
دستور العمل برگزاری تجمعات 
قانونی به زودی ابالغ می شود

رفتار مدیر کل آژانس 
حرفه ای نیست 
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العمل  دستور  که  گفت  کشور  وزارت  سیاسی  امور  کل  مدیر 
مرادی  عبداهلل  می شود.  ابالغ  زودی  به  قانونی  تجمعات  برگزاری 
با بیان اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط آن 
که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است، اظهار کرد:  اما در اجرا 

دستورالعمل مشخصی وجود ندارد به همین خاطر وزارت...

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه غرب عالقه ای 
برای هسته ای شدن ایران ندارد، گفت: نماینده ارشد آژانس بین 
المللی در بازدید از تاسیسات کشور، گزارش نادرستی ارائه داد و 
مدیرکل آژانس هم آن را رسانه ای کرد که این رفتار وی حرفه ای 
نیست. محمد اسالمی در برنامه تلویزیونی صف اول، به مناسبت 

دهه فجر انقالب اسالمی، پیشرفت و توسعه انرژی هسته ای...
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ریشه اصلی پارتی بازی واگذاری 
مسوولیت ها به افراد نااهل است

افسردگی
 در جوانان ؛

 عوارض و پیامدها 

هواشناسی برای
 کهگیلویه و بویراحمد

 هشدار سطح زرد صادر کرد
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به ورود سامانه 
بارشی در روزهای دوشنبه تا سه شنبه هفته جاری 
برای استان هشدار سطح زرد صادر شده است. ولی 
بهره مند افزود: سامانه بارشی از عصر روز دوشنبه 
هفدهم بهمن وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود 
و تا اواخر روز سه شنبه هجدهم بهمن ماه امسال 
ادامه دارد. وی عنوان کرد: بارش برف، باران، پدیده 
مه ،کاهش دید،وزش باد و کوالک برف از مخاطرات 
این سامانه بارشی است. سرپرست مرکز پیش بینی 
اضافه  بویراحمد  و  کهگیلویه  هواشناسی  کل  اداره 

کرد: لغزندگی جاده ها،جاری شدن روان آب...

مردم  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  امام جمعه 
باید بدانند کشور چگونه اداره می شود، گفت: 
نظام مالی، اداری و اقتصادی کشور با شفافیت 

و برنامه محوری رشد خواهد کرد.
 حجت االسالم سید محمد حسن ابوترابی فرد 
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران در 
این  نماز جمعه  سیاسی  عبادی_  خطبه های 
تقوایی  رعایت  به  توصیه  تهران، ضمن  هفته 
اهل  و مورخین  اظهار داشت: محدثین  الهی 
سنت نقل کرده اند که برای نخستین بار که 
جبرئیل بر پیامبر اکرم )ص( نازل شد و او را 
به مقام رسالت مفتخر کرد، علی علیه السالم 

در کنار او بود.
وی افزود: حضرت علی )ع( می فرمایند خدمت 
اهلل  رسول  یا  کردم  عرض  )ص(  اکرم  پیامبر 
این ضجه از شیطان چیست؟ پیامبر فرمودند؛ 
این  و  شد  مأیوس  مردم  گمراهی  از  شیطان 
است.  بشری  جامعه  سعادت  و  هدایت  آغاز 
یافت.  جهانی  انتهایی  را  آغاز  این  شیطان 
بشریت در مدرسه قرآن و عترت حضور پیدا 

می کند و از معارف قرآن آراسته می شود.
به  اکرم )ص(  پیامبر  بعد  داد:  ادامه  ابوترابی 
علی علیه السالم می فرمایند ای علی نوجوان 
آنچه را که من می شنوم تو می شنوی آنچه را 
این  می کنی،  مشاهده  تو  نم  بی  می  من  که 
جایگاه استثنایی علی ابن ابیطالب است. تو در 
این جایگاه هستی. آنچه را که من می شنوم و 
می بی نم تو می بینی و می شنوی اما جایگاه 

نبوت نداری و خلیفه من هستی.
دیگری  بخش  در  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
این  در  کرد:  خاطرنشان  خود  سخنان  از 
که   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  به  توجه  با  قسمت 
به مجلس ارائه شده است و نیز بیانات رهبر 
فرزانه انقالب در دیدار با کارآفرینان و فعاالن 
عرصه اقتصاد ملی با نگاه به روزهای پرافتخار 
تقدیم  را  عرایضی  اسالمی  انقالب  پیروزی 

می کنم.
ریزی  بودجه  نظام  خصوص  در  گفت:  وی 
خود  اخیر  بیانات  در  انقالب  رهبر  کشور 
تصریح فرمودند انضباط مالی، اصالح ناترازی 

نماز  های  خطبه  در  صلواتی  اسماعیل  االسالم  حجت 
جمعه اظهار کرد: مبارزه با پارتی بازی یکی از مصادیق و 
موارد تقواست یکی از گناهان و منکرات اجتماعی پارتی 
است  ضابطه  جای  به  رابطه  جانشین شدن  است  بازی 
برود  به سمتی  این مایه ننگ است که فرهنگ جامعه 
که بگویند تا پارتی نداشته باشی موفق نمی شوید ریشه 
اصلی پارتی واگذاری مسئولیت ها به افراد نا اهل است.

باعث  و  تبعیض  بازی ها  پارتی  بیان کرد: خروجی  وی 
بدبینی ، بی اعتمادی مردم و به حاشیه رفتن شایسته 
ساالری و نا امیدی افراد تحصیل کرده و خانواده ها می 

شود باید در هر نهاد و اداره ای یک سازمانی در....

امام جمعه بهمئی عنوان کرد:
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 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج گفت:

آتش سوزی در بیمارستان
 “جلیل “یاسوج مهار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم تامین شده است

اقتصاد با شفافیت و
 برنامه محوری رشد می کند

2

2

با حضور  رئیس جمهور در استان ؛

کارخانه قند 
افتتاح می شود

3

یک اقتصاددان گفت: بسیاری از معضالت ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. 
صنعتی،  تولیدات  سرراه  مزاحم  مقررات  و  قوانین  ها،  سیاست  ثبات  عدم 

کشاورزی و دامی کشور و... سبب شده تا سرمایه زیادی از بین برود.
قدرت  تقویت  برای  دولت  سال  هر  مهر،  از  نقل  به  مردم  امید  گزارش  به 
خرید جامعه مبادرت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران می کند اما این 
سیاست در مسابقه با نرخ تورم و گرانی مات می شود. به این ترتیب هر سال 
سطح فقر گسترش یافته و تعداد بیشتر از جامعه را در برمی گیرد. به همین 
دلیل کاهش بازار تقاضا یکی از چالش های جدی تولیدکنندگان بخش های 
مختلف کشور شده و عنوان می کنند خارج از ظرفیت اسمی خود فعالیت 
دارند. آنها برای جبران خسارت خود به بازارهای صادراتی فکر می کنند اما 
دولتمردان در کنار فراهم کردن بستر صادرات ضرورت دارد فکر چاره ای 
کنند.  جامعه  اقشار  تمام  برای  متوسط  حد  در  اجتماعی  رفاه  ایجاد  برای 
سیاست های دولت نباید منجر به قربانی شدن بخشی از اقشار شده که این 
امر خود زمینه ساز گسترش بزهکاری اجتماعی و افت اخالقی در جامعه 
می شود. بنا بر روایات از دری که فقر وارد شود ایمان خارج می شود. در ادامه 
مهر گفت و گویی با امین دلیری، مدرس اقتصاد و اقتصاددان داشته و در 

این باره به واکاوی تأثیر تورم بر زندگی مردم پرداخته است.

در  مردم  خرید  قدرت  کاهش  و  تورم  تشدید  در  تأثیرگذار  عوامل 
خرید محصوالت به ویژه کاالهای اساسی چیست؟

اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می توان آغاز دوره پر ماجرای تحوالت 
پیچیده اقتصادی کشور که سبب ساز بسیاری از مشکالت فعلی اقتصادی 
شده، دانست. با توجه به شوک های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست های 
اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیهی از سال 
به ترتیبی که در  اقالم کاالهای اساسی و ضروری مردم  برای واردات   ۹۷
ابتدا اقالم مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم و سپس به تدریج به ۹ قلم کاهش 
و  محدود شد  اساسی  کاالهای  واردات  از  قلم   ۵ به  نهایت  در  و  داده شد 
قلم هم  این ۵  به  ارز الزم  ارزی در سال ۹۹  به سبب کاهش درآمدهای 
اختصاص داده نشد و همچنین به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک 
مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی و نحوه توزیع آن، به 
طوری که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی و ضروری 
کشور به واردات کاالهای غیرضروری سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا 
اصوالً کاالیی وارد کشور نشد؛ یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کاالهای 
و  اساسی  کاالهای  واردات  تلخ  قصه  از  بخشی  این  شد.  وارد  غیرضروری 
ضروری کشور بود که از ابتدای سال ۹۷ تا اوایل سال ۱4۰۰ پس از التهابات 
شایعات  القا  و  اثرگذاری  لحاظ  به  که  سکه  و  ارزی  بازار  در  شده  ایجاد 
تحریم های حداکثری آمریکا که با کاهش صادرات نفت خام و نیز سوءتدبیر 
و مدیریت در توزیع بی رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ 
همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر 

اقتصاد ایران سنگینی می کند.
سیاست های دولت سیزدهم به نوع دیگر تحت عنوان جراحی اقتصادی و 
حذف کامل ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱4۰۱، بر دشواری های اقتصادی 
کشور افزود و نتیجه آن باعث به وجود آمدن عوامل فرسایشی که اقتصاد ایران 

را در مسیر قهقرایی سوق داده و تهدید بالقوه برای گسترش نارضایتی های 
قیمت  چندبرابری  افزایش  زمینه  اینکه  ضمن  شد؛  اجتماعی  و  اقتصادی 
کاالهای اساسی را فراهم کرد. لذا استمرار این نوع سیاست های اقتصادی 
تورم زا در شرایط فعلی نتیجه ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش 
ندارد  و عمرانی دولت  اعتبارات هزینه ای  انبساطی شدن  و  بودجه  کسری 
ارزش  مستمر  کاهش  تورم،  نرخ  افزایش  بر  مستقیم  به طور  آن  تأثیر  که 
پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتی ها و گسست 
خانواده و جامعه، ندارد. عالوه بر اینکه در این کار و زار، طبقه متوسط و 
توسعه  مادی  و  انسانی  سرمایه های  واسط  نقش  که  جامعه  کرده  تحصیل 
اقتصادی را ایفا می کنند، کم کم زائل شده و از بین خواهد رفت. این پدیده 
خطرناکی در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در 
حال تحول محسوب می شود که نباید از آن غافل شد. فرارمغزها یا به عبارت 
دیگر به تعبیر رئیس جمهوری در دیدار با نخبگان »غارت مغزها« یکی از 
علل مهم فرار یا غارت مغزها، کاهش درآمدها و سخت تر شدن معیشت این 
قشر تأثیرگذار در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است. این زنگ خطر از 

مدت ها پیش به صدا درآمده است.

چگونه این وضعیت بدفرجام در جامعه شکل می گیرد؟
این مسئله به عوامل متعدی بستگی دارد. دولت ها بزرگترین عامل ثبات یا 
عدم ثبات دهنده در ساختارسازی بنیادهای تحول آفرین یا مخرب نهادهای 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند و سعی می شود به 

این عوامل نقش آفرین، در حوزه اقتصاد اشاره کوتاهی داشته باشم.
اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و 
برنامه های پایه ای اقتصاد ملی رنج برده است. این عدم موفقیت در برنامه ها، 
بیشتر در دو دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکالت ساختاری اقتصاد 
اقتصادی  فعالیت های  خوردن  گره  و  نفتی  درآمدهای  به  آن  وابستگی  و 
کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت و خیزها 
و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. این مشکالت 
بر  می شود  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  تأثیرگذار  عامل  دو  دلیل  به  بیشتر 
شدت آن افزوده شده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی رویه نقدینگی 
فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت تر 
شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم بهبود ضریب جینی به رغم توجه 
دولت ها به اقشار ضعیف جامعه ریشه در افزایش درآمدهای ارزی یا برعکس 

در کاهش درآمدهای ارزی داشته است.
در هر دو صورت وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقعی که نوسانات 
قیمت نفت با کاهش یا افزایش قیمت جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات 
نفت بر اثر تحریم های یکجانبه آمریکا، مصداق آن را در دوران دولت های 
مهرورزی و عدالت خواهی و تدبیر و امید دیده ایم، اقتصاد کشور را دچار 

مشکل کرده است.

اگر بخواهیم به عوامل تأثیرگذار در عدم رشد اقتصادی اشاره کنیم 
چه موضوعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

عامل نخست، فقدان برنامه های راهبردی دائمی است که با وجود ۶ برنامه 

۵ ساله توسعه اقتصادی، با سلیقه ها و عالیق دولت ها بعضاً تغییر کرده یا 
عماًل کنار گذاشته وکمتر اجرایی شده است. عدم وجود برنامه های راهبردی 
اقتصادی  فعالیت های  مشی  خط  و  شئونات  همه  تا  شده  سبب  اقتصادی 
کشور دچار سر در گمی و گسست برنامه های توسعه ای شده و دور باطل را 

در اجرای برنامه ها طی کند.
هر دولتی فارغ از برنامه های ۵ ساله مصوب، با شدت و ضعف نسبت به باور 
خود و با تمسک به راه های میانبر، سلیقه های اجرایی خود را در قالب قانون 
بودجه ساالنه دنبال کرده اند. متداول بودن این رویه ضرر و زیان زیادی به 

برنامه های راهبردی توسعه ای کشور وارد کرده است.
عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست های اقتصاد کالن بوده و گاهی 
اقتصادی عمل  بّین  قواعد  برخالف  و  برخالف جریان آب شنا کرده  حتی 
شده است. لذا اقتصاد ایران ضمن این که فاقد یک افق بلندمدت در اجرای 
سیاست های راهبردی خود بوده و گاهی در روزمرگی به معنای عام حرکت 
مدیریت  و  اداره  در  اجرا،  و  روش  در  زدگی  بحران  از  نوعی  دچار  و  کرده 
اقتصادی کشور مواجه بوده است. همان طور که اشاره شد، به رغم تدوین 
و تصویب ۶ برنامه ۵ ساله توسعه و وجود اسناد باالدستی نظیر سند چشم 
انداز ۲۰ ساله و سیاست های اصول کلی نظام، کمتر بر اساس برنامه های 
راهبردهای مورد اشاره عمل شده است. اقتصاد ایران برای این غفلت ها است 
که در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت 
خام، شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک های مختلف قرار 

گرفته و عکس العمل تندی نسبت به این شوک ها نشان داده است.
شتابزدگی  و  مقررات  دائمی  تغییرات  و  الساعه  خلق  مدیریتی  تصمیمات 
قرار  توجه  مورد  بلندمدت  منفعت  تنها  نه  اقتصادی،  معضالت  حل  در 
ایجاد عدم  و موجب  بحران دلخوش شده  فروکش موقتی  با  بلکه  نگرفته، 
تعادل در دیگر فعالیت های اقتصادی متأثر از این تغییر رویه های ناگهانی 
داشته ها  به  نگاه  و  درونگرا  سیاست های  به  تنها  نه  همچنین  است.  شده 
وعده های  به  را  خود  بلکه  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  داخلی  ظرفیت های  و 
همکاری شرکت های چندملیتی خارجی دلخوش کردیم؛ دولت های قلدور 
به  اقتصادی دو و چندجانبه  و مزاحم خارجی که در جوش همکاری های 

بهانه های مختلف، خلل و وقفه وارد کرده اند.

تصمیمات غلط مدیریتی در پیچیدن نسخه های ارزی و توزیع سکه از اوایل 
ارزی و طالی کشور صرف  از ذخایر  بسیاری  بر علت شد.  سال ۹۷ مزید 

گروهی فرصت طلب بر اثر این بی تدبیرها شد.
تجارب حاصل از نحوه عملکرد دولت ها در گذشته نشان داده اغلب اقدامات 
کشور،  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  با  مواجهه  در  دولت ها 
بحران ها  را صرف خنثی سازی  توان خود  و  انرژی  بیشترین  بوده  انفعالی 
و مشکالت به وجود آمده در ضمن کار کرده اند؛ اما به چرایی و چگونگی 
شکل گرفتن معضالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه 
شده است. هنگامی که در بسیاری از اوقات دستگاه حاکمیتی به مشکالت 
و  می گردد  صرف  نشده  بینی  پیش  وقایع  مشکل  رفع  در  که  آمده  پیش 
بیشترین وقت مسئوالن ارشد به اموری صرف می شود که اغلب به کاهش 
اثرات بحران ها و پدیده های آزاردهنده اختصاص داشته است، فرصت های 
بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه های راهبردی توسعه ای از بین می رود. 
گرچه اقدامات دفعی و موردی دولت ها تا حدودی از شدت بحران ها کاسته، 
ولی در بهبود وضعیت و ثبات نهادینه شده کشور تأثیر قابل مالحظه نداشته 
گاهی  برای همین،  است.  کرده  رفع  موقتاً  را  آمده  پیش  فقط معضالت  و 
به اشتباه، کارآیی دولت ها را صرفاً در حل بحران های حادث شده ارزیابی 

می کنند.
نظام های  در  راهبردی  برنامه های  فقدان  بودن  مشهود  ضمن  بنابراین 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، به ویژه در دو دهه گذشته، 
مواجه  درست  تصمیمات  اتخاذ  در  متعدد  مدیریتی  بحران  با  بیش  و  کم 
بوده ایم. در بحث فعلی بنا داریم صرفاً به نهاد اقتصادی کشور که بیشترین 
تأثیرات در سایر نهادهای جامعه نظیر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

داشته، اشاره داشته باشیم.

شما پاشنه آشیل اقتصاد کشور را چه می دانید؟
اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی آسیب دیده است. فقدان 
آشیل  پاشنه  اقتصادی،  ساختاری  مشکالت  حل  در  راهبردی  برنامه های 

اقتصاد کشور در طی 4 دهه گذشته بوده است.
شوک های متعدد ارزی و قیمتی از جمله تصمیمات نادرستی بوده که در 
دو دهه اخیر تقریباً در دولت ها نمود بارز داشته است. تأثیر مستقیم اثرات 
این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کاالها و خدمات، در 
متغیرهای اقتصاد کالن بارها شاهد بوده ایم. معضالت اقتصادی نظیر رشد 
نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم باال، کاهش مداوم ارزش پول ملی، 
کاهش قدرت خرید قشر عظیم جامعه با درآمدهای پایین و متوسط، توزیع 
نابرابر درآمدها بین دهک های ده گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات 
بانک های خصوصی  رویه  بی  رشد  مالیاتی،  نظام  ناکارآمدی  غنی،  و  فقیر 
بانک ها،  پولی توسط  پایه  و  نقدینگی  اعتباری، معضالت رشد  و مؤسسات 
بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل 
سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به 
مالی،  اقتصادی،  تحریم های حداکثری  مداومت  و  اعمال  نفتی،  درآمدهای 
پولی و ارزی، بیمه ای، و افزایش ریسک های مالی و بیمه ای بر اثر اقدامات 
تحریمی آمریکا و متحدان او به ویژه در دو سه سال اخیر، به عنوان عوامل 
از جمله معضالتی  اقتصادی  ایذایی در مسیر رشد سرمایه گذاری و رشد 
با آن مواجه  با شدت بیشتری  است که کشور حداقل در دو دهه گذشته 

بوده است.

