
 استیضاح وزیر اقتصاد 
جدی شد

دولت ارز را به تورم وابسته بداند، 
شوک های بازار ادامه می یابد

صفحه )4(صفحه )4(

اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
گفت: با توجه به شرایط موجود، برخی نمایندگان به سمت 
استیضاح وزیر اقتصاد رفته اند و با توجه به اینکه ۵۰ نفر از 
نمایندگان با این موضوع موافقت کرده اند به نظر می رسد این 
استیضاح به صورت جدی در دست پیگیری قرار دارد. عضو 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی...

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: تا وقتی ارز را تابع وابسته ای بدانیم، شوک های بازار 
ادامه می یابد. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
مجلس  اخیر  جلسه  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه 
با موضوع رسیدگی به اقدامات و سیاست های ارزی دولت، 

گفت: تحلیل من از جلسه اخیر برای بررسی اقدامات...
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مسووالن نظارت دقیق تر و 
بیشتر بر بازار داشته باشند

سکته قلبی 
چگونه اتفاق می افتد

 مراقب فشارخون باشید

در آبگیری سد تنگ سرخ؛

دستور رئیس جمهور و وعده 
وزیر نیرو  محقق نمی شود

سال  از  که  است  ای  منطقه  نام  سرخ،   تنگ   
استان  به  رهبری  معظم  مقام  سفر  با   1373
کهگیلویه و بویراحمد بیش از گذشته نامش را 
شنیده ایم و این امر بواسطه پروژه سد مخزنی 
است که در سفر مقام معظم رهبری به استان 
شود.  آغاز  مطالعاتش  بود  قرار  منطقه  این  در 
اواخر  تقریبا دو دهه در  تاخیر  با  مطالعاتی که 
اتمام رسید و طراحی گردید و در  دهه 8۰ به 
سال 139۰ کلنگ احداث آن به زمین زده شد 
تا به سدی مشترک در بین استانهای کهگیلویه 

و بویراحمد و فارس معروف گردد...

رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو   
گفت: از اول پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
1۵ فتنه را پشت سر گذاشتیم و شبهه افکنی 

در اغتشاشات از اهداف فتنه گران است.
در  جمعه  روز  خاتمی  احمد  سید  اهلل  آیت 
شهر  مصالی  در  دی   9 بزرگداشت  مراسم 
و  کودتاها  جریانات،  از  بعد  افزود:  قاین 
از  انقالب،  پیروزی  اول  سال های  توطئه های 
جمله در فتنه 78 جنایت های بسیاری کردند 
با حضور  اینها حمایت کرد که  از  استکبار  و 
مردم در ۲3 تیر طومار ننگین شان بسته شد.

را  کشور  ماه  هشت  نیز   88 سال  گفت:  وی 
این  فتنه جاه طلبان در  و  به آشوب کشیدند 
سال نیز ناکام ماند لذا با حرکاتی که داشتند 
خون مردم به جوش آمد و لشکریان به عشق 
رهبر به میدان آمدند. امام جمعه موقت تهران 
اظهار داشت: فتنه گران در این هشت ماه به 
آبروی بین المللی نظام ضربه زدند. وی افزود: 
۲ جبهه در فتنه 88 شکل گرفت؛ یک جبهه 
در  که  بودند  مردم  دیگر  جبهه  و  فتنه گران 
ناکام  مقابل جبهه اول قرار گرفتند و آنها را 
آدم های  کرد:  بیان  خاتمی  اهلل  آیت  کردند. 
فتنه 88 همان آدم های سال 78 بودند و همه 
نباشد،  فقیه  والیت  که  بود  این  آنها  دغدغه 
خمیازه  انقالب  این  برای  هنوز  افراد  برخی 

می کشند و خمیازه ها خواهند کشید.
فتنه  هاشمی،  مهدی  باند  فتنه  گفت:  وی 
اخیر  اغتشاشات  یا  فتنه  و   98 سال  بنزینی 
و  بوده  افراد  این  ناکام  اقدامات  دیگر  از 
است  فتنه گران  فقرات  ستون  والیت ستیزی 
که وجه مشترک همه فتنه ها در ایران است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: فتنه گران 
مرج  و  هرج  با  را  وحدت  محور  می خواهند 
و  گرفته اند  نشانه  را  انقالب  قله  لذا  بشکنند 
می دانند تنها فرد بزرگی که می تواند کشور را 
جمع و جور کند، ولی فقیه است. وی با اشاره 
سال  اغتشاشات  گفت:  اخیر  اغتشاشات  به 
می گفتند  خودشان  و  شد  تمام  هم   14۰1
و  بکشانیم  میدان  به  را  مردم  می خواستیم 

نتوانستند. ....

بویراحمد  خواستار  و  کهگیلویه  در  ولی فقیه   نماینده 
و گفت: مسئولین  بازار شد  بر  بیشتر مسئولین  نظارت 
در بازار نظارت داشته باشند تا عده ای سودجو قیمت ها 
را افزایش ندهند. حجت االسالم و المسلمین سید نصیر 
اظهار  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  حسینی 
که  آتشی  و  فتنه  سال 1388  دی   9 در  مردم  داشت: 
وی  کردند .  خاموش  برافروختند  ناآگاهان  و  جاهالن 
عنوان کرد: در جنگ ترکیبی که امروز دشمن راه اندازی 
کرده این حضور مردم است که نقشه آن ها را نقش بر 
آب کرده، مردم در حوادث اخیر هم به مانند سال 88 

نیز آتش برافروخته را خاموش خواهند کرد، ...

نماینده ولی فقیه در استان :

2

2

2 4

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:

۸۰ میلیارد تومان برای
 ایمن سازی جاده های 

استان اختصاص یافت

در کهگیلویه و بویراحمد؛

شهرستان بویراحمد
 کمترین سرانه فضای ورزشی 

استان را دارد

شبهه افکنی در اغتشاشات
 از اهداف فتنه گران است 

2

2

کهگیلویه و بویراحمد استراتژی بلند مدت توسعه ندارد ؛

توسعه استان، 
قربانی سیاست زدگی 

3

 طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس 
قرار دارد که کارشناسان تصویب آن را برای مقابله با سوداگری در اقتصاد 

ایران ضروری می دانند.
های  فعالیت  کردن  محدود  همچون  اهدافی  با  سرمایه  عایدی  بر  مالیات 
سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی 
اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف جهان وضع شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه 
التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می 

آید.
سوداگری،  کنترل  دارد؛  زیادی  مزایای  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  وضع 
افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای 

این پایه مالیاتی است.
مالیات  نوع  این  دستاورد  مهمترین  سوداگری  کنترل  کارشناسان،  باور  به 
است و افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری 
در بازار امالک، ارز، سکه و غیره به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از 

دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی 
ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی 

خانوارها افزایش خواهد یافت.
حال  در  زیرا  است  مالیات  نوع  این  هدف  دیگر  مالیاتی«  عدالت  »بهبود 
حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت 
را پرداخت می کنند، اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به ویژه در حوزه 
زمین، مسکن، طال و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخالل 

در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند.
به طور  اشخاص  این  بین  رعایت عدالت  به  عایدی سرمایه  بر  مالیات  وضع 

چشمگیری کمک می کند.
»افزایش درآمدهای دولت« دیگر رویکردی است که در طرح مجلس دیده 
شده و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه 
موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای 

مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
بر عایدی سرمایه در سوم تیرماه سال 99 در  این اوصاف طرح مالیات  با 
مجلس اعالم وصول شد و گزارش شور نخست آن در ۲9 مهرماه همان سال 
خرداد  پنج  آن  کلیات  و سپس  رسید  تصویب  به  اقتصادی  کمیسیون  در 

14۰۰ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.
بینی  پیش  عدم  اولیه،  طرح  و  کمیسیون  اول  شور  گزارش  اصلی  مشکل 
درآمدهای  همه  شناسایی  برای  سازوکاری  تمهید  عدم  و  اجرا  زیرساخت 
اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، 
انسجام الزم  از  تورم،  به  نسبت  عایدی سرمایه  تعدیل  نحوه  و  ها  معافیت 

برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود.
اقتصادی،  کمیسیون  در  شده  برگزار  مشورتی  جلسات  در  دیگر  سوی  از 
نکاتی درخصوص اصالح »قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان« به 
منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق 

درآمد مشمول مالیات مطرح شد.

الزم  قانونی  احکام  همراه  به  فوق  پیشنهادهای  مجموعه  اساس،  این  بر 
همه  شناسایی  به منظور  سازوکاری  تمهید  و  اجرا  زیرساخت  تکمیل  برای 
در  اجرایی«  »بستر  بخش  ذیل  غیرتجاری،  حقیقی  اشخاص  درآمدهای 

ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است.
لزوم کنترل سوداگری،  به  در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه 
به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی 
و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق 
معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب 
با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های 
امالک  معافیت  مشاغل،  برای  مالیاتی  تعویق  تجاری-صنعتی،  آزاد  مناطق 
مسکونی و خودرو و طالی مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است.

گونه ای  به  طرح  این  های  معافیت  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 
دارایی هایی  ها در  و خانوار  افراد  تقاضای مصرفی  طراحی شده است که 
نظیر مسکن، خودرو، طال و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود، 
بلکه فقط سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و 
فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختالل به وجود 

می آورند، مشمول این مالیات می شوند.
به  مالیات  این  که  است  گونه ای  به  طرح  این  معافیت های  میزان  و  تعدد 
تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه )کمتر از پنج درصد بر اساس شواهد 

آماری( اصابت می کند.

طرح »مالیات بر عایدی سرمایه« چه می گوید؟

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
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در آبگیری سد تنگ سرخ؛
دستور رئیس جمهور و وعده وزیر نیرو  

محقق نمی شود
است  ای  منطقه  نام  سرخ،   تنگ  دانش//   اهلل  همت 
که از سال 1373 با سفر مقام معظم رهبری به استان 
را شنیده  نامش  از گذشته  بیش  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  که  است  مخزنی  سد  پروژه  بواسطه  امر  این  و  ایم 
قرار  منطقه  این  در  استان  به  رهبری  معظم  مقام  سفر 
بود مطالعاتش آغاز شود. مطالعاتی که با تاخیر تقریبا دو 
دهه در اواخر دهه 8۰ به اتمام رسید و طراحی گردید و 
در سال 139۰ کلنگ احداث آن به زمین زده شد تا به 
سدی مشترک در بین استانهای کهگیلویه و بویراحمد و 

فارس معروف گردد.
سد تنگ سرخ با هدف تامین آب بلند مدت آشامیدنی 
افزایش  یاسوج و روستاهای اطراف آن،  و صنعتی شهر 
جذب گردشگر و کنترل سیالب مورد مطالعه قرار گرفت 
همچنین  و  سد  این  ساخت  پشتی  الک  حرکت  اما 
معارضات اجتماعی و محلی ایجاد شده باعث گردید تا 
سد،  این  مطالعاتی  آغاز  دستور  از  سال   3۰ به  نزدیک 
هنوز ساخت آن به مرحله پایانی نرسد و به گفته مدیر 
عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد شاید در پایان 

سال 14۰۲ آبگیری شود.
حرکت الک پشتی احداث سد و همچنین مطالبه عمومی 
رئیس جمهور در  رئیسی  ابراهیم  تا  باعث گردید  مردم 
بازدید  برای  مهر 14۰۰  در  استانی خود  پنجمین سفر 
و  تنگ سرخ شود  منطقه  راهی  مراحل ساخت سد،  از 
از نزدیک، مراحل ساخت و وضعیت آن را بررسی نماید. 
با وعده  نیرو  این سفر رئیس جمهور دستور و وزیر  در 
تخصیص اعتبار، وعده دادند که تا پایان سال 14۰1 این 
سد به مرحله آبگیری خواهد رسید . وعده ای که با اعالم 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر عدم آبگیری سد 

در سال 14۰1 نقش بر آب شد. 
از دیگر موانعی بود که بر سر راه احداث  تملک اراضی 
از مردم منطقه   سد تنگ سرخ وجود داشت و عده ای 
از دستشان  آنها  اراضی  از  بودند که بخشی  باور  این  بر 
رئیس مجلس  در سفر  موضوع  این  که  خارج می شود 
منطقه  این  به  جاری  سال  ماه  تیر  در  اسالمی  شورای 
مورد   اراضی،  که  بود  قرار  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
ارزش سنجی قرار گیرند و خسارات وارده شده به مردم 
تعیین و قیمت زمین ها نیز به روز کارشناسی شوند  و 
این موضوع را اولویت سد تنگ سرخ  اعالم کرد تا مانعی 

دیگر از سر راه احداث سد تنگ سرخ برداشته شود.
اما بعد از سفرهای رئیس جمهور و رئیس مجلس و هیات 
های همراه به منطقه تنگ سرخ مردم انتظار داشتند که 

شاهد آبگیری سد در موعد مقرر باشند.
و  کهگیلویه  استاندار  زاده  احمد  علی  که  چند  هر   
بویراحمد در تالش است تا نتایج سفر را موفقیت آمیز 
قلمداد کند و پیشرفت فیزیکی سد را از 3۵ درصد به 4۵ 
درصد اعالم می کند اما معتقد است که اعتبار تخصیصی 
جوابگوی سد نیست و وعده آبگیری سد در سال 14۰1 
محقق نخواهد شد. احمد زاده اعتبار مورد نیاز سد جهت 
تملک  و  پیمانکار  طلب  پرداخت  و  بدنه  کامل  تکمیل 
معتقد  و  کند  می  اعالم  تومان  میلیارد  هزار  را  اراضی 
اعتبارات تخصیص  است که به علت عدم جوابگو بودن 
داده شده دستور رئیس جمهور و وعده وزیر نیرو محقق 
برای  الزم  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار  اعالم  نخواهدشد. 
می  مطرح  استاندار  سوی  از  حالی  در  سرخ  تنگ  سد 
شود که مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد 
اعتبارات تخصیص داده شده به سد تنگ سرخ در سال 
اعالم می کند و می گوید  تومان  را 6۵ میلیارد  جاری 
11۵ میلیارد تومان از محل ماده ۵6 در قالب تسهیالت 
بانک رفاه نهایی شده و آماده پرداخت است. آرش مصلح 
معتقد است : یکی از سیاست های دولت آیت اهلل رئیسی 
استفاده از تمام ظرفیت ها برای طرح های عمرانی است 
فروش  خارجی،  و  داخلی  فاینانس   ،۵6 ماده  جمله  از 
اموال مازاد، تهاتر نفت، تامین منابع داخلی و دیگر موارد 

