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اصول گرایان دست به دامان سردار

فراوانی گیاه ضد گلوله 
در کرمان و سیستان و بلوچستان 

فرماندار میناب: موضوع کمبود آب 
3چالش جدی در فصل گرما

سعید حجاریان: 
2احمدی نژاد اگر تبرئه شد نامزد شود
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وضع بحرانی دشت میناب

پیش بینی مبارزه با ملخ صحرایی
4و بومی در جاسک 

4وزیر ارشاد :  حج امسال منتفی است

زنگ مجلس دهم با حضور معماران امید نواخته شد4
اریجانی رئیس مجلس شد

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
 انتصـاب شایسـته حضـرت عالـی را بـه سـمت معـاون 
اسـتاندار و فرمانـدار ویژه شهرسـتان مینـاب صمیمانه 
تبریـک عـرض مـی نمایـم. انتصـاب مسـرت بخش  شـما 
بـرادر ارزشـی ، مؤمـن و متعهد بـه عنوان فرمانـدار ویژه 
مینـاب بشـارت دهنـده محیطی پویا و سرشـار از شـور و نشـاط  و  نوید بخش  
افزایـش فضـای دانش و بینـش در کالبد همه عاقمنـدان به ایـن مجموعه گردیده 
اسـت.  ازدرگاه ایزدمنـان عـزت، سـربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسـام 
و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی  و دولـت تدبیر و امیـد را مسـالت دارم و برای 
جنابعالـی مزیـد توفیقـات بـرای خدمتـی سرشـار از شـور و نشـاط و مملـو از 

تـوکل الهـی در جهت رشـد و شـکوفایی این شهرسـتان تمنـا دارد. 
محمد انصاری وهیات تحریریه صبح مکران 

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
انتصـاب شایسـته شـما را بـه عنـوان معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه مینـاب  
صمیمانـه تبریـک  گفته  موفقیـت و سـربلندی  را برایتان از خداوند متعـال آرزومندیم .

شورای اسامی مازغ باا

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
 انتصـاب شایسـته حضـرت عالـی را بـه سـمت  معـاون اسـتاندار و 
فرمانـدار ویژه شهرسـتان مینـاب صمیمانـه تبریک عـرض نمایـم امید 
وایتمـدار  مـردم  بـرای  برکـت  و  خیـر  مایـه  جنابعالـی  اسـت حضـور  

باشـد. مینـاب  شهرسـتان 
شورای اسامی بخش مرکزی میناب 

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
قبـول مسـئولیت فرمانـداری ویژه شهرسـتان مینـاب موجب خرسـندی 
گردیـد ،امیدواریـم شـاهد شـکوفایی  دومیـن شهرسـتان هرمزگان باشـیم 

وآرزوی موفقیـت وپیـروزی روز افـزون شـما را داریـم. 

شهرداری و شورای شهر تیرور

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
انتصـاب حضـرت عالـی  بـه سـمت فرماندار ویـژه شهرسـتان  میناب تبریـک گفته 
امیـد اسـت در سـایه توجهـات حضـرت حـق  درراه پیشـرفت و توسـعه مینـاب گام 

بردارید 
شورای اسامی و دهیاری درپهن

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
جناب آقای  ابوذرمهدی نخعی 

انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی بـه سـمت فرمانـدار ویـژه  میناب 
تبریـک گفتـه و توفیـق وموفقیت شـما را در راه خدمات رسـانی مردم فهیم 

و وایـت مـدار مینـاب از خداوند منـان آرزومندم 
شورای اسامی و دهیاری بندر کاهی

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
انتصـاب جنابعالـی را بـه سـمت معاون اسـتاندار 
و فرمانـدار ویـژه مینـاب تبریـک گفتـه و از درگاه 
احدیـت بـرای جنابعـای آرزوی موفقیـت روز افزون 

ریم  دا
شورای اسامی 
و دهیاری بندر تیاب

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
و  اسـتاندار  معـاون  سـمت  بـه  را  جنابعالـی  انتصـاب 
فرمانـدار ویـژه مینـاب تبریـک گفتـه و از درگاه خداوند 
منـان بـرای جنابعـای آرزوی موفقیت روز افـزون داریم 

شوای اسامی کریان میناب

سام علیکم
احترامـا بـا عنایت بـه قانـون مطبوعات خواهشـمند 
اسـت جوابیـه ایـن شـهرداری را جهت روشـن شـدن 
موضـوع در خصوص سـاخت پاتو در اولین نسـخه 

چاپ آن نشـریه محتـرم اقـدام فرمایید.
کـه  مربوطـه  نامـه  تفاهـم  امضـاء  خصـوص  1-در 
مدیـر کل محتـرم ارشـاد عنـوان نمودنـد به اسـتحضار 
هنرمنـدان عزیـز مـی رسـانم در همـان جلسـه ای کـه 
فرماندارمحتـرم نیـز حضـور داشـته بنده اعـام نمودم 
کـه بـا توجـه بـه عـدم بودجـه ازم و همچنیـن بـه علت 
اینکه در بودجه سـال 94 گنجانده نشـده اسـت سـاخت 
آن امـکان پذیـر نمی باشـد اما به لحاظ اصـرار مدیر کل 
محتـرم در همان جلسـه سـاخت پاتو را بـه اختصاص 

بودجـه ازم و فراهـم شـدن بودجـه منـوط نمـودم.
2- در آخریـن تمـاس تلفنـی کـه بـا مدیـر کل محتـرم 
ارشـاد داشـتم بـه ایشـان اعـام نمـودم کـه بـا توجـه 
بـه ماههـای اول سـال 95 و رکـود اقتصادی و نداشـتن 
بودجـه ازم در صـورت امـکان موضوع یـک باب پاتو 
در سـال 95 احـداث مـی نمائیـم کـه ایششـان نیـز بـه 
همیـن یـک بـاب پاتـو رضایـت دادن ، اما ایـن موضوع 

بـا سـخنرانی ایشـان مغایـرت دارد.
3- بـه اسـتحضار مدیـر کل محتـرم مـی رسـانم که چه 
حقوقی از سـوی شـهرداری نسـبت به هنرمندان رعایت 
نگردیـده که ایشـان بـه شـهرداری اخطـار داده اند مگر 
بودجـه ازم از سـوی ارشـاد اسـامی بـه شـهرداری 
اختصـاص داده شـده؟ کـه در برهـه ای از زمـان کـه 
شـهرداری هـا حقـوق چنـد ماهـه پرسـنل خـود را نمی 

تواننـد تامیـن کننـد اقـدام به احـداث پاتو نماینـد که در 
خصـوص عـدم سـاخت پاتـو فرجـه زمانـی مشـخص 

نمایند مـی 
4- بـه نظـر میرسـد مقایسـه بخشـداری بـا شـهرداری 
خیلـی مقایسـه معقولـی نباشـد جنـاب مدیـر کل محترم 
آیـا بخشـداری مذکـور حقـوق450 میلیـون تومانـی بـه 
پرسـنل خـود پرداخـت میکنـد؟ آیـا بخشـداری هزینـه 

هـای سـوخت و تعمیـرات ماشـین 
آات و عملیـات عمرانـی دارد؟ بخشـداری بودجـه ازم 
را بـرای اجـراء پـروژه از محـل تملـک دارایـی دریافـت 
مینمایـد امـا شـهرداری بایـد از محـل درآمـد عمومـی 

دهد.  انجـام 
ایشـان  فرهنگـی  دغـده  از  تشـکر  آخـر ضمـن  در   -5
اعـام مـی نمایم کـه بـه گواهی ریاسـت محترم ارشـاد 
در  اسـامی  شـورای  و  شـهرداری   ، مینـاب  اسـامی 
تمامـی زمینـه هـای فرهنگـی از طراحی ، چـاپ و نصب 
و  اسـتان  مرکـز  بـه  هنرمنـدان  اعـزام  هزینـه  و  بنـر 
کمکهـای نقـدی و تهیـه جوایـز کوتاهی ننمـوده هر چند 
خـود شـهرداری مشـکات مالـی دارد. در پایـان ضمـن 
احتـرام بـه هنرمنـدان عزیـز مینابـی اعام مـی نمایم که 
بـاز هم در کنارشـان و با تمام امکانات موجود هسـتیم. 
امیـد اسـت بـه جـای انتقـاد و تهدیـد که سـاحی قدیمی 
اسـت بـا همدلـی و اتحـاد در دولـت تدبیـر و امیـد بـه 
جوانـان عزیزمـان ، امیـد بـه آینـده و همدلـی را ترویـج 
داده تـا همـه مسـئولین آن چـه را وظایـف مـان اسـت 

انجـام دهیم.بـا تشـکر فـراوان   
محمد داش جان  ـ  شهردار شهر میناب

مدیر محترم نشریه منطقه ای 
صبح مکران

اصول گرایان شادی نکنید 
انتخاب اریجانی رقابتی 

درون تشکیاتی بود
چند سـاعت بعد از به ریاسـت رسیدن اریجانی، 
شـاهد کامنت های دو جناح که نشـان از سـطحی 

نگری دو طرف بود،بودیم
اصـاح طلبـان که خـود را بازنده می دانسـتند و 
زانـوی غـم در بغل گرفته بودنـد و اصاح طلبان 
رأی  دهنـده بـه اریجانـی را لعـن مـی کردنـد و 

انان عهدشـکنان روزگار می دانسـتند...
اصولگرایـان هـم تیترهـای ضـد اریجانـی خود 
را  رهـا کـرده و بـا180 درجـه چرخـش حامـی 
اریجانـی شـده بودنـد و خـود را پیـروز میـدان 

دانسـتند... می 
ازم مـی دانـم خدمـت هـر دوگـروه عـرض کنم 
امیـد بودنـد و  لیسـت  هـر دو بزرگـوار عضـو 
درون  رقابـت  یـک  وعـارف  اریجانـی  رقابـت 

بـود... تشـکیاتی 
و در ایـن مجلـس تقریبـا 180 نماینـده اصـاح 
طلـب و حامـی دولـت هسـتند کـه دکتـر عـارف 
و  کـرد  کسـب  را  رأی   180 ایـن  از  رأی   103

رأی.  77 اریجانـی 
اقلیـت  کـه  ازمجلـس  دور  ایـن  اصولگرایـان  و 
مجلـس را تشـکیل مـی دهند ، بـرای جلوگیری از 
ریاسـت دکتـر عارف بـا یک دیگر متحد شـدند و 
بـا ایـن کـه اریجانـی هم جـزء لیسـت امیـد بود 
ولـی بـه دلیـل این کـه از دکتـر عارف معتـدل تر 

بـود ، بـه او  رأی دادنـد...
ازم اسـت یـاداور شـویم کـه جریـان اصاحات 
بعـد از 88 تقریبـا متوقـف شـده بـود ، بـه همین 
ان  اوضـاع  کـه حاصـل  نهـم  مجلـس  در  دلیـل 
روزهـای جامعـه بـود فقـط 20 نماینـده  اصـاح 
طلـب حضـور داشـتند ودر 92 بـا تـاش هـای 
بـزرگان اصاحـات وبـا از خـود گذشـتگی دکتر 
عـارف ،اصاحـات توانسـت کمـی پیکـر  خـود 
را زمیـن بلنـد کنـد و حرفـی بـرای گفتـن داشـته 
باشـد  و در چنـد مـاه قبـل در هنگامـی کـه بـا 
رد صاحیـت هـا مواجـه شـدیم فقط بـه این فکر 
مـی کردیـم کـه  20 نماینـده را بـه 50 نماینـده 
برسـانیم  و ایـن دور اندیشـی دکتـر عـارف بود 
کـه باعث شـد امـروز حداقل 100 سـرباز وفادار  
بـه اصاحـات و بیش از 70 نماینـده اعتدالگرا در 

مجلـس حضـور داشـته باشـند...
به امید فردایی روشن...

محمدحسین درج
9خرداد 1395

جناب آقای ابوذر مهدی نخعی
انتصـاب شایسـته حضـرت عالی به سـمت فرمانـدار ویژه شهرسـتان میناب 
را تبریـک گفتـه امیـد مـی رود در سـایه توجهـات حضرت حـق راه پیشـرفت و 

توسـعه مینـاب گام بردارید 
شورای اسامی و دهیاری درپهن

باند تهیه وانتشار فیلم و تصاویر مستهجن
5 در کهنوج متاشی شد

رکاب زنی 2 هزار کیلومتر سواحل مکران 
5
فرماندار کهنوج: پیشرفت 70 درصدی فاضاب 

5شهری کهنوج 
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گيـاه صنعتـي و اقتصـادي »اسـتبرق« كـه مي توانـد از محورهـاي توسـعه اقتصـادي در 
جنـوب كرمـان و سيسـتان و بلوچسـتان باشـد بـه دليـل نبود سـرمايه گذار مغفـول مانده 

و در كمـا بـه سـر مـي برد.
›اسـتبرق ›)كرک(درختچـه اي سرسـبز اسـت كـه در اواخـر اسـفندماه و اوايـل بهـار در 
نقـاط گرمسـير و سـواحل جنوبـي دريـاي عمـان و مكـران بلوچسـتان به صـورت خودرو 
مي رويـد و تنهـا در بـازار هـاي محلـي در بيـن طرفـداران خـود به نـام › كرک‹ بـه فروش 
مي رسـد در حالـي كـه از ايـن گيـاه بهتريـن اسـتفاده هـا را در صنايـع اسـتيك سـازي 
خـودرو وهواپيمـا، لنـج سـازي، لباس هاي ضـد گلوله و پارچه هاي ابريشـمي مـي توانيم 

باشيم. داشـته 
ايـن گيـاه در خـاک هـاي شـني ولومـي بـا زهكشـي خوب رشـد مي كنـد و زمـان گل دهي 

آن در تابسـتان است.
گـرده افشـاني گياه اسـتبرق توسـط زنبور،حشـرات و پروانه هـا صورت مي گيـرد از اين 
گيـاه جهـت توليـد لبـاس هاي فاخرلطيف تر از ابريشـم و لبـاس هاي ضد گلولـه در افريقا، 

فرانسـه و عربستان اسـتفاده مي شود.
بـا توجـه بـه اينكـه گيـاه اسـتبرق دمـاي بيسـت درجـه زير صفـر را تحمـل مي كنـد دامنه 
گسـترش اسـتبرق از جنـوب ايـران شـروع و تـا صحـراي عربسـتان و بخشـي از افريقـا 

امتـداد دارد.
بـذر اسـتبرق بيسـت و يـك درصـد روغـن نيمـه خشـك دارد از ريشـه ايـن گيـاه بـراي 
درمـان سـوختگي، جذام،برخـي بيمـاري هـاي جلـدي مانند سـودا و سيفيليس،سـوختگي، 
التهاب،بيمـاري هـاي گوارشـي،ميگرن ،نيـش مـار و عقرب و بـراي درمان تومور اسـتفاده 

مي شـود.
ارتفـاع اسـتبرق را تـا سـه متـر تخميـن زد مي توان ابريشـم اسـتبرق را در تهيه ريسـمان 

و لبـاس ها اسـتفاده كرد.
بهترين گونه استبرق جهان در بلوچستان و وجنوب كرمان و شرق هرمزگان است

.برخـي از انـواع گونـه اسـتبرق هـا خـواص دارويي دارندپوسـت سـاقه اين گيـاه كه بوي 
آن مخلوطـي از فلفـل و دارچيـن اسـت و طعمـي بسـيار تلـخ دارد براي مـداواي زخم هاي 
ناشـي از سـرطان و همچنيـن بـه عنـوان مقـوي مـورد اسـتفاده مـي باشـد از شـيرابه آن 
بـه عنـوان داروي قـي آور و سـاختن سـموم اسـتفاده مـي شـود و همچنين بـراي درمان 
برخـي از زخـم هـاي پوسـتي ، بـه ويژه زخم هاي ناشـي از سـفليس به صورت اسـتعمال 

خارجي اسـتفاده مي شـود.
تارهـا و پوشـش ابريشـمي دانـه هـاي ايـن گيـاه در نواحي جنوبـي ايران و سـواحل خليج 
فـارس در بافـت پارچـه ي اسـتبرق ، بـه ويژه پرده ي كعبه در گذشـته اسـتفاده مي شـده 

است.
گونـه كالوتروپيـس ژيگانتئـا در سـيان، هند و مالـزي و در ايران در بلوچسـتان مي رويد 

كـه مغـز دانـه هـا ، طعم بسـيار تلخ و معـادل 25 تـا 30 در صدچربي دارد كـه در صورت 
اسـتخراج بـه صـورت روغنـي غليـظ به رنگ بنـه زيتونـي ازآن به دسـت مي آيد.

از ايـن گيـاه در كشـور هـاي اروپايـي بـه علـت خطرناک بـودن اسـتفاده نمي شـود، گفت: 
شـهرت درمانـي فـراوان ايـن گيـاه در هنـد بسـيار اسـت و در هنـد و مالـزي از ريشـه 
ايـن گيـاه در مـداواي جـذام، برخـي بيمـاري هـاي جلـدي ماننـد سـودا و رفع اولسـرهاي 

سيفيليسـي اسـتفاده بـه عمـل مـي آيد.
ايـن گيـاه را جيـوه گياهـي مي نامنـد،: اثر خلـط آور، مقوي، مقـوي معده )به مقدار بسـيار 

كـم( قـي آور و معـرق و اثر قاطع در مداواي سـيفليس اسـت.
دانـه ايـن گيـاه، پوشـيده از تارهـاي ابريشـمي اسـت كـه در گذشـته و در بسـياري از 

كشـورها در تهيـه پارچـه ابريشـمي اسـتفاده مـي شـود.
درمان بيماران چشمي گلوكوم توسط گياه استبرق

يكـي از علـل عمـده كـوري در جهـان و از معضـات مهـم علـم چشـم پزشـكي، بيمـاري 
گلوكـوم اسـت . افزايش فشـار داخل چشـمي و اثـرات پاتولژيك آن بـر روي عصب بينائي، 
از فاكتورهـاي مهـم در پيشـرفت گلوكـوم و عـوارض غيرقابـل برگشـت آن بـر روي ديـد 
بيمـاران و در نهايـت كـوري آنهـا مي باشـد. يكـي از راههـاي  اصلـي درمـان و در واقـع 
پيشـگيري از عـوارض گلوكـوم بـر روي عصب بينائي، كاهش فشـار داخل چشـمي  در حد 

مطلـوب بـه طرق مختلف مي باشـد. از جمله روشـهاي كاهش فشـار، اسـتفاده از داروهاي 
موضعـي  بصـورت قطـره اسـت كـه باعـث كاهـش توليـد مايـع زاليه شـده و يـا از طريق 
افزايـش ميـزان خـروج ايـن مايـع از راههاي مزبوطـه اين امر ممكـن مي گردد و نيز نسـبت 
بـه داروهـاي خوراكـي و تزريقـي اثـرات سيسـتميككمتري داشـته شـايد بـراي اكثريـت 

بيماران روشـي آسـانتر باشـد.
از ميـان مراجعيـن بـه كلينيـك چشـم پزشـكي الزهـرا )س( زاهـدان بـه دو مـورد برخورد 
گرديـد كـه در معرض تماس چشـمي با شـيره گياه اسـتبرق قرارگرفته بودند. شـكايت اين 
بيمـاران قرمـزي، درد چشـم و كاهـش ديد بود. عاوه بر قرمزي و ترشـح چشـمي، كاهش 
ميـزان بينائـي، ادم و كـدورت قرنيـه، كاهـش فشـار داخل چشـمي از جمله عائمـي بود كه 
در معاينات اوليـه ايـن بيمـاران مشـاهده گرديـد. از آنجـا كه قرمـزي و كـدورت قرنيه گذار 
بـوده ولـي فشـار داخـل چشـمي بمدت طواني تـري پاييـن مانـده بـود، لـذا تصميـم گرفته 
شـد كـه چگونگـي اثـر كلينيكي شـيرآبه گيـاه اسـتبرق)كالوتروپيس ( بر روي فشـار داخل 
چشـمي مـدل خرگـوش بدون آنكـه تغييرات شـيميائي خاصـي روي آن صـورت گيرد، در 
غلظتهـاي مختلـف مـورد ارزيابـي قـرار گيـرد و نيز غلظتـي از اين ماده بدسـت آيـد كه  به 
مقـدار دو مرتبـه در روز فشـار داخـل چشـمي را بـا حداقـل عـوارض پايين آوردن فشـار 

داخـل چشـمي بيماران گلوكومـي اسـتفاده نمود.
استفاده از استبرق درصنعت استيك سازي و صنايع كفش سازي

يكـي ديگـر از كاربردهـاي اسـتبرق را توليد وسـاخت اسـتيك ازمـواد كائوچو دانسـت و 
گفـت: از ايـن گيـاه به دليل مقاومت بسـيار خـوب درمقابل دمـاي بااانعطـاف پذيري پائين 
وخاصيـت ضدسـر خـوردن كـه بـا تغييـر نـوع قالب ئـآج دارد عـاوه در صنعت اسـتيك 

سـازي بـراي تهيـه كفش نيز اسـتفاده مي شـود.
ازن، تشعشـعات  تغييـرات  نـور خورشـيد،  گيـاه درمقابـل  ايـن  از  تهيـه شـده  اسـتيك 
ميكروارگانيسـم هـا، باكتـري ها، روغن ها، سـوخت هاي فسـيلي ،حال هـا، الكلها، محلول 
هـاي اسـيدي يـا بـازي مقـاوم مـي باشـد. به جـز ايـن اسـتيك مقاومـت خوبـي در مقابل 
خمش ،پـاره شـدن و فشـارهاي هيدروليكـي دارد باتغييـر در تركيبـات اسـتيك خـام مـي 
تـوان بنـا بـه نـوع نيـاز دقيقا بـه  خواص مـورد نظر زيـره براي اسـتفاده زيـره تخت كفش 

يافت. دسـت 
دسـت طـراح بـراي هرگونـه زيـره با شـكل و فرم مورد نظر بازگذاشـته شـده اسـت حتي 
توليـد يـك زيـره نـازک هيچ مشـكلي نخواهدداشـت .معموا براي سـاخت و توليـد كفش با 
زيـره دو رنـگ كـه اسـتيكي بـه نظر ميرسـد بيشـتر به مد نزديك باشـد .اسـتيك سـازي 

و دارويـي اهميـت ايـن گيـاه را صد چنـدان مي كند.
كيفيت ابريشم استبرق از كرم ابريشم هم بهتر مي باشد

امروزه به دليل نبود سرمايه گذار از صادرات اين محصول به ساير كشور معذوريم
درآيـات قـرآن اظهـار داشـت: لباس بهشـتيان را سـبز رنـگ، و از نوع سـندس و اسـتبرق 

كـه بهتريـن انواع حرير اسـت شـمرده اسـت.
از گيـاه اسـتبرق مي تـوان چيـزي لطيف تر از ابريشـم طبيعـي توليد كرد و ما كـه اين منبع 
بـزرگ را دراختيـار داريـم ازم نيسـت ابريشـم را فقـط بـا كـرم ابريشـم توليد كنيـم زيرا 

ابريشـم حاصـل از گيـاه كويري اسـتبرق بسـيار لطيف، سـفيد و با كيفيت اسـت.
ايـن گونـه نيـاز بـه منابـع آبـي كـم دارد، ايـن گونه بـه مآندابي حسـاس اسـت و اگـر چند 

روز در آب قـرار گيـرد خشـك مي شـود.

گیاه ضد گلوله)کرک( در جنوب کرمان و سیستان 
وبلوچستان / ثروت سبز جنوب شرق در کما

سـعید حجاریـان در گفت وگـوی تقریبـا مفصلـی کـه بـا خبرگـزاری ایرنـا داشـته، 
دربـاره موضوعـات مختلـف از جملـه انتخابـات ریاسـت جمهوری ٩٦، برجـام ٢ 
و وضعیـت احمدی نـژاد صحبـت کـرده اسـت. مشـروح ایـن گفت وگـو را در پـی 

می خوانیـد:
  حـدود یک سـال دیگـر به پایان کار دولـت یازدهم باقی مانده اسـت. بزرگ ترین 

برنامـه روحانـی برای یک سـال باقی مانده چه می تواند باشـد؟
تهیه برنامه ای علمی برای دوره بعد از ریاست جمهوری.

