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همایش بزرگ 10هزار نفری 

بانوان محجبه در میناب

دکتر روحانی نباید 
هراسید و عقب نشینی کرد

 دعوت فرماندار میناب از تجار 
3برای سرمایه گذاری  در بندر تیاب

2اعتراف امریکا به نقش سازنده ایران

2

3

استاندار کرمان تنها هدف مسئوان 
پیشرفت و توسعه است

استاندار هرمزگان 
4بیکاری  علت پرشدن زندانها است 

3تمساح کودک 9 ساله را در سرباز کشت

4

 モも畢名Εも ロ ミΖア署も ロキ Ｙゆク 妥ロ ｇ辛識瀞 ロ ュ湧 砿レ肘蛤ネ ユ霜 万勝      
سردار رزاق پور و مهندس درج  

نـوزادی   درگـوش  حـاج  مرحـوم  درگذشـت   ضایعـه 
را از صمیـم قلـب تسـلیت عـرض مـی کنیـم  خداونـد  متعـال روح پاکـش را با  

مـوا علـی )ع(محشـور نمایـد و بـه بازمانـدگان صبر جزیـل عنایـت فرماید.

اسحق دیمه کار و فرزندان

مقابـل  جنـاح  تندروهـای  آنکـه  از  بعـد 
بدبیـن  و  ناامیـدی  بـذر  کاشـت  در 
نمـودن مـردم نسـبت بـه دولـت در قضیه 
ی برجـام و در انتخابـات اخیـر مجلـس 
شکسـت سنگین و سـهمناکی را خوردند 
ذره  قـدرت  و  مقـام  دلواپسـان  اکنـون 
یـاب  تخلـف  ی  گرفتـه  خـاک  بیـن 
خـود را کـه هشـت سـال آن را داخـل 
بودنـد  نهـاده  اتاقشـان  کنـج  صنـدوق 
 بدسـت گرفتـه و پـس از آنکـه در یافتـن 
هـای گسـترده ی  فسـاد  و  هـا  اختـاس 
مالـی در مانـده شـدند دسـت بـه دامـان 
فیش هـای حقوقـی دولتمردان شـده اند.

وبـه گونـه ایـی وصـف نـا پذیر سـعی در 
وارسـی ایـن موضـوع دارند.

کـه البتـه در ایـن میـان مدیـران متخلفـی 
دولـت  از  مـردم  کـه  دارنـد  هـم وجـود 

یازدهـم توقـع دارنـد بدون هیـچ معطلـی ایی به ایـن موضوع 
رسـیدگی کنـد. امـا برخـی از این فیـش ها مربوط به مشـاغل 
نیمـه دولتـی اسـت که متاسـفانه بـه دلیـل ناقص بـودن قوانین 
زمینـه را بـرای پرداخت نمـودن چنین حقوق هایـی در چنین 
مشـاغلی ایجـاد مـی نمایـد که ایـن اتفاق بـرای وهلـه ی اول 
نیسـت کـه رخ می دهد بلکه سـابقه ایی طوانـی ودراز دارد.

امـا سـوالی کـه امـروز بایـد از ایـن جماعـت ذره بین بدسـت 
پرسـید این اسـت چـرا در دولت قبل که فسـاد هـا و تخلفات 
مالـی و غیـر مالـی اش سـر بـه فلک کشـیده بـود و هنـوز هم 
کـه هنـوز اسـت پرونـده ی بسـیاری از آن هـا مفتـوح اسـت 
یادتـان بـه پـول بیت المـال نبود نکند اختاسـی که به دسـتان 

دولـت مهـرورزان انجـام می شـد حـال و طیّـب بوده؟
چـرا آن زمـان کـه در آمـد چنـد صد میلیـارد داری کشـور 
معلـوم نشـد کجـا رفتـه و تبدیـل بـه ماشـین کذایـی در زیـر 
پـای پسـر فـان مدیـر شـده اسـت ذره بیـن هایتان را بدسـت 

؟ فتید نگر
داشـتید  بدسـت  را  مجلـس  قبـل  دولـت  سـال   ۸ تمـام  در 

چراقدمـی را در زمینـه ی اصـاح قوانینـی که دسـت را برای 
تخلفـات اینچنینـی بـاز مـی گـذارد برنداشـتید؟

آقـای  میـرود  انتظـار  آمـده  پیـش  مسـائل  ایـن  کـه  امـروز 
روحانـی همـه چیـز را شـفاف و بـا صداقـت کامـل در اختیار 
ملـت بگـذارد و مـردم را محـرم بدانـد و بـه قـول خودشـان 
در اتـاق شیشـه ای زندگـی کننـد. تـا هـم حقیقت را آشـکار 
را  طلـب  منفعـت  جماعـت  ایـن  ی  حیلـه  مشـت  و  سـازند 
بگشـایند و هـم دسـت نوازشـی بـر کاسـه کـوزه هـای جناح 
مقابـل بکشـد کـه البتـه ایـن امـر در گروه داشـتن تیـم اطاع 
رسـانی و رسـانه ایـی قـوی ایـی اسـت کـه متاسـفانه دولـت 
جنابعالـی در ایـن بخـش بسـیار ضعیـف و نـا کار آمـد عمـل 
نمـوده اسـت. جنـاب آقـای روحانـی ملـت شـجاعتی را بـه 
مثابـه شـجاعت آقـای تاجـزاده انتظـار دارند زیرا شـما هم در 
دولـت محبـوب قلبهایمـان بـوده ای دولتی کـه دولتمردانش 
بـا صابتـی تمـام حقایـق را بـرای مـردم شـفاف می سـاخت.

لطفا این بار همه چیز با یک کشش ندهید تمام نشود.
محسن داوری

ساکتین دیروز ذره بین 
به دستان امروز

 نباید بگذاریم 
 بنی صدرهای روزگار 

به یاران امام خمینی )ره(
توهین کنند.

