا براي دلشان و براي هدفشان رفتند. 
مي دانستند بعد از ايشان خانواده   شان بي سرپرست 
مي شوند و حامي شان را از دس��ت مي دهند، اما 
شهدا نان و نامشان را فدا كردند تا اسالم زنده بماند. 
به افرادي كه چيزي از دفاع از اس��الم و مسلمين 
نمي دانند مي گويم اگر اس��تدالل شما اين است 
كه شهدا براي پول رفتند شما هم براي پول برويد. 
اگر راست مي گوييد! منزل شهداي مدافع حرم را 
ببينيد. من با سه بچه قد و نيم قد هنوز مستأجرم. 
از مردم خواسته اي ندارم فقط مي خواهم به عنوان 
وارثين شهدا پش��ت و حامي ش��هدا باشند. قدر 
امنيت ايران را بدانند. كشورهاي اطراف را ببينند 
هيچ جاي جهان امنيت ايران را ندارد؛ اين امنيت و 

آرامش را مديون شهدا هستيم. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم »سيد حسين فدايي« از فرماندهان لشكر فاطميون

شمشير بّران فاطمي ها كمر دشمن را شكسته بود
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88498481ارتباط با ما

  زينب محمودي عالمي
»مادرم! من مس�ير حي�ات خ�ودم را دانس�ته انتخ�اب ک�ردم و در اين مس�ير افت�اده ام و 
براي اين مس�ير انتخ�اب ش�ده ام. مادرم! م�ن در س�وريه نامردي ه�اي زيادي دي�ده ام که 
نمي توانم س�كوت کن�م، نمي توانم خود را ش�يعه عل�ي بنام�م و در برابر هت�ک حرمت اهل 
بيت س�اکت بمانم. من بايد بروم.« اين متن بخش�ي از وصيتنامه ش�هيد مدافع حرم س�ردار 
حس�ين فدايي از فرماندهان لش�كر فاطميون اس�ت ک�ه به دليل ش�جاعتش ب�ه ذوالفقار 
ش�هرت يافته بود. حس�ين يكي از مس�لمانان آزاده افغانس�تاني ب�ود که س�ال ها در جوار 
امام رض�ا)ع( روزگار گذران�د و زماني که ديد حرم عمه س�ادات در خطر هجوم اشقياس�ت، 
ب�راي دفاع از حري�م بانوي مقاومت س�ر از پا نش�ناخته و راهي س�رزمين ش�ام ش�د. آنچه 
مي خوانيد حاصل همكالمي ما با »زهرا هاش�مي« همس�ر ش�هيد اس�ت که پي�ش رو داريد. 

ش�هدا ب�راي دلش�ان و ب�راي 
هدفش�ان رفتند. مي دانس�تند 
بع�د از ايش�ان خانواده   ش�ان 
و  مي ش�وند  بي سرپرس�ت 
حامي شان را از دست مي دهند، 
اما ش�هدا نان و نامش�ان را فدا 
کردند تا اس�الم زن�ده بماند. به 
اف�رادي که چي�زي از دف�اع از 
اس�الم و مس�لمين نمي دانن�د 
مي گوي�م اگ�ر اس�تدالل ش�ما 
اين اس�ت که ش�هدا براي پول 
رفتند ش�ما هم براي پول برويد
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مراقب پشتیبان های شیاد باشید
سایبری  جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس 
از  استفاده  سوء  و  کالهبرداری  به  نسبت  فتا  پلیس 
اطالعات شهروندان و به خصوص فعاالن بازار رمز ارز در 

پوشش تیم های پشتیبانی تقلبی هشدار داد.
مجرمان  اینکه  بیان  با  رجبی،  علی محمد  سرهنگ 
سایبری همواره از روش های مختلفی برای سوء استفاده و 
کالهبرداری از شهروندان استفاده می کنند، گفـت: یکی 
سرمایه گذاری  حوزه  در  خصوص  به  که  روش ها  این  از 
و سوء  رخ می دهد، کالهبرداری  دیجیتال  ارز  در حوزه 
استفاده از اطالعات کاربران در پوشش تیم های پشتیبانی 
تقلبی است. وی ادامه داد:  در این روش کالهبرداران با 
شیوه های مختلف از جمله سایت جعلی، تماس با افراد 
برقرار  ارتباط  کاربران  با   ... و  ارزها  رمز  بازار  در  فعال 
پشتیبانی  تیم  که  می کنند  ادعا  کالهبرداران  می کنند. 
آن سایت، صرافی یا به طور کلی هر پروژه  خاصی هستند 
رجبی  می شوند.  گفت وگو  وارد  کاربر  با  طریق  این  از  و 
افزود:  این افراد مخصوصا در مواقعی که کاربران مشکلی 
پاسخ  یافتن  دنبال  به  و  داشته  معامالتی  پلتفرم های  با 
مدیران  یا  رسانی  اطالع  گروه های  در  خود  پرسش های 
آنها  هستند، وارد عمل شده و با معرفی خود به عنوان 
سوءاستفاده  کاربرهایی  چنین  اعتماد  از  پشتیبانی  تیم 
جرائم  از  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رئیس  می کنند. 
افراد  این  کاربران  گاهی  داد:   ادامه  فتا  پلیس  سایبری 
آنها  به  و  گرفته  اشتباه  صرافی  پشتیبانی  تیم های  با  را 
اعتماد می کنند و کالهبرداران نیز از آنان می خواهند تا 
برای رفع مشکل برای آنها بیت کوین یا اتریوم بفرستند. 
حتی در مواقعی کالهبردار تالش می کند تا گذرواژه را 
نحوه شناسایی  درباره  کند. رجبی  دریافت  کاربر  از  هم 
معموال  کالهبردار  افراد  گفت:  سایبری  کالهبرداران 
را درخواست  یا رمز عبور کاربر  اطالعات شخصی، وجه 
می کنند، در حالی که یک تیم پشتیبانی واقعی به چنین 
اطالعاتی نیاز ندارد. از طرف دیگر  باید توجه داشت که 
برای تماس با پشتیبانی رسمی باید فقط از داخل سایت 
رسمی یا شماره تلفن درج شده در سایت استفاده کرد 
و  استفاده از تلگرام و واتس آپ به هیچ عنوان توصیه 
نمی شود.  همچنین کاربران باید بدانند که تیم پشتیبانی 
از کاربران درخواست  حقیقی به هیچ عنوان گذرواژه را 

نمی کند و باید به چنین مواردی شک کرد.

جزئیات ترکیدگی الستیک هواپیمای 
کاسپین در فرودگاه مشهد

مقام مسئول در هواپیمایی کاسپین از ترکیدگی الستیک 
شب  شنبه  دو  در  شرکت  این   ۷۳۷ بوئینگ  هواپیمای 
در فرودگاه مشهد خبر داد. مهدی علیاری مدیر روابط 
عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین از ترکیدگی الستیک 
پرواز  در  این شرکت  به  معلتق  بوئینگ ۷۳۷  هواپیمای 
اصفهان- فروردین   ۲۹ دوشنبه  دیشب   ۲۲:4۰ ساعت 

باند  روی  بر  هواپیما  نشست  و  لندینگ  هنگام  مشهد 
که  داشت  مسافر   ۱4۵ پرواز  این  افزود:  وی  داد.  خبر 
ترکیدن  جریان  در  خاصی  حادثه  هیچ  خوشبختانه 
الستیک رخ نداد و مسافران به سالمت از هواپیما خارج 
مسافران  هواپیما  این  بود  قرار  علیاری،  گفته  به  شدند. 
دلیل  به  که  بیاورد  تهران  به  را  مشهد-تهران  پرواز 
نقص فنی، مجبور به توقف در فرودگاه مشهد شد؛ ولی 
 4 ساعت  تأخیر،  کمی  با  مشهد-تهران  پرواز  مسافران 
بامداد روز سه شنبه ۳۰ فروردین با هواپیمای جایگزین 
عازم تهران شدند و ساعت ۵:۱۵ صبح هواپیمای حامل 

مسافران این پرواز در مهرآباد فرود آمد.

خبر
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که  معتقدند  روانشناسی  داشمندان 
هم  شب  نان  از  کودک  برای  امنیت 
واجب تر است، یعنی اگر یک فرد در زمان 
زندگی  اول  سال  پنج  خصوصا  کودکی 
تنازعات،  در خانه ای رشد کند که محل 
کامال  باشد؛  تنش  و  درگیری  کشمکش، 
این  و  شد  خواهد  پذیر  آسیب  فرد  یک 
آسیب پذیری را در روابط بعدی خودش 
نا  فرد  یک  به  درنهایت  و  می کند  تکرار 
امن بدون دلبستگی ایمن تبدیل می شود.