ریشه مشکالت به بخش مدیریت بر می گردد، درست است؟
بله. بسیاری از معضالت برشمرده شده فوق، ریشه در تصمیمات مدیریتی 
دارد. عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات مزاحم سرراه تولیدات صنعتی، 
کشاورزی و دامی کشور، فراهم شدن محیط اقتصاد به سمت و سوی کسب 
و کارهای سوداگری و سفته بازی و سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی 
به  و دسترسی  نفع جویانه  انگیزه  ایجاد  و  و صادرات  واردات  و  تجارت  به 
سرمایه  در جذب  انگیزه  ایجاد  عدم  خدمات،  بخش  در  زودرس  سودهای 
گذاری در بخش تولید و عدم تقویت بخش های صنعتی و کشاورزی و سوق 
ارز، خودرو  به طرف داد و ستد در معامالت سکه،  نقدینگی جامعه  دادن 
و زمین و مسکن، در سایه غفلت دستگاه های نظارتی و متولیان اقتصادی 
و  بادآورده  ثروت های کالن  به  افراد سوداگر  از  برخی  تا  کشور، سبب شد 
افسانه ای دست یابند و سرازیر شدن این ثروت های کالن که بدون زحمت 
و حتی بدون پرداخت کمترین مالیات عایدی سرمایه، در فعالیت اقتصادی 
مضر با منافع ملی به دست آمده و سرازیر شدن سرمایه و ارزهای حاصل 
از این معامالت به سوی بانک های خارجی و خرید امالک در خارج کشور، 
حاصل این بی بند و باری داد و ستدهای سوداگرانه و بی ضابطه بوده است. 
حال از آن به عنوان فرار سرمایه یاد می شود. در صورتی که جمع آوری این 
ایران تمام  از جامعه  به قیمت فقیر شدن قشر عظیمی  سرمایه های کالن 
شده و حتی دولت نتوانسته مالیات حقه خود را از این درآمدها و ثروت های 

افسانه ای وصول کند.

در گفت وگوی مهر با یک اقتصاددان مطرح شد؛

مسابقه گرانی و رابطه آن با گسترش فقر
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هواشناسی برای کهگیلویه و بویراحمد 
هشدار سطح زرد صادر کرد

سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی در روزهای 
دوشنبه تا سه شنبه هفته جاری برای استان هشدار سطح 

زرد صادر شده است.
دوشنبه  روز  عصر  از  بارشی  سامانه  افزود:  مند  بهره  ولی 
هفدهم بهمن وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود و تا اواخر 

روز سه شنبه هجدهم بهمن ماه امسال ادامه دارد.
وی عنوان کرد: بارش برف، باران، پدیده مه ،کاهش دید،وزش 

باد و کوالک برف از مخاطرات این سامانه بارشی است.
کهگیلویه  هواشناسی  اداره کل  بینی  پیش  مرکز  سرپرست 
و بویراحمد اضافه کرد: لغزندگی جاده ها،جاری شدن روان 
معابر  گرفتگی  آب  ها،  رودخانه  آب  ناگهانی  آمدن  آب،باال 
عمومی ، اختالل در تردد شهری،بسته شدن جاده ها بویژه 
راه های ارتباطی روستایی مناطق سردسیری و اختالل در 
منابع انرژی بخصوص برق از مهمترین خطرات این سامانه 

بارشی است.
بهره مند به مردم توصیه کرد: دربازه زمانی فعالیت سامانه 
مذکور از توقف در حاشیه مسیل ها،رودخانه ها خودداری و 

همچنین از انجام فعالیت های کوهنوردی بپرهیزند.
وی از شهروندان خواست تا در این مدت از سفرهای برون 
همچنین  و  خودداری  جایی  جابه  از  پرهیز،عشایر  شهری 

کانال های عبور آب شهری پاکسازی شود.
وضعیت هشدار زرد به معنای آگاهی و اقدام در صورت نیاز 
وجود  نقطه ای  خسارت  یا  و  کلی  خسارت  احتمال  و  است 

دارد.
وی تصریح کرد: میانگین بارندگی های امسال در کهگیلویه 
امروز 44۱ میلیمتر گزارش شده که ۲۱  به  تا  بویراحمد  و 

میلیمتر بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و 
بویراحمد عنوان کرد: میانگین بلند مدت سالیانه بارش باران 

در استان کهگیلویه و بویراحمد ۵۸۰میلیمتر است.

۶ شی تاریخی کهگیلویه و بویراحمد 
در فهرست آثار ملی ثبت شد

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶ شی منقول تاریخی موزه ای 

استان در فهرست آثار ملی ثبت شدند.
سعید طالب پور اظهار داشت: شاخص ترین اشیای یاد شده، 
شی سنگی کتیبه دار می باشد که مربوط به دوره ساسانی 

است که با خط پهلوی روی آن نوشته شد.
طالب زاده به دیگر اثر شاخص منقول اشاره کرد و گفت: شی 
سنگی با کاربری دارویی است که در کاوش های “ِده پاییِن “ 

“سادات محمودی” شهرستان دنا، بدست آمده است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اثر   ۳۵ جدید،  شده  ثبت  اثر   ۶ این  با  کرد:  تصریح  یادآور 

منقول استان در فهرست آثار ملی ثبت شدند.
تاریخی فرهنگی و موزه ها در  اینکه جاذبه های  بیان  با  وی 
مبحث گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند،گفت: 

این جایگاه می تواند برای انتقال فرهنگ تأثیرگذار باشد.
فرهنگ  معرفی  برای  فضایی  موزه ها  کرد:  تاکید  پور  طالب 
با  ملت ها  دادن  آشتی  برای  فرصتی  و  گذشته  در  مردم 

یکدیگر هستند.

آتش سوزی در بیمارستان
 “جلیل “یاسوج مهار شد

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: آتش 
سوزی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج با واکنش به موقع 
پرسنل بیمارستان و نیروهای آتش نشانی سریع مهار شد و 

خسارت جانی و مالی نداشت.
ذوالفقار دیودل روز شنبه اظهار کرد: آتش سوزی صبح امروز 
ساعت ۹ و نیم به وقوع پیوست که دلیل این آتش سوزی در 

دست بررسی است.
وی افزود: در اولین راه پله در قسمت همکف خروج اضطراری 
بیمارستان شهید جلیل تعدادی کارتن و زباله قرار داشت که 

این زباله ها به دلیلی نامشخص دچار حریق شدند.
تصریح  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
جانی  و  مالی  خسارت  گونه  هیچ  سوزی  اتش  این  کرد: 

نداشته است.
بیمارستان شهید دکتر جلیل شهر یاسوج با ۲۹4 تختخواب 
در زمینی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲4 هزار 
و ۸۰۰ مترمربع در هشت طبقه و ۳۲ بخش تخصصی و فوق 
در حال  کامل  تجهیزات  با  اکنون  و  تخصصی ساخته شده 

خدمت رسانی به مردم کهگیلویه و بویراحمد است.
این بیمارستان به ۲ دستگاه استندبای قطع برق )آماده به 
آن  تأسیساتی  و  درمانی  تجهیزات  سایر  و  بوده  مجهز  کار( 
مطابق پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا خریداری شده و 
در مجموع یکی از مجهزترین بیمارستان های جنوب کشور 

است.
بیمارستان شهید دکتر جلیل شهر باسوج دارای هشت اتاق 
عمل، یک اتاق عمل اورژانس، هشت اتاق LDR )زایمان(، 

یک سالن آمفی تئاتر و ۱۶ کالس درس است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
۱۰۸ میلیارد تومان به جاده 

یاسوج به سی سخت اختصاص داده شد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بزرگراه سی سخت به 
یاسوج به عنوان یکی از پروژه های بزرگ سفر رئیس جمهور 
به استان بوده که تاکنون ۱۰۸ میلیارد تومان آن تخصیص 

داده شده است.
سید علی احمدزاده اظهار کرد: بزرگراه سی سخت به یاسوج 
در سفر رئیس جمهور این پروژه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
دارد که تاکنون ۱۰۸ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده 

است.
سی  به  یاسوج  مسیر  از  کیلومتر  هشت  آسفالت  افزود:  وی 
سخت انجام و به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیک رفته 

است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: عملیات اجرایی ۲ 
تونل آن با جدیت در دستور کار است و کار سرعت مطلوبی 

دارد.
احمدزاده عنوان کرد: تا پایان ۱4۰۱ تونل ها تمام می وشد و 

سپس باید استحکام و بستر تونل ها آماده سازی شود.
ادامه داد: یک دهنه پل ۳۲۰ متری روی تنگه ورودی  وی 
انتخاب  حال  در  اکنون  که  شود  ایجاد  باید  سخت  سی  به 

پیمانکار است.
به  زیبا  جاده  این  کرد:  ابراز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
عنوان یک مرکز گردشگری برای منطقه تبدیل خواهد شد 

و در مجموع پروژه با سرعت قابل قبولی در حال اجراست.
جاده یاسوج به سی سخت به عنوان قدیمی ترین جاده در 
مناطق سردسیری استان که از وسط بلوط های کهنسال با 
داشتن پیچ های خطرناک و مرگ آفرین عبور می کند ضمن 
تصادف  پر  های  جاده  از  یکی  مسیر  این  بودن  گردشگری 

استان به حساب می آید.
با توجه به توریستی بودن شهر سی سخت مرکز شهرستان 
دنا که در ۳۵ کیلومتری مرکز استان شهر یاسوج قرار دارد، 
افتتاح این جاده که مسیر فعلی آن دارای نقاط حادثه خیز 
فراوانی است منجر به کاهش مخاطرات و سوانح جاده ای و 
توریستی خواهد  این منطقه  همچنین شکوفایی گردشگری 
شد. از مجموع پروژه ۳۰کیلومتری یاسوج به سی سخت که 
۲ تونل با هزار و ۵۰۰ متر در آن جانمایی شده ۱4 کیلومتر 
افتتاح شده و هشت کیلومتر آن مهرماه  در سال های قبل 
امسال به بهره برداری رسیده و مابقی نیز در دست اجراست.

با بهره برداری از این طرح مشکالت ترافیکی و تصادفات تا 
حدود زیادی در محور یاد شده کاهش خواهد یافت.

از  اعم  راه  کیلومتر  هزار   ۶ حدود  وبویراحمد  کهگیلویه 
میزان  این  از  که  دارد  روستایی  و  فرعی  اصلی،  راه  بزرگراه، 
۲۰۳ کیلومتر بزرگراه، 4۳۹ کیلومتر راه اصلی، یکهزار و پنج 

کیلومتر راه فرعی و مابقی نیز روستایی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:
افتتاح و کلنگ زنی ۴ طرح ساماندهی 

رودخانه در کهگیلویه و بویراحمد
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  در  رودخانه  زنی چهار طرح ساماندهی  و کلنگ  افتتاح 
به  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  مصلح  آرش  داد.  خبر  استان 
شهرستان های  در  طرح  دو  فجر،  مبارک  دهه  مناسبت 
در  نیز  دیگر  طرح  دو  و  افتتاح  آماده  لنده،  و  بویراحمد 
زنی هستند. وی  آماده کلنگ  لنده،  و  باشت  شهرستان های 
اظهارکرد: یکی از طرح هایی که آماده افتتاح در دهه مبارک 
فجر است، طرح تکمیل ساماندهی رودخانه »بشار« در حد 
فاصل پل اول تا پل مختار)در محدوده پارک مهرورزی شهر 
یاسوج( که به طول ۲۰۰ متر و با مبلغ قرارداد بیش از ۲۹ 
آماده  ریال  میلیارد   ۵۰ حدود  نهایتا  و  اولیه  ریال  میلیارد 
و  کهگیلویه  ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  است.  افتتاح 
بویراحمد، خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی رودخانه قیام در 
از دیگر طرح  نیز  لنده  قیام در شهرستان  محدوده روستای 
های ساماندهی رودخانه ها می باشد که فاز اول آن به طول 
انجام  ریال  میلیون  و ۲۵۰  میلیارد   ۶ هزینه  با  و  متر   ۱۱۵
گرفته و آماده افتتاح و فاز دوم این طرح نیز به طول ۱۳۲ متر 

و با برآورد هزینه ۲۳ میلیارد ریال، آماده کلنگ زنی است.

گفت:  وبویراحمد  کهگیلویه  استاندار 
یک  از  بیش  از  بعد  یاسوج  قند  کارخانه 
دهه تعطیلی در آینده ای نزدیک با حضور 

رئیس جمهور افتتاح می شود.
سید علی احمدزاده اظهار داشت:کارخانه 
با  بود  از مدار خارج شده  یاسوج که  قند 
تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، ۷۵ 
سفر  در  و  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
بهره برداری  به  رئیس جمهور  دوم  دور 

می رسد.
تبریک  و  فجر  دهه  گرامی داشت  با  وی 
قبل  استان  سیمای  به  رجب  ماه  اعیاد 
افزود:  و  کرد  اشاره  اسالمی  انقالب  از 
از  قبل  دوران  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
انقالب از تمامی زیرساخت ها محروم بود 
و از شرایط خوبی به خصوص در مناطق 

روستاها برخوردار نبودیم.
اظهار  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
توابع  از  عنا  روستای  زادگاهم  در  داشت: 
آب  دسترسی،  جاده  از  باشت  شهرستان 
بودیم  محروم  امکانات  سایر  و  آشامیدنی 
و  کهگیلویه  روستاهای  از  بسیاری  و 
و  وضعیتی  چنین  دارای  هم  بویراحمد 

حتی بدتر بودند . 
 وی با بیان اینکه قبل از انقالب در همه 
واژه  با  و  داشتیم  ماندگی  عقب  زمینه ها 
توسعه بیگانه بودیم، گفت: به لطف انقالب 
اسالمی طی 44 سال اخیر خدمات خوبی 
استان  این  روستاهای  و  مناطق  همه  به 

ارائه شده است.
احمدزاده با اشاره به اینکه قبل از انقالب 

اسالمی سرجمع نیروهای متخصص استان 
به تعداد انگشتان یک دست بود و نیروی 
انسانی برای توسعه استان نداشتیم، افزود: 
به برکت پیروزی انقالب اسالمی دانشگاه 
که مهمترین رکن پیشرفت و ترقی و مهد 
علم است تاسیس شد و مردم استانی که 
روزی به دلیل نبود امکانات از تحصیل باز 
می ماندند وارد دانشگاه شدند و مسیر علم 
نیروهای  امروزه  و  کردند  طی  را  ترقی  و 
از کهگیلویه وبویراحمد  به غیر  متخصص 
گرفته  کار  به  نیز  استان ها  سایر  در 

می شوند.
 وی با بیان اینکه بعد از انقالب اقدامات 
انجام  زیرساختی  حوزه  در  ارزشمندی 
و  آبادانی کهگیلویه  و  برای عمران  و  شد 
نظام  سوی  از  خوبی  اعتبارات  بویراحمد 
عنوان  یافت،  اختصاص  اسالمی  مقدس 
در  استان  صنعت  تنها  گذشته  در  کرد: 
گاز گچساران خالصه می  و  نفت  صنعت 
حوزه  در  بزرگی  کارهای  امروزه  اما  شود 

پتروشیمی ها در حال انجام است.
احمدزاده با بیان اینکه در حوزه سدسازی، 
کشاورزی، جاده روستایی، آب آشامیدنی، 
تولیدی و صنعتی، خدمات  بزرگ  صنایع 
شهری و سایر حوزه ها کارهای خوبی طی 
اسالمی  انقالب  پربرکت  عمر  دهه  چهار 
از  قبل  شد:  یادآور  است،   گرفته  صورت 
انقالب از یک جاده دسترسی برای ارتباط 
بودیم  محروم  مناطق،  و  شهرها  سایر  با 
معظم  مقام  برکت  و  خیر  پر  سفر  در  اما 
رهبری محور پاتاوه دهدشت که استان را 

از بن بست خارج می کند کلنگ زنی شده و 
این پروژه حیاتی در آستانه بهره برداری 

قرار دارد.
جاده های  این  بر  عالوه  کرد:  بیان  وی 
متعددی برای دسترسی به شهرستان ها و 
سایر نقاط کشور احداث و در این زمینه 

هم کارهای خوبی صورت گرفته است.
دولت  ویژه  توجه  به  اشاره  با  احمدزاده   
جهادی و انقالبی آیت اهلل دکتر رئیسی به 
استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: استان 
وارد فاز جدیدی برای توسعه شده است، 
 ۷ استان  به  دولت  گذشته  سال  سفر  در 
هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد که 
تزریق  استان  به  اعتبار  این  سال  سه  در 

شود.
قبل  زمان  در  استان  اینکه  بیان  با  وی   
بهداشتی  امکانات  داشتن  از  انقالب  از 
بیمارستان  کرد:  عنوان  بود،  محروم 
به  فجر  دهه  در  بهمئی  تختخوابی   ۳۲
بهره برداری می رسد، در سایر شهرستان ها 
یا  و  است  احداث  حال  در  بیمارستان  یا 
احداث می شود و آرام آرام از محرومیت ها 

فاصله می گیریم.
و  افتتاحی  پروژه های  خصوص  در  وی 
 ۶۸۶ گفت:   ۱4۰۱ فجر  دهه  زنی  کلنگ 
که  می شوند  کلنگ زنی  و  افتتاح  پروژه 
کلنگ  پروژه  و۱۱۷  افتتاحی  پروژه   ۵۶۹
 ۸۷۳ و  هزار  یک  اینکه  ضمن  است  زنی 
افتتاحی  پروژه های  برای  تومان  میلیارد 
 ۲۰۹ و  هزار  یک  و  است  شده  هزینه 
میلیارد تومان برای پروژه های کلنگ زنی 

هزینه می شود.
احمدزاده ابراز کرد: تصفیه خانه آب شهر 
یاسوج، آبرسانی به غرب دهدشت، پارک 
تختخوابی   ۳۲ بیمارستان  یاسوج،  آبی 
مدارس،  نوسازی  های  پروژه  لیکک، 
فناوری،  و  ارتباطات  حوزه  پروژه های 
جمله  از  گازرسانی  و  آبرسانی  طرح های 
طرح هایی هستند که در دهه فجر امسال 

به بهره برداری می رسند.
مرغ  زنجیره  طرح  کرد:  بیان  احمدزاده 
میلیارد   ۵۰۰ گذاری  سرمایه  با  گوشتی 
تومان در منطقه لیشتر گچساران و نظیر 
احدث  در حال  بهمئی  در  چنین طرحی 
است و احداث ۵۰ طرح مرغداری گوشتی 
از دیگر اقدامات در بخش اقتصادی استان 

است.
گچساران  پتروشیمی  اینکه  بیان  با  وی 
است  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۸ دارای 
و تا نوروز ۱4۰۲ تکمیل و افتتاح می شود، 
اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی پتروشیمی 
پتروشیمی  و  درصد   ۲۸ گچساران  دوم 

دهدشت ۳۸ درصد است.
آهک  کارخانه  به  اشاره  با  احمدزاده 
هیدراته از پیشرفت ۶۰ درصدی این پروژه 
خبر داد و یادآور شد: راه اندازی ۵ شهرک 
سردخانه ای  واحد   ۸ احداث  گلخانه ای، 
برای  اقتصادی  حوزه  پروژه های  دیگر 

توسعه و پیشرفت استان است.
اشاره  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار 
با  اینکه  و  آبریز  سد  وضعیت  آخرین  به 
در  سد  این  احداث  روند  مثبت  دیدگاه 
حال انجام است گفت: سد آبریز در استان 

احداث می شود.
احمدزاده خاطرنشان کرد: اعتبارات حوزه 
آب یک هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان است 
بزرگی در دست  این حوزه  کارهای  و در 
نیز  سقاوه  سد  همچنین  است،  انجام 

کلنگ زنی می شود.
وی با اشاره به وضعیت بارش ها در استان 
باران در  امروز 4۸۷.۷ میلی متر  تا  افزود: 
استان ثبت شده در حالی که بارش ها در 
میلی متر   4۱۲.۹ قبل  سال  مشابه  مدت 
فصل  هنوز  که  است  حالی  در  این  بوده 

بارشی به اتمام نرسیده است.
دراز  متوسط  اینکه  بیان  با  احمدزاده   
میلی متر   ۳۲۵ استان  بارش های  مدت 
سال  به  نسبت  بارش ها  کرد:  بیان  است، 
بارش های  به  گذشته ۱۶ درصد و نسبت 
که  داشته  افزایش  درصد   4۷ مدت  بلند 

خبر خوبی برای مردم و کشاورزان است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
کاالهای  زمینه  در  گفت:  بویراحمد  و 
اساسی مورد نیاز مردم استان هیچ کمبود 
الزم  تمهیدات  و  ندارد  وجود  نگرانی  و 
برای تامین این کاالها در ایام پایانی سال 
و ایام ماه مبارک رمضان اتخاذ شده است.

