
تعطیلی راهکار مناسبی نیست، اما  مهم 
رساندن سوخت به منازل مردم است

محدودیت های اینترنت 
هرچه زودتر به نفع مردم مدیریت شود

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس جمهور با بیان اینکه در وضعیت خاص آب و هوایی پیش 
آمده با تالش های مسئوالن اداره گاز و البته همراهی و همکاری 
نقاط  در  فقط  و  نداشتیم  گاز  گسترده  قطعی  مردم،  متعهدانه 
محدودی متأسفانه گاز قطع شد، گفت: تعطیلی ادارات و سازمان ها 
به  اهم رساندن سوخت  امروز موضوع  اما  نیست،  راهکار مناسبی 

منازل مردم است و بعد به واحدهای تجاری و اداری.....

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید 
و  باشند  موقتی  باید  اینترنت  به  دسترسی  محدودیت های  کرد: 
حتماً هرچه زودتر به نفع مردم مدیریت و برطرف شوند تا مردم 
محدودیت های  به  اشاره  با  فیروزی  حجت اهلل  نبینند.   آسیبی 
با تاکید بر  اعمالی در دسترسی به اینترنت بین المللی در کشور 

اینکه برای هر موضوعی محدودیت هایی که در ...
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تکمیل طرح های نیمه تمام 
اولویت مدیران باشد

گوششنوایی
برایایمنسازیخودروها

وجودندارد

در کهگیلویه و بویراحمد؛

قیمت  اعالمی گوشت قرمز 
باالتر از توان خرید مردم 

مواد  قیمت  افزایش  کنار  در  که  است  مدتی  چند 
غذایی، زمزمه های افزایش قیمت گوشت قرمز نیز 
بلند شده است و بیش از پیش باعث نگرانی مردم 
و شهروندان در استان کهگیلویه و بویراحمد شده 
در  ها  قیمت  رفتن  باال  علت  به  که  مردمی  است. 
موارد  برخی  در  و  ماندن  ثابت  و  اخیر  ماهه  چند 
خوراک  حداقل  تامین  برای  آمدها  در  کاهش  نیز 
فرزندان و خانواده خود نگرانی های فراوان دارد و 
همین باعث شده است تا امنیت روانی بسیاری از 
خانواده دچار آسیب شود. سرپرست خانواده ای که 
با هزار بدبختی و کاهش هزینه های جاری زندگی 

به همین حداقل ها نیز راضی شده بود این بار...

ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  نوه 
و  کارگرها  شهدا،  خانواده  حرف  پای  گفت: 
ولی  صبور  ملت  این  بنشینید.  مستضعفان 
اهلل  شاء  ان  معترضیم.  همه  است؛  معترض 
است؛  کامل  حکومت  مهدوی)عج(  حکومت 
وجود  باید  اعتراض  دارد،  وجود  نقص  وقتی 
سکوت  و  نبود  اعتراض  اگر  باشد.  داشته 

مرگبار بود، ما باید می ترسیدیم.
حجت  از جماران،  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
در  خمینی  سیدعلی  المسلمین  و  االسالم 
مراسم میالد حضرت فاطمه زهرا)س( که در 
بیت تاریخی امام در نجف و با حضور نماینده 
مقام معظم رهبری در عراق، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد و جمعی از مسئولین 
ایران برگزار شد، گفت: ما  جمهوری اسالمی 
واقعا نسبت به شناخت ایشان و مقام و جایگاه 
ایشان عاجز هستیم؛ ما نمی توانیم مقام خلق 
قبل از خلق را بفهمیم و درک کنیم؛ االاّ اینکه 
سال های از محضر عرفا تلمذ کنیم که شاهد 
ما  کنیم.  درک  را  حقیقت  این  از  ای  شمه 
مهجور و محجوب هستیم و فهم ما نسبت به 
عالم باال ناقص و ناچیز و غایت فهم و درک ما 

همین عالم ماده است.
کرد: کسی که  تأکید  امام خمینی)س(  نوه  
یک لحظه تجرد را درک کند، آن موقع می 
اعال  عالم  مقابل  در  عالم  این  کل  که  داند 
چیزی نیست. خود کلمه دنیا معنای قیاسی 
»پست«، با عالم اعلی مقایسه می شود. همه 
پیشرفت های بشر در همین حیطه است که 
کنیم  می  فکر  کهکشان  عظمت  به  ما  وقتی 
خودمان را کوچک و حقیر می بینیم؛ تا چه 
رسد به فهم »عالم الزمان و المکان« که نور 

الهی آنجا تابان است.
به  منحصر  فقط  ما  محدود  ظرف  افزود:  وی 
فهم عالم باال نیست؛ در همین دنیای خودمان 
هم محدود هستیم. در همین دنیای خودمان 
هم  خودمان  اطراف  و  جامعه  تحلیل  در  و 
می  درس  کالس  چهار  تا  هستیم.  محدود 

خوانیم خیال می کنیم ما عالم دهر ....

بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت مدیران 
حوزه اقتصادی استان باشد به گونه ای که در سفر 
پیش روی رئیس جمهور و هیات دولت در هفته 
های آینده به استان، اتمام همین طرح ها به عنوان 
مصوبات سفر مد نظر باشد. سید احسان عسکری 
اقتصادی کهگیلویه  در نشست پیشران طرح های 
در  ها  برخی  کرد:  اظهار  یاسوج،  در  بویراحمد  و 
مسیر توسعه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد سنگ 

اندازی می کنند در حالی که این استان....

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکی کرد؛
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معاون دادستان عمومی و انقالب یاسوج تشریح کرد: 

دواقداممهمبرایتسریع
رسیدگیبهپرونده

سپرهگذاریصندوقبهمئی

فرماندهانتظامیگچسارانخبرداد:

باندسارقانسابقهدار
محتویاتخودرو

درگچساراندستگیرشدند

ملت صبور
 اما عترض است 
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درکهیگلویه و بویراحمد ؛

شیالت پتانسیلی 
برای توسعه استان
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سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۲ کل کشور از بررسی 
تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با حضور وزیر 
اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در 
الیحه دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل 

مالیات ها شناسایی شده است.
صبح  نوبت  جلسه  به  اشاره  با  یکشنبه  روز  زارع  رحیم 
میرکاظمی  سیدمسعود  حضور  با  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
وزیر  خاندوزی  سیداحسان  و  بودجه  برنامه  سازمان  رئیس 
منابع  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
درآمدی دولت از حیث درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱4۰۲ 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی 
دولت در بودجه به شمار می رود؛ افزود: مالیات های مستقیم، 
و  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  بر  مالیات  درآمد،  بر  مالیات 
مالیات بر ثروت از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد 

بررسی قرار گرفت.
 ۱4۰۲ سال  بودجه  مالیاتی  منابع  افزایش  به  اشاره  با  زارع 
تاکید کرد: این منابع مالیاتی از 4۵4 هزار میلیارد تومان در 
تومان در سال  به ۷۰۰ هزار میلیارد  نزدیک  به  سال جاری 

۱4۰۲ رسیده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در این نشست گفته شد که 
را طی سه سال گذشته  مالیات خود  فرد حقوقی  ۸۸۵هزار 
پرداخت نکرده اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد 
تومان است. همچنین ۳.۵ میلیون نفر از اشخاص حقیقی در 
طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده اند و به 
نوعی فرار مالیاتی داشته اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد 
میلیارد  در مجموع ۸۰هزار  که  بوده  تومان  میلیارد  ۵۰هزار 

تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.
مالیات  کاهش  زمینه  در  دولت  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  وی 
بر تولید در الیحه بودجه ۷ درصد بوده است، افزود: کاهش 
گرفته  قرار  نظر  مد  تولید  از  حمایت  برای  تولید  بر  مالیات 
مباحث  بیشتر  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این  است. 
کمیسیون مربوط به بررسی کلیات الیحه بودجه است، خاطر 
نشان کرد: بیشتر مباحث نمایندگان در کمیسیون و در زمان 
بررسی کلیات الیحه بودجه مربوط به نرخ تورم 4۰ درصدی 
بودجه و موضوعات معیشتی و حمایت از تولید و شاخص های 

کالن بودجه است.
تاکنون  بودجه  تلفیق  کمیسیون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
را  بودجه  کلیات الیحه  فقط  و  است  نداشته  مصوبه ای  هیچ 
بررسی خواهد کرد، اظهار داشت: اگر این الیحه مورد تایید 

کمیسیون و در صحن علنی هم مورد موافقت نمایندگان قرار 
گیرد، کمیسیون وارد جزئیات الیحه بودجه خواهد شد و در 

آن زمان مصوباتی را مد نظر قرار خواهد داد.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۲ مجلس نیز گفت: دولت 
درصدد است از محل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از 
بنابراین  دهد  افزایش  را  بخش  این  درآمدهای  مالیاتی  فرار 
درآمدهای این بخش ۶4 درصد نسبت به عملکرد هشت ماهه 

امسال رشد دارد.
روز  صبح  نوبت  نشست  درباره  حسینی  الدین  سیدشمس   
 ۱4۰۲ بودجه  تلفیق  کمیسیون   - ماه  دی   ۲۵ ـ  یکشنبه 
اظهار داشت: نشست امروز به بررسی بخش درآمدها از منابع 
برنامه  سازمان  رییس  و  داشت  اختصاص  بودجه  الیحه  در 
اقتصادی  امور  و وزیر  مالیاتی  امور  بودجه، رییس سازمان  و 
برآورد  مبنای  و  داشتند  حضور  نشست  این  در  دارایی  و 

درآمدهای مالیاتی را ارائه دادند.
افزود:  بودجه ۱4۰۲ مجلس  تلفیق الیحه  رئیس کمیسیون 
چند نکته مهم در نشست امروز پیشنهاد شد که یکی اینکه 
کاهش  درصد   ۱۸ به  درصد  از۲۵  ها  شرکت  ازسود  مالیات 
یافته و همچنین کارکنان دولت با دریافت ۷ میلیون تومان 

حقوق و کمتر از آن، معاف از پرداخت مالیات شوند.
وی یادآور شد: دولت بر این باور است که با استفاده از داده 
های پایگاه های اطالعاتی و پوشش مالیاتی می توان استفاده 
نرخ  افزایش  بدون  کشور  مالیاتی  های  ظرفیت  از  بیشتری 

مالیات ها داشت.
تلفیق  کمیسیون  اعضای  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
پیشنهادی برای افزایش نرخ مالیاتی در بررسی الیحه بودجه 
امور  است که سازمان  این  آن هم  دلیل  ندادند، گفت:  ارائه 
مالیاتی بتواند خود را تجهیز کرده و به لحاظ حقوقی از این 
میزان  اطالعات  کسب  با  همراه  تا  شود  پیشتیبانی  سازمان 
را تحقق  بودجه  مالیاتی در نظر گرفته شده در الیحه  رشد 

بخشد.
سال  بودجه  الیحه  در  مالیاتی  رشد  اینکه  بیان  با  حسینی 
نخست  ماه   ۸ عملکرد  متوسط  بینی  پیش  به  نسبت  آینده 
امسال عدد باالیی است، عنوان کرد: حدود ۶4 درصد رشد 

مالیاتی در الیحه پیش بینی شده است.
امور  سازمان  کرد:  تاکید  بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
تاکید  امروز  در جلسه  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  و  مالیاتی 
تکمیل  مسیر  از  مالیات  موضوع  این  که  بود  این  داشتند 
وارد  مالیاتی خاصی فشاری  پایه  به  تا  اطالعات محقق شود 

نشود.

شفاف  مودیان  از  حمایت  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر   
مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانست 
با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش بینی  و گفت: 
درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد 
نسبت به بودجه امسال افزایش دارد. سیداحسان خاندوزی 
کمیسیون  صبح  نوبت  جلسه  پایان  از  پس  یکشنبه  روز 

راهبردهای  از  یکی  داشت:  اظهار   ۱4۰۲ بودجه  تلفیق 
دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش بینی درآمدهای 
پایدار برای پوشش هزینه های دولت است تا از این طریق 
آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش 
دهیم. وی اظهار داشت: این سیاست به معنای افزودن بار 
مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور 

شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه 
با  افزود:  اقتصاد  باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. وزیر 
همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت 
ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز 
دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش 
دهد تا از واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی که به طور 
شفاف فعالیت می کنند، حمایت کند. خاندوزی ادامه داد: 
با توجه به استقرار سامانه های اطالعات اقتصادی، موفق 
به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص 
نمی  عمل  شفاف  صورت  به  که  شدیم  هایی  شرکت  و 
امیدواریم  روش  این  با  داشت:  اظهار  اقتصاد  وزیر  کنند. 
بتوانیم بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و شرکت 
های اقتصادی که شفاف عمل نمی کنند، شناسایی و از 
آنها مالیات اخذ کنیم و از این درآمدهای دیده شده برای 
دولت در سال آینده نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد 
میزان  این  کرد:  تاکید  خاندوزی  داشت.  خواهد  افزایش 
درآمد مالیاتی بدون ایجاد فشار مالیاتی به مودیان خواهد 
بود و امیدواریم بتوانیم سهم مالیات را از درآمدهای جاری 

دولت افزایش دهیم.
در  کشور  کل   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  کلیات  است  قرار 
جلسه روز سه شنبه - ۲۷ دی - کمیسیون تلفیق به رای 
گذاشته شود و گزارش آن روز یکشنبه ۲ بهمن ماه در 

جلسه علنی مجلس ارایه شود.

بازارمبادلهارزوطالبهمنماه
افتتاحمیشود

و  ارز  مبادله  بازار  افتتاح  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بهمن ماه  اول  نیمه  از  مردم  نیازهای  تامین  برای  طال 
خبر داد و گفت: به سمتی حرکت می کنیم که تمام 
نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه 

نیما تامین شود.
محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه نوبت عصر یکشنبه 
بودجه سال ۱4۰۲ گفت: در  تلفیق الیحه  کمیسیون 
این جلسه گزارشی از سیاست های ارزی و پولی سال 
هم  تلفیق  کمیسیون  ریاست  البته  کردم،  ارائه  آینده 
درخواست داشتند که ما یک برآورد هم از اثرات بودجه 
این  اهلل  ان شاء  که  باشیم  داشته  آینده  تورم سال  بر 
گزارش در جلسه آینده به کمیسیون ارائه خواهد شد.

سیاست های  کرد:  تاکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ارزی همانطور که قبال هم اعالم کردیم در چارچوب 

ما  اهلل  شاء  ان  و  است  اقتصادی  تثبیت  سیاست های 
در  تا  می کنیم  منظور  بودجه  در  را  موارد  این  امسال 

سال آینده این سیاست ها دنبال شود.
فرزین افزود: همانطور که قبال هم بیان شده در سامانه 
نیما میانگین نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان را مبنای خرید و 
فروش ارز گذاشته ایم، همینطور در نیمه اول بهمن ماه 
بازار مبادله ارز و طال را هم افتتاح می کنیم تا در این 
بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی مردم تامین شود. 
ان شاء اهلل به سمتی حرکت می کنیم که تمام نیازهای 
نیما  سامانه  و  مبادله  بازار  در  بانکی  و  رسمی  ارزی 

تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست 
را  سوال  این  گفت:  بود،  خواهد  انبساطی  و  انقباضی 
باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد 
بگویم  باید  است؟  انقباضی  و  انبساطی  اینکه سیاست 
سیاست های  راستای  در  باید  سیاست ها  معتقدیم 

تثبیت اقتصادی باشد، بنابراین اگر این سیاست ها شدیداً 
انبساطی باشد، قطعا منجر به تثبیت نخواهد شد و اگر 
بابت رشد دچار  از  ما  باشد هم  انقباضی  به طور شدید 
مشکل خواهیم شد به همین دلیل این سیاست ها باید 
به گونه ای باشد که در زمینه تثبیت اقتصادی در سال 
آینده به ما کمک کند. رئیس کل بانک مرکزی در مورد 
قول خود به نمایندگان برای تالش در زمینه کاهش نرخ 
تلفیق عرض  تورم در سال ۱4۰۲ گفت: در کمیسیون 
بال آن بودجه  بال دارد یک  آینده دو  کردم تورم سال 
است که دست مجلس و دولت است و یک بال آن هم 
سیاست های  در  ما  است.  مرکزی  بانک  سیاست های 
خودمان قطعاً با انضباط پولی در بانک ها تالش می کنیم 
و  مالی  سیاست های  در  ولی  دهیم  کاهش  را  تورم  که 
سیاست های که در الیحه بودجه گنجانده می شود، اعم 
از سیاست هایی در زمینه درآمد و هزینه ها هم باید به ما 
کمک کند تا ما بتوانیم تورم سال آینده را کاهش دهیم.

رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری:
دولت خود را موظف به پاسخگویی مطالبات 
شهروندان ایرانی در داخل وخارج می داند

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد؛

درآمدهای مالیاتی  سال آینده ۵۰ درصد افزایش می یابد
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قیمتاعالمیگوشتقرمز
باالترازتوانخریدمردم

همت اهلل دانش// چند مدتی است که در کنار افزایش قیمت 
مواد غذایی، زمزمه های افزایش قیمت گوشت قرمز نیز بلند 
شده است و بیش از پیش باعث نگرانی مردم و شهروندان 
به  که  مردمی  است.  بویراحمد شده  و  کهگیلویه  استان  در 
علت باال رفتن قیمت ها در چند ماهه اخیر و ثابت ماندن 
و در برخی موارد نیز کاهش در آمدها برای تامین حداقل 
فراوان دارد و  نگرانی های  خوراک فرزندان و خانواده خود 
از خانواده  امنیت روانی بسیاری  تا  باعث شده است  همین 
دچار آسیب شود. سرپرست خانواده ای که با هزار بدبختی 
و کاهش هزینه های جاری زندگی به همین حداقل ها نیز 
راضی شده بود این بار در برابر شوک عجیبی قرار گرفت و 
صدای ناخوشایند افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید 

روانش را دچار تالطم کرده است.
گوشت قرمز که تا چند مدت پیش قیمتش  از ۱۲۰ هزار 
تومان تا ۱4۵ هزار تومان در بازار بود به یک باره از ویترین 
مغازه ها رخت بربست و زمزه های قیمت باالی ۲۰۰ هزار 
نیز که گوشت  ها  مغازه  برخی  در  زند.  فریاد می  را  تومان 
قرمز هر چند نا مرغوب نیز یافت می شود قیمت را تا ۲۵۰ 
خرید  برای  توانی  دیگر  که  کند  می  اعالم  نیز  تومان  هزار 
آن در میان مردم و خانواده ها وجود ندارد. حال اینکه چرا 
متولیان  و  است  آمده  بوجود  بازار  در  قیمت  وضعیت  این 
نظارتی بازار در چه مرحله ای به سر می برند ا زحوصله این 
نوشته خارج است اما  متولیان امر در یک پیش دستی برای 
قرمز  گوشت  قیمت  یکباره   افزایش  چرایی  به  پاسخگویی 
بازار   حداکثر قیمت گوشت بره و بزغاله را ۲۱۰ هزار  در 
تومان  و قیمت گوشت بز و میش ۱۶۰ هزار تومان و گوساله 
۱۸۵ هزار تومان اعالم می کنند و عرضه بیش از این قیمت 
نهایی اعالم  نیز  را  البته همین قیمت  را تخلف می  دانند. 
نمی کنند و اعالم قیمت نهایی را به روزهای آینده موکول 
می نمایند  تا سودجویان در بازار فرصتی برای گرانفروشی 
و عرضه بیش از قیمت اعالم شده داشته باشند هر چند که 
تهدید  جریمه  و  پرونده  تشکیل  به  را  متخلفین  مسوولین 
اما همگان نیک می دانند که سودجویان ترس  می نمایند 
و واهمه ای از جریمه ها ندارند چرا که   سود حال از گران 
باشد. می  شده  صادر  های  جریمه  از  بیشتر  بسیار  فروشی 

با این حال باید گفت که همین قیمت اعالم شده نیز برای 
بود که همین  نقاط مختلف استان احتماال متفاوت خواهد 

تفاوت قیمت می تواند فساد زا باشد.
 با این حال باید گفت خانواده ها توانی برای خرید گوشت 
قرمز با همین قیمت اعالم شده نیز ندارند و به زودی گوشت 
قرمز نیز بدون از هیچ مراسمی از سفره کوچک شده مردم  

خداحافظی خواهد کرد. 

قیمتگوشتقرمز
درکهگیلویهوبویراحمداعالمشد

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: عرضه 
گوشت بره و بزغاله باالتر از قیمت ۲۱۰ هزار تومان پذیرفته 
نیست و برای قصابی های متخلف پرونده تشکیل خواهد شد.

کمیسیون  نشست  در  یکشنبه  عصر  عسکری  احسان  سید 
اقدام مشترک در یاسوج اظهار داشت: ظرف روزهای آینده 
در خصوص قیمت نهایی گوشت بره و بزغاله تصمیم گیری 
می شود و تا زمان تعیین قیمت نهایی، عرضه گوشت بره و 

بزغاله باالتر از کیلویی ۲۱۰ هزار تومان خالف است.
وی بیان کرد: قیمت گوشت بز و میش ۱۶۰ هزار تومان و 
قیمت گوشت  اینکه  است، ضمن  تومان  گوساله ۱۸۵ هزار 

برای گچساران، یاسوج و کهگیلویه جداگانه تنظیم شود.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
برخی  قیمت های  کرد:  تصریح  زنانه،  آرایشگاه های  نرخ 
بازرسان  طلبد  می  که  است  باال  بسیار  زنانه  آرایشگاه های 
راهنمایی  میدان  در  واقع  آرایشگاه های  حکومتی،  تعزیرات 
کرد:  عنوان  عسکری  دهند.  تذکرات  و  بازرسی  را  یاسوج 
متاسفانه شاهد استفاده بیش از حد مواد نگهداره در برخی 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  که  هستیم  لبنی  محصوالت 
دامپزشکی استان تقاضا می شود به این موارد ورود کنند. 
وی با اشاره به تعطیلی های اکثر واحدهای خبازی در روزهای 
جمعه و گالیه مردم، گفت: برخی از نانوایی ها ۲ روز در هفته 
تعطیل هستند که قابل پذیرش نیست، ضمن اینکه در مورد 

تعطیلی اغلب نانوایی ها در روز جمعه چاره اندیشی شود.
داد:  ادامه  بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
گزارشاتی از تخلفات مجتمع های نان مبنی بر فروش دیگر 
مجتمع هایی  که  ارسال شده  اقتصادی  حوزه  به  محصوالت 
می کنند  عرضه  هم  دیگری  محصوالت  نان،  از  غیر  به  که 
با تخلف تداخل صنفی و سو استفاده اقتصادی سهمیه آرد 
آنها قطع شود. عسکری عنوان کرد: به تمام نانوایی ها اعالم 
شود که تفکیک صف ها صورت گیرد در غیر اینصورت پروانه 
واحد متخلف لغو می شود. وی اضافه کرد: گزارشاتی مبنی 
بر استفاده از مواد تاریخ گذشته در برخی قنادی ها برای ما 
ارسال شده که تعزیرات حکومتی و معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی این مورد را بررسی و در صورت تایید جریمه 
کنند. معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
به اینکه در هفته ۲ بار قیمت میوه با حضور سازمان صمت، 
جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی بررسی، ابالغ و اعمال 

شود بر نظارت بیشتر بر بازار میوه و تره بار تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

گاز ۱2 اداره دولتی 
در کهگیلویه و بویراحمد قطع شد

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: از 
مجموع یک هزار و ۵۵۰ مورد پایش مصرف گاز از دستگاه های 
اجرایی و اماکن دولتی و عمومی این استان برای ۱۳4 سازمان 
اداره دولتی قطع شده است. ریحان  اخطار صادر و گاز ۱۲ 
بهادر افزود: همزمان با فرارسیدن ایام سرد سال و لزوم صرفه 
جویی مشترکین در مصرف گاز طبیعی، این شرکت از ابتدای 
و  ادارات  سازمان ها،  تمامی  مصرف  پایش  به  اقدام  ماه  آذر 
مراکز دولتی و عمومی، مساجد، حسینیه ها و مدارس استان 
رعایت  و  مشاهده  صورت  در  کرد:  تصریح  وی  است.  کرده 
نکردن موارد مندرج در بخش نامه، اخطاریه برای اماکن زیر 
پوشش صادر و به سازمان یا اداره اخطار قطع به منظور کاهش 

مصرف و تنظیم دمای رفاه در ساختمان داده خواهد شد.
در  نکردن  رعایت  پی  در  سازمان   ۱۲ گاز  کرد:  بیان  بهادر 
ابالغی  بخش نامه های  نکردن  رعایت  دلیل  به  و  گاز  مصرف 
با دمای رفاه،  اداره  درباره مصرف بهینه گاز و تنظیم دمای 
و  کهگیلویه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  است.  شده  قطع 
بویراحمد با اشاره به انجام بازدیدهای ادواری توسط تیم های 
در  درجه   ۲۱-۱۸ دمای  رعایت  بر  شرکت،  این  کارشناسی 
فضای داخلی و دمای ۱۸ درجه در راهروها و فضاهای عمومی 
این  پایداری  به  توجه  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  سرپوشیده  و 

وضعیت از جمله مهم ترین وظایف تیم های پایش است.
در  طبیعی  گاز  موجود  مشترک   ۸۷۵ و  ۲۱۷هزار  تعداد  از 
استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد ۱4۹هزار و ۷۲۰ مشترک 
در ۱۷ شهر و تعداد ۶۸ هزار و ۸۰۳ اشتراک در ۹۲۲ روستا 

دارای گاز طبیعی اند.

سامانه بارشی روز سه شنبه 
وارد کهگیلویه و بویراحمد می شود

سرپرست مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: بررسی آخرین مدلهای پیش یابی هواشناسی 
بیانگر نفوذ سامانه بارشی از روز سه شنبه به استان کهگیلویه 
روز دوشنبه جو  در  مند گفت:  بهره  ولی  است.  بویراحمد  و 
غالب کهگیلویه و بویراحمد با افزایش ابر همراه خواهد بود هر 
چند شرایط برای بارش های پراکنده در برخی مناطق استان 
لنده  در ۲4 ساعت گذشته  کرد:  بیان  وی  فراهم می شود. 
ترین و مارگون  بیشینه دمای ۱۸.4درجه سانتیگراد گرم  با 
نقاط  سردترین  سانتیگراد  درجه   ./۵ منفی  دمای  کمینه  با 
استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. امه داد: سرپرست مرکز 
با  وبویراحمد  کهگیلویه  هواشناسی  ایستگاه های  پیش بینی 
اعالم میزان بارش های اخیر در مناطق مختلف استان ،گفت: 
سرفاریاب رکورددار بارش های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد 
بوده است. بهره مند افزود: در سامانه بارشی اخیر در سرفاریاب 
 ،۱۷ دژسلیمان   ،۱۷ چرام   ،۱۸ بوستان  باران،  میلیمتر   ۲۳
سرآسیاب یوسفی ۱۶، لیکک ۱4.۲، جاورده ۱4، تنگ رواق 
۱4 و ماهور باشت ۱4 میلیمتر بارندگی ثبت شده است. وی 
اظهار کرد: در این مدت لنده در ۱۳.۹ میلیمتر باران، مارگون 
۱۳، باشت ۱۳، وزگ ۱۳، دهدشت ۱۲.۷، آبده گاه ۱۲، تل 
یاسوج فرودگاه ۱۰.۷، سی سخت  قلعه دختر ۱۱،  گاه ۱۱، 
۱۰.۶، دوگنبدان ۱۰.۳، دشت بز ۱۰، کالوس ۱۰، پاتاوه ۹، 
منصورخانی کاکان ۹، موشمی زیالیی ۹، چیتاب ۸.۳، کریک 
۸، قلعه رئیسی ۸، امامزاده جعفر ۶.۸، دیل 4.۵ و ستنگان ۲ 

میلیمتر باران باریده است.

باند سارقان سابقه دار محتویات خودرو 
در گچساران دستگیر شدند

 فرمانده انتظامی گچساران گفت: ۶ سارق حرفه ای محتویات 
و قطعات خودرو در این شهرستان دستگیر شدند.

فقره  چند  وقوع  پی  در  افزود:  خادمیان  ارسالن  سرهنگ 
سرقت محتویات درون خودرو در سطح شهرستان گچساران 
موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان 
شهرستان  این  انتظامی  ماموران  کرد:  بیان  وی  گرفت.  قرار 
پس از هماهنگی با مرجع قضایی، با انجام گشت زنی های 
سارقان  نفره   ۶ باند  استحفاظی  حوزه  سطح  در  هدفمند 
حرفه ای و سابقه دار محتویات درون خودرو را شناسایی و 
دستگیر کردند. سرهنگ خادمیان تصریح کرد: این سارقان 
درون  محتویات  سرقت  فقره   ۲۱ به  اولیه  بازجویی های  در 

خودرو در سطح شهرستان گچساران اعتراف کردند.
تشکیل  از  پس  متهمین  گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 

پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.
وی ادامه داد: یک دستگاه خودروی پراید متعلق به سارقان 

نیز به پارکینگ انتقال داده شد.

هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد در 
طرح زمستانه جان ۳۱ نفر را نجات داد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
از ابتدای طرح امداد و نجات زمستانه این جمعیت به ۷۶۹ 
حوادث  در  را  تن   ۳۱ جان  و  کرده  رسانی  خدمات  خانوار 
جمع  در  یکشنبه  روز  دوست  فالحی  دادند.کاظم  نجات 
حادثه   4۸ زمستانه  طرح  در  داشت:  اظهار  رسانه  اصحاب 
پوشش امدادی شده و به بیش از ۲هزار و ۸۰۰خانوار امداد 
در  عملیاتی  نیروی   ۲۷۶ کرد:  بیان  شد.وی  انجام  رسانی 
اعزام  مورد   ۸۰ از  استفاده  با  نجات  و  امداد  تیم   ۷۵ قالب 
آمبوالنس، خودروی امدادی کمک دار و خودروی ست نجات 
هشت  و  کش(  )لجن  پمپ  موتور  دستگاه   ۱۶ بکارگیری  و 
مورد تجهیزات تخصصی و عملیاتی به حادثه دیدگان امداد 
رسانی کردند.فالحی دوست افزود: میانگین حضور در صحنه 
حادثه در این بازه زمانی ۱۰ دقیقه و ۳ ثانیه بوده است و طی 

این عملیات ها ۱۲ نفر نیز اسکان داده شده اند .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد اضافه 
کرد: در این مدت حدود چهار هزار کیلوگرم اقالم مورد نیاز 
 ۱۸۶ برنج،  شکر،   ، ،قند  کشمش  نایلون  شامل  ها  خانواده 
بسته مواد غذایی، ۱۰۰ شعله والور، ۱۹۸ تخته موکت و ۷۱۵ 
تخته پتو بین آسیب دیدگان از این حوادث توزیع شده است .

خواهد  ادامه  اسفند   ۲۵ تا  طرح  این  گفت:  دوست  فالحی 
داشت.

در  شیالت  بخش  قهرمانی//  فهیمه 
از  یکی  عنوان  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
و  کشاورزی  توسعه  اصلی  های  ظرفیت 
اشتغال در دهه های اخیر مورد توجه قرار 
گرفت و پتانسیل بخش شیالت استان در 
از  کشاورزی  حوزه  تولیدات  تمام  میان 
جمله تولیدات مزارع، باغات، گلخانه ها و 
صنعت دام و طیور استان بسیار چشمگیر 

است.
به  معروف  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان 
با وجود  سرزمین رودخانه های خروشان 
روان آب های کشور  از  تولید ۱۰ درصد 
 4۰۰ و  یکهزار  طول  به  رودخانه   ۵۷،
کیلومتر و۱۱ هزار کیلومتر آب راه ،دارای 
آبی  منابع  حوزه  در  خوبی  های  ظرفیت 
مهمترین  از  زهره  و  مارون  بشار،  و  است 
رودخانه های استان کهگیلویه و بویراحمد 
هستند. این سرزمین با در اختیار داشتن 
۱۰ درصد منابع آبی و ۱۱ و نیم میلیارد 
مترمکعب روان آب زمینه را برای توسعه 
بخش شیالت به خوبی فراهم کرده است 
تن  هزار   ۲۰ حدود  سالیانه  تولید  اما 
استان  های  قابلیت  این  با  آال  قزل  ماهی 

همخوانی ندارد.
استان کهگیلویه و بویراحمد سومین تولید 
کننده ماهی در ایران بشمار می رود و به 
شرط فراهم کردن زمینه  های الزم برای 
توسعه صنعت شیالت به ویژه در مناطق 
اینجا  بیکاری در  دورافتاده و محروم نرخ 
به حداقل می رسد و شاخص های توسعه 

اقتصادی ارتقا می یابد.
یکی از راهبردهای دولت سیزدهم توسعه 
که  است  شیالت  بخش های  تقویت  و 
جمله  از  کشور  مختلف  های  استان  در 
کهگیلویه و بویراحمد گام هایی در جهت 

برداشته  بخش  این  اقتصاد  شدن  فعال 
مهم  از  یکی  شیالت  صنعت  است.  شده 
تامین  در  اقتصادی  های  زیربخش  ترین 
تجارت،  زدایی،  امنیت غذایی، محرومیت 
جهان  در  کارآفرینی  و  اشتغال  ایجاد 
از  کافی  شناخت  که  آید  می  حساب  به 
اقتصاد شیالت و آموزش و ترویج آن نقش 
اساسی در سالمت جامعه و توانمندسازی 

صادرات کشور ایفا خواهد کرد.
نو  به  توجه  با  پروری  آبزی  های  طرح 
در  بالقوه  های  پتانسیل  وجود  و  بودن 
از  یکی  عنوان  به  تواند  می  استان  این 
اشتغالزا  و  تولید  های  بخش  ترین  مهم 
این  استان  روستاهای  در  و  گیرد  قرار 
اقلیمی  شرایط  وجود  به  توجه  با  مسئله 
خروشان  های  رودخانه  جمله  از  مطلوب 
در مناطق سردسیری و گرمسیری تعداد 
زیادی چشمه با آبدهی باال ورودخانه های 
دائمی و فصلی، قنات و چاه ها در مسیر 

شکوفایی قرار گیرد.
و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
بویراحمد با تاکید بر توسعه بخش شیالت، 
حوزه  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  افزود: 
معیشت  و  اشتغال  زمینه  در  اقتصادی 
توجه  نیازمند  ها  استان  دیگر  به  نسبت 
بیشتر است و طرح های آبزی پروری هم 
یکی از ظرفیت هایی است که می توان از 
آن در جهت رفع معضل بیکاری و بهبود 

معیشت مردم بهره برد.
به  توجه  با  افزود:  عسکری  احسان  سید 
ظرفیت های استان برای تولید آبزیان باید 
ارائه  خصوص  این  در  کالنی  های  طرح 
تا  گیرد  صورت  الزم  های  رایزنی  و  شود 
آن  پی  در  و  بخش  این  در  تحول  شاهد 

تولید و اشتغال باشیم.