وجود اختالف نظر و ناسازگاری ها موجب 
مداوم  بحث های  و  جر  و  مشاجرات  بروز 
در  که  چیزی  و  می شود  زوجین  میان 
این میدان دعوا فراموش می شود حضور 
این  شاهد  روزانه  که  است  فرزندانی 

اتفاقات هستند.
کودکانی که همواره در معرض مشاجرات 
آسیب های  دچار  هستند  خود  والدین 
پرخاشگری،  جمله  از  بسیاری  روانی 
به  اعتماد  عدم  و  اضطراب  عصبانیت، 
خود  سن های  هم  سایر  به  نسبت  نفس 

می شوند.
مشاجرات  مخرب  اثرات  گرفتن  نادیده 
بروز  به  منجر  کودکان  روی  بر  والدین 
مشکالت بیشتری در آینده آنها می شود، 
برابر  در  را  کودکان  دردناک  وقایع  زیرا 
و  می کند  آسیب پذیر  بسیار  استرس 

سالمتی روان شان را به خطر می اندازد.
درمانگر  روان  یک  با  اساس  همین  بر 
علت  تا  پرداختیم  گو  و  گفت  به  بالینی 
گذاری  تاثیر  میزان  و  والدین  مشاجرات 
آن بر روی فرزندان را جویا شویم و بدانیم 
که آیا عوارض این اتفاقات در بزرگسالی 

اصالح پذیر است یا خیر. 
داشمندان  کرد:  عنوان  ترابی  احمد 
برای  امنیت  که  معتقدند  روانشناسی 
است،  واجب تر  هم  شب  نان  از  کودک 
کودکی  زمان  در  فرد  یک  اگر  یعنی 
خصوصا پنج سال اول زندگی در خانه ای 
کشمکش،  تنازعات،  محل  که  کند  رشد 
فرد  یک  کامال  باشد؛  تنش  و  درگیری 
آسیب  این  و  شد  خواهد  پذیر  آسیب 
تکرار  بعدی خودش  روابط  در  را  پذیری 
امن  نا  فرد  یک  به  درنهایت  و  می کند 

بدون دلبستگی ایمن تبدیل می شود.
وی افزود: چنین فردی هنگام بزرگسالی 
رها  اضطراب  همواره  زناشویی  روابط  در 
خود  با  را  غیره  و  دیدن  خیانت  شدن، 
در  بخواهیم  اگر  بنابراین  دارد؛  همراه  به 
سنین کودکی فقط یک گزاره را آموزش 
و کودکان  است  امنیت  گزاره  آن  بدهیم 
رشد  دارد  آرامش  که  محیطی  در  باید 

کنند.
روان درمانگر بالینی با اشاره به نظر اریک 
روانشناسان  بزرگترین  از  یکی  اریکسون، 
رشد  اول  مرحله  اینکه  بر  مبنی  دنیا، 
اعتمادی  بی  برابر  در  اعتماد  کودکان 

رسیدگی  در  تاخیر  داد:  توضیح  است؛ 
شیر  قبیل  از  فرزند  زیستی  نیازهای  به 
دادن  تسلی  گرفتن،  آغوش  در  دادن، 
شکل  به  منجر  والدین،  توسط  غیره  و 
گیری یک الگوی شناختی و هیجانی به 
او می شود؛  نام بی اعتمادی در شخصیت 
بدین معنا که دنیا را یک دنیای تاریک و 
جهانی که هر لحظه ممکن است آسیب 

پذیر باشد می بیند.
همانندسازی  نظریه  به  اشاره  ضمن  وی 
در دوران کودکی توسط زیگموند فروید، 
ادامه داد: کودک یک لوح سفید است که 
والدین با رفتارهای خود روی آن نقاشی 
با  کودک  اگر  اساس  برهمین  می کشند، 
پدری که پرخاشگر است الگو سازی کند 
او نیز پرخاشگری را می آموزد و از طرفی 
آرامش  و  امنیت  او  به  که  پدری  با  اگر 
امن  انسان  کند یک  الگو سازی  می دهد 

خواهد شد.
ترابی تصریح کرد: بایستی خوب به خاطر 
اول  سال  پنج  تکرار  زندگی  که  بسپاریم 
این  با  افراد  برخی  اگرچه  است،  زندگی 
گرایانه  جبر  را  آن  و  دارند  مخالفت  نظر 
به  که  افرادی  به  توجه  با  اما  می پندارند 
می بینیم  می کنند  مراجعه  روانشناسان 
خود  کودکی  دوران  تجربه های  آنها  که 
بنابراین  تکرار می کنند؛  بزرگسالی  در  را 
داشتن  نیازمند  موضوع  این  فهمیدن 
علم روانشناسی و آگاهی نسبت به حوزه 

بالینی است.
والدین  که  است  مهم  بسیار  افزود:  وی 
سال  پنج  خصوصا  کودکی  دوران  در 
اخم  حتی  خود  فرزندان  به  زندگی  اول 
اخم کردن  که  معتقدیم  زیرا  نکنند،  هم 
اضطرابی  اختالالت  به  منجر  کودکان  به 
افسردگی،  ادراری،  شب  جمله  از 

بی  پایین،  نفس  عزت  پرخاشگری، 
کفایتی و غیره می شود.

علمی  دانشگاه  مشاوره  مرکز  مسئول 
قم  استان  دانشگاهی  جهاد  کاربردی 
امروزه  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
مشاجرات بین زوجین افزایش پیدا کرده، 
مدرن  جهان  مناسبات  در  کرد:  اظهار 
مادی  نگاه  کرده،  تغییر  افراد  نقش های 
دنبال  به  افراد  یافته،  افزایش  گرایانه 
و  هستند  فردیت  و  شخصی  آزادی های 
این  همه  و  باخته  رنگ  ایثار  و  گذشت 
موارد باعث می شود که درصد مشاجرات 
اگر  بنابراین  برود؛  باال  خواهی ها  حق  و 
زوجین اندکی نگاه جمع گرایانه، محبت، 
باشند  داشته  تواضع  و  گذشت  همدلی، 
رشد  بهتر  خانواده  آن  که  می شود  باعث 

کند.
تجربه های  هرچه  اینکه  بیان  با  وی 
هم  روانی  آسیب  باشد  بیشتر  منفی 
بیشتر می شود و هرچه تجربه های مثبت 
تر  پررنگ  روان هم  باشد سالمت  بیشتر 
در  ایمن  دلبستگی  داد:  ادامه  می شود، 
بنابراین  می گیرد،  شکل  کودکی  دوران 
کودک  روانشناسی  اهمیت  اینجا  در 
از  بایستی  والدین  و  می شود  مشخص 
یک روانشناس کودک حاذق و دلسوز در 
سهل  نه  که  سالم  پروری  فرزند  راستای 
گیرانه است و نه مستبدانه بلکه مقتدرانه 

است؛ کمک بگیرند.
چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ترابی 
مشاجرات  تاثیرات   و  عوارض  می توان 
والدین بر روی کودک را در بزرگسالی او 
جبران و اصالح کرد، گفت: در قدم اول 
دچار  که  را  خود  فرزند  بایستی  والدین 
در  شده  کودکی  دوران  در  آسیب هایی 
تجربیات  تمامی  تا  بدهند  قرار  مواجهه 

منفی را بازسازی و تجربه های اصالحی را 
جایگزین کند که البته این روند بستگی 
دوم  قدم  دارد،  آسیب  عمق  و  شدت  به 
آگاهی بخشی به والدین است زیرا آگاهی 

به تنهایی می تواند شفا بخش باشد.
منفی  تاثیرات  اصالح  درخصوص  وی 
در  فرد  شخصیت  بر  کودکی  دوران 
تجربه های  بایستی  داد:  ادامه  بزرگسالی، 
مثبت و اصالحی برای فرزند ایجاد شود 
او  تا  باشد  آرام  و  امن  خانواده  محیط  و 
بتواند اعتماد از دست رفته خود را مجددا 
به  کارها  این  مجموعه  بیاورد،  دست  به 

بازسازی روانشناختی کمک می کند.
روان درمانگر بالینی ضمن تاکید بر اینکه 
مواجه  آسیب  با  تا  کرد  پیشگیری  باید 
از  پیشگیری  کرد:  نشان  خاطر  نشد، 
با  بزرگسالی  دوران  در  روانی  آسیب های 
آموزش  این  و  است  پذیر  امکان  آموزش 
مددکاران  روانشناسان،  توسط  باید 
علمای  پرورش،  و  آموزش  اجتماعی، 

مذهبی، رسانه ها و غیره انجام شود.
برای  بسیاری  راهکارهای  بنابراین 
وجود  کودک  روانی  آسیب  از  پیشگیری 
دارد که مهمترین آن آموزش است، عالوه 
بر این والدین باید در خلوت مشکالتشان 
را حل کنند، زیرا حتی مشاجرات کوچک 

آنها نیز به کودک آسیب می رساند.
به  مراجعه  با  بایستی  زوجین  همچنین 
مهارت های  روانشناس،  و  خانواده  مشاور 
پیشگیری  راهکارهای  خشم،  کنترل 
تا  بیاموزند  را  گو  و  گفت  هنر  و  دعوا  از 
در نهایت بتوانند محیط امنی برای رشد 

کودک خود ایجاد کنند.