بهشـتی فقـط یـک نام نیسـت که هرسـال درهفتـم تیـر از او تجلیل 
کنیـم واو را بسـتاییم بلکـه یـک فرهنگ وقاموس اسـت . فرهنگی 
کـه در لحظـه لحظـه سـرافرازی ایـن ملـت ، نقشـی سـترگ و در 

صحنـه صحنـه ایـن انقاب حضـور برجسـته دارد.
مکتـب بهشـتی چـون خونی تازه و جوشـان در شـریان هـای پیکره 

حیـات معنوی این نهضت حسـینی جاریسـت .
چـرا هفتـم تیـر را بـزرگ بشـماریم؟و چرا انقـاب خمینـی )ره(را 
مدیـون شـهدای هفتـم تیر بدانیـم؟و چرا نـام بهشـتی در تاریخ این 

ملت رنج کشـیده اسـت؟
. همـان مظلومیـت کـه  بهشـتی مدیـون مظلومیـت اوسـت  بقـای 
خمینـی کبیـر دربـاره اش قریـب بـه مضمـون فرمود:)چیـزی کـه 
شـهادت شـهید بهشـتی در برابر ان ناچیز اسـت، مظلومیت اوسـت 
همـان رمـز جاودانگـی علـی)ع((، آنـگاه کـه در محـراب مسـجد 
مـورد ضربـت قـرار گرفت .حتما شـنیده ایـد وقتی در شـهر پیچید 
)که سـر حضـرت)ع( مورد ضربت شمشـیر قرار گرفته و ایشـان به 
شـهادت رسـیدن(بعضی هـا گفتند مگر علـی)ع( نماز مـی خواند؟

بهشـتی هـم از همـان طایفه بـود، طایفه که همیشـه مـورد ظلم واقع 
مـی شـوند . از همـان قافلـه )طایفـه( که به سـوی حرم دوسـت می 
تاختنـد و از دشـواری راه و خـار مغیـان ومامـت ناکسـان باکـی 

نداشـتند گرچـه دلشـان از تیر تیز طعنه شـرحه شـرحه اسـت.
آن روز آن رییـس جمهـور رو سـیاه بـا جذابتریـن ابـزار تبلیغاتـی 
غنیمـت آورده از غـرب، بهشـتی و یـاران صادقـش را در چشـم 
روحانـی  تریـن  مردمـی  چهـره  بـود،  کـرده  مغضـوب  مردمـان 
خدمتگـزار را کـه همـه وجـودش وقف خدمـت مفیـد ومدبرانه به 

مـردم بـود .
آری جـز بـه بهـای شـهادت عظیـم او و یارانـش محـال بـود پـرده 
سـیاه تزویـر از چهـره نفـاق و رییـس جمهـور خائـن دریـده شـود 
ایـن همـه نوشـتم تـا تلنگری باشـد که <بهشـتی هـا> را امـروز هم 
بایـد دریافـت، نباید بگذاریم به وسـیله جهل و ظلمـات و تعصبات 
کـور منافقیـن قدیـم و جدیـد چهـره منـور یـاران صـادق و رفیقان 

موافـق قافلـه سـاار عشـق امـام خمینـی )ره( مخدوش شـود.
و نبایـد بگذاریـم بـه بـزرگان ایـن انقـاب توهیـن شـود زیـرا بنـی 
صدرهـای امـروز چهـره جدیـد برخودشـان گرفتـه اند . چه بسـیار 
کسـانی کـه خـود را دایـه دلسـوز تـر از مـادر مـی داننـد در حالـی 
کـه نـه در انقاب و نه در هشـت سـال دفاع مقدس حضور داشـتند 
ولـی امـروز بـزرگان انقـاب را مـورد حملـه و توهیـن قـرار مـی 

. دهند 
و نبایـد بـرای روشـن شـدن راه ، یـاری دیگـر از یـاران امـام )ره( 
بسـوزد تـا چهـره واقعـی دشـمنان انقـاب اسـامی مـان برهمـگان 

نمایـان شـود .
خـدای را سـپاس مـی گویم کـه کاروان انقاب حسـینی با رهبری 
الهـی بـرادر و شـاگرد خمینـی)ره( ،کـه او نیـز زخـم کینـه نفاق بر 
دل و دسـت دارد ، بالنـده تـر از گذشـته به سـوی نور و رسـتگاری 

حرکـت مـی کند ،
انقاب،شـهید  شـهیدان  سـاار  و  سـید  یـاد 
مظلـوم دکتـر بهشـتی و یـاران بـا وفـای ایشـان 
که جانشـان را بر سـر عهد و پیمانشـان باخدای 
بـزرگ نهادنـد و جاودانـه شـدند گرامـی بـاد.
محمدحسین درج

مراسم تشییع محیط بانان هرمزگان 
5با حضور خانم ابتکار

سکته ای که سراغ زنان مجرد می آید
6

100هزار موشک در لبنان 
7آماده شلیک به اسرائیل است

با حکم رهبر معظم انقاب اسامی صورت گرفت؛
انتصاب سردار سرلشکر باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح

محمد حسین درج 
مرحـوم  بزرگتـان   پـدر  خبردرگذشـت  گرامـی،   همـکار 
حـاج درگوش نـوزادی چنـان سـنگین و جانسـوز اسـت 
کـه به دشـواری بـه باور می نشـیند، ولـی در برابـر تقدیر حضرت 
پـروردگار چـاره ای جـز تسـلیم و رضـا نیسـت خداونـد قریـن 

فرماید. محمد دیمه کار رحمتـش 
و دیگر همکارانت در نشریه و خبرگزاری مکران

جناب حاج حسین نظری  
فقـدان پدر بزرگوارتان مـا را نیز اندوهگین سـاخت. غفران 
و رحمـت الهـی بـرای آن عزیز از دسـت رفته و سـامتی و طول 

عمـر با عزت بـرای جنابعالی از پروردگار متعـال خواهانیم
ابراهیم و محمد دیمه کار

وزیـر کشـور بـا اشـاره به انتخاب اسـتان هـای لرسـتان، آذربایجان شـرقی و کرمان 
بـه عنـوان پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی، گفت:اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه پیشـتاز 