وضعیت شیالت 
کهگیلویه و بویراحمد در یک نگاه

تن  هزار   ۲۰ حدود  تولید  با  استان  این 
تولید  در  کشور  سوم  رتبه  آبزیان  تولید 
آبزیان سردآبی را داراست و عمده مزرعه 
های پرورش ماهی استان زیرشاخه کارون 
برای  زهره  و  مارون  محدوده  در  و  است 
توسعه مزارع پرورش ماهی هنوز جای کار 

بسیاری وجود دارد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  شیالت  مدیر 
پتانسیل  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تولیدات  تمام  میان  استان  بخش شیالت 
مزارع،  تولیدات  از جمله  حوزه کشاورزی 
طیور  و  دام  صنعت  و  ها  گلخانه  باغات، 

استان بسیار چشمگیر است.
اسحاق رستمی افزود: رودخانه های پرآب 
در  مارون  و  زهره  همچون  خروشانی  و 
استان ظرفیت های بی بدیلی برای توسعه 
شیالت در حوزه مناطق گرمسیری استان 
و  خاویاری  ماهیان  توان  می  که  هستند 

ماهیان گرمابی تولید کرد.
وی تاکید کرد: متولیان مربوطه در حوزه 
بر  افزون  تا  تولید  افزایش  استان  شیالت 
۲۰ هزار تن دیگر را در برنامه خود داشته 
در  رابطه  این  در  را  کالنی  های  طرح  و 

دستور کار دارند.
چشم انداز صنعت شیالت استان با 

توسعه ۱۲ شهرک آبزی پروری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: در مطالعات جدید و حتی 
ادامه مطالعات گذشته ایجاد شهرک های 
آبزی پروری در استان در نظر گرفته شده 
است و حداقل ۱۲ شهرک آبزی پروری با 
شده  شناسایی  استان  در  مشخص  مکان 
است. علی معتمدی پور افزود: پیش بینی 

آبزی پروری جزو طرح  این شهرک های 
های با اهمیت کشوری محسوب می شوند 
برای  زیادی  های  ملی حرف  در سطح  و 
گفتن دارد که نیاز است بخش خصوصی 

برای توسعه این طرح ها پای کار بیایند.
اجرای  موانع  رفع  البته  کرد:  تاکید  وی 
پروری )شهرک ها(  آبزی  این طرح های 
بسیار با اهمیت است به گونه ای که یکی 
حقابه  نگرفتن  تعلق  موجود  معضالت  از 
چندین  که  است  استان  شیالت  به  الزم 
سال است حقابه استان نادیده گرفته شده 

است.
چالش های صنعت شیالت

کشاورزی  جهاد  سازمان  شیالت  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد در خصوص چالش 
های پیش روی صنعت آبزی پروری استان 
می گوید: این استان، استانی بالخیز است 
که سیل، زلزله و خشکسالی منابع آبی را 
تحت تاثیر قرار داده و برای شیالت هم در 

این میان مشکل ایجاد شده است.
های  بیماری  کرد:  تاکید  رستمی 
باکتریایی و ویروسی نوظهور این بخش را 

دچار مخاطرات عظیم می کند.
وی ادامه داد: پس از برداشتن ارز دولتی 
و نهاده ها هزینه های تولید در سال های 
به  خوراک  قیمت  افزایش  پی  در  اخیر 
شدت افزایش پیدا کرده است اما متناسب 
با آن قیمت آبزیان رشد پیدا نکرده است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  شیالت  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: طرح های 
گردش  در  سرمایه  به  نیاز  پروری  آبزی 
این رابطه  بانک های استان در  دارند که 
به خاطر نبود اعتبار و نقدینگی در دادن 

سرمایه در گردش دچار مشکل اند.
برنامه افزایش بهره وری با مکانیزه کردن 
ماهی  سازی  برند  ماهی،  پرورش  مزارع 
جهانی  بازارهای  به  صادرات  برای  استان 
روز  دانش  و  آموزش  ارتقای  همچنین  و 
در دستور کار متولیان قرار دارد و در پی 
آن با توسعه شیالت در استان شاهد رونق 

تولید و اشتغال در استان خواهیم بود.
تن  هزار  تولید۲۰  استان  ساالنه  ظرفیت 
 ۵۰ سالی  میزان  این  از  که  است  ماهی 
در  ماهی  بچه  رهاسازی  قطعه  میلیون 
میلیون   ۲۰ که  گیرد  می  صورت  مزارع 
در  مابقی  و  استان  داخل  در  آن  قطعه 

خارج از استان تهیه می شود.
از مجموع ۲۰ هزار تن ماهی تولید شده 
در استان پنج هزار تن در استان مصرف 
و ۱۵ هزار تن دیگر به استان های دیگر 
و کشورهای حوزه خلیج  و کشور روسیه 

فارس ارسال می شود.

 معاون دادستان عمومی و انقالب یاسوج، 
از  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  مرکز 
اقدام جهت تسریع در رسیدگی  انجام ۲ 
بهمئی  گذاران صندوق  پرونده سپرده  به 

خبر داد.
روند  درخصوص  نادریان”  حمید   “
صندوق  پرونده  به  قضایی  رسیدگی 
به  توجه  با  گفت:  بهمئی،  گذاری  سپرده 
حساسیت و اهمیت زیاد پرونده و دغدغه 
دادستانی  صندوق،  این  گذاران  سپرده 
در  که  مهم  بسیار  اقدام  دو  استان  مرکز 
تسریع رسیدگی به پرونده و نیز دقت در 
و  موثر  بسیار  عدالت،  رعایت  و  اطالعات 

مفید می باشد، انجام داده است.
که  اقدامات  این  از  یکی  به  اشاره  با  وی 

زمینه  این  در  اقتصادی  کارگروه  تشکیل 
است، افزود: اولین اقدام ابتکاری، تشکیل 
کارشناسان  شامل  که  اقتصادی  کارگروه 
استان  بانک های  از  بانکی  امور  متخصص 
به  نسبت  روزی  شبانه  بصورت  که  بوده 
تجمیع  و  صندوق  این  پرونده  بررسی 
اقدام  حال  در  ضروری  موارد  تطبیق  و 
هستند. معاون دادستان یاسوج اظهارکرد: 
که  دادستانی،  این  ابتکاری  اقدام  دومین 
و  شکایت  طرح  در  تسهیل  راستای  در 
گرفته،  هزینه صورت  پرداخت  نیز حذف 
طراحی سامانه ویژه طرح شکایت سپرده 
همکاری  با  که  بوده  این صندوق  گذاران 
فناوری  و  ارتباطات  کل  اداره  ارزشمند 
و  بارگذاری  سامانه  این  استان،  اطالعات 
آماده دریافت شکایت سپرده گذاران است.

این  اینترنتی  آدرس  کرد:  بیان  نادیان 
https://kb.ict.gov.ir/fa/ سامانه  

formeghazayi  که شیوه نامه ای نیز 
جهت آموزش مرحله به مرحله نیز توسط 
مرکز  دادستانی  مجازی  فضای  معاونت 

استان طراحی و منتشر شده است.

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
سازی  ایمن  و  تعمیر  پروژه  از  گچساران 
بیش از هفت کیلومتر خطوط جریانی گاز 

در شرکت نفت گچساران خبر داد.
شرکت  اینکه  بیان  با  کاهکش”  “مهرداد 
بهره برداری نفت و گاز گچساران در بین 
خاص  ویژگی  دارای  دیگر  شرکت های 
این  لوله  خطوط  گستردگی  گفت:  است، 
العبور  صعب  و  استان  چهار  در  شرکت 
های  لوله  خطوط  سازی  ایمن  آن  بودن 
نفت و گاز از اولویت های اصلی این شرکت 
به شمار می رود. وی اظهارکرد: در همین 
راستا در حال حاضر پروژه خط لوله هشت 
اینچ گاز  به طول هفت هزار و ۱۰۰ متر در 
بهره  شرکت  مدیرعامل  است.  انجام  حال 
تشریح  در  گچساران  گاز  و  نفت  برداری 
هشت  خطوط  کرد:  خاطرنشان  خبر  این 
خطوط  شامل   ۲ پازنان  راهه۲  چند  اینچ 
مربوط به پنج حلقه چاه گازی چند راهه۲، 
به  لوله  خط  ۷۱۰۰متر  طول  به  پازنان۲ 
عملیات های  که  است  اینچ  هشت  سایز 
کلیه  روی  از  خاکبرداری  شامل  اجرایی 
و  نواربرداری  ۷۱۰۰متر؛  طول  به  خطوط 

رنگ  پالست،  سند  عملیات  و  تمیزکاری 
آمیزی با رنگ اپوکسی، عملیات برشکاری 
مسیر  طول  در  معیوب  نقاط  تعویض  و 
۷۱۰۰متر خط لوله هشت اینچ و ساخت 
مجدد تکیه گاه مهار کننده بر روی چاها، 
خاک  و  نرم  خاک  با  خاکریزی  عملیات 
معمولی برروی کلیه خطوط در حال انجام 
است. کاهکش بیان کرد: همزمان عملیات 
پنج  خطوط  کلیه  هیدرواستاتیک  تست 
توپکرانی خطوط پنج  حلقه چاه، عملیات 
سرویس  در  و  نهایی  اتصال  و  چاه  حلقه 
قرار دادن مجدد خطوط به چاه ها و چند 
ایمنی  و  سرعت  با  نیز  پازنان۲  راهه۲، 
در  و  است  شدن  تکمیل  حال  در  کامل 

روزهای آینده وارد مدار می شود.

درکهیگلویه و بویراحمد ؛

شیالت پتانسیلی برای توسعه استان

معاوندادستانعمومیوانقالبیاسوجتشریحکرد:
دواقداممهمبرایتسریعرسیدگیبه
پروندهسپرهگذاریصندوقبهمئی

مدیرعاملشرکتبهرهبردارینفتوگازگچسارانعنوانکرد:

تعمیروایمنسازیبیشاز۷کیلومترخطوط
جریانیگازدرشرکتنفتوگازگچساران

 معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
اولویت  تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل  گفت: 
مدیران حوزه اقتصادی استان باشد به گونه ای 
هیات  و  جمهور  رئیس  روی  پیش  سفر  در  که 
دولت در هفته های آینده به استان، اتمام همین 

طرح ها به عنوان مصوبات سفر مد نظر باشد.
احسان عسکری شامگاه شنبه در نشست  سید 
و  کهگیلویه  اقتصادی  های  طرح  پیشران 
در  ها  برخی  کرد:  اظهار  یاسوج،  در  بویراحمد 
بویراحمد  و  کهگیلویه  اقتصادی  توسعه  مسیر 
سنگ اندازی می کنند در حالی که این استان 

زمینه  در  کشور  های  استان  دیگر  به  نسبت 
اشتغال و بهبود معیشت نیازمند است.

وی افزود: احتمال می رود در هفته های آینده 
استان میزبان رئیس جمهور و هیات دولت باشد 
بنابراین می طلبد دستگاه های اجرایی برنامه و 
طرح های خود را آماده کنند تا اهداف توسعه 
ای استان با ظرفیت این سفر پوشش داده شود.

اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد  معاون 
تر  سریع  اجرایی  های  دستگاه  کرد:  تصریح 
استعالمات را پاسخ دهند و مدیران برای ایجاد 
گردشگری،  در حوزه  اقتصادی  مهم  های  طرح 
سرمایه  با  غیره  و  پزشکی  صنعت،  کشاورزی، 

گذاران پای کار ارتباط برقرار کنند.
عسکری ادامه داد: مدیران باید خال های قانونی 
برای اجرای طرح ها را احصا و اعالم کنند تا در 

سطح ملی پیگیری و رفع شوند.
برای  امتیازها و مشوق هایی که  ابراز کرد:  وی 
جاذب شدن سرمایه گذاری در استان الزم است 
های  مشوق  نیاز  در صورت  و  شوند  ایجاد  باید 
جمهور  رئیس  سفر  در  استان  برای  جدیدی 

درخواست شود.
به  جمهور  رئیس  سفر  در  اینکه  به  توجه  با 
با  عمرانی  طرح   ۲۱۷ بویراحمد  و  کهگیلویه 
 ۶۶۵ و  تومان  میلیارد   ۵۶۱ و  هزار  سه  اعتبار 
تالش  با  همچنین  و  شد  مصوب  دالر  میلیون 
مسووالن متمم سفر رئیس جمهور هم به مبلغ 
سه هزار میلیارد تومان در دست اقدام است روند 
تزریق اعتبار به طرح های عمرانی و اقتصادی در 

استان بهبود یافته است.

تکمیل طرح های نیمه تمام 
اولویت مدیران باشد
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متولد فروردین : 
مهم نیست که چقدر سرسختانه تالش می کنید تا در مقابل جریان لذت 
بخشی که حواستان را پرت می کند مقاومت کنید اما شاید اراده قوی ای 
برای نه گفتن نداشته باشید.خوشبختانه ، شما نیازبه یک فرصت شخصی 
از  این در مورد دوری جستن  اما  آید.  برایتان پیش می  دارید که کمتر 
آن  خاطر  به  باید  که  باشید  چیزهایی  مراقب  فقط  االن  نیست.  اجتماع 

قربانی کنید.
متولد اردیبهشت : 

شما مدتی است که سست شده اید و توان ادامه زندگی برایتان سخت شده 
است. اما باید به خاطر اطرافیان تان هم که شده است به فعالیت هایتان 
ادامه دهید زیرا آنها با دیدن شما نیرو و انرژی کار کردن دوباره را می یابند. 
سعی کنید مسئولیت هایتان را به خوبی انجام دهید نه این که در گوشه ای 
نشسته باشید و تنها نظاره گر باشید. زیرا با پشت سر گذاشتن این مرحله، 

زندگی روی خوبیش را به شما نشان خواهد داد.
متولد خرداد : 

ممکن است احساس کنید که نیاز است در رابطه با کاری که اخیرا انجام 
داده اید توضیحی بدهید اما قبل از اینکه احساس پشیمانی و تاسف کنید 
انگیزه خود را از این کار مشخص کنید. اگر واقعا از حدو حدود خود خارج 
شده اید عذرخواهی الزم است. اما کاری انجام ندهید که بعد وانمود کنید 
از انجام آن متاسف هستید. به یاد داشته باشید شما مسئول این نیستید 

که دیگران چگونه به رویکرد مستقیم شما واکنش نشان می دهند.
متولد تیر : 

حس  را  آن  کاماًل  شما  و  است  افتاده  اتفاق  شما  زندگی  در  تغییراتی 
نیز  او  که  کرده اید  برقرار  خوبی  خیلی  روابط  نفر  یک  با  شما  می کنید. 
در  مهمی  خیلی  دگرگونی  دوستی  این  می کند.  درک  را  شما  صادقانه 
زندگی تان پدید آورده است، اما نباید انتظار هیجان داشته باشید. درعوض 
قبول کنید که فهم و بصیرت شما از بی ثبات بودن شرایطی که در آن قرار 

گرفته اید صدمه خواهد خورد، اما نباید کاری کنید که اوضاع بدتر شود.
متولد مرداد : 

دوست  یک  به  یا  و  خانواده تان  افراد  به  که  دارید  نیاز  واقعاً  شما  امروز 
صمیمی کمک کنید؛ حتی اگر این کار باعث شود از استراحت کردن صرف 
وظیفه  امروز حس  بدهید.  منفی  جواب  او  به  نمی توانید  ولی  کنید  نظر 
اصاًل  از دادن جواب مثبت  قبل  بنابراین  است،  شناسی شما خیلی قوی 
اما هنوز هم کار درست  وقت نمی کنید در مورد جواب خود فکر کنید. 
ثابتی  برنامه ریزی  خود  برای  زدن  عمل  به  دست  از  قبل  که  است  این 

دادشته باشید.
متولد شهریور : 

شما به تازگی صحبت های خود را نسنجیده و بدون فکر بیان می کنید، اول 
به سخنانی که در رابطه با دیگران می خواهید بر زبان بیاورید فکر کنید و 
سپس آنها را ابراز کنید. در رابطه با پیشنهادهایی که در زمینه اجتماعی و 

یا حتی شخصی به شما می شود کمی سریع تر تصمیم گیری کنید.
متولد مهر : 

امروز اگر شریک کاریتان و یا رئیستان به تمام درخواست های شما جواب 
منفی بدهد اصاًل برایتان خوشایند نیست. اولین اقدام شما این است که 
برای رسیدن به خواسته هایتان بدون در نظر گرفتن اینکه آنها چقدر برای 
شما ارزش دارند، برایشان بجنگید. اما نباید در برابر مخالفان خود واکنش 
تند نشان دهید. شکیبایی پیشه کردن بهتر از نسنجیده رفتار کردن است.

متولد آبان : 
به نظر می رسد اگر امروز در میان کار تکراری و روتین خود یک استراحت 
کوچک داشته باشید برای تقویت روحیه تان خوب باشد. حتی اگر کارها 
باشید، ممکن  اوقات بسیار خوبی داشته  باشید و  را سر هم بندی کرده 
آنقدر که همیشه آرزویش را داشتید آسان گیر و بی  نباشید  است قادر 

قید باشید. 
متولد آذر : 

بازگشت ماه به نشان شما می تواند به روشنی نشان دهنده آب های کدر 
چه  گذشته  ماه  اینکه  از  شما  درک  باشد.  شما  تمایالت  در  آلود  گل  و 
می خواستید امروز هوشیار تر شده است. بسیار حساس بودن می تواند شما 
را از واکنش عاطفی تان نسبت به یک موقعیت استرس زا آگاه کرده و از 

نشان دادن یک برخورد شدید جلوگیری کند. 
متولد دی :

 امروز می توانید تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید کارهایتان را انجام 
با تصمیمات محدود  رابطه  تا در  دهید و درباره آن سخت کوشی کنید 
کننده خود کاری انجام دهید. اما این موضوع درباره این نیست که چگونه 

موقعیتی نیاز است که اداره شود. 
متولد بهمن : 

در حالیکه ماه در پنجمین خانه شما که مربوط به تفریح و بازی می شود 
قرار دارد، شما باید نقشه هایی را که در سر دارید تا چند روز آینده کنار 
بگذارید. طبیعتاً هنوز الزم است که به وظایف منظم روزانه تان توجه کنید، 
اما باید وقتی را نیز به تفریح و بازی کردن اختصاص بدهید. البته این مورد 
فقط مربوط به وظایف کاری شما نمی شود؛ بلکه شامل فعالیتهای ورزشی 

و اجتماعی نیز می شود. 
متولد اسفند : 

بهشان  که  است  این  بدهید  دوستانتان  به  می توانید  که  ای  هدیه  امروز 
ای  ماندنی  یاد  به  ساعتهای  همدیگر  با  می توانید  چگونه  بدهید  نشان 
داشته باشید! اما برای رسیدن به این خوشی بهترین راه این نیست که در 
موردش صحبت کنید. از این مثال پیروی کنید؛ با انجام دادن کارهایی 
که حس خوبی بهتان می دهد و لذت بردن از کار کردن توانایی های خود 

را نشان دهید.