بالیی که مشاجرات والدین بر سر کودکان  شان می آورد!

3۲ میلیون هکتار
 از اراضی کشور 

در معرض بیابانی شدن



مسئوالن فراموش نکنند که
 وامدار مردم هستند

هیچ کس حریف اسب سرکش 
بروکراسی در کشور نیست

صفحه )4(صفحه )4(

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: الزمه 
کنیم  فراموش  نباید  که  است  این  ماندن  مردمی  و  بودن  مردمی 
ما وامدار مردم هستیم و اگر جایگاهی داریم از قَِبل مردم است. 
خصوص  در  رهبری  بیانات  با  رابطه  در  واله،  سرمدی  کیومرث 
مقام  خطاب  این  گفت:  مسئوالن  ماندن  مردمی  و  بودن  مردمی 

معظم رهبری بسیار بجا است. تعبیرم در این رابطه این است ...

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه سیستم بروکراسی 
کشورمان اسب سرکشی است که هیچ کس حریف آن نیست، این 
واقعیت تلخی است که وجود دارد. محمدباقر قالیباف در نشست 
موسسات  مدیران  و  خیرین  با  ماه(  فروردین   ۲۹ شب)  دوشنبه 
ایام و ماه  این  افتخار است که در  برای بنده مایه  خیریه، گفت: 

رمضان عزیز در جمع شما برادران و خواهران گرامی ....
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میزان زکات فطره 
سال ۱۴۰۱ اعالم شد

 بالیی که 
مشاجرات والدین

 بر سر کودکان  شان می آورد!

نمایشگاه »بهار ضیافت« 
در یاسوج افتتاح شد 

و  کهگیلویه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بویراحمد با اشاره به فعالیت ۲۲ غرفه در نمایشگاه 
همکاری  با  گفت:  ضیافت«،  »بهار  قرآنی  علوم 
دستگاه های فرهنگی استان برنامه های متعددی 
نمایشگاه  شود.  می  برگزار  نمایشگاه  حاشیه  در 
عصر  ضیافت«  »بهار  عنوان  با  قرآنی  علوم  بزرگ 
روز دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، معاون 
جانشین  استانداری،  فرهنگی  و  امنیتی  سیاسی، 
فرمانده سپاه فتح استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
مدیرکل  استان،  نماز  اقامه  ستاد  رئیس  اسالمی، 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  مدیرکل  اسالمی،  تبلیغات 

مدیرکل شرکت گاز استان و جمعی از ...

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه 
وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار 
اجرایی کشور اظهار کرد: رئیس جمهور تاکید 
حل  توانند  نمی  موجود  وضع  بانیان  دارند 

کننده مشکالت باشند. 
خبری  نشست  ابتدای  در  دولت  سخنگوی   
دست  در  هایی  طرح  اینکه  بیان  با  خود 
از  کرد:  اظهار  است،  دولت  دفتر  در  بررسی 
جمله این طرح ها طرح حمایت از کارآفرینان 
بخشودگی  شامل  که  است  تولیدکنندگان  و 

مالیاتی نیز هست.
تقویت  های  طرح  پای  پابه  شد:  یادآور  وی 
دانش آفرینی از سوی بخش های مختلف این 

مساله در دولت هم در دست بررسی است.
وزارت  طرح  کرد:  تاکید  جهرمی  بهادری 
کشاورزی  جهاد  وزارت  از  پس  هم  بهداشت 
در حوزه دانش بنیان در کمیسیون تخصصی 
می  قرار  بررسی  مورد  فوریت  قید  با  دولت 

گیرد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برگزاری 
جلسه اخیر میان دولت و مجلس اظهار کرد: 
خود  وظایف  چارچوب  در  مجلس  و  دولت 
جلسه  پیش  روز  دو  دارند.  سازنده  تعامالت 
دولت  وزرای  بود.  مجلس  با  دولت  صمیمی 
نمایندگان  با  تعامل  حال  در  انقطاع  بدون 
هستند. نگاه مشترک یافتن راهکار برای حل 
مشکالت مردم از جمله در زمینه گرانی است. 
امید می رود در همین رفت و آمدها گام های 
مثبتی در راستای حل مشکالت مردم به ویژه 

گرانی برداشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بحران کم آبی 
در  وضعیت  این  بهبود  برای  دولت  برنامه  و 
کشور تاکید کرد: حل بحران کم آبی اولویت 
 ۸ تبصره  در   ۱4۰۱ قانون  در  است.  دولت 
پرداخته شده  ویژه  به صورت  این مشکل  به 
است. مدیریت بحران کم آبی نیازمند تعامل 
مردم و دستگاه ها برای مدیریت مصرف است. 
۹ جلسه به ریاست معاون اول در این زمینه 
برگزار شده   و 4 جلسه ویژه زاینده رود برگزار 

شده است...

امام  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  فقیه  ولی  نماینده 
جمعه یاسوج گفت:میزان زکات فطره امسال برای هر 
نفر بر پایه گندم ۳۲۰ هزار ریال و بر پایه برنج ۶۸۰ 
هزار ریال و برای کسانی که قوت غالب آنها ترکیبی از 
گندم و برنج باشد برای هر نفر ۵۰۰ هزار ریال است.

آیت اهلل سید نصیر حسینی روز سه شنبه در نشست 
داشت:با  اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  زکات  شورای 
توجه به تاکید دین مبین اسالم در ادای فریضه واجب 
تمامی دستگاه های عضو شورای زکات  الهی زکات، 

باید در امر تبلیغ و جمع آوری زکات فعال باشند.
وی افزود: پرداخت زکات در رفع محرومیت و ...

در شورای زکات کهگیلویه و بویراحمد؛

2
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فرماندار کهگیلویه عنوان کرد:

ضعف قانونی و بازرسی های 
ناکافی علل تخلف و گرانی

 در کهگیلویه

سرپرست اداره کل ورزش جوانان خبر داد؛ 

رییس هیأت هاکی 
کهگیلویه و بویراحمد 

سرپرست تیم ملی بانوان شد 

بانیان وضع موجود نمی توانند 
مشکالت را حل کنند

2

2

یک قدم تا وقوع آتش سوزی در جنگل های استان؛

مسووالن هشدارها 
را جدی بگیرید

3

شناسه آگهی ؛  1304281  اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد 

 آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

  احداث ساختمان های سالن تشریح
 پزشکی قانونی شهرستان بهمئی

اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
  در نظر دارد 

مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت
 احداث ساختمان های سالن تشریح پزشکی قانونی شهرستان بهمئی را

 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزای مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس ستاد ایران
درگاه  از  خارج  واصله  پیشنهادهای  به  لذا  شد.   خواهد  انجام   www.setadiran.ir  

سامانه الکترونیکی دولت ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-  پیشنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی 
را از تاریخ 28/ 1/ 1401 تا 31/ 1/ 1401 از طریق سامانه مذکور دریافت و با توجه به 
مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکات الف، ب و ج تهیه و به صورت فایل 

pdf تا روز شنبه مورخ   10/ 02/ 1401  در سامانه فوق درج نمایند.
-  پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 11/ 02/ 1401  در کمیسیون 
پزشکی  اداره کل  )ع(  امام رضا  خیابان   - قرنی  بلوار شهید  یاسوج  نشانی  به  مناقصه 

قانونی استان بررسی و نتایج متعاقبا اعالم خواهد شد.
-  سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانت نامه بانکی می باشد و شرکت ها 
موظف به تحویل اصل ضمانت نامه در پاکت الک و مهر شده شنبه مورخ 10/ 02/ 1401 