امـا عـده ای در جنـاح مقابـل ادعـا می کننـد کـه اصاح طلبـان قصـد عبـور از    
دارنـد. را  روحانـی 

اصاح طلبـان از روحانـی عبـور کننـد؟! بعـد بـه کجـا برونـد؟ مگـر کسـی غیـر از 
او را دارنـد؟ در ایـن وضعیـت آشـفته مگـر غیـر از روحانـی شـخصی را دارنـد که 

بخواهـد برجـام را پیگیـری کند؟
نبایـد  ایـن حتمـا بـه ضـرر اصاح طلبـان تمـام می شـود. حتـی اصولگرایـان هـم 
از روحانـی عبـور کننـد. بـه فـرض محـال اگـر خـود روحانـی هـم نخواهـد نامـزد 
ریاسـت جمهوری دوازدهـم شـود، بایـد هـر دو گـروه اصاح طلـب و اصولگـرا 
سـراغ وی برونـد و از وی بخواهنـد نامـزد شـود. چراکـه بدیلـی غیـر از وی وجود 
ندارد.بـرای رفـع رکـود، جذب سـرمایه گذاری خارجی و سـامان دادن امور داخلی 
کشـور کسـی جز روحانـی برنامه نـدارد. اصولگرایـان برنامه ندارنـد. اصاح طلبان 
هـم فعـا برنامـه اقتصادی مشـخصی ندارند. شـما به عنـوان یک خبرنـگار برنامه ای 
از سـوی ایـن دو جنـاح دیده ایـد؟ در زمینـه سیاسـت خارجـی هـم فعا کسـی جز 

روحانـی برنامـه ای ندارد.
  نگرانی هـای مشـابهی هـم از برهم خـوردن ائتـاف حامیـان 

دولـت بـر سـر انتخـاب رئیـس مجلس دیـده می شـود؟
انتخـاب ریاسـت مجلـس امـری گذراسـت. آقایـان عـارف و اریجانـی هـر دو 
طرفـدار دولـت و برجامـی هسـتند و نابرجامیـان یـک فراکسـیون حـدودا ٣٠نفـره 
هسـتند. اکثریـت مجلـس طرفـداران دولـت هسـتند و انتخـاب رئیـس، ائتـاف را 

نخواهـد شکسـت.
 عملکرد آقای روحانی را طی این سه سال چگونه می بینید؟

روحانـی در ذهـن خـود برنامه هایـی داشـت؛ برنامـه ای کـه مسـئله برجـام را حـل 
کنـد، تحریم هـا را بـردارد و خرابکاری هـای دولـت قبـل را جبـران کنـد. نسـبتا 
موفـق هـم بـوده اسـت. اگـر هـم در برخـی نقـاط توفیقـی نداشـته بیشـتر به خاطـر 
سـنگ اندازی هایی اسـت کـه انجـام گرفـت و می گیـرد. همیـن اشـغال سـفارت 

سـعودی را ببینیـد چقـدر مشـکل بـرای دولـت درسـت کـرد.
 برکنـاری فرجی دانـا توسـط مجلس هـم همین طور. حتـی در روز آخر مجلس نهم 
هـم شـاهد سـنگ اندازی های برخـی نماینـدگان علیـه دولـت بودیـم به طوری کـه 
آقـای مجیـد انصـاری هم پشـت تریبـون گفت روز آخـر مجلس اسـت ولی برخی 

آقایـان هنـوز هم دسـت بردار نیسـتند. روحانی بسـیار دست تنهاسـت.
  چطور؟

دسـتگاه های تبلیغاتـی روحانـی چـه می کننـد؟ فقط مـا اصاح طلبان از ایشـان دفاع 
می کنیـم و آقـای تـرکان. مابقی همه سـکوت اختیـار کرده اند.

  ترمیم کابینه آیا کمکی به وی می کند؟
اینکـه اعضـای کابینـه  دلیـل  بـه  نـه  البتـه  ایـن را گفتـم.  پیـش  مـن کـه دوسـال 
نمی تواننـد از وی دفـاع کننـد. بلکـه معتقـد بـوده و هسـتم کـه برخـی وزیـران وی 

ضعیـف هسـتند و حتمـا بایـد عـوض شـوند.
  آقـای روحانـی از سـوی برخـی مخالفـان بـه بی توجهـی بـه طبقات محـروم متهم 
شـده اسـت. آنهـا احمدی نـژاد را فـردی حامـی ایـن طبقـات می داننـد؟ تحلیلتـان 

؟ چیست
حـرف زدن بـا عمـل فـرق می کند. مگر بیمـه همگانی کـه آقای قاضی زاده هاشـمی 
طبقـات  بـه  رسـیدگی  جهـت  در  کـرد  ایجـاد  کشـور  بیمـه  فاقـد  افـراد  بـرای 

محـروم نبـود؟ یـا اقداماتـی کـه آقـای ربیعـی در زمینـه رفـاه انجـام می دهـد. زمان 
احمدی نـژاد تـورم بـه نزدیـک ٤٠ درصـد رسـید. تـورم هـم یعنـی دزدی از جیب 

فقـرا و ریختـن آن بـه جیـب ثروتمنـدان.
  شـما مشـاور سیاسـی رئیس جمهـوری در دوره اصاحـات 
می کنیـد.  تعقیـب  احتمـاا  هـم  را  فعلـی  وضعیـت  بودیـد. 
فشـارهایی کـه بـر آن دولـت وارد می شـد از نظـر جنـس و 
محتـوای آن چـه تفاوتـی بـا موانعـی دارد کـه روحانـی بـا آن 

روبه روسـت؟
فشـارهایی کـه بـر آقای خاتمی وارد می شـد بیشـتر از نوع سیاسـی بـود ولی دولت 
روحانـی بـا کارشـکنی های اقتصـادی مواجـه اسـت. البتـه نمی گویـم روحانـی از 
نظر سیاسـی تحت فشـار نیسـت امـا وی بیشـتر در منگنه هـای اقتصادی قـرار گرفته 

است.
 برجـام ٢ یکی از مواردی بود که توسـط آقـای رئیس جمهوری 
مطرح شـد. اما ظاهـرا تعبیر درسـتی از آن نشـد. ارزیابی تان 

از این موضوع چیسـت؟
شـاید خـود ایشـان هـم توضیـح دقیقـی نـداد کـه برجـام٢ یعنی چـه؟ آیـا در رابطه 
بـا اقتصـاد بـود؟ بـه سیاسـت داخلـی مربـوط بود؟ ایشـان روشـن نکرد کـه تعریف 

دقیقـش از این واژه چیسـت.
مثالـی می زنـم. اخیـرا طرحـی بـرای اصـاح قانـون انتخابـات ارائه کردم کـه مورد 
اسـتقبال آقـای باهنـر قـرار گرفـت. بـه نظـر مـن برجـام ٢ یعنـی همیـن. اینکـه مـن 
اصاح طلـب بـا یـک شـخصیت اصولگـرا راهـی را بـرای اصـاح قانـون انتخابات 

پیـدا و بـه سـمت بهبـود اوضـاع حرکـت کنیم.
می توانـد  زیـادی  اقدامـات  رئیس جمهـوری  مـن  نظـر  بـه 
انجـام دهـد و طرح هـای بزرگـی را پیش ببـرد. اما چـون تیم 

سیاسـی اش ضعیـف اسـت قادر بـه آن نیسـت.
شـما ماحظـه کنیـد تیـم فکـری روحانـی چـه کسـانی هسـتند؟ عاوه برایـن ذهـن 
آقـای روحانـی بیشـتر معطـوف بـه اقتصـاد اسـت و به ناچـار بـه مسـائل سیاسـی 
کم توجـه شـده اسـت.روحانی گرفتاری هـای اقتصـادی فراوانـی دارد کـه بیشـتر 
آنهـا از دولـت قبـل بـه ارث رسـیده اسـت. یارانـه می خواهـد بدهـد، گرفتـاری 
دارد. می خواهـد حقـوق کارمنـدان را پرداخـت کنـد، مشـکل دارد. بدهی هـای 
پیمانـکاران، بدهـی دولـت بـه بانک مرکـزی و... همه مواردی اسـت کـه از دولت 

احمدی نـژاد بـر دولـت روحانـی آوار شـده اسـت.
  به انتخابات اخیر بپردازیم؛ پیام این انتخابات چه بود؟

بـرای مـا، ادامـه ائتـاف حامیـان دولـت. البتـه بـا سـازمان یافتگی بیشـتر؛ چراکـه با 
وجـود مجلـس نهـم سـازماندهی مـا چنـدان قـوی نبود.

بـرای مخالفـان دولـت و نابرجامیـان هـم مطالعـه بیشـتر. آنها بایـد بیشـتر بخوانند تا 
اوضـاع منطقـه و جهـان را درک کننـد و متوجـه شـوند چه خبر اسـت.

همچنیـن خودشـان را جـای مـا بگذارنـد کـه اگـر دولـت دسـت آنها بود چـه کار 
می توانسـتند بکننـد؟ ایـن بـه قـدرت تخیل نیـاز دارد اما بعضـی از آنها دچـار توهم 
هسـتند. تخیـل هـم آن اسـت کـه مـن قـادر باشـم خـودم را جـای شـما بگـذارم و 
موقعیت تـان را درک کنـم کـه البتـه بـا افتـادن در دام موهومات و چیزهـای خیالی 

می کند. فـرق 
  آرایش سیاسی مجلس دهم را چطور ارزیابی می کنید؟

همیـن برجـام و نابرجـام باقـی می مانـد. اصولگراهـای منطقـی هـم بایـد مرزهـای 
خـود را بـا افراطیـون مشـخص کننـد.

  اولویت های مجلس دهم چیست؟
ابتـدا بگویـم بـه ایـن مجلـس خیلـی خوشـبینم. یکـی از اولویت هـای ایـن مجلـس 

اقتصـادی و خـروج از رکـود اسـت.
اولویـت بعـدی مربـوط به دسـتگاه قضاسـت. احـکام صـادره بـرای روزنامه نگاران 
و فعـاان سیاسـی بسـیار بـوده و مجلـس بایـد ایـن رونـد را تعدیـل کنـد؛ همچنین 
به تازگـی شـنیدم بـه دنبـال لغـو اعـدام بـرای مجرمـان مواد مخـدر و کاهـش تعداد 
زندانیـان هسـتند کـه امـر مثبتـی اسـت. مجلـس دهـم بـر سـر تمـام ایـن مسـائل 
می توانـد رایزنـی کنـد؛ البتـه خـود آقـای روحانـی هـم می توانـد بـا تغییـر مجلـس 
بـه کمـک مجلـس بیاید. خوشـبختانه ایشـان قـدرت اقنـاع باایـی دارد و می تواند 
موضوعـات را دقیـق تبییـن کنـد. ایشـان به جـای جـواب دادن به برخی مسـئوان از 
پشـت تریبـون بـا ارائـه آمـار، شـخصیت های تصمیم گیر کشـور را اقنـاع کند. وی 

ایـن کار را خـوب بلد اسـت.

  بحـث یک دوره ای شـدن ریاسـت جمهوری آقـای روحانـی از 
سـوی مخالفـان ایشـان مطـرح اسـت. موضـوع چقـدر جدی 

؟ ست ا
اینهـا تبلیغـات زودهنـگام مخالفان دولت اسـت و نباید به آنها وقعی نهـاد. آنها قبا 
امتحـان خـود را پـس داده انـد. اگـر کسـی برنامـه ای دارد بیایـد و آن را همین اان 
اعـام کنـد. شـما دیدیـد کـه انتخابـات آمریـکا از یک سـال قبـل کلید خـورده و 
جمهوری خواهـان و دموکرات هـا در حـال ارائـه برنامه هـای خود به افـکار عمومی 
بوده انـد. آن کـه می خواهـد یارانـه ٢٥٠ هزارتومانـی هـم بدهـد دقیقـا بگویـد کـه 

ایـن پـول را می خواهـد از کـدام منبـع تهیـه کنـد و در اختیار مـردم بگذارد؟
مـردم از پوپولیسـت ها یک بـار گزیـده شـدند و آن را تجربـه کرده انـد. دیگـر از 
ایـن سـوراخ گزیـده نمی شـوند. از سـویی احمدی نـژاد اول بایـد بـه دادگاه برود و 
بـه اتهامـات وی رسـیدگی شـود. اگـر تبرئـه شـد می تواند نامـزد شـود. وی پرونده 

مفتـوح در دادگسـتری دارد.
  یعنـی دیگـر امـکان ایجـاد دوقطبـی ماننـد سـال ٨٤ وجـود 

نـدارد؟
آن فضـای دوقطبـی نیـاز بـه پـول نفـت دارد. بـا قیمـت نفـت فعلـی چنیـن چیـزی 
ممکـن نیسـت؛ ضمـن اینکـه سـال ٨٤ اشـتباه اصاح طلبـان اجـازه روی کارآمـدن 

داد. را  احمدی نـژاد 
چگونـه  را  تنـدرو  اصولگرایـان  و  پایـداری  جبهـه  آینـده    

؟ می بینیـد
بـه شـکاف بزرگی می رسـند. همیـن اان هم نگاه کنیـد می بینید که برخـی از آنها 
دنبـال احمدی نـژاد هسـتند و برخـی بـا وی مخالف انـد؛ یعنـی احمدی نـژاد حتـی 

داخـل جبهـه پایداری شـکاف انداخته اسـت.
آیـت اه مصباح یـزدی هـم یک فیلسـوف اسـت تا یک شـخصیت سیاسـی. رئیس 
یـک جریـان سیاسـی در وهلـه اول بایـد یـک فرد سیاسـی باشـد تا یک فیلسـوف. 

ایـن نقطه ضعـف بزرگـی برای جبهـه پایداری اسـت.
از سـویی جبهـه پایـداری وابسـته بـه وجـود شـخص ایشـان اسـت. ایشـان شـاگرد 

برجسـته ای نـدارد. ایـن جبهـه قائـم بـه شـخص اسـت نـه اندیشـه.
  افراطیـون معتقدنـد محبوبیـت باایـی در مناطـق محـروم 

؟ ند ر ا د
آنهـا دنبـال جذب رأی در حاشـیه شـهرهای بـزرگ هسـتند اما در خیلـی از مناطق 
حاشیه نشـین هـم اصاح طلبـان پیـروز شـدند؛ ماننـد اسامشـهر یـا مناطـق ١٦، ١٨، 

١٩. ولـی هرچـه بـه سـمت جنـوب شـرق تهـران برویم وضـع تغییـر می کند.
اصولگرایـان تنـدرو پایـگاه اجتماعـی در خـور توجهـی ندارنـد. ائتـاف آنهـا بـا 

اصولگرایـان منطقـی و عقایـی هـم شکسـت. ترمیـم آن هـم سـخت اسـت.
  چرا؟

بـه دلیـل وجود احمدی نـژاد. احمدی نژاد بیـن آنها اختاف انداخـت. همان طورکه 
میـان روحانیـت قم با تهران شـکاف انداخت یا بین مداحـان و روحانیون.

  یعنی در انتخابات ٩٦ فضای دوقطبی شکل نمی گیرد؟
من قطبی در مقابل روحانی نمی بینم.

  احتمال دارد وی برای دوره بعد نامزد نشود؟
وی در مقابـل فشـارهایی کـه تاکنـون بـوده و هسـت تسـلیم نخواهد شـد. فقط اگر 
فشـارها طـوری باشـد کـه احسـاس کند برجـام منتفی می شـود وضع فـرق می کند. 
یعنـی ائتافـی در داخـل و خـارج کشـور بـرای به بن بست رسـیدن برجـام شـکل 

بگیـرد کـه بتوانـد آن را به شکسـت بکشـاند.
 پاییـز امسـال رئیس جمهوری بعـدی آمریکا انتخاب می شـود. 
اتخـاذ  برجـام  قبـال  در  تنـدی  مواضـع  کلینتـون  و  ترامـپ 

کرده انـد. آیـا برجـام را به هـم خواهنـد زد؟
بعیـد اسـت ترامـپ رأی بیـاورد؛ امـا اگـر حتـی کلینتـون هـم انتخاب شـود اوضاع 
برجـام  راه  بـر سـر  نیـز سـنگ اندازی هایی  بـود. وی  نخواهـد  اوبامـا  زمـان  مثـل 
خواهـد کـرد البتـه نـه ماننـد ترامپ.البته آنها نسـبت به اجـرای برجام تعهـد داده اند 
و به ویـژه اروپایی هـا زیـر بـار آمریـکا نمی رونـد. اروپـا بـا ما رابطـه برقـرار کرده و 

بیـن آمریـکا و اروپـا شـکاف افتاده اسـت.
  سـؤال آخـر؛ وزیـر دادگسـتری چنـدی پیـش اعـدام بابـک 
زنجانـی را صـاح ندانسـت و بـه صراحـت گفـت اعـدام وی 

بـرای کشـور پـول نمی شـود. نظـر شـما چیسـت؟
وی نباید اعدام شود باید پرونده کاما روشن شود.

سعید حجاریان: 

احمدی نژاد اگر تبرئه شد نامزد شود 
اگهی حصر وراثت

احترامـا بدیـن وسـیله بـه اسـتحضار مـی رسـاند  نظـر 
بـه اینکـه شـادروان محمـد مهـدی ذیمهـر در تاریـخ 
٩٤/٠٨/١7 در حـوادث ترافیکـی فـوت نمـوده اسـت 

ورثـه مرحـوم بـه شـرح ذیـل مـی باشـد٠
١-صـادق دیمهـر فرزنـد جانمحمـد بـه شـماره ملـی 
مـی  متوفـی  پـدر  از کهنـوج  ٣١٦١٣١١٠7٨ صـادره 

شد با
ملـی  شـماره  بـه  علـی  فرزنـد  مصطفـوی  ٢-سـاره 
٣١٦١٢77١٠٤ صـادره از کهنـوج مـادر متوفـی مـی 

باشـد
رسـمی  نشـریات  از  یکـی  در  اسـت  خواهشـمند 
شهرسـتان نشـر و اگهـی نماییـد و نتیجه اگهـی کتبا به 

نماییـد شـورااعام  ایـن 
قبل از همکاری شما تشکر و قدردانی داریم.
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اگهی حصر وراثت
آقـای محمـد علـی بهـزادی دارای شناسـنامه شـماره 
از   ٩٥/٣/٢٢٢ کاسـه  بـه  خواسـت  داد  بشـرح   ١٠٨
ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده 
و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان کاظـم بهرامـی  
 ٩٥/٠٢/٢٣ تاریـخ  در   ٣١٥٠٢٨٦٩٨٠ شناسـنامه  بـه 
اقامتـگاه دائمـی خـودرا بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه 
آنمرحـوم منحصـر اسـت بـه ١- محمـد علـی بهزادی 
تولـد  تاریـخ  بـه  بـه ش ش ١٠٨  فرزنـد غامحسـین 

از کهنـوج  پدرمتوفـی ١٣٣٣ صـادره 
شـماره  بـه  سـلطانعلی  فرزنـد  آسـترش  ٢-نصـرت 
شناسـنامه ٤٠٤ و تاریخ تولـد ١٣٣٥ صادره از جیرفت  

مـادر متوفـی
٣-پریسـا دسـتور جهانـداری کد ملـی ٣١٢٠٣٢٣7٥٦ 
بـه تاریـخ تولـد ١٣7٤ صـادره از بافـت همسـر متوفی 
اینـک با انجـام تشـریفات مقدماتی مزبـور را یکمرتبه 
یـا  دارد  اعتراضـی  هرکـس  هـر  تـا  مینمایـد  اگهـی 
وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر اگهی 
ظـرف یک مـاه به شـورا تقدیـم دارد و گواهی صادر 

خواهدشد.
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اگهی حصر وراثت
اکبر حاجی درویشـی  دارای شـماره شناسنامه  شماره 
یـک١ بشـرح دادخواسـت بـه کاسـه ٩٥/٣/١٠7 از 
ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده 
و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حسـین حاجـی 
تاریـخ  در  ملـی ٦٠٦٠٣٣٤١٨٠  بـه شـماره  درویشـی 
زندگـی  بـدرود  را  خـود  دائمـی  اقامتـگاه   ٩٤/٩/١٠

گفتـه  ورثـه  انمرحـوم  منحصـر اسـت  بـه 
١-اکبـر حاجـی درویشـی  فرزند رضـا ش ش ٦ به ت 

ت ١٣٦٣ صـادره از جیرفـت پدر متوفی
٢-صدیقـه مصطفـوی فرزنـد محمـد ش ش  ١ ت ت 

١٣٦٠ صـادره از جیرفـت مـادر متوفی
اینـک با انجـام تشـریفات مقدماتی مزبـور را یکمرتبه 
یـا  دارد  اعتراضـی  هرکـس  هـر  تـا  مینمایـد  اگهـی 
وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر اگهی 
ظـرف یک مـاه به شـورا تقدیـم دارد و گواهی صادر 

خواهدشد.
رئیس شورای حل اختاف شماره 3 
شهرستان فاریاب 
حمید میرزاده
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ュも畢山ヤ イ事糎

اسـتاندار  معـاون  نخعـی  مهـدی  ابـوذر 
جلسـه  در  مینـاب  ویـژه  فرمانـدار  و 
شـورای معاونیـن و بخشـداران و مدیـران 
فرمانـداری مینـاب گفـت: موضـوع کمبـود 
آب شهرسـتان مینـاب یـک چالـش جـدی 
کـه  اسـت  تابسـتان  فصـل  در  رو  پیـش 
نیازمنـد تدبیـر و اقدامـی عملـی بـرای حـل 

. هسـتیم  آن 
معـاون اسـتاندار هرمـزگان بـا بیـان اینکه 
: پیگیـری و شناسـایی مشـکات مـردم از 
وظایـف همـه مدیـران در تمـام رده ها می 
باشـد کـه البتـه پیگیری تنها کافی نیسـت و 
بایسـتی بـا اقـدام و عمـل منجـر بـه نتیجه 
هـای  پیگیـری  اینگونـه  کـه  باشـد  همـراه 

مطلـوب مـردم می باشـد.
بـه  اشـاره  بـا  مینـاب  ویـژه  فرمانـدار 
اینکـه  : شهرسـتان مینـاب علیرغـم  اینکـه 
شهرسـتانی ویـژه و با ظرفیتهای بسـیاری 
مـی باشـد ولـی در عیـن حـال مشـکات و 
بـه  کمبودهـای بسـیاری دارد کـه حـل و 

نتیجـه رسـاندن ایـن کمبودهـا نیازمند یک 
برنامـه ریـزی و تدبیـر ویـژه مـی باشـد 
کـه تاش مضاعـف همـه مدیـران در کنار 
مـردم یـک اولویـت اساسـی حـال حاضـر 

مینـاب مـی باشـد.
ابـوذر مهـدی نخعی خاطر نشـان سـاخت: 
موضـوع  هسـتیم  شـاهد  کـه  همانگونـه 
یـا  و  ملـی  سـطح  در  جـدی  مشـکلی  آب 
بیـن المللـی مـی باشـد و موضـوع کمبـود 
هـای  شـبکه  فرسـودگی  و  شـرب  آب 
آبرسـانی شهرسـتان مینـاب نیـز در همـه 
بخـش هـای شهرسـتان یکـی از مهمتریـن 
بـا  کـه  اسـت  روی  پیـش  هـای  چالـش 
توجـه بـه شـروع شـدن فصـل گرمـا ایـن 
مشـکل بیشـتر مشـهود مـی باشـد لـذا در 
ایـن زمینـه نیازمنـد اقدامـی فـوری بـرای 
حـوزه  ایـن  در  مـردم  مشـکات   کاهـش 

هستیم.
نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان میناب 
آب شـرب  مشـکل  حـل   : اینکـه  بیـان  بـا 

شهرسـتان بعنـوان یکـی از اولویـت هـای 
ایـن  کـه  باشـد  مـی  شهرسـتان  اجرایـی 
موضـوع در کمیتـه برنامه ریزی اسـتان و 
شهرسـتان بصـورت ویـژه مـورد پیگیری 
قـرار مـی گیـرد تا مـردم شـریف و صبور 
شهرسـتان کمتـر بـا ایـن مشـکل در گیـر 

. شند با
ارائـه  بـا  هرمـزگان  اسـتاندار  معـاون 
آب  بحـران  سـتاد  تشـکیل  دسـتور 
شهرسـتان گفـت: بـا تشـکیل سـتاد بحران 
اب بـا حضور مسـئوان و مدیـران کل این 
حـوزه موضـوع کمبـود و قطعی اب شـرب 
مـورد  و شـهرهای شهرسـتان  روسـتاها 

گرفـت. قرارخواهـد  پیگیـری 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا 
اشـاره بـه فراهـم شـدن زمینه ارتقا سـطح 
فعالیـت گمـرک تیـاب از ملوانی بـه تجاری 
اسـتاندار  مسـاعدت  و  پیگیـری  بـا  گفـت: 
محتـرم در طـی هفتـه گذشـته در کارگروه 
صـادرات غیرنفتـی اسـتان سـطح فعالیـت 
گمـرک تیـاب از ملوانـی بـه تجـاری ارتقـا 
یافـت و از ایـن پـس شـاهد تسـهیل فراینـد 
صـادرات و واردات از طریـق ایـن گمـرک 

خواهیـم بـود.
 : اینکـه  بیـان  بـا  مینـاب  ویـزه  فرمانـدار 
یـک  تیـاب  بنـدر  گمـرک  تجـاری  فعالیـت 
توسـعه  و  رونـق  بـرای  مناسـب  فرصـت 
سـطح  ارتقـا  و  شهرسـتان  اقتصـادی 
کـه  باشـد  مـی  حـوزه  ایـن  در  اشـتغال 
توسـعه  و  تکمیـل  رونـد  در  بایسـتی 
زیرسـاختهای ایـن ایـن بنـدر شـامل بـار 
انـداز و اداره بنـدر واداره گمـرک و سـایر 
مـوارد دیگـر تسـریع شـود و اکنـون زمان 
حضـور تجـار و فعـاان بخـش خصوصی 
در ایـن حـوزه مـی باشـد تـا شـاهد رونـق 

باشـیم. شهرسـتان  اقتصـادی 

معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب

موضوع کمبود آب چالش جدی میناب در فصل گرما
 تشکیل ستاد بحران آب در هفته آینده

ابـوذر مهـدی نخعـی معـاون اسـتاندار و فرمانـدار 
ویـژه شهرسـتان مینـاب در دیدار مدیرکل حراسـت 
دانشـگاه فنـی کشـور گفت: بـا توجه به فراهم شـدن 
کسـب  مینـاب  شهرسـتان  توسـعه  زیرسـاختهای 
مهارتهـای فنـی و حرفـه ای اولویـت اصلـی بـرای 

جوانـان جویـای کار مـی باشـد.
بـه گزارش روابـط عمومـی فرمانداری ویـژه میناب 
معـاون اسـتاندار هرمـزگان بـا بیـان اینکـه: رویکرد 
نگـرش  تغییـر  نیازمنـد  کشـور  آموزشـی  سیسـتم 
از آمـوزش تئـوری محـض بـه ارائـه آمـوزش های 
ایـن زمینـه  در  کـه  باشـد  کاربـردی و عملـی مـی 
دانشـگاه فنـی یکـی از عوامـل ایجاد این تغییر اسـت.