طرح  کرد:  اظهار  معتمدی پور  علی  سید 
فروشگاه های  همکاری  با  فطر«  تا  »فجر 
قلم کاال  توزیع ۳4  تامین و  با  زنجیره ای 
این  بازار  در  تخفیف  درصد  تا ۲۵  با ۱۰ 

استان اجرایی می شود.
متعادل  موجب  طرح  این  افزود:  وی 
همچنین  و  قیمت ها  کاهش  بازار،  کردن 
ویژه  به  کم درآمد  افراد  آسان  دسترسی 
کاالهای  به  عشایر  و  روستاییان  طبقه 

اساسی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان 
شود.

جهاد  رویکرد  به  اشاره  با  معتمدی پور 
کاهش  بازار،  تنظیم  در  کشاورزی 
انحرافات و افزایش نظارت ها، تصریح کرد: 
امیداست بازاریان منصف ما در کنار مردم 
همراهی  و  همکاری  این طرح  اجرای  در 
آرامش  شاهد  همچنان  تا  باشند  داشته 

بازار این استان باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه 
می رود  انتظار  داد:  ادامه  بویراحمد  و 
کاهش  با  فروشگاه ها  و  تولیدکنندگان 
ایام  این  قیمت ها و کاهش سود خود در 
در کنار مردم باشند و اثربخشی این طرح 

را چندبرابر کنند.  

فرماندار بویراحمد از افتتاح و آغاز عملیات 
و  ،فرهنگی  عمرانی  ۱۷4طرح  اجرایی 
دهه  در  شهرستان  این  در  بهداشتی 
داد.  خبر  اسالمی  انقالب  فجر  مبارک 
شهرام مهدوی مطلق افزود: از این تعداد 
طرح ، ۱۲۶ طرح عمرانی در بخش های 
مختلف به بهره برداری می رسد و عملیات 
اجرایی بیش از ۳۰ طرح عمرانی هم آغاز 
می شود. وی گفت: در مجموع برای اجرای 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۹۵  ، ها  طرح  این 
آنها  افتتاح  با  و  است  یافته  اختصاص 
بویراحمد  شهرستان  در  نفر   ۲۵۰ برای 
شغل  مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به 
داد:  ادامه  مطلق  مهدوی  می شود.  ایجاد 
در  امسال  فجر  دهه  طرح های  بیشتر 

فناوری  شامل  زیرساختی  حوزه های 
مراکز  اندازی  راه  ارتباطات،  و  اطالعات 
با  برق  شرکت  پایداری  ارتباطی،  جدید 
جایگزینی کابل به جای سیم، تصفیه خانه 
آب آشامیدنی یاسوج برای افزایش مخازن 
مصنوعی  چمن  زمین  شش  ایجاد  آب، 
تنگ  از جمله  خیز  حادثه  نقاط  و حذف 
سریز است. فرماندار بویراحمد تاکید کرد 
در  که  مهم  عمرانی  های  طرح  از  :یکی 
،عملیات  شود  می  زنی  کلنگ  فجر  دهه 
شهرستان  در  سریز  تنگ  پل  ساخت 
بویراحمد است. جاده تنگ سریز از جمله 
نقاط حادثه خیز این شهرستان در محور 
ارتباطی یاسوج به اصفهان است که روزانه 
تصادف های زیادی در آن اتفاق می افتد.

با حضور  رئیس جمهور در استان ؛

کارخانه قند افتتاح می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

کاالهای اساسی مورد نیاز مردم کهگیلویه و بویراحمد 
تامین شده است

فرماندار بویراحمد:

174  طرح عمرانی در شهرستان بویراحمد
 افتتاح و کلنگ زنی می شود

های  خطبه  در  صلواتی  اسماعیل  االسالم  حجت 
نماز جمعه اظهار کرد: مبارزه با پارتی بازی یکی از 
مصادیق و موارد تقواست یکی از گناهان و منکرات 
به  رابطه  است جانشین شدن  بازی  پارتی  اجتماعی 
فرهنگ  که  است  ننگ  مایه  این  است  ضابطه  جای 
نداشته  پارتی  تا  بگویند  که  برود  سمتی  به  جامعه 
واگذاری  پارتی  اصلی  ریشه  نمی شوید  موفق  باشی 

مسئولیت ها به افراد نا اهل است.
وی بیان کرد: خروجی پارتی بازی ها تبعیض و باعث 
بدبینی ، بی اعتمادی مردم و به حاشیه رفتن شایسته 
ساالری و نا امیدی افراد تحصیل کرده و خانواده ها 
می شود باید در هر نهاد و اداره ای یک سازمانی در 

باید  سطح استان ما مانع پارتی بازی ها شود مردم 
نظارت کنند باید ارزشیابی ها با دقت صورت گیرد.

امروز  متاسفانه  گفت:  بهمئی  شهرستان  جمعه  امام 
به  رسیدن  که  است  این  ما  مردم  و  جوانان  باور  در 
بدون  ها  گرفتاری  و  مشکالت  حل  و  مناسب  شغل 
داشتن پارتی چیزی شبیه پیاده روی به کره ی ماه 
است پارتی بازی یک سهم مهلک برای نظام اداری ما 
است اینکه با آشنا داشتن با حمایت فالن فرد همه 

ی ضوابط را دور زدن فاجعه است.
ای کاش دستگاه  کرد:  بیان  االسالم صلواتی  حجت 
ها و نهادهای نظارتی ما یک مدیر و انسان باغیرت 
پیدا می شد هر کس در این استان با پارتی بازی و 
سفارش و ناحق سرکار رفت برکنارش می کردند و 
بازی  پارتی  و  اهل سفارش  که  مسئولی  و  مدیر  هر 
است آن را محاکمه میکردند جامعه ای که مسئولش 
مدیرش و قاضی آن پارتی بازی کند از دل آن جامعه 

بی اعتمادی تبعیض بوجود می آید.
نظام  دادیم که  این همه شهید  ما  داشت:  بیان  وی 
مستندات  با  ببینم  اگر  باشیم  داشته  سالمی  اداری 
محکم مدیری مسئولی نهادی پارتی بازی میکند در 
بر  را  نظارتی  های  نهاد  و  ایستاد  خواهم  آن  مقابل 
علیه آن بر خط خواهم کرد گناه پارتی بازی باعث نا 

امیدی جوانان میشود.
و  تشکر  شهرستان  فرماندار  از  گفت:  مسئول  این 
قدردانی میکنم که در جلسه شورای اداری قول دادند 
پای جذب برای بیمارستان می ایستم که بر اساس 

قوانین و ضوابط و صالحیت ها امورات انجام شود.
حجت االسالم صلواتی بیان کرد: بیانات مقام معظم 
و  آفرینان  کار  تولیدکنندگان  با  دیدار  در  رهبری 
فعاالن عرصه ی دانش بنیان : حل مشکالت محسوس 
معیشتی و رفاه خانواده بدون رشد اقتصادی ممکن 
نیست کشور یک دهه عقب افتادگی دارد و باید این 

در  کشور  عقب ماندگی  شود  جبران  افتادگی  عقب 
دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی 
سالهای این دهه و در نتیجه شاخص های منفی در 
بخش های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در 
بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن 

انگشت گذاشتند.
وی افزود: دشمن یک جنگ تمام عیار اقتصادی بر 
علیه ما کلید زده است و سنگین ترین تحریم ها را 
به میان آورده است از طرف دیگر با جریانی در داخل 
مواجه بودیم که همه چیز را به مذاکرات و راه حل 
اقتصادی را در بیرون می دید و به نتیجه هم نرسید.

خطیب نماز جمعه شهرستان بهمئی افزود: ما باید بر 
ظرفیت های داخلی و اقتصاد درون زا متمرکز بشویم 
تا تحریم ها خنثی شود اگر ما محصولمان را رقابت 
را  قیمت  و هم  ببریم  باال  را  پذیر کنیم هم کیفیت 

پایین بیاریم تحریم ها اثر نمیکند.

ریشه اصلی پارتی بازی واگذاری 
مسوولیت ها به افراد نااهل است 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۲۰۰۰۱۰۰۹۸۳۹ هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یاسوج تصرفات مالکانه 
خبره  السادات  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
 ۲۵۵ شناسنامه  شماره  به  اسحاق  سید  فرزند 
مساحت به  خانه  باب  یک  در  بویراحمد  از  صادره 

 ۸۰/ ۱4 مترمربع پالک فرعی ۶۷۹۵ از ۳۰۳ اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک ۳۰۳ اصلی قطعه ۲ 
واقع در بخش ۲۶ فارس خریداری از مالک رسمی 
به  لذا  است  گردیده  محرز  نژاد  عادل  رستم  آقای 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱/ ۱۱/ ۱4۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: 16/ 11/ 1401
حسین فرخی 

رئیس ثبت اسناد و امالک

مجری استانی طرح های اشتغالزایی ستاد 
خمینی)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی 
گفت: ۲۰۰ طرح اشتغال زا در کهگیلویه 
تا پایان سال مورد حمایت قرار می گیرد.

ستاد  برکت  بنیاد  افزود:  دژه،  مجتبی 
فرمان امام )ره( از سال ۹۷ در شهرستان 
کهگیلویه مشغول و فعال شده است. وی 

تصریح کرد: این بنیاد در سال ۹۷، ۱۱۰ 
طرح با مبلغ سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
دیشموک  و  چاروسا  بخش  دو  در  تومان 
طرح های  دژه  کرد.  اجرا  پایلوت  بعنوان 
اشتغال زایی سال ۹۸ را با ۵۲4 طرح به 
تومان  میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد   ۱۸ مبلغ 
عنوان کرد و گفت: سال ۹۹، ۵۷۶ طرح 

خرد به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان در این دو بخش مورد حمایت قرار 
گرفت. دژه همچنین حمایت بنیاد برکت 
از دو بخش چاروسا و دیشموک در سال 
۱4۰۰ را با ۲۸۳ طرح به مبلغ ۲4 میلیارد 

تومان دانست. 
وی با بیان اینکه در سال ۱4۰۰ تاکنون، 
افزود:  است،  شده  حمایت  طرح   ۳۰۰
و  میلیارد   ۲۲ حدود  طرح ها  این  مبلغ 
با  دژه  است.  بوده  تومان  میلیون   ۵۰۰

اشاره به اینکه در شهرستان کهگیلویه با 
فعالیت  مناطق روستایی در حال  اولویت 
هستیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
روستاهای سادات مشهدی، کالیه سفلی، 
بردی،  چاه  اکبرآباد،  شهرک  طولیان، 
کوشک،  دستگرد،  لیرتخک،  اباد،  ضرغام 
روشن  مازه،  دشت  آدرکان،  خیارکاران، 
راک،  مرغ،  تل  دهنو  علیا،  کالیه  آباد، 
صنوگان و چنگوا روستاهای تحت حمایت 

هستند.

مجری استانی طرح های اشتغالزایی ستاد اجرایی فرمان امام:
۲۰۰ طرح اشتغال زایی در شهرستان کهگیلویه حمایت می شود
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متولد فروردین :
 امروز فکر کردن در مورد خطرات احتمالی می تواند خیلی پریشان 
اما امروز روز خوبی برای تقویت کردن برنامه هایتان  کننده باشد، 
نیست، زیرا شما نمی خواهید که با گرفتاری های واقعی این جهان 
محدود شوید. به جای اینکه تصمیمی عملی بگیرید، احتماالً شما 
انتخاب خواهید کرد. یک سفر کوتاه اطراف شهر  حرکتی مهم را 

مثل مسافرت با پای پیاده به سمت هیمالیا نیست.
متولد اردیبهشت :

 شما باید باور کنید که کنترل زندگی تان از دستتتان خارج شده 
است، اما می توانید به این اطمینان متکی باشد که این شرایط تغییر 
خواهد کرد. با وجود این شاید مجبور باشید خواسته های سختی را 

که در محل کار از شما می شود تحمل کنید.
متولد خرداد :

 شما در کار یا حرفه ای مشغول هستید که اصال رضایتی از این کار 
ندارید، به همین دلیل عدم رضایت از شغلتان باعث شده است که 
شما در شرایط بدی قرار بگیرید. احساسات خود را تجزیه و تحلیل 
ناراحت  اینقدر  تا ببینید مساله ای که مدتی است برای آن  کنید، 

هستید ارزش این همه نگرانی و دلسرد شدن از زندگی را دارد؟
متولد تیر :

 شما امروز به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور 
کنار  امنیت  به  نیازتان  مقابل  در  را  خود  آرزوهای  فعال  می شوید 
بگذارید. و اگر شما اتفاقاتی که در زندگی تان می افتد را بیش از 
احساس  اگر  می شود.  تر  پیچیده  مشکلتان  کنید،  شخصی  اندازه 
اید،  کرده  ریزی  برنامه  خود  استقالل  و  آزادی  برای  که  می کنید 
که  دهید  نشان  العملی  عکس  ناخودآگاه  طور  به  است  ممکن 

موقعیت تان را در محل کار به خطر اندازد. 
متولد مرداد : 

ممکن است شما در اوج احساساتی باشید که همزمان با هم به شما 
حمله آورده اند و این شما را می ترساند و از راه بدر می برد. بعضی 
اما  بیدار می کنند،  را  اشتیاق شما  و  تمایل  افراد  بعضی  یا  چیزها 
االن خیلی زود است که بخواهید در برابر آنها واکنش نشان دهید. 

متولد شهریور : 
بازی  را  آنها  راهنمای  نقش  که  می خواهند  شما  از  دیگران  امروز 
کنید و شما هم دوست دارید تا جایی که می توانید به آنها کمک 
کنید. ماه در دهمین خانه شما به نیازهای جدید شما اشاره می کند 
و شما را فردی دلسوز می داند. کمک کردن به کسانی که با شما 
انگیزه های شما  اما  است،  تحسینی  قبل  کار  دارند  نزدیکی  رابطه 
می توانند کارهای خوبی که هم اکنون انجام می دهید را کم ارزش 

کنند. 
متولد مهر :

 به نظر می رسد که شما زمان کافی برای انجام دادن کارهایتان 
ندارید، شاید شما مجبور شوید که برخی از کارهای نیمه تمامتان 
را رها کنید تا بتوانید برنامه های بعدیتان را انجام دهید. به خاطر 
پروژه های ناقصتان نگران نباشید؛ شما در هفته های آینده وقت 

کافی خواهید داشت تا دوباره به کارهای نیمه کاره تان بپردازید. 
متولد آبان : 

معنوی  خودآگاهی  خانه  یعنی  خانه تان  دردوازدهمین  ماه  امروز 
قرار دارد و شما هم وقت و فرصت کافی برای فکرکردن و تعمق 
کردن در مسائل معنوی را دارید. اما این موضوع ربطی به حوادث 

اجتماعی و یا نمایش های متملقانه ندارد. 
متولد آذر :

 با وجود اینکه شما تا االن زیر رادار کنترل به خوبی ایستاده بودید، 
اما احساسات شما مایلند که خود را پدیدار سازند و به زودی به 
را نشان خواهند داد. هر چه  آنهایی که اطراف شما هستند خود 
بیشتر تالش کنید تا رازی را پنهان کنید، بیشتر پریشان و آشفته 
خواهید شد. اگر چه بهتر است بعضی چیزها پیش خودتان و در دل 
خود شما حفظ شوند،  اما بهترین کاری که امروز می توانید بکنید 

این است که با اطرافیان تان شفاف و روراست باشید.
متولد دی : 

اما  نمی گیرید،  قرار  دیگران  تاثیر  تحت  خیلی  شما  اینکه  باوجود 
ظاهرا امروز کسی هست که بیشتر از قبل روی شما تسلط دارد. 
حقیقت این است که اطرافیان شما امروز ادعاهای زیادی دارند و از 
همین راه نیز به نان و نوایی می رسند! به جای اینکه خودتان را وارد 
کشمکش ها و جنجال ها کنید، نیت و مقصود خود را برای رسیدن 
به هدفتان تعیین کنید و برای رسیدن به آن اقدام کنید. اصال مهم 

نیست که دیگران چه می گویند!!
متولد بهمن :

داشته  توجیه  یک  باید  می دهید  انجام  امروز  که  کاری  هر  برای   
منطقی  خیلی  نتوانید  و  نکرده  یاری  ذهنتان  شاید  ولی  باشید 
برخورد کنید. گرچه انگیزه ی پسندیده ای دارید اما در عمل آن 

را نشان نمی دهید.
متولد اسفند :

کنید،  سرهم  را  چیزها  می خواهید  چقدر  شما  که  ندارد  اهمیت   
االن نیازدارید که به محدودیت هایی که اخیرا جزیی از زندگی تان 
شده است آگاهی یابید. اوضاع همیشه اینجور باقی نمی ماند، حتی 
اگر نتوانید مسیر واضحی برای رسیدن به موقعیت ایده آل تان را 
ببینید. هر چه قدر اکنون شما سخت تر برای رسیدن به اهداف تان 

تالش کنید، دیرتر به آن می رسید.