به نشانی مذکور واحد امور اداری می باشند.
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارایه پاکت های الف به آدرس: یاسوج - بلوار شهید قرنی - خیابان امام رضا 

)ع( اداره کل پزشکی قانونی استان واحد امور اداری
 تلفن: 07433347870 - کد پستی 7591387500 

اداره کل زپشکی اقنونی استان کهگیلوهی و بوریاحمد اداره کل زپشکی اقنونی استان کهگیلوهی و بوریاحمد

سازمان زپشکی اقنونی کشور سازمان زپشکی اقنونی کشور
قوه قضائیه قوه قضائیه

تومانی  ارز 4۲۰۰  درباره حذف  اقتصاد  وزیر 
گفت: اینکه با چه گام های تدریجی و از چه 
سیاست  این  اجرای  محصوالتی  و  مقوالت 
در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و 
چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود 
قرار  تأثیر  یکباره تحت  به  را  اقتصاد  که کل 
جدی  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  هنوز  ندهد، 

است.
اعضاء  با  دیدار  در  خاندوزی«  احسان  »سید 
و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن 
حذف  درباره  اصناف  و  تعاون  کشاورزی،  و 
تومانی،   4۲۰۰ ارز  گام  به  گام  و  تدریجی 
اظهار کرد: موضوع ارز 4۲۰۰ تومانی که این 
روزها نقل محافل است، ماه هاست مورد بحث 
بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح 
دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر 
بگویم که حتماً در سال ۱4۰۱ حرکت دولت 
در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً 

ارز 4۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
در سال ۱4۰۱ حتماً  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
تغییری در وضعیت ارز 4۲۰۰ تومانی کشور 
حتماً  کرد:  نشان  افتاد،خاطر  خواهد  اتفاق 
 4۲۰۰ ارز  وضعیت   ۱4۰۱ سال  پایان  در 
اینکه  اما  داشت،  نخواهیم  را  فعلی  تومانی 
و  مقوالت  چه  از  و  تدریجی  گام های  چه  با 
پیش  در  سیاست  این  اجرای  محصوالتی 
شروع  چگونه  و  کی  اینکه  یا  و  شود  گرفته 
بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل 
ندهد،  قرار  تأثیر  تحت  یکباره  به  را  اقتصاد 

هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .

پیش بینی پذیر بودن اقتصاد
 اولویت دولت

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اهمیت 
اقتصاد گفت:  در  پذیری  بینی  پیش  موضوع 
که  است  این  اقتصاد  وزارت  در  ما  سیاست 
به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش 
بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.

وی در ادامه گفت: می پذیرم که در مواردی 
این پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار 
اصرار  ایده  این  اولویت  بر  اما همچنان  شده، 
داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع 

را با جدیت پیگیری می کنیم.

عوارض  موضوع  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
عوارض صادراتی  موضوع  در  صادراتی گفت: 
هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد و در زمینه 
دیگر،  اقالم  و  میلگرد  برای  صادراتی  قاچاق 
سراغ  دنیا  همه  و  شد  مسئله  دچار  کشور 
درگیر  که  روسیه  از  رفتند،  مقطعی  تدابیر 
کشورهای  سایر  تا  است  تحریم  و  جنگ 
همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر 
گمرکی  تعرفه های  در خصوص  مصوبه  چند 
همین  به  هم  ترکیه  در  حتی  و  کرد  صادر 

ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

اقدامات دولت در حوزه رفع موانع 
صادرات باعث پیشرفت شد

حوزه  در  دولت  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر 
نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع 
جای  به  دولت  فعلی  در  که  کنید  اذعان  را 
ممنوعیت  گذشته  دولت های  مثل  اینکه 
صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چند 
سال تالش کرده و توانسته اید در آن بازارها 
اعتماد و اعتبار جلب کنید را کاًل بی اعتبار 
ممنوعیت  گفتیم   و  ایستادیم  کنیم، سخت 

صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
عوارض  وضع  با  اینکه  به  اشاره  با  خاندوزی 
همین کار را می توان کرد، افزود: حق نداریم 
بازارهای  و  کرده  وضع  کلی  ممنوعیت  که 

صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم.
افزایش  مصوبه  به  ادامه  در  اقتصاد  وزیر 
خصوص  در  گفت:  و  کرد  اشاره  دستمزدها 
معتقد  اقتصاد  وزارت  در  دستمزد  موضوع 
سازگارتری  مصوبه  شاهد  می شد،  که  بودیم 

با شرایط اقتصاد کالن باشیم.
برخی  قیمت  و  گمرکی  ارز  نرخ  درباره  وی 
از نهاده ها و  انرژی اشاره کرد و افزود: برای 
اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی 
بتوانیم متعادل کنیم که اقتصاد کشور یکباره 
دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی 
دولت تدبیر می شود که گام اول در این زمینه 
چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه 
ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند 

ماه بعد برداشته شود. 
ها  قیمت گذاری  موضوع  درباره  خاندوزی 

افزایش  میزان  در  ضابطه مندی  گفت:  نیز 
دارای  اینکه  معنای  به  متعارف  قیمت های 
و  است  تأکید  مورد  باشد  اقتصادی  منطق 
افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی 

باشد را نمی توان نفی کرد. 
قیمت  نمی توان  مثال  برای  داد:  توضیح  وی 
داشت،  انتظار  اما  داد،  افزایش  را  نهاده ها 
به  و  بماند  ثابت  نهایی  محصوالت  قیمت 

عبارتی شاهد سرکوب قیمت ها باشیم.
یک  در  باید  تحول  این  افزود:  اقتصاد  وزیر 
سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثاًل افزایش 
قیمت ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک 
نهایی  قیمت  شود  برابر  چند  خاص  کاالی 
این کاال چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد 
از  باشد    ETS که  بناست  گمرک  محاسبه 
حتماً  که  دارد  اصرار  هم  دولت  دیگر  طرف 
تعرفه ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و 
ماشین آالت دچار شوک خیلی باالیی نشوند.

وی ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای 
حتی  و  تعرفه ها  کاهش  و  ورودی  حقوق 
که  مجلس  مصوب  ورودی  حقوق  کاهش 
قاعدتاً کمتر از 4 درصد نمی تواند باشد )آن 
هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس 
حداقل  برای  حتماً  سران  شورای  مصوبه  یا 
قانونی  مصوب  نرخ  از  تر  پایین  سال  یک 
باشد(، این خواهد بود که اثر خود را بر روی 

قیمت ها خواهد گذاشت.

رفتار پلیسی در اقتصاد
 تاثیر مطلوب ندارد

پلیسی در  رفتار  اینکه  بر  تأکید  با  خاندوزی 
عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب 
هستیم  این  به  قائل  گفت:  داشت،  نخواهد 
که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند 
کنترل کننده قیمت کاالها و محصوالت در 
که  است  این  مسیر  بهترین  و  باشد  بازارها 
و  پذیری  پیش بینی  ایجاد  طریق  از  بتوانیم 
اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را 

ایجاد کنیم.
در  الزم  اطمینان  که  زمانی  کرد:  تاکید  وی 
به  که  ندارد  لزومی  دیگر  شود  ایجاد  بازارها 
قوطی   4 نیاز  مورد  روغن  ظرف  یک  جای 
بگیریم و در خانه انبار کنیم و حتماً فراوانی 

محصوالت و کاالها در بازارها این اطمینان را 
ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تالش در زمینه انتشار 
و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در 
همکاری  با  و  دارد  جدیت  بسیار  زمینه  این 
وزارت نفت درصدد هستیم که بتوان از این 

ظرفیت نیز استفاده کرد.