است.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، عبدالرضـا رحمانـی فضلـی در 
آغازیـن لحظـات ورود بـه کرمـان افـزود: اسـتان کرمـان بـا مدیریـت خـوب و 
هماهنگـی و همـکاری موجـود بیـن نماینـدگان مجلـس، مدیـران اجرایـی و ائمـه 
جمعـه و جماعات مصمم اسـت که اسـتانی نمونـه در تحقق اقتصـاد مقاومتی مورد 

تاکیـد رهبـر معظـم انقـاب اسـامی و ریاسـت جمهـوری باشـد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در اسـتان کرمـان کارهـای خوبـی در مسـیر تحقـق اقتصاد 
مقاومتـی انجـام شـده اسـت، ادامـه داد: در سـفر امـروز عملکـرد اسـتان کرمان در 
مسـیر اقتصـاد مقاومتـی را بررسـی کـرده و از طـرح هـای اقتصـاد مقاومتـی نیـز 

بازدیـد خواهیـم کـرد. 
وی عنـوان کـرد: پیگیری مصوبات جلسـات اقتصـاد مقاومتی  از دیگـر برنامه های 

سـفر اسـتانی به کرمان است.
رحمانـی فضلـی در ادامـه عمـده بـار تحقـق اقتصـاد مقاومتـی را بـر دوش مـردم 
دانسـت و اظهـار داشـت: امیدواریم با مشـارکت مـردم در عرصه اقتصـاد در تاریخ 

زریـن ایـران برگـی بـه نـام کرمـان در عرصـه اقتصـاد مقاومتی ثبت شـود.
جانشـین رئیـس سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی به منظور بررسـی روند پیشـرفت 

پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتی اسـتان، به کرمان سـفر کرده اسـت.
حضـور در جلسـه شـورای اداری، سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی اسـتان کرمان، 
نشسـت بـا فعـاان اقتصـادی اسـتان و شـرکت در گفتگـوی ویـژه خبـری از اهـم 
برنامـه هـای سـفر دو روزه عبدالرضـا رحمانی فضلی وزیر کشـور به اسـتان کرمان 

خواهـد بود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، عبدالرضـا رحمانی فضلـی متولد 
و  برنامه ریـزی  گرایـش  جغرافیـا  دکتـرای  دارای  کـه  اسـت  شـیروان  در   ۱۳۳۸

کارشـناس ارشـد جغرافیـای سیاسـی از دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت.

رحمانـی فضلـی رئیـس دیـوان محاسـبات کشـور، نماینـده دوره چهـارم مجلـس 
امنیـت ملـی و معـاون اجتماعـی،  قائـم مقـام شـورای عالـی  شـورای اسـامی و 

بـوده  اسـت. فرهنگـی رسـانه ای در دوره علـی اریجانـی 
قائـم مقـام سـازمان صـدا و سـیما جمهـوری اسـامی ایـران، معـاون برنامـه ریـزی 
سـازمان صـدا و سـیما، معـاون امـور مجلـس و اسـتان های سـازمان صـدا و سـیما، 
معـاون سیاسـی سـازمان صـدا و سـیما، نماینـده سـازمان صـدا و سـیما در شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی، نماینـده سـازمان صـداو سـیما در سـتاد مرکزی مبـارزه با 
قاچـاق کاا، نماینـده صـداو سـیما در شـورای هماهنگـی پـروژه شـهرهای سـالم، 
وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی، رئیـس حـوزه خبر اتحادیـه رادیو 
و تلویزیون های آسـیا و اقیانوسـیه ABU ، رئیس دوره نهم سـتاد انتخابات ریاسـت 
جمهـوری سـازمان صـدا و سـیما، رئیـس اجـاس وزاری کشـور و عضـو سـازمان 
همکاری هـای اقتصـادی )اکو( وزارت کشـور، عضو کمیته شـورای اطاع رسـانی 
دولـت، قائـم مقـام و معـاون فرهنگـی رسـانه ای و اجتماعـی شـورای عالـی امنیـت 
ملـی، معـاون فرهنگی سـتاد مبارزه با قاچـاق کاا و ارز از مهمترین سـوابق اجرایی 

عبدالرضـا رحمانـی فضلی اسـت.
رحمانـی فضلـی مـرداد سـال ۱۳92 بـه عنـوان گزینـه دولـت یازدهم بـرای تصدی 
وزارتخانـه کشـور بـه مجلـس شـورای اسـامی معرفـی شـد و بـا کسـب اکثریـت 
آرا )اخـذ شـده 2۸4رای/ موافـق: 256رای؛ مخالـف: ۱9 رأی؛؛ ممتنـع: 9 رأی( 
از مجلـس رای اعتمـاد گرفـت و بـه عنـوان وزیـر کشـور مشـغول بـه فعالیـت شـد.

وزیر کشور در بدو ورود به استان کرمان خبر داد:
پیشتازی استان کرمان در عرصه اقتصاد مقاومتی

مدیریت خوب استان کرمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی

حضرت امیر)ع( در مورد زینت عید فرموده اند: زینت حکمت، پارسایی 
* زینت دانش، بردباری*زینت پرستش،حضور قلب و خشوع

*و زینت پادشاهی وحکمت،عدالت و دادگری است.
 در روزهای عید هم اعمال و آیین هایی هست که 

موجب زینت یافتن و آراسته شدن آن روزهاست؛ 
از جمله پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:  

“عیدهای خود را با گفتن اّل اکبر 
آذین بندید.” و نیز می فرمایند: “ 

عیدهای فطر و قربان را با جمات االه اااّل و اّل اکبر و الحمدّل و سبحان اّل آذین بخشید.”
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اعتراف آمریکا 
به نقش سازنده ایران 

علی اکبرفرازی* 
وزیـر امورخارجـه آمریکا روز گذشـته نقش ایران 
در مبـارزه بـا داعـش را مثبـت و سـازنده ارزیابـی 
کـرد و اذعـان داشـت چنیـن همکاری هایـی به نفع 

جامعـه جهانی اسـت. 