فرمانـدار ویـژه مینـاب گفـت: بـا توجـه بـه جمعیـت باایـی از 
فـارغ التحصیـان دانشـگاههای کشـور کـه موفـق بـه یافتـن 
شـغل نمـی باشـند، بـا تقویـت مراکـز دانشـگاههای کـه بتوانـد 
بـا ارائـه آمـوزش هـای مبتنـی بر نیـاز بـازار کار فعالیـت کنند 

دیگـر معضلـی بنـام تحصیـل کـرده بیـکار نخواهیـم داشـت.
ابـوذر مهـدی نخعـی بـا عنـوان اینکـه : ارائـه تسـهیات ارزان 
قیمـت بـه فـارغ التحصیـان مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
و سـایر دانشـگاهها جهـت راه اندازی کسـب و کار و حمایت و 
پشـتیبانی از ایـن افـراد در ادامـه کار یکـی از اهـداف مجموعـه 
مدیریـت شهرسـتان بعنـوان اجـرای طـرح پایلـوت در سـطح 
کشـور در حـال برنامـه ریزی و هماهنگی می باشـد که بزودی 
در شهرسـتان مینـاب اجرایـی خواهد شـد. نماینـده عالی دولت 
در شهرسـتان مینـاب اظهـار داشـت: ایجاد ارتبـاط و پیوند بین 
مراکـز علمـی و صنعـت بعنـوان یکـی از اهـداف دانشـگاههای 
مبتنـی بـر مهـارت آموزی باید باشـد تا شـاهد رونـق و تقویت 

تولیـد و همچنیـن ایجاد اشـتغال در کشـور باشـیم.
معـاون اسـتاندار هرمـزگان بـا بیـان اینکـه وجـود دانشـکده 
از  یکـی  بعنـوان  مینـاب  ای  خامنـه  اه  آیـت  حضـرت  فنـی 
مراکـز عملـی پویـا در شهرسـتان مینـاب ابـزاری کارآمد برای 
 تقویـت نیـروی کار توانمنـد مراکـز صنعتـی و تولیـدی اسـتان 
 مـی باشـد کـه بـا توجـه بـه اقدامـات انجـام شـده تسـریع در 
شهرسـتان  خواهـران  دانشـکده  بـکار  شـروع  و  انـدازی  راه 

مینـاب مـی توانـد یـک مرکـز علمـی و مهارتـی مناسـب بـرای 
باشـد.  اسـتان بخصـوص شـرق هرمـزگان  دختـران 

در ادامـه ایـن جلسـه حمید یزدانیان مدیرکل حراسـت دانشـگاه 
فنـی کشـور بـا بیـان اینکـه: کسـب مهارتهـای فنـی و حرفه ای 
یکـی از اولویـت هـای آموزشـی کشـور اسـت که بـا دارا بودن 
رشـته هـای مختلـف، 90 نـوع شـغل را پوشـش می دهـد که بر 
اسـاس برنامه ریزی های انجام شـده نیاز به گسـترش رشـته 

هـای متنوع شـغلی داریم.
ایـن مسـئول در ادامـه گفـت: هـم اکنـون بـا توجـه بـه تاکیـد 
دانشـگاه فنـی بـر مهـارت آمـوزی عملـی، بیـش از 70 درصـد 
جـذب  کشـور  در سـطح  دانشـگاه  ایـن  التحصیـان  فـارغ  از 
بـازار کار در مراکـز صنعتـی و تولیـدی مـی شـوند یـا بعنوان 

کارآفریـن بـه ایجـاد شـغل مـی پردازنـد.
مدیـرکل حراسـت دانشـگاه فنـی کشـور اظهـار داشـت: تقویت 
آموزشـکده هـای فنـی زمینـه توسـعه و توانمنـد کـردن فضای 
تولیـدی و کارگاهـی ایجـاد و می تواند با کاربـردی کردن علم ، 
صنعت ، تولید و اقتصادی پویا را برای کشـور داشـته باشـیم.

وی در پایـان بـا تاکیـد بـر لـزوم تسـریع در رونـد اجرایی راه 
انـدازی دانشـکده فنـی و حرفـه ای خواهـران میناب گفـت : راه 
انـدازی ایـن مرکـز علمـی با رشـته های متنـوع و کاربـردی در 
دسـتور کار دانشگاه مرکزی فنی کشـورقرار دارد و امیدواریم 

بزودی شـاهد شـروع بـه فعالیت این دانشـکده باشـیم.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب

 کسب مهارتهای فنی و حرفه ای، اولویت اصلی 
برای جوانان جویای کار در شهرستان میناب است 

آموزشکده فنی خواهران میناب راه اندازی خواهد شد

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان هرمـزگان گفـت: اصـاح امـور ، 
پاینـدی بـه قانـون و ارزش ها و دوری از تندروی سـه شـاخصه 
اصلـی دولـت تدبیـر و امیـد و تعریفـی جامـع از مشـی و نگـرش 

اسـت. اعتدال 
بـه گـزارش روابـط عمومی فرمانـداری ویژه میناب، دکتر جاسـم 
جـادری در مراسـم جشـن نیمـه شـعبان در روسـتای دمشـهر 
شهرسـتان مینـاب بـا تبریـک فرارسـیدن نیمـه شـعبان سـالروز 
وادت حضـرت امـام زمـان )عـج( ایـن ایـام را فرصتـی در جهت 
آشـنایی بیشـتر با فلسـفه غیبـت و انتظار برای ظهـور منجی عالم 
بشـریت دانسـت و بیـان داشـت: منتظـران حقیقی حضـرت مهدی 
)عـج( در ایـن ایـام بایـد بـه تبییـن فرهنـگ مهدویـت بـرای آحـاد 
مختلـف جامعـه بپردازنـد تا همـگان در جهت زمینه سـازی برای 

ظهـور امـام زمـان گام برداریم.
وی ادامـه داد: بایـد از فرصـت نیمـه شـعبان در راسـتای آمـاده 
سـازی خـود و جامعـه بـرای ظهـور منجـی عالـم بشـریت بهـره 

ببریـم و در دیگـر ایـام سـال نیـز ایـن فرهنـگ را ترویـج کنیـم.
اسـتاندار هرمـزگان بـا بیان اینکه انقاب اسـامی ایـران در جهت 
زمینـه سـازی ظهور امـام زمان )عج( گام برداشـته اسـت، افزود: 
از ابتـدای پیـروزی انقـاب تـا کنون مـردم مومـن و انقابی ایران 
اسـامی بـا پیـروی از امـام راحـل و مقـام معظم رهبـری و بهره 
گیـری از آمـوزه هـای اسـامی بـه مقابلـه بـا ظالمـان اسـتکبار 
جهانـی و دفـاع از مسـتضعفین پرداختـه انـد تـا زمینـه را بـرای 
ظهـور منجـی عالـم بشـریت و برقـراری حکومـت عـدل الهـی در 

سراسـر عالـم فراهـم کنند.
جـادری تصریـح کـرد: ترویـج فرهنـگ مهدویـت و انتظـار امـام 
زمـان )عـج( از آرمـان هـای اصیـل انقاب اسـامی اسـت و ازم 

اسـت تـا هرچه بیشـتر برای 
معرفـی این فرهنگ بکوشـیم 
آن  بـا  را  جهـان  مـردم  و 

کنیم. آشـنا 
از  دیگـری  بخـش  در  وی 
سـخنان خـود بـا اشـاره بـه 
جدیـد  فرمانـدار  انتصـاب 
گفـت:  شهرسـتان  ایـن 
علیرغـم  مینـاب  شهرسـتان 
انجـام  هـای  تـاش  همـه 
نیـز  کمبودهایـی  بـا  شـده 
مواجه اسـت که تمـام تاش 
مـا ارائـه خدمـت بـه مـردم 
مـی باشـد و انتصـاب اقـای 
نخعی بعنـوان فرمانـدار این 
شهرسـتان در همیـن راسـتا 

باشـد. مـی 
در  دولـت  عالـی  نماینـده 
اسـتان هرمـزگان بـا اشـاره 
مینـاب  فرمانـدار  اینکـه  بـه 
فـردی پرتـاش و توانمنـد و 
بـه دور از هرگونـه حاشـیه 

دانسـت و گفـت بنـده بعنـوان 
اسـتاندار هرمـزگان در انتصـاب افـراد  در پسـتهای مدیریتـی 
بـه توانمندیهـا،  توانایـی و عملکـرد انهـا در پیشـبرد اهـداف و 
برنامـه هـای دولـت توجـه مـی کنـم وگرایشـات سیاسـی افـراد 

مدنظرنبـوده اسـت و نبایـد درگیـر موضوعـات و دعواهـای بـی 
مـورد سیاسـی شـد.

وی بـا بیـان اینکـه آقـای نخعـی دارای تجـارب خوبـی در پسـت 
هـای مدیریتـی در اسـتان مـی باشـد و امیدواریـم با بهـره گیری 

از تـوان و تاشـی کـه در ایشـان سـراغ داریـم بتواننـد تحولـی 
از  گیـری  بهـره  بـا  مینـاب  در شهرسـتان  را  مطلـوب  و  خـوب 

ظرفیتهـا و پتانسـیل هـا ایجـاد کننـد.
دکتـر جـادری در ادامـه سـخنان خـود با بیـان اینکه دولـت تدبیر 
امیـد دارای گرایشـات اصـاح طلبانه بـه معنی اصـاح رویه ها و 
امـور اجرایـی و پایبنـد بـه اصولگرایی به معنی پایبنـدی به قانون 
و نظـام و ارزش هـا  و دارای مشـی اعتـدال بـه معنـی دوری از 
هرگونـه تنـدروی و زاویـه گرفتـن می باشـد کـه در دسـتیابی به 
ایـن نگـرش موفـق عملکـرده اسـت و فرمانـدار شهرسـتان میناب 

نیـز دارای ایـن شـاخصه هـا و خصایص می باشـد .
اسـتاندار هرمـزگان بـا عنـوان اینکـه عـده ای بـا سـوء مدیریت و 
سـوء تدبیـر باعـث ایجـاد مشـکاتی بـرای مـردم و کار انهـا مـی 
شـوند کـه مـا بـه آنهـا اعـام کـرده ایـم کـه ایـن نـوع نگـرش و 
برخـورد شایسـته ایـن مردم نمـی باشـد و اقداماتی نیـز صورت 

اسـت. گرفته 
وی در ادامـه بـا تقدیـر از تـاش ها و پیگیری  دغدغـه های مردم 
شهرسـتان توسـط حـاج آقا معتمـدی فر امام جمعه شهرسـتان و 
بیـان مسـائل و موضوعات این شهرسـتان و همراهـی و همکاری 
کـه امـام جمعـه با مجموعـه مدیریتی و اجرایی داشـته اند ایشـان 

را فردی دلسـوز و پرتاش برای شهرسـتان میناب دانسـت.
دکتـر جـادری در پایـان سـخنان خـود با اشـاره به لـزوم وجود 
همگرایـی و همراهی همه گروه های سیاسـی و مردم در پیشـبرد 
اهـداف و امـور شهرسـتان گفـت بـا همگرایـی و مشـارکت گروه 
هـای سیاسـی شهرسـتان در همـکاری و همراهـی بـا فرمانـدار 
امـور  بهتـر  پیشـبرد  شـاهد  شهرسـتان  مدیریـت  مجموعـه  و 

شهرسـتان باشـیم.

استاندار هرمزگان در جشن نیمه شعبان در شهرستان میناب

نگرش اعتدالی دولت به معنی دوری از هرگونه تندروی و توجه به همگرایی و همراهی با مردم است

آرمان - رضا پارسـا: ۶0 سـاله اسـت و اهل کرمان. 
سـال ۱۳۸9 مفتخـر بـه درجـه سرلشـکري شـد. تـا 
پیـش از آنکـه فتنـه داعش، عراق و سـوریه را اسـیر 
جنگـي چنـد سـاله کنـد، تنهـا نامـش را مي شـنیدیم. 
امـا بـا ضـرورت یافتـن حضـور مستشـاري ایـران 
در عـراق و سـوریه، »سردارقاسـم سـلیماني« بارها 
و بارهـا بـه ایـن دو کشـور سـفر کـرد و در میـان 
شـد.  ظاهـر  دوربین هـا  مقابـل  و  محلـي  نیروهـاي 
حضـور و عملکـرد سـردار قاسـم سـلیماني در دفاع 
از کشـورهاي مسـلمان در مقابـل داعـش، او را بـه 

چهـره اي محبـوب تبدیـل کـرده اسـت. 
محبوبیتـي کـه نـه تنهـا در میـان مـردم کشـورهاي 
عنـوان  بـه  نیـز  ایرانیـان  میـان  در  بلکـه  مسـلمان، 
چهـره اي ملـي از او یـاد مي شـود کـه از منافـع ایران 
در آن سـوي مرزهـا دفـاع مي کند. اما با علني شـدن 
حضـور فرمانده نیـروي قدس در عراق و سـوریه و 
در پـي محبوبیتـي کـه در افـکار عمومي کسـب کرد، 
جناح هـاي سیاسـي داخلـي را بـر آن داشـت تا تاش 
کننـد بـا نزدیکي بـه او، براي خـود محبوبیتـي فراهم 
کنـد. آن هـم گروه هایي کـه عملکرد سیاسـي آنها در 
داخـل، بـا واکنـش منفـي مـردم مواجـه شـده اسـت. 
از سـوي دیگـر، محبوبیتـي کـه سـردار سـلیماني را 
بـه یکـي از چهره هـاي برجسـته نظامـي ایـران بـدل 
سـاخته اسـت، کار را بـه جایـي رسـانده کـه حتـي 

برخـي از او بـه عنـوان یکـي از نامزدهـاي انتخابـات 
هـم  آن  برده انـد.  نـام  دوازدهـم  ریاسـت جمهوري 
از سـوي جنـاح اصولگـرا کـه سال هاسـت بـا فقـدان 

گزینـه مناسـب بـراي مطـرح شـدن مواجه اسـت. 
ایـن نقشـه اصولگرایـان آن چنـان روشـن اسـت که 
حسـام الدیـن آشـنا، مشـاور رئیس جمهـور، چنـدي 
پیـش در حسـاب توئیتـري خـود نوشـت: »بگذاریـم 
حـاج قاسـم در قله اسـطوره اي دفـاع از حریم و حرم 
بمانـد؛ نگذاریـم او را چون محسـن و باقـر به کارزار 
کلیـد و گازانبـر بکشـانند.« اینکه آیـا اصولگرایان آن 
چنـان بـا بحـران قحـط الرجـال مواجهنـد کـه بـراي 
مطـرح شـدن، مجبورنـد دسـت بـه دامان شـخصیت 
امـا  دارد.  بحـث  جـاي  شـوند،  نظامـي  محبـوب 
محبوبیـت سـردار سـلیماني آن قـدر هسـت که صدا 
و سـیما سـخنراني او را کـه فرمانـده نیـروي قـدس 
و نـه فرمانـده سـپاه پاسـداران اسـت را بـه صورت 
زنـده پخـش کنـد و مجلـس، براي شـرکت در جلسـه 
جلسـه اي  هـم  آن  کنـد.  دعـوت  او  از  اندیشـي  هـم 
کـه اکثریـت حاضـران را اصولگرایـان تشـکیل داده 
اصولگرایـان  فراکسـیون  بـراي  آن،  خاتمـه  در  و 

مي شـود! تصمیم گیـري 
سردار در جمع منتخبان

قاسـم  سـردار  جمعـه،  عصـر  اسـاس،  همیـن  بـر 
سـلیماني در جلسـه هم اندیشـي مجلـس دهم حاضر 

شـد و سـخناني ایراد کرد. سـردار سـلیماني در این 
مراسـم بـا بیـان اینکـه مجلـس مي توانـد بـر دولت و 
مـردم تاثیـر بگـذارد، گفـت: »قانونمنـد کـردن بسـیج 
امکانـات علیـه دشـمن، ازجملـه توانایي هـاي مجلـس 
حـوزه  در  نظـام  اساسـي  اهـداف  بـه  کمـک  بـراي 

سیاسـت خارجـي اسـت.« 
فرمانده نیروي قدس سـپاه پاسـداران، ضمن تشـکر 
از دکتـر اریجانـي به خاطـر حمایت از بخـش دفاعي 
و امنیـت کشـور گفـت: »شـرایط مـا در منطقـه مثـل 
قبـل و بعـد از عملیـات بیـت المقدس اسـت.« سـردار 
سـلیماني در ادامه به شـرایط امروز سـوریه اشـاره 
و خاطرنشـان کـرد: »اگرچـه در ابتـداي امـر درباره 
تصمیم گیري هـا در ایـران دربـاره سـوریه اختـاف 
نظـر بـود کـه میـان شـیعه و سـني تفرقـه نیفتـد امـا 
در نهایـت تصمیمـات گرفتـه شـد که دکتـر اریجاني 
نیز در آن نقش بسـزایي داشـت. سـردار سلیماني در 
بخـش دیگـري از صحبت هایـش بـه جایـگاه مجلـس 
در سیاسـت خارجـي ایـران اشـاره کـرد و افـزود: 
»تسـهیل تصمیم گیـري اثـر جـدي در بسـیج امکانات 
و  اسـت  ریاسـت مجلـس  برعهـده  کـه عمدتـا  دارد 
بـه قانـون شـدن امـور در ایـن زمینـه کمک بسـزایي 
مي کنـد و نقـش خاصـي دارد همچنیـن نقـش مجلس 
در قانونمنـد کـردن بسـیج امکانـات و تجهیـزات در 
راسـتاي رسـیدن بـه اهـداف نظـام اساسـي اسـت و 
هرجـا ایسـتادگي کـرده توانسـته بـر دولـت تاثیـر 

گذاشـته و جهـت دهـي در مـردم داشـته باشـد.«
اصول پنج گانه اريجاني

جلسـه هـم اندیشـي منتخبـان مجلـس دهـم کـه در 

خبرنـگاران  حضـور  بـدون  و  مشـروطه  سـالن 
آن  و  داشـت  هـم  دیگـري  سـخنران  شـد،  برگـزار 
علـي اریجانـي، رئیـس مجلـس نهـم بـود. اریجاني 
در ایـن جلسـه گفـت: »تصـور مـن بـر ایـن اسـت که 
بایـد حرکـت عمومـي خـود را بـر ۵ اصل قـرار دهیم 
تـا بـه اهـداف اصلي نظـام جمهـوري اسـامي ایران 
برسـیم.« او گفـت: »نخسـتین مـورد آن حفـظ دیـن 
خداسـت کـه بایـد تـاش کنیـم در جهـت دین اسـام 
حرکـت کـرده و رابطـه خـود را بـا خدا درسـت کنیم 
تـا رابطه مـان بـا مـردم درسـت شـود.« اریجانـي 
در ادامـه بـه مسـاله دوم اشـاره و بیـان کـرد: »اگـر 
بایـد  باشـیم  داشـته  پایـدار  کشـوري  مي خواهیـم 

حرمـت رهبـري را حفـظ کنیـم. 
چنانچـه برخـي حرمت رهبـري را حفـظ نکردند و به 
خـود و مملکـت ضربـه زدنـد. ایـن درحالي اسـت که 
اگـر وایـت فقیـه نبـود در جنگ پیـروز نمي شـدیم.« 
اریجانـي در ادامـه با بیـان اینکه جمهوري اسـامي 
ایـران، هم سرنوشـتي بـا سـایر ملـل را مـد نظر خود 
قـرار داده، عنـوان کـرد: »مبـارزه بـا اسـتکبار، دفـاع 
از مسـتضعفین دنیـا اعـم از مسـلمان و غیرمسـلمان 
نظـام جمهـوري  ارکان  از  بـا مسـلمانان  و وحـدت 
اسـامي ایران محسـوب مي شـود. از این رو توسعه 
اصـل سـوم  را  ملـي  اقتـدار  بـر  مبتنـي  دیپلماسـي 

مي دانـم.« 
اصـل  توضیـح  در  ادامـه  در  نهـم  مجلـس  رئیـس 
چهـارم کـه توسـعه علمـي بـر اسـاس بومي سـازي 
خوانـد، یادآور شـد: »مـا بودجـه اي در اختیار حوزه 
صرفـا  آن  خروجـي  امـا  مي دهیـم  قـرار  پژوهـش 

برگه هـاي کاغـذ مي شـود و دردي از تولید و صنعت 
دوا نمي کنـد و از آن طرف تصمیمات علمي در حوزه 
اجـرا گرفته نمي شـود. لـذا باید کاري کنیـم تا تحقیق 
و توسـعه، تولیدکنندگان را مشـتاق به استفاده از آن 
کنـد.« اریجانـي اصل پنجـم را توسـعه اقتصادي بر 
مبنـاي اقتصـاد مقاومتـي دانسـت و گفـت: »آلمان در 
سـال ۱9۴۵ بـا خـاک یکسـان شـد اما تا سـال ۱9۶۵ 

بـه دومیـن اقتصـاد بـزرگ دنیا تبدیل شـد. 
کـه  اسـت  جهـادي  روحیـه  نیازمنـد  موفقیـت  ایـن 
رهبـري نیـز بر آن تاکیـد دارند لذا توسـعه اقتصادي 
مبتنـي بر اقتصـاد مقاومتـي پنجمین اصلي اسـت که 

بایـد بـه آن باور داشـته باشـیم.«
تولد فراكسيون وايت

در ایـن جلسـه که اکثریـت حاضـران را اصولگرایان 
تشـکیل مي دادنـد، رئیـس مجلـس نهـم گفـت: »از این 
رو مي توانیـم فراکسـیوني فعال و جهـت دار و مطابق 
بـا آرمان هـاي نظام داشـته باشـیم که با ایـن اصول 
۵گانـه و بـا محوریـت دیانـت و وایـت باشـد و بـا 
عنـوان فراکسـیون وایـت مـا را بـه هم پیونـد دهد.« 
بعـد از اتمـام سـخنان اریجانـي بـود کـه منتخبـان 
تشـکیل  تاییـد  اشـاره  بـه  دهـم  مجلـس  در  مـردم 
کردنـد  قیـام  »وایـت«  فراکسـیون  در  حضـور  و 
شـد.  متولـد  رسـما  اصولگرایـان  فراکسـیون  و 
فراکسـیوني کـه اصولگرایانـي نظیـر کاظـم جالـي 
امیـد  لیسـت  اعضـاي  از  کـه  نعمتـي  بهـروز  و 
اریجانـي  از  داشـتند  حضـور  آن  در  هـم  بودنـد 
 بـه عنـوان کاندیـداي ریاسـت مجلـس دهـم حمایـت 

خواهد کردند.