توقع نداشته باشند که 
چشم هایمان را  ببندیم

بانکی  بدهکاران  لیست  انتشار  درباره  وی 
و  اقتصاد  وزارت  در  ما  بین  توافق  نیز گفت: 
های  بدهی  که  است  این  دولتی  بانک های 
قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ 
ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته 
باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که 
خود  دیون  پرداخت  مسیر  در  ما  می گویند 
از  تخطی  این  باشد  اینطور  اگر  و  هستیم 
توافقی است که با بانک ها در این زمینه شده 
اقدام  این  باید توجه کرد که اصل  اما  است، 
به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های 
بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً 
و  اقتصادی  کاماًل  انتخاب  یک  به  را  نکول 
عقالیی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل 

دفاعی است.
ابزارها  گونه  این  از  اگر  داد:  ادامه  خاندوزی 
به  برای بدحساب ها حداقل  استفاده نشود و 
اعتباری  ریسک  یک  اعتباری  هزینه  جهت 
منابع  از  توجهی  قابل  بخش  نشود،  ایجاد 
صوری  استمهال های  صورت  به  بانک ها 
گفته  بسیاری  مواقع  در  افزود:  بود،  خواهد 
و  است  سازی  عدد  آمارها،  این  که  می شود 
و  دولت  به  غلط  اطالعات  انتقال  به  منجر 
می شود  پژوهشگر  و  تحلیلگر  گذار،  سیاست 
و بخشی از این مشکالت را با اجرای همین 

سیاست می توان رفع کرد.
دنیا  کجای  در  که  پرسش  این  طرح  با  وی 
این میزان بدحسابی های بلند مدت می توان 
داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا 
داشته  توانیم  می  بلندمدت  های  بدحسابی 
اینکه  جهت  به  من  بگوییم،  بعد  و  باشیم 
بنابراین  می کنم،  صادراتی  یا  و  تولیدی  کار 
می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، 
و  خیابان ها  در  شما  رفتار  سوء  امروز  اصاًل 
بانکی  سود  نرخ  روی  ها،  قرمز  چراغ  پشت 
شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد 
رتبه  و  ریتینگ  نظام های  که  جاهایی  آن  و 
موضوع  این  دارند،  پیشرفته ای  بندی های 
اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم 

و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی خواهد بود

امام صادق علیه السالم
قرآن نباید تندتند خوانده شود؛ بلکه با ترتیل و آرامش خوانده می شود. 

هر گاه به آیه ای رسیدی که یاد بهشت در آن است، درنگ کن و از خدا بهشت 
بخواه و هر گاه به آیه ای رسیدی که یاد آتش در آن است، بِایست 

و از آتش به درگاه خدا پناه ببر.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: همت اهلل دانش
 یاسوج- خیابان دادگستری قدیم - کوچه ثبت اسناد - روبروی سپاه عشایر

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

Email: kbomid92@gmail.com         website: omidkb.ir

omidemardomdaily

مطالعات نشان می دهد؛

بین اگزما و اضطراب
 رابطه نزدیکی وجود دارد

بررسی شواهد نشان می دهد اگزما با افزایش ۶۳ 
درصدی خطر افسردگی یا اضطراب مرتبط است.

که  است  پوستی  التهابی  بیماری  یک  اگزما 
و  می شود  پوست  خارش  و  پوسته  پوسته  باعث 

شایع ترین نوع درماتیت آتوپیک است.
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که اگزما خطر 
اما  می دهد،  افزایش  را  افسردگی  و  اضطراب 
تخمین ها در مورد اندازه این خطر بسیار متفاوت 

است.
می دهد  نشان  موجود  شواهد  بهترین  بررسی 
به  ابتالء  احتمال  افزایش  با ۶۳ درصد  اگزما  که 

افسردگی یا اضطراب مرتبط است.
سالمت  وضعیت  دو  این  محققان  که  هنگامی 
روان را به طور جداگانه تجزیه و تحلیل کردند، 
خطر  افزایش  درصد   ۶4 با  اگزما  که  دریافتند 
اضطراب  خطر  افزایش  درصد   ۶۸ و  افسردگی 

مرتبط است.
آنها در این مطالعه، داده های ۲۰ مطالعه را جمع 
آوری کردند که در مجموع شامل ۱4۱,۹۱۰ فرد 
مبتال به اگزما و 4,۷۳۶,۲۲۲ فرد در گروه کنترل 

بود که این بیماری را نداشتند.
در  اختالل  خارش،  که  باورند  این  بر  محققان 
خطر  است  ممکن  اجتماعی  انزوای  و  خواب، 
افزایش  افسردگی یا اضطراب را در این بیماران 

دهد.
دکتر »ویویان شیء«، متخصص پوست از دانشگاه 
به  »پرداختن  گفت:  آرکانزاس،  پزشکی  علوم 
زیرا  است  مهم  بسیار  اگزما  روان  مؤلفه سالمت 
استرس می تواند باعث تشدید یا بدتر شدن عالئم 

موجود شود.«
تاکید  جدید  تحلیل  و  تجزیه  این  نویسندگان 
می کنند که مکانیسم های فیزیولوژیکی که اگزما 
و سالمت روان را به هم مرتبط می کند نامشخص 

است.
مشترک  فیزیولوژیکی  دالیل  معتقدند  آنها  اما 
مانند فشار اکسایشی و التهاب در این مشکالت 

نقش دارند.
تولید مولکول های  و اضطراب می توانند  استرس 
التهابی مانند هیستامین ها را افزایش دهند که به 
نوبه خود باعث خارش می شوند. سپس خاراندن 
ممکن است به پوست آسیب رسانده و التهاب را 

تشدید کند.
مطالعه دیگری نشان داد که داروی ضد افسردگی 
را  آتوپیک  درماتیت  )پروزاک( عالئم  فلوکستین 
عالئم  همزمان  و  می دهد  کاهش  موش ها  در 

مشابه اضطراب را تسکین می دهد.
و  روانی  استرس  فلوکستین هم  نظر می رسد  به 

هم پاسخ های التهابی را سرکوب می کند.
آزمایش های بالینی در انسان نشان داد که دارویی 
به نام دوپیلوماب که مولکول های سیگنال دهنده 
بهبود  را  اگزما  تنها  نه  می کند،  مهار  را  ایمنی 
نیز  را  افسردگی  یا  اضطراب  بلکه  می بخشد، 

کاهش می دهد.

محققان انگلیسی می گویند؛

آلودگی ناشی از پخت و پز
 تا مدتی  در هوا باقی می ماند

پخت  در  که  آنهایی  مانند  هوا  در  معلق  ذرات 
چندین  تا  است  ممکن  شوند  می  آزاد  پز  و 
طریق  از  چراکه  بمانند  باقی  اتمسفر  در  روز 
نانوساختارهایی توسط اسیدهای چرب در هنگام 

انتشار در هوا ایجاد می شوند.
با شناسایی فرآیندهایی که نحوه تغییر شکل این 
می کنند،  کنترل  جو  در  را  هوا  در  معلق  ذرات 
بر  را  آنها  تأثیر  بود  خواهند  قادر  دانشمندان 

محیط و اقلیم بهتر درک و پیش بینی کنند.
کارشناسان دانشگاه بیرمنگام انگلیس از ابزارهایی 
برای بررسی رفتار الیه های نازک اسید اولئیک، 
زمان  در  معموالً  که  غیراشباع  چرب  اسید  یک 

پخت و پز آزاد می شود، استفاده کردند.
با  همراه  نظری  مدل  یک  از  استفاده  با  سپس، 
مدت  پیش بینی  به  قادر  تیم  تجربی،  داده های 
زمانی بود که آئروسل های تولید شده از پخت و 

پز ممکن است در محیط باقی بمانند.
که  مدت هاست  هوا  در  معلق  ذرات  از  نوع  این 
مرتبط  شهری  مناطق  در  هوا  پایین  کیفیت  با 
تغییرات  بر  آن ها  تأثیر  اندازه گیری  اما  هستند، 
آب و هوایی توسط انسان دشوار است که به دلیل 
ذرات  در  موجود  مولکول های  از  متنوعی  طیف 
با  آن ها  متفاوت  برهمکنش های  و  هوا  در  معلق 

محیط است.
از  اصلی  نویسنده  پفرنگ«،  »کریستین  دکتر 
پخت  های  »آئروسل  گفت:  بیرمنگام،  دانشگاه 
 )PM( انتشار ذرات معلق  از  تا ۱۰ درصد  پز  و 
برای  دقیق  راه های  یافتن  می دهند.  تشکیل  را 
دقیق تری  بسیار  راه های  آنها،  رفتار  بینی  پیش 
اقلیمی  تغییرات  در  آن ها  نقش  ارزیابی  برای  را 

به ما می دهد.«
محققان در حال تحقیقات بیشتر در این زمینه 

هستند.