در  شـده  تعریـف  شـاخص های  اسـاس  بـر  ایـران 
عـدم  و  می کنـد  عمـل  خـود  خارجـی  سیاسـت 
دخالـت در امـور کشـورهای دیگر یکـی از ارکان 
آن اسـت کـه تـا به امـروز، هیـچ گاه برخـاف این 

موضـوع رفتـار نکـرده و نخواهـد کـرد. 
بـه عبـارت دیگـر، امـور داخلی هـر کشـور مربوط 

بـه همان کشـور اسـت. 
اکنـون مسـاله تروریسـم بـه معضلـی جهانـی تبدیل 
شـده اسـت و گـروه هـای تروریسـتی بـا اقدامـات 
خـود امنیـت منطقـه خاورمیانه و جهـان را با چالش 

جـدی مواجـه کرده انـد. 
نکتـه قابـل تامل ایـن که اقدامـات تروریسـتی هیچ 
گاه مـورد تاییـد ایـران نبـوده و نخواهـد بـود و بـه 
تروریسـم  کـه  اسـت  معتقـد  ایـران  دلیـل،  همیـن 
رفتـار  آن  بـا  نمی تـوان  و  نـدارد  بـد  یـا  خـوب 
هـر  در  تروریسـتی  اقدامـات  و  داشـت  گزینشـی 
شـکل و هـر نقطـه ای کـه رخ دهـد، محکوم اسـت 
کـه ایـران بـه این مشـی خـود صادقانـه پایبنـد بوده 

اسـت. 
ایـران همـواره خواسـتار دفـاع از حقوق انسـان های 
بی گنـاه بـوده و هسـت و در این راسـتا، نقش مثبتی 
را ایفـا می کنـد. نقـش مستشـاری ایـران در مبـارزه 
بـا تروریسـم بنـا بـه درخواسـت دولت عـراق انجام 
شـد و تاکنـون ایـران توانسـته نقـش ارزنـده ای در 

عـراق ایفـا کند. 
اکنـون تروریسـم بـه شـبکه گسـترده ای از تـرور و 
وحشـت تبدیـل شـده اسـت کـه مـرز نمـی شناسـد 
و مناطـق گوناگونـی از پاریـس تـا اسـتانبول و از 
بغـداد تـا بلژیـک را در نوردیده اسـت و بی رحمانه 
بـه ایجـاد رعـب و وحشـت در میـان انسـان های بی 

گناه مشـغول اسـت. 
نکتـه قابـل تامـل ایـن که ایـران بـه غربی هـا درباره 
و  داده  هشـدار  تروریسـتی  گروه هـای  عملکـرد 
تاکیـد کرده اسـت اگر تروریسـم را بـه خوب و بد 
تقسـیم کننـد چنان کـه در نقطه ای از آنهـا حمایت 
آزادیخـواه  جنبش هـای  دیگـر  نقطـه  در  و  کننـد 
می جنگنـد،  کشورشـان  از  دفـاع  بـرای  کـه  را 
تروریسـت بداننـد، چنین برخـورد دوگانه ای غرب 
را نیـز در برخواهـد گرفـت. اکنـون ثابت شـده که 

تروریسـم در هـر شـکلی محکـوم اسـت. 
نکتـه قابـل تامـل ایـن اسـت غربی هایـی کـه دم از 
مبـارزه بـا تروریسـم می زدنـد بـه کشـور پرورنـده 
تروریسـم کمـک های مالـی و لجسـتیکی می کند. 
درمجامـع  خـود  دارهـای  نفـوذ  بـا  عربسـتان 
بین المللـی سـعی می کنـد مسـیر مبارزه با تروریسـم 
را منحـرف کنـد. اظهارات اخیر جـان کری درباره 
نقـش ایـران، نشـان دهنده ایـن اسـت کـه ایـران در 
تروریسـم  و  بـوده  صـادق  تروریسـم  بـا  مبـارزه 
درتمـام  و  نمی شناسـد  رسـمیت  بـه  را  گزینشـی 
اشـکال و ابعـاد آن، بـا تروریسـم مخالـف اسـت؛ 
توانـد  مـی  عملکـردی  چنیـن  کـه  اسـت  بدیهـی 
الگویـی بـرای سـایر کشـورها باشـد تا با تروریسـم 

نکننـد. برخـورد  گزینشـی 
* معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی

صادق زیباکام . استاد دانشگاه تهران 
همان طـور کـه انتظـار می رفـت، پیـروزی مخالفـان مانـدن در اتحادیـه اروپـا، 
باعـث شـده تا بسـیاری از تحلیلگـران، شـخصیت ها، مطبوعات و سـایت های 
دسـت مایه  را  انگلسـتان  در  همه پرسـی  نتیجـه  اصولگرایـان،  بـه  نزدیـک 
تحلیل هـای کان پیرامـون آینـده اتحادیـه اروپـا و بـه تبـع آن، آینـده غـرب 

دهند.  قـرار 
برخـی حتـی یـک گام بلنـد هـم برداشـته و نتیجـه آن همه پرسـی را دلیلـی بر 
ایجـاد شـکاف و بحـران نه تنهـا در اتحادیـه اروپـا کـه مجموعـه فرهنـگ و 
تمـدن غـرب قلمـداد می کننـد. البتـه ایـن محافل اساسـا هر بـاد نامسـاعدی را 
کـه در آسـمان غرب بـوزد حجتی بـر »بحـران« و به آخرخط رسـیدن فرهنگ 
و تمـدن غـرب می پندارنـد. نتیجـه همه پرسـی سـوم تیرمـاه هـم سـوژه جالبی 
بـرای نشـان دادن بحرانی که گریبانگیر اروپا شـده به شـمار مـی رود و اتحادیه 