۳
فال روز 

ویروس  استاد  و  آنفلوآنزا  ملی  آزمایشگاه  مدیر 
وضعیت  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  شناسی 
اُمیکرون،  زیرسویه های جدید  با  را  در کشور  کرونا 
تشریح کرد و گفت: به نظر می رسد که حدود یک 
ماه است این زیرسویه ها وارد کشور شده اند؛ با این 
حال خوشبختانه افزایش زیادی در بستری  و فوتی ها 
نمی بینیم، اما باید منتظر روند آن در هفته های آتی 
ویژگی های  درباره  آزاد،  مختاری  طلعت  دکتر  بود. 
کشور  در  اخیرا  که  اُمیکرون  جدید  زیرسویه های 
انتقال  از  نمی توان  اصوال  گفت:  شده اند،  شناسایی 
یک بیماری تنفسی جلوگیری کرد و بر این اساس 
زیرسویه های جدید اُمیکرون هم از مرزهای مختلف، 

وارد ایران شده اند. آنچه درباره این زیرسویه ها نظیر 
BQ۱، XBB و ... می دانیم، این است که فعال از نظر 
انتقال شان  قدرت  اما  نیستند،  بیماری زایی شدیدتر 
جدید  زیرسویه های  ورود  از  پیش  است.  بیشتر 
ارسالی  نمونه هایی  درصد  پنج  کشور،  به  اُمیکرون 
کرونا  سارس  ویروسی  عفونت های  تشخیص  برای 
بود، اما اخیرا کمی افزایش یافته است. با این حال 
هم  آزمایش  مورد  نمونه های  که  داشت  توجه  باید 
بیشتر شده است. اکنون مقداری زمان می خواهیم تا 
ببینیم روند موج به چه صورت است. زیرا هرچقدر 
حساسیت نسبت به بیماری بیشتر شود، نمونه گیری 
باال رفته و تعداد بیشتری نمونه مورد آزمایش قرار 
ابتالی  افزایش  اینکه  بیان  با  وی  گرفت.  خواهد 
فعال  اما  می کنیم،  مشاهده  آمارها  در  را  کشوری 
پیک بزرگی را نمی بینیم، افزود: در حال حاضر که 
زیرسویه های جدیدی شناسایی شده و افزایش موارد 
ابتال را داشتیم، می توان گفت موج هشتم کرونا نیز 

آغاز شده است. البته باید ببینیم که روند موج کرونا 
در یکی دو هفته آینده به چه صورت خواهد بود.

هنوز  خوشبختانه  البته  اینکه  بیان  با  آزاد  مختاری 
افزایش چندانی در موارد فوتی ناشی از کرونا را در 
کشور نداشته ایم، گفت: به هر حال در کشور ما هم 
از  زیادی  تعداد  و هم  تزریق کرده اند  واکسن  مردم 
و  شده اند  مبتال   ۱۹ کووید  به  قبال  خودشان  افراد 
به  ایمنی مناسبی در جامعه وجود دارد.  نتیجه  در 
نظر می رسد که کشورهایی که فقط با واکسن ایمن 
شده بودند، اکنون افزایش فوتی ها را شاهدند، اما در 
تزریق  از  ناشی  هم  ایمنی  که  ما  مانند  کشورهایی 
واکسن و هم ناشی از ابتال بوده است، شدت بیماری 

کمتر است.
وی با بیان اینکه علی رغم اینکه زیرسویه های جدید 
بزرگی  موج  امیدواریم  اما  داشتند،  زیادی  تغییرات 
زیرسویه های  همه  گفت:  نباشیم،  شاهد  کشور  در 
مشاهده  جهان  در  حاضر  حال  در  که  گردشی  در 

از  یکسری  هستند.  اُمیکرون  زیرسویه  می کنیم، 
گروه  زیر  از  که   BQ۱ مانند  جدید  زیرسویه های 
مانند   BA۲ امیکرون  های  سویه  زیر  یا  و   BA۵
گروه های  زیر  اُمیکرون  حال  هر  به  هستند.   XBB
اکنون شناسایی شده اند،  که  آنچه  و  دارد   مختلفی 
عمدتا زیرمجموعه BA۲ و BA۵ هستند. در حال 
حال  در   ،XBB مانند   BA۲ زیرسویه های  حاضر 

افزایش هستند.
که  می رسد  نظر  به  کرد:  تاکید  آزاد  مختاری 
شده اند  کشور  وارد  ماه  آذر  از  جدید  زیرسویه های 
و اکنون هم که در دی ماه به سر می بریم؛ بنابراین 
کشور  وارد  سویه ها  این  که  است  ماه  یک  حدود 
زیادی  افزایش  خوشبختانه  حال  این  با  شده اند. 
قبلی  موج های  با  مقایسه  در  فوتی ها  و  بستری   در 
نمی بینیم، اما باید منتظر روند آن در هفته های آتی 

بود.
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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  مادر شهيد تازه تفحص شده سعيد حيدري

دير آمدي مادر! از توان افتاده ام

 غبار فراموشي روي خاطرات مادرانه
ما پنج فرزند داش��تیم که یک��ي از آنها را در 
راه خدا دادیم؛ ش��هید سعید حیدري. خوب 
به یاد دارم همس��رم از همان اولین روزهاي 
تش��کیل خانواده به رزق ح��الل پایبند بود. 
مي گفت این توج��ه باعث عاقب��ت بخیري 
بچه ها مي ش��ود. عزت بی��اري از دردانه اش 
برایمان مي گوید: س��عید متولد 1347بود. 
زمان انقالب سن و سال چنداني نداشت اما در 
تظاهرات و راهپیمایي هاي ضد رژیم سهمي 
اندك داشت. با تشکیل بسیج، پسرم راهي شد 

تا از این دریاي خروشان بي نصیب نماند.  
 نمي خواس�تم ش�رمنده حض�رت 

زينب)س( شوم 
با آغاز زمزمه هاي جنگ تحمیلي تمام تالش 
خود را به کار برد تا به صفوف مجاهدان برسد. 
پسرم آن زمان تراش��کار بود و تحصیالتش 
را تا پایان س��وم راهنمایي ادامه داد. س��ال 
1364یعني زماني که 17 سال بیشتر نداشت 
راهي جبهه ش��د. وقتي مي خواست برود از 
من اجازه گرفت. من ه��م مخالفتي نکردم. 
فکر کردم اگر جلوی��ش را بگیرم و مخالفت 
کنم در قیامت شرمنده حضرت زینب)س( 

خواهم شد و جوابي براي ایشان 
نخواهم داش��ت. دفاع از اسالم 
بود. امام زمان نداي یاري س��ر 
داده بود و من بای��د فرزندم را 
راهي مي ک��ردم. مگر نه اینکه 
مي گویی��م کاش در دوران 
امام حسین )ع( بودیم و یاري 
مي کردی��م. آن روزها روزهاي 

سخت امتحان ما بود. 
به هرحال سعید راهي شد. ابتدا 
به کردستان رفت. براي بار اول 
س��ه ماه رفت و بعد از اینکه به 

مرخصي آمد مجدداً به جنوب اعزام شد. وقتي 
هم مي آمد حرف��ي از جبهه و جنگ نمي زد. 
نمي خواست من را نگران خطرات جبهه کند 

که با رفتنش مخالفت کنم. 
 خفته در ام الرصاص

 زمزمه ه��اي عملیاتي بود که رف��ت. بعدها 
متوجه ش��دیم نام عملیات والفجر 8 است. 
همان عملیاتي که سعید را از من سال ها دور 
کرد. سعید جزو نیروهاي عملیات ایذایي بود 
که در ام الرصاص مفقوداالثر شد. از دوستانش 
که بعد از عملیات به خانه بازگش��تند، سراغ 
سعیدم را بسیار گرفتم اما آنها براي اینکه من 
را نگران نکنند، گفتند که سعید و چند نفر از 
بچه ها را از همان منطقه به مش��هد و زیارت 

امام رضا فرستاده اند. 
من هم منتظر بودم که او از زیارت آقا بازگردد 
اما دیگ��ر نیامد. خیلي به دنبالش گش��تیم. 
پدر، برادر و بستگان براي پیدا کردن نشاني 
از سعیدم به منطقه رفتند اما خبري نبود که 
نبود. رفتند و ما را سال ها در بي خبري و انتظار 
نگه داش��تند. هربار که اس��را آزاد مي شدند 
عکس سعید را بر مي داش��تم و به خانه آنها 
مي رفتم تا خبري بگیرم. مي پرس��یدم شما  

سعید من را دیده اید؟
 اما آنها خبري نداش��تند. بع��د از تفحص و 

جست وجوي زیاد از دوستانش متوجه شدیم 
که سعید در عملیات به شدت مجروح و مجبور 
مي شود خودش به تنهایي به عقب برگردد اما 
سر یک دوراهي اش��تباهاً به سمت نیروهاي 
دشمن حرکت مي کند و در ام الرصاص و در 
خاك عراق به شهادت مي رسد. 30 سال بعد 

پیکر شهیدم را از آنجا تفحص کردند. 
 ج�اي خال�ي ش�هيدم در روزه�اي 

زندگي 
من 30 س��ال از س��عید دور بودم. 30 سال 
دلتنگ گمشده خانه ام بودم. جایش در میان 
بچه هایم خالي بود. در میان همه مراسم  ها و 

همه روزهاي زندگي  ام. 
وقت��ي ش��هداي گمن��ام را مي آوردند قاب 
عکسش را مي زدم زیر چادرم و راه مي افتادم 
به گمان اینکه این شهدا دوستان و همرزمان 
شهیدم هستند. همیشه به بهشت زهرا )س( 
مي رفتم و سر خاك شهداي گمنام مي نشستم 

و درد دل مي کردم. 
خانه مان را ه��م عوض نکردم ه��م به خاطر 
اینکه سعید راحت خانواده را پیدا کند و هم 
به دلیل اینکه در این خانه خاطرات زیادي از 
سعیدم دارم. نمي خواهم با رفتنم از این خانه 

خاطراتش را از یاد ببرم. با ماندن در خانه آنها 
را مرور مي کنم. 

 خبر آمد خبري در راه است 
مادر شهید با بغض هاي شکسته از خبر پیدا 
ش��دن فرزندش مي گوید: چن��د وقتي بود 
بچه ها اصرار مي کردند برویم و آزمایش دي 
ان  اي بدهیم. در نهایت من و پدرش رفتیم 
معراج ش��هدا. آنها گفتند ب��راي چه آمدید 
گفتیم آمدی��م آزمای��ش دی ان ای بدهیم 
شاید فرزندمان پیدا شد. رفتیم آزمایشگاه، 
همان روز انگار تماس مي گیرند که ش��هید 
س��عید حیدري تفحص شده اس��ت. دقیقاً 
هم��ان روزي که ما رفتی��م آزمایش بدهیم 
خبر تفحص را به معراج ش��هدا دادند. کمي 
بعد تماس گرفتند و گفتند پیکر س��عیدم با 
زحمت بچه هاي تفحص پیدا شده است. خبر 

آمد خبري در راه است. 
مادرانه هاي شهید س��عید حیدري دیگر به 
روزهاي خوش و شادي آمدن فرزندش ختم 
مي شود. بعد از 30 سال بي خبري مادر خبر 
آمدن فرزندش را مي شنود: وقتي آمد، مراسم 
باشکوهي هم برایش گرفتند. وقتي او را دیدم 
گفتم مادر آمدي اما خیلي دیر آمدي. پاهایم 
دیگر توان و یاري آمدن س��ر مزارت را ندارد. 

آمدي جانم به قربانت ولي حاال چرا؟

  مبينا شانلو
عزت بي�اري مادر ش�هيد تازه تفحص ش�ده س�عيد حي�دري از دردان�ه اش برايمان 
روايت مي کند. م�ادري که مفهوم انتظ�ار را خوب مي داند. او از مس�افر تازه از س�فر 
برگشته   اش مي گويد. از 30 س�ال بي خبري که به تلخي و س�ختي گذشت اما گذشت 
و حالوت فدايي اسالم ش�دن فرزندش اين 30 س�ال را برايش قابل تحمل نمود. آنچه 
در پ�ي مي آيد حاصل همكالمي ما با عزت بياري مادر ش�هيد س�عيد حيدري اس�ت. 

آشنايي تان با شهيد چطور رقم خورد؟ 
ما نسبت فامیلي داش��تیم و هر دو متولد 1365 
بودیم. عبدالحس��ین را حض��رت زینب)س( به 
من هدیه داد. سال 1388 من به همراه خانواده ام 
به زیارت حضرت زین��ب )س( رفتیم. من در این 
زیارت از خانم خواس��تم که خوش��بخت شوم و 
زماني که از س��وریه باز مي گردم اولین نفري که 
به خواستگاري ام مي آید به معناي این است که 
فرستاده خانم است و من با ایشان ازدواج خواهم 
کرد. وقتي از سوریه برگش��تم، عبدالحسین به 
خواس��تگاري ام آمد. در حقیقت من امروز هدیه 
خانم را به خود ایشان تقدیم و در راهشان قرباني 
کردم. تا شب خواس��تگاري همس��رم را ندیده 
بودم. عبدالحسین پاس��دار بود. من و ایشان در 

1388/8/8با هم عقد کردیم. 
حرف شهادت و رزمندگي اولين بار کي 

در زندگي شما مطرح شد؟
تنها یک روز بعد از مراس��م عقد که با هم  بیرون 
رفتیم، عبدالحس��ین از من خواس��ت که براي 
شهادتش دعا کنم. ایش��ان با قاطعیت مي گفت 
که شهادت نصیبش مي شود. آن زمان خبري از 
جنگ نبود من هم با لبخند رضایت به او مي گفتم: 
»باشه عزیزم هر زمان جنگ شد شما برو و شهید 
ش��و.« ما 30 خرداد ماه 1389 مص��ادف با 13 
رجب والدت امام علي )ع( ب��ا هم ازدواج کردیم. 
با احتساب دوره نامزدي من و عبدالحسین شش 

سال و نیم در کنار هم بودیم. 
از ايشان فرزندي هم داريد؟

دختري سه ساله به نام زینب داریم. زینب متولد 
سال 1392 است. 

به نظر شما چه شاخصه اخالقي باعث اوج 
گرفتن شهيد شد؟

ایمان قوي و محکم. والیتمداري و صبر او زبانزد 
بود. نماز اول وق��ت عبدالحس��ینم هرگز ترك 
نمي ش��د. مي دانس��تم که زندگي با یک نظامي 
دشواري هاي خودش را دارد. شاید نبودن هایش 
باعث دلتنگي مي شد اما رسالتي که او به عنوان 
یک نظامي در پیش داشت، قوت قلبي برایم بود. 
من عاشق پاکدامني، صداقت و حیاي ایشان شدم. 
در همان شب خواستگاري عاشق عبدالحسین و 
رفتار و منشش شدم. نجابت و عفت در کالم، نگاه 
و رفتارش دیده مي شد. شاید بشود گفت در شب 

خواستگاري عاشق یک شهید شدم. 
خانم سعيدي ايشان چه زماني از رفتن 
و مدافع حرم ش�دن برايت�ان صحبت 

کردند؟
اولین باري که از رفتن و مدافع حرم شدن برایم 
سخن گفت تیرماه سال 1394 بود. عبدالحسین 
به من گفت ثبت نام ک��رده اگر بي بي زینب)س( 
قبول کنند براي دفاع از حرم به س��وریه برود. از 
من خواس��ت تا برایش دعا کنم تا هر چه زودتر 
قرعه به نامش بیفتد. ابتدا خیلي ناراحت شدم. از 
همان لحظه در دلم آشوب بود. تا 14 آبان ماه سال 
1394 که به او اطالع دادند آماده رفتن شود. سه 
روز بعد هم در 17 آبان ماه بود که همسر و همراه 
زندگي ام به صورت داوطلبانه راهي ش��د. این بار 

اولین بار و آخرین بار اعزامش بود. 
پس قرعه به نام همسرتان افتاد و راهي 
ميدان کارزارش�دند. راضي کردن شما 

براي ايشان کار دشواري بود؟

من راضي بودم اما گریه مي کردم. بس��یار به هم 
وابس��ته بودیم. نمي خواس��تم و نمي توانس��تم 
دوري اش را تحمل کنم. صحبت ه��اي او من را 
راضي کرد. همس��رم مي گفت من براي دفاع از 
حرم آل اهلل و دفاع از حریم اهل بیت)ع( مي روم. 
اگر نگذاري ب��روم در آن دنیا چط��ور در محضر 
حضرت زینب)س( سر بلند مي کني. ما براي دفاع 
از ناموسمان مي رویم. این جنگ، جنگ ماست و 
اگر براي دفاع نرویم دشمن به خاك و ناموس ما 
متعرض خواهد شد. جنگ نباید در کشور ما اتفاق 
بیفتد ما مي رویم در آن سوي مرزها تا از اسالم، 
قرآن و اهل بیت دفاع کنیم. مي رویم تا عمه سادات 

بار دیگر به اسارت نرود. 
از آخرين لحظات با هم بودن و جدايي تان 

بگوييد.
آخرین شبي که در کنار هم بودیم تا صبح بیدار 
بودم. من گریه مي کردم و ابراز دلتنگي و دلهره. 
مي گفتم اگر بروي و ش��هید ش��وي من با زینب 
چه کنم. تنهایي چه کاري از دس��تم بر مي آید. 
همسرم اما آرامم مي کرد و مي گفت شما و زینب 
خدا را دارید. همین برایتان کافي است. خدایي 
که بیشتر از من شما را دوست دارد و هواي شما 
را خواهد داش��ت. بعد نشست و ش��روع کرد به 
نوش��تن وصیتنامه اش. همسرم مي نوشت و من 

گریه مي کردم. 
زينب از سفر پدر اطالع داشت؟

زینب دو سال ونیم داش��ت و درك صحیحي از 
سفر پدر نداشت. اما عبدالحسین به زینب گفت 
مي خواهم بروم پی��ش حضرت رقی��ه کوچولو 
و برایت عروس��ک بی��اورم. او در وصیت نامه اش 
براي دخترمان زینب نوشته است: دخترم پیرو 
والیت فقیه باش و مراقب مادرت باش. بدان که 
من حتي لحظه اي از یاد تو غافل نیس��تم ولي به 
خاطر کودکاني که همسن و سال تو هستند و زیر 
شکنجه هاي دشمنان و تروریست ها هستند راهي 

جز رفتن و دفاع ندارم. 
عكس العمل خانواده هايتان چه بود؟

خانواده ها که اطالع نداشتند. یعني خواست شهید 
این بود که آنها در جریان قرار نگیرند و موضوع بین 

من و خودش بماند اما من نتوانستم تاب بیاورم و به 
پدر همسرم اطالع دادم که عبدالحسین قرار است 
امشب به سوریه برود. ایش��ان باور نمي کردند و 
مي گفتند چرا بي خبر؟ مي دانستم پدرشان بسیار 
به ایشان تعلق خاطر دارد براي همین مي خواستم 

براي آخرین بار پسرش را ببیند. 
از مسئوليت همسرتان در منطقه اطالع 

داشتيد؟
مسئولیتش تا آنجا که اطالع دارم فرمانده نیرو هاي 
مردمي عراق بود. آنها با چند تن از دوستانشان از 