است.
و  کهگیلویه  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  اما 
تومان  میلیارد  سالجاری 4۰۰  در  گوید   می  بویراحمد 
اعتبار از منابع مختلف به پروژه سد تنتگ سرخ تزریق 

شده است.
وعده  و  جمهور  رئیس  دستور  که  شرایط  این  با  حال 
پاکی  آب  و  نشد  محقق  سد  آبگیری  برای  نیرو  وزیر 
برای عدم اجرای وعده مسوولین بر دستان مردم منتظر 
استان کهگیلویه و بویراحمد ریخته شد اما کهگیلویه و 
بویراحمدی ها انتظار دارند نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی برای تحقق وعده های وزیر نیرو مبنی بر 
تخصیص اعتبار رایزی و مسوولین استانی نیز با پشتکار 
فراوان پیگیری مستمر نمایند تا شاید فرجی حاصل شود 

و پرونده پروژه 3۰ سال سد تنگ سرخ  به پایان برسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:

۸۰ میلیارد تومان برای ایمن سازی 
جاده های استان اختصاص یافت

و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
سازی  ایمن  برای  تومان  میلیارد   8۰ گفت:امسال  بویراحمد 
جاده های استان در قالب نصب حفاظ های بتنی )نیوجرسی( 

اختصاص یافته است.
حفاظ  نصب  برای  اعتبار  این  داشت:  اظهار  محمدی  عابد 
های بتنی جداگانه در 3۵ کیلومتر از جاده های حادثه خیز 
به  یاسوج  اصفهان،  به  یاسوج  شامل  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بابامیدان، یاسوج به سی سخت)گنجه ای( لیکک به بهبهان 

اختصاص یافته است.
پایان آبان ماه  تا  از بهمن ماه پارسال  اینکه  به  با اشاره  وی 
امسال ۲۰ نفر در جاده یاسوج به اصفهان منطقه سرنجلکل 
جان خود را از دست داده اندتاکید کرد: 1۲.۵ کیلومتر حفاظ 

بتنی به منظور افزایش ایمنی جاده مذکور اجرا می شود.
و  کهگیلویه  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بویراحمد با بیان اینکه تاکنون پنج کیلومتر حفاظ بتنی در 
سرنجلکل(  تا  )تلگاه  اصفهان  جاده  بخش  خیزترین  حادثه 
نصب شده تاکید کرد: آمار تلفات جاده ای در طول یک ماه 

بهره برداری از این زیرساخت کاهش چشمگیر یافته است.
های  حفاظ  نصب  اجرایی  عملیات  کرد:  تصریح  محمدی 
مطلوب  فیزیکی  پیشرفت  با  شده  ذکر  جاده  چهار  در  بتنی 
در دست اجراست و براساس برنامه ریزی قرار است تا پایان 
نقل جاده  و  راهداری و حمل  تکمیل شود. مدیرکل  امسال 
و  هزار   9 حاضر  زمان  در  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  ای 
6۰۰ میلیارد ریال طرح راه حوزه روستایی در مناطق مختلف 
کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست. محمدی اضافه کرد: 
از 17۰ طرح به منظور نگهداری و روکش  هم اکنون بیش 
آسفالت جاده های فرعی، اصلی و روستایی استان در دست 
انجام است. افزون بر 6 هزار کیلومتر راه ارتباطی شامل اصلی، 
وجود  بویراحمد  و  کهگیلویه  در  بزرگراه  و  روستایی  فرعی، 
 7۲6 حدود  جمعیتی  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  دارد. 
هزار نفر جمعیت دارای هشت شهرستان، 17 بخش و یکهزار 
و 67۰ روستای دارای سکنه در جنوب غربی ایران واقع شده 

است.

شهرستان بویراحمد کمترین سرانه 
فضای ورزشی استان را دارد

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  مهندسی  و  فنی  دفتر  رییس 
کمترین  بویراحمد  شهرستان  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  دارد  مترمربع   ۰.6۵ با  را  استان  ورزشی  فضای  سرانه 
بیشترین سرانه فضای ورزشی متعلق به شهرستان باشت با 
۲.3۰ مترمربع است. مسیح دل بازجو گفت: کمترین سرانه 
و  است  “مارگون”۰.۰1  شهرستان  در  استان  روباز  ورزشی 
“باشت”  شهرستان  به  مربوط  روباز  ورزشی  سرانه  بیشترین 
اداره  که ۲.۲۵ مترمربع است. رییس دفتر فنی و مهندسی 
کل ورزش و جوانان افزود: کمترین سرانه سرپوشیده استان 
در  بیشترین  و  است  مترمربع   ۰.۰1 “ِچرام”  شهرستان  در 
شهرستان “مارگون” ۰.67متر مربع است. دل بازجو با اشاره 
به باشگاه های خصوصی گفت: حدود 36۰ باشگاه خصوصی 
که  داریم  استان  سطح  در  مختلف  ورزشی  های  رشته  در 
بیشترین آن در شهرستان بویراحمد است و مربوط به باشگاه 
 37 گذشته  سال  در  کرد:  عنوان  وی  است.  بدنسازی  های 
پروژه در استان وجود داشت که ۲۲ مورد از آنها که چمن 
مصنوعی بود به بهره برداری رسید و پنج واحد از آن پروژه 
ها به دلیل کمبود اعتبار تکمیل نشده و خاتمه یافته است 
و 1۰ تا پروژه مابق، که چمن هستند همراه با چهار زمین 
چمن دیگر، در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و 
در صورت بهره برداری از این پروژه ها، سرانه ورزشی استان 
افزایش می یابد. دل بازجو بیان کرد: با بهره برداری از 14 
پروژه ورزشی چمن مصنوعی در دهه فجر، سرانه ورزشی از 

۰.99 متر مربع، حدود چهارسانتی متر افزایش می یابد.
وی یادآور شد: از محل اهدایی وزارت نفت به ورزش استان، 
در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان در حوزه کهگیلویه و ۲۰ 
میلیارد تومان در حوزه بویراحمد و دنا اختصاص یافته ولی 
در سال 14۰1 صرفا ۲۰ میلیاردتومان در حوزه بویراحمد و 
دنا اختصاص یافته است که برای ساخت یک سالن ورزشی 
و  کهگیلویه  استان  شد.  بینی  پیش  مصنوعی  چمن   6 و 
دارای  جمعیت  نفر  هزار   7۲6 حدود  جمعیتی  با  بویراحمد 
هشت شهرستان، 17 بخش و یکهزار و 67۰ روستای دارای 
سکنه در جنوب غربی ایران واقع شده است. در این استان هم 
اکنون ۲8 هزار ورزشکار سازمان یافته در ۵۰ رشته ورزشی و 
در قالب 48 هیات ورزشی در استان و 4۰1 هیات ورزشی در 

شهرستان ها، فعالیت می کنند.

تولید علوفه مرتعی در گچساران
 ۵۰ درصد کاهش یافت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران گفت: تولید 
علوفه های مرتعی در این شهرستان بر اثر خشکسالی  امسال 
و  هزار   3۰۵ افزود:  نظری  مجید  یافت.  کاهش  درصد   ۵۰
34۲ هکتار مرتع در این شهرستان وجود دارد که ساالنه در 
هر هکتار از این مراتع بیش از 1۰۰ کیلو گرم علوفه تولید 
علوفه خشک در چراگاه  میزان  این  بیان کرد:  می شود. وی 
امسال  دلیل خشکسالی های  به  ، که  تولید  های گچساران 
این میزان ۵۰درصد کاهش داشته است. نظری با بیان اینکه 
این میزان علوفه برداشتی به مصرف دام های سبک عشایر و 
افزایش جمعیت دام، بروز  روستاییان می رسد تصریح کرد: 
خشکسالی ها، آتش سوزی و چرای بی رویه مهمترین عامل 

سیر قهقرایی پوشش گیاهی مراتع این شهرستان است.
وی ابراز کرد: مراتع این شهرستان ساالنه تنها ظرفیت تولید 

علوفه برای 173 هزار و 174 راس دام سبک را دارد.
مراتع  تقویت  و  دام ها  علوفه  تأمین  برای  داد:  ادامه  نظری 
گچساران طرح های مرتع داری شامل بذرپاشی، نهال کاری، 
کپه کاری و مدیریت چرا در دستور کار این اداره قرار گرفته 
مراتع  بهبودی وضعیت  این طرح ها در  از  اجرای بخشی  که 
سال  داد:  ادامه  نظری  داشت.  خواهد  بسزایی  تأثیر  منطقه 
گذشته 4۲ فقره پروانه در راستای کنترل پروانه و مدیریت 
چرای دام در کمیسیون های مختلف در این شهرستان ابطال 

گردید.

واژه  محرومیت  راد//  صالحی  محسن 
نام  به  سال  سالیان  که  است  ناپسندی 
چسبیده  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
زودی  این  به  که  رسد  می  بنظر  و  است 
را  استان  این  از  شدن  جدا  قصد  نیز  ها 
لحاظ  به  سو  یک  از  که  استانی  ندارد. 
سوی  از  و  متخصص  و  انسانی  نیروی 
طبیعی  امکانات  و  منابع  لحاظ  به  دیگر 
اگر از سایر استانهای کشور جلو نباشد در 
ردیف های باالی جدول قرار می گیرد اما 
همچنان درگیر بودن و نبودن است. ضعف 
مدیریت، عدم شایسته ساالری، نبود برنامه 
ریزی و استراتژی میان مدت و بلند مدت، 
جمله  از  زدگی  سیاست  و  گریزی  قانون 
گریبانگیر  که  است  مشکالتی  و  مصایب 
است  شده  استان  این  در  متوازن  توسعه 
زدگی  سیاست  قربانی  استان  توسعه   تا 
و عدم شایسته ساالری در برنامه ریزی و 

تدوین استراتژی بلند مدت گردد. 
جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
برنامه  از  یاسوج   کشاورزی  و  معدن 
که  برد  نام  شاخصی  عنوان  به  محوری 
در  مهم  این  تحقق  ساز  زمینه  تواند  می 

کهگیلویه و بویراحمد باشد.

و  محرکه  موتور  گوید:  می  کیانی  جبار 
حوزه  هر  درون  گیری  تصمیم  موتور  یا 
جغرافیایی استانی و یا اقتصادی جایی به 
برنامه ریزی است  نام سازمان مدیریت و 
هایش  ماموریت  اساسا  سازمان  این  که 
که  است  هایی  حوزه  برای  ریزی  برنامه 
آن  پیشرفت  و  توسعه  برای  منابع  دولت 

ها در اختیار داده است.
برنامه  نبود  که  است  باور  این  بر  کیانی 
سرمایه های موجود را نیز به هدر خواهد 
نیز  اعتبارات  داد  و هر چند که منابع و 
وجود داشته باشد اما در سایه نبود برنامه 
نمی  منابع  و  اعتبارات  این  استراتژی   و 

توانند نقشی در توسعه ایفا کنند.
بر  تاکید  با  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اهمیت وجود استراتژی توسعه بلند مدت 
در استان معتقد است که تا کنون چنین 
می  و  ندارد  وجود  استان  در  ای  برنامه 
گوید: اگر بخواهیم به توسعه پایدار برسیم 
همراه  استان  ای  بودجه  منابع  تمام  باید 
تالش  همه  رغم  علی  که  باشد  برنامه  با 
یک  دارای  ما  هنوز  شده  انجام  که  هایی 
استراتژی توسعه ای بلند مدت و راهگشا 

برای استان نیستیم.

وی عنوان کرد: برای درست هزینه کردن 
منابع اختصاص یافته باید نیروهای انسانی 
متخصص و کارآمد و دارای تجربه و دانش 
فنی داشته باشیم و به درستی توسعه را 
بفهمند و تحت تاثیر فشارهای بیرونی که 
عمدتا رفتارهای سیاسی است قرار نگیرند.

و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
اگر ظرفیتی در   : یاسوج گفت  کشاورزی 
قانون بودجه برای توسعه استان کهگیلویه 
و بویراحمد وجود دارد باید متناسب با آن 
داشته  کارایی  و  کارآمد  مدیریتی  عناصر 
به  ها  ظرفیت  این  از  بتوانیم  تا  باشیم 

درستی استفاده بکنیم.
بخواهد  استان  اگر  اساسا  کیانی  گفته  به 
تعریف  هایی  پروژه  باید  پیدا کند  توسعه 
مسیر  طول  در  ها  پروژه  این  که  شوند 
نیازمند زیربخش های  اندازی  راه  و  خود 
مگا  همچون  باشد  توسعه  برای  دیگری 

پروژه های بزرگ.
و  کهگیلویه  جغرافیای  در  افزود:  وی 
بویراحمد با 16 هزار کیلومتر مربع و 7۰۰ 
هزار نفر جمعیت این همه منابع و فرصت 
سرمایه  های  حوزه  در  واقعا  تواند  می 
گذاری و اشتغال این مردم را بی نیاز کند.

و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشاورزی یاسوج ادامه داد: سهم استان از 
اصل 44 و از نقش آفرینی هلدینگ های 
مغفول  استان  در  گذاری  سرمایه  بزرگ 
مانده است و متناسب با جمعیت، ظرفیت 
مان و سهم مان در تولید ناخاص ملی با 
استفاده از ظرفیت نفت کاری انجام نشده 

است.
 7۰۰ که  استانی  در  کرد:  تصریح  کیانی 
تولیدی و صادراتی دارد  هزار بشکه نفت 
و سهم استانی آن سال ها از سوی شستا، 
بانک ها و  بازنشستگی، هلدینگ  سازمان 
با  باید  مانده،  مغفول  غیره  و  کار  وزارت 

پیگیری جدی گرفته شود.
از ظرفیت  ما  اینکه  برای  اضافه کرد:  وی 
واقعا  ببریم  را  استفاده  نهایت  موجود 
عملکرد مدیران باید راستی آزمایی و رصد 

شود.
و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
هر  عملکرد  باید  گفت:  یاسوج  کشاورزی 
حوزه اقتصادی مشخص و معیار سنجشی 
باشد و بدانیم در کجای مسیر قرار داریم 
و قرار است به کجا برسیم که متاسفانه در 
استان در این باره چیزی مشخص نیست 

و از این موضوع رنج می برد.
اتاق  رئیس  گوی  و  گفت  کنار  در  اما 
که  کرد  یادآوری  باید  استان  بازرگانی 
تئوری رشد  تئوری رشد  ابتدای سال  در 
استان  داخلی  ناخالص  تولید  درصدی   9
به  تئوری  این  هوشمندانه  و  شد  مطرح 
جلسات  برای  کار  دستور  یک  عنوان 
شورای گفت و گو برگزیده شد تا عملکرد 
مدیران اقتصادی در ارتباط با تحقق این 
باید  اما متاسفانه  اندازه گیری شود.  عدد 
به  واقع  در  که  مستنداتی  تاکنون  گفت 
ما بفهماند که آیا استان می تواند به این 
لذا می  و  است  نیامده  بدست  برسد  عدد 
طلبد که با کار کاشناسی بیشتر و برنامه 
محوری زمینه های تحقق این مهم را که 
تحول  زیرساختی  مختلف  بخشهای  در 
زاست و نوید بخش توسعه متوازان است، 

فراهم کرد.
استراتژی  وجود  ضرورت  صورت  هر  در 
توسعه  برای  مدت  کوتاه  و  مدت  بلند 
متوازن استان کهگیلویه و بویراحمد بیش 
چنانچه  و  شود  می  احساس  گذشته  از 
متولیان امر دغدغه توسعه استان را دارند 
این  سریعتر  چه  هر  که  است  ضروری 

استراتژی طراحی شد. 