اروپـا دارد رو بـه تجزیـه می رود. 
موضـوع ایـن یادداشـت اساسـا پرداختـن بـه نتیجـه همه پرسـی در انگلسـتان 
نیسـت. به هرحـال ٥٢ درصـد مـردم ایـن کشـور بـا وجـود اصـرار و تکـرار 
مسـئوان و دولتمـردان خـود یـا آنچـه کـه می تـوان آن را بـا اندکی تسـامح، 
مجموعـه حاکمیتـی در انگلسـتان خوانـد، رأی بـه خـروج از اتحادیـه اروپـا 
دادنـد. ایـن نتیجـه آن قـدر تکان دهنـده بـود کـه دولـت دیویـد کامـرون کـه 
تـاش بسـیاری بـرای مجاب کـردن مـردم بـه مانـدن در اتحادیـه کـرده بـود، 
وقتـی بـا رأی مخالـف آنـان مواجـه شـد، بـه فکـر اسـتعفا افتـاده اسـت. امـا 
میـان صاحب نظـران و  یادداشـت، مسـئله دیگـری اسـت. در  ایـن  موضـوع 
فرهیختـگان مـا به ویژه آنـان که انقابی تـر بوده اند، همواره نظـر تردیدآمیزی 

نسـبت بـه وجـود دموکراسـی واقعـی در غـرب وجـود داشـته اسـت. 
چـپ غیرمذهبـی سـال ها قبـل در ایـران ایـن نظریـه را رواج داد کـه آنچـه 
در غـرب بـه نـام دموکراسـی وجـود دارد یـک پوسـته، سـراب و ظاهـری 
از دموکراسـی بیـش نیسـت. مـردم غـرب فکـر می کننـد کـه آنهـا انتخـاب 
می کننـد درحالی کـه صاحبـان قـدرت اقتصادی و رهبران سیاسـی هسـتند که 
بـا دردست داشـتن ابـزار تبلیغـات و رسـانه ها در غـرب، خواسـته های سیاسـی 
و اقتصـادی خـود را غیرمسـتقیم بـه مـردم عـادی دیکتـه می کننـد. مـردم بـه 
پـای صندوق هـای رأی می رونـد امـا ناخـودآگاه به خواسـته صاحبـان قدرت 
دموکراسـی  غربی هـا  هـم  را  بـازی  ایـن  اسـم  و  می دهنـد  رأی  ثـروت  و 

گذاشـته اند. 
ایـن تفکـر بعدهـا در میان جریانات مذهبـی- انقابی هم رسـوخ کرد و مورد 
قبـول قـرار گرفـت بـا ایـن تفـاوت کـه جریانـات مذهبـی موجـودی بـه اسـم 
صهیونیسـم را هـم بـه مجموعـه قدرت هـای نامرئـی غربـی افزودنـد. ماحصل 
نـگاه مـا بـه دموکراسـی غربـی آن اسـت کـه فریـب و نیرنگـی بیش نیسـت و 
قـدرت واقعـی در دسـت صهیونیسـت ها، کارتل هـای نفتـی، کارخانـه داران، 
و  قـدرت  مراکـز  دسـت  ایـن  و  بانکـداران  تسـلیحات،  تولید کننـدگان 
ثـروت اسـت. مـردم در غـرب سـاده لوحانه فکـر می کننـد، آنهـا دولت هـا، 
می کننـد  انتخـاب  خودشـان  رأی  بـا  را  رؤسـای جمهور  و  نخسـت وزیران 
درحالی کـه آنهـا کاره ای نیسـتند و صرفـا مجـری عوامـل قـدرت در پشـت 

می رونـد.  به شـمار  پـرده 
صدالبتـه کـه ایـن نـوع دیدگاه هـا بـا وجـود ظاهـری کـه دارنـد، فرسـنگ ها 
بـا واقعیـت دموکراسـی در غـرب فاصلـه دارنـد. بگذریـم کـه مدافعـان ایـن 

دسـت نظریـات، چـه در ایـران و چـه در جوامـع دیگـر 
معمـوا جریانـات فکـری ای بودند که کارنامه خودشـان 
در درس دموکراسـی خیلـی درخشـان نبـوده بنابرایـن بـا 
ایـن نـوع سـخنان و پاک کـردن صورت مسـئله ای بـه نـام 
رأی مـردم، در حقیقـت می خواهند نمره پایین خودشـان 

در درس دموکراسـی را توجیـه کننـد. 
نتیجـه رفرانـدوم انگلسـتان در حقیقت همانند سـطل آب 
سـردی بود کـه روی تمامی ایـن نظریه پردازی هـا ریخته 
شـد. چراکـه اصحاب قـدرت اعم از سیاسـی و اقتصادی 
باقـی  »اتحادیـه«  در  انگلسـتان  کـه  می خواسـتند  اتفاقـا 

بمانـد. هـر دو حـزب به اصطـاح حاکـم )محافظـه کار، کارگـر( از ماندن در 
اروپـا دفـاع می کردنـد. ایضـا صاحبان به اصطـاح قدرت اقتصـادی، صاحبان 
صنایـع، تولید کننـدگان و مراکـز مالـی و پولـی و تجـاری هـم نمی خواسـتند 

انگلسـتان از اتحادیـه اروپـا خارج شـود. 
امـا ٥٢ درصـد از رأی دهنـدگان، برعکـس ارکان قـدرت و سیاسـت، ترجیح 
می دهنـد کشورشـان عضـو اتحادیـه نباشـد. اگرچـه کـه دلیـل آنهـا خیلـی به 
موضـوع ایـن یادداشـت مربوط نمی شـود امـا انگیـزه اصلی آنـان مجموعه ای 
نژادپرسـتانه  حقیقـت  در  باشـیم  نگفتـه  اگـر  ناسیونالیسـتی،  ماحظـات  از 
بـود. بسـیاری از مـردم انگلسـتان کـه رأی بـه خـروج دادنـد، معتقدنـد کـه 
سیاسـت های اتحادیـه اروپـا باعـث شـده شـمار خارجی هـا و پناهنـدگان در 