شهرهاي آزاد شده مراقبت مي کردند. 
شهادتش چطور رقم خورد؟ 

عبدالحس��ینم 45 روز در منطقه حضور داشت. 
در ادام��ه حض��ورش ع��ده اي از همرزمانش در 
محاصره دشمن قرار مي گیرند که همسرم براي 
نجات دوس��تان م��ي رود و تیر به قلب، دس��ت، 
پهلو، پاي چپ و چش��مش اصابت مي کند و به 
شهادت مي رس��د. همراه و همسفر زندگي ام در 
29 آبان ماه س��ال 1394 به شهادت رسید. خبر 
آسماني شدنش را هم از بستگانمان شنیدم. در 
خانه مش��غول تمیز کردن خانه و مهیا نمودنش 
براي بازگش��ت عبدالحس��ین بودم که آمدند و 
اطالع دادند که زخمي شده است. اما با اصرار من 
حقیقت شهادت ایشان را اقرار کردند. نمي دانستم 
چه مي کنم فق��ط به یاد دارم که ب��ا صداي بلند 
شروع کردم به گریه کردن. مراسم عبدالحسین 
بسیار باشکوه بر گزار شد. مراسمي که بسیاري از 

قدیمي هاي شهر به عظمت آن نسبت به شهداي 
دفاع مقدس هم اذعان داش��تند. براي تش��ییع 
پیکر همسرم از شهر هاي اطراف هم آمده بودند. 
عبدالحس��ین در س��وم دي ماه در زادگاهمان 
دس��تگرد برخوار به خاك س��پرده شد. شهادت 
همسرم تاثیر زیادي روي مردم و اهالي شهرمان 
داشت. بس��یاري بعد از ش��هادت عبدالحسین 
عزمشان را براي دفاع از اسالم در آن سوي مرزها 
جزم کردند و نیت نمودند تا ادامه دهنده راه شهید 

باشند و براي دفاع از حرم راهي شوند. 
چقدر ياد دفاع مقدس و شهدا در خانه 

شما و در زندگي شهيد جريان داشت؟
همسرم عالقه اي خاص به شهدا داشت و همواره 
زمزمه مي کرد که »شهدا شرمنده ایم.« هرزماني 
هم که به زیارت ش��هدا مي رفتی��م از آنها طلب 
ش��هادت مي کرد. آنقدر پاك و معص��وم بود که 
به نظ��رم لباس ش��هادت س��ایز او و برازنده اش 
بود. خوب به ی��اد دارم مرداد م��اه 1394 که دو 
غواص ش��هید را به ش��هرمان آوردند همسرم از 
هیچ خدمتي در مراسم این ش��هدا دریغ نکرد. 
تمام لحظات از زمان ورود این ش��هدا به شهر تا 
روز چهلم شهدا، به عشق رسیدن به قافله شهدا 
فعالیت داشت و به نظرم عبدالحسین شهادتش را 

از همین غواصان شهید گرفت. 
خانم س�عيدي! فكر مي کردي�د روزي 

همسر شهيد شدن نصيبتان شود؟
نه اصالً فکر نمي کردم که روزي همسر شهید شوم 
و این لیاقت و سعادت هم نصیبم شود. امید داشتم 
که همسرم بازگردد. به خاطر اینکه هرگز خود را 
الیق این مسئولیت نمي دانستم. اما امروز افتخار 
مي کنم که همسر شهید شده ام و امیدوارم بتوانم 
تنها یادگار شهید را با توکل به خدا و توسل به اهل 
بیت)ع( و حضرت زینب)س( آنطور که خواستند 
مکتبي و زینبي تربیت کنم. امروز که به حرف ها، 
اهداف و اعتقادات همسرم فکر مي کنم مي گویم  
اي کاش فرصتي مي ش��د تا من و زینبش هم در 
این راه گام بر داریم و شهادت و فدایي زینب شدن، 

نصیب مان شود. 
زينب با نبودن هاي پدرش چه مي کند؟

زینب دختر است و بابایي. بهانه پدر را که مي گیرد، 
برایش فرق نمي کند خانه باشد یا مهماني، جاي 
پدر را سر سفره باز مي کند و مي گوید پدرم اینجا 

مي نشیند. بهانه پدر را مي گیرد و مي گوید همه 
بابا دارند و من بابا ندارم. بسیار هم خواب شهید 
را مي بیند. خواب بابا را برای��م تعریف مي کند و 
با هم گریه مي کنیم. ابتدا به خاطر زینب خودم 
را کنترل مي کردم تا گریه نکنم. نمي خواس��تم 
خدایي ناکرده ناراحت ش��ود و افسردگي بگیرد. 
زینب در مراسم پدر حضور نداش��ت، آرام آرام با 
مشاور مذهبي به او گفتیم که پدرش شهید شده 
است. این روزها هم تا سراغ پدرش را مي گیرد او 
را به سر مزار همسرم مي بریم و در آنجا شاد و آرام 
مي ش��ود. تنها امید من در زندگي زینب است. 
مي خواهم همانطور که ش��هید خواسته ایشان 
یک خانم دکتر موفق باشد. وقتي پدرش از سوریه 
تماس مي گرفت مي گفت بابا بیا من عروس��ک 
نمي خوام فقط برگرد. خیلي انتظار کشیدیم و در 
نهایت آنطور که خدا و شهید مي خواست انتظار 
ما پایان پذیرفت. فقط مي خواهم حضرت زینب 
)س( دعایش��ان بدرقه راهمان باشد. ان شاءاهلل. 
امیدوارم زمان ظهور مهدي موعود)عج( شهداي 
مدافع حرم هم رجعت کنند و ما اگر زنده باشیم 

ایشان را زیارت کنیم. 
درد دلي با حضرت زينب)س( داريد؟

من همیش��ه در خلوت با حضرت زینب درد دل 
مي کنم. من عزیزترین فرد زندگي ام را به ایشان 
هدیه کردم، از ایش��ان مي خواهم ک��ه من را در 
زندگي هدایت و از صبوري خودشان به من عنایت 
کنند. امروز چند ماهي از شهادت عبدالحسین 
مي گذرد اما روز به روز دلتنگي من و زینب بیشتر 
مي شود. خانه ما بدون عبدالحسین صفایي ندارد. 
گریه مي کنم و از حضرت زینب صبر مي خواهم که 
بتوانم یادگار شهید را آنطور که باید و شایسته یک 
فرزند شهید است تربیت کنم. مسئولیتي دشوار 
بر دوش دارم، اگر دست خدا بر سرمان نباشد واقعاً 
نابود مي ش��ویم. این روزها دلمان از حرف هاي 
نیش دار برخي مي س��وزد. آنها که مي گویند هر 
کس براي دف��اع از حرم به س��وریه مي رود پول 
دریافت مي کند، اینجا مي خواهم بگویم همسرم 
هیچ چشمداشتي به مال دنیا نداشت. عبدالحسین 
حق مأموریت هاي داخلي اش را هم به نیازمندان 
کمک مي کرد، پس چرا دل ما را با کنایه هایشان 
مي س��وزانند و مي گویند اگر پ��ول ندهند اینها 

نمي روند. خدا آگاهشان کند ان شا ءاهلل. 

گفت وگوي »جوان« با مريم سعيدي فر همسر شهيد عبدالحسين يوسفيان 

هميشهميگفت:شهداشرمندهايم!

ايمان ق�وي و محكم، واليتم�داري و 
صب�ر او زبان�زد ب�ود. نم�از اول وقت 
عبدالحس�ينم هرگز ترك نمي ش�د. 
مي دانس�تم که زندگي ب�ا يک نظامي 
دش�واري هاي خودش را دارد. ش�ايد 
نبودن هاي�ش باعث دلتنگي مي ش�د 
ام�ا رس�التي ک�ه او ب�ه عن�وان يک 
نظامي داش�ت، قوت قلب�ي برايم بود

  صغري خيل فرهنگ
به دخترش گفته بود مي رود تا نگذارد به کودکان مظلوم مسلمان تعدي 
شود. مي رود تا پرچم اسالم را در آن س�وي مرزها به اهتزاز درآورد. 
مي رود تا کسي نگاه چپ به ناموس ايرانيان نكند. مي رود تا عمه سادات 
بار ديگر به اسارت نرود و... اين روزها که از شهادت رزمندگان مدافع 

حرم بسيار مي شنويم، مهمان خانواده شهيد عبدالحسين يوسفيان 
مي شويم. مريم سعيدي فر همسر شهيد از زندگي نه چندان طوالني خود 
با اين شهيد مدافع حرم مي گويد. روايتي که با هر بار مرورش وابستگي 
و دلبس�تگي ش�هيد به خانواده برايم�ان تكرار مي ش�ود و مانده ايم 
که چگونه ش�هدا همه تعلقات دنيايي شان را گذاش�تند و گذشتند. 
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کشف محموله ۱۴۰۰ کیلویی تریاک
 در مرز زابل

 فرمانده مرزبانی فراجا از کشف یک تن و 4۰۰ کیلوگرم 
مخدر تریاک در مرزهای جنوب شرق کشور خبرداد.

 سردار احمدعلی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر 
گفت: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با همکاری 
و  اطالعاتی  اشراف  با  زمان)عج(،  امام  گمنام  سربازان 
نوار مرزی حوزه استحفاظی خود مطلع  کنترل مستمر 
شدند که قاچاقچیان موادمخدر قصد دارند مقادیر قابل 

توجهی مواد افیونی را از طریق مرز وارد کشور کنند.
اشراف  با  مأموران  نیز  راستا  همین  در  افزود:   وی 
که  را  افیونی  مواد  قاچاق  از سرباندهای  یکی  اطالعاتی 
را داشت مورد  به داخل کشور  مواد مخدر  انتقال  قصد 

شناسایی قرار دادند.
گودرزی  با اشاره به اینکه قاچاقچیان قصد انتقال مواد 
مخدر دپو شده به وسیله خودرو را داشتند، تصریح کرد: 
هدایت  و  هدفمند  کمین های  از  استفاده  با  مرزبانان 
مرزبانی  فرماندهی  اطالعاتی  پشتیبانی  و  عملیاتی 
سیستان و بلوچستان قاچاقچیان را در حوزه استحفاظی 
و  رزمی  اقدامی  در  و  مشاهده  زابل  شهرستان  مرزهای 
ناکام  شوم شان  اهداف  به  دستیابی  در  را  آنها  تاکتیکی 
به  اشاره  با  کشور  انتظامی  مرزبانی  فرمانده  گذاشتند. 
مقابل،  به سمت خاک کشور  قاچاقچیان  متواری شدن 
و  تن  یک  شدند  موفق  مأموران  عملیات  این  در  گفت: 
4۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را از سوداگران 
با  بر اساس اعالم سایت پلیس، وی  مرگ کشف کنند. 
بیان اینکه دستگیری قاچاقچیان موادمخدر در دستورکار 
ویژه مرزبانان استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مرزداران 
حضور  مرزی  ورودی های  و  گلوگاه ها  در  توان  تمام  با 
فعال داشته و در راه مبارزه با قاچاق موادمخدر، تالش 

می کنند.

جانباختن مامور حراست شرکت نفت 
مارون در درگیری با سارقان مسلح

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از جانباختن 
غالمرضا خالدی، مامور گشت حراست این شرکت 
در پی اصابت گلوله از سوی سارقان مسلح خبر داد.

بنا بر اعالم شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، 
ساعت ۶:4۵ دقیقه صبح روز ۲۵ دی ماه ، غالمرضا 
خالدی به  همراه یک مامور گشت، هنگام تردد در 
مارون  پنج  شماره  گاز  تقویت  ایستگاه  محدوده 
شهرستان  مشراگه  بخش  چارات  روستای  ) حوالی 
رامشیر( با سارقان مسلح تجهیزات صنعتی روبه رو 
شدند و پس از درگیری، بر اثر شدت جراحات جان 
به جان آفرین تسلیم کرد. قباد ناصری، سرپرست 
مراتب  با  مارون،  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت 
تسلیت درگذشت شهادت گونه این مامور خدوم به 
خانواده بزرگ صنعت نفت به ویژه کارکنان حراست 
خانواده  و  مارون  گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت 
به   سازمان  دوچندان  اراده  و  عزم  بر  مرحوم،  آن 
منظور صیانت از دارایی های صنعت نفت به  عنوان 
اموال مردم تاکید کرد و گفت: مسئوالن مربوطه با 
همکاری حراست شرکت، در حال پیگیری موضوع 
هستند. در  شرورانه  اقدام  این  عوامل  شناسایی  و 
این حادثه دیگر مامور گشت نیز مجروح شد که در 

حال درمان و رسیدگی پزشکی است.

خبر
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انتقاد  با  فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جانشین 
گفت:  داخل  ساخت  خودروهای  ایمنی  و  کیفیت  از 
تنها چیزی  به  مورد خودرو  در  که  همچنان شاهدیم 
که اهمیت داده نمی شود کیفیت و ایمنی آن است، ما 
واقعا خسته شدیم انقدر که دراین باره گفتیم و گوش 

شنوایی وجود ندارد.
و  برف  بارش  به  اشاره  با  حسینی  تیمور  سید  سردار 
امسال  از ۲۰ آذرماه  نقاط کشور گفت:  اکثر  باران در 
پلیس با اجرای طرح زمستانی به همراه دیگر دستگاه ها 
از جمله راهداری، هالل احمر، اورژانس و ... در سطح 
جاده ها و خصوصا جاده ها و گردنه های برفگیر حضور 
دارد. امسال به طور ویژه ۱۱۱ گردنه برفگیر را تحت 
پوشش قرار دادیم و در آنها استقرار انجام شده است.  

وی با بیان اینکه مردم نیز باید با پلیس و در واقع برای 
حفظ ایمنی خودشان همراهی کنند، گفت:گیرافتادن 
یک  تا  فرد  گاهی  و  است  ترسناک  بسیار  کوالک  در 
به  تنها  نه  برخی  متاسفانه  می رود.  نیز  مرگ  قدمی 
نامناسب  با خودرویی  بلکه  نمی کنند،  توجه  هشدارها 
و شرایط نامناسب وارد جاده می شوند. نداشتن سوخت 
کافی، نداشتن زنجیرچرخ و ... از جمله این موارد است.

حدود ۹۰ درصد رانندگان
 بستن زنجیرچرخ را بلد نیستند

حسینی با بیان اینکه عالوه بر همراه داشتن زنجیرچرخ؛ 
نحوه بستن آن هم مهم است، گفت: به جرات می توانم 
بگویم که حدود ۹۰ درصد رانندگان بستن زنجیرچرخ 
از مردم عزیز می خواهم که توجه  بلد نیستند. من  را 
داشته باشند که در این روزها هیچ چیزی ضروری تر 
از جان انسان نیست، پس الزم است که سفرها را به 
تعویق بیاندازند و از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.

فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین 
افزود: در این شرایط ترددهای غیرضروری سبب بروز 
مشکالت می شود. یک گردنه را تصور کنید، کافی است 
که فقط یک وسیله نقلیه در آنجا بماند، آن وقت کل 
مسیر مسدود می شود. ما باید بر تردد ناوگان عمومی 
بار و مسافر تمرکز کنیم چرا که این ها باید تردد کنند 

و کاالهای اساسی و سوخت و ... را جابجا کنند.  
وی درباره استان های دارای بیشترین جاده برفگیر در 
زمستان گفت: به طورکلی می توان گفت که جاده های 
کردستان،  مانند  کشور  غرب  شمال  استان های 
کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
تحت  بیشتر  قزوین  و  همدان  زنجان،  لرستان،  ایالم، 
تاثیر بارش برف باشند. البته ما در استان های گیالن، 
هم  سمنان  حتی  و  گلستان  البرز،  تهران،  مازندران، 

جاده های برفگیر زیادی داریم.
حسینی افزود: اما خوب است که مردم بداننند که ما 
برفگیر  که  داریم  را  راه هایی  استان ها  تمام  در  تقریبا 
است. حتی در خوزستان هم که در ذهن مردم استانی 
گرمسیر است، گردنه اندیکا را داریم که با بارش برف 
گاهی  هم  اراک  به  قم  جاده  جاده  می شود.  مسدود 
استان های سردسیر هم  در  که  پیدا می کند  شرایطی 

آن را نمی بینیم.
هشدار نارنجی و باالتر یعنی از خانه خارج نشوید

درباره هشدارهای  فراجا  راهور  پلیس  رئیس  جانشین 
صادر شده از سوی هواشناسی هم گفت: این سازمان 
را صادر  ... هشدارهایی  و  آلودگی هوا، سرما  در مورد 
می کند. هشدارهای نارنجی و باالتر برای این است که 
تا حد امکان از منزل خارج نشویم و باید این موارد را 

جدی گرفت.
گفت:  نیز  رانندگی  تصادفات  وقوع  مورد  در  حسینی 
تصادفات تلخ ترین صحنه ای که برای یک مامور پلیس 
مورد  چند  اخیر  روزهای  در  متاسفانه  دارد.  وجود 
و  کهگیلویه  در  تصادف  یک  داشتیم.  تصادف سنگین 
بویر احمد بود که اعضای یک خانواده در سواری پراید 

در دم جان خود را از دست دادند.

در طول روز سفر کنید
با اشاره به وضعیت جوی جاده ها گفت: برخی از  وی 
رانندگان تصور می کنند که اگر در شب رانندگی کنند 
زودتر به مقصد می رسند، توصیه اکید پلیس در شرایط 
جوی فعلی این است که رانندگان حتما در طول روز 

رانندگی کنند و سفر خود را به شب موکول نکنند.

کیفیت  و  ایمنی  وضعیت  از  هم  انتقادی  حسینی 
این  مورد  در  گفت:  و  کرد  داخل  تولید  خودروهای 
خطای  هرحال  به  است.  شده  صحبت  بسیار  موضوع 
انسان و عامل انسانی در همه دنیا جزو عوامل مهم در 
است  این  موضوع  اما  می شود.  معرفی  تصادفات  وقوع 
هرگونه  برای  که  داریم  هم  حقوقی  مکاتب  در  ما  که 
سوال  است.  شده  گرفته  نظر  در  مجازاتی  یک  عملی 
من این است که آیا مجازات یک خطای کوچک راننده 

مرگ است؟
فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین 
و  یافته  توسعه  کشورهای  اغلب  در  امروز  کرد:  اضافه 
پیشرفته دنیا این مطرح است که ما باید خطای انسان 
را بپذیریم چرا که انسان ممکن است خطا کند، اما چه 
عواملی باید این خطا را جبران کرده و از شدت آن کم 
را  خطا  باید  خودرو   باشد،  بخشنده  باید  جاده  کند؟ 
پوشش دهد، نه اینکه تازه به آن ضریب و شدت هم 
رفتن  از دست  قیمت  به  نهایت یک خطا  در  و  بدهد 

جان تمام شود.
وقوع  در  انسانی  عامل  اینکه  علیرغم  وی  گفته  به 
و  راه  نقش  از  نباید  اما  است،  مهمی  عامل  تصادفات 
وسیله نقلیه نیز صرف نظر شود. جاده و خودرو نباید 

به خطای راننده ضریب دهد.