3
فال روز 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با 
بیان اینکه تخلفات مالیاتی در جامعه پزشکی کمتر 
درخواست های  تشریح  ضمن  است،  اقشار  سایر  از 
مالیاتی جامعه پزشکی برای تعیین ضرایب مالیاتی، 
از گروه های پزشکی  برای هیچ یک  تاکید کرد که 

معافیت مالیاتی نداشته ایم.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ساالریان  علی  دکتر 
پزشکی، گفت: همه  مالیات  جامعه  تعیین  وضعیت 
که  آن  از  درصدی  و  پزشکان  مالیات  درباره  ساله 
درآمد خالص محسوب می شود، تصمیم گیری هایی 
می شود و انصافا سازمان امور مالیاتی هم همکاری 
خوبی با جامعه پزشکی دارد و جلسات متعددی با 
رییس سازمان امور مالیاتی داشته ایم و حرف هایمان 

و  شنیده اند  پزشکی  جامعه  مشکالت  زمینه  در  را 
درباره ضریب مالیاتی اقشار مختلف جامعه پزشکی، 
در  سودها  حاشیه  و  درآمدها  اینکه  به  باتوجه 
سال های اخیر تغییر کرده، حرف های ما را شنیده اند 
این  از  باید  که  کرده اند  اعمال  آن  در  تغییراتی  و 
سازمان تشکر کنیم. ساالریان درباره درخواست های 
مالیاتی برای جامعه پزشکی در تعیین مالیات سال 
گذشته، گفت: بسیاری از پزشکان در روزهای بحرانی 
پزشکی  جامعه  کردند.  گذشتگی  جان  از  کرونا، 
در  ویژه  به  داشت.  کمی  امکانات  و  زیاد  مشکالت 
حفاظتی  لوازم  به  دسترسی  حتی  که  کرونا  اوایل 
هیچکس  که  معترفیم  ما  همه  اما  نداشت،  وجود 
نتوانست جامعه پزشکی را به کم کاری متهم کند و 
جامعه پزشکی از این آزمون سربلند بیرون آمد. باید 
توجه کرد که در پاندمی کرونا برخی رشته ها آسیب 
در  آنها  به  مراجعه  که  دندان پزشکان  مانند  دیدند، 
زمان کرونا به شدت کاهش یافته بود و ... همچنین 

برخی از اعمال جراحی الکتیو )غیرضرور( و انتخابی 
اعمال،  این  با  مرتبط  پزشکان  درآمد  و  کنسل شد 
نظام پزشکی  اساس سازمان  این  بر  بسیار کم شد. 
درخواست داشت که ضرایب مالیاتی شان مورد توجه 
قرار گرفته و به این پزشکان کمک شود. همچنین 
اقالم  قیمت  که  فعلی  اقتصادی  شرایط  به  باتوجه 
مصرفی، تجهیزات و دستگاه های پزشکی، باتوجه به 
ما  بسیار گران شده است، کارشناسان  قیمت دالر، 
تعامل  حال  در  مالیاتی  امور  سازمان  کارشناسان  با 
اخذ  برای  عادالنه تری  شرایط  بتوانیم  که  هستند 
بیان  با  وی  کنیم.  برقرار  پزشکی  جامعه  از  مالیات 
مختلف،  گروه های  برای  مالیاتی  ضرایب  در  اینکه 
به  باتوجه  گفت:  می شود،  منظور  مختلفی  اعداد 
اجاره بها، وضعیت پرسنلی، مواد مصرفی و ... ضرایب 

مالیاتی برای رشته های مختلف متفاوت است.
گروه های  برخی  مالیاتی  معافیت  درباره  ساالریان 
برای  مالیاتی  قوانین  زمینه  در  گفت:  نیز  پزشکی 

از  یک  هیچ  برای  گذشته  سال  مالیات های  تعیین 
گروه های پزشکی معافیت مالیاتی نداشته ایم. در سال 
گذشته هم این معافیت وجود نداشت، اما سعی شد 
که با گروه هایی که در کرونا آسیب دیدند، با اعتدال 
باید  کرد:  تاکید  وی  شود.  برخورد  بیشتر  مالیاتی 
توجه کرد که پرداخت مالیات وظیفه هر شهروندی 
است و باید سهم خودش را برای ایجاد نظم و آبادانی 
مملکت ایفا کند، اما این موضوع را هم مدنظر داشته 
باشیم که نوع برخورد دولت با گروه هایی که دارند به 
جامعه ارائه خدمت می کنند، متفاوت باشد. به ویژه 
جامعه پزشکی که خدمت استراتژیک ارائه می دهند. 
از طرفی گران شدن خدمات درمان باعث شده که 
این  که  یابد  کاهش  پزشکی  جامعه  سود  حاشیه 
موضوع نشان می دهد باید مقداری در اخذ مالیات از 
جامعه پزشکی کارشناسانه تر برخورد کرد که همین 
باعث شود ترس از مالیات دادن و گریز مالیاتی در 

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

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با اکبر سليميان آزاده و رزمنده دفاع مقدس

دفاع از ارزش ها تمام شدني نيست

   مكبر مسجد 
من اكبر سليميان متولد 1346 در زرين شهر 
اصفهان هس��تم. من در خانواده اي متدين 
و مذهب��ي رش��د ك��ردم و پ��رورش يافتم. 
مح��ل زندگ��ي م��ا در مج��اورت مس��جد 
صاحب الزمان)عج( بود. اين مس��جد كانون 
فعاليت ه��اي مخفي و آش��كار انقالبيون در 
سطح شهرس��تان بود. همين امر هم باعث 
ش��د در پ��رورش و گرايش به ام��ور ديني و 
مذهبي از آن بهره ببرم و وارد جريانات انقالب 
بش��وم، اما به دليل پايين بودن سن فعاليت 
چنداني جز شعارنويسي و شركت در جلسات 
و سخنراني هاي سياسي نداش��تم. در كنار 
همه اينها فعاليت هاي مسجدي من قبل از 
انقالب تحت تأثير آشنايي با حجت االسالم 
حاج حسن آقا ميرزايي، امام جماعت مسجد 
و علمدار مبارزه با رژيم ستمش��اهي شكل 
جدي��دي به خ��ودش گرف��ت. اذان گويي و 
مكبري در مسجد عالقه من را به حضور در 

مسجد افزايش و شخصيتم را شكل داد. 

   نقشه فرار به جبهه 
وقتي جنگ آغاز شد، من تنها 13 سال داشتم 
اما ذوق و شوقم بيشتر از سنم بود. پدر راننده 
بود و بين سفر هايي كه به اهواز داشت، من را 
هم همراه خودش مي برد. وقتي وارد خوزستان 
مي شديم، از دور شليك گلوله ها ي طرفين را 
مي ديديم. مشاهده اين صحنه ها و اينكه شرايط 
حضور در جبهه را نداشتم، طاقتم را از كف برده 
بود. يكبار به همراه پسرعمويم نقشه اي براي 
فرار و رفتن ب��ه جبهه ترتي��ب داديم اما قبل 
از اجراي نقش��ه، لو رفتيم و خانواده ها از اين 
موضوع مطلع ش��دند و تا مدت ها زير ذره بين 
بوديم. اما در نهايت در 30 بهمن ماه 1360به 
مسئول اعزام نيروي بسيج زرين شهر مراجعه و 

فرم هاي اعزام داوطلبانه را پر كردم. 
   روزهاي تلخ اسارت 

يكم اس��فند ماه 1360 بود كه براي آموزش 
به پ��ادگان ثامن االئمه اعزام ش��دم. پادگان 
ثامن االئمه در مجاورت زرين شهر قرار داشت 
و در تاري��خ يكم فروردين م��اه 1361دقيقاً 
روز عي��د و يك روز پس از اتم��ام آموزش به 
جبهه هاي غرب اعزام شدم. آمد و رفتن هاي 
من به جبهه ادامه داش��ت تا زمان عمليات 
والفجر مقدماتي رسيد و من در اين عمليات 
در گردان رسالت سازماندهي شده بودم. شب 

21 بهمن وارد عمل شديم و طي جنگ نسبتاً 
نفس��گير و بي اماني، بين نيرو هاي دشمن و 
خاك خودي گرفتار ش��ديم و فرداي آن روز 
س��اعت 11 و ربع، دنياي اسارت درهايش را 
به رويمان گشود. من هفت سال و شش ماه 
و 14 روز در اس��ارت ماندم و هر بار كه تكرار 
مي كن��م، 21 بهمن ماه س��ال 1361 برايم 
تداعي مي شود. اما مدت ها بعد هر باري كه 
به محل اسارتم مي روم و آنجا با خود خلوت 

مي كنم، روحيه ام تازه مي شود. 
   دفاع همچنان باقي است 

جنگ هشت س��اله كه عراق در شهريور ماه 
1359 با تهاجم سراسري اش آغاز كرد، يك 
جنگ محدود نبود، بله يك جنگ تمام عيار 
بود كه روي زمين و آسمان و دريا چهره خشن 
خود را به رخ مي كش��يد و نيروهاي مس��لح 
ما از آمادگي الزم برخ��وردار نبودند. در اين 
جنگ نابرابر از آنجايي كه ساقط كردن نظام 
جمهوري اسالمي از اهداف مهم دولت بعث 
عراق بود، تنها تبعيت از رهبري يك شخص 

ديني و معنوي بود كه مي توانست رزمندگان 
را در اين دفاع مصمم و ثابت قدم بدارد. از اين 
رو جنگ هشت ساله به عنوان دفاع مقدس 
در تاريخ ملت ايران ثبت ش��د. اما امروز هم 
بار ديگر دشمنان با همان انگيزه يعني ساقط 
كردن نظام جمهوري اس��المي اي��ران وارد 
جنگ تمام عيار ش��ده اند ليكن در ش��رايط 
كنوني دش��من ترجيح داده است تغييرات 
را در شعار و شكل و همچنين زمين مبارزه 
ايجاد كن��د. آن روز نام ح��زب بعث را يدك 
مي كشيد و امروز نام داعش، جبهه النصره، 

جيش الحر و... 
آن روز مرزه��اي جن��وب و ش��مال غ��رب 
كشورمان به عنوان ميدان جنگ بود و امروز 
چون دشمن نتوانس��ته پايش را به نزديك 
مرزهاي خاكي و ظاهري م��ا بگذارد، عمق 
مرزهاي اس��تراتژيك ما را نشانه رفته است. 
پس عقل حكم مي كند دشمن در هر جا كه با 
ما وارد جنگ شد در مقابلش ايستادگي كنيم 
و مشت آهنين خود را بر سرش فرود آوريم. 
به خاطر همين به جرئت مي توانم بگويم كه 
دفاع همچنان باقيست و محدود به جغرافياي 
خاصي نيست، زيرا مادامي كه دشمن توطئه 
جنگ و تهاجم در س��ر دارد، دفاع همچنان 

باقي است. 

  صغري خيل فرهنگ
اکبر س�ليميان يك�ي از دالورم�ردان س�رزمينمان اس�ت ک�ه در روزه�اي جهاد و 
مقاومت خ�ود را به صفوف م�ردان خميني رس�اند و در اين مس�ير نيز س�ال ها طعم 
اس�ارت در اردوگاه هاي رژيم بعث را چش�يد. س�ليميان ک�ه اکنون نيز ه�واي دفاع 
از ح�رم و رزمندگان�ش را در س�ردارد، ب�ا ش�نيدن اس�ارت تع�دادي از رزمندگان 
مداف�ع ح�رم در خان طومان ب�راي رهايي ش�ان گوس�فندي را ن�ذر و قربان�ي کرده 
اس�ت، چراکه خوب مي داند اس�ارت در دس�تان دژخيمان چ�ه حس و حال�ي دارد. 
متن زير حاص�ل گفت وگوي ما با اکبر س�ليميان، آزاده س�رافراز کش�ورمان اس�ت. 

سيدكاظم طاهرهريكنده
 پدر شهيد

کم�ي از خان�واده  و ش�رايطي 
بگوييد که پس�ري براي دفاع از حريم 

اسالم راهي سرزمين غربت کرد؟
ما از هفت نس��ل پيش س��اكن همين روستاي 
هريكنده بوديم و از سادات و از نسل امام سجاد)ع( 
هستيم. عشق به خاندان پاك رسول اكرم )ص( 
با گوشت و خونمان آميخته است. در دوران دفاع 
مقدس اين روستا نيروهاي زيادي به جبهه حق 
عليه باطل اعزام كرد. در يك روز هفت شهيد در 
اين روستا تشييع شدند و همين فضاي معنوي 
و سابقه انقالبي روس��تا باعث جذب جوانانش به 
وادي ايثار و ش��هادت مي ش��د. ما در روستا يك 
معلم شهيدي هم داش��تيم كه در تربيت و رشد 
معنوي جوانان مؤثر بود. پسرم وقتي اين فضا را 
مي ديد بيشتر تشويق مي شد تا در راه دفاع از دين 
مصمم تر باشد و باالخره به آرزويش كه شهادت 

بود، رسيد. 
شهيد فرزند چندم شما بود؟

 من چهار فرزن��د دارم. س��يدرضا اولين فرزندم 
بود كه 10 ديماه 1364 متولد ش��د؛ پسرعموي 
ما جزو ش��هداي جنگ تحميلي است كه اولين 
ش��هيد بيت ما بود. 10 س��ال مفقوداالثر بود و 
عموي ما با سربلندي مي گفت خدايا اين قرباني 
را از خانواده طاهري ها قبول كن. ما هم مي گوييم  
اي خداي بزرگ اين قرباني را از ما نيز قبول كن 
كه پسرم براي دفاع از عمه اش زينب كبري)س( 

به شهادت رسيد. 
خصوصيات اخالقي سيد رضا طوري بود 

که اليق شهادت باشد؟
س��يدرضا از كودك��ي نوح��ه تم��ام مداحي ها 
را مي خواند و از ش��ش س��الگي به نم��از و روزه 
اهميت م��ي داد. زماني كه هوا خيل��ي گرم بود 
روزه مي گرف��ت. مي گفتم روزه كله گنجش��كي 
بگير اما تمام روز را روزه مي گرفت. پسرم از ابتدا 
دنبال كارهاي مذهبي بود. از كودكي تشويقش 
مي كردم در مسجد نماز بخواند. بعدها كه بزرگتر 
شد مس��جدش ترك نمي شد. پس��رم سال 84 
به عضويت سپاه پاس��داران درآمد و كارشناسي 
جغرافياي نظامي را از دانش��گاه امام حسين )ع( 

گرفت. 
االن که چند روزي از ش�هادت پسرتان 
مي گذرد، پدر ش�هيد بودن چه حسي 

دارد؟
به عنوان پدر ش��هيد هميشه س��ربلند هستم و 
خدا را شكر مي كنم پس��رم به آنچه خواسته اش 
بود، رسيد. ما هم آماده هستيم تا هر وقت نظام 
احساس كرد براي دفاع از حريم اهل بيت راهي 
س��وريه و عراق شويم و به دش��منان اسالم ناب 
محمدي، امريكا و صهيونيسم مي گوييم به كوري 
چشم شما دشمنان اسالم، ما تا آخرين نفس و تا 
آخرين قطره خونمان براي اسالم عزيز جانفشاني 

مي كنيم. به دشمنان اسالم مي گوييم اين آرزو را 
به گور ببرند چون اسالم به ياري امام زمان)عج( و 

خون شهدا تا ابد پيروز است. 
به نظر ش�ما دليل هجرت و شهادت در 

غربت مدافعان حرم در چيست؟
االن زماني شده كه احساس مي كنيم امام حسين 
صداي »هل من ناصر ينصرني« را تكرار مي كند. 
مدافعان حرم هم صداي امام حسين)ع( را از ته 
قلبشان مي شنوند و راهي مي شوند. امام حسين 
در كربال غريب ب��ود. االن حضرت زينب)س( و 
حضرت رقيه)س( غريبن��د. تكفيري ها از صدر 
اسالم و كفار و منافقين در دوران ائمه معصومين 
همين برنامه را داشتند و نمي خواستند اسالم 
سربلند باشد. مي خواستند به اسالم ضربه بزنند 
اما به كوري چش��م ياران ش��يطان، تا آخرين 
نفس براي اس��الم عزيز مي ايستيم و جانمان را 

فدا مي كنيم. 

 كبري غفاري نقي ئي
مادر شهيد

مادر ش�هيد بودن چه حس�ي 
دارد؟ 

مادر شهيد بودن حس سربلندي دارد. اما ما هنوز 
دينمان را به حضرت زينب)س( ادا نكرديم. اگر 
االن هم احتياج باش��د دو تا از پس��رانم و خودم 
هم راهي دف��اع از حرم بان��وي مقاومت حضرت 

زينب)س( مي شويم. 
 الهامي از شهادت سيدرضا به شما شده 

بود؟
ش��ب خواب ديدم روي زمين خاك ريخته انگار 
جنازه اي بود و من بايد اين جنازه را بغل مي كردم. 
كفن را باز ك��ردم، آقا رضاي من ب��ود مثل زمان 
طفوليت كوچك شده بود. گفتم اين آقاي رضاي 
من اس��ت، گذاش��تم روي زمين. ديدم عروسم 
گريه مي كن��د و مي گويد خانه ش��ما نمي آييم، 
آقا رضا رفت. به من الهام ش��ده بود كه اين دفعه 
منتظر پسرم نباش��م. تازه فهميدم آقا رضا ديگر 

برنمي گردد. 
ش�ما به عنوان مادر چه روش تربيتي را 
پيش گرفتيد که فرزندتان اينگونه جانش 

را فداي خاندان پيامبر )ص( کرد؟
من از كودكي خيلي به اسالم و ائمه عالقه داشتم. 
هميشه سعي مي كردم تشييع پيكر شهدا بروم. 
خيلي شهدا و انقالب را دوست داشتم. االن كه اين 
همه گراني است يك كلمه نگفتم چرا مسئوالن 
اينگونه عمل مي كنند. مي گوييم دنياي اس��الم 
را پاي��دار نگهداريم. به بچ��ه ام توضيح مي دادم 
كاري اگر كوچك هم باش��د براي خدا انجام بده. 
وقتي بحث اسالم پيش آمد، پسرم راهي سوريه 
شد. پسرم دانش��گاه امام حس��ين )ع( كه قبول 
شد خوش��حال بود، مي گفت مي خواهم به سپاه 
بروم. گفتم پس��رم برو و از اسالم دفاع كن. چون 
مي دانس��تم پاس��داران خالصند گفتم هر ناني 

درسپاه در بياوري حالل اس��ت. ديد من راضي 
هستم. او هم رفت. 

خبر شهادت پسرتان را که شنيديد چه 
حالي داشتيد؟

يك شنبه 17 ارديبهشت خبر شهادتش را آوردند. 
اولش شك كردم كه درست است يا نه؟ اما بعد از 
سپاه آمدند گفتند به ش��ما تبريك مي گوييم و 
انتظار شهادت پس��ر تان را داشتيم. هدف پسرم 
شهادت بود. مي دانس��تيم مال خودمان نيست. 
حضرت زينب )س( به من كمك كرد صبرم زياد 
شد. االن كه هفت روز از شهادتش گذشته انگار 
دس��ت حضرت زينب روي قلبم اس��ت. آرامش 
دارم، پسرم براي اولين بار كه مي خواست راهي 
سوريه شود، خداحافظي كرد. براي دومين بار كه 
مي خواست برود روز مادر بود. شب آمد خانه مان 
هديه آورد. خبر نداش��تم راهي س��رزمين شام 

مي شود، رفت و ديگر نيامد. 

همسر شهيد
از نحوه آش�نايي تان با همسر 
ش�هيدتان بگوييد. چه شد به 

همسري يک پاسدار درآمديد؟
من هاجر رستم زاده متولد 1366 و همسر شهيد 
سيد رضا طاهر هستم. من اهل روستاي گنج افروز 
بابل هستم و كارش��ناس علوم و قرآن و حديث. 
معرف ما ب��راي ازدواج يك نف��ر از فاميل بود كه 
الحمدهلل اين وصلت انجام ش��د. س��ال 87 عقد 
كرديم، پدرم بازنشسته فرهنگي بود و روحياتش 
طوري بود كه باعث شد دغدغه اي براي زندگي با 
يك پاسدار نداشته باش��م. مي دانستم پاسداران 
آدم هاي عادي نيس��تند، مذهبي اند و فكرشان 

روشن است. 