کشورشـان خیلـی زیاد شـود. 
عضـو  فقیر تـر  کشـورهای  شـهروندان  از  بسـیاری  کـه  معتقدنـد  عـاوه  بـه 

اتحادیـه، عمدتا کشـورهای کمونیسـتی سـابق، با اسـتفاده از امکانـات رفاهی 
و تأمیـن اجتماعـی قابل توجهـی کـه در انگلسـتان وجـود دارد؛ بهداشـت و 
درمـان کامـا رایـگان، حقوق سـخاوتمندانه ایام بـی کاری، دسـتمزد باا و... 
بـه کشورشـان بیاینـد و جـدای از اشـتغال، از مواهـب تأمیـن اجتماعی جذاب 

انگلیـس هـم برخوردار شـوند. 
اصـرار و تکـرار رهبـران سیاسـی و اقتصـادی نتوانسـت ایـن تردید هـا را در 
بسـیاری از انگلیسـی ها برطـرف کنـد و آنـان به واسـطه مجموعـه ای از ایـن 
دسـت دایـل و برخاف خواسـت صاحبان قـدرت و ثـروت، رأی به خروج 
قضـای  از  کـه  بـود  آن  همه پرسـی  ایـن  در  جـان کام  دادنـد.  اتحادیـه  از 
بخـش  ایرانیـان،  مـا  از  بسـیاری  متوهـم  باورهـای  برخـاف  بـاز  و  روزگار 
 قابل توجهـی از رأی دهنـدگان انگلیسـی گزینـه ای را در پـای صندوق هـای 

رأی انتخاب کردند که مورد پذیرش فرادستان نبود. 

رفراندوم در انگلستان و موضوع دموکراسی 

محسـن میردامـادی در گفت وگـو بـا ایلنـا، درباره روابـط ایران و انگلیـس بعد از 
خـروج ایـن کشـور از اتحادیـه اروپـا گفـت: »نمی توانیـم بگوییـم سیاسـت کلـی 
اتحادیـه اروپـا دربـاره ایـران تغییر خواهـد کرد؛ به عنوان مثال در مسـئله هسـته ای 
کـه مهم تریـن چالـش سـال های اخیـر سیاسـت خارجی ایـران بوده اسـت، موضع 
انگلیـس بـا موضـع فرانسـه یـا آلمـان تفـاوت چندانـی نداشـته اسـت کـه بگوییم 
اروپایی هـا  موضـع  اسـت،  شـده  خـارج  اروپـا  اتحادیـه  از  انگلیـس  کـه  حـاا 
دربـاره ایـران تغییـر خواهـد کـرد و درحقیقـت اتحادیـه اروپـا در یـک فضـای 
کلـی تصمیـم می گیـرد و نبایـد منتظـر تغییـر جـدی رابطـه انگلیـس یـا اتحادیـه 
اروپـا بـا ایـران باشـیم. حـوزه سیاسـت خارجـی یکـی از حوزه هایـی اسـت کـه 
کشـور ها خـود دربـاره آن تصمیـم می گیرنـد؛ یعنـی نـه روابـط انگلیـس بـا ایران 
بد تـر خواهـد شـد و نـه رابطـه اتحادیـه اروپا بـا ایـران گرم تـر می شـود«.این فعال 
اصاح طلـب بـا اشـاره بـه بازگشـایی سـفارت انگلیـس در تهـران گفـت: قطـع 
رابطـه و برقـراری دوبـاره رابطـه ایـران و انگلیـس، هیچ کـدام متأثـر از اتحادیـه 
اروپایـی نبـود. انگلیـس بـه خاطـر حملـه بـه سـفارت این کشـور بـا ایـران روابط 
خـود را قطـع کـرد و کشـورهای دیگـر نیـز او را در ایـن کار همراهـی نکردنـد. 
برقـراری رابطـه هـم بـه خاطـر رابطه مسـتقیم با دولـت انگلیـس بـود و ارتباطی با 

نداشـت.  اروپایی  اتحادیـه 
دولتروحانیروابطباانگلستانراتوسعهمیدهد

نماینـده مجلـس ششـم یـادآور شـد: بااین حـال تـا زمانـی کـه دولتـی مثـل دولت 
روحانـی در ایـران بر سـر کار اسـت، روابط با انگلیس بیشـتر توسـعه پیـدا خواهد 
کـرد و چـه محافظـه کار و چـه حـزب کارگـر سـر کار باشـند، بـه دنبـال افزایش 
ارتبـاط بـا ایـران هسـتند؛ امـا در ایـران یـک زمـان دولت آقـای احمدی نـژاد بود 
کـه اصـا بـه روابـط بین المللـی آشـنایی نداشـت؛ امـا یـک زمـان دولـت آقـای 

روحانـی سـر کار آمـد کـه در فـرم متعـارف روابـط بین المللـی رفتـار می کنـد و 
گسـترش روابـط بـا کشـورهای دیگـر در ایـن دولـت ادامـه خواهد داشـت. 

انتخاباحمدینژاددرسال۸۴غیرمنتظرهبود
او دربـاره غلبـه حاشیه نشـین ها بـر مرکزنشـین ها و عـوام بـر نخبـگان در انتخابات 
ایـران و  ایـران گفـت: وضعیـت در  اتفـاق در  ایـن  انگلیـس و احتمـال تکـرار 

انگلیـس بسـیار متفـاوت اسـت. 
در کشـورهای اروپایـی اگـر رئیس دولت درخواسـت رأی از پارلمـان کند یا در 
نظرسـنجی مسـئله ای را مطرح کند و نظر عموم برخاف او باشـد اسـتعفا می دهد 