گوش شنوایی برای ایمنی خودروها وجود ندارد
حسینی ادامه داد: این موارد بارها و بارها تکرار شده 
اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و ما همچنان 
که  چیزی  تنها  به  خودرو  مورد  در  که  که  شاهدیم 
این  است.  آن  ایمنی  و  نمی شود کیفیت  داده  اهمیت 
اضافه  دنیا  کشفیات  به  هم  کشفی  یک  ظاهرا  روزها 
شده و در کنار گالیله و ... ما هم کاشف قیمت خودرو 
شده ایم، این هم در نوع خود جالب است. ای کاش به 
جای قیمت خودرو، چگونگی خودروی ایمن ساختن را 

کشف می کردیم.
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا افزود: 
ما واقعا خسته شدیم که انقدر گفتیم و گوش شنوایی 

برای این موضوعات پیدا نکردیم.
مسیرهای  انسداد  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
برفگیر در صورت  انسداد مسیرهای  نیز گفت:  برفگیر 
احساس وقوع خطر انجام می شود. توجه داشته باشید 
که انسداد محورهای مواصالتی و مخصوصا محورهای 
اصلی کار سختی است. اما ما به همکارانمان گفتیم که 
در شرایط سخت و خطرناک حتما جاده مسدود شود. 
مثال اگر احتمال ریزش بهمن در چالوس باشد حتما 

جاده را می بندیم تا این خطر رفع شود.
همکارانمان  تمامی  به  همچنین  داد:  ادامه  حسینی 
در  مفصل دار،  و  تریلی های ۱۸ چرخ  که  کردیم  ابالغ 
ندارند، چرا که  تردد  اجازه  بودن جاده  لغزنده  صورت 
امکان دارد که این تریلی ها قیچی کنند و مشکالتی را 

ایجاد کنند.  
فراجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین 
پیچیدگی های  جاده  یک  کردن  مسدود  کرد:  تصریح 
خاص خود را دارد. انسداد راه تردد ناوگان بار و مسافر 
و  شرایط خطر  در  را  آن  اما  می کند.  مشکل  دچار  را 
در دستورکار  ترافیک  کاربران  ایمنی  منظور حفظ  به 

قرار دادیم.

گوش شنوایی برای ایمنی خودروها وجود ندارد

افزایش ابتالی کشوری
 به کرونا 



تعطیلی راهکار مناسبی نیست، اما  مهم 
رساندن سوخت به منازل مردم است

محدودیت های اینترنت 
هرچه زودتر به نفع مردم مدیریت شود

صفحه )4(صفحه )4(

رئیس جمهور با بیان اینکه در وضعیت خاص آب و هوایی پیش 
آمده با تالش های مسئوالن اداره گاز و البته همراهی و همکاری 
نقاط  در  فقط  و  نداشتیم  گاز  گسترده  قطعی  مردم،  متعهدانه 
محدودی متأسفانه گاز قطع شد، گفت: تعطیلی ادارات و سازمان ها 
به  اهم رساندن سوخت  امروز موضوع  اما  نیست،  راهکار مناسبی 

منازل مردم است و بعد به واحدهای تجاری و اداری.....

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید 
و  باشند  موقتی  باید  اینترنت  به  دسترسی  محدودیت های  کرد: 
حتماً هرچه زودتر به نفع مردم مدیریت و برطرف شوند تا مردم 
محدودیت های  به  اشاره  با  فیروزی  حجت اهلل  نبینند.   آسیبی 
با تاکید بر  اعمالی در دسترسی به اینترنت بین المللی در کشور 

اینکه برای هر موضوعی محدودیت هایی که در ...
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تکمیل طرح های نیمه تمام 
اولویت مدیران باشد

گوششنوایی
برایایمنسازیخودروها

وجودندارد

در کهگیلویه و بویراحمد؛

قیمت  اعالمی گوشت قرمز 
باالتر از توان خرید مردم 

مواد  قیمت  افزایش  کنار  در  که  است  مدتی  چند 
غذایی، زمزمه های افزایش قیمت گوشت قرمز نیز 
بلند شده است و بیش از پیش باعث نگرانی مردم 
و شهروندان در استان کهگیلویه و بویراحمد شده 
در  ها  قیمت  رفتن  باال  علت  به  که  مردمی  است. 
موارد  برخی  در  و  ماندن  ثابت  و  اخیر  ماهه  چند 
خوراک  حداقل  تامین  برای  آمدها  در  کاهش  نیز 
فرزندان و خانواده خود نگرانی های فراوان دارد و 
همین باعث شده است تا امنیت روانی بسیاری از 
خانواده دچار آسیب شود. سرپرست خانواده ای که 
با هزار بدبختی و کاهش هزینه های جاری زندگی 

به همین حداقل ها نیز راضی شده بود این بار...

ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  نوه 
و  کارگرها  شهدا،  خانواده  حرف  پای  گفت: 
ولی  صبور  ملت  این  بنشینید.  مستضعفان 
اهلل  شاء  ان  معترضیم.  همه  است؛  معترض 
است؛  کامل  حکومت  مهدوی)عج(  حکومت 
وجود  باید  اعتراض  دارد،  وجود  نقص  وقتی 
سکوت  و  نبود  اعتراض  اگر  باشد.  داشته 

مرگبار بود، ما باید می ترسیدیم.
حجت  از جماران،  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
در  خمینی  سیدعلی  المسلمین  و  االسالم 
مراسم میالد حضرت فاطمه زهرا)س( که در 
بیت تاریخی امام در نجف و با حضور نماینده 
مقام معظم رهبری در عراق، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد و جمعی از مسئولین 
ایران برگزار شد، گفت: ما  جمهوری اسالمی 
واقعا نسبت به شناخت ایشان و مقام و جایگاه 
ایشان عاجز هستیم؛ ما نمی توانیم مقام خلق 
قبل از خلق را بفهمیم و درک کنیم؛ االاّ اینکه 
سال های از محضر عرفا تلمذ کنیم که شاهد 
ما  کنیم.  درک  را  حقیقت  این  از  ای  شمه 
مهجور و محجوب هستیم و فهم ما نسبت به 
عالم باال ناقص و ناچیز و غایت فهم و درک ما 

همین عالم ماده است.
کرد: کسی که  تأکید  امام خمینی)س(  نوه  
یک لحظه تجرد را درک کند، آن موقع می 
اعال  عالم  مقابل  در  عالم  این  کل  که  داند 
چیزی نیست. خود کلمه دنیا معنای قیاسی 
»پست«، با عالم اعلی مقایسه می شود. همه 
پیشرفت های بشر در همین حیطه است که 
کنیم  می  فکر  کهکشان  عظمت  به  ما  وقتی 
خودمان را کوچک و حقیر می بینیم؛ تا چه 
رسد به فهم »عالم الزمان و المکان« که نور 

الهی آنجا تابان است.
به  منحصر  فقط  ما  محدود  ظرف  افزود:  وی 
فهم عالم باال نیست؛ در همین دنیای خودمان 
هم محدود هستیم. در همین دنیای خودمان 
هم  خودمان  اطراف  و  جامعه  تحلیل  در  و 
می  درس  کالس  چهار  تا  هستیم.  محدود 

خوانیم خیال می کنیم ما عالم دهر ....

بویراحمد  و  کهگیلویه  استاندار  اقتصادی  معاون 
گفت: تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت مدیران 
حوزه اقتصادی استان باشد به گونه ای که در سفر 
پیش روی رئیس جمهور و هیات دولت در هفته 
های آینده به استان، اتمام همین طرح ها به عنوان 
مصوبات سفر مد نظر باشد. سید احسان عسکری 
اقتصادی کهگیلویه  در نشست پیشران طرح های 
در  ها  برخی  کرد:  اظهار  یاسوج،  در  بویراحمد  و 
مسیر توسعه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد سنگ 

اندازی می کنند در حالی که این استان....

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکی کرد؛
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معاون دادستان عمومی و انقالب یاسوج تشریح کرد: 

دواقداممهمبرایتسریع
رسیدگیبهپرونده

سپرهگذاریصندوقبهمئی

فرماندهانتظامیگچسارانخبرداد:

باندسارقانسابقهدار
محتویاتخودرو

درگچساراندستگیرشدند

ملت صبور
 اما عترض است 
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درکهیگلویه و بویراحمد ؛

شیالت پتانسیلی 
برای توسعه استان
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سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۲ کل کشور از بررسی 
تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با حضور وزیر 
اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در 
الیحه دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل 

مالیات ها شناسایی شده است.
صبح  نوبت  جلسه  به  اشاره  با  یکشنبه  روز  زارع  رحیم 
میرکاظمی  سیدمسعود  حضور  با  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
وزیر  خاندوزی  سیداحسان  و  بودجه  برنامه  سازمان  رئیس 
منابع  جلسه  این  در  داشت:  اظهار  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
درآمدی دولت از حیث درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱4۰۲ 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی 
دولت در بودجه به شمار می رود؛ افزود: مالیات های مستقیم، 
و  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  بر  مالیات  درآمد،  بر  مالیات 
مالیات بر ثروت از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد 

بررسی قرار گرفت.
 ۱4۰۲ سال  بودجه  مالیاتی  منابع  افزایش  به  اشاره  با  زارع 
تاکید کرد: این منابع مالیاتی از 4۵4 هزار میلیارد تومان در 
تومان در سال  به ۷۰۰ هزار میلیارد  نزدیک  به  سال جاری 

۱4۰۲ رسیده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در این نشست گفته شد که 
را طی سه سال گذشته  مالیات خود  فرد حقوقی  ۸۸۵هزار 
پرداخت نکرده اند که این منابع نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد 
تومان است. همچنین ۳.۵ میلیون نفر از اشخاص حقیقی در 
طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده اند و به 
نوعی فرار مالیاتی داشته اند که مبلغ فرار مالیاتی این افراد 
میلیارد  در مجموع ۸۰هزار  که  بوده  تومان  میلیارد  ۵۰هزار 

تومان از این دو منبع پایه جدید مالیاتی تعریف شده است.
مالیات  کاهش  زمینه  در  دولت  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  وی 
بر تولید در الیحه بودجه ۷ درصد بوده است، افزود: کاهش 
گرفته  قرار  نظر  مد  تولید  از  حمایت  برای  تولید  بر  مالیات 
مباحث  بیشتر  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این  است. 
کمیسیون مربوط به بررسی کلیات الیحه بودجه است، خاطر 
نشان کرد: بیشتر مباحث نمایندگان در کمیسیون و در زمان 
بررسی کلیات الیحه بودجه مربوط به نرخ تورم 4۰ درصدی 
بودجه و موضوعات معیشتی و حمایت از تولید و شاخص های 

کالن بودجه است.
تاکنون  بودجه  تلفیق  کمیسیون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
را  بودجه  کلیات الیحه  فقط  و  است  نداشته  مصوبه ای  هیچ 
بررسی خواهد کرد، اظهار داشت: اگر این الیحه مورد تایید 

کمیسیون و در صحن علنی هم مورد موافقت نمایندگان قرار 
گیرد، کمیسیون وارد جزئیات الیحه بودجه خواهد شد و در 

آن زمان مصوباتی را مد نظر قرار خواهد داد.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۲ مجلس نیز گفت: دولت 
درصدد است از محل شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از 
بنابراین  دهد  افزایش  را  بخش  این  درآمدهای  مالیاتی  فرار 
درآمدهای این بخش ۶4 درصد نسبت به عملکرد هشت ماهه 

امسال رشد دارد.
روز  صبح  نوبت  نشست  درباره  حسینی  الدین  سیدشمس   
 ۱4۰۲ بودجه  تلفیق  کمیسیون   - ماه  دی   ۲۵ ـ  یکشنبه 
اظهار داشت: نشست امروز به بررسی بخش درآمدها از منابع 
برنامه  سازمان  رییس  و  داشت  اختصاص  بودجه  الیحه  در 
اقتصادی  امور  و وزیر  مالیاتی  امور  بودجه، رییس سازمان  و 
برآورد  مبنای  و  داشتند  حضور  نشست  این  در  دارایی  و 

درآمدهای مالیاتی را ارائه دادند.
افزود:  بودجه ۱4۰۲ مجلس  تلفیق الیحه  رئیس کمیسیون 
چند نکته مهم در نشست امروز پیشنهاد شد که یکی اینکه 
کاهش  درصد   ۱۸ به  درصد  از۲۵  ها  شرکت  ازسود  مالیات 
یافته و همچنین کارکنان دولت با دریافت ۷ میلیون تومان 

حقوق و کمتر از آن، معاف از پرداخت مالیات شوند.
وی یادآور شد: دولت بر این باور است که با استفاده از داده 
های پایگاه های اطالعاتی و پوشش مالیاتی می توان استفاده 
نرخ  افزایش  بدون  کشور  مالیاتی  های  ظرفیت  از  بیشتری 

مالیات ها داشت.
تلفیق  کمیسیون  اعضای  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
پیشنهادی برای افزایش نرخ مالیاتی در بررسی الیحه بودجه 
امور  است که سازمان  این  آن هم  دلیل  ندادند، گفت:  ارائه 
مالیاتی بتواند خود را تجهیز کرده و به لحاظ حقوقی از این 
میزان  اطالعات  کسب  با  همراه  تا  شود  پیشتیبانی  سازمان 
را تحقق  بودجه  مالیاتی در نظر گرفته شده در الیحه  رشد 

بخشد.
سال  بودجه  الیحه  در  مالیاتی  رشد  اینکه  بیان  با  حسینی 
نخست  ماه   ۸ عملکرد  متوسط  بینی  پیش  به  نسبت  آینده 
امسال عدد باالیی است، عنوان کرد: حدود ۶4 درصد رشد 

مالیاتی در الیحه پیش بینی شده است.
امور  سازمان  کرد:  تاکید  بودجه  تلفیق  کمیسیون  رئیس 
تاکید  امروز  در جلسه  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  و  مالیاتی 
تکمیل  مسیر  از  مالیات  موضوع  این  که  بود  این  داشتند 
وارد  مالیاتی خاصی فشاری  پایه  به  تا  اطالعات محقق شود 

نشود.

شفاف  مودیان  از  حمایت  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر   
مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانست 
با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش بینی  و گفت: 
درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد 
نسبت به بودجه امسال افزایش دارد. سیداحسان خاندوزی 
کمیسیون  صبح  نوبت  جلسه  پایان  از  پس  یکشنبه  روز 

راهبردهای  از  یکی  داشت:  اظهار   ۱4۰۲ بودجه  تلفیق 
دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش بینی درآمدهای 
پایدار برای پوشش هزینه های دولت است تا از این طریق 
آسیب پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش 
دهیم. وی اظهار داشت: این سیاست به معنای افزودن بار 
مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور 

شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه 
با  افزود:  اقتصاد  باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. وزیر 
همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت 
ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز 
دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش 
دهد تا از واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی که به طور 
شفاف فعالیت می کنند، حمایت کند. خاندوزی ادامه داد: 
با توجه به استقرار سامانه های اطالعات اقتصادی، موفق 
به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص 
نمی  عمل  شفاف  صورت  به  که  شدیم  هایی  شرکت  و 
امیدواریم  روش  این  با  داشت:  اظهار  اقتصاد  وزیر  کنند. 
بتوانیم بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و شرکت 
های اقتصادی که شفاف عمل نمی کنند، شناسایی و از 
آنها مالیات اخذ کنیم و از این درآمدهای دیده شده برای 
دولت در سال آینده نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد 
میزان  این  کرد:  تاکید  خاندوزی  داشت.  خواهد  افزایش 
درآمد مالیاتی بدون ایجاد فشار مالیاتی به مودیان خواهد 
بود و امیدواریم بتوانیم سهم مالیات را از درآمدهای جاری 

دولت افزایش دهیم.
در  کشور  کل   ۱4۰۲ بودجه  الیحه  کلیات  است  قرار 
جلسه روز سه شنبه - ۲۷ دی - کمیسیون تلفیق به رای 
گذاشته شود و گزارش آن روز یکشنبه ۲ بهمن ماه در 

جلسه علنی مجلس ارایه شود.

بازارمبادلهارزوطالبهمنماه
افتتاحمیشود

و  ارز  مبادله  بازار  افتتاح  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بهمن ماه  اول  نیمه  از  مردم  نیازهای  تامین  برای  طال 
خبر داد و گفت: به سمتی حرکت می کنیم که تمام 
نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه 

نیما تامین شود.
محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه نوبت عصر یکشنبه 
بودجه سال ۱4۰۲ گفت: در  تلفیق الیحه  کمیسیون 
این جلسه گزارشی از سیاست های ارزی و پولی سال 
هم  تلفیق  کمیسیون  ریاست  البته  کردم،  ارائه  آینده 
درخواست داشتند که ما یک برآورد هم از اثرات بودجه 
این  اهلل  ان شاء  که  باشیم  داشته  آینده  تورم سال  بر 
گزارش در جلسه آینده به کمیسیون ارائه خواهد شد.