مسئوالن فراموش نکنند که
 وامدار مردم هستند

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  یک 
الزمه مردمی بودن و مردمی ماندن این است که نباید فراموش 
قَِبل  از  داریم  جایگاهی  اگر  و  هستیم  مردم  وامدار  ما  کنیم 

مردم است.
کیومرث سرمدی واله، در رابطه با بیانات رهبری در خصوص 
مردمی بودن و مردمی ماندن مسئوالن گفت: این خطاب مقام 
معظم رهبری بسیار بجا است. تعبیرم در این رابطه این است 
که وقتی انسان ها در موقعیت های ویژه ای قرار می گیرند و 
اختیارات و قدرتی را قانون یا آن جایگاه و مقام به آنها می دهد، 
ممکن است این خطر حال فعلی او که انسانی مردمی، متواضع 
و مقید به قانون است را تهدید کرده و از محل این اختیار و 

قدرت به نوعی وضعیت فعلی او تغییر یابد.
معظم  مقام  تاکید  افزود:  مجلس  در  اسدآباد  مردم  نماینده 
رهبری نیز بر این است که بنابراین وقتی کسی به جایی رسید 
این اصلی  و  بماند  با مردم  و  باشد که مردمی  این  هنرش در 
وقتی  بعضا  که  چرا  باشیم،  آن  مراقب  باید  همیشه  که  است 
قدرت و اختیار با هم در یک جا جمع می شوند، امکان اینکه 
آدم ها به نوعی وسوسه شده و به نحو دیگری از آن استفاده 

کنند، وجود دارد.
الزمه  اینکه  بیان  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  این 
مردمی بودن و مردمی ماندن این است که نباید فراموش کنیم 
ما وامدار مردم هستیم و اگر جایگاهی داریم از قَِبل مردم است، 
تصریح کرد: آموزه های دینی و اعتقادات مذهبی ما مهمترین 
اتکا و وسیله است که به انسان کمک می کند تا در هر پست و 
مقامی، مردم، خدا و وظیفه ای که به ما محول شده را فراموش 
نکنیم. همچنین تقوای درونی و کاری به انسان ها کمک می 
کند تا بتوانند به این فرمان رهبری جامه عمل پوشانده و هم 

اینکه مردمی بود و هم مردمی باقی ماند.
سرمدی در رابطه با اینکه مردمی بودن مسئوالن کدام مسائل 
مردم را حل می کند؟، اظهار کرد: مردمی بودن اگر در عمل 
باشد و شعار نباشد مقدماتی دارد که اولین مقدمه آن این است 
که مسئول خود را جدای از مردم ندانسته بلکه خود را مثل 
این است که روحیه مردمی داشتن  بداند. موضوع بعدی  آنها 
به ارتباط مستقیم و بالفصل مسئوالن با مردم کمک می کند، 
بنابراین با در بطن مردم بودن مسائل و مشکالت را راحت تر و 

بهتر دیده و درک می کنند.
ممکن  مواقع  گاهی  بزرگان  از  یکی  تعبیر  به  شد:  یادآور  وی 
است یک نظر فنی و کارشناسی را یکی از مردم عادی در این 
مالقات ها بیان کند که به ذهن هیچ کارشناسی برای حل آن 
کنار  در  کار  مقدمات  از  یکی  بنابراین  باشد،  نرسیده  مشکل 
مردم بودن است و همه اینها کمک می کند تا در تصمیم گیری 
ها و اقداماتی که داریم بر مبنای منافع مردم حرکت کنیم و آن 
تعارض منافعی که باعث می شود برخی مواقع مدیران به نفع 
خود قانون را دور زده و منافع مردم را زیر پا بگذارند، با نهادینه 
شدن این روحیه اگر تعارض منافعی هم پیش بیاید قطعا منافع 

عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند.

تعامل دولت و مجلس موجب تسریع 
در حل مشکالت مردم خواهد شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تعامل و همدلی 
تسریع  در  می تواند  نمایندگان مجلس  و  نظام  کارگزاران  بین 
اقتصادی  مشکالت  کاهش  و  مردم  آالم  خدمت رسانی،کاهش 
با اشاره به نشست مشترک دولت و  موثر باشد. مجیدانصاری 
مجلس گفت: دومین نشست صمیمی بین دولت و مجلس در 
تاکید  تعامل بیشتر دو قوه که همواره مورد  تفاهم و  راستای 
مقام معظم رهبری بوده است برگزار شد. بی شک این تعامل 
می تواند  مجلس  نمایندگان  و  نظام  کارگزاران  بین  همدلی  و 
در تسریع خدمت رسانی،کاهش آالم مردم و کاهش مشکالت 
تصریح  و رستم   مردم ممسنی  نماینده  باشد.  موثر  اقتصادی 
کرد: مجلس در بعد نظارتی و قانونگذاری وظایف خود را انجام 
نظارت های  دولتی  نهادهای  عملکرد  با   ارتباط  در  و  می دهد 
با اشاره به همکاری و  انصاری  خاص خود را اعمال می کند.  
تعامل دولت و مجلس ،بیان داشت: همراهی و هم صدایی بین 
دولت و مجلس برای رفع مشکالت معیشتی کشور در اولویت 
است،  داشته  االن وجود  تا  این همراهی  و  است   قوه  این دو 
اقتصادی  عدیده  مشکالت  به  توجه  با  که  بپذیریم  باید  امروز 
مردم ما حال و هوای زندگی شان خوب نیست، بیماری کرونا 
و شرایط تحریمی وضعیت نامطلوبی را برای اقتصاد کشور رقم 
زده است که امیدواریم با تکیه بر توان داخلی بر این مشکالت 
غلبه کنیم.  وی افزود: توقع مردم از دولت و مجلس این است 
رفع  در  خود  برنامه هایی  در  تعجیل  با  وقت  فوت  بدون  که 
مشکالت اقتصادی کشور اقدام کنند به نحوی که این عملکرد  
برای مردم ملموس شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 
تصریح کرد: عبور از مشکالت اقتصادی  نیاز به تمهیداتی دارد 
که دولت و مجلس  اقدامات خوبی در این زمینه  انجام دادند 
اما هنوز اثر آن در زندگی مردم به صورت عینی خود را نشان 
و  سرعت  با  باید  زمینه  این  در  رسد  می  نظر  به  است  نداده 
که  گونه ای عمل شود  به  و  قرار دهیم  نظر  مد  را  کار  صحت 

مردم این تغییرات را حس کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ نه دالر نه طال؛ بادمجان رکورد گرانی را زد! 

خطیب زاده در نشست خبری:

بانیان وضع موجود نمی توانند مشکالت را حل کنند

در  پرسشی  به  پاسخ  در  جهرمی  بهادری 
قبلی  دولت  مدیران  ابقای  وضعیت  زمینه 
رئیس  کرد:  اظهار  کشور  اجرایی  ساختار  در 
جمهور تاکید دارند بانیان وضع موجود نمی 

توانند حل کننده مشکالت باشند. 
خبری  نشست  ابتدای  در  دولت  سخنگوی   
دست  در  هایی  طرح  اینکه  بیان  با  خود 
از  کرد:  اظهار  است،  دولت  دفتر  در  بررسی 
جمله این طرح ها طرح حمایت از کارآفرینان 
بخشودگی  شامل  که  است  تولیدکنندگان  و 

مالیاتی نیز هست.
تقویت  های  طرح  پای  پابه  شد:  یادآور  وی 
دانش آفرینی از سوی بخش های مختلف این 

مساله در دولت هم در دست بررسی است.
وزارت  طرح  کرد:  تاکید  جهرمی  بهادری 
کشاورزی  جهاد  وزارت  از  پس  هم  بهداشت 
در حوزه دانش بنیان در کمیسیون تخصصی 
می  قرار  بررسی  مورد  فوریت  قید  با  دولت 

گیرد.
وزرای دولت بدون انقطاع در حال 

تعامل با نمایندگان هستند
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برگزاری 
جلسه اخیر میان دولت و مجلس اظهار کرد: 
خود  وظایف  چارچوب  در  مجلس  و  دولت 
جلسه  پیش  روز  دو  دارند.  سازنده  تعامالت 
دولت  وزرای  بود.  مجلس  با  دولت  صمیمی 
نمایندگان  با  تعامل  حال  در  انقطاع  بدون 
هستند. نگاه مشترک یافتن راهکار برای حل 
مشکالت مردم از جمله در زمینه گرانی است. 
امید می رود در همین رفت و آمدها گام های 
مثبتی در راستای حل مشکالت مردم به ویژه 

گرانی برداشت.
حل بحران کم آبی اولویت دولت است

وی در پاسخ به پرسشی درباره بحران کم آبی 
در  وضعیت  این  بهبود  برای  دولت  برنامه  و 
کشور تاکید کرد: حل بحران کم آبی اولویت 
 ۸ تبصره  در   ۱4۰۱ قانون  در  است.  دولت 
این مشکل به صورت ویژه پرداخته شده  به 
است. مدیریت بحران کم آبی نیازمند تعامل 
مصرف  مدیریت  برای  ها  دستگاه  و  مردم 
است. ۹ جلسه به ریاست معاون اول در این 
زمینه برگزار شده   و 4 جلسه ویژه زاینده رود 

برگزار شده است.