و این اسـتعفا مخصوص انگلیس نیسـت. 
درواقـع پاسـخ گویی بـه رأی مـردم را در این می بینـد که از مسـئولیت کنار برود؛ 
امـا در کشـور مـا با این مسـئله خیلـی فاصله داریـم.  او گفـت: در انتخابات آینده 
ایـران بایـد بـه ایـن مسـئله توجه کنیـم که انتخـاب احمدی نـژاد در سـال ۸۴ یک 
انتخـاب غیرمنتظـره بـود و کسـی ایـن پیـروزی را پیش بینـی نمی کـرد؛ ولـی در 
آن دوره پایـان دو دوره ریاسـت جمهوری آقـای خاتمـی بـود. در پایـان دو دوره 
کـه رئیس جمهـوری قبلـی نامـزد نیسـت، ممکـن اسـت اتفـاق پیش بینی نشـده ای 
بیفتـد؛ امـا بیـن دوره اول و دوم یـک رئیس جمهـوری کمتـر پدیـده غیرمنتظـره 
اتفـاق می افتـد و در ادوار گذشـته هـم دیدیـم کـه کسـی کـه رئیس جمهـوری 
بـود، دوبـاره رئیس جمهـوری می شـود. حـاا اگـر طرف مقابـل یک نامـزد قوی 
داشـت کـه مقبولیـت بـاا بیـن مـردم داشـت، ایـن اتفـاق ممکـن بـود رخ بدهد؛ 
امـا بعیـد بـه نظـر می رسـد این اتفـاق رخ بدهـد و اصولگرایـان رقیـب قدرتمندی 

هم تـراز بـا روحانـی بـرای رقابـت با او داشـته باشـند. 
کسیبرجامرابههمنمیزند

میردامـادی دربـاره مجلـس جدید و سیاسـت خارجی دولت در کنـار این مجلس 

گفـت: درسـت اسـت کـه رئیـس مجلـس فعلـی و قبلـی آقـای اریجانـی بودند؛ 
امـا مجلـس تغییـرات زیـادی داشـت. در مجلـس قبلی صـدای مخالفت بـا برجام 
صـدای بلنـدی بـود؛ امـا در ایـن مجلـس این صـدا هرگز صـدای بلنـدی نخواهد 
بـود. اصولگرایـان معتـدل یا همراهان آقـای اریجانی در سیاسـت خارجی کاما 

بـا آقـای روحانی همـراه خواهنـد بود. 
میردامـادی تأکیـد کـرد: دربـاره برجـام هـم بعیـد بـه نظـر می رسـد مشـکلی بـه 
وجـود بیایـد. برجـام بـه یـک معاهـده بین المللـی تبدیـل شـده اسـت و هیچ کدام 
از تصمیم گیـران اصلـی ایـران قصـد ندارند برجـام را به هـم بزنند؛ البتـه انتظاراتی 
کـه بعد از برجام وجود داشـت، محقق نشـده اسـت و این نارضایتـی وجود دارد؛ 
امـا بـه آن میزان نیسـت کـه برجام به هـم بخورد. او افـزود: البته بـه انتخابات دوره 
بعـدی آمریـکا هـم مربـوط اسـت. اگـر خانـم کلینتـون بیاید کـه برجـام را به هم 
نخواهـد زد؛ امـا ترامـپ هـم حرفـی زده اسـت و بعیـد اسـت وقتی انتخاب شـود، 

چنیـن کاری را بکند. 
در تبلیغـات انتخاباتـی بسـیاری نامزد هـا حرف هایـی می زننـد کـه یا از ابتـدا بنای 
عمـل بـه آن را ندارنـد یـا اگـر بنـا داشـته باشـند، متوجـه می شـوند کـه آن کار 
اشـتباه اسـت و حـرف بی جایـی مطرح کـرده بودند. دربـاره ترامپ هـم نمی توان 
گفـت کـه جلوی برجـام را خواهد گرفت و اگـر آمریکایی هـا نخواهند به برجام 
متعهـد باشـند، اروپایی هـا هیـچ تعهـدی ندارنـد کـه از آمریکایی ها تبعیـت کنند. 
میردامـادی گفـت: در زمـان بـوش هـم اروپایی هـا بـا آمریـکا در زمینـه هسـته ای 
همـکاری نمی کردنـد و ایـن اتفـاق در زمـان اوبامـا رخ داد کـه دو علت داشـت. 
از یـک طـرف دموکرات هـا بـه اروپایی ها نزدیک تر هسـتند و از طـرف دیگر در 
ایـران احمدی نـژاد در رأس قوه مجریـه قرار داشـت کـه موضـع آمریکایی ها علیه 

ایـران را تقویـت می کـرد کـه شـاید این شـرایط دیگر جمع نشـود. 

محسن میردامادی: 

اصولگرایان رقیِب همتراز روحانی ندارند 

امیدآفرینـان  و  سـرمایه  بزرگ تریـن  را  تحصیلکـرده  نسـل جـوان  رئیس جمهـور 
امـروز و فـرداي کشـور، نظـام و ملـت دانسـت و تصریـح کرد: بـراي عبور شـتابان 
از مشـکات و معضـات بایـد نشـاط و امیـد را در میان جامعه حفـظ و با فداکاري 
اجـازه نـداد آنانـي کـه به مسـیر دیگـري فکر مي کننـد، در جامعـه یـاس و ناامیدي 
ایجـاد کنند. حجت ااسـام حسـن روحاني چهارشـنبه شـب و در ضیافـت افطار با 
جوانـان و دانشـجویان اظهارداشـت: بـا تقویـت امید و نشـاطي که در جامعـه ایجاد 
شـده، حرکـت معکـوس بازگشـت نخبـگان بـه ایـران آغاز شـده و در آینـده اي نه 

چنـدان دور، ایـن رونـد سـرعت و شـتاب بیشـتري مي گیرد. 
رئیس جمهـور گفـت: با شـرایطي که در کشـورطي دو سـال گذشـته حاکم شـده، 

سـیر معکـوس بازگشـت نخبگان به کشـور آغاز شـده بـه گونه اي که طـي ماه هاي 
گذشـته ٢۰۰ نخبـه کـه حـدود ٥۰ نفـر آنـان در ۱۰ دانشـگاه بر تـر دنیـا تحصیـل 
کرده انـد، بـه کشـور بازگشـته اند کـه این بـه معناي آن اسـت که امید بـار دیگر در 