سیاست های  کرد:  تاکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ارزی همانطور که قبال هم اعالم کردیم در چارچوب 

ما  اهلل  شاء  ان  و  است  اقتصادی  تثبیت  سیاست های 
در  تا  می کنیم  منظور  بودجه  در  را  موارد  این  امسال 

سال آینده این سیاست ها دنبال شود.
فرزین افزود: همانطور که قبال هم بیان شده در سامانه 
نیما میانگین نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان را مبنای خرید و 
فروش ارز گذاشته ایم، همینطور در نیمه اول بهمن ماه 
بازار مبادله ارز و طال را هم افتتاح می کنیم تا در این 
بازار بقیه نیازهای خدماتی - ارزی مردم تامین شود. 
ان شاء اهلل به سمتی حرکت می کنیم که تمام نیازهای 
نیما  سامانه  و  مبادله  بازار  در  بانکی  و  رسمی  ارزی 

تامین شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سیاست 
را  سوال  این  گفت:  بود،  خواهد  انبساطی  و  انقباضی 
باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد، ولی در مورد 
بگویم  باید  است؟  انقباضی  و  انبساطی  اینکه سیاست 
سیاست های  راستای  در  باید  سیاست ها  معتقدیم 

تثبیت اقتصادی باشد، بنابراین اگر این سیاست ها شدیداً 
انبساطی باشد، قطعا منجر به تثبیت نخواهد شد و اگر 
بابت رشد دچار  از  ما  باشد هم  انقباضی  به طور شدید 
مشکل خواهیم شد به همین دلیل این سیاست ها باید 
به گونه ای باشد که در زمینه تثبیت اقتصادی در سال 
آینده به ما کمک کند. رئیس کل بانک مرکزی در مورد 
قول خود به نمایندگان برای تالش در زمینه کاهش نرخ 
تلفیق عرض  تورم در سال ۱4۰۲ گفت: در کمیسیون 
بال آن بودجه  بال دارد یک  آینده دو  کردم تورم سال 
است که دست مجلس و دولت است و یک بال آن هم 
سیاست های  در  ما  است.  مرکزی  بانک  سیاست های 
خودمان قطعاً با انضباط پولی در بانک ها تالش می کنیم 
و  مالی  سیاست های  در  ولی  دهیم  کاهش  را  تورم  که 
سیاست های که در الیحه بودجه گنجانده می شود، اعم 
از سیاست هایی در زمینه درآمد و هزینه ها هم باید به ما 
کمک کند تا ما بتوانیم تورم سال آینده را کاهش دهیم.

رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری:
دولت خود را موظف به پاسخگویی مطالبات 
شهروندان ایرانی در داخل وخارج می داند

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد؛

درآمدهای مالیاتی  سال آینده ۵۰ درصد افزایش می یابد

پیامبر صلی اهلل علیه و آله به او )علی علیه السالم( فرمود: » ...پس اولیا و 
ـِ بهشت(، مژده و بشارت بده  دوستدارانت را به نعمت جاودان )

و چشْم روشنی ای كه نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده 
و نه بر دل كسی گذشته است...«. 
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محققان می گویند؛
۶ دقیقه ورزش برای مقابله با آلزایمر 

موثر است
دقیقه   ۶ که  دهد  می  نشان  جدید  مطالعه  یک 
باال ممکن است طول عمر یک  با شدت  ورزش 
مغز سالم را افزایش دهد و شاید شروع بیماری 

آلزایمر و پارکینسون را به تاخیر بیندازد.
اما  محققان دریافتند که دوچرخه سواری کوتاه 
شدید تولید پروتئینی به نام فاکتور نوروتروفیک 
افزایش می دهد که  مشتق از مغز )BDNF( را 
برای شکل گیری مغز، یادگیری و حافظه ضروری 
است. تصور می شود که BDNF ممکن است از 
افزایش سن  با  مرتبط  زوال ذهنی  برابر  در  مغز 

محافظت کند.
از  تحقیق  تیم  سرپرست  گیبونز«،  »تراویس 
»تاثیر  می گوید:  نیوزلند،  در  اوتاگو  دانشگاه 
امیدوارکننده  حیوانی  مدل های  در   BDNF
است، اما مداخالت دارویی تاکنون نتوانسته است 
در   BDNF محافظتی  قدرت  از  ایمن  طور  به 

انسان استفاده کند.«
رویکردهای  کشف  به  نیاز  »ما  گفت:  گیبونز 
مغز  ظرفیت  می توانند  که  دیدیم  را  غیردارویی 
برای  آن  از  می توانند  انسان ها  و  کنند  حفظ  را 
پیری  به  کمک  برای   BDNF طبیعی  افزایش 

سالم استفاده کنند.«
و  ارتباطات  ایجاد  برای  را  مغز  توانایی   BDNF
مسیرهای جدید ارتقا می دهد و همچنین به بقای 
نشان  حیوانی  مطالعات  می کند.  کمک  نورون ها 
داده است که افزایش BDNF عملکرد شناختی 
مانند تفکر، استدالل یا به خاطر سپردن را افزایش 
می دهد. برای این مطالعه، محققان تأثیر ورزش 
کردند.  بررسی  انسان  در   BDNF تولید  بر  را 
مدت  به  کم  با شدت  سواری  دوچرخه  محققان 
۹۰ دقیقه و شش دقیقه دوچرخه سواری با شدت 
ورزش  محققان،  گفته  به  کردند.  بررسی  را  باال 
افزایش  برای  راه  کارآمدترین  شدید  اما  کوتاه 
BDNF در مقایسه با ورزش طوالنی و با شدت 
کم بود. BDNF در حالت ورزش کوتاه و باشدت 
طوالنی  فعالیت  از  بیشتر  برابر  پنج  تا  باالچهار 
مدت افزایش یافت. محققان این فرضیه را مطرح 
می کنند که مغز منبع سوخت مورد عالقه خود را 
به منبع دیگری تغییر می دهد تا انرژی مورد نیاز 
بدن را برآورده کند. این روند می تواند به معنی 
متابولیسم الکتات به جای گلوکز در طول ورزش 
را  مسیرهایی  می تواند  بالقوه  طور  به  که  باشد، 
آغاز کند که منجر به افزایش BDNF در خون 
دلیل  به  می تواند   BDNF افزایش  می شود. 
باشد که مقادیر  افزایش تعداد پالکت های خون 
زیادی BDNF را ذخیره می کنند. آنها توضیح 
ورزش  تأثیر  تحت  به شدت  روند  این  که  دادند 
این  انجام تحقیقات بیشتر در  بر  است. محققان 

زمینه تاکید دارند.
توصیه محققان؛

چقدر کاهش وزن در ماه بی خطر است
کاهش  به  موفق  که  افرادی  محققان،  گفته  به 
وزن می شوند این کار را به تدریج با حدود نیم 
تا یک کیلوگرم در هفته انجام می دهند که به 
آنجایی  از  ماه است.  تا 4 کیلوگرم در  معنای ۲ 
که کاهش وزن ایمن یک فرآیند تدریجی است، 
۱۳.۵ کیلو کاهش وزن ممکن است شش ماه یا 
بیشتر طول بکشد. اما به گفته متخصصان، وقتی 
و  و ظاهر  تغییر می دهید  را  زندگی خود  سبک 
کاهش  دارد.  را  ارزشش  دارید،  بهتری  احساس 
وزن دائمی در واقع به تغییر سبک زندگی و رژیم 
اهداف  تعیین  راه  بهترین  دارد.  بستگی  غذایی 
آنها  به  بتوانید  که  است  دستیابی  قابل  و  ایمن 
دست پیدا کنید. »سامانتا هلر«، متخصص تغذیه 
غذایی  های  »رژیم  گفت:  نیویورک،  دانشگاه  در 
مد روز، بر اساس استانداردهای امروزی، کارساز 
نیستند.« پس از کاهش وزن، از یک رژیم غذایی 
پیروی  وزن  کاهش  حفظ  برای  ورزش  و  سالم 
وزن  کاهش  برنامه  یک  برای  قدم  اولین  کنید. 

موفق، نگاه دقیق به رژیم غذایی است.
محققان می گویند یک رژیم غذایی سالم شامل 
محصوالت  و  کامل  غالت  سبزیجات،  میوه ها، 
مانند  پروتئین ها  انواع  همچنین  است.  لبنی 
مرغ،  و  چربی  بدون  گوشت  دریایی،  غذاهای 
تخم مرغ، لوبیا و نخود، محصوالت سویا، آجیل 
و دانه ها را شامل می شود. یک رژیم غذایی سالم 
چربی های  نمک،  قند،  کمی  مقادیر  حاوی  باید 
این  مهم  اما  باشد.  کلسترول  و  ترانس  و  اشباع 
نیست که چه می خورید، بلکه مهم این است که 
به  افزایش وزن و کاهش وزن  چقدر می خورید. 
مقدار کالری که می خورید در مقابل کالری ای 
که می سوزانید بستگی دارد. تحقیقات نشان داده 
است که حدود ۳۵۰۰ کالری معادل حدود نیم 
کیلوگرم چربی است. بنابراین سوزاندن یا کاهش 
۵۰۰ کالری در روز ممکن است منجر به کاهش 
نیم کیلوگرم در هفته شود. اما این مسئله برای 
همه صادق نیست. اکثر زنان به ۱۶۰۰ تا ۲4۰۰ 
به  نیاز دارند در حالی که مردان  کالری در روز 
حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری نیاز دارند. اما اگر 
اضافه وزن یا چاق هستید، احتماالً بیش از حد 

توصیه شده غذا می خورید.

رئیسی در بازدید سرزده از شرکت ملی گاز:

تعطیلی راهکار مناسبی نیست، اما  مهم 
رساندن سوخت به منازل مردم است

هوایی  و  آب  خاص  وضعیت  در  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
پیش آمده با تالش های مسئوالن اداره گاز و البته همراهی و 
همکاری متعهدانه مردم، قطعی گسترده گاز نداشتیم و فقط در 
نقاط محدودی متأسفانه گاز قطع شد، گفت: تعطیلی ادارات و 
سازمان ها راهکار مناسبی نیست، اما امروز موضوع اهم رساندن 
سوخت به منازل مردم است و بعد به واحدهای تجاری و اداری.

 سید ابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه با حضور از پیش اعالم 
نشده در شرکت ملی گاز، ضمن حضور در مرکز کنترل شبکه 
گاز کشور،  از نزدیک در جریان آخرین وضعیت توزیع گاز در 
سراسر کشور و اقدامات صورت گرفته جهت پایداری این شبکه 

قرار گرفت.
سوخت  پایدار  تامین  کارگروه  ویژه  جلسه  در  سپس   رئیسی 
و  نفت  وزیر  زحمات  و  تالش ها  از  و  کرده  شرکت  زمستانی 
آب  خاص  شرایط  به  توجه  با  که  گاز  ملی  شرکت  مسئوالن 
و هوایی پیش آمده در کشور برای مدیریت صحیح توزیع گاز 

تالش زیادی کرده اند، قدردانی کرد.
را  گاز  اداره  مسئوالن  تالش های  مکمل  وجه  جمهور  رئیس 
اصالح  و گفت:  عنوان کرد  مردم  از سوی  گاز  مصرف صحیح 
الگوهای مصرف نیاز به فرهنگ سازی دارد که مسئولیت اصلی 
در این زمینه بر عهده رسانه ملی، اصحاب رسانه و تریبون داران 

است.
 رئیسی با بیان اینکه در وضعیت خاص آب و هوایی پیش آمده 
همکاری  و  همراهی  البته  و  گاز  اداره  مسئوالن  تالش های  با 
نقاط  در  فقط  و  نداشتیم  گاز  گسترده  قطعی  مردم  متعهدانه 
محدودی متاسفانه گاز قطع شد، درباره مدیریت اعمال شده 
اما  نیست،  راهکار مناسبی  ادارات و سازمان ها  تعطیلی  گفت: 
امروز موضوع اهم رساندن سوخت به منازل مردم است و بعد 

به واحدهای تجاری و اداری.
با  مواجهه  و  مصرف  جدی  مدیریت  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
اداری به نحو  مشترکان پرمصرف در بخش خانگی، تجاری و 
مقتضی، افزود: در موضوع مشترکان پرمصرف نظارت بر مصرف 

سازمان های دولتی اولویت بیشتری دارد.
رئیس جمهور حضور و اقدام به موقع در کنار پیش بینی صحیح 
مدیریت  الزامات  دیگر  از  را  پیشگیرانه  سیاست های  اتخاذ  و 
صحیح دانست و تصریح کرد: موضوع ذخیره سازی گاز و نفت 
غیرقابل  و  بحرانی  برای شرایط  ویژه  به  مهم  بسیار  مسائل  از 
پیش بینی است که متاسفانه در یک مقطعی مورد بی توجهی 
قرار گرفته و شرکت ذخیره سازی منحل شده است. وزارت نفت 
پس از پایان شرایط ویژه فعلی باید حتما این موضوع را مورد 

توجه جدی قرار دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد:

محدودیت های اینترنت 
هرچه زودتر به نفع مردم مدیریت شود

اسالمی  معادن مجلس شورای  و  کمیسیون صنایع  یک عضو 
موقتی  باید  اینترنت  به  دسترسی  محدودیت های  کرد:  تاکید 
برطرف  و  مدیریت  مردم  نفع  به  زودتر  هرچه  حتماً  و  باشند 

شوند تا مردم آسیبی نبینند. 
در  اعمالی  محدودیت های  به  اشاره  با  فیروزی  حجت اهلل 
دسترسی به اینترنت بین المللی در کشور با تاکید بر اینکه برای 
هر موضوعی محدودیت هایی که در عرصه های اجتماعی ایجاد 
شود برای زمانی خاص است و نباید طوالنی مدت باشد، گفت: 
امنیتی  مشکالت  با  داخلی  لحاظ  به  که  کشورهایی  در  حتی 
شدیدی مواجهند و کار به اعالم حکومت نظامی می رسد، این 
حکومت نظامی نیز محدود به پروسه زمانی خاص است. وی 
با  کشور  در  که  مشکالتی  برخی  جهت   به  االن  کرد:  اظهار 
فشار خارجی ها ایجاد شده است، محدودیت هایی در ارتباط با 
اینترنت اعمال شده است؛ طبیعتاً این محدودیت ها باید موقتی 
برطرف  و  مدیریت  مردم  نفع  به  زودتر  هرچه  حتماً  و  باشند 

شوند تا مردم آسیبی نبینند.
درباره خسارات  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  این 
به  اینترنت  به  دسترسی  محدودیت  اعمال  از  ناشی  وارده 
برخی  همچنین  و  اینترنت  خدمات  دهنده  ارائه  اپراتورهای 
که  زیان هایی  مقتضی  نحو  به  باید  دولت  کرد:  اظهار  کاربران 
اپراتورها و همچنین کسانی که به گونه ای در فعالیت های خود 

متحمل شدند، جبران کند.
اعمالی  محدودیت های  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  فیروزی 
برداشته  شرایطی  در چه  بین المللی  اینترنت  به  دسترسی  در 
می شود؟ تاکید کرد: اگر فضای کشور آرام باشد و مجموعه های 
در  حتماً  آمد،  نخواهد  پیش  مشکلی  که  کنند  تأیید  امنیتی 
را  محدودیت ها  باید  دولت  است  مردم  نفع  به  که  جاهایی 
برطرف کند. بهه نظر می آید که امروز کشور شرایط خوبی دارد 
اما در نهایت نظر مجموعه های امنیتی باید در این زمینه اظهار 

نظر تخصصی کنند.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

نقش مشترکان پرمصرف کالنشهرها در افت فشار گاز 

سید علی خمینی مطرح کرد:

ملت صبور اما معترض است 

گفت  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  نوه 
و  کارگرها  شهدا،  خانواده  حرف  پای   :
ولی  صبور  ملت  این  بنشینید.  مستضعفان 
اهلل  شاء  ان  معترضیم.  همه  است؛  معترض 
است؛  کامل  حکومت  مهدوی)عج(  حکومت 
وجود  باید  اعتراض  دارد،  وجود  نقص  وقتی 
سکوت  و  نبود  اعتراض  اگر  باشد.  داشته 

مرگبار بود، ما باید می ترسیدیم.
حجت  از جماران،  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
در  خمینی  سیدعلی  المسلمین  و  االسالم 
مراسم میالد حضرت فاطمه زهرا)س( که در 
بیت تاریخی امام در نجف و با حضور نماینده 
مقام معظم رهبری در عراق، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در بغداد و جمعی از مسئولین 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، گفت: ما 
واقعا نسبت به شناخت ایشان و مقام و جایگاه 
ایشان عاجز هستیم؛ ما نمی توانیم مقام خلق 
قبل از خلق را بفهمیم و درک کنیم؛ االاّ اینکه 
سال های از محضر عرفا تلمذ کنیم که شاهد 
ما  کنیم.  درک  را  حقیقت  این  از  ای  شمه 
مهجور و محجوب هستیم و فهم ما نسبت به 
عالم باال ناقص و ناچیز و غایت فهم و درک ما 

همین عالم ماده است.
تأکید کرد: کسی که  امام خمینی)س(  نوه  
یک لحظه تجرد را درک کند، آن موقع می 
اعال  عالم  مقابل  در  عالم  این  کل  که  داند 
چیزی نیست. خود کلمه دنیا معنای قیاسی 
»پست«، با عالم اعلی مقایسه می شود. همه 
پیشرفت های بشر در همین حیطه است که 
کنیم  می  فکر  کهکشان  به عظمت  ما  وقتی 
خودمان را کوچک و حقیر می بینیم؛ تا چه 
رسد به فهم »عالم الزمان و المکان« که نور 

الهی آنجا تابان است.
منحصر  فقط  ما  محدود  ظرف  افزود:  وی 
دنیای  همین  در  نیست؛  باال  عالم  فهم  به 
خودمان هم محدود هستیم. در همین دنیای 
خودمان و در تحلیل جامعه و اطراف خودمان 
هم محدود هستیم. تا چهار کالس درس می 
خوانیم خیال می کنیم ما عالم دهر شده ایم 
و باقی همه بی سواد هستند؛ تا چهار رکعت 
ما  همه  کنیم  می  خیال  خوانیم  نمی  نماز 
عابد و مسلمان هستیم و باقی مردم همه بی 
دین هستند؛ تا اندکی از مظاهر دنیا را کنار 
می زنیم خیال می کنیم ما زاهد شده ایم و 
همه دنیا شهوت ران و مال طلب هستند و به 
مادیات رفته اند. این از ظرف کوچک ما است 

و وقتی پر شد آفت دارد.
سیدعلی خمینی ادامه داد: بدتر از او، مرحله 
تحقیر بقیه است که ببینید من نماز اول وقت 
را ترک نمی کنم ولی همسایه و دوست من 
اهل نماز هم نیستند. به ملت عظیم ایران که 
نگاه می کنیم خیال می کنیم این مردم بی 
دین، غربگرا یا شرق گرا شده اند و اسالم دارد 
ضعیف می شود؛ این از ظرف محدود ما است. 
هر وقت این فکر به سراغ ما آمد که در این 
ملت بزرگ و فرهنگ غنی به نحوی خدشه 
کردیم و نگرانی در خودمان راه دادیم، بدانیم 
از  که  بفهمیم  و  است  شده  پر  ما  ظرف  که 
حقارت خودمان است؛ و االاّ در مواجهه با این 
ملت و فرهنگ بزرگ چه جای نگرانی است؟!