فرمانده  سیاسی  عقیدتی  دفتر  معاون 
دید  وقتی  دشمن  گفت:  قوا  کل  معظم 
مردم در اجنگ ترکیبی با آن ها همراهی 
نمی کنند به دنبال تحصن مردم در بازار، 
و  تهدید  با  ها،  کامیون  تولیدی،  مراکز 

ارعاب و آتش زدن آمبوالنس ها هستند.
در  جمعه  روز  راد  سنایی  رسول  سردار 
مراسم گرامیداشت یوم اهلل نهم دی “روز 
بصیرت و میثاق امت با والیت” در یاسوج 
فتنه  پایان بخش یک  اظهار کرد: 9 دی 
بزرگ و حاصل 1۰ سال برنامه ریزی بود و 
در این فتنه به مقدسات، اصل والیت فقیه 

و قیام عاشورا توهین شد.
خواص  برخی  طلبی  قدرت  افزود:  وی 
خودشان  شیعیان  به  که  بود  شده  باعث 
که جزو  افرادی  از  برخی  و  کنند  خیانت 
امام  حضرت  زمان  در  شدند  فتنه  سران 

مسئولیت داشتند.
سنایی راد تصریح کرد: دشمنان در فتنه 
88 به دنبال عبور مردم از والیت بودند اما 
9 دی ماه تجلی همراهی مردم با والیت و 
غیرت دینی مردم در دفاع و پاسداری از 

ارزش های اسالم بود.
سیاسی  عقیدتی  دفتر  سیاسی  معاون 
در  کرد:  تصزیح  قوا  کل  معظم  فرمانده 
راه  به  دشمن  که  اخیر  ترکیبی  جنگ 
هدف  ما  مردم  غیرت  و  هویت  انداخت، 

قرار گرفته شده است.
سایه  در  کرونا  دوران  کرد:  تاکید  وی 
مکان های  و  مساجد  مدارس،  تعطیلی 
ترکیبی  مقدمات جنگ  فرهنگی  و  دینی 

شکل گرفت و بخشی از نسل جوان آسیب 
مراکز  تعطیلی  حاصل  و  دیدند  هویتی 
نسلی  بین  گسست  فرهنگی  و  آموزشی 

بود.
ناآرامی  در  دشمن  داد:  ادامه  راد  سنایی 
های اخیر می خواست مردم از حاکمیت 
ایران عبور کنند و  اسالمی نظام اسالمی 

مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهد.
سیاسی  عقیدتی  دفتر  سیاسی  معاون 
یک  کرد:  ابراز  قوا  کل  معظم  فرمانده 

باعث  امینی  مهسا  مرگ  از  دروغ  روایت 
شد که جوانان احساسی شوند و در یک 
جنگ روانی دشمن با همه توان پای کار 

آمد.
وی گفت: دشمنان برای تداوم این جنگ 
استفاده  سازی  کشته  کثیف  سیاست  از 
کردند و با این کار به دنبال ضربه زدن به 
نظام اسالمی ایران بودند و می خواستند تا 
می توانند بر طبل بی اعتمادی مردم نسبت 

به نظام بکوبند.

سنایی راد افزود: از سال 88 تا کنون به 
دنبال این هستند که زهر خود را بریزند 
با  مردم  اخیر  حوادث  در  خوشبختانه  اما 
همراهی  دشمنان  توطئه  و  حوادث  این 

نکردند.
نشان  مهم  این  کرد:  بیان  راد  سنایی 
و  امنیت  پای  ایران  مردم  که  دهد  می 
ارزش های نظام اسالمی، استقالل و آزادی 
مانده  اند و در کنار گالیه ها و اعتراض های 
اما  دارند  مشکالت  به  بعضاً  شاید  که 
همراهی نکردند چرا که نمی خواهند ایران 

مقتدر اسالمی همانند سوریه شود.
سیاسی  عقیدتی  دفتر  سیاسی  معاون 
کرد:  تصریح  قوا  کل  معظم  فرمانده 
اقتصادی اخیر ریشه در تحریم  مشکالت 
ها و برخی غفلت ها دارد که به زودی به 

امید خدا رفع خواهند شد.
استقالل  اصلی سر  دعوای  کرد:  ابراز  وی 
سر  بر  الهی  قوه  و  حول  به  که  است  ما 

استقالل مان می ایستیم.
سنایی راد اظهار کرد: مردم ایران وظیفه 
شناس و زمان شناس اند که باید مسئوالن 
قدر این مردم را بدانند و به آن ها خدمات 

رسانی کنند.
مراسم گرامیداشت یوم اهلل نهم دی “روز 
بصیرت و میثاق امت با والیت” در سراسر 
استان در مکان های اعالم شده برگزار شد 
و در شهر یاسوج مرکز استان، روز جمعه 
مصالی  در  صبح   1۰ ساعت  ماه  دی   9

بزرگ امام خمینی )ره( برگزار شد.

کهگیلویه و بویراحمد استراتژی بلند مدت توسعه ندارد ؛

توسعه استان، قربانی سیاست زدگی 

معاون سیاسی دفتر عقیدتی فرمانده معظم کل قوا:

دشمن در جنگ ترکیبی اخیر
 به دنبال تحصن مردم با تهدید و ارعاب است

بویراحمد  خواستار  و   نماینده ولی فقیه در کهگیلویه 
نظارت بیشتر مسئولین بر بازار شد و گفت: مسئولین 
سودجو  عده ای  تا  باشند  داشته  نظارت  بازار  در 

قیمت ها را افزایش ندهند.
در  حسینی  نصیر  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: مردم 
و  که جاهالن  آتشی  و  فتنه  در 9 دی سال 1388 

ناآگاهان برافروختند خاموش کردند .
امروز دشمن  ترکیبی که  وی عنوان کرد: در جنگ 
راه اندازی کرده این حضور مردم است که نقشه آن ها 
به  اخیر هم  بر آب کرده، مردم در حوادث  نقش  را 
مانند سال 88 نیز آتش برافروخته را خاموش خواهند 

نظام هستند  انقالب و  آنها که دلسوز  بنابراین  کرد، 
باید در صحنه باشند و سکوت نکنند.

در  اخیر  حوادث  در  که  کسانی  کرد:  ابراز  حسینی 
تاریخ ثبت  نامشان در  ماندند و سکوت کردند  خانه 
و  دشمنان  تحریک  به  که  آنهایی  حتی  می شود 
آتش  به  اقدام  و  آمدند  خیابان  به  بیگانه  رسانه های 
در  نامشان  هم  کردند  اغتشاش  ایجاد  و  اموال  زدن 

تاریخ ثبت می شود.
تاریخ  در  و خائنین  اسم خادمین  اینکه  بیان  با  وی 
جمع  حواسمان  باید  گفت:  می شود،  نوشته  انقالب 
انقالب  از  حساسی  برهه  چه  در  که  بدانیم  و  باشد 

اسالمی هستیم.
حسینی با بیان اینکه شرایط کنونی امتحان دیگری 
جنگ  این  رهبران  گفت:  است  خداوند  سوی  از 
مشخص هستند از یک طرف سلطنت طلبان، تجزیه 
دیگر  جناح  رهبر  و  منافقین  و  انقالب  ضد  طلبان، 

فرزندی از فرزندان زهرا)س(، بنابراین حق و باطل در 
جنگ کنونی کاماًل روشن است.

 وی با اشاره به ضرورت روشنگری در جنگ ترکیبی 
خاطرنشان کرد: ممکن است در جنگ کنونی عده ای 
آگاهی کافی نداشته باشند که می بینیم همین گونه 
شده و عده ای ناآگاه تحت فضای رسانه ای دشمن قرار 
گرفتند به طوری که از شکست تیم ملی ایران مقابل 

آمریکا می رقصند و شادی می کنند.
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
افزود: دشمن هم به دنبال از بین بردن باور و غیرت 
ملی میان جوانان است و تالش می کند با بی غیرتی 

ملی، ایران اسالمی را از بین ببرد.
ملت  می کند  تالش  دشمن  اینکه  بیان  با  حسینی 
تا از مسیر  ما همواره درگیر مسائل و حواشی باشد 
پیشرفت غافل بماند، گفت: به لطف خداوند علی رغم 
و  پیشرفت  راه  به  ما  ملت  و  کشور  توطئه ها،  همه 

کاخ های  در  اسالمی  ایران  می دهد،  ادامه  توسعه 
از قدرت و  آنها  به طوری که  انداخته  لرزه  دشمنان 

وحدت ملت ایران ترس و هراس دارند.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرد 
شدن هوا بر مصرف بهینه گاز و برق تاکید و عنوان 
هوا  شدن  سرد  و  سرما  فصل  آغاز  به  توجه  با  کرد: 
توصیه می کنیم مردم مصرف بهینه ای داشته باشند 

تا دچار قطعی گاز و برق نشویم.
 نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین 
خواستار نظارت بیشتر مسئولین بر بازار شد و تصریح 
کرد: مسئولین در بازار نظارت داشته باشند تا عده ای 

سودجو قیمت ها را افزایش ندهند.
حسینی خاطرنشان کرد: مردم از طرف دشمن تحت 
فشار هستند عده ای هم در داخل با افزایش قیمت ها 
ما  ملت  کنند که شایسته  را مضاعف می  فشار  این 

نیست.

مسووالن نظارت بیشتر و
 دقیق تری بر بازار داشته باشند



w w w . o m i d k b . i r3233 شنبه  10  دی 1401  7   جمادی الثانی 1444  سال شانزدهم  شماره
عه

جام

متولد فروردین : 
فکر کردن به اینکه می توانید قدرت کنترل خود را از دست بدهید 
شما را ناراحت می کند، اما شما به حد کافی صبور هستید. نگرانی 
شما عالمت خطری برایتان است، زیرا حتی اگر فکر کنید که همه 
را  زندگی تان  ناخواسته  می توانید  داده اید،  انجام  درست  را  کارها 
پیچیده کنید. به یاد داشته باشید مسأله اصلی برای شما نوع کاری 
که انجام می دهید نیست، بلکه بیشتر مربوط به شور و هیجانی است 

که در حین انجام این کار دارید.
متولد اردیبهشت : 

نظر فعلی شما در مورد شاد بودن الزاماً نیازی به تأیید دیگران ندارد.
امروز  پس  می کند  راضی  را  شما  بیشتر  کار  از  بردن  لذت  اکنون 
می توانید با در نظر نگرفتن دنیای اطراف خود کاماًل خرسند باشید 
باشید چون  باید هوشیار  باشید.اما  همینطور می توانید سودمند هم 

ممکن است این کار باعث بی خیالی شما بشود.
متولد خرداد : 

فعالیت های  یا  تان  زندگی  که  احساس می کنید  روزها  این  در  شما 
العاده  فوق  قدرت  شما  اما  است،  رسیده  بست  بن  به  اجتماعی تان 
مثبتی برای حل مشکالت دارید و این صفت شما بزرگترین حسنی 
است که خداوند به شما عطا کرده است. شما تنها با مشخص کردن 

هدف تان به سادگی می توانید به آینده ای بهتر برسید.
متولد تیر : 

اینکه  برای  نیست،  راحت  چندان  شما  برای  بودن  قدم  ثابت  امروز 
پرواز  به دوردستها  به رضایت  برای رسیدن  و  قرار شده  فکرتان بی 
می مانند.  باقی  شما  دسترس  از  فراتر  اهدافتان  احتماال  اما  می کند. 
وقتی که به مقصد نزدیک می شوید، عمدا آنرا به جای دیگر و حتی 

دورتر منتقل می کنید. 
متولد مرداد :

 امروز یکی از دوستان و یا همکاران تان می تواند نقش یک کاتالیزور 
شگفت انگیز را برای شما بازی کند و بگوید که شما تقریبا هیچ کاری 
نمی توانید برای سرو سامان دادن به افکارتان انجام دهید. اما ممکن 
است که تالش کنید تا به سالمت از یک فرصت شغلی مناسب به نفع 
خودتان استفاده کنید، فکر می کنید که باید بسرعت قدم در راهی 
متفاوت بگذارید بنابراین باید از حرف و حدیث دیگران چشم بپوشید. 

متولد شهریور : 
کنید  تردید  اید  گرفته  اخیری که  تصمیم  به  نسبت  اینکه  به جای 
به قضاوت خود همانطور که هست اعتماد داشته باشید. برای اینکه 
بیندیشید و ببینید راه تان را ادامه دهید یا نه کمی دیر شده است. 
شما قبال این مرحله را پشت سر گذاشته اید ؛ حتی اگر اکنون امواجی 

از عدم اعتماد به نفس را تجربه می کنید. 
متولد مهر : 

امروز برای شما روزی پر از اتفاقات عجیب است. در حالی که اورانوس 
طی سالهای اخیر مدام دور و بر نشانه شما می چرخیده، شما سهم 
زندگی  وارد  را  آنها  و  داشته اید  هیجان انگیز  اتفاقات  این  از  زیادی 
شخصی خود کرده اید. حاال که این تغییرات شما را به اوج رسانده اند، 
هر مانع دیگری را که جلوی شما را می گیرد و شما را از زندگی کردن 

با استفاده از بهترین استعدادهایتان باز می دارد، از بین ببرید.
متولد آبان :

 اگر مراقب نباشید گروهی بر علیه شما اعتصاب می کنند. آن ها رابه 
کناری بکشید و ببینید در سرشان چه می گذرد، شاید نگرانی های 
شخصی مشکل اصلی آن ها باشد، و همدردی با آن ها همه کارها را 
درست می کند.در این زمان بسیار خالق هستید و زیاد به شما الهام 

می شود.نباید اجازه بدهید ایده هایتان نادیده گرفته شوند. 
متولد آذر : 

احساس  باشید چرا که  امروز احساس متضادی داشته  ممکن است 
و  آغاز  تان  اطراف  در  همهمه  و  شلوغی  از  زیادی  حجم  می کنید 
ناگهان محو می شود. شما از اینکه در کارتان وقفه ایجاد شده همزمان 
احساس خشنودی و ناراحتی می کنید. اما نگران نباشید؛ انرژی باالی 

شما هنوز همین دور و اطراف است. 
متولد دی : 

شما فکر می کنید که می دانید با افراد دیگر چگونه رفتار کنید، اما 
احتمال زیادی وجود دارد که سیگنال ها را اشتباه بفهمید. به جای 
را بررسی  نتیجه کار فکر کنید، فرضیه های خود  به  اینکه یکدفعه 
کنید. ارتباط برقرار کردن می تواند فاصله ها و سوءتفاهماتی که به 

وجود آمده است را رفع کند. 
متولد بهمن : 

حتی اگر به نظر می رسد تصمیم و نیتی برای شما اهمیت چندانی 
ندارد اما باید اول دیدتان را نسبت به آن واضح کنید. ممکن است 
زیاد پایبند اصول قدیمی برای تغییر و پیشرفت نباشید؛ اما چه آن 
را دوست داشته باشید چه نه! شما اکنون در شرایط کامال جدید و 

متفاوتی قرار دارید.
متولد اسفند : 

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

بین باشید حتی اگر احساسات تان مدام در نوسان باشند.