از شهيد يادگاري هم داريد؟
 يك پسر چهار س��اله به نام سيدمحمد دارم كه 
مانند پدرش عاشق شهيد شدن است و مدام ذكر 

ال اله اال اهلل مي گويد و اسم شهيد را مي برد. 
خصوصيات اخالقي شهيد چطور بود؟

اخالق همسرم فوق العاده بود. اخالق خوبي داشت. 
مثاًل براي خريد به بازار مي رفتيم طرف مقابل با 
او درددل مي كرد، كمكش  مي كرد و مش��كالت 
مردم را پيگيري مي كرد يا الاقل سنگ صبورشان 
مي شد. مي گفتم آقا رضا تو اينقدر خوبي اگر از ما 
دور باشي دلمان تنگ مي ش��ود. مأموريت زياد 
مي رفت. به دوري اش عادت داشتم. عضو لشكر 
25 سپاه كربال بود. آقارضا خيلي شجاعت داشت. 
او و همرزمانش جلوي جبهه النصره ايستادند و با 
آنكه تعدادشان كم بود، تا آخرين قطره خونشان 
ايستادگي كردند و جانشان را در راه دفاع از حرم 
دخت الحسين )ع( فدا كردند و مانند روز عاشورا 
100 نفر از پاسداران در مقابل 3هزار نفر از لشكر 
كفر ايستادگي كردند. اين 13 شهيد گلگون كفن 
افتخار مردم مازندران هس��تند. رزمندگان اين 
استان مانند عمليات والفجر 8 كه رزمندگان 25 
كربال در مقابل دشمن ايستادگي كردند، در خان 

طومان هم دالورانه جنگيدند. 
آخرين خداحافظي چطور رقم خورد؟

آخرين خداحافظ��ي اش اينگونه بود كه زنگ زد 
و گفت وسايلت را جمع كن تا يك شب ديگر در 
خانه پدرم باشيم. اصاًل اطالع دقيق نداد چنين 
سفري دارد. هميشه نگران بودم شايد همسرم به 
شهادت برسد. اما او عاشق حضرت زينب)س( بود. 

مي گفت حضرت زينب عمه من است. 
از پسرتان تنها يادگار ش�هيد برايمان 

بگوييد.

پسرم سيدمحمد چهار سالش است. موقعي كه 
رضا به سوريه مي رفت، ساعت يك نصف شب بود. 
پسرم آينه و قرآن آورد و رفت باالي صندلي و قرآن 
باالي سر پدرش گرفت. گفت باباجون دوباره برگرد 
و خودش پشت سرش آب ريخت. پسرم شهيدان 
گمنام را خيلي دوست دارد. حتي در خانه، شهيد 
بازي مي كند. هميشه الاله اال اهلل مي گويد. برايش 
چيز غريبي نيست، پدرش شهيد شده است. خيلي 
با بابايش رفيق بود. االن دارد با خودش مي جنگد 

كه چطور نبود پدر را تحمل كند. 

يعقوب رستم زاده
 پدر خانم شهيد

به نظر شما راهي که سيدرضاها 
مي روند چقدر ارزش دارد که خونشان را 

پاي آن بدهند؟
ما از ابتدا ريش��ه مذهبي داشتيم و خودمان بچه 
انقالبي بوديم. خوب مي دانيم ش��هدا جانشان را 
نثار مي كنند تا اسالم و انقالب زنده بماند. در زمان 
جنگ وقتي كه تنها دخترم هاجر هفت روزه بود، 
با دو تا بچه ديگرم از بابل به عنوان معلم مأموريت 
گرفتم و به كردس��تان رفتم. از طرف آموزش و 
پرورش براي كارهاي فرهنگي مأموريت داشتم. 
براي خدمت به انقالب، بچه هايمان را از كودكي 
با جنگ آشنا كردم. االن هم نوه ام سيدمحمد را 
بزرگ مي كنم كه س��رباز امام زمان )عج( باشد. 
چون آرمان هايمان بزرگ است. دشمنان بدانند 
اين قرن،  قرن بيداري است مخصوصاً جوان هاي 
مسلمان و شيعه كه پيرو اميرالمؤمنين هستند، 
با ظهور اسالم همه بيدار شدند و با هدايت رهبر 
معظم انقالب تمام نقشه هاي دشمنان برمال شد. 
ش��كر خدا با اين سلحش��وري كه در كشورهاي 
اسالمي به وجود آمد، مخصوصاً در ايران، حزب اهلل 
لبنان، يمن و... ان شاءاهلل بيداري در سراسر جهان 
اسالم اتفاق خواهد افتاد. دشمن سرانجام شكست 
خواهد خورد. دليلمان اين اس��ت كه دش��منان 
خواستند در كشور ما با هشت سال جنگ تحميلي 
به انقالب اسالمي ضربه بزنند كه نتوانستند و حاال 
در كشورهاي اسالمي توطئه مي كنند. اما آنجا هم 
موفق نخواهند شد. هر جا فتنه اي برپا شد، اين 
جوانان مقابله كردند. روزي صهيونيس��م مدعي 
از نيل تا فرات بود. اما امروز از ترس حزب اهلل دور 
خودش حصار كشيده تا از موشك هاي حزب اهلل 
لبنان در امان باشد، اين بار نيز پيروزي از آن جبهه 

مقاومت اسالمي است. 

گفت وگوي »جوان« با خانواده اولين شهيد مدافع حرم شهرستان بابل »سيد رضا طاهر« يكي از 13 شهيد کربالي خان طومان سوريه 

شهادت سيدرضا و 12 همرزمش سند پايمردي رزمندگان مازني است
 زينب محمودي عالمي

س�يدرضا طاهر اولين ش�هيد مدافع حرم شهرس�تان بابل يكي از 13 ش�هيد خ�ان طومان 
سوريه است؛ شهيدي که پيكرش مدتي در ميدان جنگ ماند و همين چند روز پيش به وطن 
بازگش�ت تا اول خردادماه در زادگاهش بابل تش�ييع و به خاك سپرده ش�ود. براي گفت وگو 
با خانواده ش�هيد با هماهنگي يكي از مس�ئوالن بس�يج هنرمندان اس�تان مازندران راهي 
روس�تاي هريكنده بابل ش�ديم. روس�تايي سرس�بز، با مردمي واليتمدار و انقالبي که بيش 
از 25 ش�هيد تقديم اس�الم کرده اند و شهيد س�يد رضا طاهر بيست وشش�مين الله خونين 
اين روس�تا به ش�مار مي رود. وقتي به دي�دار خانواده ش�هيد رفتيم، هنوز پيكر عزيزش�ان 
به خان�ه بازنگش�ته و چند روز از ش�هادتش گذش�ته بود. مردم گ�روه گروه ب�راي تبريک و 
تسليت به خانه ش�هيد مي آمدند و س�يد محمد پسر چهار س�اله ش�هيد با لباس پاسداري 
مش�غول بازي بود. گويي هنوز نمي داند غم يتيمي چقدر س�خت اس�ت. متن�ي که پيش رو 
داريد حاصل همكالمي ما با پدر، مادر، همس�ر و پدرخانم ش�هيد »س�يدرضا طاهر« اس�ت. 
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دستگیری ۱۰ عضو شرکت هرمی
 در تهران

رییس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری ۱۰ عضو یک 
شرکت هرمی در تهران، خبر داد.  سرهنگ علی ولیپور 
گودرزی اظهار داشت: با وقوع کالهبرداری های متعدد از 
شهروندان در تهران تحت عنوان شرکت هرمی موسوم 
کار  دستور  در  پرونده  به  رسیدگی  موضوع  کیونت،  به 
آگاهی  پلیس  چهاردهم  اداره  کارآگاهان  از  زبده  تیمی 
قرار گرفت. وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان اداره 
چهاردهم پلیس آگاهی نشان می داد، ۱۰ زن و مرد جوان 
افراد  از  کیونت  به  موسوم  هرمی  شرکت  یک  ایجاد  با 
زیادی در تهران به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کالهبرداری 
رییس  شدند.  متواری  مجرمانه  اعمال  از  پس  و  کرده 
اداره  کارآگاهان  داد:  ادامه  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس 
چهاردهم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطالعات، با 
بهره گیری از شیوه های کشف نوین جرم هویت متهمان 
را شناسایی کردند. گودرزی عنوان کرد: کارآگاهان پس 
از دریافت این سرنخ، تحقیقات تخصصی را آغاز کردند 
و در ادامه با روش های علمی موفق به ردیابی مخفیگاه 
متهمان در نقاط مختلف تهران شدند، کارآگاهان اداره 
چهاردهم پلیس آگاهی در گام بعدی و با هماهنگی  با 
مرجع قضائی راهی مخفیگاه متهمان شدند و آنها را در 
عملیات های جداگانه دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس 
آگاهی منتقل کردند. وی افزود: متهمان پس از انتقال به 
اداره چهاردهم پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار گرفتند 
در  شهروندان  از  کالهبرداری  بر  مبنی  خود  جرم  به  و 
اعتراف  به کیونت  ایجاد شرکت هرمی موسوم  با  تهران 

کردند.
اداره  به  مراجعه  با  مالباختگان  اینکه  بیان  با  گودرزی 
کردند،  شناسایی  را  متهمان  آگاهی  پلیس  چهاردهم 
گفت: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان 
برای کشف جرائم احتمالی و شناسایی سایر شکات در 
قرار  آگاهی  پلیس  چهاردهم  اداره  کارآگاهان  اختیار 

گرفتند.
کشف 1۲ میلیارد ریال لوازم آشپزخانه قاچاق

کشف  از  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس 
و  قاچاق خبرداد  آشپزخانه  لوازم  قلم  هزار  از ۸۶  بیش 
را  قاچاق کشف شده  ارزش کاالهای  گفت: کارشناسان 
بیش از ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند. سرهنگ هدایت 
بهرامی گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی ماموران این 
پلیس موفق به کشف کاالی قاچاق در محدوده خیابان 
شهید مصطفی خمینی شدند، به دنبال اقدامات فنی و 
اطالعاتی پیش دستانه مشخص شد یک دستگاه کامیون 
حال  در  بارقانونی  پوشش  تحت  قاچاق  کاالی  حامل 
تخلیه کاالی قاچاق است. بهرامی افزود: طی بازرسی ها 
مشخص شد ظروف آشپزخانه، قیچی و ... در کارتن ها 
بوده و این کاالها در گردنه حسن آباد به سمت کهریزک 
و  بار  بودن  بیشتر، خارجی  بررسی  از  تحویل شد، پس 
جعلی بودن بارنامه، اسناد و مدارک گمرکی محرز شد. 
شامل  شده  کشف  کاالهای  افزود:  انتظامی  مقام  این 
و  هزار  هشت  آشپزخانه،  ظروف  قلم   ۹۳۸ و  هزار   ۷۶
۹۲۸ قلم قیچی آشپزخانه و ۸۲۸ قلم فندک آشپزخانه 
محصول کشورهای چین و ژاپن است که پرونده در این 
خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی ارجاع 
این شیوه و شگرد  با  این مقام پلیسی اضافه کرد:  شد. 
قاچاقچیان حرفه ای برای قاچاق و فرار از دست قانون 
و عدم پرداخت حق و حقوق دولتی اقدام به قاچاق کاال 
می کنند. با توجه به اینکه مبارزه با قاچاق کاال موجب 

رونق تولید وکاهش بیکاری می شود.

خبر
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زندگی  دوره های  حساس ترین  و  بهترین  از  یکی  جوانی 
زندگی  از  مرحله  این  در  جوانان  درصورتی که  است؛ 
دچار یکی از انواع افسردگی شوند، ممکن است به شکل 
نامطلوب  تاثیرات  افسردگی  و  ببیند  جبران ناپذیر آسیب 
خود را بر بهداشت جسمی و روانی آنان بگذارد. جوانان 
در این دوره سرشار از امید و آرزو هستند و وجود موانع 
متعدد و شکست های فراوان در مسیر زندگی  باعث می شود 
امیدهای آن ها رنگ ببازد و به انواع افسردگی دچار شوند. 
گاهی والدین برخی از نشانه ها را در فرزندشان می بینند 
این  که  می کنند  گمان  و  نمی برند  افسردگی  به  پی  اما 
رفتار ها طبیعی هستند در صورتی که الزم است با مراجعه 
به روان شناس و متخصص برای درمان او اقدام کنید. در 
ادامه به طور کامل درباره علل، نشانه ها و راه های مقابله 

با افسردگی در جوانان صحبت خواهیم کرد.

افسردگی در جوانان
افسردگی جوانان و همچنین نوجوانان یک مشکل جدی 
سالمت روان است که باعث احساس غم و اندوه مداوم و 
از دست دادن عالقه به فعالیت ها می شود. این وضعیت 
و  گذارد  می  تأثیر  فرد  رفتار  و  احساس  تفکر،  نحوه  بر 
فیزیکی  و  عملکردی  عاطفی،  مشکالت  باعث  تواند  می 
شود. اگرچه افسردگی ممکن است در هر زمانی از زندگی 
بزرگساالن  و  نوجوانان  بین  رخ دهد، عالئم ممکن است 
انتظارات  همساالن،  فشار  مانند  مسائلی  باشد.  متفاوت 
تحصیلی و تغییر بدن می تواند فراز و نشیب های زیادی 
را برای جوانان و نوجوانان به همراه داشته باشد. اما برای 
برخی از آن ها، این حالت پایین بودن خلق چیزی بیش 
هستند.  افسردگی  نشانه  که  است  موقتی  احساسات  از 
افسردگی جوانان یک ضعف یا چیزی نیست که بتوان با 
اراده بر آن غلبه کرد. می تواند عواقب جدی داشته باشد 
نوجوانان  اکثر  برای  به درمان طوالنی مدت دارد.  نیاز  و 
و  دارو  مانند  هایی  درمان  با  افسردگی  عالئم  جوانان،  و 

مشاوره روانشناختی کاهش می یابد.

نشانه های افسردگی در جوانان
شیوه   می شود  مبتال  افسردگی  به  جوانان  که  هنگامی 
از  دیگر  و  می کند  تغییر  حدودی  تا  آن ها  زندگی 
اتفاقاتی  و  نمی برند  کافی  لذت  روزمره  خود  فعالیت های 
که در زندگی رخ می دهد برای آن ها یکنواخت و تکراری 
خواهد بود. در ادامه به برخی دیگر از نشانه های جوانان 

مبتال به افسردگی می پردازیم.
و  غمگینی  احساس  انزوا،  خو،  و  خلق  در  -تغییرات 

دل مردگی و داشتن احساس گناه.
به  نسبت  بودن  بی عالقه  و  آینده  به  نسبت  ناامیدی   -

اتفاقات زندگی
-  از دست دادن انگیزه، تالش و پشتکار که باعث می شود 
مانند گذشته مسئولیت پذیر نباشند و کارها را نیمه تمام 

رها کنند.
-کاهش میل جنسی طبیعی یا میل جنسی بیش از حد 
زیرا برخی از افراد افسرده به دلیل اینکه از رابطه  جنسی 
خود لذت نمی برند سعی می کنند تا تعداد مقاربت خود را 
باال ببرند تا بتوانند لذت ببرند. برای آگاهی درباره کاهش 

میل جنسی کلیک کنید.
- اشکال در خواب، کابوس های مکرر شبانه و سحرخیز 

بودن با وجود کم خوابی
- نشخوار فکری و اشکال در تمرکز از نشانه های افسردگی 
در جوانان است که با تکنیک های روان شناسان می توان 
تا حدودی آن ها را از بین برد و روی نکات مثبت تمرکز 

کرد.
-  از دیگر نشانه های افسردگی پرخاشگری بی مورد است. 
معموال جوانانی که از افسردگی رنج می برند رفتارهای ضد 

اجتماعی دارند.
- عدم تعامالت اجتماعی و اولویت قرار دادن تنهایی به 

حضور در اجتماع
در صورتیکه این نشانه ها را به مدت طوالنی در خود یا 
فردی  و  اجتماعی  زندگی  که  می کنید  مشاهده  دیگران 
را تحت تاثیر قرار می دهد، توصیه می شود به روان شناس 
مراجعه کنید و از شیوه های درمانی آن ها برای بهبودی 

عالئم افسردگی بهره بگیرید.

علل افسردگی در جوانان
گاهی  و  دارد  گوناگونی  علل  جوانان  در  افسردگی  بروز 
در جوانان  افسردگی  ایجاد  باعث  اوقات شرایط محیطی 
می شود. یکی از این عوامل محیطی که در بروز افسردگی 
در جوانان نقش دارد خانواده ها هستند زیرا گاهی اوقات 
خانواده ها تمام امکانات رفاهی را برای فرزندان خود مهیا 
را  فرزندشان  نیاز های  تمام  می کنند  گمان  و  می کنند 
برآورده کرده اند و توجهی به نیازها و خواسته های درونی 
فرزندشان ندارد. این مسئله باعث می شوند تا فرزندشان 
احساس نوعی خالء در وجود خود داشته باشد و زمینه  

می گردد  توصیه  می شود.  ایجاد  آن ها  در  افسردگی  بروز 
تربیتی  شیوه های  از  روان شناس  به  مراجعه  با  والدین 
فرزندشان  در  افسردگی  ایجاد  از  و  شوند  آگاه  صحیح 

جلوگیری کنند.
شامل  دارد  نقش  افسردگی  بروز  در  که  دیگری  عوامل 
جنسیت،  محیطی،  استرس های  اقتصادی،  مشکالت 
اعصاب  از سیستم  در عملکرد بخش هایی  اختالل  مزاج، 
مرکزی و مغز، ضربه های روحی و عاطفی، طالق، اعتیاد، 
تنش های خانوادگی و حتی عوامل ژنتیکی زمینه ساز بروز 

افسردگی در جوانان است.

عوارض و پیامد های افسردگی در جوانان
افسردگی در جوانان عالوه بر آسیب های روحی و جسمانی 
که دارد در عملکرد اجتماعی، تحصیلی، شغلی و بسیاری 
از موارد دیگر تاثیرگذار است و جنبه های گوناگون زندگی 

فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
افرادی که افسرده هستند نمی توانند تمرکز داشته باشند 
در  حضور  و  درس  خواندن  به  عالقه ای  گذشته  مانند  و 
آن ها  تحصیلی  عملکرد  افت  باعث  که  ندارند  کالس ها 
می شود مخصوصا این افت تحصیلی زمانی کامال مشهود 
تحصیلی اش  عملکرد  گذشته  در  افسرده  فرد  که  است 

عالی بوده است.
می شوند  مبتال  افسردگی  به  که  افرادی  این  بر  عالوه 
می شود  تغییراتی  دستخوش  آن ها  اجتماعی  عملکرد 
و  رفتار می کنند  پرخاشگری  با  با دیگران  و آن ها گاهی 
رفتارهایی انجام می دهند که ضد هنجارهای جامعه است 
مانند فرار کردن از خانه، رانندگی های خطرناک، بی بند 
و باری، زیاده روی در نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر، 

اعتیاد به تکنولوژی و مواردی از این قبیل است.
البته این نکته را در نظر داشته باشید که اگر کسی این 
رفتار ها را انجام می دهد صرفا افسرده نیست و ممکن است 
شده  رفتارهایی  چنین  انجام  باعث  زمان  در  آن  شرایط 
روان شناس  است  الزم  افسردگی  تشخیص  برای  و  است 
فرد را تحت نظر بگیرد تا بتواند تشخیص مناسبی بدهد.