اصولگرایان دست به دامان سردار 
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ارتباط بین سرطان و تلفن همراه پیدا شد 

کارشناسان در یک مطالعه بزرگ استفاده از تلفن همراه را با ابتا به سرطان مرتبط دانستند.
بـه گـزارش ایسـنا، در ایـن مطالعـه بـه ایـن موضـوع اشـاره شـد کـه بیـن سـرطان و تلفـن همـراه ارتباط 
وجـود دارد. همچنیـن محققـان آمریکایـی بررسـی کردنـد کـه چگونه تلفـن همراه بر سـامت انسـان تاثیر 

می گـذارد.
در ایـن بررسـی تعـدادی مـوش نـر در معـرض نوعـی فرکانـس رادیویی قـرار گرفتنـد که به طـور معمول 
از تلفن هـای همـراه سـاطع مـی شـود. بـه دنبـال آن مشـاهده شـد کـه در مـوارد کمتـر در مغـز و قلـب 
ایـن حیوانـات دو نـوع تومـور بـه وجـود آمـده اسـت. ایـن تومورهـا در موش هایـی کـه در معـرض ایـن 

فرکانس هـا قـرار نداشـتند مشـاهده نشـد.
بـه گفتـه محققـان بـا در نظـر گرفتـن اسـتفاده جهانـی گسـترده از تلفـن همـراه میـان کاربـران در تمـام 
گروه هـای سـنی حتـی تاثیـر ناچیـز در بـروز بیماری های ناشـی از قـرار گرفتـن در معـرض فرکانس های 

رادیویـی می توانـد تاثیـر گسـترده ای بـر سـامت عمومـی داشـته باشـد.
بـه گـزارش روزنامـه ایندیپندنـت، این مطالعه یکـی از بزرگتریـن و دقیق ترین تحلیل های صـورت گرفته در 
رابطـه بـا وجـود ارتبـاط میـان سـرطان و تلفن همراه اسـت که انجـام آن طی چند سـال هزینـه 25 میلیون 

داری بـرای دولت ایاات متحده داشـته اسـت. 

سـازمان حفـظ نباتـات کشـور اعتبـار مـورد نیـاز 
بـرای مبـارزه بـا ملـخ صحرایـی و بومی در سـطح 
200 هـزار هکتـار اراضـی کشـور را 10 میلیـارد 

تومـان پیـش بینـی کـرد.
مدیـر مبـارزه بـا آفات عمومـی و همگانی سـازمان 
حفـظ نباتـات کشـور گفـت : ایـن سـازمان طرحـی 
را بـرای مقابلـه بـا انـواع ملـخ صحرایـی و بومـی 
200هـزار  سـطح  در  جـاری  زراعـی  سـال  بـرای 
هکتـار تدویـن و بـه سـتاد بحـران کشـور ارسـال 

کـرده اسـت.
سـعید معیـن اظهار داشـت: در این طـرح، مبارزه با 
انـواع ملـخ بومی در سـطح 130 هزار هکتـار و ملخ 
صحرایـی در صـورت حملـه بـه مرزهـای جنوبـی 
کشـور حـدود 70 هـزار هکتـار، پیـش بینـی شـده 

است. 
وی تصریـح کـرد : اعتبار 10 میلیـارد تومانی برای 

تهیه سـم، سمپاشـی و خودرو هزینه خواهد شـد.
معیـن با بیان اینکه از اواسـط اسـفند سـال گذشـته 
تـا کنـون در سـطح بیـش از 37 هـزار هکتـار با ملخ 
هـای بومـی مبـارزه شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: 
از ایـن سـطح، حـدود 22 هـزار هکتـار فقـط بـا ملخ 
مراکشـی کـه خسـارتزا ترین نـوع ملخ بومی اسـت، 

مبـارزه کـرده ایم. 
وی ادامـه داد: مبـارزه بـا آفـات بومـی در اسـتان 
های خراسـان رضوی، گلسـتان، مازنـدران، گیان، 
اصفهان،کرمانشـاه  و  اردبیـل  قزویـن،  زنجـان، 

وکردسـتان صـورت گرفتـه اسـت. 

ملـخ  مـورد  در  معیـن 
اگـر  گفـت:  نیـز  صحرایـی 
کشـور  بـه  صحرایـی  ملـخ 
امکانـات  مـا  کنـد،  حملـه 
اولیـه بـرای مقابلـه بـا آن را 
حملـه  چنانچـه  امـا  داریـم، 
باشـد،  گسـترده  آفـت  ایـن 
بـه  نیـاز  مبـارزه،  بـرای 
حمایت سـتاد بحران کشـور 

داشـت.  خواهیـم 
آفـات  بـا  مبـارزه  مدیـر 
عمومـی و همگانی سـازمان 
حفـظ نباتـات کشـور، کانون 
را  صحرایـی  ملـخ  اصلـی 
آفریقـا،  مرکـزی  صحـرای 

و جنـوب  ویکتوریـا  دریاچـه 
هـای  گـزارش  گفت:طبـق  و  کـرد  عنـوان  سـودان 
سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد )فائو( 
بـه علـت وقـوع جنـگ در یمـن و عـدم مبـارزه بـا 
از  جاتـی  دسـته  کشـور،  ایـن  در  صحرایـی  ملـخ 
ایـن آفـت بـه عربسـتان رفتـه و به سـمت عمـان در 
پروازنـد و اگـر عمـان نتوانـد جلـوی ایـن آفـت را 
بگیرد،ممکـن اسـت بـه جنـوب ایـران عزیمـت و در 
جازموریان،مینـاب و جاسـک مسـتقر مـی شـوند. 
وی بـا اذعـان بـه ایـن کـه ملـخ صحرایی مـی تواند 
در مسـیر خـود بـه مزارع گنـدم و جو، باغـات مثمر 
و غیـر مثمـر و تمـام رسـتنی هـا صدمه بزنـد، بیان 

داشـت: ایـن آفت قادر اسـت در یـک روز 50 تا 100 
کیلومتـر پـرواز کند.

معیـن یـادآور شـد: حملـه ملـخ صحرایـی بـه ایران 
در آخریـن بـار در سـال زراعـی 87-86 صـورت 
گرفـت و در آن سـال در سـطح 38 هـزار هکتـار بـا 

ایـن آفـت مبارزه شـد.
وی در همیـن حـال گفت : عاوه بـر پیگیری گزارش 
هـای سـازمان فائـو در مـورد ملـخ صحرایـی کـه 
هـر 15 روز یـک بـار منتشـر مـی شـود بـا عمـان 
 در تمـاس هسـتیم و ایـن کشـور آخریـن اطاعـات 
خـود را در مـورد آفـت ملخ صحرایـی در اختیار ما 

قرار مـی دهد.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـا اعـام خبـر منتفی شـدن 
حـج امسـال گفت: تعمـدی از طـرف دولت عربسـتان وجود 
دارد بـرای اینکـه زائـران ایرانی به طور رسـمی نتوانند امسـال 
تمتـع را بـه جـای آورنـد، لـذا ازم بـود ما نیـز صریحـاً اعام 
موضـع کنیم.وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی بـا اعـام خبـر 
منتفـی شـدن حـج امسـال گفـت: تعمـدی از طـرف دولـت 
عربسـتان وجـود دارد بـرای اینکـه زائـران ایرانـی بـه طـور 
رسـمی نتواننـد امسـال تمتـع را به جـای آورند، لـذا ازم بود 

مـا نیـز صریحـاً اعـام موضـع کنیم.
بـه گـزارش »انتخـاب«، علـی جنتـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی در حاشـیه همایـش بزرگداشـت فعـاان اقامـه نمـاز 
در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگاران در خصـوص اینکـه آیـا حج 
امـروز  تـا  بـود  قـرار  یـا خیـر، گفـت:  اسـت  منتفـی  امسـال 
)یکشـنبه ۹ خـرداد( صبر کنیم. اگر مقامات عربسـتان، نکاتی 
را کـه مـورد توجـه مـا بـود پاسـخ دادنـد دنبـال کنیـم ولی با 
توجـه بـه نوعـی برخوردی کـه داشـتیم در دو دور مذاکراتی 
هیـأت ایرانـی با عربسـتان و ایجاد مانع و کارشـکنی که ما در 
رفتـار مقامـات عربسـتان دیدیم، عمـًا امکانپذیر نیسـت حج 

تمتـع امسـال انجام شـود.

وی گفـت: سـازمان حـج و زیـارت فـردا هـم طـی بیانیـه ای 
مراتـب ایـن موضـوع را اعـام می کنـد.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در پاسـخ بـه سـؤالی مبنـی 
براینکـه معـاون وزیـر خارجه عربسـتان ابراز داشـته کـه ایران 
در ماجـرای حـج امسـال خیلـی جـدی نبـوده اسـت، تصریح 
اینهـا  می گویـد  بی خـود  عربسـتان  خارجـه  وزیـر  کـرد: 
جوسـازی های رسـانه ای اسـت و می خواهند کارشـکنی های 

خودشـان را بپوشـانند.
جنتـی اظهـار داشـت: بـه هـر حـال مـا آنچـه برایمـان مهـم 
زائـران  امنیـت  تأمیـن  بحـث  داشـتیم  تأکیـد  آن  بـر  و  بـود 
اسـت؛ بـا توجـه بـه پیشـینه ای کـه دولـت عربسـتان دارد کـه 
در سـال گذشـته منجـر بـه شـهادت بسـیاری از زائـران ایرانی 
و سـایر کشـورهای اسـامی شـد و در سـال های قبل تـر هـم 
دسـتگیری های مختلفـی بـه بهانه هـای واهی از حجـاج ایرانی 
صـورت می گرفـت بنابرایـن ما هیچ وسـیله ای بـرای حمایت 

نداریـم. کنسـولی شـهروندان مان در عربسـتان 
وی ادامـه داد: بحـث رعایـت و حفـظ حرمـت زائـران ایرانی 
از دیگـر مواردی اسـت که بیشـتر مـورد تأکید ما بوده اسـت 

کـه مقامـات عربسـتان برای این هم پاسـخی نداشـتند.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی ابـراز داشـت: در زمینه های 
اجرایـی هـم عمـًا 4 مـاه زمـان را از دسـت داده ایـم و امکان 
اینکـه بتوانیـم امـکان اقامتـی را بـرای زائـران فراهـم کنیـم و 
قراردادهایـی کـه بایـد ببندیـم و... همه این زمان را از دسـت 
داده ایم.جنتـی خاطرنشـان کـرد: اسـتنباط مـن ایـن اسـت که 
یـک تعمـدی از طـرف دولـت عربسـتان بـرای اینکـه زائران 
ایرانـی بـه طـور رسـمی نتواننـد امسـال حـج تمتع را بـه جای 
آورنـد صـورت گرفـت. لـذا ازم بـود مـا نیـز صریحـاً اعام 

کنیم. موضـع 

وزیر ارشاد: حج امسال منتفی است 

فرهنگ > میراث فرهنگی و گردشگری 
برگـزاری دومیـن فسـتیوال تحقیقاتـی مرکز میـراث فرهنگی 
ناملمـوس تهـران ICH بـا موضـوع بـازی هـای سـنتی )پـازل 
حـکام  شـورای  عـادی  نشسـت  سـومین  در  فکـری(  هـای 
تصویـب شـد. به گـزارش خبرگـزاری مهـر به نقـل از روابط 
عمومـی معاونـت میـراث فرهنگی؛ پس از برگزاری نخسـتین 
فسـتیوال تحقیقاتـی مرکـز میـراث فرهنگـی ناملمـوس تهران 

با موضوع عروسـک های سـنتی کشـورهای آسـیای مرکزی 
و غربـی، کـه بـا  حمایت کشـورهای عضو منطقـه و همچنین 
مراکز و سـازمان هـای غیردولتی مواجه شـد مقدمات دومین 
فسـتیوال تحقیقاتـی نیـز در مرکـز میـراث فرهنگـی ناملموس 

تهـران فراهم شـد.
»یـداه پرمـون« رئیـس مرکـز مطالعـات منطقـه ای حفاظـت 
از میـراث فرهنگـی ناملمـوس در آسـیای غربـی  و مرکـزی 

تحـت نظارت یونسـکو بـا اعام ایـن خبر گفت: در نخسـتین 
فسـتیوال تحقیقاتـی کـه بـا موضـوع عروسـک هـای سـنتی 
آسـیای مرکـزی و غربـی بـا شـرکت و حمایـت نماینـدگان 
قرقیزسـتان،  ارمنسـتان،  جملـه  از   ICHعضـو کشـورهای 
تاجیکسـتان، افغانسـتان و ازبکسـتان و همـکاری و مشـارکت 
سـمن هـا و نهادهای غیردولتـی انجام گرفـت تصمیم گرفتیم 
کـه دومیـن فسـتیوال تحقیقاتـی را بـا همـکاری کشـورهای 

عضـو برگـزار کنیـم.
بـازی  موضـوع  بـا  تحقیقاتـی  فسـتیوال  دومیـن  گفـت:  او 
هـای سـنتی فکـری) بـازی هـای فکـری و تختـه ای( باهدف 
افزایـش آگاهـی و انجـام فعالیـت هـای تحقیقاتـی در سـال 

آینـده برگـزار مـی شـود.
رئیـس مرکز مطالعـات منطقه ای حفاظـت از میراث فرهنگی 
ناملمـوس در آسـیای غربـی و مرکزی همچنین به پیشـینه این 
بـازی هـا اشـاره کـرد و افزود: با توجـه به مطالعـات و کاوش 
هـای باسـتان شناسـی در سـایت هـای تاریخـی چـون شـهر 
سـوخته و جیرفـت مشـخص کـرد کـه برخـی از بـازی هـای 
سـنتی از قبیـل تختـه از قدمـت طوانـی در ایـران برخـوردار 
اسـت از همیـن رو برنامـه ریـزی کردیـم تـا پـس از تصویب 
در سـومین نشسـت عـادی مرکـز میـراث فرهنگـی ناملمـوس 

برگـزاری ایـن فسـتیوال را در دسـتور کار قـرار دهیم.
ایـن موضـوع درحالـی در سـومین نشسـت عـادی شـورای 
حـکام مرکـز میـراث فرهنگـی ناملمـوس تهران مطرح شـد و 
بـه تصویب رسـید کـه بسـیاری از اعضای این مرکـز از جمله 
نماینـده کشـور افغانسـتان از برگـزاری این فسـتیوال اسـتقبال 
کـرد و بـه برخـی بـازی های سـنتی و فکری اشـاره کـرد که 

در میـان برخی کشـورها مشـترک اسـت.

بازی های فکری سنتی 
در نشست عادی شورای حکام تصویب شد 

پیش بینی مبارزه با ملخ صحرایی و بومی در 200 هزار هکتار 

کهـرم  اسـماعیل  :پروفسـور  مکـران  گـزارش  بـه 
کشـور  زیسـت  محیـط  سـازمان  رئیـس  مشـاور 
طـی بازدیـد از دشـت مینـاب ، بـا بیـان اینکـه نبود 
آب باعـث ایجـاد فروچالـه مـی شـود ؛ گفـت : حفر 
چاههـا و برداشـت بـی رویـه آب از عوامـل ایجـاد 

فروچالـه هـا در دشـت مینـاب اسـت .
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایـران در یک منطقه خشـک 
و نیمـه خشـک جهانی اسـت ، افزود:بطـور میانگین 
یـک سـوم آب جهـان را مـا دریافت میکنیـم ، جهان 
در یـک سـال 850 میلیمتـر آب دریافت می کند و ما 
کمتـر از 250 میلیمتـر ، بنابر این اتـکای بیش از حد 
بـه سـفره هـای زیرزمینـی ، انتقـال هـای ناصحیح 
آب از ایـن حـوزه بـه حـوزه هـای دیگـر نتیجه اش 

ایجـاد فروچالـه اسـت کـه اان به وجـود آمده .
مشـاور رئیس سـازمان محیط زیسـت کشـور تنها 
راهـکار آن را عـدم بهـره بـرداری از سـفره هـای 
زیـر زمینی دانسـت و اظهار داشـت: چنانچه چاهها 
پلمـپ نشـود و ایـن رونـد ادامـه داشـته باشـد در 
آینـده ایـی نزدیـک بایـد منتظـر جابجایـی و کـوچ 

روسـتائیان در معـرض خطـر باشـیم. 
چند سـالی اسـت کـه در اطـراف شهرسـتان میناب 
خصوصـا اطـراف روسـتاهای تمبـک ، گورزانـگ ، 
نصیرایـی ، باغـگان و چلـو گاو میشـی ، فرو چاله 
هـای زیـادی بـه عمـق 2 ، 3 و حتـی ۴ متـر ایجـاد 
شـده ، تمـام ایـن منطقه زمانی کشـاورزی بـود اما 
اکنـون خشکسـالی و ایجـاد حفـره همـه زمیـن هـا 
را از بیـن بـرده اسـت. 
و  آبـی  بـی  مشـکل 
حفر چـاه های فـراوان 
عاوه بر کاهش شـدید 
زیرزمینـی  آب  ذخایـر 
شـدن  فشـرده  باعـث 
ایـه هـای خـاک، پایین 
ایسـتایی  سـطح  رفتـن 
زمینـی  زیـر  هـای  آب 
پیدایـش  نتیجـه  در  و 
خطرنـاک  پدیـده 
فروچالـه هـا در سـطح 
شـده  مینـاب  دشـت 

اسـت.

وضع بحرانی دشت میناب
پروفسور کهرم را به این شهر کشاند 

آیدیـن سـیار سـریع در سـتون طنـز 
بـی قانونی نیز در یادداشـت طنزی با 
عنـوان «گزارشـی از افتتاحیه مجلس 
دهم» نوشـته: «1) مهمانـان و مقامات 
مجلـس  در  یـک  بـه  یـک  سیاسـی 
حاضـر می شـوند و در جایـگاه هـای 
خـود مـی نشـینند. در ابتـدای جلسـه 
در  صداوسـیما  سـمفونیک  ارکسـتر 
مـی  حاضـر  رئیسـه  هیـأت  جایـگاه 
اجـرای  لغـو  بـرای  ای  عـده  شـود. 
ارکسـتر سـمفونیک از قسـمت پشـت 
جایـگاه هیـأت رئیسـه وارد عمـل می 
آنهـا  بـا  مسـئوان  از  یکـی  شـوند. 
وارد مذاکـره مـی شـود و مـی گویـد: 
رو  ملـی  سـرود  میخـوان  خـدا  بـه 
بزنـن. لغاوها* مـی گویند: اگه وسـط 
«ایـن  رو  کنـن  سـوئیچ  ملـی  سـرود 

شـبی که میگم شـب نیسـت، اگه شـبه مثل اون شب 
نیسـت» چـی؟ کی مسـئوله؟ بااخـره بـا پادرمیانی 
بـزرگان و ریـش سـفیدان گـروه لغـاو منصرف می 
شـوند و ضمـن دادن گازی چنـد از مجلـس بیـرون 
مـی رونـد. بـا این حـال یک «دوبـاره بر مـی گردم» 

خاصـی تـوی صـدای اگزوزشـون بـود. 
2) بنـا بـر گزارش هـا غامعلـی حدادعـادل در کنار 
سـید حسـن خمینـی و اسـحاق جهانگیری نشسـته 
بـود و گـپ و گفـت هـای حـداد بـا سـید حسـن در 

طـول جلسـه قطـع نمی شـد. 
ایـن  بله؟/حـداد:  /سیدحسـن:  حسـن!  سـید  حـداد: 
مجلـس حـق مـن بود. سـهم مـن بـود. /سیدحسـن: 
بلـه بلـه. /حـداد: اصـاح طلبـان بـا اختافـی انـدک 
مـن  /حـداد:  درسـته  /سیدحسـن:  شـدند.  پیـروز 
اان بایـد جـای هاشـمزایی بـودم. /سیدحسـن: بله/

حـداد: مـن این همـه برای ایـن مجلس و ایـن مملکت 
اان  بـودم.  تاثیرگـذار  همـه  ایـن  کشـیدم.  زحمـت 

شـما به ایـن تبلـت چـی میگین؟/سیدحسـن: تبلت! /
حـداد: نـه دیگـه. میگین رایانک مالشـی. میـری کافه 
پاسـتا میخـوای چـی میگـی؟ /سیدحسـن: میگـم یه 
پاسـتا لطفـا. /حـداد: نـه دیگـه. میگـی خمیـراک. مـا 
تصویـب کردیم تو فرهنگسـتان. /سیدحسـن: آهان! 
بلـه. یـادم نبـود. خمیـراک میگیـم معمـوا. /حـداد: 
حـاا گفتنـش درسـت نیسـت ولـی مـن اصولگرایی 
رو زنـده کـردم. /سیدحسـن: جدی؟/حـداد: به جان 
تـو. یه جـوری شکسـت دادم اصولگرایـی رو که یه 
فکر اساسـی برای خودشـون بکنـن. جوانگرایی ای 

چیـزی ... 
در ایـن لحظه یکـی از اصولگرایان شکسـت خورده 
زیـر گـوش حـداد می گویـد: بـه عشـق تو تو لیسـت 

بـودم ... منـو کشـتی ... دوباره زنـده کردی. 
صـدای ویلـون ریـزی مـی آیـد. حـداد سـر بـر می 
گردانـد کـه ادامـه صحبـت را بـا سیدحسـن ادامـه 
دهـد ولـی اسـحاق جهانگیـری را در فاصلـه سـی 

سـانتی متـری خـودش مـی بینـد و 
یـک متـر بـه عقـب مـی پـرد. 