3
فال روز 

با اشاره  با کرونا  عضو کمیته علمی کشوری مقابله 
بیماری زایی سویه های جدید کرونا مشابه  اینکه  به 
امیکرون پایین است، در عین حال به سرایت پذیری 
باالی آن اشاره و تاکید کرد: با توجه به رفت وآمدها 
از مبادی  نظارت و کنترل کافی  باید  و مسافرت ها 
می تواند  نظارت  عدم  زیرا  گیرد؛  صورت  مرزی 

جرقه ای از افزایش ابتال به بیماری در کشور باشد.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  وجگانی  محمد  دکتر 
حاضر  حال  در  گفت:  کرونا،  بروز  وضعیت  آخرین 
صحبت هایی از سویه جدیدی از کرونا مطرح است 
که مقداری فرانسه و آمریکا را درگیر کرده است. این 
صحبت ها در مورد سویه های XBB و BQ1 مطرح 

است به شکلی که در فرانسه 6۰ درصد و در آمریکا 
 BQ1 سویه  به  جدید  مبتالیان  درصد   3۵ حدود 
بروز  کلی  طور  به  افزود:  وی  می شوند.  مبتال  کرونا 
به دقت رصد شود؛  باید  هر موجی در هر کشوری 
چراکه کرونا نشان داد که انتقال بیماری به جامعه 
با  بنابراین  می افتد؛  اتفاق  باالیی  سرعت  به  جهانی 
و  نظارت  باید  مسافرت ها  و  رفت وآمدها  به  توجه 
کنترل کافی از مبادی مرزی صورت گیرد؛ زیرا عدم 
نظارت می تواند جرقه ای از افزایش ابتال به بیماری 
در کشور باشد. چیزی که اندکی نگرانی ها را کاهش 
داده است این است که مرگ و میر حاصل از ابتال به 
این سویه های جدید کمتر است، اما این نباید سبب 
غفلت شود و باید بدون آنکه به جامعه استرس وارد 

کنیم، به رصد و مراقبت ادامه دهیم.
از   BA۵ مانند سویه افزود: BQ1 هم درست  وی 
امیکرون است که همین سبب  زیرسویه های فرعی 
هم  سویه  این  کارشناسان  نظر  اساس  بر  می شود 

هرچند  باشد؛  داشته  امیکرون  حد  در  بیماری زایی 
که فراگیری باالیی دارد و این سبب می شود احتماال 

در روزهای آتی با افزایش موارد مواجه شویم.
دائم  کرونا  ویروس  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  او 
در حال جهش است، ممکن است در حین افزایش 
 BQ1 موارد ابتالیی که به دنبال شیوع زیرسویه های
با  همزمان  می کنیم،  مشاهده  کشور  در   XBB و 
احتمال  این  که  شویم  مواجه  خطرناک  جهش های 
نباید نادیده گرفته شود.  این ایمونولوژیست، ادامه 
داد: کسانی که قبال به امیکرون مبتال شده اند ایمنی 
XBB دارند و در  برابر BQ1 و  نسبتا مناسبی در 
خفیف تری  عالئم  هم  سویه ها  این  به  ابتال  صورت 
تجربه خواهند کرد. وی تاکید کرد: به طور کلی ابتال 
به سویه های جدید BQ1 و XBB عالئم خفیفی به 
همراه داشته و کشندگی باالیی هم ندارد. او درباره 
در  کرونا  هشتم  موج  بروز  احتمال  از  پیش بینی ها 
وجود  سناریو  و  پیش بینی  دو  کرد:  تصریح  کشور، 

رخ  آتی  ماه های  ظرف  هشتم  موج  آنکه  اول  دارد؛ 
بیماری،  جهش های  توجه  با  اینکه  دوم  و  می دهد 
واکسیناسیون و ایجاد ایمنی در جامعه، دیگر موجی 
از بیماری را شاهد نباشیم.  او با اشاره به اینکه در 
ایران هنوز آمار مبتالیان کرونا پایین است، تصریح 
مبتالیان  میزان  موجود،  اطالعات  اساس  بر  کرد: 
میان هم  این  در  که  است  بسیار کمی  عدد  روزانه 
تعداد کمتری بستری شده و فوت می کنند؛ بنابراین 
به نظر می رسد در ایران به لطف خداوند هنوز مشکل 
خاصی نداریم اما، احتیاط هرگز نباید فراموش شود.

یادآور  دزهای  تزریق  اهمیت  بر  تاکید  با  وجگانی 
تزریق  جزئیات  اعالم  منتظر  کرد:  تصریح  واکسن،  
واکسیناسیون  ملی  کمیته  سوی  از  واکسن  مجدد 
کرونا هستیم اما کسانی که بیماری زمینه ای دارند 
و سالمندانی که بیش از شش ماه از تزریق دز قبلی 
واکسن شان گذشته است، ضرورت دارد که نسبت به 

تزریق واکسن اقدام کنند.
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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  خواهر شهيد 
مفقوداالثر حجت اهلل طغياني 

دوران انتظار سخت ترين 
روزهاي عمر مادر بود

 رزق حالل، دستان پينه بسته پدر
خانواده ما از س��ه دختر و سه پسر تشكيل 
ش��ده بود. حجت اهلل فرزند چه��ارم بود و 
متولد يكم شهريور ماه 1343  ما يك خانواده 
مذهبي داشتيم كه پدر با حقوق كارگري به 

زحمت آن را اداره مي كرد.  
شهيد در راهپيمايي ها و شعار نويسي هاي 
ش��بانه روي ديوارها ش��ركت مي كرد. همه 
اين حضور فرزندان خانواده به خاطر پدر و 
مادري انقالبي بود.  روزها از پي هم گذشت 
و پدر دو س��ه ماه��ي بيش��تر دوران بعد از 
انقالب اس��المي را را درك نكرد. در نهايت 
در ارديبهش��ت س��ال 1358به ديار باقي 

شتافت. 
 دلبستگي به برادر 

يك سال بعد دو برادر و خواهر بزرگ تر من 
ازدواج كردن��د و ما تنها تر ش��ديم. مادر به 
سختي تالش مي كرد تا زندگي سه فرزندش 
را تأمين كند. آن زمان حجت اهلل 16 س��ال 
داشت و من 8 ساله بودم و خواهر كوچكمان 

هم پنج سالش بود. 
جنگ روزهاي ابتدايي خود را مي گذراند كه 
برادرم سعي كرد عضو سپاه پاسداران شود 
ولي موفق نش��د. از اين رو عزم خود را جزم 
كرد و در بسيج دوره هاي آموزشي نظامي را 
طي كرد.  ما به ويژه مادرمان كه دلبستگي 
زيادي به حجت اهلل پيدا كرده بوديم نگران 

رفتن ايشان به جبهه بوديم. 
برادرم چون قل��ب مهرباني داش��ت وقتي 
اشك هاي ما را ديد كمي اعزامش را به تعويق 
انداخت اما خيلي تاب نياورد و به شرط آن 
كه زود به زود براي ما نامه بفرستد، رضايت 
مادر را گرفت و عازم جبهه هاي جنوب شد. 

آن زمان 18 سال داشت. 
 وقتي بغضمان شكست

حج��ت اهلل در س��ال 1361در عملي��ات 
بيت المقدس شركت كرد. بعد از آزاد سازي 
خرمشهر به مرخصي آمد. خيلي تغيير كرده 
بود. مهربانتر از هميش��ه ش��ده بود. تأكيد 
زيادي داش��ت كه نماز هاي يوميه را در اول 
وقت بخواني��م. به حق گفته ان��د كه جبهه 

دانشگاه انسان سازي است. 
اعزام دوم حجت اهلل در تاريخ 16دي ماه بود. 
هنوز نگاه آخرش را كه پ��ر از مهر و محبت 
بود از ياد نبرده ام. نگاهي كه دل پر از بغضم 
را لرزاند و به م��ن فهماند ك��ه اين آخرين 
وداع اس��ت.  مدتي بعد يعني در تاريخ 21 
بهمن 1361در حالي كه در گردان رسالت 
از تيپ قمر بني هاشم سازماندهي شده بود 
در عمليات والفجر مقدماتي در منطقه فكه 

شركت كرد. 
بعد از ناكام ماندن عمليات و محاصره شدن 
بعد از سه ماه حضور در جبهه هاي حق عليه 
باطل به درجه رفيع شهادت نائل شد و بنا به 

گفته تنها شاهدان ماجرا كه يكي از آزادگان 
اهل شهرضا مي باشد دشمن بعثي با تانك 
جسد مطهرش را زير ش��ني خود گرفت و 
همراه با ساير شهدايي كه در منطقه بودند 
غريبانه و مظلومانه آرميدند تا اينكه پس از 
21 سال انتظار و چشم به راهي در حالي كه 
نمي دانس��تيم چه اتفاقي افتاده و هميشه 
اميدوار به بازگشت ايش��ان بوديم، بقاياي 
پيكرش كه در جريان تفحص كش��ف شده 

بود به آغوش خانواده بازگشت. 
 با خدا معامله کرد

مادرم در اين س��ال ها با هر بار صداي زنگ 
در هراس��ان از جا مي پريد و به شوق ديدار 
روي فرزندش ي��ا گرفتن خب��ري جديد و 
اميدواركننده به سمت در مي دويد و آن را 
باز مي كرد، مادر هرگز پش��ت دري خانه را 
نمي انداخت به اميد اينكه حجت اهلل خواهد 
آمد و اگر بخواهد در را با كليد باز كند معطل 
مي ش��ود. هيچ گاه گريه هاي شبانه و ضجه 
روز هاي دلتنگ��ي او را فراموش نمي كنيم. 
ش��ب ها با مادر گريه مي كرديم و روزها به 
اميد بازگشت برادر گمشده مان او را دلداري 
مي داديم. غاف��ل از اينكه خدا سرنوش��تي 
ديگر براي او رقم زده است. حجت اهلل با خدا 

معامله كرد، معامله اي پرسود. 
 چش�مان اش�كبار خبر از حكايتي 

ديگر داشت
ش��هريور ماه 1369 كه آزادگان از اس��ارت 
بازمي گشتند، مادرم به اميد كسب خبري از 
برادرم با ذوق و شوق عكس او را برمي داشت 
و به خانه آزاده  هاي عزيز مي رفت تا ش��ايد 
خبري از او به دست بياورد اما وقتي به خانه 
بر مي گش��ت چش��مان اش��كبارش خبر از 
حكايت ديگر مي داد. شايد به جرأت مي توانم 
بگويم كه اين دوران سخت ترين و تلخ ترين 
روزهاي عمر مادرم بود. در نهايت در اواخر 
فروردين ماه 1382انتظار ها به پايان رسيد و 
استخوان هاي نازنين برادرم در عين نااميدي 
ما به وطن بازگشت و بعد از دو روز مهماني 
در خانه و برگ��زاري مراس��م و هيئت هاي 
مذهبي روز 2 ارديبهش��ت 1382مصادف 
با اربعين حسيني طي تشييع با شكوه مردم 
عزيز زرين شهر در گلستان شهدا و در كنار 

دوستان شهيدش مأوا گزيد. 
 شهدا مدافعان حرم اسالمند

من مطمئن هس��تم كه اگر ام��روز برادرم 
حضور داش��ت براي دفاع از حرم اهل بيت 
راهي مي شد. نه تنها برادرم بلكه آنهايي كه 
در دفاع مقدس نقش داش��تند هيچ ظلمي 
را برنمي تابند بخص��وص كه حرم اهل بيت 
و ش��يعيان اهل بيت در خطر باش��د. شهدا 
مدافعان حرم اس��المند. افتخار مي كنم كه 
من هم س��هم خواهري يكي از شهداي اين 

مرزو بوم را دارم. 

  صغري خيل فرهنگ
به حق گفته اند که اسالم مرز نمي شناسد. اين را از 
ميان همه واگويه هاي خانواده شهداي دفاع مقدس 
و مدافعان حرم مي توانيم دريابيم. شهدايي که اگر 

امروز بودند باز هم به رسم همان واليت مداري و دفاع از اسالم راهي مي شدند. شهيد 
حجت اهلل طغياني يكي از همين شهداست که به گفته خواهرش اگر امروز حضور داشت 
راهي مي شد تا کس�ي نگاه چپ به حرم بي بي مان حضرت زينب)س( نيندازد. از ميان 
واگويه هاي خديجه طغياني، شهيد مفقوداالثر حجت اهلل طغياني را بيشتر مي شناسيم. 