درمان افسردگی جوانان
بروز افسردگی در جوانان به دالیل گوناگونی اتفاق می افتد 
داشته  زیانباری  است عوارض  نشود ممکن  اگر درمان  و 
افسردگی  به  که  افرادی  اگر  تحقیقات  طبق  زیرا  باشد 
نگیرند  قرار  روانی  و  دارویی  درمان  تحت  هستند  مبتال 
در آینده رفتارهای ضد اجتماعی از خود نشان می دهند. 
افسردگی  بهبودی  در  اجتماعی  حمایت  از  برخورداری 
افراد تاثیر زیادی دارد زیرا افرادی که از حمایت اجتماعی 
برخوردار نیستند بیشتر در الک خود فرو می روند و سعی 
می کنند در اجتماع حضور پیدا نکنند. انجام ورزش هایی 
عالئم  باعث  می شود  دارد  تمرکز  به  نیاز  که  یوگا  مثل 
و  کافی  خواب  کند،  پیدا  کاهش  افسردگی  و  اضطراب 
تغذیه مناسب نیز باعث تسریع بهبودی افسردگی در افراد 

می شود.
درمان  شیوه   موثرترین  درمانی  روان  کلی  صورت  به 
افسردگی است و اگر شدت افسردگی باال باشد در کنار 
روان درمانی از دارو درمانی نیز می توان استفاده کرد، زیرا 
روان درمانی  تحت  که  زمانی  هستند  افسرده  که  افرادی 
قرار می گیرند روان شناس علل بروز افسردگی در این افراد 
را شناسایی می کند و با کمک فرد افسرده آن ها را از بین 

می برند.

افسردگی در جوانان ؛ عوارض و پیامدها 

هیچ پزشکی از مالیات 
معاف نیست



دستور العمل برگزاری تجمعات 
قانونی به زودی ابالغ می شود

رفتار مدیر کل آژانس 
حرفه ای نیست 

صفحه )4(صفحه )4(

العمل  دستور  که  گفت  کشور  وزارت  سیاسی  امور  کل  مدیر 
مرادی  عبداهلل  می شود.  ابالغ  زودی  به  قانونی  تجمعات  برگزاری 
با بیان اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط آن 
که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است، اظهار کرد:  اما در اجرا 

دستورالعمل مشخصی وجود ندارد به همین خاطر وزارت...

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه غرب عالقه ای 
برای هسته ای شدن ایران ندارد، گفت: نماینده ارشد آژانس بین 
المللی در بازدید از تاسیسات کشور، گزارش نادرستی ارائه داد و 
مدیرکل آژانس هم آن را رسانه ای کرد که این رفتار وی حرفه ای 
نیست. محمد اسالمی در برنامه تلویزیونی صف اول، به مناسبت 

دهه فجر انقالب اسالمی، پیشرفت و توسعه انرژی هسته ای...
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ریشه اصلی پارتی بازی واگذاری 
مسوولیت ها به افراد نااهل است

افسردگی
 در جوانان ؛

 عوارض و پیامدها 

هواشناسی برای
 کهگیلویه و بویراحمد

 هشدار سطح زرد صادر کرد
هواشناسی  کل  اداره  بینی  پیش  مرکز  سرپرست 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به ورود سامانه 
بارشی در روزهای دوشنبه تا سه شنبه هفته جاری 
برای استان هشدار سطح زرد صادر شده است. ولی 
بهره مند افزود: سامانه بارشی از عصر روز دوشنبه 
هفدهم بهمن وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود 
و تا اواخر روز سه شنبه هجدهم بهمن ماه امسال 
ادامه دارد. وی عنوان کرد: بارش برف، باران، پدیده 
مه ،کاهش دید،وزش باد و کوالک برف از مخاطرات 
این سامانه بارشی است. سرپرست مرکز پیش بینی 
اضافه  بویراحمد  و  کهگیلویه  هواشناسی  کل  اداره 

کرد: لغزندگی جاده ها،جاری شدن روان آب...

مردم  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  امام جمعه 
باید بدانند کشور چگونه اداره می شود، گفت: 
نظام مالی، اداری و اقتصادی کشور با شفافیت 

و برنامه محوری رشد خواهد کرد.
 حجت االسالم سید محمد حسن ابوترابی فرد 
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران در 
این  نماز جمعه  سیاسی  عبادی_  خطبه های 
تقوایی  رعایت  به  توصیه  تهران، ضمن  هفته 
اهل  و مورخین  اظهار داشت: محدثین  الهی 
سنت نقل کرده اند که برای نخستین بار که 
جبرئیل بر پیامبر اکرم )ص( نازل شد و او را 
به مقام رسالت مفتخر کرد، علی علیه السالم 

در کنار او بود.
وی افزود: حضرت علی )ع( می فرمایند خدمت 
اهلل  رسول  یا  کردم  عرض  )ص(  اکرم  پیامبر 
این ضجه از شیطان چیست؟ پیامبر فرمودند؛ 
این  و  شد  مأیوس  مردم  گمراهی  از  شیطان 
است.  بشری  جامعه  سعادت  و  هدایت  آغاز 
یافت.  جهانی  انتهایی  را  آغاز  این  شیطان 
بشریت در مدرسه قرآن و عترت حضور پیدا 

می کند و از معارف قرآن آراسته می شود.
به  اکرم )ص(  پیامبر  بعد  داد:  ادامه  ابوترابی 
علی علیه السالم می فرمایند ای علی نوجوان 
آنچه را که من می شنوم تو می شنوی آنچه را 
این  می کنی،  مشاهده  تو  نم  بی  می  من  که 
جایگاه استثنایی علی ابن ابیطالب است. تو در 
این جایگاه هستی. آنچه را که من می شنوم و 
می بی نم تو می بینی و می شنوی اما جایگاه 

نبوت نداری و خلیفه من هستی.
دیگری  بخش  در  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
این  در  کرد:  خاطرنشان  خود  سخنان  از 
که   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  به  توجه  با  قسمت 
به مجلس ارائه شده است و نیز بیانات رهبر 
فرزانه انقالب در دیدار با کارآفرینان و فعاالن 
عرصه اقتصاد ملی با نگاه به روزهای پرافتخار 
تقدیم  را  عرایضی  اسالمی  انقالب  پیروزی 

می کنم.
ریزی  بودجه  نظام  خصوص  در  گفت:  وی 
خود  اخیر  بیانات  در  انقالب  رهبر  کشور 
تصریح فرمودند انضباط مالی، اصالح ناترازی 

نماز  های  خطبه  در  صلواتی  اسماعیل  االسالم  حجت 
جمعه اظهار کرد: مبارزه با پارتی بازی یکی از مصادیق و 
موارد تقواست یکی از گناهان و منکرات اجتماعی پارتی 
است  ضابطه  جای  به  رابطه  جانشین شدن  است  بازی 
برود  به سمتی  این مایه ننگ است که فرهنگ جامعه 
که بگویند تا پارتی نداشته باشی موفق نمی شوید ریشه 
اصلی پارتی واگذاری مسئولیت ها به افراد نا اهل است.

باعث  و  تبعیض  بازی ها  پارتی  بیان کرد: خروجی  وی 
بدبینی ، بی اعتمادی مردم و به حاشیه رفتن شایسته 
ساالری و نا امیدی افراد تحصیل کرده و خانواده ها می 

شود باید در هر نهاد و اداره ای یک سازمانی در....

امام جمعه بهمئی عنوان کرد:

2

2

2 4

 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
یاسوج گفت:

آتش سوزی در بیمارستان
 “جلیل “یاسوج مهار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

کاالهای اساسی مورد نیاز 
مردم تامین شده است

اقتصاد با شفافیت و
 برنامه محوری رشد می کند

2

2

با حضور  رئیس جمهور در استان ؛

کارخانه قند 
افتتاح می شود

3

یک اقتصاددان گفت: بسیاری از معضالت ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد. 
صنعتی،  تولیدات  سرراه  مزاحم  مقررات  و  قوانین  ها،  سیاست  ثبات  عدم 

کشاورزی و دامی کشور و... سبب شده تا سرمایه زیادی از بین برود.
قدرت  تقویت  برای  دولت  سال  هر  مهر،  از  نقل  به  مردم  امید  گزارش  به 
خرید جامعه مبادرت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران می کند اما این 
سیاست در مسابقه با نرخ تورم و گرانی مات می شود. به این ترتیب هر سال 
سطح فقر گسترش یافته و تعداد بیشتر از جامعه را در برمی گیرد. به همین 
دلیل کاهش بازار تقاضا یکی از چالش های جدی تولیدکنندگان بخش های 
مختلف کشور شده و عنوان می کنند خارج از ظرفیت اسمی خود فعالیت 
دارند. آنها برای جبران خسارت خود به بازارهای صادراتی فکر می کنند اما 
دولتمردان در کنار فراهم کردن بستر صادرات ضرورت دارد فکر چاره ای 
کنند.  جامعه  اقشار  تمام  برای  متوسط  حد  در  اجتماعی  رفاه  ایجاد  برای 
سیاست های دولت نباید منجر به قربانی شدن بخشی از اقشار شده که این 
امر خود زمینه ساز گسترش بزهکاری اجتماعی و افت اخالقی در جامعه 
می شود. بنا بر روایات از دری که فقر وارد شود ایمان خارج می شود. در ادامه 
مهر گفت و گویی با امین دلیری، مدرس اقتصاد و اقتصاددان داشته و در 

این باره به واکاوی تأثیر تورم بر زندگی مردم پرداخته است.

در  مردم  خرید  قدرت  کاهش  و  تورم  تشدید  در  تأثیرگذار  عوامل 
خرید محصوالت به ویژه کاالهای اساسی چیست؟

اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ را می توان آغاز دوره پر ماجرای تحوالت 
پیچیده اقتصادی کشور که سبب ساز بسیاری از مشکالت فعلی اقتصادی 
شده، دانست. با توجه به شوک های ارزی و قیمتی و تغییرات سیاست های 
اقتصادی دولت دوازدهم در راستای کاهش اختصاص ارز ترجیهی از سال 
به ترتیبی که در  اقالم کاالهای اساسی و ضروری مردم  برای واردات   ۹۷
ابتدا اقالم مشمول از ۲۵ قلم به ۱۵ قلم و سپس به تدریج به ۹ قلم کاهش 
و  محدود شد  اساسی  کاالهای  واردات  از  قلم   ۵ به  نهایت  در  و  داده شد 
قلم هم  این ۵  به  ارز الزم  ارزی در سال ۹۹  به سبب کاهش درآمدهای 
اختصاص داده نشد و همچنین به علت عدم نظارت و کنترل دولت و بانک 
مرکزی در تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساسی و نحوه توزیع آن، به 
طوری که بخشی از ارز اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی و ضروری 
کشور به واردات کاالهای غیرضروری سوق داده شد، با انحراف انجام شده یا 
اصوالً کاالیی وارد کشور نشد؛ یا با تخطی برخی از واردکنندگان، کاالهای 
و  اساسی  کاالهای  واردات  تلخ  قصه  از  بخشی  این  شد.  وارد  غیرضروری 
ضروری کشور بود که از ابتدای سال ۹۷ تا اوایل سال ۱4۰۰ پس از التهابات 
شایعات  القا  و  اثرگذاری  لحاظ  به  که  سکه  و  ارزی  بازار  در  شده  ایجاد 
تحریم های حداکثری آمریکا که با کاهش صادرات نفت خام و نیز سوءتدبیر 
و مدیریت در توزیع بی رویه ارز و سکه توسط بانک مرکزی در بهار سال ۹۷ 
همراه شد، شوک زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و اثر آن هنوز بر پیکر 

اقتصاد ایران سنگینی می کند.
سیاست های دولت سیزدهم به نوع دیگر تحت عنوان جراحی اقتصادی و 
حذف کامل ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱4۰۱، بر دشواری های اقتصادی 
کشور افزود و نتیجه آن باعث به وجود آمدن عوامل فرسایشی که اقتصاد ایران 

را در مسیر قهقرایی سوق داده و تهدید بالقوه برای گسترش نارضایتی های 
قیمت  چندبرابری  افزایش  زمینه  اینکه  ضمن  شد؛  اجتماعی  و  اقتصادی 
کاالهای اساسی را فراهم کرد. لذا استمرار این نوع سیاست های اقتصادی 
تورم زا در شرایط فعلی نتیجه ای جز افزایش رشد حجم نقدینگی، افزایش 
ندارد  و عمرانی دولت  اعتبارات هزینه ای  انبساطی شدن  و  بودجه  کسری 
ارزش  مستمر  کاهش  تورم،  نرخ  افزایش  بر  مستقیم  به طور  آن  تأثیر  که 
پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به نارضایتی ها و گسست 
خانواده و جامعه، ندارد. عالوه بر اینکه در این کار و زار، طبقه متوسط و 
توسعه  مادی  و  انسانی  سرمایه های  واسط  نقش  که  جامعه  کرده  تحصیل 
اقتصادی را ایفا می کنند، کم کم زائل شده و از بین خواهد رفت. این پدیده 
خطرناکی در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه در 
حال تحول محسوب می شود که نباید از آن غافل شد. فرارمغزها یا به عبارت 
دیگر به تعبیر رئیس جمهوری در دیدار با نخبگان »غارت مغزها« یکی از 
علل مهم فرار یا غارت مغزها، کاهش درآمدها و سخت تر شدن معیشت این 
قشر تأثیرگذار در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور است. این زنگ خطر از 

مدت ها پیش به صدا درآمده است.

چگونه این وضعیت بدفرجام در جامعه شکل می گیرد؟
این مسئله به عوامل متعدی بستگی دارد. دولت ها بزرگترین عامل ثبات یا 
عدم ثبات دهنده در ساختارسازی بنیادهای تحول آفرین یا مخرب نهادهای 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند و سعی می شود به 

این عوامل نقش آفرین، در حوزه اقتصاد اشاره کوتاهی داشته باشم.
اقتصاد ایران همواره از فقدان دو عامل بزرگ تأثیرگذار در رشد اقتصادی و 
برنامه های پایه ای اقتصاد ملی رنج برده است. این عدم موفقیت در برنامه ها، 
بیشتر در دو دهه اخیر خود را نشان داده است. مشکالت ساختاری اقتصاد 
اقتصادی  فعالیت های  خوردن  گره  و  نفتی  درآمدهای  به  آن  وابستگی  و 
کشور به ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی، عامل مهمی در افت و خیزها 
و نوسانات رشد اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر بوده است. این مشکالت 
بر  می شود  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  تأثیرگذار  عامل  دو  دلیل  به  بیشتر 
شدت آن افزوده شده است. رشد مداوم نرخ تورم، رشد بی رویه نقدینگی 
فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی، سخت تر 
شدن معیشت قشر عظیمی از جامعه، عدم بهبود ضریب جینی به رغم توجه 
دولت ها به اقشار ضعیف جامعه ریشه در افزایش درآمدهای ارزی یا برعکس 

در کاهش درآمدهای ارزی داشته است.
در هر دو صورت وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی در مواقعی که نوسانات 
قیمت نفت با کاهش یا افزایش قیمت جهانی نفت یا کاهش میزان صادرات 
نفت بر اثر تحریم های یکجانبه آمریکا، مصداق آن را در دوران دولت های 
مهرورزی و عدالت خواهی و تدبیر و امید دیده ایم، اقتصاد کشور را دچار 

مشکل کرده است.

اگر بخواهیم به عوامل تأثیرگذار در عدم رشد اقتصادی اشاره کنیم 
چه موضوعاتی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

عامل نخست، فقدان برنامه های راهبردی دائمی است که با وجود ۶ برنامه 

۵ ساله توسعه اقتصادی، با سلیقه ها و عالیق دولت ها بعضاً تغییر کرده یا 
عماًل کنار گذاشته وکمتر اجرایی شده است. عدم وجود برنامه های راهبردی 
اقتصادی  فعالیت های  مشی  خط  و  شئونات  همه  تا  شده  سبب  اقتصادی 
کشور دچار سر در گمی و گسست برنامه های توسعه ای شده و دور باطل را 

در اجرای برنامه ها طی کند.
هر دولتی فارغ از برنامه های ۵ ساله مصوب، با شدت و ضعف نسبت به باور 
خود و با تمسک به راه های میانبر، سلیقه های اجرایی خود را در قالب قانون 
بودجه ساالنه دنبال کرده اند. متداول بودن این رویه ضرر و زیان زیادی به 

برنامه های راهبردی توسعه ای کشور وارد کرده است.
عامل دوم، بحران مدیریتی در اجرای سیاست های اقتصاد کالن بوده و گاهی 
اقتصادی عمل  بّین  قواعد  برخالف  و  برخالف جریان آب شنا کرده  حتی 
شده است. لذا اقتصاد ایران ضمن این که فاقد یک افق بلندمدت در اجرای 
سیاست های راهبردی خود بوده و گاهی در روزمرگی به معنای عام حرکت 
مدیریت  و  اداره  در  اجرا،  و  روش  در  زدگی  بحران  از  نوعی  دچار  و  کرده 
اقتصادی کشور مواجه بوده است. همان طور که اشاره شد، به رغم تدوین 
و تصویب ۶ برنامه ۵ ساله توسعه و وجود اسناد باالدستی نظیر سند چشم 
انداز ۲۰ ساله و سیاست های اصول کلی نظام، کمتر بر اساس برنامه های 
راهبردهای مورد اشاره عمل شده است. اقتصاد ایران برای این غفلت ها است 
که در مقاطع مختلف با کاهش نوسانات قیمت یا با کاهش صادرات نفت 
خام، شدیداً تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی و شوک های مختلف قرار 

گرفته و عکس العمل تندی نسبت به این شوک ها نشان داده است.
شتابزدگی  و  مقررات  دائمی  تغییرات  و  الساعه  خلق  مدیریتی  تصمیمات 
قرار  توجه  مورد  بلندمدت  منفعت  تنها  نه  اقتصادی،  معضالت  حل  در 
ایجاد عدم  و موجب  بحران دلخوش شده  فروکش موقتی  با  بلکه  نگرفته، 
تعادل در دیگر فعالیت های اقتصادی متأثر از این تغییر رویه های ناگهانی 
داشته ها  به  نگاه  و  درونگرا  سیاست های  به  تنها  نه  همچنین  است.  شده 
وعده های  به  را  خود  بلکه  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  داخلی  ظرفیت های  و 
همکاری شرکت های چندملیتی خارجی دلخوش کردیم؛ دولت های قلدور 
به  اقتصادی دو و چندجانبه  و مزاحم خارجی که در جوش همکاری های 

بهانه های مختلف، خلل و وقفه وارد کرده اند.

تصمیمات غلط مدیریتی در پیچیدن نسخه های ارزی و توزیع سکه از اوایل 
ارزی و طالی کشور صرف  از ذخایر  بسیاری  بر علت شد.  سال ۹۷ مزید 

گروهی فرصت طلب بر اثر این بی تدبیرها شد.
تجارب حاصل از نحوه عملکرد دولت ها در گذشته نشان داده اغلب اقدامات 
کشور،  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  با  مواجهه  در  دولت ها 
بحران ها  را صرف خنثی سازی  توان خود  و  انرژی  بیشترین  بوده  انفعالی 
و مشکالت به وجود آمده در ضمن کار کرده اند؛ اما به چرایی و چگونگی 
شکل گرفتن معضالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمتر توجه 
شده است. هنگامی که در بسیاری از اوقات دستگاه حاکمیتی به مشکالت 
و  می گردد  صرف  نشده  بینی  پیش  وقایع  مشکل  رفع  در  که  آمده  پیش 
بیشترین وقت مسئوالن ارشد به اموری صرف می شود که اغلب به کاهش 
اثرات بحران ها و پدیده های آزاردهنده اختصاص داشته است، فرصت های 
بسیاری برای تدوین و اجرای برنامه های راهبردی توسعه ای از بین می رود. 
گرچه اقدامات دفعی و موردی دولت ها تا حدودی از شدت بحران ها کاسته، 
ولی در بهبود وضعیت و ثبات نهادینه شده کشور تأثیر قابل مالحظه نداشته 
گاهی  برای همین،  است.  کرده  رفع  موقتاً  را  آمده  پیش  فقط معضالت  و 
به اشتباه، کارآیی دولت ها را صرفاً در حل بحران های حادث شده ارزیابی 

می کنند.
نظام های  در  راهبردی  برنامه های  فقدان  بودن  مشهود  ضمن  بنابراین 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، به ویژه در دو دهه گذشته، 
مواجه  درست  تصمیمات  اتخاذ  در  متعدد  مدیریتی  بحران  با  بیش  و  کم 
بوده ایم. در بحث فعلی بنا داریم صرفاً به نهاد اقتصادی کشور که بیشترین 
تأثیرات در سایر نهادهای جامعه نظیر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

داشته، اشاره داشته باشیم.