دیـروز  مجلـس  کرسـی  هشـت   (3

خالـی بـود. مینـو خالقـی کپـی شـده 
مجلـس  در  نتوانسـتند  هنـوز  ولـی 
PASTE اش کننـد و عده ای هم دارند 
را   DELETE دکمـه  هـم  سـر  پشـت 
مـی زنند. وزیـر کشـور در حالی که 
نـگاه  مطهـری  علـی  بـه  زیرچشـمی 
می کـرد گفت: پرونـده اختاف را به 
مراجـع ذی صاح ارسـال کـرده ایم. 
جلسـه  اولیـن  سـوگند،  از  بعـد   (4

مجلـس دهـم شـروع شـد. نماینده ها 
بـا همدیگـر آشـنا شـدند. یک سـری 
میکروفـن تسـت مـی کردنـد و مـی 
گفتنـد یک یک ... دو دو ... امتحان می 
کنیـم ... اعتـدال ... میانه روی ... سـه 
سـه. بعضـی ها هـم دو نفری مشـغول بحـث بودند. 
یکـی می گفـت اان تو مسـکن سـرمایه گـذاری کنیم 
بهتـره یـا بـورس؟ و پاسـخ مـی شـنید هیچ کـدوم. 
اان نـون تـو میانـه رویـه. تو فقـط میانـه رو باش! 
نماینـدگان لیسـت امیـد کـه با فضـای مجلس آشـنا 
نبودنـد هـی از عـارف مـی پرسـیدند اان مـا بایـد 
چیـکار کنیـم؟ نماینـده هـای دلواپـس باقـی مانـده 
از مجلـس نهـم هـی می آمدنـد کـه بیایید مـا بهتون 
میگیـم چیـکار کنیـن! عارف هـم نمی گذاشـت و می 
گفـت: بـا اینا بـازی نکنیـن. بدآمـوزی دارن. حرفای 
بـد هـم یـاد مـی گیریـن. کـه یهـو نـادر قاضـی پور 
اومـد، عـارف گفـت: بریـد بچـه هـا! بریـد بـا همینـا 

بـازی کنیـن! خـودش هـم رفـت پیـش اریجانی. 
امیـد کـه مجلـس دهـم مجلسـی توانمنـد در قانـون 
(همیشـه  باشـد!  مـردم  حقـوق  پیگیـری  و  گـذاری 
دوسـت داشـتم متنـم رو بـا همچیـن جملـه ای تموم 

کنـم. خدایـا شـکرت)»

در حاشیه افتتاح مجلس دهم/طنز
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فرمانـدار کهنـوج از اختصـاص 3.5 میلیـارد تومـان 
بـرای اجـرای طـرح فاضـاب شـهری کهنـوج خبـر 
داد و گفـت: ایـن طـرح تاکنـون 70 درصـد پیشـرفت 

فیزیکـی داشـته اسـت .
سیدمحسـن صمدانـی در حاشـیه بازدیـد از پـروژه 
مهـم کنارگـذر ایـن شهرسـتان با بیـان اینکـه جنوب 
اسـتان کرمـان سـال ها از عقـب ماندگـی تاریخـی از 
لحـاظ توسـعه رنج می بـرد، اظهـار کـرد: چالش های 
زیادی در مسـیر توسـعه جنوب اسـتان وجود دارد .

وی بحـران آب را یکـی از چالش های توسـعه جنوب 
اسـتان کرمـان عنـوان کرد و افـزود: با توجـه به این 
مشـکل کاهـش سـطح کشـت محصوات کشـاورزی 
مدیریـت  عـدم  البتـه حاصـل  کـه  بودیـم  را شـاهد 
بـر منابـع آبـی نیـز هسـت، در اثـر خشکسـالی های 
مسـتمر سـطح سـفره های زیـر  زمینـی در کهنـوج به 

شـدت کاهـش یافته اسـت.
فرمانـدار شهرسـتان کهنوج بحـران آب را در کهنوج 
جـدی عنـوان کرد و گفت : اگر نتوانیـم آب را مدیریت 

کنیـم تمام کشـاورزان ضـرر خواهند کرد .
صمدانـی خاطرنشـان کـرد: بنا به دسـتور اسـتاندار 
کرمـان شـورای حفاظـت از منابع آبی بـرای عملیاتی 
مدیریـت  و  آب  مدیریـت  آب،  پلیـس  طـرح  شـدن 

صرفه جویـی آب در کهنـوج تشـکیل شـده اسـت .
توسـط  آب  پلیـس  بـه طـرح خـوب  اشـاره  بـا  وی 
راهبـردی  طـرح  ایـن  داد:  ادامـه  کرمـان  اسـتاندار 
مهـم و اولویـت دار در اسـتان و کشـور اسـت کـه به 

مدیریـت آب کمـک بزرگـی خواهـد کـرد .
مدیریـت  عـدم  را حاصـل  اضافـه  صمدانـی کشـت 
آب بـر منابـع آبـی عنـوان کـرد و افـزود : 13 هـزار 

دارد . وجـود  کهنـوج  در  آب  مشـترک 
وی آحـاد جامعـه را بـه لـزوم مصـرف بهینـه از این 
نعمـت خـدادادی توصیه کرد و افزود: آی سـی آب از 
یک هـزار و 400 بـه زیـر یک هزار رسـیده و بحران و 

کمبود آب جدی اسـت.
فرمانـدار شهرسـتان کهنـوج از اختصـاص مبلغ 3.5 
میلیـارد تومـان بـرای اجـرای طرح فاضاب شـهری 
کهنـوج خبـر داد و تصریـح کـرد: ایـن طـرح تاکنـون 

70 درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت .
وی اعتبـار ایـن شهرسـتان را از محل مـاده 180 در 
سـال گذشـته 6.5 میلیـارد تومان عنوان کـرد و ادامه 
داد: شهرسـتان کهنـوج بـا کمبـود اعتبـارات مواجـه 

است.
در  مسـؤوان  اطاع رسـانی  خواسـتار  صمدانـی 
حـوزه کاری و فعالیت هایشـان شـد و خاطرنشـان 
کـرد: موافـق تبلیغ نیسـتم، بلکـه اقدامات انجام شـده 

را بایـد بـرای مـردم اطاع رسـانی کـرد.
ریـال  میلیـارد   20 اختصـاص  از  مسـؤول  ایـن 
تسـهیات بـرای رفـع افـت ولتـاژ بـرق شـهر کهنوج 
از محـل بنـد »ب« مـاده 133 قانـون برنامـه پنجـم 

خبـر داد و گفت : سـال گذشـته در بخـش مرکزی 45 
روسـتا مشـکل بـرق داشـتند کـه مشـکل 37 روسـتا 
را رفـع کردیـم ، همچنیـن مشـکل بـرق سـه شـهرک 

کهنـوج رفـع شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: طرح هادی روسـتایی بـرای تمام 
روسـتاهای باای 20 خانوار کهنوج تهیه شـده و در 

هفت روسـتا اجرا خواهد شـد.
فرمانـدار شهرسـتان کهنـوج بـا اشـاره بـه خدمـات 
دولـت تدبیـر و امید در بخش احداث راه خاطرنشـان 
کـرد : جاده هـای روسـتایی  منطقـه دو چاهـی واقـع 
در بخـش چاه مریـد بـه طـول سـه کیلومتـر، جـاده 
روسـتایی چاه حاجـی واقـع در بخـش چاه مریـد بـه 
طـول سـه کیلومتر، جاده روسـتایی دیوان مـراد واقع 
در بخـش چاه مریـد قطعـه اول بـه طول سـه کیلومتر 
... از جملـه مـواردی بـوده کـه بـه بهره بـرداری  و 

است. رسـیده 
اختیارآبـاد  روسـتایی  جـاده  همچنیـن  افـزود:  وی 
کیلومتـر،   2.5 طـول  بـه  چاه مریـد  بخـش  در  واقـع 
د ر بخـش  واقـع  بنگـود  جـاده روسـتایی عشـایری 
چـاه مریـد بـه طـول یـک کیلومتـر، جـاده روسـتایی 
سـعیدآباد واقـع در بخش مرکزی به طـول 800 متر، 
جـاده روسـتایی قوچ آبـاد واقـع در بخـش مرکـزی 
بـه طـول 1.5 کیلومتـر و جـاده روسـتایی دهکهـان 
 واقـع در بخـش مرکـزی بـه طـول سـه کیلومتـر از 
دیگـر مـواردی بـوده کـه بـه بهره بـرداری رسـیده 

اسـت.
صمدانـی گفـت : بـرای آماده سـازی و آسـفالت ایـن 
راه هـا جمعـًا 32 میلیـارد ریال از محـل اعتبارات ملی 
و داخلـی هزینه شـده اسـت و با افتتاح ایـن پروژه ها 
بهره منـد  مناسـب  روسـتایی  راه  از  خانـوار   600

ند. شد

فرماندار کهنوج خبر داد

پیشرفت 70 درصدی طرح فاضاب شهری کهنوج
 با کمبود اعتبارات مواجه هستیم

برگزاری مسابقات 
سراسری قرآن مرحله 
شهرستانی در میناب 

دوره  نهمیـن  و  سـی   ، مکـران  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
مسـابقات سراسـری قـرآن کریـم مرحلـه شهرسـتانی در 

شـد. برگـزار  مینـاب 

مرتضـی دادخدایـی مسـئول برگـزاری مسـابقات ، گفت: 
۱۰۰ نفـر از خواهران و برادران در این مرحله از مسـابقات 
در ۹ رشـته حفـظ ، قرائـت ، ترتیـل ، معـارف ، اذان ، دعـا 
خوانـی ، ابتهـال ، هـم سـرایی و هـم خوانی قـرآن کریم با 
هـم بـه رقابـت پرداختنـد کـه در نهایـت ۳۰ نفـر رتبه های 
اول تـا سـوم را کسـب و بـه مرحله اسـتانی که در تابسـتان 

سـال جـاری در بندرعبـاس برگـزار می شـود راه یافتند.
وی هـدف از برگـزاری را ترویـج فعالیـت هـای قرآنـی 
بیـن جوانـان و نوجوانـان عنـوان کرد و افـزود: قرآن کام 
و  بشـر  سـعادت  جاودانـی  دسـتورالعمل  و  خـدا  نورانـی 
حلقـه اتصـال تمـام مسـلمین جهان اسـت ، در ایـن اوضاع 
کـه مسـلمین در برابـر هجـوم بیرحمانـه دشـمنان بـه اتحاد 
و همبسـتگی احتیـاج دارنـد ، بهتریـن راه ایـن اسـت کـه 

همگـی گـرد قـرآن جمـع شـویم.
ایـن مسـابقات در دو رده سـنی بزرگسـاان و نوجوانـان 

برگـزار شـد.

رکاب زنی ۲ هزار 
کیلومتر 

سواحل مکران 
 
 

بـه گـزارش خبرنـگار مکران، اجـاس آیـورا ۹ روز پیش 
در بنـدر چابهـار برگـزار و از ایـرج روغنچـی دوچرخـه 
سـوار بیـن المللـی کشـور دعـوت شـد تـا ۲۰۰۰ کیلومتـر 
از سـواحل مکـران را رکاب بزنـد ، کـه از اول خردادمـاه 
رکاب زدن را آغـاز کـرده و امـروز بعـد از ۷ روز رکاب 
بـه  کیلومتـر   ۱۹۹۰ حـدودا  مسـافت  پیمـودن  و  زدن 

شهرسـتان مینـاب رسـیده اسـت.

سـواحل  داشـتن  نـگاه  زنـده  را  کار  ایـن  از  هـدف  وی 
میـراث  بـا شـعار مکـران  افـزود:  و  عنـوان کـرد  مکـران 
 فرامـوش شـده رکاب زنـی خـود را آغـاز کـرده و ظرف 
دو روز آینـده بـا رسـیدن بـه بندرعبـاس سـفرش بـه پایان 

رسـد. می 
بـا  مینـاب  شهرسـتان  بـه  ورود  بـا  سـوار  دوچرخـه  ایـن 
اسـتقبال خوبـی روبـرو شـد و پـس از اسـتراحتی کوتـاه 
بـه راه خـود ادامـه و از شـهر مینـاب بـه سـمت بندرعبـاس 

زد. رکاب 
ایـرج روغنچـی ، یـش از ایـن نیـز بـه عنـوان سـفیر صلـح 
ایران کشـورهای جمهوری آذربایجان، روسـیه، قزاقسـتان 
و ترکمنسـتان را بـا شـعار »یـک دریـا پنـج ملت دوسـت« 
بـه عنـوان مـدرس فدراسـیون  بـود. وی کـه  رکاب زده 
دوچرخـه سـواری و کوهنـوردی هم فعالیت مـی کند، در 
طـی ایـن سـفر پیـام صلـح و دوسـتی و حفاظـت از محیط 
زیسـت ملـت ایـران را بـه مـردم و مسـئوان کشـورهای 

حاشـیه دریـای خزر رسـاند.
ایـن دوچرخه سـوار که همیشـه حمایت خـود را از محیط 
بافـت  مسـیر  زنـی  رکاب  پـروژه  کـرده،  اعـام  زیسـت 
کرمـان تـا تبریـز با شـعار آب پـاک، خاک پاک و انسـان 
سـالم را نیـز در کارنامـه خـود دارد. وی پـس از اینکـه 
خانـم دکتـر ابتـکار بـه عنـوان رئیـس سـازمان حفاظت از 
محیط زیسـت منصوب شـد، طرح رکاب زنی کشـورهای 
حاشـیه دریـای خـزر را بـا شـعار یـک دریـا و پنـج ملـت 

دوسـت رائـه کـرد کـه بـا اسـتقبال مواجه شـد.
روغنچـی از برخـورد خـوب مـردم در طـول سـفرهایش 
یـاد کـرده و معتقـد اسـت کـه وقتـی مـردم کشـورهای 
دیگـر پرچـم ایران را در کنار پرچم کشـور خودشـان می 
دیدنـد واکنـش هـای مثبتـی داشـتند و سـفرای ایـران نیـز 
در کشـورهای دیگـر کمک هـای فراوانی در تسـهیل این 
سـفرانجام داده اند.روغنچی در مورد برنامه سـفری آینده 
در حـال حاضـر رکاب زدن دور  عنـوان کـرد کـه  اش 
کمربنـد کـره زمیـن را هـدف قـرار داده و با وجـود اینکه 
ایـن پـروژه سـنگینی اسـت و هزینه باایـی دارد امـا با این 
حـال امیـدوار اسـت اسپانسـری پیـدا شـود و بـرای مطرح 
شـدن نـام ایـران از وی حمایـت کند.کنفرانـس روسـای 
مناطـق آزاد کشـورهای حاشـیه اقیانـوس هنـد » آیـورا « 
بـا همـکاری و مشـارکت دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق 
آزاد و ویـژه اقتصـادی ، وزارت امورخارجـه ، اسـتانداری 
سیسـتان و بلوچسـتان و سـازمان منطقـه آزاد چابهـار ۳۰ و 
۳۱ اردیبهشـت مـاه سـال جـاری در چابهـار برگـزار شـد.

روسـتای  گفـت:  سـیریک  جمعـه  امـام   - سـیریک 
موقیعـت  تعییـن  باتکلیفـی  از  بشـاگرد  داربسـت 
جغرافیایـی خـارج شـود چون مـردم این روسـتا در 
اسـم جـزء بشـاگرد اسـت اما تمـام مایحتـاج خود را 

از سـیریک تهیـه مـی کننـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حجت ااسـام علیرضـا 
صفایـی حائـری در خطبه هـای نمـاز جمعـه این هفته 
شهرسـتان سـیریک بـا اشـاره به در پیش بـودن ماه 
مبـارک رمضـان اظهـار کرد: بـا نزدیک شـدن به ماه 
مبـارک رمضـان  خـود را بـرای رفتـن بـه مهمانـی 

خداونـد آمـاده کنیم.
وی بـا اشـاره بـه بـرکات ایـن مـاه بـرای انسـان ها، 
افـزود: از بـرکات ایـن مـاه ایـن اسـت کـه انسـان بـا 
معبـود خـود انـس مـی گیـرد و همـواره روح خود با 

معـارف الهـی صیقـل مـی دهد.
امـام جمعـه سـیریک در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه 
دهـه آخـر مـاه شـعبان المعظم هر سـال بـه عنوان 
نـام گـذاری  دهـه بهداشـت و نکوداشـت مسـاجد 
برنامـه  ایـام  ایـن  شـده اسـت، تصریـح کـرد: در 
هـای مختلفـی در جهـت پـاک سـازی و آمـاده کردن 
مسـاجد بـرای اینکه به اسـتقبال ماه مبـارک رمضان 

بریـم اجـرا خواهد شـد.
حجت ااسـام صفایـی اضافه کرد: رعایت بهداشـت 
و نظافـت یکـی از نشـانه هـای جامعه فرهنگی اسـت 
مسـلمانی  جامعـه  یـک  سـطوح  تمـام  در  اینکـه  و 
اجـرا مـی شـود و بایـد ایـن موضـوع بـه صـورت 
زندگـی  در  بهداشـت  چـون  شـود  نهادینـه   جمعـی 
و رفتـار اجتماعـی و فرهنگـی و روحـی هـر انسـان 

تاثیـر دارد.
وی در ادامـه بـه روز جهانـی بدون دخانیات اشـاره 
و بـر لـزوم کاهـش مصـرف دخانیـات تاکیـد کـرد و 
افـزود: همانطـوری کـه همـه مطلع هسـتند اسـتعمال 
در جهـان  میـر  و  مـرگ  عوامـل  از  یکـی  دخانیـات 

اسـت و چـه بسـا که مضـرات زیـادی هم بـرای فرد 
مصـرف کننـده و هـم افـراد جامعـه دارد.

امـام جمعـه سـیریک در ادامـه بـا تاکید به مسـئوان 
روسـتای  مردمـان  فریـاد  بـه  اینکـه  بـه   نسـبت 
فاصلـه  داشـت:  بیـان  برسـید،  بشـاگرد  داربسـت 
مرکـز شهرسـتان  بـا  بشـاگرد  داربسـت  روسـتای 
صورتـی  در  اسـت  کیلومتـر  تقریبـا60  سـیریک 
 270 از  بیـش  بشـاگرد  شهرسـتان  مرکـز  تـا  کـه 
امـورات و مایحتـاج  تمـام  کیلومتـر فاصلـه دارد و 
 روزانـه خـود را بـه صـورت ماهانه از سـیریک تهیه 

می کنند.
وی گفت: مسـئوان سـه شهرسـتان بشاگرد، جاسک 
هرمـزگان  اسـتانداری  آنهـا  راس  در  و  سـیریک  و 
نسـبت بـه خواسـته مردمـان ایـن روسـتا و اینکه از 
باتکلیفـی تعییـن موقیعـت جغرافیایـی خارج شـوند، 
توجـه کننـد چـون مـردم ایـن روسـتا در اسـم جـزء 
بشـاگرد اسـت امـا تمام مایحتـاج خود را از سـیریک 
تهیـه می کننـد و از نعمت هایی همچون آب ،مدرسـه 

،خانـه بهداشـت و دیگـر مـوارد محروم هسـتند.

امام جمعه سیریک:

روستای داربست بشاگرد از باتکلیفی 
موقیعت جغرافیایی خارج شود

باند تهیه و انتشار 
فیلم و تصاویر 

مستهجن در کهنوج 
متاشی شد 

بـه گـزارش مکـران :فرمانـده انتظامی شهرسـتان 
کهنـوج از دسـتگیری اعضـای اصلـی بانـد تهیـه 
وپخـش تصاویـر مسـتهجن که درفضـای مجازی 
از طریـق واتسـاپ فعالیـت غیـر اخاقـی داشـتند 

خبـر داد.
سـرهنگ شـاهپور بهرامـی در گفتگـو بـا خبرنگار 
مکـران گفـت : برابـر رصدها و بررسـی های فنی 
و تخصصـی صـورت گرفتـه در فضـای مجـازی 
توسـط پلیـس فتـا کهنوج ،مشـخص شـد افـرادی 
ناشـناس گروهی را در شـبکه اجتماعی واتس آپ 
در ایـن شهرسـتان راه انـدازی و فعالیـت و اقـدام 
بـه ارسـال مطالـب ، و تصاویـر غیـر اخاقـی می 

. کنند

وی ادامـه داد: اعضـا ء این گروه با فعالیت بسـیار 
زیـاد اقـدام بـه تهیـه و انتشـار انواع فیلـم و عکس 
و یـا مطالـب مسـتهجن و غیـر اخاقـی در فضای 
مجـازی مـی کردنـد کـه بدیـن وسـیله سـعی در 

ترویـج بـی بندباری را داشـتند
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کهنوج با اشـاره به 
دسـتگیری 2 نفـر در ایـن رابطـه اظهـار کـرد: این 
دو نفـر از مدیـران و اعضـای اصلـی ایـن گـروه 
بـوده کـه بیـش از دویسـت و پنجاه نفـر را عضو 

گـروه خـود کـرده بودند
متهمـان   : کـرد  خاطرنشـان  بهرامـی  سـرهنگ 
دسـتگیر شـده پس از اقـرار به بزه انتسـابی خود 
پـس از تشـکیل پرونـده به مراجـع قضایی معرفی 

و روانـه زندان شـدند.
فرمانـده انتظامـی کهنـوج در هشـدار بـه متخلفین 
فضـای مجـازی کـه با این اندیشـه خـام که مجرم 
در فضـای مجـازی قابـل شناسـایی و دسـتگیری 
در  کـه  افـرادی   : داد  اخطـار  ،قاطعانـه  نیسـت 
ایـن زمینـه شناسـایی و دسـتگیر و در صـورت 
ایـن مـورد برخـورد جـدی  مشـاهده تخطـی در 

خواهـد گرفـت. 

اولین دوره مسابقات 
استانی اسب سواری 
کورس بهاره درمیناب 

بـه گـزارش مکـران، اولیـن دوره مسـابقات اسـب 
بـه  اسـتان  قهرمانـی   ، بهـاره  کـورس  سـواری 
در   ، خرمشـهر  آزادسـازی  سـالروز  مناسـبت 
دهکـده ورزشـی بسـیج مهندسـی سـپاه مینـاب 

برگـزار شـد

مسـابقه  ایـن  برگـزاری  مسـئول  کاملـی  محمـد 
گفت: 35 سـوارکار از شهرسـتان های بندرعباس 
، بندرلنگـه و مینـاب در سـه رده ؛ درشـور، بومی 
و کـرد – فـات ایـران ، عـرب و ترکمـن – دوخون 
و تروبـرد ، بـه میزبانـی مینـاب بـا هـم بـه رقابت 
پرداختنـد . وی افـزود: در رده درشـور ، بومـی و 
کـرد ؛ سـوارکاران حامـد زابلـی بـا اسـب چیتـا ، 
امیـر حسـینی بـا اسـب سـلطان و امیـر پرواسـی 
بـا اسـب شـکار هـر سـه از مینـاب ، در رده فات 
بهـزاد  سـوارکاران  ؛  ترکمـن  و  عـرب   ، ایـران 
ذاکـری بـا اسـب بـی بـی گل از مینـاب ، مهرشـاد 
بـا  بارگاهـی  صائـب  و  آلمـا  اسـب  بـا  بچـاری 
اسـب یـورک از بندرعبـاس ، و در رده دوخـون 
و تروبـرد؛ سـوارکاران مرتضـی زمردی با اسـب 
آرام ، صائـب بارگاهی با اسـب بلوگا از و حسـام 
هاشـمی نسـب هـر سـه از بندرعباس ، بـه ترتیب 

در هـر رده و نـژاد اول تـا سـوم شـدند.

صنایـع  نمایشـگاه  مکـران  گـزارش  بـه 
دسـتی بـا همـت موسسـه خیریـه خانـه 
بسـیج  سـازمان  و  آبـی  آرزوهـای 
هنرمنـدان صنایع دسـتی هانیـه و صنایع 
در  روز   6 بمـدت  زیبـا  طـرح  دسـتی 
بندرعبـاس درحال کار اسـت عاقه مندان 
مـی توانند تا دهـم خرداد در سـاعات 17 

تـا 21 بـه فرهنـگ سـرای طوبـی بـرای 
کننـد. مراجعـه  بازدیـد 

غیـرت  بـا  هنرمنـدان  نمایشـگاه  ایـن  در 
هرمزگانـی کارهـای خـود را بـه فـروش 
گزاشـته انـد کـه 20 درصـد کل فـروش 
 را بـه موسسـه خیریـه و مددجویـان اهدا

می کنند. 

دسـت تـک تک ایـن عزیـزان را میبوسـیم 
و امیدواریـم شـاهد تـداوم چنیـن حرکت 
هرمـزگان  جامعـه  در  فرهنگـی  هـای 
باشـیم.و در ایـن رابطـه از مسـئولین هم 
تقاضـای همـکاری بیشـتر بـا هنرمنـدان 
برای برپایی چنین مراسـم هایی هسـتیم.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی  و بازارچه خیریه 
در بندرعباس

هر هفته با صبح مکران
گستره توزیع: هرمزگان کرمان سیستان و  بلوچستان
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از  نقـل  بـه  مکـران  گـزارش  بـه 
کل  مدیـر  فـارس  خبرمرکزخلیـج 
مبـارزه   : گفـت  هرمـزگان  اطاعـات 
مهمتریـن  از  قاچـاق  انـواع  بـا  قاطـع 
سـال  در  کل  اداره  ایـن  اولویتهـای 
اقتصـاد مقاومتـی، اقدام و عمل اسـت.