 اسحاق عبداللهي عموي شهيد 
ش��هيد از همان زمان كودكي عالقه زيادي به 
مسائل مربوط به دفاع مقدس داشت. فيلم هاي 
دفاع مقدسي را با دقت و عالقه نگاه مي كرد و 
خيلي دوست داشت در مناطق جنگي حاضر 
ش��ود. از لحاظ خانوادگي هم، مذهبي بودند و 
پدرش را تمام طايفه مي شناختند. از بعد مرام 
و مسلك همه پدرش را قبول داشتند و برايش 
احترام قائل بودند. پدرش ب��ا مردم رفت وآمد 
زيادي داش��ت و با همه مهربان ب��ود و به همه 
احترام مي گذاشت. خيلي آدم مظلوم و بي سرو 
صدايي بود. با ديگران برخورد خوبي داش��ت و 

همه هم دوستش داشتند. 
از چنين پدري، پسري چون مراد به عمل آمد. 
ش��هيد عبداللهي عالقه زيادي ب��ه ائمه اطهار 
داش��ت. وقتي در فيلم ه��ا و عكس ها مي ديد 
مس��لمانان عراق و س��وريه ش��هيد مي شوند 
مي گفت من ه��م بايد بروم و حق��ي به گردنم 
است. در روستاي ما اكثراً شيعه هستند. اينجا 
ش��يعه و س��ني به خوبي در كنار ه��م زندگي 
مي كنند. مس��جدمان مشترك اس��ت و هيچ 

اختالفي با هم نداريم. 
زمان دفاع مقدس مراد س��ن زيادي نداشت و 
نتوانست به جبهه برود اما اين اواخر مي گفت 
خدا چرا ش��هادت را نصيب م��ن نمي كند و از 
خدا مي خواست روزي شهادت نصيبش شود. 
روزهاي آخر تا زمان رفتنش خيلي در فكر بود 
و براي رفتن بي قراري مي كرد. حال و هوايش 
عوض ش��ده بود. مي گفت تروريست هاي آنجا 

كافر و بي دين هستند. 
ما به او مي گفتيم تو خانواده داري مي خواهي 
بروي؟  كه جواب مي داد آنه��ا هم خدا را دارند 
و من بايد بروم. عالقه زيادي به جهاد داش��ت. 
اولين بار اس��مش را ننوش��تند همين موضوع 
خيلي ناراحتش كرد. دفعه هاي بعد با اصرار زياد 
و مراجعه اسمش را نوشتند. در خانه پاي اخبار 
كه مي نشس��ت و اتفاقات س��وريه را مي شنيد 
مي گفت من بايد بروم و خدا كند كه ش��هادت 

نصيبم شود. 

نواب جمش�يدزهي دوس�ت و همرزم 
شهيد

من از چندين سال پيش شهيد را مي شناختم. 
مي خواستيم با هم به س��وريه برويم و كارهاي 
هماهنگي را براي رفتن انج��ام داديم. قبل از 
اعزام مدت زمان آموزشي را با هم بوديم و بعد 

راهي سوريه شديم. 
هر دوي مان به خاطر دف��اع از حرم و كمك به 
مسلمانان به سوريه رفتيم. مراد وقتي مي ديد 
به مسلمانان و شيعيان در سوريه ظلم مي شود 
مي گفت وظيفه ماست كه براي كمك آنها عازم 
جهاد بشويم. خيلي دوس��ت داشت به سوريه 
برود و از حرم و ش��يعيان دفاع كند. مي گفت 
داعش به مسلمانان ظلم مي كند و ما نبايد اينجا 
بنشينيم و دست روي دس��ت بگذاريم چراكه 
اگر امروز نس��بت به ظلمي كه بر سر شيعيان 
مي آيد س��كوت كنيم ممكن است فردا همين 
ظلم سر خودمان بيايد. اعتقاد داشت نبايد در 

برابر ظلم س��كوت كرد و بايد جلوي كافران و 
ظالمان ايستاد. 

آنجا هم با هم بودي��م و چند روزي هم در حرم 
حضرت زينب)س( بوديم. م��راد در حرم حال 
و هواي ديگ��ري گرفته بود و عاش��قانه با خدا 
صحبت مي ك��رد. با هم در حل��ب بوديم و بعد 
براي عمليات رفتيم. گروه ما ش��ب به منطقه 
عملياتي رس��يد و گروهي كه مراد در آن بود، 
صبح به عنوان نيروي كمكي به منطقه آمدند. 
حدود 15 نف��ر بودند كه فرمانده ش��ان گفت 
يك جا جمع نشويد و از هم فاصله بگيريد. در 
درگيري و نبرد بوديم كه خمپاره اي انداختند 
و باعث ش��هادت و زخمي ش��دن چن��د نفر از 
نيروهاي م��ان ش��د. آن لحظه نمي دانس��تيم 
چه كساني شهيد ش��ده و چه كساني زخمي 
هستند و وقتي به عقب برگشتيم و آمار نفرات 
را گرفتيم متوجه شديم مراد شهيد شده است. 
شهيد خيلي آدم درستي بود. آدم خوب و بي سر 
و صدايي بود كه فقط به هدفي كه در سر داشت 
فكر مي كرد.  مراد شيعه بود و رفاقت زيادي با 
اهل سنت داشت و اصاًل بحث شيعه و سني كه 
دشمنان مي گويند در سيستان مطرح نيست. 
شهيد اين آرزو را از صميم قلب داشت كه اول 
به زيارت حرم حضرت زينب)س( برود و پس از 
زيارت، به جنگ با تروريست ها برود. ان شاءاهلل 
شهادت مباركش باش��د. خيلي دوست داشت 

شهيد شود و به آرزويش رسيد. 

محمدمهدي دكالي از بستگان و دوستان 
شهيد

من در كنار نسبت فاميلي ام با شهيد، دوستي 
نزديكي هم با او داشتم. به نظرم مي آيد كسي 
را از او بهتر نمي شناسم. از هر لحاظ واقعاً انسان 
با ايمان، درس��ت، خوب و نمونه اي بود. مدتي 
مي ش��د كه رفتن به عراق و سوريه در ذهنش 
بود. شب و روز به مدافع حرم شدن فكر مي كرد 
و خيلي پيگير بود كه او را به سوريه ببرند. من 
و او مي خواس��تيم با هم برويم و اسم مان را هم 
با هم نوشتيم و پرونده  تشكيل داديم ولي براي 
من مش��كلي پيش آمد كه نتوانس��تم همراه 

شهيد شوم. 
شهيد عبداللهي واقعاً به ائمه اطهار و اهل بيت 
عش��ق مي ورزيد. خاطرات زي��ادي از بودن با 
ش��هيد دارم و س��فرهاي زيادي با هم رفتيم و 
شهرهاي زيادي را گشتيم و من در اين مدت كه 
با شهيد دوست و آشنا بودم هيچ بدي يا مشكل 
خاصي از او نديدم. واقعاً انسان خوب و درستي 

بود. االن جايش براي همه ما خالي است. 
 

عيسي عبداللهي از بستگان شهيد
اختالف سني من با شهيد زياد است و بيشتر با 
پدر و عموهايمان رفت و آمد داشت و ما هم در 
خالل همين رفت و آمدها با شهيد آشنا شديم. 
شهيد را از همان ابتدا انساني متدين، آرام و با 
تقوا شناختم. يك بچه مسجدي پاي كار بود. 
آدم س��اكت و آرامي بود كه كار به كار كس��ي 
نداشت. شغلش كشاورزي بود و سرگرم كارهاي 
خودش بود.  يك بار ما مي خواس��تيم ماشين 

بخريم و مقداري پ��ول كم داش��تيم. با اينكه 
سن مان كمتر از ايش��ان بود وقتي پيش شان 
رفتيم كارت عابر بانكش را به ما داد و گفت هر 
چقدر كم و كسري داريد از اين كارت برداشت 
كنيد. آدمي بود كه به كوچك و بزرگ احترام 
مي گذاشت. دو قطعه زمين كشاورزي داشت و 
وضع مالي اش خوب بود. اين نش��ان از بزرگي 
روح و منش ايش��ان دارد. كارت بانكي  اش كه 
مبلغ زيادي پول داخلش بود را به ما داد و اين 
اطمينان را كرد و گفت هر چقدر كه نياز داريد 
از داخل كارت پول برداريد. وقتي اين كارشان 
را ديديم از دست و دلبازي شان تعجب كرديم. 
االن در اين دوره و زمانه چنين انسان هايي كم 
پيدا مي شوند. من ش��غلم دبيري است و االن 
دختر شهيد شاگرد من است. شهيد عبداللهي 
به ما مي گفت ش��ما حامالن جبه��ه فرهنگي 
هس��تيد و پيش ما بياييد و با ما و بچه هاي مان 
صحبت كني��د. رابط��ه اش با اهل س��نت هم 
خيلي خوب بود. در كنار اهل س��نت، دوستان 
غيربوم��ي زيادي داش��ت و با ه��م همكاري و 

برادري داشتند. 
من ب��ا بچه ه��اي پايگاه ط��رح طواي��ف كه از 
يادگارهاي ش��هيد شوش��تري است، صحبت 
مي كردم. آنه��ا به من گفتند كه ش��هيد براي 
اعزام ثبت نام كرده و مي خواهد برود. مي گفتند 
نمي خواس��تيم اسمش را بنويس��يم و معتقد 
بوديم همين جا بماند و باالي س��ر خانواده اش 
باشد بهتر اس��ت ولي وقتي خود مراد ماجرا را 
فهميد ناراحت ش��د و گفت من بايد به سوريه 
بروم و مبارزه با تروريست ها و دفاع از حرم االن 

واجب تر است. 
خداوند چنين توفيقي به هر كس��ي نمي دهد. 
روحاني محل مان مي گويد مدافع حرم ش��دن 
توفيق و عنايت بزرگي است كه خداوند به همه 
كس نمي دهد. اين توفيق نصيب مراد ش��د و 

واقعاً خوش به سعادتش. 
اينكه برخي مي گويند مدافعان حرم براي پول 
مي روند؛ يا از سر عناد اين حرف ها را مي زنند يا 
از سر ناداني. اين حرف هاي كوته فكرانه اي است 
كه دشمنان براي تخريب چهره شهداي مدافع 
حرم مي سازند. من به شما 500 ميليون بدهم 
آيا شما حاضر هستيد دستتان را قطع كنيد؟ 
قطعاً هيچ كس حاضر نيس��ت پول بگيرد تا به 
بدن و سالمتي خودش آسيب بزند. اين شبهات 
را وهابيون بين مردم مي اندازند و براي نمونه و 
حجت خود شهيد عبداللهي كافي  است. خدا را 
شكر وضع زندگي ايشان خيلي خوب بود و هيچ 
نياز مالي و مادي نداشت. حتي بيشتر هم پول 

داشت و به ديگران هم كمك مي كرد. 

محمد بامري پسرخاله شهيد
ش��هيد از همان دوران كودك��ي همكالس و 
دوست من بود. از زماني كه با هم دوران ابتدايي 
مي رفتيم خيلي بچه مظلوم، درسخوان و سر به 
زيري بود. پنجم ابتدايي ايشان ترك تحصيل 
كرد. چون روستاي ش��ان مدرس��ه راهنمايي 
نداش��ت و بايد باالجب��ار به روس��تاي دلگان 
مي رفت. برايش سخت بود و نتوانست برود. نان 
حالل پدرش باعث شد مراد در اين راه بيفتد. 
كار پدرش كشاورزي بود و او كمك حال پدرش 

بود. كم كم شغل پدرش را ياد گرفت و در كنار 
كشاورزي، تعمير موتور پمپ هاي گازوئيلي را 

هم ياد گرفت. 
دوران تحصيل روستاهاي مان كنار هم بود. ما 
به خانه شان رفتيم. بلوچستان طوري است كه 
براي ناهار جايي نمي رفتيم. مقداري خرما پيش 
ايشان بود و ايش��ان همان خرماها را بين مان 
تقسيم كرد. محال بود وقتي ايشان از خانه بيايد 
و چيزي برايمان نياورد و تقسيم نكند. رفتنش 
را به خانواده اش نگفت تا مانع رفتنش نشوند. 

بعد از چند س��ال ازدواج كرد. م��راد زماني كه 
ازدواج كرد چهار گوس��فند داش��ت. محرم كه 
شد به من گفت هر كاري كه مي خواهي بكني 
من اين چهار گوسفند را دارم كه ما روز عاشورا 
يكي از گوسفندهايش را قرباني كرديم. عاشورا 
ايشان دگرگون مي شد. خيلي كم حرف مي زد 
و بيش��تر گوش مي كرد. در مجالس ما بيشتر 
حرف مي زديم، ولي ايشان خيلي كم حرف بود. 
پوشيدن رخت شهادت واقعاً برازنده ايشان بود. 
قبل از اعزامش به سوريه پيش من آمد و خيلي 
با هم صحبت كرديم. من بهش گفتم تو اگر به 
سوريه بروي احتمال شهادتت خيلي زياد است 
كه گفت من هم دنبال همين قضيه هس��تم و 
باالتر از اين هيچ هدفي ندارم. آن ش��ب كمي 

خنديديم و شوخي كرديم. 
وقتي ش��هيد اعزام ش��د من مطمئن بودم كه 
مراد شهيد خواهد شد. تمام روستا مي گفتند 
مراد ديگر برنمي گردد و ش��هيد خواهد ش��د. 
لياقت ش��هادت داش��ت و خدا خواست كه به 
آرزويش برس��د. به مراد مي گفتم به س��وريه 
بروي انتظار خاصي از كس��ي داري؟ گفت من 
همين  كه در آن مناطق بروم و شهيد شوم برايم 
كافي است. شهادت حق اين انسان هاي پاك و 

مظلوم است. 
شهيد وقتي فيلم سر بريدن بچه ها و انسان ها 
را مي ديد برايش گران تمام مي ش��د. وقتي در 
اخبار وضعيت سوريه را مي ديديم دلمان به درد 
مي آمد. اينجا ما تنفر خاصي از آل سعود خائن 
داريم. دولت عربستاني كه مثاًل مسلمان است 
با حمايت از تروريست ها ايجاد نفرت مي كند. 
مراد چند بار به م��ن گفته بود خدا جبهه را كه 
از ما گرفت،  كاش جبهه ديگري بود و ما در آن 
حاضر مي ش��ديم. اصاًل فكر نمي كرديم عرصه 
ديگري براي شهادت باز شود. اما شد و مراد به 

آسمان پركشيد. 