شما پاشنه آشیل اقتصاد کشور را چه می دانید؟
اقتصاد ایران همواره از ضعف مدیریت راهبردی آسیب دیده است. فقدان 
آشیل  پاشنه  اقتصادی،  ساختاری  مشکالت  حل  در  راهبردی  برنامه های 

اقتصاد کشور در طی 4 دهه گذشته بوده است.
شوک های متعدد ارزی و قیمتی از جمله تصمیمات نادرستی بوده که در 
دو دهه اخیر تقریباً در دولت ها نمود بارز داشته است. تأثیر مستقیم اثرات 
این تصمیمات در تغییر نرخ ارز یا افزایش غیرمترقبه کاالها و خدمات، در 
متغیرهای اقتصاد کالن بارها شاهد بوده ایم. معضالت اقتصادی نظیر رشد 
نقدینگی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم باال، کاهش مداوم ارزش پول ملی، 
کاهش قدرت خرید قشر عظیم جامعه با درآمدهای پایین و متوسط، توزیع 
نابرابر درآمدها بین دهک های ده گانه و شکاف شدید درآمدی بین طبقات 
بانک های خصوصی  رویه  بی  رشد  مالیاتی،  نظام  ناکارآمدی  غنی،  و  فقیر 
بانک ها،  پولی توسط  پایه  و  نقدینگی  اعتباری، معضالت رشد  و مؤسسات 
بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک ها، بزرگ شدن اندازه دولت، معضل 
سود بانکی و بازار سرمایه، مشکل ساختاری اقتصاد و وابستگی اقتصاد به 
مالی،  اقتصادی،  تحریم های حداکثری  مداومت  و  اعمال  نفتی،  درآمدهای 
پولی و ارزی، بیمه ای، و افزایش ریسک های مالی و بیمه ای بر اثر اقدامات 
تحریمی آمریکا و متحدان او به ویژه در دو سه سال اخیر، به عنوان عوامل 
از جمله معضالتی  اقتصادی  ایذایی در مسیر رشد سرمایه گذاری و رشد 
با آن مواجه  با شدت بیشتری  است که کشور حداقل در دو دهه گذشته 

بوده است.

ریشه مشکالت به بخش مدیریت بر می گردد، درست است؟
بله. بسیاری از معضالت برشمرده شده فوق، ریشه در تصمیمات مدیریتی 
دارد. عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات مزاحم سرراه تولیدات صنعتی، 
کشاورزی و دامی کشور، فراهم شدن محیط اقتصاد به سمت و سوی کسب 
و کارهای سوداگری و سفته بازی و سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی 
به  و دسترسی  نفع جویانه  انگیزه  ایجاد  و  و صادرات  واردات  و  تجارت  به 
سرمایه  در جذب  انگیزه  ایجاد  عدم  خدمات،  بخش  در  زودرس  سودهای 
گذاری در بخش تولید و عدم تقویت بخش های صنعتی و کشاورزی و سوق 
ارز، خودرو  به طرف داد و ستد در معامالت سکه،  نقدینگی جامعه  دادن 
و زمین و مسکن، در سایه غفلت دستگاه های نظارتی و متولیان اقتصادی 
و  بادآورده  ثروت های کالن  به  افراد سوداگر  از  برخی  تا  کشور، سبب شد 
افسانه ای دست یابند و سرازیر شدن این ثروت های کالن که بدون زحمت 
و حتی بدون پرداخت کمترین مالیات عایدی سرمایه، در فعالیت اقتصادی 
مضر با منافع ملی به دست آمده و سرازیر شدن سرمایه و ارزهای حاصل 
از این معامالت به سوی بانک های خارجی و خرید امالک در خارج کشور، 
حاصل این بی بند و باری داد و ستدهای سوداگرانه و بی ضابطه بوده است. 
حال از آن به عنوان فرار سرمایه یاد می شود. در صورتی که جمع آوری این 
ایران تمام  از جامعه  به قیمت فقیر شدن قشر عظیمی  سرمایه های کالن 
شده و حتی دولت نتوانسته مالیات حقه خود را از این درآمدها و ثروت های 

افسانه ای وصول کند.

در گفت وگوی مهر با یک اقتصاددان مطرح شد؛

مسابقه گرانی و رابطه آن با گسترش فقر

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
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که او، هم در زندگی  ام و هم پس از مرگم، وصّی من است. او جانشین من در میان 

اّمتم و پیشوای هر مسلمانی و امیر هر مؤمنی پس از من است.
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محققان بار دیگر هشدار می دهند؛

غذاهای فوق فرآوری شده با 
ریسک باالتر سرطان مرتبط هستند

استفاده  قابل  غذایی  های  وعده  گازدار،  های  نوشابه 
در مایکروویو و کلوچه های بسته بندی شده از جمله 
به  ابتال  خطر  که  هستند  شده  فرآوری  فوق  غذاهای 

سرطان را افزایش می دهند.
می دهد  نشان  بزرگ  مقیاس  در  جدید  مطالعه  یک 
انواع  به  ابتالء  خطر  شده  فرآوری  فوق  غذاهای  که 

سرطان ها و مرگ ناشی از آن را افزایش می دهند.
محققان گزارش دادند که هر ۱۰ درصد افزایش مصرف 
این غذاها در رژیم غذایی، خطر کلی ابتالء به سرطان 
را ۲ درصد و خطر مرگ ناشی از سرطان را تا ۶ درصد 

افزایش می دهد.
این خطر برای سرطان های خاص، به ویژه سرطان هایی 
حتی  می دهند،  قرار  تأثیر  تحت  را  زنان  عمدتاً  که 

بیشتر است.
درصد   ۱۰ هر  دریافتند  محققان  مثال،  عنوان  به 
توسط  فرآوری شده  فوق  غذاهای  در مصرف  افزایش 
یک زن، ۱۹ درصد خطر ابتالء به سرطان تخمدان و 
۳۰ درصد احتمال مرگ ناشی از سرطان تخمدان را 

افزایش می دهد.
لندن،  کالج سلطنتی  از  ارشد  محقق  »کیارا چانگ«، 
گفت: »بدن ما ممکن است به این مواد و افزودنی های 
غذاهای  به  نسبت  مشابهی  واکنش  فرآوری شده  فوق 

تازه و مغذی با حداقل فرآوری شده نشان ندهد.«
به مدت  را  این مطالعه شرکت کنندگان  در  محققان 
۱۰ سال زیر نظر گرفتند و دریافتند که هر چه افراد 
کنند،  استفاده  شده  فرآوری  فوق  غذاهای  از  بیشتر 

خطر ابتالء به سرطان در آنها بیشتر می شود.
دلیل  این  به  این وضعیت می تواند  گفته محققان،  به 
باشد که غذاهای بسیار فرآوری شده کالری متراکمی 
فرد  بیشتری وجود دارد که  احتمال  بنابراین  و  دارند 

را چاق کنند.
بسته  و  فراوری شده  فوق  غذاهای  محققان،  گفته  به 
بندی آنها حاوی مقادیر زیادی مواد شیمیایی هستند 
داشته  نقش  سرطان  به  ابتالء  خطر  در  می توانند  که 

باشند.

متخصص تغذیه پاسخ داد؛

خوردن فست فود 
هر چند وقت یکبار ضرر ندارد

دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  تغذیه  متخصص  یک 
علوم پزشکی تهران، در خصوص مصرف فست فودها و 

چاقی، توضیحاتی ارائه داد.
روز  به  روز  که  مطلب  این  بیان  با  کوروش جعفریان، 
گفت:  می شود،  اضافه  جهان  کل  در  چاقی  آمار  بر 
متأسفانه هیچ کشوری تا به حال موفق به کاهش آمار 

چاقی در افراد کشورش نشده است.
وی همچنین افزود: اگر بخواهیم در یک جامعه بزرگ 
 BMI گیری  اندازه  روش،  بهترین  کنیم،  غربالگری 

)شاخص توده بدنی( است.
جعفریان در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از افراد 
انواع  به  مبتال  مناسب،  بدنی  توده  شاخص  وجود  با 
قلبی  بیماری های  و  خون  فشار  جمله  از  بیماری ها 
چاقی،  به  ابتالء  با  دیگری  افراد  اما  هستند،  عروقی 
هیچ بیماری ندارند، گفت: بسیاری از بیماری ها منشأ 

وراثتی دارد و به چاقی یا الغری کمتر ارتباط دارد.
وی، چاقی واقعی را افزایش تعداد سلول های چربی و 
افزایش حجم سلول های چربی دانست و  از آن،  بدتر 
افزود: اگر فردی با حجم باالی سلول های چربی روبرو 
باشد، در آینده با بیماری های زیادی مواجه خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید 
باعث  بلوغ،  و  نوزادی  دوران  در  نامناسب  تغذیه  کرد: 
می شود،  بدن  در  چربی  سلول های  تعداد  افزایش 
متأسفانه در این مقطع از زندگی، برای کاهش تعداد 
سلول های چربی، برنامه ریزی مناسبی وجود ندارد و 
نوزاد چاق به نوجوان چاق و نوجوان چاق به بزرگسال 
چاق، تبدیل خواهد شد. این متخصص تغذیه، متوسط 
مصرف نان در کشور را حدود ۱۶۰ کیلوگرم برای هر 
در  است،  زیادی  بسیار  سرانه مصرف  که  دانست  فرد 
فرد،  هر  برای  کشور  در  زیتون  روغن  مصرف  عوض 
ساالنه کمتر از ۲۰۰ گرم ذکر شده است، در صورتی 
از  بیماری ها  از  بسیاری  از  زیتون  روغن  مصرف  که 
جمله چاقی ناسالم و پر فشار خونی جلوگیری می کند، 
وی مصرف نکردن روغن زیتون را، خیانت به سالمت 
در  غذایی  الگوی  تصحیح  بر  تاکید  با  وی  دانست. 
و  سالم  کشور  مردم  از  درصد   ۱۲ تنها  گفت:  کشور، 
مردم،  از  درصد   ۸۸ و حدود  می کنند  تغذیه  سالمت 
سبک تغذیه و عادات غذایی ناسالمی دارند. جعفریان 
در پاسخ به این سوال که آیا روش طبخ کباب درست 
است، گفت: کباب از ماده غذایی ارزشمندی تهیه شده 
است، اما روش طبخ آن صحیح نیست و با این روش 
به گوشت  ترکیبات سرطانزایی  )بر روی آتش(،  طبخ 
اضافه می شود. وی افراط و تفریط را ناصحیح خواند و 
مصرف کم فست فودها )هر سه ماه یکبار( را بی خطر 
ما  ذهن  در  چاقی  گفت:  دانشگاه  استاد  این  دانست. 
است، باید به عواملی که ذهن ما را تشکیل می دهند 
توجه کنیم، اگر ذهن ما بدون فکر به طرف غذاهای 
به  خوب  فکر  با  اما  شد،  خواهد  گرفتار  برود،  ناسالم 
ماند.  خواهیم  سالمت  و  می رویم  سالم  غذای  سمت 
ایده های سالم غذایی  را،  از چاقی  راه نجات  تنها  وی 
در کشور  میزان سوء تغذیه  دانست. جعفریان، کاهش 
با کاهش  را موفقیت بزرگی دانست و گفت: همزمان 
نیز حادث  و چاقی  افزایش وزن  متأسفانه  سوءتغذیه، 
برنامه  کاری،  هر  انجام  از  قبل  بنابراین  است،  شده 
ریزی های صحیح و آزمون خطاهای پیاپی، موفقیت 
۱۰۰ درصد را ممکن خواهد ساخت . وی در پاسخ به 
دارد،  ربط  وراثت  با  چاقی ها  انواع  آیا  که  سوال  این 
گفت: در ۸۰ درصد چاقی ها، ژنتیک نقش مهمی دارد، 
چاقی  در  گذار  تأثیر  عامل  یک  قطعاً  ژنتیکی  زمینه 
است، اما رفتارهای ما می تواند ژنتیک ما را تغییر دهد. 
رفتارها بر روی ژنوم ما تأثیر می گذارند و ما نیز آن را 

به آیندگان انتقال می دهیم.

مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور؛

دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی
 به زودی ابالغ می شود

العمل  دستور  که  گفت  کشور  وزارت  سیاسی  امور  کل  مدیر 
برگزاری تجمعات قانونی به زودی ابالغ می شود.

اساسی  قانون   ۲۷ اصل  طبق  اینکه  بیان  با  مرادی  عبداهلل 
راهپیمایی ها،  و  اجتماعات  تشکیل  ایران  اسالمی  جمهوری 
بدون حمل سالح، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد 
آزاد است، اظهار کرد:  اما در اجرا دستورالعمل مشخصی وجود 
ندارد به همین خاطر وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد 
و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد که این 

دستور العمل به زودی ابالغ می شود.
باید مرجع صدور مجوز و  ادامه داد: در این دستورالعمل  وی 
کسی که مجوز را دریافت می کند همچنین تامین کننده نظم 
و امنیت مراسم و وظایف دستگاه های امنیتی و انتظامی برای 

برگزاری این مراسمات مشخص شود.

وزیر کشور : 

روند اجرای طرح مولدسازی 
حتما به اطالع مردم رسانده می شود

مولدسازی  طرح  اجرای  بر  نظارت  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
این  اجرای  روند  گفت:  است،  درستی  خواسته  دولتی،  اموال 

طرح حتما به اطالع مردم رسانده می شود.
احمد وحیدی، درباره برخی انتقادات به طرح مولدسازی اموال 
دولتی اظهار کرد: جای هیچ نگرانی نیست. سازوکارها خیلی 
جدی پیش بینی شده است. دغدغه نظارت بر طرح مولدسازی 
در کمیته ای ناظر بر مولدسازی وجود دارد تا آنچه انجام می 

شود، صرف سرمایه گذاری جدید شود.
های  دارایی  که  است  درستی  کامال  منطق  داد:  ادامه  وی 
غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار، خیلی مهم و ارزنده 
البته بحث نظارت هم  از آن استقبال کنند.  باید  بوده و همه 

خواسته درستی بوده و مورد تاکید دولت است.
به  حتما  مولدسازی  طرح  اجرای  روند  اینکه  بیان  با  وحیدی 
اطالع مردم رسانده می شود، گفت: مولدسازی با مشارکت و 
حضور مردم صورت خواهد گرفت. بخش خصوصی و غیردولتی 
باید در اجرای طرح مولدسازی مشارکت و کمک کنند. حتما 

مولدسازی با اطالع رسانی عمومی انجام می شود.

اذعان رابرت مالی: 

در تحریم بیشتر برنامه پهپادی 
ایران تردید نخواهیم کرد

اعمال  پی  در  ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  مالی  رابرت 
با  ایرانی  و دو کشتی  مقام  علیه ۸  امریکا  تحریم های جدید 
تکرار ادعاها علیه تهران در ارتباط با جنگ اوکراین گفت که 
واشنگتن در هدف قرار دادن عناصر بیشتر برنامه پهپادی ایران 

تردید نخواهد کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعالم کرد: 
داری  خزانه  وزارت  خارجی  های  دارایی  کنترل  دفتر  امروز، 
آمریکا هشت نفر از مدیران ارشد شرکت پرآور پارس را تحریم 
ساخت  دلیل  به  قباًل  ایران  در  مستقر  شرکت  این  کند.  می 
پهپادهای شاهد برای سپاه پاسداران از سوی آمریکا و اتحادیه 

اروپا تحریم شده بود.
کشتی  دو  همچنین  کرد  اعالم  آمریکا  داری  خزانه  وزارت 
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران به نام های مکران و دنا 
را به عنوان اموالی که دولت ایران در آن ذینفع است، شناسایی 

می کند.
رابرت مالی )راب مالی( مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات 
ما  کرد:  اذعان  وقت محلی  به  روز جمعه  تهران  با  غیرمستیم 
تردید  ایران  پهپادی  برنامه  بیشتر  قرار دادن عناصر  در هدف 
نخواهیم کرد . وی در عین حال ادعا کرد:  از ایران می خواهیم 
مسیر خود را تغییر دهد و حمایت از جنگ روسیه را متوقف 

کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه به وقت 
محلی با تاکید بر نقش مهم شرکت ایرانی شرکت پرآور پارس 
به  شرکت  این  تحریم  که  گفت   ایرانی  پهپادهای  تولید  در 
دلیل عرضه پهپاد به روسیه در جریان جنگ اوکراین صورت 

گرفته است.
در  را  مسئول  ایرانی  فرد  متحده هشت  ایاالت  افزود:  بلینکن 
شرکت پرآور پارس که یک شرکت ایرانی سازنده هواپیماهای 
پاسداران  هوافضای سپاه  نیروی  برای  )پهپاد(  بدون سرنشین 

انقالب اسالمی است، مورد تحریم قرار داده است.
وزیر خارجه دولت بایدن با ادعای نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
جنگ  در  استفاده  برای  ایرانی  پهپادهای  کرد:  ادعا  امنیت 
منتقل  روسیه  به  اوکراین  علیه  روسیه  بی نتیجه  و  بیرحمانه  
می شوند. بلینکن نیز اذعان کرد: ایاالت متحده به استفاده از 
تاخیر در  و  ایجاد اختالل  برای  اختیار دارد  ابزاری که در  هر 
این نقل و انتقاالت و تحمیل هزینه ها بر بازیگران درگیر در این 

فعالیت ادامه خواهد داد.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

از شکست موشکی تا عملیات پوشکی! 