شیرین  طرح  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
سازی انتقال آب دریا اصلی ترین طرح است، 
پیشرفت های فیزیکی قابل قبولی هم داشته 
است. همزمان برای تامین آب شرب به تامین 

آب صنعت و کشاورزی هم توجه می شود.
طرح  اجرای  به  اشاره  با  دولت  سخنگوی 
طرح  گفت:  اصفهان،  در  آبرسانی  اضطراری 
اصفهان  استان  به  رسانی  آب  اضطراری 
و  است  داشته  درصدی   ۹۵ باالی  پیشرفت 
باالی 4۰ درصدی  با پیشرفت  در خوزستان 
همراه بوده است. طرح انتقال آب دریا برای 
تامین آب صنایع به یزد نیز پیشرفت بیشتر 

از ۶۰ درصدی داشته است.
ایران و قطر در ۷۰ زمینه برای جام 

جهانی همکایر می کنند
اقدامات  زمینه  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
جام  برگزاری  فرصت  از  استفاده  برای  دولت 
زمینه گردشگری  فوتبال در قطر در  جهانی 
رییس  سفر  از  پس  کرد:  اظهار  ایران،  در 
جمهوری به قطر، تا کنون دو جلسه در این 
زمینه برگزار شده است. تکالیف دستگاه های 

مختلف احصاء و ابالغ شده است.
زمینه   ۷۰ اینکه  بیان  با  جهرمی  بهادری 
جام  زمینه  در  قطر  و  ایران  بین  همکاری 
جهانی در دستور کار است، یادآور شد: سفر 
دو روزه ای هم وزیر حمل و نقل قطر به ایران 
داشت. سه سند در حوزه حمل و نقل هوایی 
امضا شده است. در حوزه دریانوردی هم برای 
کاال و هم حمل مسافران تصمیماتی صورت 
رئیس  اول  معاون  پیگیری  با  است.  گرفته 
جمهوری بهره برداری مناسب از جام جهانی 

خواهیم داشت.
4۰ هزار ایرانی امسال به حج تمتع

 می روند
به  پاسخ  در  همچنین  دولت  سخنگوی 
امسال  تمتع  حج  وضعیت  درباره  پرسشی 
زائران  امسال  کرد:  تصریح  ایران  سهمیه  و 
میلیون  یک  تا  و  داشته  کاهش  تمتع  حج 
درصد   ۵ حدود  ایران  سهمیه  که  است  نفر 
است که تقریبا 4۰ هزار نفر خواهد بود.  در 
شورای عالی هم بحث تدابیر برای ارزان شدن 
سفر در دستور کار است. با توجه به افزایش 
انجام  ارز تمام تالش ها برای این مساله  نرخ 

می شود.

عادی سازی برخی کشورهای عربی اسالمی 
سرکوبگری صهیونیست ها را تقویت کرد

زمینه  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
و  اشغالی  فلسطین  در  اخیر  درگیری های 
عادی  کرد:  تاکید  اسالمی  جمهوری  موضع 
سازی برخی کشورهای عربی اسالمی زمینه 
کرده  تقویت  را  ها  صهیونیستی  سرکوبگری 
با  هایی  تماس  خارجه  امور  وزارت  است. 
حماس داشته و رایزنی هایی با وزرای خارجه 

برخی کشورهای اسالمی شده است.
هم  ای  نامه  شد:  یادآور  جهرمی  بهادری 
ارسال  اسالمی  همکاری  کل  دبیر  به 
رژیم  اقدامات  محکومیت  خواستار  و  شده 

صهیونیستی شده ایم.
وزرا به صورت جهادی در حال اجرای 

برنامه های خود هستند
در  پرسشی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
برخی  استیضاح  برای  گمانه زنی هایی  زمینه 
وزرا از سوی مجلس تصریح کرد: نظارت حق 
دولت  تعامل  در حین  است.  طبیعی مجلس 
امری  کارشناسی هم  نظر  اختالف  و مجلس 
طبیعی است. تمام وزرا به صورت جهادی در 
برنامه های خود هستند. برخی  حال اجرای 
اقدامات نیازمند زمان بلندمدت تری برای به 

نتیجه رسیدن است.
وی افزود: ارزیابی عملکرد مدیران در دستور 
ارزیابی  هم  اخیرا  هست.  و  بوده  دولت  کار 
عملکرد وزرا هم به خودشان و هم به رییس 

جمهور داده شده است.
عوامل گرانی روشن است

در  پرسشی  به  پاسخ  در  جهرمی  بهادری 
زمینه علت طرح موضوع مبارزه با دست های 
از سوی رییس جمهوری،  پرده گرانی  پشت 
مثال  است.  روشن  گرانی  عوامل  کرد:  تاکید 
حجم نقدینگی 4 هزار میلیارد که  به دولت 
بلند  آن  آثار  و  است  زا  تورم  رسید  ارث  به 
که  دارد  احکامی   ۱4۰۱ بودجه  است.  مدت 
آثار تورمی به جای می گذارد همانند اصالح 

ارز 4۲۰۰ و احکامی از این دست.
های  کسری  شد:  یادآور  دولت  سخنگوی 
در  است.  تاثیرگذار  نیز  قبل  سال  از  بودجه 
کنار  در  دولت  چهارشنبه  جلسه  خصوص 
اقدامات  در خصوص  گرانی  به  ناظر  مباحث 
در  خاص  طور  به  که  شده  بیان  سودجویانه 
بازار میوه و تره بار بود که در واکنش به این 
در  که  کردند  رئیس جمهور خطاب  گزارش 
اقدامات  که  اخیر  عامل  از  تورم  کنترل  کنار 
سوداگران است نباید غافل بود و پشت پرده 

آنها باید بررسی شود.
بنا به تاکید رئیس جمهور بانیان وضع 

موجود نمی توانند حل کننده مشکالت 
باشند

در  پرسشی  به  پاسخ  در  جهرمی  بهادری 
قبلی  دولت  مدیران  ابقای  وضعیت  زمینه 
رئیس  کرد:  اظهار  کشور  اجرایی  ساختار  در 
جمهور تاکید دارند بانیان وضع موجود نمی 
کسانی  باشند.  مشکالت  کننده  حل  توانند 
می توانند  داشت  خواهند  را  الزم  کارایی  که 
ابقا شوند و در غیر این صورت نمی توانند با 

دولت همکاری داشته باشند.
رئیس  سوی  از  دستوری  اخیرا  افزود:  وی 
که  شد  صادر  اجرایی  معاونت  به  جمهور 
که  مدیرانی  برای  شود  تشکیل  کارگروهی 

تعیین تکلیف نشده اند.
فرمان رئیس جمهور در مورد پروژه 

میانکاله بر زمین نماند
در  پرسشی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
زمینه وضعیت پروژه میانکاله تصریح کرد: در 
خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس جمهور 
بر زمین نماند. کلنگ زنی پروژه متوقف شده 
است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه 

صورت نمی گیرد.
۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی ماهانه 
از دولت گذشته به این دولت به ارث 

رسیده است
دیگر  پرسشی  به  پاسخ  در  جهرمی  بهادری 
ایران  بلوکه شده  منابع  آزادسازی  زمینه  در 
شده،  بلوکه  منابع  برخی  کرد:  تاکید  نیز 
آزاد سازی آنها یکی از اقدامات دولت است. 
حقوق  از  صیانت  جهت  در  اغماضی  دولت 
آزاد شده صرف  منابع  داشت.  نخواهد  مردم 
تسویه بدهی های گذشته که به دولت به ارث 

رسیده است، می شود.
وی ادامه داد: ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت 
گذاری  سرمایه  میزان  همزمان  شود.  می 
عمرانی دولت نیز افزایش یافته از این منابع 
این  از  هم  اساسی  کاالهای  واردات  و  است 

منابع تامین می شود.
مدیریت مصرف برق

 نیازمند عزم همگانی است
در  پرسشی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
گرم  فصول  در  برق  مصرف  مدیریت  زمینه 
سال، اظهار کرد: در سالهای گذشته در ایام 
اوج مصرف گاز و برق با قطعی رو به رو بودیم 
هیچگونه  با  نفت  وزارت  خوب  مدیریت  با 
قطعی گاز در بخش خانگی روبه رو نبودیم. 
در حوزه وزارت نیرو نیز در زمینه برق شاهد 

همین وضعیت بودیم و قطعی نداشتیم.
بهادری جهرمی تاکید کرد: مدیریت مصرف 
دولت  اما  است  همگانی  عزم  نیازمند  برق 
نیروگاه  کارآوردن  به  برای  متعددی  برنامه 
های جدید و تقویت نیروگاه ها داشته است.