گفت وگوي »جوان« با اقوام شهيد بلوچ دفاع از حرم، مراد عبداللهي 

شهادت هم به خوبی هایش اضافه شد

مراد شيعه بود و رفاقت زيادي با اهل 
س�نت داش�ت و اصاًل بحث شيعه و 
س�ني ک�ه دش�منان مي گوين�د در 
سيستان مطرح نيس�ت. شهيد اين 
آرزو را از صميم قلب داش�ت که اول 
به زي�ارت حرم حض�رت زينب)س( 
برود و پ�س از زي�ارت، ب�ه جنگ با 
تروريست ها برود. ان شاءاهلل شهادت 
مبارکش باشد. خيلي دوست داشت 
ش�هيد ش�ود و به آرزويش رس�يد

  احمد محمدتبريزي
استان سيستان و بلوچستان با تقديم چندين شهيد سهم به سزايي در دفاع از حرم اهل  بيت 
ايفا کرده است. شهيد مراد عبداللهي يكي از شهيدان بلوچ است که در کنار رزمندگاني چون 
سلمان برجسته، عمر مالزهي و اصغر بامري در جبهه سوريه جنگيد و به شهادت رسيد. شهيد 
عبداللهي يكي از شهداي مظلوم اين اس�تان بود که نسبت به ديگر شهدا کمتر سخني از وي 
به ميان آمده اس�ت. حوزه پايداري روزنامه »جوان« براي آشنايي و معرفي بيشتر و بهتر اين 
شهيد با پنج نفر از دوستان و بس�تگانش گفت و گو کرده که ماحصلش را در ادامه مي خوانيد. 
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وزارت اطالعات اعالم کرد؛
سرشاخه های قیمت گذاری جعلی 

ارزهای خارجی دستگیر شدند
روابط عمومی وزارت اطالعات با انتشار اطالعیه ای 
سرشاخه های  و  گردانندگان  از  تعدادی  کرد  اعالم 
کشور  در  خارجی  ارزهای  جعلی  گذاری  قیمت 

شناسایی و دستگیر شدند.
سربازان گمنام امام زمان )عج( طی انجام اقدامات 
ارز  بازار  روند  به  بخشی  ثبات  منظور  به  اطالعاتی 
از  تعدادی  آن،  زننده  برهم  عوامل  با  برخورد  و 
گردانندگان و سرشاخه های اصلی کانال ها، گروه ها 
و صفحات مجازی که درصدد قیمت گذاری جعلی 
ارزهای خارجی، انجام معامالت فردایی و سوداگری 
را  آنها  و  داده  قرار  اطالعاتی  رصد  مورد  بودند، 

شناسایی و دستگیر کردند.
این  کارشناسان  اطالعاتی  اشراف  با  راستا  این  در 
نوسانات  بر  مؤثر  عوامل  از  نفر   11 وزارتخانه، 
غیرعادی بازار ارز در شبکه های اجتماعی با دستور 

مقام محترم قضائی بازداشت و روانه زندان شدند.
همچنین شناسایی 3۲۰ نفر از عوامل اصلی مرتبط 
پذیرفته  انجام  نیز  مجازی  گروه های  و  کانال ها  با 
است که به زودی اقدامات الزم جهت برخورد با این 

عناصر مخرب بازار ارز صورت می گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری
 استان تهران هشدار داد؛

کالهبرداری برخی اتباع خارجی از 
ایرانی های دارای تمکن مالی

استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
و  سوءاستفاده ها  به  نسبت  بخشنامه ای  در  تهران 
ایرانی های  از  کشورها  برخی  اتباع  کالهبردارِی 
که  بخشنامه ای  داد.در  هشدار  مالی،  تمکن  دارای 
خدمات  ارزیابی  و  نظارت  مدیرکل  نامه  براساس 
از  پیشگیری  معاونت  نامه  همچنین  و  گردشگری 
وقوع جرم و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب 
میراث  مدیرکل  ـ  جانفشان  پرهام  امضای   با  و 
اطالع  به  ـ   و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی،   
افزایش  به  رسیده،  گردشگری  تشکل های  تمام 
شیوه  این  درباره  قضایی  پرونده های  و  گزارش ها 
کالهبرداری اشاره شده و آمده است: »برخی اتباع 
آفریقایی  کشورهای  از  به ویژه  خارجی  کشورهای 
با شناسایی افراد ایرانی دارای تمکن مالی و اعالم 
این که قصد سرمایه گذاری در کشور ایران را دارند، 
نسبت به دریافت ریال از این افراد اقدام کرده و به 

ازای آن ارزهای جعلی ارائه می کنند.«
دفاتر  ویژه  به  گردشگری،  تشکل های  از  ادامه  در 
سفرهای  اجرای  مسؤولیت  که  مسافرتی  خدمات 
جلوگیری  برای  شده  درخواست  دارند،  را  خارجی 
صیانت  و  کالهبرداری  نوع  این  احتمالی  وقوع  از  
از حقوق شهروندان  ایرانی، موضوع به اطالع تمام 
تا در صورت  واحدهای تحت پوشش رسانده شود 
مشاهده موارد مشکوک، موضوع در اسرع وقت به 

مراجع انتظامی و قضایی گزارش شود.

خبر

جدول 3233

فلوشیپ آنژیوپالستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
ارائه  توضیحاتی  قلبی  سکته  در خصوص  ایران،  پزشکی 

داد.
پاسخ  در  سیما،  سالمت  شبکه  در  برادران،  عبدالوهاب 
شایع ترین  گفت:  چیست،  قلبی  سکته  که  سوال  این  به 
است.  مغزی  و  قلبی  سکته  دنیا،  در  میر  و  مرگ  علت 
وقتی سکته قلبی اتفاق می افتد که در عروق کرونر )عروق 
را دارند، لخته  به قلب  روی قلب( که وظیفه خونرسانی 
در  گردد،  متوقف  عروق  این  به  و خونرسانی  ایجاد شود 
این صورت سکته قلبی اتفاق می افتد. گاهی لخته به طور 
کامل رگ را نمی بندد و خون رسانی تا حدی برقرار است، 
که با عالئمی مانند: درد شدید و فشار بر روی قفسه سینه 

و همچنین تعریق شدید همراه است.
این فلوشیپ آنژیوپالستی در پاسخ به این سوال که آیا 
علم  اگر  افزود:  کرد،  بینی  پیش  را  قلبی  می توان سکته 
به جایی برسد که بتواند سکته قلبی را پیش بینی کند، 
که  گرفته  صورت  بیماری  این  درمان  در  بزرگی  تحول 

متأسفانه در حال حاضر امکان پذیر نیست.
وی در پاسخ به این سوال که راه های تشخیصی سالمت 
قلب چیست، گفت: برای اینکه از سالمت راه های هدایتی 
اطالعاتی  اگر  می گیریم.  قلب  نوار  شویم،  مطلع  قلب 
انجام  اکوکاردیوگرافی  باشد،  نیاز  قلب  دریچه های  از 

زیادی  عروق  تنگی  دچار  که  فردی  در  )البته  می دهیم، 
ماهیچه های  ناقص  انقباض  با  اکوکاردیوگرافی  در  باشد، 
نیز پی  تنگی عروق  به  روبرو می شویم که می توان  قلب 
با  نیز،  قلب  عروق  سالمت  بررسی  برای  همچنین  برد.( 

تشخیص و توصیه پزشک، آنژیوگرافی انجام می شود.
این متخصص قلب، در پاسخ به این سوال که چرا سکته 
قلبی اتفاق می افتد، گفت: اگر عروق دارای تنگی شدید 
باشد، احتمال بروز سکته قلبی زیاد است، ذکر این نکته 
ایجاد  مهم است که تنگی های متوسط هم ممکن است 

سکته قلبی کنند.
التهاب در پالک چربی  با ایجاد  وی افزود: فرایند سکته 
رسوب کرده در عروق اتفاق می افتد. در این فرایند پالک 
چربی پاره می شود و با اضافه شدن سایر فاکتورها به این 
به طور  را  ایجاد می گردد که مسیر  بزرگی  لخته  پالک، 

کامل می بندد و فرد دچار سکته قلبی می شود.
را  عروق  در  چربی  پالک  ایجاد  علل  ادامه،  در  برادران 
شامل آترواسکلروزیس )سفتی یا تصلب شرایین( و عوامل 
و فاکتورهای خطر دیگری مانند دیابت، فشار خون باال، 
تحرک،  عدم  دخانیات،  و  باال، سیگار  کلسترول  و  چربی 
سن باالی 4۵ سال در آقایان و سن باالی ۵۵ سال در 
برای تنگی  تنهایی می تواند عاملی  به  خانم ها )که حتی 
عروق محسوب شود(، عدم رعایت تغذیه سالم، اضطراب 

و استرس، خواب ناکافی، مشغله های فکری و…، دانست.
این متخصص قلب و عروق یادآور شد: در مسائل قلبی، 
تنها به دنبال عالئم شدید و ناتوان کننده نیستیم و باید 
خطر  فاکتور  با  افراد  در  خصوص  به  عالئم  کوچک ترین 
باال،  خون  فشار  و  چربی  خانوادگی،  سابقه  دارای  )افراد 

دیابت و…(، حتماً مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.
وی افزود: افراد همراه با شرح حال مثبت )وجود عوامل 
خطر و همچنین عالئم بالینی(، برای بررسی عروق، نیاز 
به رؤیت مستقیم عروق دارند، که به این عمل آنژیوگرافی 
می گوئیم. عمل آنژیوگرافی از عروق دست و یا عروق پا 
انجام می گیرد، در صورت وجود تنگی در عروق، با عمل 
آنژیوپالستی و جایگذاری فنر )استنت( در رگ تنگ شده، 
از  استفاده  ترجیح  خصوص  این  در  می کنیم.  باز  را  آن 
استنت دارویی است، که جنس خاصی دارد و بر اساس 

اندازه رگ، انتخاب و جایگذاری صورت می گیرد.
برادران، در پاسخ به این سوال که چکاپ قلبی چیست، 
گفت: منتظر ایجاد عالئم قلبی نباشید، افراد به ظاهر سالم 
نظر  تحت  قلب خود،  از سالمت  اطمینان  برای  باید  نیز 
پزشک، با انجام چکاپ )اندازه گیری فشار خون، آزمایش 
بررسی  به  و…(،  اکوکاردیوگرافی  ورزش،  تست  خون، 
سالمت قلب خود اقدام کنند. خوشبختانه با پیشرفت علم 
پزشکی و مهارت متخصصین، بهترین کارهای آنژیوگرافی 

و آنژیوپالستی در کشور انجام می شود.
سینه  قفسه  درد  دچار  که  افرادی  کرد:  توصیه  وی 
می شوند، باید فوراً با اورژانس تماس بگیرند، از این افراد 
در منزل نوار قلب گرفته می شود و با روش تله مدیسن، 
نوار به مرکز قلب فرستاده می شود و توسط متخصصین 
قلب،  نوار  در  سکته  مشاهده  صورت  در  و  بررسی  قلب 
سریعاً بیمار به بخش آنژیوگرافی نزدیک ترین بیمارستان 
تعیین شده، رسانده می شود )طرح ۲47( و هرچه زودتر 
این رگ بسته، باز می شود تا خونرسانی برقرار شود، در 
این روش حجم عضله قلبی که از بین می رود، بسیار کمتر 
است و معجزه وار سالمت قلب به فرد بازگردانده می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فشار خون 
باالتر از 13۰ روی 8۰ را، فشار خون باال دانست که نیاز 
مصرف  تا  زندگی  سبک  تغییر  از  که  دارد،  اقداماتی  به 

داروها متفاوت است.
وی متذکر شد: فشار خون معموآل هیچ عالمتی ندارد و 
در نهایت ممکن است با ایجاد خونریزی در عروق قلبی و 

مغزی، باعث بروز سکته شود.
به  نیاز  تا چانه،  ناف  از  یادآوری کرد: هر دردی  برادران 

بررسی قلبی دارد.

محققان ایرلندی می گویند؛

تنهایی خطر بیماری قلبی 
عروقی را افزایش می دهد

برای افراد مبتال به بیماری قلبی، تحقیقات جدید نشان 
می دهد که تنهایی، انزوای اجتماعی و تنها زندگی کردن 

می تواند از طول عمر بکاهد.
به  مبتال  افراد  عامل  سه  این  مطالعه،  این  اساس  بر   
بیماری های قلبی عروقی را در معرض خطر بیشتر مرگ 
بیماری  به  عروقی  قلبی  بیماری  می دهد.  قرار  زودرس 

قلبی و سکته اشاره دارد.
لیمریک  دانشگاه  از  اصلی  نویسنده  النگ«،  »رویزین 
مانند  اجتماعی  سالمت  »فاکتورهای  می گوید:  ایرلند، 
توجه زیادی را به خود  انزوای اجتماعی اخیراً  تنهایی و 
زمینه سالمت  در  که  است  مهم  بسیار  و  کرده اند  جلب 

قلب و عروق به بررسی آنها پرداخته شود.«
افزود: »آنچه که مشخص نبود این است  ادامه  النگ در 
که آنها تا چه حد بر مدت زمان زندگی افراد در هنگام 

تشخیص بیماری قلبی عروقی تأثیر دارند.«
این  از  یک  هر  که  داد  نشان  ما  »بررسی  می گوید:  وی 
فاکتورها در درمان بیماری های قلبی عروقی بسیار مهم 
هستند، زیرا به نظر می رسد افزایش سطح تنهایی، انزوای 

زودرس  مرگ  به  منجر  کردن  زندگی  تنها  و  اجتماعی 
می شود.«

این  برای  مختلفی  دالیل  احتماالً  که  کرد  اضافه  النگ 
گرفته  دیگر  شخص  حمایت  از  که  دارد،  وجود  موضوع 
تا نحوه واکنش بیولوژیکی یک فرد به استرس را شامل 

می شود.
برای این گزارش، محققان 3۵ مطالعه انجام شده در اروپا، 
آمریکای شمالی و آسیا را طی چندین دهه بررسی کردند.

اثرات تنهایی زندگی کردن در کشورهای اروپایی قوی تر 
ظاهر شد. بر اساس این مطالعه، این ممکن است بازتابی 
از تعداد زیادی از افرادی باشد که در بخش هایی از اروپا 

به تنهایی زندگی می کنند.

سکته قلبی چگونه اتفاق می افتد
 مراقب فشارخون باشید

بروز موج هشتم کرونا  
منتفی نیست



امام مهدی علیه السالم
إنَهّ اللَهّ َمَعنا، َفال فاَقَة بِنا إلی َغیِرِه و الَحقُّ َمَعنا َفلَن ُیوِحَشنا َمن َقَعَد َعنّا؛

خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم. حق با ما است
 و باكی نیست كه كسی از ما روی بگرداند.