در  امـروز  سـلیمی  ااسـام  حجـت 
نشسـت تخصصـی با اصحاب رسـانه 
در بندرعبـاس افـزود : قـوه قضائیـه و 
دسـتگاههای اجرایـی مربوطـه تاکنون 
بـرای  خوبـی  همـکاری  و  همراهـی 
کل  اداره  ایـن  بـا  قاچـاق  بـا  مبـارزه 

داشـته انـد.
وی گفـت : تعامـل و همـکاری بسـیار 
خوبـی بیـن اداره کل اطاعـات اسـتان 
امنیـت  ایجـاد  کـه در  و دسـتگاههایی 

دخیل هسـتند از جمله سـپاه پاسداران 
پدافنـد   ، ارتـش   ، انتظامـی  نیـروی   ،

نیـروی هوایـی وجـود دارد .
افـزود  هرمـزگان  اطاعـات  کل  مدیـر 
 ، امنیتـی  دسـتگاههای  همـکاری  بـا   :
علمـای شـیعه و اهـل سـنت، نخبـگان 
و دانشـگاهیان ،هرمـزگان یکـی از امن 

تریـن اسـتانهای کشـور اسـت .
حجـت ااسـام سـلیمی گفـت : ایجـاد 
بسـتر مناسـب بـرای سـرمایه گـذاران 
امنیـت  دنبـال  بـه  خارجـی  و  داخلـی 

کامـل بـه وجـود مـی آیـد.
حرکـت  کوچکتریـن   : افـزود  وی 
ضدانقـاب و جریانهـای تکفیـری زیـر 
ذره بیـن سـربازان گمنـام امـام زمـان 
)عـج( اسـت و هرمـزگان بـه رغـم همه 

تاشـهای جریـان تکفیـری و داعش 
یکـی از امن ترین اسـتانهای کشـور 

. ست ا
مدیـر کل اطاعـات هرمـزگان گفت : 
مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی ، پدیده 
شـوم زمیـن خـواری ، دریاخـواری 
و کـوه خواری از دیگـر برنامه های 
ایـن اداره اسـت که به شـدت با آنها 

مقابلـه می شـود.
 : افـزود  سـلیمی  ااسـام  حجـت 
بـا  گذشـته  سـال  اسـفند  انتخابـات 
حضـور گسـترده مـردم و در امنیت 

کامـل در اسـتان برگـزار شـد.
حفـظ  بـرای  تـاش   : گفـت  وی 
انسـجام ملـی اجتماعـی و سیاسـی 
کشـور ، تـاش برای حفـظ و تقویت 
وحـدت بیـن شـیعه و اهـل سـنت در 
اسـتان ، کشـف و مقابله با توطئه های 
کشـورهای بیگانـه در دامـن زدن بـه 
اختافـات قومـی و مذهبـی در ماطـق 
مـرزی ، مبارزه با تروریسـم و جریان 
هـای تکفیـری و داعـش تامیـن امنیت ، 
و  گـذاری  سـرمایه  موانـع  شناسـایی 
مهمتریـن  از  مناسـب  شـرایط  ایجـاد 
اقدامـات ایـن اداره کل و خدمـات ایـن 

اسـت. کل  اداره 
مدیـر کل اطاعـات هرمـزگان افـزود : 
مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی ، مقابلـه 
بـا باندهـا و گروههـای سـازمان یافته 
قاچـاق مـواد مخـدر ، مقابلـه بـا زمین 
خـواری و قاچـاق از دیگـر اقدامات این 

اداره کل اسـت.

 : گفـت  سـلیمی  ااسـام  حجـت 
قاچـاق  محمولـه  بـا  برخـورد  در 
باطـری  کانتینـر   ۶۹ ترانزیتـی  کاای 
سیلورکلسـیم بـه ارزش ۲۰۰ میلیـارد 

شـد. کشـف  ریـال 
نصـب  از  جلوگیـری   : افـزود  وی 
بخـار  نیـروگاه  در  دوم  دسـته  کاای 
بندرعبـاس ، جلوگیری از ورود قطعات 
دسـته دوم توربیـن بـه پاایشـگاه گاز 
سرخون و قشـم ، شناسایی و پیگیری 
ضعـف در واگذاری شـرکت آلومینیوم 
از  پیشـگیری   ، هرمـزآل  و  المهـدی 
پرداخت تسـهیات میلیـاردی به برخی 
از شـرکتها و جلوگیری از رانت برخی 
حـوزه  در  کل  اداره  ایـن  اقدامـات  از 

اقتصـادی اسـت.
مدیـر کل اطاعـات هرمـزگان افـزود : 
توجیـه ، ارشـاد و برخـورد بـا ۳۰ نفر 
اطاعـات  وزارت  عنـوان  جاعلیـن  از 
جمهـوری اسـامی ایران و دفتـر مقام 
معظـم رهبـری از دیگـر اقدامـات اداره 

کل اطاعـات اسـتان اسـت.
حجـت ااسـام سـلیمی افـزود : قانون 
، شـرع و اخـاق سـه اصـل مهـم در 
کل  اداره  رسـالتهای  و  مأموریتهـا 
اطاعـات اسـت که بایـد رعایت شـود.

رهبـر  از  محـض  تبعیـت   : گفـت  وی 
معظـم انقـاب اسـامی به عنـوان ولی 
فقیـه زمـان بـرای رسـیدن بـه مقصـد 

بـر همـه ازم اسـت/

محمدرضا قنبرپور

 مدیرکل اطاعات استان هرمزگان:

مبارزه با قاچاق از اولویت های ماست 

سـفیر کشـور اتریـش و وزیـر اقتصاد این کشـور بـه همراهی هیئتـی اقتصـادی از ایالت 
کرنتـن ایـن کشـور به شـهر بم سـفر کردند

صبـح امـروز سـفیر کشـور اتریـش و وزیـر اقتصـاد ایـن کشـور بـه همراهـی هیئتـی 
اقتصـادی از ایالـت کرنتن این کشـور به شـهر بم سـفر کردند تا در زمینه هـای بازیافت، 

گردشـگری و منابـع آب همـکاری هـای اقتصـادی با این شهرسـتان داشـته باشـند.
بنگـر سـفیر کشـور اتریـش گفـت: ما بـه قصـد و هدف مـا همـکاری اقتصادی به اسـتان 
کرمـان آمدیـم و دیـروز به دیدار اسـتاندار، معاون اسـتاندار و مسـئولین اتـاق بازرگانی 

ایتـان کرمـان رفتیم.
وی افـزود: از دیـدن بـم خصوصا مشـاهده بازسـازی ارگ قدیـم و نخلسـتانی که از آن 

بازدیـد کردیـم کامـا تحـت تاثیر قـرار گرفتیم.
سـفیر اتریـش در ادامـه گفـت: ضمـن تشـکر از دعوت مسـئولین اسـتان و شـهر بـم باید 

بگویـم کـه مـا کامـا هدفمنـد به این اسـتان و شـهر بم سـفر کـرده ایـم تا هـم ارتباطاتی 
کـه وجـود داشـته اسـت را تقویـت کنیـم و هـم اینکه با شـما همـکاری اقتصادی داشـته 

باشـیم در صورتـی کـه دو طـرف بـرای اینگونه همـکاری ها تمایل داشـته باشـند.
وی خاطرنشـان کـرد: در هیئـت مـا کارشناسـانی حضـور دارنـد که تخصـص و فعالیت 
هـای اقتصـادی آنهـا در مدیریت منابع آب هسـت با توجـه به اینکه بحـث آب یک فاکتور 
حیاتـی اسـت، ایـن مسـاله مـی توانـد یکـی از حـوزه هـای همـکاری مـا و شـما باشـد و 
همچنیـن کارشناسـانی کـه در حـوزه انرژی های سـبز فعالیت می کننـد از دیگر اعضای 
ایـن هیئـت هسـتند کـه ایـن هـم مـی تواند بـه نظرم یـک مولفـه خیلـی مهم جهت توسـعه 

انـرژی هـای سـبز و تجدیـد پذیر در اسـتان و شهرسـتان بم باشـد.
بنگـر ابـراز داشـت: حـوزه ی دیگـری کـه اتریـش تمایـل بـه همـکاری بـا شـما دارد، در 
زمینـه بازیافـت پاسـتیک اسـت و اتریـش ایـن تمایـل را دارد کـه در ایـن زمینـه نیـز بـا 
شـما همـکاری کنـد و مشـخصا پیشـنهاد خرید مواد پاسـتیکی زائـد که قابلیـت بازیافت 

را دارنـد را ارائـه مـی کنیم.
وی گفـت: نکتـه ای دیگـر کـه از جملـه اهـداف سـفر مـا هسـت و برای شـما مـورد عاقه 
باشـد، ظرفیـت گردشـگری اسـت و ایالـت کرنتـن تجربـه ی خوبـی در این زمینـه دارد و 
در ایـن زمینـه و آمـوزش خدمـات گردشـگری بـا همدیگر رابطه داشـته باشـیم و متقابا 

یکدیگـر را در حـوزه گردشـگری تقویـت کنیم.
وی در پایـان گفـت: مـن شـهر بـم را بـا یـک ذوق و شـوقی که شـما نمـی توانیـد تصور 
کنیـد تـرک مـی کنـم و قطـع بـه یقین حامـل این پیـام و قدرتـی که شـما در بازسـازی با 

ایـن سـرعت داشـتید هسـتم و همچنیـن سـفیر بم بـرای گردشـگری آن خواهـم بود./
عکس و گزارش :   محمدحسین درج

حضور سفیر اتریش 
وزیر اقتصاد و رییس اتاق بازرگانی کشور اتریش در بم

خبرگـزاری شبسـتان: فرمانـدار رودبارجنـوب بـا بیـان اینکـه 
تبدیـل  حـال  در  جامعـه  در  اجتماعـی  هـای  آسـیب  امـروز 
شـدن بـه یـک تهدیـد اسـت، گفـت: اگـر در ایـن خصـوص 
چـاره اندیشـی نشـود با مشـکل بزرگتـری همچون فروپاشـی 

اجتماعـی روبـرو مـی شـویم.  
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان از کرمـان جنوب، 
عطـا ناوکـی فرمانـدار رودبارجنـوب پیـش از ظهر امـروز ) 8 
خـرداد ( در جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی ایـن شهرسـتان 
بـا بیـان اینکـه امـروز آسـیب هـای اجتماعـی در جامعـه در 
حـال تبدیـل شـدن بـه یک تهدید اسـت، افـزود: اگـر در این 
خصـوص چاره اندیشـی نشـود  با مشـکل بزرگتـری همچون 

فروپاشـی اجتماعـی روبـرو می شـویم. 
نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان رودبارجنوب با اشـاره به 
ظرفیـت علمـا و روحانیـون جهت ارشـاد و آگاه سـازی مردم 
نسـبت بـه عواقـب ناهنجـاری هـای اجتماعـی، بیـان داشـت: 

بـا توجـه بـه اینکـه در آسـتانه ورود بـه مـاه مبـارک رمضـان 
هسـتیم ارزشـمند اسـت در این مدت روحانیون و ائمه جمعه 

و جماعـات تـوده مـردم را در ایـن زمینـه آگاه کننـد.
فرمانـدار رودبارجنـوب آمـوزش و پـرورش را نسـبت به کار 
بیـان  و  مفیـد ذکـر کـرد  پرورشـی، دسـتگاهی  و  فرهنگـی 
العـاده  فـوق  هـای  در کاس  پـرورش  و  آمـوزش  داشـت: 
تابسـتانه  مـی توانـد در ایـن خصـوص چـاره اندیشـی کنـد.

ناوکـی در ادامـه افـزود: بـا توجـه اینکـه 55 درصـد طـاق 
اسـت  مطلـوب  لـذا  اسـت  اعتیـاد  از  ناشـی  جامعـه  هـای 
نیـروی انتظامـی بـا همـکاری دهیاران و بخشـداران بـا برپایی 
نمایشـگاه در روسـتاها، شـهروندان را نسـبت بـه ایـن معضـل 

کننـد. آگاه 
وی انجـام فعالیـت هـای پژوهشـی، همایـش و سـیمینارهای 
مختلـف فرهنگـی و اجتماعـی جهـت ارتقـا سـطح آگاهـی 

دانشـجویان توسـط دانشـگاه را ازم و ضـروری دانسـت.

فرماندار رودبار جنوب
از افزایش آسیب های اجتماعی 

در جنوب کرمان ابراز نگرانی کرد

بـه گـزارش هلیل،اسـتاندار کرمـان گفـت: ادارات کلـی کـه اکنون 
در جنـوب اسـتان کرمـان دایـر هسـتند از قبـل وجـود داشـته و 
کار خـود را انجـام می دهنـد و هیـچ منافاتـی بـرای حضـور آنها 

نـدارد. وجود 
علیرضـا رزم حسـینی عصر امروز در نشسـت خبـری به منظور 
تشـریح دسـتاوردهای سـفر رئیس جمهـور به اسـتان کرمان با 
تبریـک سـوم خـرداد اظهار داشـت: عملیـات پیروزی خرمشـهر 
کـه طـی چهـار هفته مبـارزه انجام شـد از مهمتریـن عملیات های 
نظامـی کشـور در دوران دفـاع مقـدس بـود و بـرگ زرینـی در 

صحنـه دفاعـی کشـور ما رقـم خورد.
وی ادامـه داد: آزادسـازی خرمشـهر تاثیرات اساسـی در منطقه 
خاورمیانـه و تعییـن سرنوشـت جنـگ داشـت و مـا پیـروزی 

بزرگـی را بـا کمتریـن تلفـات بـه دسـت آوردیـم.
اسـتاندار کرمـان عنـوان کـرد: بـا تاسـی از شـهدا و آرمان های 
شـهدا کـه در جهـت وحدت کشـور و امت اسـامی اسـت در این 
راسـتا همـه حرکـت کـرده و بـه منویـات آنهـا یعنی پیشـرفت و 

برسـیم. آبادانی 
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای سـفر رئیـس جمهـور 
بـه کرمـان گفـت: هـدف اصلـی سـفر رئیـس جمهـور به اسـتان 
کرمـان ماقـات بـا مـردم شـریف کرمـان بـود و سـخنرانی در 
جمـع مـردم به خوبی انجام شـد و از سـفرهای شـیرین اسـتانی 

رئیـس جمهـور بود.
وی بیـان کـرد: بـه دلیـل اینکـه بیشـترین تمرکـز را در دولـت 
کنونـی بـر روی بخـش خصوصی داشـتیم، از این جهـت کرمان 
پیشـرو بـود و در جلسـه ای بـا وزرا، کرمان از بهترین اسـتان ها 

در حضـور بخـش غیردولتـی معرفی شـد.

رزم حسـینی عنـوان کرد: سـفر رئیـس جمهور به اسـتان کرمان 
منجـر بـه توافقـات خوبـی شـد کـه 14 هـزار میلیـارد تومـان 
پـروژه در بخش هـای افتتـاح، کلنگ زنـی و عقـد قرارداد داشـتیم.

از مهمتریـن دسـتاوردهای سـفر  ادامـه داد:  اسـتاندار کرمـان 
رئیـس جمهـور بـه کرمـان، معرفی این اسـتان به عنـوان پایلوت 

اقتصـاد مقاومتـی در کشـور اسـت.
وی تصریـح کـرد: اهدافی کـه در این برنامه دیده شـده می تواند 
تحول اساسـی در کشـور ایجاد کند و تسهیل امر سرمایه گذاری 

را داشـته باشـیم و از ظرفیت داخلی اسـتان بهره ببریم.
رزم حسـینی عنـوان کـرد: تامیـن آب اسـتان کرمـان بـه ویـژه 
شـمال از طرح هایـی بـود کـه در سـفر رئیـس جمهور به اسـتان 
کرمـان قطعی شـد، اگـر چه در حـال حاضر نیز عملیـات اجرایی 

آنهـا در حـال انجام اسـت.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه اسـتان بایـد بـه سـمت صنعتی 
پیـش بـرود،  گفـت: انتقـال آب به اسـتان کرمـان از اقدامات مهم 
و اسـتراتژی اسـت کـه می توانـد آب پایـداری را برای نسـل های 

آینـده ایجـاد کند.  
وی ادامـه داد: ۲ هـزار میلیـارد تومان اعتبار از صندوق توسـعه 
بـه کرمـان تخصیـص داده شـد کـه طرح هـای  ملـی در سـفر 

اسـتانی را بـه مرحلـه اجـرا بگذاریم.
رزم حسـینی خاطرنشـان کـرد: مجوزهـای مربـوط بـه بـورس 
پسـته و خرمـا در سـفر رئیـس جمهور به اسـتان کرمـان صادر 

شـد و اکنـون در حـال تهیـه کتابچـه اقتصادی آن هسـتیم.
وی ابـراز داشـت: تولیـد بـذر منطقـه ارزوئیـه بـه عنـوان منطقه 
تامیـن بـذر کشـور مـورد موافقـت قرار گرفـت و آمادگـی این را 
داریـم کـه تسـهیات را را برای متقاضیـان این امـر فراهم کنیم.

رزم حسـینی افـزود: بازدیـد سـرزده رئیـس جمهـور از شـهر 
تاثیـر  فتح آبـاد،  بـاغ  و  عمـران شـهری  پروژه هـای  و  کرمـان 
خوبـی در نـگاه رئیـس جمهـور بـه کرمـان و ظرفیت هـای ایـن 

اسـتان داشـت.
خوبـی  اعتبـار  نیـز  ایثارگـران  حـوزه  در  کـرد:  تصریـح  وی 
درمانـی  مراحـل  امـر  ایـن  بـا  امیدواریـم  کـه  شـد  تصویـب 

شـود. تکمیـل  و  دنبـال  کرمـان  جانبـازان  و  ایثارگـران 
ثمـرات  کرمـان  اقتصـادی  توسـعه  مثلـث  گفـت:  رزم حسـینی 
فراوانـی داشـت، و رئیـس جمهـور سیاسـت اعتدالـی اسـتان را 
تاییـد کردنـد کـه می توانـد ظرفیت هایی در اسـتان خلـق کرده و 

همـه را در امـر توسـعه متمرکـز کنـد.
اسـتاندار کرمـان در مـورد فرآیند اسـتفاده از اعتبارات صندوق 
توسـعه ملـی بیان داشـت: شـرکت های متقاضی اسـتفاده از این 
بانک هـای  اختیـار  در  را  خـود  می تواننـد طرح هـای  تسـهیات 
عامـل قـرار دهنـد تـا پـس از تایید نسـبت بـه معرفـی و دریافت 

وام اقدام شـود.
وی در مـورد پنجـره واحـد کرمـان ابراز داشـت: در ایـن زمینه 
بـه دنبـال برنامه ریـزی هسـتیم و بـرای وزیر کشـور نیـز اطاع 

داده  ایـم، ضمـن اینکـه کمیته رفـع موانـع تولید را نیـز داریم.
برنامه هـای  از  تمرکززدایـی  کـرد:  خاطرنشـان  رزم حسـینی 
دولـت اسـت و امیدواریـم گام بـه گام در اقتصـاد مقاومتی پیش 

رویـم و ایـن مسـئله را برطـرف کنیـم.
اسـتاندار کرمان در مورد تقسـیمات کشـوری در اسـتان کرمان 
گفـت: ادارات کلـی کـه اکنـون در جنـوب اسـتان کرمـان دایـر 
هسـتند از قبـل وجـود داشـته و کار خـود را انجـام می دهنـد و 

هیـچ منافاتـی بـرای حضـور آنهـا وجود نـدارد.

وی افـزود: در حـال حاضـر دولـت در مـورد تقسـیم اسـتان ها 
چـه در کرمـان یـا مناطـق دیگـر تصمیمی نـدارد.

در  اساسـی  مشـکل  کـه  داد: شـرکت هایی  ادامـه  رزم حسـینی 
زمینـه فعالیـت دارند از جمله راکد و نیمه فعال شناسـایی شـدند 
و بخـش بـه بخـش برنامه داریـم و در حـوزه اقتصـاد مقاومتی 
هـم تکلیـف شـده کـه تعـداد قابـل ماحظـه ای از آنهـا را فعـال 

. کنیم
اسـتاندار کرمـان عنـوان کـرد: بافـت فرسـوده کرمـان سـال ها 
و  شـده  آغـاز  کار  البتـه  شـود،  بازسـازی  تـا  می بـرد  زمـان 
پروژه هـای جدیـد هـم می توانیـم در  دارد و  پیشـرفت خوبـی 
حـوزه میـراث فرهنگـی اجرا کنیـم که منتظـر سـرمایه گذار، رفع 

موانـع اداری و ... هسـتیم.

آب پاکی که استاندار روی دست منتقدین ادارات کل جنو ب کرمان ریخت 
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جهانـی  میـراث  پایـگاه  مدیـر 
شهرسـتان بـم از آغـاز مرمـت 
و بازسـازی مسـیر دسترسـی 
بـه بخـش حاکـم نشـین )رمـپ 
حاکـم نشـین( و مرمت هشـتی 
ورودی ارگ قدیـم بـم خبر داد.

افشـین ابراهیمـی رئیـس پایگاه 
جهانـی بم افـزود: آغـاز مرمت 
و بازسـازی مسـیر دسترسـی 
ارگ  نشـین  حاکـم  بخـش  بـه 
قدیـم بـم گفـت: بازسـازی ایـن 
مسـیر تا پایان سـال جـاری به 

اتمـام می رسـد.
وی اظهـار کـرد: نـوروز سـال 
آینده گردشـگران ارگ تاریخی 
بـم مـی تواننـد بعـد از گذشـتن 
از  زلزلـه،  وقـوع  از  سـال   13
بخـش حاکـم نشـین ارگ قدیـم 

بـم دیـدن کنند.
بخـش  هـای  مرمـت  بـه  وی 

حاکـم نشـین ارگ بم اشـاره و 
تصریح کـرد: امیدواریـم اهالی 
فـراز  از  گردشـگران  و  بـم 
بااتریـن نقطـه ارگ، باغ شـهر 

بـم را بـه نظـاره بنشـینند.
اشـاره  بـا  همچنیـن  ابراهیمـی 
بـه آغـاز بازسـازی و مرمـت 
ارگ  اصلـی  ورودی  هشـتی 
امیدواریـم  گفـت:  بـم  قدیـم 
مرمـت این بخـش مهـم از ارگ 
نیـز امسـال بـه پایـان برسـد.

 بزرگتریـن بنـای خشـت و گلی 
 82 زلزلـه  جریـان  در  جهـان 
بیـش از 70 درصد آسـیب دید.

بـم،  زلزلـه  از  بعـد  چنـدی 
مرمـت  و سـپس  آواربـرداری 
آغـاز  قدیـم  ارگ  بازسـازی  و 
شـد، بـه طـوری کـه مرمـت و 
بازسـازی بخـش هـای مختلفی 
همچون حصـار پیرامونی ارگ 
سـال گذشـته بـه پایان رسـید.