سازمان بنادر برای الیروبی خلیج گرگان آغاز 
به کار کرد

اقدامات  زمینه  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
گرگان،  استان  به  سفر  در  جمهوری  رییس 
گفت: در سفر رئیس جمهور به استان گرگان 
دادند  دستور  آشوراده  الیروبی  خصوص  در 
طبیعت  حوزه  در  شود.  تکلیف  تعیین  که 
گردی آشوراده مشخص شد مشکلی در این 
زمینه نیست. در حوزه الیروبی خلیج گرگان 
هم سازمان بنادر آغاز  به کار کرد. پیمانکار 
تعیین شده و با اخذ مجوز از سازمان محیط 

زیست در دستور کار است.
دولت مجوزی برای افزایش قیمت 

کارخانه ای خودرو صادر نکرده است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه 
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو یادآور شد: 
کارخانه  قیمت  افزایش  برای  مجوزی  دولت 
ای خودرو صادر نکرده است. مشکالت صنعت 
مورد  تولید  افزایش  است.  ای  ریشه  خودرو 
تعداد خودروهای  کاهش  است.  دولت  تاکید 
برنامه های  از  در پارکینگ مانده یکی دیگر 

دولت در زمینه خودرو بوده است.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: متاسفانه 
سرکشی  اسب  کشورمان  بروکراسی  سیستم 
این  نیست،  آن  حریف  کس  هیچ  که  است 
واقعیت تلخی است که وجود دارد. محمدباقر 
قالیباف در نشست دوشنبه شب) ۲۹ فروردین 
خیریه،  موسسات  مدیران  و  خیرین  با  ماه( 
گفت: برای بنده مایه افتخار است که در این 
ایام و ماه رمضان عزیز در جمع شما برادران 
مایه  شما  یکایک  هستم،  گرامی  خواهران  و 
افتخار کشور و فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی 
هستید و در این شرایط سخت خدا به شما 
توفیق داده تا با همت و اراده و دست در جیب 
خودتان به این مردم خدمت کنید. رئیس قوه 
نحوه  به  مربوط  با مشکالت  رابطه  در  مقننه 
یکی  عنوان  به  صنفی  های  انجمن  تشکیل 
گفت:  جلسه،  در  حاضر  خیرین  مطالبات  از 
فعالیت تشکل  و  نحوه تشکیل  موضوع طرح 
دستورکار  در  امروز  تخصصی  و  صنفی  های 
بعد  و  داشت  ماده  که ۲۰  بود  جلسه صحن 
قرار  کار  دستور  در  اشکال  رفع  ها  مدت  از 
گرفته و ان شاءاهلل ظرف مدت یک الی دو ماه 
آینده مسیر قانونی خودش را طی خواهد کرد 
قانونی  مباحث  از  بسیاری  آن  تصویب  با  که 
حل و فصل خواهد شد. وی با اشاره به پیش 

زدایی  محرومیت  به  مربوط  اعتبارات  بینی 
از سال  اظهار کرد:  بودجه ۱4۰۱،  قانون  در 
گذشته پای این موضوع ایستادیم و اگر قانون 
بودجه سال گذشته و امسال را نگاه کنید در 
حوزه محرومیت زدایی ردیف مستقلی پیش 
بینی کرده ایم و علیرغم تمام مخالفت ها، در 
استان ها برنامه ریزی کردیم و همچنین قرار 
مجری  عنوان  به  جهادی  های  گروه  گرفتن 
با  تا  کردیم  مجاز  را  زدایی  محرومیت  برای 
هستم  مطمئن  و  شود  بسته  قرارداد  ها  آن 
تومان  صد  اندازه  به  تومان  یک  با  افراد  این 
با  ها  دولتی  ما  که  حالی  در  کنند،  می  کار 
نمی  کار  هم  تومان  یک  حتی  تومان  هزار 
قانون  در  و  شده  انجام  کارها  این  لذا  کنیم 
خیرین  رو  این  از  دارد  وجود   ۱4۰۱ بودجه 
سیستمی  موضوعات  به  که  پیشکسوتی 
آن  اجرای  پای  محکم  باید  هستند  آشناتر 
بایستند. قالیباف اضافه کرد: در بحث مربوط 
به آبرسانی و محرومیت زدایی متمرکز شدیم 
خارج  مشخصی  های  محل  و  ها  ردیف  و 
باید  اما  گرفتیم  نظر  در  اداری  تشریفات  از 
پیدا  را  همدیگر  و  شویم  متصل  یکدیگر  به 
کنیم. وی افزود: متاسفانه سیستم بروکراسی 
کشورمان اسب سرکشی است که هیچ کس 

حریف آن نیست، این واقعیت تلخی است که 
نوع  این  از  باید  دلیل  همین  به  دارد.  وجود 
جلسات داشته باشیم و یکدیگر را پیدا کنیم 
را  موضوعات  و  نظارت  باید  از طرفی شما  و 
کنید  منتقل  هستیم  شما  نماینده  که  ما  به 
توانیم  می  زیرا  کار هستیم.  این  پای  نیز  ما 
کارها  تا  کرده  کمک  نظارتی  های  بحث  در 
رئیس  شود.  انجام  ممکن  شکل  بهترین  به 
اقدامات  با  رابطه  در  اسالمی  مجلس شورای 
درمانی  های  هزینه  کاهش  برای  انجام شده 
العالج، گفت: امسال با کمک  بیماران صعب 
جدی  های  پیگیری  با  بهداشت  کمیسیون 
رقم ریالی خوبی برای کارت سالمت بیماران 
نظر گرفتیم که صد درصد  العالج در  صعب 
بدین  شود؛  پرداخت  ها  آن  درمان  هزینه 
معنی که به صورت صددرصدی تحت پوشش 
خیرین  رابطه  این  در  گیرند.  می  قرار  بیمه 
از طریق  و  کرده  را شناسایی  افراد  این  باید 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
تحت پوشش قرار دهند، در حال حاضر هم 
برای ۶ میلیون نفر از افرادی که بیمه نیستند 
ایم تا همه آنها بدون  منابعی در نظر گرفته 
هیچ  داد:  ادامه  وی  شوند.  بیمه  وجه،  اخذ 
این  مجری  تواند  نمی  خیرین  از  بهتر  کس 

کار باشد، چرا که در شهرستان ها و استان ها 
افراد فاقد بیمه را شناسایی و از طریق سایت 
های  هزینه  تا  کنند  پیگیری  را  ها  آن  بیمه 
نکته  این  شود.  پرداخت  نیز  ها  آن  درمانی 
ای است که اگر ارتباط برقرار شود ما مصمم 
هستیم اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد به ویژه 
در برنامه هفتم که امسال تدوین می کنیم، 
مسائل مذکور را نیز در نظر خواهیم گرفت. 
قالیباف تصریح کرد: در سفری که به استان 
از  بلوچستان داشتم  و  خوزستان و سیستان 
نزدیک مشکالت کمبود آب روستاها را دیدیم 
از این رو به صورت متمرکز بیش از ۱۰ هزار 
روستا را برای آبرسانی مورد هدف قرار دادیم 
به  ها  آبرسانی  این  که  دارم  و چقدر دوست 
دست خیرین و بچه های جهادی انجام شود 
چرا که هزینه ها کاهش پیدا می کند. رئیس 
مباحث  اینکه  بیان  با  کشورمان  مقننه  قوه 
خیرین  فعالیت  با  مرتبط  مالیات  به  مربوط 
محل  در  ما  افزود:  کرد،  خواهم  پیگیری  را 
باید  و  داریم  زیادی  مالیاتی  فرارهای  هایی 
بطور  شود  جلوگیری  مالیاتی  فرارهای  از 
همه  در  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  مثال 
ها  دولت  مالیاتی  درآمدهای  دنیا  کشورهای 
کاهش پیدا کرد اما درآمد مالیاتی ما در حالی 
 ۱۱۳ به  امسال  آن  تحقق  و  داشت  افزایش 
حدود  همچنان  ما  که  است  رسیده  درصد 
۶۰ درصد فرار مالیاتی داریم و این امر نشان 
دهنده این است که روند فعلی مالیات گیری 
مناسب نیست و به عبارتی در بخش مالیاتی 

حکمرانی مناسبی نداریم.

رئیس مجلس عنوان کرد:

هیچ کس حریف اسب سرکش بروکراسی در کشور نیست