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

نمابر: 33234136   تلفن: 33234135           
   چاپ و لیتوگرافی  :  ملت 

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

یافته جدید تحقیقاتی؛
علت از دست دادن بویایی

 ناشی از ابتال به کووید ۱۹ مشخص شد
حس  کووید19،  عفونت  های  مشخصه  از  یکی 
مطالعه  یک  در  است.  رفته  دست  از  بویایی 
جدید، محققان مرکز سالمت دوک در کارولینای 
شمالی، حمله ایمنی مداوم به سلول های عصبی 
بویایی- سلول های موجود در باالی حفره بینی- 
می دانند.  مقصر  را  سلول ها  آن  تعداد  کاهش  و 
دکتر »بردلی گلدشتاین«، سرپرست تیم تحقیق، 
گفت: »یکی از اولین عالئمی که به طور معمول 
بین  از  است،  بوده  همراه   19 کووید  عفونت  با 
در  بیانیه ای  در  گلدشتاین  است.«  بو  رفتن 
افرادی  از  بسیاری  »خوشبختانه،  گفت:  دانشگاه 
که در مرحله حاد عفونت ویروسی، دچار تغییر 
یک  طی  را  خود  بویایی  می شوند،  بویایی  حس 
تا دو هفته آینده بدست می آورند، اما در برخی 
این بهبودی حاصل نمی شود.« برای این مطالعه، 
محققان نمونه های بافت بویایی را از ۲4 بیوپسی، 
از جمله 9 بیمار با از دست دادن طوالنی مدت 
حس بویایی بعد از ابتالء به کووید 19، تجزیه و 
تحلیل کردند. این روش، پاسخ التهابی گسترده 
قرار  آن  در  بو  عصبی  سلول های  که  بافتی  در 
دارند را نشان داد. حتی وقتی سطح کووید قابل 
همچنان  التهاب  این  نداشت،  وجود  تشخیص 
تعداد  کاهش  می گویند  محققان  داشت.  ادامه 
آسیب  دلیل  به  احتماالً  بویایی  نورونهای حسی 
گفته  به  است.  مداوم  التهاب  از  ناشی  بافت 
درمان ها  طراحی  برای  اطالعات  این  محققان، 
مهم خواهد بود. گلدشتاین گفت: »ما امیدواریم 
که تعدیل پاسخ ایمنی غیرطبیعی یا فرآیندهای 
ترمیم در بینی این بیماران بتواند حداقل تا حدی 

حس بویایی را بازگرداند.«

افراد سیگاری در معرض زوال حافظه 
دوران میانسالی

نیاز  سیگار  ترک  برای  دیگری  دلیل  به  اگر 
مغز  سالمت  دارند؛  دلیل  یک  محققان  دارید، 
می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  میانسالی.  در 
به سالمت ریه و قلب آسیب  تنها  نه  که سیگار 
می رساند، بلکه احتمال از دست دادن حافظه و 

سردرگمی در میانسالی را افزایش می دهد.
ایالتی اوهایو، احتمال  به گفته محققان دانشگاه 
ترک  را  سیگار  که  کسانی  برای  شناختی  زوال 
این کار را  می کنند کمتر است؛ حتی اگر اخیراً 
بین  ارتباط  تحقیقات گذشته  باشند.  داده  انجام 
انواع  سایر  یا  آلزایمر  بیماری  و  کشیدن  سیگار 
زوال عقل را نشان داده است. محققان با استفاده 
خطر  عوامل  بر  نظارت  سیستم  نظرسنجی  از 
ذهنی  شناختی  زوال  معیارهای   ،۲۰19 رفتاری 
را برای سیگاری های فعلی، سیگاری های اخیر و 
کسانی که سال ها قبل ترک کرده بودند، بررسی 
کردند و بیش از 136۰۰۰ فرد 4۵ ساله و باالتر را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. حدود 11 درصد 

زوال ذهنی شناختی را گزارش کردند.
مطالعه،  این  ارشد  نویسنده  وینگ«،  »جفری 
سال   ۵9 تا   4۵ سنی  گروه  در  »ارتباط  گفت: 
در  ترک  که  می دهد  نشان  و  بود  مهم  بسیار 
برای سالمت  از زندگی ممکن است  این مرحله 
شناختی مفید باشد.« شیوع زوال ذهنی شناختی 
برابر   1.9 تقریباً  مطالعه  مورد  افراد سیگاری  در 
از  برای کسانی که کمتر  بود.  افراد غیرسیگاری 
بودند، 1.۵  را ترک کرده  1۰ سال پیش سیگار 
برابر افراد غیرسیگاری بود. ترک سیگار در مدت 
زمان طوالنی تر مزایای بیشتری داشت. محققان 
دریافتند افرادی که بیش از یک دهه قبل از این 
زوال  شیوع  کردند،  ترک  را  سیگار  نظرسنجی 
گروه  از  باالتر  کمی  فقط  شأن  ذهنی  شناختی 

غیرسیگاری بود.
قهوه برای مبتالیان به فشارخون باال 

خطرناک است
مبتال  افراد  که  دهد  می  نشان  جدید  تحقیقات 
به فشار خون شدید باید از نوشیدن بیش از حد 
قهوه خودداری کنند. این مطالعه نشان داد برای 
کسانی که فشار خون 16۰/1۰۰ یا باالتر دارند، 
نوشیدن دو فنجان قهوه یا بیشتر در روز با افزایش 
از بیماری قلبی در  برابری خطر مرگ ناشی  دو 
مرتبط  نمی نوشند  قهوه  که  افرادی  با  مقایسه 
این  نویسنده  تراموتو«،  »ماسایوکی  دکتر  است. 
اینکه  از  از دانشگاه کالیفرنیا، گفت: »ما  مطالعه 
میر  و  مرگ  خطر  افزایش  با  قهوه  زیاد  مصرف 
ناشی از بیماری های قلبی عروقی در میان افراد 
شگفت  است  همراه  شدید  خون  فشار  به  مبتال 
زده شدیم.« تراموتو در ادامه افزود: »در مقابل، 
مصرف چای سبز با افزایش خطر مرگ ناشی از 
بیماری های قلبی عروقی در تمام گروه های فشار 
پلی  می گویند  محققان  نیست.«  مرتبط  خون 
فنول ها با خواص ضد التهابی و آنتی اکسیدانی 
ممکن است عامل فواید چای سبز باشند.تراموتو 
گفت: »این اثرات مفید چای سبز ممکن است تا 
با  حدی توضیح دهد که چرا فقط مصرف قهوه 
افزایش خطر مرگ در افراد مبتال به فشار خون 
شدید همراه است، علیرغم اینکه هم چای سبز و 

هم قهوه حاوی کافئین هستند.«

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

 استیضاح وزیر اقتصاد جدی شد
بودجه مجلس شورای اسالمی  و  برنامه  عضو کمیسیون 
به  نمایندگان  برخی  موجود،  شرایط  به  توجه  با  گفت: 
سمت استیضاح وزیر اقتصاد رفته اند و با توجه به اینکه 
این موضوع موافقت کرده اند به  با  از نمایندگان  نفر   ۵۰
دست  در  جدی  صورت  به  استیضاح  این  می رسد  نظر 

پیگیری قرار دارد.
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  فرزانه  اهلل  ولی 
بودجه  ساختار  اصالح  ضرورت  درباره  اسالمی،  شورای 
سال  بودجه  الیحه  ارائه  ایام  در  حاضر  حال  در  گفت: 
آنجا  از  اما  هستیم  اسالمی  شورای  مجلس  به   14۰۲
که این موضوع با ارائه برنامه هفتم توسعه همزمان شد، 
تأخیری به وجود آمد. برنامه ششم توسعه سال گذشته 
آن  مدت  به  سال  یک  تصمیمات،  بر  بنا  و  شد  منقضی 
اضافه شد اما در حال حاضر تصمیم بر این است که دیگر 

برنامه ششم تمدید نشود و برنامه هفتم ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به جلسه اخیر مجلس برای بررسی 
اقدامات و سیاست های ارزی دولت سیزدهم، اظهار کرد: 
اقتصاد  وزیر  توضیحات  از  مجلس  رئیس  و  نمایندگان 
به  گزارش  ارائه  نشدند.  قانع  مرکزی  بانک  رئیس کل  و 
مجلس و بیان انتقادات عایده ای برای مردم ندارد. انتظار 
نمایندگان بر این است که دولت به صورت شفاف برنامه 
خود را اعالم کند و بگوید چه رویکردی برای کاهش و 
به  با توجه  ارز دارد. فرزانه خاطرنشان کرد:  کنترل نرخ 
شرایط موجود، برخی نمایندگان به سمت استیضاح وزیر 
اقتصاد رفته اند و با توجه به اینکه ۵۰ نفر از نمایندگان با 
این موضوع موافقت کرده اند به نظر می رسد این استیضاح 

به صورت جدی در دست پیگیری قرار دارد.

دولت ارز را به تورم وابسته بداند، 
شوک های بازار ادامه می یابد

شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نائب 
بدانیم،  وابسته ای  تابع  را  ارز  وقتی  تا  گفت:  اسالمی 
شوک های بازار ادامه می یابد. محسن زنگنه نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی درباره 
و  اقدامات  به  رسیدگی  موضوع  با  مجلس  اخیر  جلسه 
جلسه  از  من  تحلیل  گفت:  دولت،  ارزی  سیاست های 
که  است  این  دولت  ارزی  اقدامات  بررسی  برای  اخیر 
بلکه موضوع  افراد نیست،  اقتصادی درباره  مشکل حوزه 
سیاست گذاری کالن و اتفاق نظر درباره چگونگی تصمیم 
موضوع  سه  اقتصاد  در  ما  کرد:  بیان  وی  هاست.  گیری 
داریم.  تورم«  نرخ  و  بهره  نرخ  »ارز،  عنوان  تحت  کالن 
را  عامل  سه  این  رابطه  باید  ابتدا  که  آنجاست  مشکل 
بدانیم و بشناسیم. سیاست گذاران کالن کشور در دولت، 
بانک مرکزی و مجلس باید با هم تفاهم کنند و به اتفاق 
نظر برسند که کدام یک از این سه مورد پیشران و کدام 
یک تابعی از دیگری است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سه نگاه وجود 
دارد، نگاه اول آن است که ارز، تابعی از تورم بوده و به 
آن وابسته است، برآیند چنین نگاهی آن است که دولت 
و بانک مرکزی وظیفه ای در قبال حفظ ارزش پول ملی 
دیگری  نگاه  داد:  ادامه  وی  ندارند.  دالر  اسمی  ارزش  و 
اتفاقاً  که در مقابل دیدگاه قبلی قرار دارد این است که 
وضعیت ارز بر نرخ تورم تأثیر دارد و شوک های بازار ارز 
است  معتقد  دیدگاه  این  می شود.  تورم  جهش  موجب 
که با کنترل قیمت ارز می توان تورم را نیز کنترل کرد. 
دیگری  نگاه  دیدگاه  دو  این  کنار  در  کرد:  اضافه  زنگنه 
وجود دارد که معتقد است، »نرخ بهره« پیشران است و 
بر تورم و ارز تأثیر دارد به طوری که با افزایش نرخ بهره 
را کنترل کرد.  تورم  را کاهش داد و  ارز  می توان قیمت 
شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
اسالمی گفت: اینها بحث های جدی در اقتصاد است که 
باید میان مجلس، دولت و بانک مرکزی بر سر آن تعیین 
تکلیف صورت بگیرد. اداره کشور مثل دانشگاه نیست که 
باشد و چنین اختالف نظرهایی  هر کسی نظری داشته 
پذیرفتنی باشد. این نهادها مسئولیت سیاستگذاری های 
کالن اقتصادی را بر عهده دارند و باید به اتفاق نظر برسند، 
چرا که در این زمینه نمی توان با آزمون و خطا عمل کرد. 
بحث  این  درباره  است  سال   4۰ کرد:  خاطرنشان  زنگنه 
اساسی به جمع بندی نرسیده ایم؛ اما باید بدانیم تا زمانی 
به طور قطع،  بدانیم  به تورم  تابع وابسته  ارز را یک  که 
شوک های بازار ادامه خواهد داشت. نظر وزیر اقتصاد نیز 
به این دیدگاه نزدیک است، اما به نظر می رسد بخشی از 

تیم اقتصادی دولت با این نگاه همراه نیستند.

سالمت

جامعه
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عضو مجلس خبرگان عنوان کرد:

شبهه افکنی در اغتشاشات از اهداف فتنه گران است

رهبری  رئیسه مجلس خبرگان   عضو هیات 
گفت: از اول پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
1۵ فتنه را پشت سر گذاشتیم و شبهه افکنی 

در اغتشاشات از اهداف فتنه گران است.
در  جمعه  روز  خاتمی  احمد  سید  اهلل  آیت 
شهر  مصالی  در  دی   9 بزرگداشت  مراسم 
و  کودتاها  جریانات،  از  بعد  افزود:  قاین 
از  انقالب،  پیروزی  اول  سال های  توطئه های 
جمله در فتنه 78 جنایت های بسیاری کردند 
با حضور  اینها حمایت کرد که  از  و استکبار 
مردم در ۲3 تیر طومار ننگین شان بسته شد.

وی گفت: سال 88 نیز هشت ماه کشور را به 
آشوب کشیدند و فتنه جاه طلبان در این سال 
نیز ناکام ماند لذا با حرکاتی که داشتند خون 
مردم به جوش آمد و لشکریان به عشق رهبر 

به میدان آمدند.
داشت:  اظهار  تهران  موقت  جمعه  امام 
آبروی  به  ماه  هشت  این  در  فتنه گران 

بین المللی نظام ضربه زدند.

وی افزود: ۲ جبهه در فتنه 88 شکل گرفت؛ 
مردم  دیگر  جبهه  و  فتنه گران  جبهه  یک 
بودند که در مقابل جبهه اول قرار گرفتند و 

آنها را ناکام کردند.
آیت اهلل خاتمی بیان کرد: آدم های فتنه 88 
همان آدم های سال 78 بودند و همه دغدغه 
برخی  نباشد،  فقیه  والیت  که  بود  این  آنها 
افراد هنوز برای این انقالب خمیازه می کشند 

و خمیازه ها خواهند کشید.
فتنه  هاشمی،  مهدی  باند  فتنه  گفت:  وی 
اخیر  اغتشاشات  یا  فتنه  و   98 سال  بنزینی 
و  بوده  افراد  این  ناکام  اقدامات  دیگر  از 
است  فتنه گران  فقرات  ستون  والیت ستیزی 
که وجه مشترک همه فتنه ها در ایران است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: فتنه گران 
مرج  و  هرج  با  را  وحدت  محور  می خواهند 
و  گرفته اند  نشانه  را  انقالب  قله  لذا  بشکنند 
می دانند تنها فرد بزرگی که می تواند کشور را 

جمع و جور کند، ولی فقیه است.