ارگ  مرمـت  و  بازسـازی 
در  شـده  موجـب  بـم  قدیـم 
ایـن  از  بازدیـد  حاضـر،  حـال 
بـا  گلـی  و  خشـت  مجموعـه 
سـربازخانه  تـا  و  محدودیـت 

شـود. انجـام 

مرمـت و بازسـازی بزرگتریـن 
بنـای خشـت و گلـی جهـان در 
و  نشـین  حاکـم  هـای  بخـش 
ادامـه  همچنـان  نشـین،  عامـه 

دارد

بازسازی و مرمت دو بخش مهم ارگ قدیم بم آغاز شد 

شـهردار  برآهویـی  مهنـدس  حضـور  بـا 
غسـالخانه،با  پـروژه  سـاخت  منوجان،موتـور 
همـوار کـردن جـاده و محوطه فضـای مربوطه، 

شـد. روشـن 
مهنـدس برآهویی گفت:تشـکر از شـورای شـهر 
و فرمانـداری و امـام جمعه محتـرم و همه مردم 
بافرهنـگ منوجانـی که همـواره با بنـده همکاری 
ازم را داشـته انـد/در این فضا ضمن سـاختمان 
غسـالخانه ،در آینـده نزدیـک سـاخت سـاختمان 
پزشـک قانونـی هم مدنظـر میباشـد/بعلت دوری 
و عـدم اسـتقبال از غسـالخانه موجـود شـهر،با 
احـداث غسـالخانه ای دیگـر در جـوار امامـزاده 
و بهشـت زهـرا موجـب رضایـت منـدی مـردم 
شـده اسـت/پروژه هایـی دیگر در دسـت احداث 
اسـت کـه بـه امید خـدا و همـکاری هـای مردم و 
مسـئولین تـا ۶ ماهـه اول امسـال افتتـاح خواهـد 

. شد
رسول شجاعی-خبرنگار

شروع بکار پروژه احداث ساختمان غسالخانه 
در جوار امامزاده شاه اشرف منوجان

نبايد با الفاظ غير مؤدبانه 
درباره يك مسلمان 
صحبت كنيم)فرشاد مؤمني(

در درس هـاي ايدئولـوژي حـزب جمهـوري ، يکـي از بچـه هـاي واحـد 
دانشـجويي،با تعبیـر غیـر مؤدبانـه اي يـک سـؤال دربـاره دكتـر شـريعتي 
كرد.اقـاي بهشـتي وقتـي عصباني مي شـد، خـون توي صورتـش موج مي 
زد و سـرخ مـي شـد. مـن هیـچ وقـت نـه قبـل و نـه بعـد ، ايشـان را بـه اين 
درجـه از عصبانیـت نديـدم. بدجـور حملـه كـرد به ان پسـر كـه :))چرا تو 
بـا الفـاظ غیـر مؤدبانـه راجع به يک مسـلمان صحبـت كردي؟((مـن ديدم 
كـه ايشـان بسـیار برافروختـه و ناراحـت شـدند و ايـن بچـه هم جـا خورده 
و دسـت و پايـش را گـم كـرده و نمـي دانـد چـه كنـد. پیـش خـودم فکر 
كـردم اقـاي بهشـتي به من محبـت دارند و بهتر اسـت كد خدا منشـي كنم 
تـا قضیـه فیصله يابد.گفتم :))اقاي بهشـتي!منظور ايشـان اين جور كه شـما 
فکـر كرديـد نبود.اين سـؤالش بوده، لفظ غیـر مؤدبانه اي هم بـه كار برده 
كـه ان شـاءاه خـدا او را ببخشـد .شـما هـم ببخشید.((ايشـان بـه مـن براق 
شـد كه:))چـرا از او دفـاع مـي كنـي ؟ بگـذار متوجه اشـتباهش بشـود كه 
ديگـر تکـرار نکنـد.(( و ادامـه داد :))خدا مـي فرمايد كه شـما حق نداريد 
بـه غیـر مسـلمان هـا هم بـي ادبي كنید،تا چه برسـد به يک انسـان مسـلمان 

كـه اين خدمـات را هـم انجام داده اسـت.((
پـي نوشـت:روايت فـوق گويـاي ايـن اسـت همچون شـهید بهشـتي ما هم 
نبايـد بگذاريـم بـه بزرگان ايـن انقاب ،توسـط افرادي كه هیچ نقشـي در 

انقـاب و هشـت سـال دفاع مقدس نداشـتند توهین شـود .
امـا بعضـاً مـا امروز شـاهد توهیـن هايي غیـر أخاقي وتهمت هـاي ناجوان 
انقـاب  بـزرگان  و  دولتـي  مسـؤلین  بـه  مسـئول  غیـر  افـرادي  از  مردانـه 
اسـامي هسـتیم و همگـي بايـد اخـاق سیاسـي را از بزرگانـي همچـون 
ايـت اه شـهید بهشـتي يـاد بگیريم ،ايشـان حتـي حاضر نبود كه كسـي در 
مقابـل ايشـان بـه يک مسـلمان يا غیر مسـلمان توهین كند و احتـرام زيادي 

بـراي انقابیـون قائـل بودند. 
خـدای را سـپاس مـی گويـم كـه كاروان انقـاب حسـینی با رهبـری ايت 
اه خامنـه اي بـرادر و شـاگرد خمینـی)ره( بالنـده تـر از گذشـته بـه سـوی 

نـور و رسـتگاری حركـت مـی كند.
يـاد سـید الشـهداء انقاب ... شـهید مظلوم حضـرت ايت اه دكتر بهشـتی 
و يـاران بـا وفـای ايشـان كـه جانشـان را بـر سـر عهـد و پیمانشـان باخدای 

بـزرگ دادنـد و جاودانه شـدند گرامـی باد.
محمد حسين درج

 آسـیب هـاي اجتماعـي ناشـي از روابط ناسـالم 
انسـاني اسـت کـه بنیـان هـاي جامعـه را به طور 
جـدي تهدیـد مـي کنـد و مانـع تحقـق نیازمنـدي 
هـا و تقاضاهـاي افـراد کثیري مي گردد. آسـیب 
اجتماعـي وقتـي بـه وجـود مي آیـد کـه نهادهاي 
تنظیـم کننده روابـط بین افراد با شکسـت روبرو 
شـده و دچـار تزلزل شـوند، که نتیجه آن، شـکل 

گیـري شـکافهاي عمیـق بین افراد اسـت. 
از جملـه مهـم تریـن آسـیب هـای اجتماعـی در 
جامعـه ما  اعتیاد، روسـپیگري، نـزاع و درگیري، 
سـرقت، قتـل، خودکشـي، فـرار، تکـّدي و جرایـم 
علـت  دارد  قصـد  نگارنـده   کـه  اسـت  مالـي 
خشـونت هایـی کـه در منطقـه مـا ایجاد شـده را 

ریشـه یابـی کنـد.
اساسـا  در فرهنـگ حقوقـی خشـونت؛ اسـتفاده 
نابجـا، غیرقانونـي و تعرض آمیز از قدرت اسـت 
کـه جنبـه فیزیکـی و روانـی شـدیدی را دارا مـی 
باشـد ماننـد قتـل، تجـاوز بـه عنف و کتـک زدن.

از علـل اصلـی خشـونت خصوصـا در جوامـع 
سـنتی ناکامـی اسـت، وقتـي فـرد دچـار ناکامـي 
رفتـاري  کـه  رود  مـي  انتظـار  باشـد،  شـده 
ایـن رفتـار  از خـود نشـان دهـد.  پرخاشـگرانه 
شـامل حملـه، شکسـتن، صدمـه زدن و یـا تهدید 
اسـت.وقتي فرهنـگ یـک جامعـه بـراي اجتنـاب 
از گرفتـار شـدن در گـرداب انحرافـات اخاقـي، 
خواسـته هـاي غریـزي افـراد را نادیده انـگارد و 
یـا بـرآن خط بطان بکشـد، با موجـي از بیماری 
هـای روانـی مبتـا مـی شـود کـه خـود دلیلی بر 

خشـونت اسـت.
 نـزاع و درگیـري در جامعه، از آن دسـته آسـیب 
روابـط  در  اخـال  ایجـاد  بـا  کـه  اسـت  هایـي 
و  کینـه  بغـض،  از  آکنـده  فضایـي  اجتماعـي، 
دشـمني را در میـان افـراد بـه وجـود مـي آورد 
کـه ایـن امر بـا زمینـه سـازي بـراي ایجـاد نزاع 
و تنـش هـاي بعـدي، جامعـه را از نظـر مـادي 
ایـن پدیـده در  و معنـوي متضـرر مـي سـازد. 
 کشـور ما کـه داراي بافـت جمعیتي چنـد قومیتي 
پدیـده اي مسـئله سـاز  بـه عنـوان  مـي باشـد، 

ظاهـر مـي شـود.
پدیـده نـزاع هاي فـردي در مناطقي از کشـور که 

بـه شـدت متأثر از ارزشـهاي سـنتي و طایفه اي 
خـود مـي باشـند و گرایـش و پایبنـدي کمتـري 
نسـبت به قانون دارند، بیشـتر مشـهود اسـت. از 
سـوي دیگر، متأسـفانه هنوز خشـونت و نزاع از 
جملـه موضوعاتـي اسـت کـه در فرهنـگ بعضي 
از  دفـاع  یـا  و  قـدرت  شـاخص  هموطنـان،  از 
منزلـت اجتماعـي و فرهنگـي وحیثیـت خانوادگی 
محسـوب مـی شـود. که همیـن علـت درمنطقه ما 
باعـث بوجـود آوردن نزاع و درگیری و کشـت و 

کشـار شـده است 
ایـن  از  بـرون رفـت  راهکارهـای  سـوال: 

چیسـت؟ بـار  تاسـف  وضعیـت 
تعلـق بـه جامعـه قبیلـه ای بـه میـزان تعلـق یـا 
وابسـتگي بـه گروهـي از افراد وابسـته اسـت که 
برمبنـاي همخونـي و اصـل و نسـب مشـترك یـا 
واحـد گـرد هـم آمـده انـد از آنجایـی کـه مناطق 
جنوبـی کرمـان به صـورت قبیله ای و عشـایری 
شـخص  دو  بیـن  گیـری  در  کننـد  مـی  زندگـی 
منجـر بـه درگیـری بیـن  دو طایفـه مـی شـود 
 کـه منجر بـه قتـل بسـیاری از اقوام و خویشـان 
 می گردد، برای جلوگیری از این معضل پیشـنهاد 
نخبـگان  از  منطقـه  اداره  امـور  در  شـود   مـی 

طوایـف اسـتفاده شـود و مـی تـوان در انتخـاب 

اعضای شـورای شـهر و روسـتا از ایـن نخبگان 
بهـره جسـت تـا روابـط منطقـی در بیـن طوایـف 

آید. بوجـود 
-  بایـد در مـورد ایـن فجایـع  اقـدام بـه  آگاه 
سـازي اقشـار تأثیرگـذار و صاحـب نفـوذ نظیـر 
افـراد صاحـب منصـب و  روحانیـون، معلمـان، 

ریـش سـفیدان شـود.
-  بـه نماینـدگان منتخـب توصیـه مـی شـود بـا 
کمـک دسـتگاه هـای اجرایـی  در شهرسـتان هـا 
اقـدام بـه راه انـدازی سـامانه صـدا و سـیمای 
مسـتقل از کرمـان در جنـوب کرمـان باشـند تـا 
ازایـن طریـق فرهنـگ سـازی و پخـش برنامـه 
هـای متناسـب با فرهنـگ محلـی در جهت کاهش 

رفـع ایـن معضـات اقـدام شـود .
-  پیشـنهاد می شـود نشسـتهاي ویـژه و مداوم 
توسـط رؤسـاي کانتـري هـا و پاسـگاه هـا در 
راسـتاي آگاهـی بخشـی بـه مـردم بـراي پرهیز 
از درگیـري و همچنیـن دعـوت از صاحب نظران 
و کارشناسـان آگاه و خبره در مسـائل اجتماعي 
 منطقه شـامل اساتید دانشـگاه ها و روانشناسان 
 و جامعـه شناسـان و مدیران قضایـي و انتظامي 

و اسـتفاده از تمـام ظرفیتهـاي قانونـي در جهـت 
رفـع ایـن مشـکات و آگاهـی بخشـی از عواقـب 

ایـن امـور اقدام شـود. 
-  بـه مدیـران و مسـئوان آموزشـي، تربیتـي، 
حقوقـي و انتظامـي و ... شهرسـتان هـا پیشـنهاد 
مـی شـود افـراد یـا اقوامي کـه گرایش بیشـتري 
بـه نـزاع دارنـد و بیشـتر از سـایر اقوام بـه نزاع 
اقـدام مـي کننـد را از عواقـب و تبعـات مـادي و 
معنـوي نـزاع هـا آگاه نماینـد و بـا اسـتفاده از 
افـراد ذي نفـوذ در کاهـش اینگونـه نزاعها تاش 

نمایند. بیشـتري 
پیشـنهاد  انتظامـی  و  بـه مسـئوان قضایـی    -
مـی شـود، برخـورد عادانـه و بدون سـوگیري 
بـا طرفیـن نـزاع و درگیـر و پرهیـز از مواضـع 
اتهـام برانگیـز و حفظ بیطرفي نسـبت بـه طرفین 

اقـدام کنند.  درگیـر 
کـه  فـردي  هـاي  نـزاع  از  کاسـتن  بـراي    -
دارنـد،  اي  قبیلـه  و  قومـي  عصبیـت  خاسـتگاه 
بهتریـن سـازوکار، فرهنگسـازي اسـت. که برای 
انجـام ایـن مهـم مسـئوان فرهنگـي نسـبت بـه 
تقویـت سـنت حسـنه ازدواج بـرون فامیلـي کـه 
کارکردهـاي اجتماعـي و انتظامـي زیـادي دارد، 

بورزنـد. اهتمـام 
اردوهـاي  و  ورزشـي  مسـابقات  برگـزاري    -
دسـته جمعـي و ایجاد تعاوني هاي مشـترك بین 
روسـتاییان باقومیتهـاي مختلـف میتوانـد بسـتر 

یـک رقابـت سـالم و نافـع را بـه وجـود آورد
-  در آخر پیشـنهاد می شـود توصیـه های فوق 
در جلسـات شـوراي تأمیـن شهرسـتان هـا  بـه 
عنـوان یـک دسـتورکار مهـم نسـبت بـه اجرایـي 
کـردن فعالیـت هـاي مربـوط بـه کاهـش نـزاع و 
درگیـري پیگیـري شـود. امیـد اسـت بـا توجه به 
ایـن پیشـنهادات نـزاع و درگیـری قومـی و قبیله 
ای کاهـش پیـدا کنـد تـا منطقـه آرام، باثبـات و 
دارای امینـت بـرای سـرمایه گـذاران باشـد. کـه 

بـا خیـال آسـوده  بتواننـد 
در منطقـه سـرمایه گذاری 
کنند کـه هم ایجاد اشـتغال 
مـی شـود و هـم رونـق و 
آبادانـی بوجود مـی آورد.
علی سااری خالص

خشونت و نزاع در جنوب کرمان
 و راهکارهای برون رفت از آن

رئیس جمهـوری،  فرهنگـی  مشـاور  آشـنا،  حسـام الدين 
مصاحبـه  ايـن  در  او  داشـت.  »خبرآنايـن«  بـا  گفت وگويـی 
دربـاره بحـث آموزش زبـان خارجی و همچنیـن درباره برخی 
شـايعات درخصـوص شـايعه افکنی ها با هدف ايجـاد اختاف 
میـان رئیس جمهـوری و مقـام معظـم رهبـری صحبـت كـرده 

اسـت. اهـم ايـن مصاحبـه در ادامـه می آيـد:
نمی بینیـد؛  انگلیسـی زدگی  رئیس جمهـور    شـما در صحبـت 
دارد دربـاره زبـان عربـی به مثابـه زبـان قرآن صحبـت می كند. 
بحثـی  هـم  ايـن  برسـیم؟  زبـان  علـم  بـه  می توانیـم   چگونـه 
مهـم اسـت. در حـوزه زبـان علمـی كـدام زبـان و چنـد زبـان 
بـه میـزان امکانـات آمـوزش داده شـود آشـنا هسـت. اين يک 
امـر واقعـی بـرای يـک مسـئول اجرائـی اسـت. شـما می توانید 
بگويیـد كـه مـن دلم می خواهـد در همـه مدارس كشـور زبان 
فعـا  چیـزی  چنیـن  عمـل  در  ولـی  بدهـم  آمـوزش  آلمانـی 

نیست. شـدنی 
  دكتـر روحانـی دربـاره شـبه قاره فعلـی بحـث كرده كـه با هند 
دوره اسـتعماری ٩٠ سـال فاصلـه دارد. آقـای دكتـر راجـع بـه 
هنـد امـروز صحبـت می كند، مقـام معظم رهبری راجـع به هند 
دوره اسـتعمار صحبـت می كننـد. مـا يـک وقت نـگاه می كنیم 
كـه يـک زبـان چطـور وارد يـک كشـور شـده يـک بـار هـم 
از وضعیـت فعلـی زبـان در آن كشـور صحبـت می كنیـم. اان 
كـه دوره اسـتعماری نیسـت، هند خـودش يکـی از قدرت های 
اقتصـادی جهـان اسـت از چـه طريـق دارد نفوذ می كنـد؟ همه 
حـرف من ايـن اسـت؛ روحانـی اينجا زبـان انگلیسـی هندی ها 
را به مثابـه ابـزار نفوذشـان در بـازار انگلیسـی معرفـی می كند و 
ايـن بسـیار مهـم اسـت. گفتنـد در زمینـه آی تـی اشـتغال ايجاد 
كـرده، چـرا؟ مثال هـای سـنگینی اسـت؛ وقتـی آقـای مـودی، 
نخسـت وزير فعلـی هندوسـتان، بـه آمريـکا رفـت بـرای ديـدار 
ايشـان با متخصصـان هندی آی تـی در آمريکا يک ورزشـگاه 
گرفتنـد. در يـک ورزشـگاه فوتبـال هندی هـای آنجـا جمـع 
شـدند و صحبـت كردند و حضـور فعال هندی هـای متخصص 
در بـازار نرم افـزار جهـان را به مثابـه قـدرت هنـد معرفـی كـرد. 
اگـر هندی هـا زبـان انگلیسـی نمی دانسـتند، اين قـدرت وجود 
نداشـت. بايـد زبانی آموخـت كه در كنار آن علم در دسـترس 
باشـد... پـس بـه نظـر مـن رئیس جمهـور نه تنهـا در تعـارض بـا 
رهبـری صحبـت نکـرده اسـت بلکه در شـرح و بسـط سـخنان 
و  ماحظـات  و  كـرده  صحبـت  زبـان  آمـوزش  در  رهبـری 
محدوديت هـای اجرائـی را هـم مـورد توجـه قـرار داده اسـت.

  از هشـتم دی سـال ۱۳۱٩ تاكنـون بی بی سـی فارسـی كارش 
تولیـد اختـاف و تغذيـه از شـکاف میـان دولـت و ملـت در 
ايـران بـوده اسـت؛ بی بی سـی چـه در دوران پهلـوی اول، چـه 
دوم، چـه در دوران امـام و چـه در دوران مقـام معظـم رهبـری 
مـردم،  بیـن  اختـاف  بیـن رهبـران،  اختاف انـدازی  از خـط 
اختـاف میـان رهبـران و مـردم دور نشـده اسـت؛ ايـن كار را 
همیشـه انجام داده اسـت. در جديدترين مدل خود آمده و القا 
می كنـد كـه میـان رهبـری و رئیس جمهـوری اختـاف مبنايی 
وجـود دارد؛ ولـی خوشـبختانه اين بـار ناشـیانه بـه كاهـدان زده 
اسـت. خیلـی راحـت می شـود به اصطاح روشـن كـرد كه چه 

اشـکااتی در كارش وجـود دارد.
 ۱۱ مورد را در گزارش بی بی سی فارسی می بينيم؛

   بحـث تفـاوت دولـت دينـی بـا ديـن دولتـی: حسـن روحانـی 
گفتـه »دولـت دينـی دولـت خوبـی اسـت ولـی ديـن دولتـی را 
نمی دانـم. ديـن را نبايد دسـت دولـت بدهیم«. و امـا مقام معظم 
رهبـری فرمودنـد »دين دولتی بـا دولت دينی هیـچ فرقی ندارد 
دولـت جـزء مـردم اسـت«. ديـن دولتـی يعنـی ديـن مردمـی؛ 
همـان دينـی كه مـردم دارند دولت همـان ديـن را دارد. تاريخ 
سـخنرانی  تاريـخ  و  اسـت   ٩٢ دی  رئیس جمهـور  سـخنرانی 
رهبـری ۱٠ خـرداد ٩۳ اسـت يعنی شـش مـاه بعد ايـن صحبت 
شـده. آيـا مقـام معظم رهبری دربـاره دين و دولـت همین يک 
صحبـت را دارند؟ اين طور نیسـت. شـما صحبت آقـا را درباره 
ديـن و دولـت داريـد كـه به صراحـت ايشـان بیـان كردنـد كـه 
»بعضی هـا بـا عنـوان ديـن دولتی و فرهنـگ دولتـی می خواهند 
نظـارت دولـت را محـدود و تخريب كنند«. پس ايشـان نگران 
ايـن هسـتند كـه بـا تعبیـر ديـن دولتـی نظـارت دولـت محدود 
و تخريـب بشـود. نـگاه ايشـان ايـن اسـت كـه ديـن دولتـی كه 
ايشـان معرفـی می كننـد همـان دينداری مردم اسـت. ايشـان در 
۱۳٧٩/٩/۱٩، مفهـوم عمیـق مـورد نظر خـود را از اين اصطاح 
بیـان كـرده و فرموده انـد: »دولـت دينی بـا دين دولتـی متفاوت 
اسـت و دولتـی كـه مبنـای مشـروعیتش ديـن اسـت بايـد برای 
حفـظ و فرهنـگ مـردم بدون هراس از جوسـازی ها با اسـتفاده 
از شـیوه های ازم بـه وظايـف خـود كامـا عمل نمايـد«؛ يعنی 
وظايـف خـودش  نمی توانـد  دينـی  دولـت  می گوينـد  ايشـان 
را در قبـال ديـن انجـام بدهـد شـما نمی توانیـد بـه اسـم ديـن 
حکومـت كنیـد ولـی نسـبت بـه ديـن مـردم بی تفـاوت باشـید؛ 
ايـن مفهـوم اسـت كـه رئیس جمهـور و رهبری كامـا منطبق با 
هـم دارنـد صحبـت می كننـد. يعنـی دولـت دينی مفهوم بسـیار 
مهمـی اسـت و رهبـری اضافه می كننـد كه دولت دينی نسـبت 

بـه ديـن مـردم مسـئولیت دارد؛ نمی توانـد زيـر آن بزند.
 در حـوزه اشـتغال زنـان: ... طبیعـی اسـت كه شـما پـس از يک 
يـا چنـد دوره از آمـوزش عالـی زنـان بـا تقاضـای روبه رشـد 
رئیس جمهـور  شـد.  خواهیـد  مواجـه  بانـوان  اشـتغال  بـرای 
حـس  را  زنـان  حضـور  امـروز  كـه  »كجاسـت  می گويـد: 
در  دانشـگاه  مدرسـی  در  دانشـگاه  و  مدرسـه  در  نمی كنیـم 
می گويـد  كسـی  دبیرسـتان  و  دانشـگاه  در  دبسـتان  معلمـی 
كـه اينجـا جـای تدريـس زنـان نیسـت! در مطـب پزشـکان در 
بیمارسـتان يعنـی زنـان به مثابه پزشـک دارنـد كار می كنند چرا 
عـده ای حضـور زن را تهديـد احسـاس می كننـد؟«. آيـا ايـن 
خطـاب بـه رهبـری اسـت! نـه. زن چه تهديـدی اسـت؟ تهديد 

نیسـت. حضـور زنـان در صحنه هـای اجتماعی فرصت اسـت و 
تهديـد نیسـت. منظـور صريح رياسـت جمهوری اين اسـت كه 
زنان بايد در  جاهايی كه ازم اسـت، حضور داشـته باشـند. آقا 
هـم می فرماينـد آنجايـی كـه ضـرورت اجتماعی وجـود ندارد 
بانـوان  حرمـت  و  احتـرام  ازبین رفتـن  و  فسـاد  احتمـال  بلکـه 
اقـوی اسـت، حضـور زنـان ضرورتـی نـدارد. ايـن دو مطلـب 
چـه تعارضـی دارد كـه يکـی بگويـد آنجايـی كـه ازم اسـت 
حضـور داشـته باشـید و ديگـری بفرماينـد مراقـب باشـید در 
معـرض گنـاه قـرار نگیريـد؟ آيـا دقیق تـر از ايـن رئیس جمهور 
می توانـد حـرف بزنـد؟ )يعنـی آزادی مشـروع اسـامی زنـان 
امـام  كامـل  رويکـرد  درواقـع  ايـن  بی بندوبـاری(  آزادی  نـه 
خمینـی اسـت كـه امـام خمینـی عمـا زن مسـلمان متديـن و 
محجبـه را آورد در عرصـه اجتمـاع.  حکومـت و بهشـت؛ ايـن 
جـزء بحث هـای جالب اسـت. مقـام معظـم رهبـری می فرمايند 
)كـه گاهـی شـنیده می شـود كسـانی در گوشـه و كنـار وقتـی 
صحبـت از راهنمايـی و بیـان حقیقـت دينی و مانند اينها باشـد، 
می گويـد آقـا مگـر مـا موظفیـم مـردم را بـه بهشـت برسـانیم؟ 
خـب؛ بلـه همین اسـت؛ فرق حاكم اسـامی با حـکام ديگر در 
همیـن اسـت. حاكـم اسـامی می خواهـد كاری كند كـه مردم 
بـه بهشـت برسـند. ايـن همـان ادامـه بحث دولـت دينی اسـت. 
دولـت دينـی نسـبت بـه ديانـت مـردم مسـئولیت دارد. اصا ما 
آمديـم كـه ديانـت را درسـت كنیـم.( ايـن روشـن اسـت كـه 
آقـا چـه دارنـد می فرماينـد. ايشـان تأكیـد می كننـد كـه دولت 
نسـبت به افزايـش كیفیت تديـن در جامعه وظیفـه دارد. دولت 
وظیفـه دارد زمینه هـای رفتـن مـردم بـه بهشـت را فراهـم كنـد. 
دولـت اسـامی كـه نمی توانـد مـردم را بـه جهنـم بفرسـتد! بـه 
ايـن ترتیـب مسـئولیت دولـت اسـامی ايـن اسـت كـه زمینـه 
رفتـن مـردم بـه بهشـت را فراهـم كند. دكتـر روحانی در سـوم 
ارديبهشـت ٩۳ گفتـه اسـت: )اين قدر در زندگی مـردم مداخله 
نکنیـد؛ ولـو بـه خاطـر دلسـوزی. بگذاريد مـردم خودشـان راه 
بهشـت را پیـدا كننـد. نمی تـوان مـردم را بـا زور و شـاق بـه 
بهشـت بـرد( پس آقای روحانی با زور و شـاق مخالف اسـت 
نـه بـا بهشـت. ايشـان می گويـد مـردم خودشـان راه بهشـت را 
پیـدا كننـد. نمی گويـد خودشـان راه جهنـم را انتخـاب كننـد.