امام جمعه موقت تهران  عنوان کرد:

اقتصاد با شفافیت و برنامه محوری رشد می کند

اینکه مردم  بیان  با  تهران  امام جمعه موقت 
شود،  می  اداره  چگونه  کشور  بدانند  باید 
گفت: نظام مالی، اداری و اقتصادی کشور با 

شفافیت و برنامه محوری رشد خواهد کرد.
 حجت االسالم سید محمد حسن ابوترابی فرد 
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران در 
این  نماز جمعه  سیاسی  خطبه های عبادی_ 
تقوایی  به رعایت  توصیه  تهران، ضمن  هفته 
الهی اظهار داشت: محدثین و مورخین اهل 
سنت نقل کرده اند که برای نخستین بار که 
جبرئیل بر پیامبر اکرم )ص( نازل شد و او را 
به مقام رسالت مفتخر کرد، علی علیه السالم 

در کنار او بود.
می فرمایند  )ع(  علی  حضرت  افزود:  وی 
یا  کردم  عرض  )ص(  اکرم  پیامبر  خدمت 
چیست؟  شیطان  از  ضجه  این  اهلل  رسول 
مردم  گمراهی  از  شیطان  فرمودند؛  پیامبر 
سعادت  و  هدایت  آغاز  این  و  شد  مأیوس 
را  آغاز  این  شیطان  است.  بشری  جامعه 
انتهایی جهانی یافت. بشریت در مدرسه قرآن 
و عترت حضور پیدا می کند و از معارف قرآن 

آراسته می شود.
به  اکرم )ص(  پیامبر  بعد  داد:  ادامه  ابوترابی 
علی علیه السالم می فرمایند ای علی نوجوان 
آنچه را که من می شنوم تو می شنوی آنچه را 
این  تو مشاهده می کنی،  نم  بی  که من می 
تو  است.  ابیطالب  ابن  علی  استثنایی  جایگاه 
می  من  که  را  آنچه  هستی.  جایگاه  این  در 
می شنوی  و  می بینی  تو  نم  بی  می  و  شنوم 

اما جایگاه نبوت نداری و خلیفه من هستی.
دیگری  بخش  در  تهران  جمعه  نماز  خطیب 

این  در  کرد:  خاطرنشان  خود  سخنان  از 
که   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  به  توجه  با  قسمت 
به مجلس ارائه شده است و نیز بیانات رهبر 
فرزانه انقالب در دیدار با کارآفرینان و فعاالن 
عرصه اقتصاد ملی با نگاه به روزهای پرافتخار 
تقدیم  را  عرایضی  اسالمی  انقالب  پیروزی 

می کنم.
ریزی  بودجه  نظام  خصوص  در  گفت:  وی 
خود  اخیر  بیانات  در  انقالب  رهبر  کشور 
تصریح فرمودند انضباط مالی، اصالح ناترازی 
نظام بودجه ریزی و تعهدات مالی بدون منابع 
اقتصاد  برای  ها  سازی  مشکل  از  مطمئن 

کشور است که باید متوقف شود.
وی تاکید کرد: ایشان تاکید کردند در مجلس 
شورای اسالمی نباید تعهدات جدیدی بدون 
منابع مطمئن مالی تحمیل شود لذا با الهام 
از این سخنان باید عرض کنم اصالح ساختار 
در  مصارف  و  منابع  در  ریزی  بودجه  نظام 
چارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، از 
نکات مهم، دستوری و محوری تعیین کننده 
است که باید در تحول نظام مدیریتی، اداری 

و اقتصادی کشور مورد توجه واقع شود.

نظام  در  تحول  با  اگر  کرد:  اذعان  ابوترابی 
تحول  شاهد  شویم  رو  به  رو  ریزی  بودجه 
اقتصادی  و  اداری  مدیریتی،  حوزه های  در 
می گذرد  زمان  چه  هر  متأسفانه  می شویم. 
صحیح  حکمرانی  صحیح  قواعد  با  ما  فاصله 
مالی در بخش بودجه عمومی بیشتر می شود. 
اصالحات مالی شکل نمی گیرد و فاصله ما با 

نقطه مطلوب بیشتر می شود.

نمایندگان  از  احترام  با  داد:  ادامه  وی 
دغدغه ها،  پاسخ  در  دارم  درخواست  مردم 
سیاست ها و رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
و  جاری  هزینه های  افزایش  کنترل  با  اوالً 
اداری  مخارج  و  هزینه ها  حداکثری  کنترل 
کشور و نیز ارتقا کارایی دولت زمینه افزایش 
منابع ریالی و ارزی را فراهم کند. همچنین 
با  ملی  توسعه  صندوق  منابع  رشد  موجب 
هدف سرمایه گذاری در پروژه های راهبردی 
که دارای باالترین تأثیر را در رشد اقتصادی 

کشور دارد فراهم آورند.
ابوترابی فرد تصریح کرد: برادران و خواهران 
ما در مجلس این مسئولیت مهم را که امروز 
ضروری  و  مهم  را  آن  انجام  انقالب  رهبری 
بدانند  قطعی  و  خطیر  بسیار  کردند،  تبیین 
لذا خواهشمندم این بیانات را به عنوان یک 
مورد   ۱4۰۲ بودجه  در  مهم  دستورالعمل 

توجه قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر الزم 
است از تمام متخصصان و ظرفیت های برنامه 
ریزی کشور استفاده کنیم. امیدوارم روزی فرا 
برسد مردم و صاحب نظران بدانند هر ریال 
از منابع بودجه کشور که سرمایه مردم ایران 
در  و  می شود  هزینه  هدف  کدام  برای  است 
کشور  اقتصادی  رشد  و  نظام  کارایی  ارتقای 
است  داشته  اثری  وری چه  بهره  ارتقا  نیز  و 
لذا مردم، آن روز جشن ملی خواهد بود زیرا 
ما به سمت نظام اداری، مالی در تراز انقالب 
فاصله  آن  با  اکنون  که  رسیده ایم  اسالمی 

داریم.

بودجه باید شفاف باشد و مردم بدانند 
کشور چگونه اداره می شود

بیانات  از  کرد:  تصریح  جمعه  نماز  خطیب 
منظور  به  می شود  برداشت  انقالب  رهبری 
نیز  و  بودجه  جامعیت  و  شفافیت  ارتقا، 
جلوگیری از تحمیل ناترازی بودجه به بانک ها، 
تبصره  یارانه های  مصارف  و  منابع  و  بنگاه ها 
طرح های  زدایی،  محرومیت  طرح های   ،۱4
پیشران و نیز یارانه های پرداختی برای خرید 
تضمینی گندم و همچنین تعهدات دولت را 
مصارف  و  منابع  سقف  در  کامل  صورت  به 
باید  بودجه  کنیم.  منعکس  عمومی  بودجه 
شفاف باشد و مردم بدانند کشور چگونه اداره 
می شود. همچنین هزینه های این اداره به چه 
آغاز  بودجه  شفافیت  عدم  زیرا  است  صورت 

ناکارآمدی ها ست.
از دالیل کسری بودجه،  افزود:  ادامه  وی در 
مسائل  از  یکی  عنوان  به  تورم  کنترل  عدم 
مهم اقتصادی است. این امر نیازمند همکاری 

دولت و مجلس و داشتن یک برنامه جامع با 
هدف کنترل کسری بودجه، ناترازی بنگاه ها 
و مهار رشد نقدینگی است که مسیر ثبات بر 
اقتصاد کالن را هموار می سازد و موجب مهار 

تورم می شود.

ثبات در اقتصاد کالن زمینه رشد 
پرشتاب کشور را فراهم می کند

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  فرد  ابوترابی 
مجلس  نمایندگان  امیدوارم  داشت:  اظهار 
باال  با  محترم  دولت  نیز  و  اسالمی  شورای 
مسیر  در  همکاری ها  سطح  افزایش  و  بردن 
در  ثبات  با  بردارند.  گام  هدف  این  تحقق 
پرشتاب کشور که  زمینه رشد  اقتصاد کالن 
است  انقالب  معظم  رهبری  اصلی  دغدغه 

فراهم می شود.
وی در بخش دیگری از خطبه دوم خود اظهار 
کنم  اشاره  است  الزم  دوم  حوزه  در  داشت: 
بنیه  و  اقتصادی  قدرت  کریم  قرآن  نگاه  از 
مالی اساس و از عوامل کلیدی قوام و پایه ای 
فردی، خانوادگی و اجتماعی است، همانگونه 
انسانی  پایه  و  قوام  قاعده،  اساس،  کعبه  که 
و اسالمی است، منابع مالی قدرت اقتصادی 
رکن رکین و ستون فقرات فرد و جامعه است 
این است که در طول یک دهه گذشته رهبر 
انقالب بر رشد اقتصادی، بزرگ شدن بخش 
کاهش  سرانه،  درآمد  افزایش  غیردولتی، 
فاصله طبقاتی، خلق اقتصاد مبتنی بر تولید 
و ارزش افزوده پای فشرده و حرکت کشور به 

سمت اقتصاد دانش بنیان را تاکید فرمودند.
داشت:  اظهار  فرد  ابوترابی  االسالم  حجت 
اقتصادی  فعاالن  با  انقالب  رهبر  نشست  در 
ایشان  کشور،  اقتصادی  ارشد  مدیران  و 
نیازمند رشد سریع و مستمر  را  ایران  آینده 
اقتصادی دانستند و با اشاره به لزوم پیشرفت 
برنامه  در  عدالت  با  همراه  اقتصادی  رشد  و 
مشکالت  حل  فرمودند؛  تاکید  توسعه  هفتم 
محسوس معیشتی در زندگی خانواده ها، رشد 

اقتصادی را کاماًل ضروری کرده است.
وی افزود: رهبری انقالب جبران عقب ماندن 
و  پیگیر  تالش  مرهون  را  گذشته  در  کشور 
آینده  دهه  یک  طول  در  باال  اقتصادی  رشد 
دانستند. وی خاطرنشان کرد: از نگاه رهبری 
ارتقای  مردم،  رفاه  تأمین  فقر،  رفع  انقالب 
جایگاه ایران در اقتصاد جهان و منطقه، ایجاد 
از  استفاده  و  برای جوانان متخصص  اشتغال 
عالم  جوان  انسانی  نیروی  شایسته  ظرفیت 
مهمترین  از  ثروتمند،  ایران  ساخت  برای 
دالیل نیاز به رشد اقتصادی پرشتاب است و 

ایشان بر این مهم تاکید فرمودند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر 
شدن  هسته ای  برای  ای  عالقه  غرب  اینکه 
ایران ندارد، گفت: نماینده ارشد آژانس بین 
المللی در بازدید از تاسیسات کشور، گزارش 
نادرستی ارائه داد و مدیرکل آژانس هم آن 
رفتار وی حرفه ای  این  را رسانه ای کرد که 

نیست.
صف  تلویزیونی  برنامه  در  اسالمی  محمد 
اسالمی،  انقالب  فجر  مناسبت دهه  به  اول، 
پیشرفت و توسعه انرژی هسته ای را نسبت 

به قبل از انقالب تشریح کرد.
گفت:  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
ایجاد شده  بخش هسته ای  در  که  ظرفیتی 
ابتدا در دانشگاه تهران و راکتور ۵ مگاواتی 
بود که در سال۱۳4۶ کار ساخت این راکتور 
دنبال  کشور  البته  وی،  گفته  به  شد.  آغاز 
برق  مگاوات  هزار   ۲۰ برای  نیروگاه   احداث 
منعقد  هم  قرارداد  تعدادی  و  بود  هسته ای 
قراردادها  این  انقالب  پیروزی  با  اما  کرد. 
ساخت  کار  انقالب  از  بعد  و  شد  متوقف 
تامین  دلیل  به  هم  تحقیقاتی  راکتور  یک 
نشدن سوخت متوقف شد. وی تصریح کرد: 
راکتور  این  تجهیزات  نوبت نصب  زمانی که 
کردند  بیرون  را  ایرانی  نیروهای  رسید،  فرا 
ماهیت  برای  دانش  انتقال  ندادند  اجازه  و 
نیروهای  و  گیرد  صورت  راکتور  فناوری 
این  به  خود  خاطرات  در  زمان  آن  انسانی 
حد  این  در  یعنی  کرده اند.  اشاره  موضوع 
ایران  به  فناوری  هیچ  که  بودند  مصمم 
منتقل نشود اما جمهوری اسالمی راه سخت 
بسیاری  تخریب های  با  همراه  مزاحمت  پر 
بیان  با  جمهور  رییس  معاون  کرد.  طی  را 
به  اتمی  انرژی  های  سرفصل  همه  اینکه 
و  نمی شود  انجام  کشور  یک  توسط  تنهایی 
این زنجیره بین کشورها و شرکت ها تقسیم 
شده است گفت: ولی ما با همکاری و درون 

انرژی  زایی و همت نسل جوان در سازمان 
اتمی تا به امروز از استخراج و اکتشاف معدن 
ساخت  و  زرد  کیک  به  رسیدن  تا  گرفته 
نیروی  توسط  را  نیروگاهها  برای  سوخت 

ایرانی ساختیم.
البته  داد:  ادامه  جمهور  رییس  معاون 
عناصری خرید شده است اما امروز ظرفیت 
کشور به گونه ای است که همه این فرایندها 
و  ترین  کلیدی  این  و  می دهد  پوشش  را 
هسته ای  فناوری  از  برش  ترین  راهبردی 
آن  به  الهی  لطف  به  ایران  که  است  ایران 
موضوع  همین  از  آنها  عصبانیت  و  رسیده 
است و این از برکات انقالب وبه ویژه خون 

شهیدان هسته ای است.
تمام فرایند هسته ای از دانش فنی تا 
فوت کوزه گری آن را به دست آوردیم

تراز  یک  در  امروز  کشور  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  است،  ای  هسته  فناورآوری  در  برتر 
از  فرایند  تمام  شدیم  موفق  امروز  داشت: 
گری  کوزه  فوت  تا  تجهیزات  و  فنی  دانش 
که  ظرفیت هایی  و  تجارب  با  را  هسته ای 
یک  اینها  و  آوریم  دست  به  شده،  ایجاد 
قطار  دیگر  امروز  است.  ساز  قدرت  ظرفیت 
فقط  و  است  حرکت  در  ایران  ای(  )هسته 
سازمان  رییس  آنهاست.  دست  در  بلیطش 
ابزاری  لحاظ  به  کرد:  تصریح  اتمی  انرژی 
ساخت و ذخایر سوخت هسته ای هم قدرت 
افزوده  ارزش  اقتصادی و  ارزش  است و هم 
باالیی برای کشور دارای این ظرفیت تولید 
فرانسه  همین  شد:  یادآور  اسالمی  می کند. 
که مسبب خیلی از فشارها به کشور ما است 
ای  انرژی هسته  از  را  برق خود  درصد   ۷۵
ادامه  جمهور  رییس  معاون  می کند.  تولید 
داد: در کشورهایی که دارای منابع اورانیوم 
هستند؛ از جمله در آفریقای جنوبی و کانادا 
قدرتهای  که  شاهدیم  دیگر،  کشورهای  و 

هسته ای بر این کشورها تسلط دارند و این 
حقیقت امروز است.

هسته  نیروگاه های  وضعیت  درباره  اسالمی 
هزار  فعال  نیروگاه  در کشور گفت: یک  ای 
ساخت  دست  در  نیروگاه  سه  و  مگاواتی 
داریم؛ نیروگاه دوم و سوم در جوار نیروگاه 
نیروگاه جدیدی  افزود: یک  اولی است. وی 
هزار   ۱۰ نیروگاه  یک  و  دارخوین  در  هم 
مگاواتی هم در دست مطالعه و بررسی داریم. 
اسالمی ادامه داد: طبق سند راهبردی که در 
سازمان انرژی اتمی هدف گذاری شده است، 
۵۰ میلیارد دالر برای تامین برق هسته ای تا 
برنامه  و  اجرا  را در دست  ۲۰ هزار مگاوات 
اتمی  انرژی  سازمان  رییس  داریم.  ریزی 
کشور  در  رادیوداروها  تولید  وضعیت  درباره 
رادیوداروها  عمده  پیش  سال   ۱۰ تا  گفت: 
بخش  حاال  اما  است  بوده  تشخیص  برای 
درمانی رادیوداروها هم فعال شده و ما از ۱۰ 
با خودکفا  رفتیم.  این سمت  به  پیش  سال 
شدن در انواع ایزوتوپ ها سعی می کنیم در 
این حوزه فعال شویم. اسالمی درباره ساخت 
البرز گفت: امیدواریم این  پروژه بیمارستان 
بهره برداری  به   ۱4۰۳ سال  تا  بیمارستان 
برسد و همچنین مرکز تترا )بزگترین مرکز 
است.  ساخت  دست  در  رادیودارو(  تولید 
تولیدات  درباره  اتمی  انرژی  سازمان  رییس 
این سازمان در حوزه کشاورزی اظهار کرد: 
برای باغهای زیتون و نخلستان های خرما و 
مگس مدیترانه و کرم گلوگاه انار که با افت 
کش های شیمیایی مشکالت و آفت هایشان 
این  هسته ای  پرتودهی  با  نبود،  حل  قابل 
برای  داد:  ادامه  اسالمی  مشکالت حل شد. 
تهاجمی  درصد،   ۹۷ باالی  توانستیم  نمونه 
با  کنیم.  کنترل  را  مدیترانه  مگس  شدن 
در  سازمان  نیروهای  در  عالی  همت  یک 
توانستیم  ویو  ماکرو  فناوری  با  بخش  این 
سامانه ای برای آفت کشی حبوبات )اولین و 
کوچکترین سامانه برای آفت کشی حبوبات( 

طراحی کنیم.
غرب ایران با فناوری هسته ای را 

نمی خواهد
ایران  نمی خواهند  غرب  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  یابد،  دست  هسته ای  فناوری  به 

درباره  که  مکانهایی  و  اتهامات  اسامی  کرد: 
که  است  سال   ۲۰ را  می کنند  سوال  آنها 
اتهامات، سند  این  می گویند و حاصل همه 
لغو  ازای  در  پذیرفت  ایران  که  شد  برجام 
اتهامات،  پرونده  شدن  بسته  و  تحریم ها 
مهلتی  برای  را  خود  هسته ای  ظرفیت های 
غنی  اورانیوم  میزان  و  کند  محدود  معین 
سازی  اعتماد  تا  کرده  محدود  هم  را  شده 

شود. 
ادامه داد:  ایران  اتمی  انرژی  رییس سازمان 
قطعنامه  امنیت،  شورای  در  برجام  سند 
۲۲۳۱ شد و طبق این سند آژانس هر سه 
به شورای حکام و  را  این سند  ماه عملکرد 
هر ۶ ماه به شورای امنیت گزارش می دهد.

اسالمی افزود: اکنون آژانس هر سه ماه هم 
ایران  پادمانی  عملکرد  هم  و  برجام  درباره 
ایران  پادمانی  عملکرد  در  می دهد.  گزارش 
مشکلی نیست اما آنها مسایل پی ام دی ) 
و  آورده  بیرون  دوباره  را  ادعایی(  مطالعات 

درباره آنها گزارش می دهند.
اسالمی درباره چرایی درز اطالعات هسته ای 
با وجود  این سوال که  به  پاسخ  و در  ایران 
داشته  سابقه  بازرسان  از  یکی  قبال  اینکه 
برده  تاسیسات  داخل  به  مشکوک  مواد  که 
است و با این وضعیت چرا همکاری ها ادامه 
دارد؟ گفت: همکاری ما در قالب برجام طبق 
قانون راهبردی است و در بخش فعالیت های 
فعالیت  چارچوب  همان  در  ما  هم  پادمانی 

می کنیم.
از  بیرون  معاون رییس جمهور گفت: موارد 
پادمان که سیاسی و دیکته شده از حنجره 
می آیند،  بیرون  مدیرکل  شخص  و  آژانس 
مورد اعتراض ما بوده و اتفاقا دیروز نامه ای 
به آژانس دادیم که یک بازرس که خودش 
از  و  شده  فرستاده  پادمان  ارشد  نماینده  با 
و  کرده  اشتباه  کرده،  بازدید  ما  تاسیسات 
گزارش نادرستی داده است ولی باز مدیرکل 

آژانس این مساله را رسانه ای کرد.
اسالمی افزود: این رفتار غیرحرفه ای است و 
پذیرفته نیست و امیدواریم این رویه توسط 
مدیرکل آژانس تداوم نیابد زیرا این کار برای 

اعتبار وی و آژانس پذیرفته نیست.

رییس سازمان انرژی اتمی:
رفتار مدیرکل آژانس بین المللی

 حرفه ای نیست