گفت:  اخیر  اغتشاشات  به  اشاره  با  وی 
و  شد  تمام  هم   14۰1 سال  اغتشاشات 
به  را  مردم  می خواستیم  می گفتند  خودشان 

میدان بکشانیم و نتوانستند.
آیت اهلل خاتمی اضافه کرد: رمز نتوانستن آنها 
بصیرت شما مردم است و اینها ناکام ماندند و 

ناکام هم می مانند.
اغتشاشات  در  شبهه افکنی  گفت:  وی 
را  اسمش  که  است  فتنه گران  اهداف  از 
اعتراضات می گذارند و به بهانه های مختلف و 

با دروغ افکنی اغتشاش به پا می کنند.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: شیاطین، 
ایران و ایرانی را نشناخته اند که اگر نام وطن 
وطن  از  دفاع  برای  پا  از  سر  بیاید  میان  به 
ایران  در  ایرانی  یک  وقتی  و تا  نمی شناسد 
به  را  ایران  تجزیه  امید  تجزیه طلبان  باشد، 

گور خواهند بود.
حمایت  فتنه ها  مشترک  وجه  افزود:  وی 
از  حمایت  به  قد  تمام  که  است  اجانب 

اغتشاشگران آمده اند و اغتشاشگران در ایران 
سربازان آمریکا، اسرائیل و انگلیس هستند که 

در فتنه ها همه یکصدا علیه ایران شدند.
فضای  پیچ  اینکه  بیان  با  خاتمی  اهلل  آیت 
بسیاری  گفت:  آمریکاست  دست  مجازی 
تحت  اغتشاشات  در  فریب خورده  افراد  از 
که  بدانید  و  بودند  مجازی  فضای  تأثیر 
از جانب  اغتشاشات  فکر  اتاق  فضای مجازی 

آمریکاست.
وی اظهار داشت: دهه هفتادی ها، هشتادی ها 
که  باشید  مواظب  و  هوش  به  نودی ها  و 
آینده  و  جوانی  مجازی  فضای  در  دشمنان 

شما را نشانه گرفته اند.
رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
گفت: مردم سرمایه انقالب هستند و به یاری 
صحنه  در  و  هستید  مردم  شما  تا  خداوند 
حضور دارید، انقالب خواهد ماند و به صاحب 
اصلی آن امام زمان )عج( سپرده خواهد شد.

در  گفت:  و  خواند  راه  چراغ  را  والیت  وی 
بصیرت  و  بمانید  انقالب  از  حمایت  صحنه 
ایستاده  دشمن  هرجا  بدانید  باشید،  داشته 
آنجا مقر انحراف است و آمریکا از هر کسی 

تعریف کرد به آن مشکوک باشید.
آیت اهلل خاتمی تصریح کرد: انقالب ما بیمه 
ما  شد،  خواهد  بیمه  و  می شود  بیمه  شده، 
ایمان داریم که روزی ندای اشهد ان ال اله اهلل 
مرتفع ترین  در  اهلل  ان محمد رسول  اشهد  و 

قله های جهان طنین انداز خواهد شد.
وی افزود: حوزه های علمیه سرمایه عمران هر 
شهری هستند و نگاه مسووالن به حوزه های 
به یک سرمایه  نگاه  باید  علمیه و دانشگاه ها 

عظیم باشد.
گفت:  مراسم  این  در  هم  قاین  جمعه  امام 
مردم در حماسه نهم دی سال 88 با حضور 
پرشور در صحنه، کمر استکبار جهانی را در 
هم شکستند و نقشه های دشمن را نقش بر 
آب کردند. حجت االسالم علی رحمانی افزود: 
از  بیش  و  علمیه  حوزه   6 قاینات  شهرستان 
۵۰۰ طلبه و ۵ هزار دانشجو در دانشگاه های 
آزاد  و  نور  پیام  پزشکی،  علوم  بزرگمهر، 
و در عرصه های مختلف علمی  دارد  اسالمی 

خوش درخشیده است.

از  پس  انقالب  دشمنان  گفت:  کشور  وزیر   
اینکه از تالش برای ایجاد اغتشاش، ناامنی و 
نفاق در کشور به نتیجه ای نرسیدند هدف 
خود را معطوف لطمه زدن به اقتصاد کشور 

کرده اند. 
 احمد وحیدی روز پنج شنبه در آئین تکریم 
تاالر  محل  در  خوزستان  استاندار  معارفه  و 
شهید علی هاشمی اهواز ضمن گرامیداشت 
یوم اهلل 9 دی افزود: ملت ما در این روز یک 
موقعیت تاریخی بسیار حساس یک بار دیگر 
بیت،  اهل  مکتب  اسالم،  به  را  خود  عشق 
رهبر و آرمان های انقالب اسالمی نشان داد.

وی بزرگترین نقطه قوت ایران پس از اعتقاد 
به مکتب اهل بیت را حضور مردم معتقد در 
مقام  فرموده  به  داد:  ادامه  و  دانست  میدان 
مردم  دست  به  ها  گره  همه  رهبری  معظم 
وجود  مشکلی  جا  هر  و  است  شدنی  حل 
دارد در آنجا مردم حضور نداشتند و این رمز 

موفقیت ما در همه دوران مختلف است.
حضرت  شهادت  ایام  در  گفت:  کشور  وزیر 
میدان  به  هایی  جمعیت  چه  )س(  فاطمه 
آمدند در حالی که سالهای قبل این چنین 
ما  مردم  دهد  می  نشان  موضوع  این  نبود 
وقت شناس و دشمن شناس هستند و زمانی 
توطئه  و  آمده  میدان  به  کنند  احساس  که 

های دشمن نقش بر آب می شود.
سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهادت  وی 
حاج  افزود:  و  دانست  دیگر  اهلل  یوم  یک  را 
قاسم سلیمانی زمانی که از بین ما رفت همه 
دیدند که فرزند تربیت یافته انقالب اسالمی 
البته  کند  زده  شگفت  را  دنیا  تواند  می 
شیاطین خوشحال بودند زیرا فکر می کردند 
که یک فرد بزرگ را از سد راه برداشته اند.

حرکت  از  نشان  را  موضوع  این  وحیدی 
درست روبه جلوی انقالب با هدایت رهبری 
و  دانست  خستگی ناپذیر  مجاهد  و  فرزانه 

گفت: در تمام دوران ها و همچنین گیر و 
دار معرکه های امروز کشتی انقالب اسالمی 
به سالمت به جلو می رود و نباید اجازه داد 
که تالش دشمن برای ایجاد یاس و ناامیدی 
طراحی  برنامه  موضوع  این  زیرا  بیاید  فائق 

شده دشمن است.
اغتشاشات  ایجاد  برای  دشمنان  افزود:  وی 
جایی  به  کار  و  نشدند  موفق  خوزستان  در 
مردم  به  خارجی  رسانه های  که  رسیده 
در  ترور  حادثه  نهایت  در  و  کردند  فحاشی 
ایذه را انجام دادند که خوشبختانه عوامل آن 

دستگیر شدند.
نشان  موارد  این  همه  گفت:  کشور  وزیر 
می دهد که دشمن مدام در حال تالش بوده 
و از اینکه ملت ایران به ویژه مردم خوزستان 

به آنها پاسخی نداده، ناراحت هستند.
وحیدی با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در 
استان خوزستان صورت گرفته است، افزود: 
نرخ رشد در استان خوزستان از ۲.6 در سال 
قبل به ۵.6 در سال جاری رسیده که بسیار 
گمرکی  درآمد  همچنین  است  ارزشمند 
هزار   1۰۰ به  میلیارد  هزار   4۰ از  استان 

میلیارد ریال افزایش یافته است.
یک  در طول  اینکه  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
شبانه روز حدود6۰ تا 8۰ میلی متر بارندگی 
ساعت   ۲4 عرض  در  اما  داشتیم  اهواز  در 
مدیران  اقدام  که  دفع شدند  ها  آب  تمامی 

استان در این زمینه قابل تقدیر است.

هزار   ۵3 جاری  سال  در  گفت:  کشور  وزیر 
و  ها  شهرداری  به  یکدفعه  ریال  میلیارد 
همچنین  شد  تزریق  استان  های  دهیاری 
استان  برای  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار   34۰
در نظر گرفته شد که بیشترین میزان اعتبار 

بین استان های کشور است.
کشاورزی  بحث  گذشته  سال  افزود:  وی 
استان به خوبی مدیریت و امسال میزان آب 
مناسبی برای کشت پاییزه به کشاورزان داده 
شد که با وجود نبود نزوالت آسمانی شاهد 

افزایش برداشت بودیم.
متروپل،  حادثه  در  کرد:  اظهار  کشور  وزیر 
زلزله اندیکا و ایام اربعین شاهد زحمات آقای 
خلیلیان بودیم که همه این موارد با سالمت 
طی شد؛ آقای رییس جمهور چندین بار به 
خوزستان سفر کرده که نشان از اهمیت این 

استان برای دولت است.
موفقیت  شاهد  که  این  از  بعد  افزود:  وی 
های روز افزون دولت انقالبی بودیم دشمن 
با تمام قوا اغتشاشات را درست کرد که به 
نتیجه نرسید و رسما اعالم کردند که باید به 

اقتصاد ایران لطمه بزنند.
ارزی،  نوسانات  ایجاد  با  آنها  گفت:  وحیدی 
به مردم می  تبلیغات عظیم  و  روانی  جنگ 
گویند که پول خود را از بانک ها خارج کرده 

و به نوعی مردم را ناامید می کنند.
مشکلی  ارزی  لحاظ  از  اینکه  بیان  با  وی 
اما  داریم  کافی  میزان  به  ارز  و  نداریم 

ذخایر  افزود:  نیست،  موجود  آن  خریدار 
کاالهای اساسی تا 13۰ درصد افزایش یافته 
وجود  این  با  نداریم  بابت  این  از  مشکلی  و 

دشمن تالش می کند مردم را ناامید کند.
وحیدی با بیان اینکه از لحاظ اقتصادی در 
بحث  در  کرد:  بیان  هستیم  خوبی  شرایط 
خودرو، دولت تالش زیادی برای ساماندهی 
قیمت ها می کند اما بخش عمده ای از این 

افزایش ها توسط دالالن رقم می خورد.
وی افزود: بعضی ها تنها به دنبال سودجویی 
بوده و کاری به مشکالت مردم ندارند که در 
جای خود باید به این موضوع پرداخته شود.

از  قدردانی  ضمن  پایان  در  کشور  وزیر 
بیان  خوزستان  پیشین  استاندار  زحمات 
بوده  آقای خلیلیان همیشه در میدان  کرد: 
دیگر  های  قسمت  در  وی  از  حتما  ما  و 
نیز  محراب  آقای  کرد؛  خواهیم  استفاده 
فردی بسیار کوشا، پرتالش و شناخته شده 
و آشنایی خوبی از استان دارد که امیدواریم 
و  قدرت  با  استان  پیشرفت  و  توسعه  مسیر 
مسئوالن،  مجلس،  نمایندگان  هماهنگی  با 

نخبگان و علما ادامه داشته باشد.
استان  مشکالت  و  مسائل  افزود:  وی 
رئیس  و  رهبری  طریق  از  مرتب  خوزستان 
جمهور پیگیری می شود و هیات دولت این 
همچنین  داند  می  خود  وظیفه  را  موضوع 
کنار  در  داریم  انتظار  استان  مسئوالن  از 
کمک  استان  پیشرفت  به  جدید  استاندار 
و  ها  افتادگی  عقب  زودتر  هرچه  تا  کنند 
دارد  وجود  استان  در  که  هایی  محرومیت 
به  را  بتوانیم دین خود  حل و فصل شود و 

مردم سرافراز استان ادا کنیم.
خدمات  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در   
حسینی  اکبر  »علی  خلیلیان«،  »صادق 
محراب« به عنوان استاندار جدید خوزستان 

معرفی شد.

مشکل اصلی جامعه، 
بی توجهی

 به جهاد تبیین است
دانشجویی  بسیج  مجازی  فضای  مسئول 
کشور گفت:مشکل جامعه ما بی توجهی به 
اندازه  به  باید  جهاد تبیین است و هر کس 

توانش در این ارتباط فعالیت کند.
پنجشنبه  شامگاه  داوود  آل  سیدعلیرضا 
اردستان  جعفر)ع(  بن  موسی  مسجد  در 
جهاد  انجام  به  رهبری  معظم  افزود:مقام 

به  توجه  ضرورت  و  دارند  تاکید  تبیین 
نشان  را  اخیر خود  اغتشاشات  در  مهم  این 
داد،چون جهاد تبیین نکردیم امروز با توطئه 

دشمن مواجه هستیم.
وی اظهار کرد: جنگ ترکیبی اخیر اگر در 
آن  شد  می  اجرا  دنیا  پیشرفته  کشور  یک 
بود،اینکه  شده  تقسیم  کشور   1۰ به  کشور 
استقامت  دلیل  به  کنیم  می  پیدا  نجات  ما 

ماست.
دانشجویی  بسیج  مجازی  فضای  مسئول 
کشور گفت: دشمن در مرحله نخست بحث 
حجاب را طرح کرد اما در مراحل بعدی به 

دنبال آسیب زدن به اقتصاد کشور است.
تا  آمده  سیزدهم  افزود:دولت  داوود  آل 

مشکالت دولت قبل را رفع کند،دولت قبل 
خزانه خالی تحویل دولت فعلی داد،از سال 
1394 که این خائن ها سند توسعه ۲۰3۰ 
را امضا کردند،ما هشدار دادیم که این افراد 
دارند فضایی را برای هدف گیری نوجوانان 

ما ایجاد کردند.
بارها  رهبری  معظم  کرد:مقام  اظهار  وی 
سال  تا  و  کردند  نهی  را  سند  این  امضای 
یعنی   ۲۰3۰ سند  امضای  فرمودند   1398
فرانسه  در  دشمن،االن  برای  سرباز  تربیت 
ما  به  اما  کند  می  سرکوب  را  مردم  پلیس 

اتهام ضد آزادی بیان می زنند.
دانشجویی  بسیج  مجازی  فضای  مسئول 
میلیارد   44 ماسک  کرد:ایالن  بیان  کشور 

دالر توییتر را خریده و افشا گری کرده که 
توییتر به دنبال ایحاد شورش در ایران بوده 
امینی  با دروغ قتل خانم  به همین دلیل  و 
به دنبال ضربه زدن به ارزش های کشور ما 

بودند.
آل داوود گفت:مقام معظم رهبری در فتنه 
غیرقانونی  بدعت  بار  زیر  که  فرمودند   88
نمی روند ایشان فرمودند نگذارید فتنه 88 
نابخشودنی  فتنه  این  چون  شود  فراموش 
نانجیب  از لفظ بی حیا و  له  است و معظم 
خطاب به سران فتنه و ساکتان فتنه استفاده 
ساکت  که  کسانی  گناه  فرمودند  و  کردند 

بودند از سران فتنه کمتر نیست.

وزیر کشور:

دشمن به دنبال لطمه زدن
 به اقتصاد کشور است 