وی یادآور شد: ملتی که از پس هزاران سال، 
فرهنگ غنی خودش را حفظ کرده، مگر ما 
اند؟!  امثال ما حفظ کرده  و  ایم  حفظ کرده 
۱4۰۰ سال می گذرد، چه کسی اسالم را در 
را  اسالم  ما  است؟  این سرزمین حفظ کرده 

در این سرزمین حفظ کرده ایم؟! همین ملت 
مردم  همین  و  کرده  حفظ  را  اسالم  بزرگ 
بزرگ اگر یک وقتی احساس کردند نیازمند 
بدهند،  پرورش  را  دینی  عالمان  هستند 
همین  اند.  کرده  اداره  را  علمیه  های  حوزه 
فرهنگ  باید  احساس کردند که  وقتی  مردم 
پدید  را  ای  جامعه  کنند،  بیمه  را  خودشان 
متولد  و حافظ  از دل آن سعدی  آوردند که 

می شود.
وقت  هر  کرد:  تأکید  خمینی)س(  امام  نوه 
ما  که  کردیم  احساس  خودمان  وجود  در 
ملت  از  ما  هستیم،  تر  متدیاّن  ایران  ملت  از 
هستیم،  اسالم  به  نسبت  دلسوزتر  ایران 
اسالمی  احکام  به  نسبت  ایران  ملت  از  ما 
است  ای  لحظه  آن  بدانیم  دلسوزتر هستیم، 
که اضمحالل و زوال ما دارد شروع می شود. 
این ملت خیلی بزرگ و عظیم است؛ چه جای 
نگرانی نسبت به دین و فرهنگ وجود دارد؟! 
برآیند این ملت دین خدا را حفظ کرده است. 
خدمتی که ایرانی ها به اسالم و تشیع کرده 
اند را کس دیگری کرده است؟! همین ملت 
می  اگر  بردند.  پیش  را  مسیر  این  و  آمدند 
این  راهش   شود  تقویت  خدا  دین  خواهیم 

است که به این ملت اتکا و اعتماد کنیم.

 عامل موفقیت امام اعتماد به مردم بود
وی با تأکید بر اینکه تمام هنر امام در همین 
معنا بود، تصریح کرد: امام از یک شهرستانی 
بلند شد و درس خواند و یک حکومت ۲۵۰۰ 
را کنار زد و خودش حکومت جدیدی  ساله 
از  یکی  کنید  نگاه  وقتی  کرد؛  تأسیس  را 
عامل  است.  تاریخ  موفق  های  شخصیت 
یک  خدا،  به  ایمان  از  جدای  امام،  موفقیت 
چیز بیشتر نیست و آن هم »اعتماد به مردم« 
بود؛ که عامل موفقیت ما هم هست. امام تا 
بن دندان »خوشبین به ملت« بود؛ نه اینکه 
بگوید ملت بین دین هستند و من باید آنها را 
با دین کنم؛ ملت ما غربگرا و شرق گرا شده 
هدایت  راست  راه  به  را  آنها  باید  من  و  اند 
کنم. هر وقت احساس کردیم ملت دارد تحت 
تأثیر قرار می گیرد، بدانیم ما مقصر و محدود 

هستیم و داریم بد تحلیل می کنیم.

دین مردم را میخواهید درست کنید
 به مردم برگردید

و  حقوقی  مقام  در  فقیه  والیت  افزود:  وی 
فقیه  بودن  خادم  با  منافاتی  و  هست  فقهی 
اسالمی  شرع  و  حقوق  در  وقتی  یک  ندارد. 
برای اینکه دست این خادم شما باز باشد، یک 
جاهایی محدودش نمی کنید و به او والیت 
می دهید؛ این منافاتی ندارد که خادم است. 
می  امام  کنیم،  می  عرض  ما  که  فقیه  ولی 
فرمودند و در فقه ما هم هست، یک اصطالح 
امام  چرا  نگویید  وقت  یک  است.  حقوقی 
والیت فقیه را اثبات می کند و بعد خودش 

را خادم می داند.
امام  نگاه  کرد:  تأکید  خمینی)س(  امام  نوه 
همه  است؛  ما  تعالی  راه  جامعه  و  ملت  به 
می  را  مردم  دین  شود.  می  حل  مشکالت 
و  بگردید  مردم  به  کنید،  درست  خواهید 
ملت  های  توده  عظیم  فرهنگ  این  بگذارید 
کار خودش را انجام بدهد. بی خودی نیست 
مقبول  و  کند  می  پیشرفت  شخصیتی  یک 
می شود. این ۳۰، 4۰ سال تخریبی نبود که 
نبود  توهینی  و  نگیرد  امام صورت  به  نسبت 

های  دستگاه  تمام  نشود.  امام  به  نسبت  که 
تمام  انقالب،  ضد  و  غرب  و  شرق  تبلیغاتی 
نورانی  چهره  این  که  گذاشتند  را  تالششان 
را خدشه دار کنند. یک نفر را پیدا کنید که 
مردم  و  نداشت  اتکا  مردم  به  ایشان  بگوید 
دوستش نداشتند؛ عین روز روشن است که 
مردم عاشقش بودند، مردم دوستش داشتند 
و او مردم را دوست داشت. یک نفر هم سراغ 
نداریم که انکار کند این فرد در اوج محبوبیت 

آمد و در اوج محبوبیت رفت.

مردم ایران 
چک سفید امضا به ما نداده اند

وی با اشاره به جمالتی از امام خمینی)س( 
مردم  هستیم؛  مردم  زبان  ما  داشت:  اظهار 
چرا  اند.  نداده  ما  به  امضا  سفید  ایران چک 
برآیند  را گوش می کنند؟ چون  حرف شما 
را  زنم  می  من  که  حرفی  ایرانی  جامعه 
را  من  حرف  دانند،  می  خودشان  مصلحت 
گوش می کنند و من سرباز، خادم و دنبال 
کار اینها هستم و این را می فهمند. من بارها 
اسالمی  جمهوری  مسئولین  ام،  کرده  عرض 
صد  مردم  بردارند  مردم  برای  قدم  یک  اگر 
یک  اگر  داشت.  خواهند  بر  آنها  سمت  قدم 
لحظه خیال کردیم ما داریم کار می کنیم اما 
ملت ایران کارهای ما را نمی بینند، این همان 
محدودیت ظرف است؛ ظرف ما پر شده است.

مردم شناخت دارند و می فهمند
سال   4۰ اگر  کرد:  تأکید  خمینی  سیدعلی 
است برقرار بوده اید به خاطر همین خدماتی 
است که کرده اید و اگر یک روزی هم نباشید 
اید؛ مردم  به خاطر خدماتی است که نکرده 
شناخت دارند و می فهمند. اگر شما موفقیت 
به دست بیاورید، شرق و غرب عالم هم علیه 
توانند  نمی  کاری  هیچ  کنند،  تخریب  شما 
تردیدی  توانند  نمی  ای  ذره  و  بدهند  انجام 
 4۲ سال  از  قبل  امام  کنند.  ایجاد  شما  در 
نهشت را شروع کرد ولی آن زمانی کار امام 
امام  لذا  کرد؛  همراهی  ملت  که  رفت  پیش 
می فرماید »دست اجانب را شما قطع کردید. 
شما بر همه ما منت دارید. من از همه شما 
منت می کشم. من خادم همه شما هستم«.

با مردم خوب رفتار کنید
فرماید  می  امام   ۵۸ سال  شد:  یادآور  وی 
»امروز روزی است که باید حفظ کنید شما 
را  اسالم  که  کاره هستیم  ما چه  را«؛  اسالم 
حفظ کنیم؟! امام در ادامه می فرماید »حفظ 
تعدیل  را  اعمالتان  که  است  این  به  اسالم 
کنید. با مردم رفتار خوب کنید. برادر باشید 
نکنید.  حساب  طور  این  را  مردم  مردم.  با 
رژیم های سابق مردم را از خودشان جدا می 
دانستند... شما کاری نکنید که مردم از شما 
شما  به  مردم  که  کنید  کاری  شما  بترسند. 
متوجه شوند«. به خداوندی خدا اگر ما یک 
جوری بتوانیم همه حکومت را دست برآیند 
ملت ایران بدهیم، به یقین عرض می کنم که 

بهتر از همه ما اسالم را پیاده خواهند کرد.

هر چه ضربه می خوریم از فاصله گرفتن 
با آرمان های انقالب است

نوه  امام خمینی)س( با تأکید بر اینکه فهم 
برآیند این ملت از اسالم بهتر از ما است که 
خیال می کنیم ۲۰ سال است داریم در حوزه 
و کسانی  درس می خوانیم، گفت: مخالفین 
می  بیانیه  شب  تا  صبح  کشور  از  خارج  که 
اصلی  اصول  از  تر  یک حرف حسابی  دهند، 
ما هم هرچه ضربه می  ندارند.  ایران  انقالب 
ها  همین  از  گرفتن  فاصله  خاطر  به  خوریم 
های  خواسته  این  گفت  مردم  امام به  است. 
کشور  نقاط  اقصی  از  ملت  این  و  است  شما 
ما  که  است  مردم  به  ظلم  این  برخاستند. 
فکر کنیم اینها بی دین شده اند و ما برویم 
دیندارشان کنیم؛ اینها بی فرهنگ شده اند و 

ما باید برویم بافرهنگشان کنیم.

ملت صبور است 
را چه  آمد  پیش  که  یادآور شد: جنگی  وی 
کسی اداره کرد؟ این ملت چقدر صبور است؟ 

تجربگی  بی  و  اشتباه  چقدر  انقالب  این  در 
فسادهای  صبح  به  صبح  همه  چقدر  و  شده 
قاطبه  بار شد که  اند؟ یک  اقتصادی شنیده 
انجام  را  بدهند  انجام  باید  که  کاری  ملت 
همه  که  وقتی  آن  و  ها  بزنگاه  در  ندادند؟! 
ناامید بودند، آن وقتی که همه دست به دعا 
بودند، شد این ملت یک گام به عقب بگذارد؟! 
به شما حمله  غرب  و  وقتی شرق  در جنگ 
شد  نبود،  امیدی  هیچ  که  وقتی  آن  کردند، 
این تحریم  این ملت عقب نشینی کند؟! در 
های اقتصادی به تعبیر غربی ها فلج کننده، 
دولت  و  ملت  این  که چطور  اند  مانده  هنوز 

فلج نشد.
با پیکان بیاییم با بنز برویم
 جزو وعده های انقالب نبود

از  ایران  افزود: قاطبه ملت  سیدعلی خمینی 
ایمان آوردند.  تر  مؤمنین صدر اسالم عمیق 
فرماید  می  خدا  که  خالصی  مؤمنین  این 
گویند  می  خدا  به  هستند،  بهشت  اصحاب 
چیزی که وعده دادی را به ما بده. اگر ملت 
شد  بخواهد،  ما  از  را  چیزی  چنین  ایران 
ما گفت  به  اگر  گرا؟!  غربگرا، شرق  منحرف، 
این فسادهای اقتصادی جزو وعده های شما 
بود یا نبود، این که مسئول جمهوری اسالمی 
با پیکان بیاید و با بنز برود جزو وعده ها بود 
یا نبود، کف روی آب را ول کنید؛ کسی که 
فریب  گوید،  می  چیزی  و  نشسته  غرب  در 
و  ساختارشکنی  پول  و  اشاره  با  یا  و  خورده 
آب را گل آلود می کند، نباید ذهن خودمان 
را به اینها درگیر کنیم. اتفاقا ظلم وقتی می 
شود که مسئول جمهوری اسالمی بگوید می 
بینید که اینها چه شعارهایی می دهند و چه 

فحاشی هایی می کنند.

این ملت صبور اما معترض است 
شهدا،  خانواده  حرف  پای  داد:  ادامه  وی 
ملت  این  بنشینید.  مستضعفان  و  کارگرها 
معترضیم.  همه  است؛  معترض  ولی  صبور 
حکومت  مهدوی)عج(  حکومت  اهلل  شاء  ان 
کامل است؛ وقتی نقص وجود دارد، اعتراض 
و  نبود  اعتراض  اگر  باشد.  داشته  وجود  باید 
سکوت مرگبار بود، ما باید می ترسیدیم. اگر 
مسئولین ما هر غلطی می کردند مردم فقط 
نگاه می کردند، باید می گفتیم یا این ملت 
مرده و یا این حاکمیت صدام است که صدا 
فریاد  ما  اینکه جامعه  آید.  نمی  در  از کسی 
می زند به خاطر مسلمان بودن است و نمی 
گذارد هر پای کجی گذاشته شود. این را از 
پیامبر)ص( و هویت اصیل ایرانی خودش یاد 

گرفته است.
»هویت  کرد:  تأکید  خمینی)س(  امام  نوه 
کم  دست  را  آن  و  دارد  امتیازاتی  ایرانی« 
این  های  ویژگی  شناسان  جامعه  نگیریم. 
هویت ایرانی را شماره کرده اند؛ خیلی ملت 
بزرگی است. تا اآلن هر جا این ملت آمده اند، 
مشکالت را حل کرده اند و تمام درها باز شده 
است. اگر به ملت مراجعه کردیم، برنده شده 
ایم و اگر خودمان را تافته جدا بافته دیدیم، 
اگر  باختند.  اینکه گذشتگان  ایم؛ کما  باخته 
این ملت را ارج و قدر نهادیم و آن طور که 
هست و شایسته است دیدیم، این ملت جواب 

خواهد داد و جواب داده است.
اگر به ملت برگردیم 
همه چیز حل می شود

کاسبی حالل هم  افزود: حتی  پایان  در  وی 
برای مسئول جمهوری اسالمی حرام است. ما 
مخالف ثروت نیستیم و اتفاقا بار فرهنگی را 
خیلی از ثروتمندان بر دوش کشیده اند؛ اما 
اگر خواستی در جمهوری اسالمی مسئولیت 
پیدا کنی، تو را به خدا فکر جیب نکن؛ برای 
باشد  ما  مسأله  باید  این  بیا.  کار  و  خدمت 
نمی  و  باشیم  آن  برای  راهکار  دنبال  باید  و 
صورت  هر  در  کنیم.  اتکا  »عدالت«  به  شود 
متکی  و  امیدوار  خودمان  ملت  به  نسبت  ما 
از  برخاسته  اسالمی  جمهوری  این  هستیم. 
نبوده،  و غرب  از شرق  برخاسته  است،  ملت 
و همین ملت هم حفظش می کند. وقتی کار 
به باریک ترین جا برسد، اگر به ملت برگردیم 
همه چیز حل می شود. ذره ای نباید ناراحتی 

و نگرانی از مردم داشته باشیم.

وزیر نفت گفت: مصرف گاز در کشور با توجه به 
رکورد  گذشته  روز  چند  سابقه طی  کم  سرمای 
جدیدی زد، به طوریکه ۷۰۰ میلیون متر مکعب 
گاز در بخشهای مختلف مصرف شد. جواد اوجی 
با بیان اینکه طی این مدت میانگین دما در ۲۰ 
استان کشور ۱۰ درجه زیر صفر بود که رقمی بی 
سابقه است،افزود: با تدابیر انجام شده، تعمیرات 
 ، گاز  تولید  سکوهای  در  اقدامات  و  اساسی 
حال  در  ایام  این  در  گاز  تولید  ظرفیت  افزایش 
طریق  بدین  کرد:  بیان  وی  است.  خوردن  رقم 

تولید گاز خام نزدیک به ۹۹۰ میلیون متر مکعب 
به  نیز  از پاالیشگاه  و تولید گاز شیرین خروجی 
۸4۸ میلیون متر مکعب رسیده است که رکورد 
ادامه داد: طی چند  بی نظیری است. وزیر نفت 
استانهای شرق  به سرما در  توجه  با  و  اخیر  روز 
کشور نزدیک به ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در 
که  شد  مصرف  صنایع  و  تجاری  خانگی،  بخش 
به  مردم  همکاری  و  بهینه  مصرف  با  میزان  این 
است.  تقدیر  قابل  شمالی  استانهای  در  خصوص 
وی بیان کرد: صرفه جویی در تهران در روزهای 

گذشته ۶ میلیون مترمکعب بوده است که قابل 
تقدیر است، مردم همکاری دارند اما تقاضا داریم 
این روند تداوم یابد تا سایر مشترکان دچار قطعی 

گاز نشوند. 
در هیچ  دیروز عصر خوشبختانه  تا  اوجی گفت: 
در  ولی  نبودیم  گاز  قطعی  شاهد  کشور  جای 
به  توجه  با  کشور،  شرق  شمال  های  شهرستان 
در  قبل،  سال  با  مقایسه  در  گاز  باالی  مصرف 
برخی شهرها و روستاها در جنوب استان خراسان 

رضوی به علت افت فشار، گاز قطع شد. 
وزیر نفت تصریح کرد: البته همکاران در شرکت 
ملی گاز و استان ها موضوع را دنبال می کنند و 
در  را  خوبی  تدابیر  نیز  پخش  و  پاالیش  شرکت 
نظر گرفته است، در این راستا سوخت مایع، نفت 

برای  نیز  برقی  و  نفتی  بخاری  و سیلندر،  سفید 
مشترکان تدارک دیده شده است. وزیر نفت در 
که  ابتدایی  روزهای  از  کرد:  نشان  خاطر  ادامه 
موضوع قطع گاز ترکمنستان به دلیل سرمای بی 
گاز  صادرات  آنها  داد،  رخ  کشور  این  در  سابقه 
تدابیر  با  که  کردند  قطع  را  رضوی  خراسان  به 
مصرف  و  انجام  انتقال  شبکه  شده  اندیشیده 
سه  هر  در  گفت:  ادامه  در  وی  شد.   مدیریت 
مازندران  و  گلستان  استانهای  و  خراسان  استان 
با  و  تشکیل  بحران  و  سوخت  ستاد  سرعت  به 
کشور،خوشبختانه  استانداران  خوب  همکاری 
اوضاع  گاز  و  نفت  صنعت  در  افراد  همکاری  با 
تا مردم دچار چالش نشوند. اوجی  مدیریت شد 

افزود: شبکه انتقال گاز تاکنون پایدار است.

مصرف گاز در کشور رکورد زد