 عـده ای فکـر می كننـد با زور شـاق، مردم به بهشـت می روند 
ولـی عـده ای ديگـر می گوينـد مردم با زور و شـاق به بهشـت 
نمی رونـد. پیغمبر شـاق در دسـت نداشـت. علی بـن  ابی طالب 
شـاق در دسـتش بـود ولـی بـرای كسـانی كـه تخلـف قانونی 
كـرده بودنـد.  بحـث علـوم انسـانی؛ رهبـری فرموده انـد )ايـن 
مبنـای غیرالهـی،  انسـانی غربـی  تعـارض وجـود دارد. علـوم 

مـادی و غیرتوحیـدی دارد و بـا مبانی ما سـازگار نیسـت. وقتی 
علـوم انسـانی مفیـد اسـت كـه براسـاس تفکـر الهی باشـد. پس 
يکـی از نقايـص علـوم انسـانی را رهبـری بیـان می كننـد كـه 

مبنـای الهی نـدارد.(
 آقـای روحانـی در يازدهـم بهمـن ٩۳ يعنـی حـدود هفـت ماه 
بعـد می گويـد: )جرم شناسـی و كیفرشناسـی درسـی اسـت كه 
در حقـوق می خواننـد، ايـن چه ظلمی به دانشـگاه اسـت كه در 
آن، كرسـی جرم شناسـی باشـد و از اسـتادان بنـام دنیـا اسـتفاده 
نشـود. معنـی آن ايـن نیسـت كـه نظـرات ايشـان لزوما درسـت 
باشـد( ايـن نکتـه اساسـی اسـت كـه دوسـتان توجـه نمی كننـد 
و ايـن بی بی سـی احمـق فرامـوش كـرده حـذف كنـد. معنـای 
سـخن ايشـان ايـن اسـت كـه نظـرات غربی هـا لزومـا درسـت 
نیسـت چراكـه اصـا نظـرات علمـی در دنیـای امـروز قابل نقد 
اسـت؛ يعنـی همـان بحـث آقـا. می توانیـد ديدگاه هـای غربـی 
كنیـد.  رد  را  چیـزی  نخوانـده  نمی توانیـد  امـا  كنیـد  رد  را 
بايـد بخوانیـد و رد كنیـد البتـه بـا يـک اسـتدال بااتـر، شـما 

می توانیـد ردش كنیـد.
نبايـد علـوم  مـا  ايـن اسـت كـه  بیانـات آقـا   در واقـع شـرح 
انسـانی را از دانشـگاه ها بیـرون كنیـم بلکـه بايـد بـا اسـتدال 
قـوی نظـرات نادرسـت را نفـی كنیـم. پـس در اينجا ايشـان  بر 

می كنـد. تأكیـد  انسـانی  علـوم  وحی نبـودن 
 شـورای نگهبـان و ردصاحیت هـا؛ آقـای روحانـی گفتـه كـه 
شـورای نگهبـان چشـم اسـت و چشـم نمی تواند كار دسـت را 
انجـام دهـد. نظـارت و اجـرا نبايـد مخلـوط شـود. مقـام معظـم 
ايشـان  بیناسـت.  چشـم  نگهبـان  شـورای  فرموده انـد  رهبـری 
هـم گفتـه چشـم اسـت. پـس اسـتعاره ها دقیقـا يکی اسـت. در 
همـه دنیـا نظـارت اسـتصوابی اسـت و آن نظـارت بخشـی از 
همـان حق النـاس اسـت و بايـد آن را حفـظ كـرد. پـس آقـای 
روحانـی تـا آنجـا كـه شـورای نگهبـان نظـارت می كنـد ولـو 
نظـارت اسـتصوابی می كنـد، می گويـد مـا تابـع قانـون هسـتیم 
ولـی عینـا بايـد مطابـق قانـون اساسـی رفتـار شـود و نظـارت و 
اجـرا نبايـد مخلـوط شـود. آيا كسـی می گويـد نظـارت و اجرا 
بايـد مخلـوط شـود؟ پـس تعارضـی میـان اينهـا وجـود نـدارد. 
)شـورای نگهبـان مراقبـت می كنـد كـه اگر بـه علـت برخی از 
كوتاهی هـا افـراد بی صاحیـت بـه عنـوان نامـزد وارد عرصـه 
قبـول  را  اينهـا  اجرائـی  هیـأت  اگـر  يعنـی  انتخابـات شـوند.( 
دولـت  كنـد.  صاحیـت  رد  می توانـد  نظـارت  هیـأت  كـرد، 
عیـن همیـن را عمـل كرده...مگـر دولـت مخالفـت كـرده! آن 
چیـزی كـه اان مبنـای اختـاف شـده ايـن اسـت كـه آيـا بعد 
از اينکـه شـورا افـراد را تأيیـد كـرد و انتخابـات برگـزار شـد، 

آيـا می توانـد دوبـاره بعـد از انتخابـات افـراد را رد صاحیـت 
كنـد؟ حقوق دانـان دولـت معتقدنـد كه نـه. اان هـم اين بحث 
بـه شـورای حـل اختـاف رفتـه و قاعدتـا دولـت تابـع احـکام 
رهبـری اسـت.  مذاكـره بـا آمريـکا؛ اينجا بی بی سـی بخشـی از 
صحبـت ايشـان را آورده و بخـش ديگر را نیـاورده. آن چیزی 
كـه بسـیار مهـم اسـت اين اسـت كـه اگر شـما در كربا شـب 
تاسـوعا رفتیـد مذاكره كرديـد، مذاكره تان بايـد در چارچوب 
چـه باشـد؟ منطـق و موازيـن. يعنـی شـما در مذاكـره خطـوط 
قرمـز داريـد؛ اگـر روايت هـا درسـت باشـد كـه بـه حضـرت 
عبـاس گفتنـد از حسـین جـدا شـو تا مـا به تـو امان نامـه بدهیم. 
حضـرت عبـاس هم فرموده باشـد امان نامه تـان را نمی خواهم و 
بـا شـما می جنگـم؛ مذاكره اتفاق افتـاده و مذاكره هـم به نتیجه 
نرسـیده ولـی اصـل مذاكـره در چارچـوب موازيـن نفی نشـده 
اسـت. اينکـه مذاكره كنیم غیر از اين اسـت كه تسـلیم شـويم. 
در روزنامه هـای همـان دوره سـخنان بی ربطـی گفتـه شـده بود 
و برخـی از افـراد غیرمرتبـط بـا دولـت حرف هايـی زده بودند، 
مقـام معظـم رهبـری جواب آنهـا را دادنـد و فرمودنـد اين طور 
كـرده،  مذاكـره  امیرالمؤمنیـن  اينکـه  اسـتناد  بـه  مـا  نیسـت. 
مذاكـره  دوجانبـه  روابـط  مـورد  در  آمريـکا  بـا  نمی توانیـم 
كنیـم. واقعیـت ايـن اسـت كـه آقـا بـا مذاكـره بـا آمريـکا در 
قالـب ۱+٥ و در چارچـوب ارزش ها و موازيـن نه تنها مخالفت 
نفرموده انـد بلکـه اجـازه هـم داده انـد. در چه موضوعی ايشـان 
اجـازه نـداده؟ در روابـط دوجانبـه اجازه نـداده اسـت. اين بند 
دوم اسـت. مذاكـره بـا آمريـکا ممنـوع اسـت؛ يعنـی دربـاره 
روابـط دوجانبـه ممنـوع اسـت. وگرنـه مذاكـره بـا آمريـکا بـه 

عنـوان ۱+٥ در موضـوع تحريم هـا ممنـوع نبـوده اسـت.
 مذاكره كننـدگان مـا بـرای مذاكـره بـا آمريـکا غـش و ضعف 
نمی كرده انـد. ايـن صحنه های قـدم زدن، تکنیک هـای مذاكره 
برخـی  و  دلواپـس  برخـی دوسـتان  اسـت  اسـت. شـايد ازم 

پیـروان بی بی سـی تکنیک هـای مذاكـره را بخواننـد.
جمهـوری  بـا  )مذاكـره  می فرماينـد:  رهبـری  نفـوذ؛    بحـث 
اسـامی هـم يعنـی نفـوذ؛ يعنـی اگـر آمريـکا بخواهـد بـرای 
روابـط دوجانبـه سـراغ ايـران بیايـد، دنبـال نفـوذ اسـت. آنهـا 
تعريف شـان از مذاكـره ايـن اسـت كـه راه را بـرای تحمیـل 
بـاز كننـد(. يعنـی ايشـان می گويـد آمريکايی هـا می خواهند با 
مذاكـره شـما را تحت تأثیـر قـرار بدهنـد. مذاكره بـا اينها يعنی 
نفـوذ در زمینـه اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسـی كشـور؛ پـس 
معنـای ايـن حـرف ايـن اسـت كـه مـا تـا اطـاع ثانـوی اجـازه 

مذاكـره بـا آمريـکا دربـاره روابـط دوجانبـه را نداريـم.
 آقـای روحانـی می گويـد: )معنـای اسـتکبار چیسـت؟ معنـای 
اسـتکبار را تاريـخ رفتـار آمريـکا بـا ايـران مشـخص می كنـد(. 
آقـای روحانـی دربـاره همـان نفـوذ بحـث می كنـد. اين گونـه 
را  خـود  ملـی  منافـع  )مـردم  می كننـد:  تفکیـک  ايشـان 
می داننـد. آينـده كشـور را احسـاس می كننـد، بـی خـود نرويد 
پرونده سـازی كنیـد ايـن خـط، خـط نفـوذ اسـت(؛ پس ايشـان 
دارد مذاكـرات چندجانبـه ای را كـه درباره مسـائل هسـته ای با 
۱+٥ می شـود از اتهامـی كـه بـه دولت دربـاره مذاكـرات وارد 
ايشـان صريحـا دارد حـرف آقـا  تفکیـک می كنـد.  می شـود 
را تکـرار می كنـد. می گويـد آن اسـتکبار معنايـش چیسـت؟ 

تاريـخ رفتـار آمريـکا بـا ايـران مصـداق نفـوذ بـوده اسـت.
اينهـا ايـن طـوری دارنـد بـازی را انجـام     لیسـت انگلیسـی؛ 
می دهنـد. چـرا يکسـری  فکـر می كننـد ايـن اختافـات وجـود 
دارد و رئیـس يـک قـوه واكنـش نشـان می دهـد كه مسـئوان 

نیاينـد صحبـت كننـد؟
 فکـر می كنـم در واقـع القـای اختـاف میـان رهبـری نظـام و 
فـرد دوم نظـام، راهبـردی انگلیسـی اسـت و امیدواريـم برخـی 
مسـئوان نظـام تحـت  تأثیـر ايـن القائات قـرار نگیرند و سـطح 

تحلیل شـان بااتـر بـرود.

پاسخ »آشنا« به تاش برای اختاف افکنی میان 
روحاني و مقام معظم رهبری 
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مراسم افتتاحیه مجلس دهم با حضور منتخبان مردم آغاز شد.
امیـدوار رضایـی، هیئـت رئیسـه را بـرای حاضریـن معرفی کـرد: عبدالرضا هاشـم زایی 
متولـد سـال 23، مصطفـی ذوالقـدر سـال 1325 از میناب، فاطمه حسـینی متولد سـال 64 

بعنـوان دبیـر اول، و سـمیه محمـودی متولد سـال 63 دبیر دوم.

اریجانی رئیس مجلس شد
 عبدالرضـا هاشـم زائی رئیـس هیـات رئیسـه سـنی مجلـس پـس از دو روز ریاسـت بـر 
مجلـس دهـم، ریاسـت را تحویـل علـی اریجانـی رئیـس موقـت مجلـس دهـم داد. وی در 
حیـن جلسـه امـروز بارهـا بـه خنده  گفـت: باید از ریاسـت خداحافظـی کنم، هرچنـد پایین 

آمدن از ریاسـت مشـکل اسـت.
دومیـن جلسـه مجلـس دهـم سـاعت 8 و 20 دقیقـه )یکشـنبه( بـه ریاسـت عبدالرضـا 

هاشـم زائی رئیـس هیـات رئیسـه سـنی مجلـس آغـاز شـد.
وی در ابتـدای جلسـه خطـاب بـه منتخبـان گفـت: آقایـان سـر جاهایتـان بنشـینید، امروز 
خیلـی کار داریـم. نظـم را رعایـت کنیـد. امـروز بیـش از روزهـای دیگر کار داریـم و باید 

رأی گیری هـای زیـادی انجـام دهیم.
** در ابتـدای جلسـه آیـات 94 تـا 97 سـوره نحـل توسـط جعفر فـردی قـاری بین المللی 
قرائـت شـد. ایـن در حالـی بـود کـه بسـیاری از منتخبـان کـه در حـال ورود بـه مجلـس 
بودنـد، ایسـتاده بـه قرائـت قرآن گوش دادنـد و بعد از اتمـام قرائت قرآن بـر صندلی های 

خود نشسـتند.
** روز گذشـته محـل نشسـتن هـر یـک از منتخبان مجلس دهم مشـخص شـده بود ولی 
بـه دلیـل آنکـه مراسـم افتتاحیـه بـود، برخـی از منتخبان بـر صندلی هـای خود ننشسـته 

بودنـد. امـروز منتخبـان مجلـس دهـم هر کـدام بـر صندلی های خود نشسـتند.
** حضـور بانـوان در دو ردیـف از نـکات قابل توجه جلسـه امروز مجلس بـود. پیش از 

ایـن، نماینـدگان زن در مجلـس نهـم همگی در یک ردیف می نشسـتند.
** پـس از آغـاز جلسـه علنـی امـروز مجلـس،  هاشـم زائی رئیـس هیـات رئیسـه سـنی 
خطـاب بـه منتخبـان گفـت: ریاسـت موقـت مجلـس را بـه رأی می گذاریـم که ناگهـان چند 
نفـر فریـاد زدنـد اریجانـی! ایـن در حالـی بـود کـه امـروز علـی اریجانی رییـس مجلس 
نهـم و منتخـب مـردم قم صندلـی اش بـا محمدرضا عارف منتخـب مردم تهـران که نامزد 
دیگـر ریاسـت موقـت مجلـس دهـم بـود، یـک ردیـف فاصلـه داشـت. از ایـن رو هـر دو 

منتخـب سـوژه خوبـی بـرای عکاسـان بودند.
کـه  بودنـد  تذکـر  دادن  خواهـان  منتخبـان  از  زیـادی  جمـع  رأی گیـری  هنـگام  در   **
هاشـم زائی رئیـس هیـات سـنی مجلـس گفـت: طبـق آیین نامـه داخلـی مجلس هنـگام اخذ 

رأی، تذکـر وارد نیسـت.
** امیـدوار رضایـی معـاون قوانیـن مجلـس نیـز از ابتـدای رأی گیری امـروز مجلس در 
کنـار هاشـم زائی حضور داشـت و نکاتـی در مورد قوانیـن به وی می گفت تـا وی رعایت 

. کند
بـا  عـارف  محمدرضـا  دقیقـه ای  چنـد  گفت وگـوی  امـروز،  توجـه  قابـل  نـکات  از   **

بـود. وایـت  فراکسـیون  عضـو  و  مشـهد  مـردم  منتخـب  قاضـی زاده  امیرحسـین 
در  اریجانـی  و  عـارف  دهـم،  مجلـس  موقـت  ریاسـت  بـرای  رأی گیـری  هنـگام   **
صندلی هـای خـود نشسـته بودنـد و منتخبـان دور آنهـا نبودنـد و هیـچ منتخبـی تـاش 
نمی کـرد بـا آنهـا صحبـت کنـد ولـی پـس از دقایقـی که مشـخص شـد علـی اریجانی به 
ریاسـت مجلـس رسـیده اسـت، بسـیاری از منتخبـان بـه دور وی جمـع شـدند و بـا وی 

دسـت دادنـد و بـه گفت وگـو پرداختنـد.
** پـس از آن کـه انتخـاب اریجانـی به عنـوان رئیـس موقـت مجلـس دهـم از تریبـون 
مجلـس اعـام شـد، محمدرضـا عـارف نامزد دیگـر هیات رئیسـه موقت مجلس به سـمت 
وی رفـت، اریجانـی را در آغـوش گرفـت و به وی تبریک گفت. بسـیاری از منتخبان دور 

اریجانـی و عـارف جمـع شـدند و بـا آنها سـخن  گفتند.
** در حیـن رأی گیری هـا مجلـس در سـکوت کامل به سـر می بـرد، از این رو هاشـم زائی 
رئیـس هیـات سـنی مجلـس گفـت: مـا یـک آیین نامـه اهـل عتیـق داشـتیم کـه اان عـوض 
شـده اسـت و بـر اسـاس آن زمانـی کـه شـمارش آراء انجـام شـد، منتخبـان پذیرایـی 
می شـدند و جلسـه تعطیـل می شـد. مـن می خواسـتم امـروز ایـن کار را بکنـم ولـی گفتند 
خـاف آیین نامـه جدیـد اسـت ولـی در مجلـس اول و دوم مـا ایـن کار را می کردیـم، 

بااخـره مملکـت پیشـرفت کـرده اسـت ولـی من پیشـرفت نکـرده ام.
** هاشـم زائی زمانـی کـه برخـی از منتخبـان بـرای تبریـک گفتن بـه سـمت اریجانی و 
عـارف رفتـه بودنـد و فضـای مجلـس بـا همهمـه روبه رو شـد، خطاب بـه منتخبـان گفت: 
بگذاریـد مرحلـه آخـر را هـم انجـام دهـم و از ریاسـت خداحافظـی کنـم. هرچـه می گویم 
بنشـینید، نمی نشـینید، چنـد دقیقـه دیگر باید ریاسـت را تحویل دهم، هرچند مشـکل اسـت 
از ریاسـت پاییـن آمـدن. در ایـن زمـان برخـی از منتخبـان خطـاب بـه وی گفتنـد: چهـار 
سـال دیگـر نیـز رئیس سـنی هسـتی کـه هاشـم زائی گفت سـنم اقتضـا نمی کند کـه چهار 

سـال دیگر کاندیدا شـوم.
** هاشـم زائی در اعتـراض بـه برخـی از بانـوان کـه از نظـم آنهـا تشـکر نکـرده بـود، 
گفـت: چـون بانـوان منظم تـر از همـه بودند، تشـکر نکـردم ولـی از رعایت سـکوت و نظم 

خواهـران تشـکر می کنـم.
** رئیـس هیـات سـنی مجلـس ادامـه داد: بـه دلیل آن که رأی  ها در حال شـمارش اسـت 

بـرای اینکـه وقت شـما تلـف نشـود، می خواهم خاطـره ای بگویم. 
وی سـپس بـه ذکـر خاطـره ای پرداخـت و گفـت: سـال 62 معـاون سیاسـی اسـتانداری 
اسـتان خراسـان بـودم و در آن زمـان وزیر کشـور آقـای ناطق نوری بـود. در آن زمان 
از مـن خواسـتند اسـتاندار اسـتان ایام شـوم و چون ایام از اسـتان های جنـگ زده بود، 
امـام)ره( از اسـتان های جنـگ زده حمایـت می کردنـد. قبـل از رفتنـم بـه ایـام، بـه خدمت 

امـام)ره( رفتـم و ایشـان مرا رهنمـود کردند. 
ایشـان فرمودنـد اسـتاندار به عنـوان بااتریـن مقـام دولـت و نظـام و اسـتان نبایـد در 
اختـاف جناح هـای سیاسـی منطقـه وارد شـود. ایـن اختافـات بـه خاطـر خـدا نیسـت.

وی ادامـه داد: امـام)ره( فرمودنـد اگـر 124 هـزار پیامبـر همزمـان در روی زمیـن بودند، 
با یکدیگـر درگیری نداشـتند. 

هاشـم زائی گفـت: مـن در ایـن سـال ها همـواره رهنمودهـای امـام)ره( را اجرا کـرده ام و 
یکـی از دایـل ایـن کـه مـردم تهران بـه من اعتمـاد کردنـد این موضـوع بود.

منتخبان ملت پس از صحبت های وی احسنت احسنت گفتند.
** از نـکات قابـل توجـه رأی گیـری هیات رئیسـه مجلـس، ورود دو منتخب اهل سـنت به 
هیـات رئیسـه موقـت بـود. محمد قسـم عثمانـی منتخـب بـوکان و عبدالکریم حسـین زاده 
منتخـب نقـده، منتخبـان مـردم از اهـل سـنت هسـتند کـه بـه هیات رئیسـه موقـت مجلس 

یافتند. راه 
** از 12 عضـو هیـات رئیسـه موقـت مجلـس کـه امروز بـه این هیـات راه یافتنـد، 9 نفر 

عضـو فراکسـیون وایت و سـه نفـر عضو فراکسـیون امید هسـتند.
** پـس از ایـن که هیات رییسـه موقت مجلس مراسـم تحلیف را به جا آورد، هاشـم زائی 
خطـاب بـه اریجانـی گفـت: آقـای رئیـس! بیـا تـا مـن، صندلـی را سـالم بـه شـما تحویل 
دهـم. سـپس بـا لبخنـد گفـت: هرچنـد دادن ایـن یـک مقـدار مشـکل اسـت ولـی بااخـره 

صندلـی را از آدم می گیرنـد.
جلسـه علنـی امروز مجلس شـورای اسـامی سـاعت 11 و سـی دقیقـه به پایان رسـید و 

علـی اریجانـی زنـگ پایـان دومین جلسـه علنی مجلس دهـم را به صـدا درآورد.

زنگ مجلس دهم با حضور معماران امید نواخته شد/اریجانی رئیس مجلس شد
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