کشـور شـکوفه زده است. 
روحانـي که اظهاراتش با تشـویق دانشـجویان و جوانان حاضر همـراه بود، با تاکید 
بـر ضـرورت تقویـت ارتبـاط میان نخبـگان ایرانـي داخل بـا نخبگان ایرانـي خارج 
از کشـور افـزود: ایرانیـان تحصیلکرده خارج کشـور نیز عاشـق کشورشـان هسـتند 
و اینگونـه نیسـت کـه اگـر از کشـور رفته انـد، از ایـران و عشـق بـه ملت خـود جدا 
شـده اند. رئیس جمهـور در عیـن حـال بـا تاکید بـر اینکه نیاز بـه فـداکاري داریم و 
همـه نخبـگان بایـد بـه کشـور بازگردند و کشورشـان را آن طور که شایسـته اسـت 
بسـازند و در سـازندگي آن سـهیم شـوند، گفـت: ممکـن اسـت شـرایط اولیـه در 
خـارج بهتـر باشـد امـا بـه خاطر کشـور بایـد سـختي ها را نیـز تحمل کـرد. روحاني 
بـا بیـان اینکـه »امیـد اسـاس فعالیـت مـا اسـت و بي تردیـد مـا قادریـم بـا امیـد، از 
همـه معضـات و مشـکات عبـور کنیم«، اظهارداشـت: ما کشـور و ملتـي در کنار 
پنجـره جمعیتـي هسـتیم و تقریبـا از نیمـه دهه ۸۰ در کنـار این پنجـره جمعیتي قرار 
گرفته ایـم امـا متاسـفانه ۱۰ سـال را از دسـت داده ایم امـا باید از فرصـت بزرگ ٢۰ 
سـاله کـه همچنـان پیـش رو داریم، بهـره بگیریـم. رئیس جمهـور، وجـود نیروهاي 
جوان و تحصیلکرده را سـرمایه و امتیازي بزرگ براي کشـور برشـمرد و با اشـاره 
بـه اذعـان برخـي طرفهـاي خارجـي در مذاکـرات برایـن امتیـاز ارزشـمند گفـت: 
برخـي رسـانه ها در آن زمـان با برداشـت غلـط، گفتند چرا روسـاي جمهوري اروپا 

بـراي جوانـان مـا دلسـوزي مي کنند. 
بحـث دلسـوزي مطـرح نبـود، آن مقـام ارشـد در آن نشسـت بـه یـک واقعیـت 
اجتماعـي ایـران اشـاره مي کرد و این افتخاري براي کشـور و نسـل جوان ما اسـت. 
روحانـي تصریـح کـرد: وجـود ۴ میلیـون و ۸۰۰ هـزار دانشـجوي مشـغول تحصیل 
تکمیلـي  تحصیـات  مقطـع  در  آنهـا  ۱۸درصـد   .٥ کـه  مختلـف  رشـته هاي  در 

هسـتند، سـرمایه بزرگـي بـراي کشـور اسـت.دکتر روحانـی اظهارداشـت: دولـت 
بایـد موانـع را بـردارد، از بروکراسـی بکاهـد و بانکهـا را آمـاده کنـد و دانشـگاه 
هـا نیـز بایـد تحولـی را بـرای کارآفرینـی ایجـاد کننـد و اگر اینها دسـت به دسـت 
هـم دهنـد ، شـاهد تحـول بسـیار خوبـی در کشـور برای نسـل جـوان خواهیـم بود. 
رییـس جمهـوری بـا تاکیـد بـر اینکه مـا در کشـوری زندگی مـی کنیم کـه در آن 
دمکراسـی و آزادی افـکار حاکـم اسـت ، گفت: البته با مشـکات نیز آشـنا هسـتم 
و مـی دانـم بـا چـه مشـکاتی مواجـه ایـد، بایـد صبـر، حوصلـه و تـاش مضاعف 
کنیـم. نبایـد بهراسـید و عقـب نشـینی کنیـد و مطمئن باشـید و شـک نکنیـد که در 

نهایـت پیـروز می شـویم . 
را  جوانـان  بـراي  افطـار  میزبانـي  نیـز  خـود  سـخنان  ابتـداي  در  رئیس جمهـوري 
افتخـاري بـزرگ عنـوان کرد و گفـت: اگر دیروز کشـورمان را به عنوان سـرزمین 
معـادن ذي قیمـت بـه ویـژه انـرژي، نفـت و گاز مي شـناختند و نـگاه بـه منابـع و 
سـرمایه هاي زیرزمینـي بـود، امـا امـروز جامعـه، منطقـه و جهـان، ایـران را بـا نسـل 
جـوان تحصیلکرده آن مي شناسـند. روحاني خاطرنشـان کرد: اگـر دولت از حدود 
سـه سـال گذشـته براي فراهم آوردن شـرایط بهتر و محیط مناسـب براي کسـب و 
کار و تعامل سـازنده با کشـورهاي جهان و برداشـتن موانع و سـیم خاردارها تاش 
کـرده، همـه بـراي ایـن بود کـه با برداشـتن موانـع، زمینه را بـراي اشـتغال و فعالیت 

نسـل جـوان آمـاده  کنیم. 
رئیس جمهوري اضافه کرد: البته گام برداشـتن در مسـیر رفع موانع آسـان نیسـت و 
همـگان مي بینیـد کـه هـر گامي کـه دولت در این مسـیر برمي دارد با چه مشـکات 
و طعنـه  زبان هـاي نـاروا و الفـاظ درشـتي مواجـه مي شـود. روحانـي تصریـح کرد: 
بـه هیـچ عنـوان تاش هـاي قطعـا نـاکام در مسـیر اقدامـات دولـت تدبیـر و امیـد، 
در روحیـه دولـت یازدهـم تاثیـري نخواهـد گذاشـت و مـا بـا تـوکل بـه خـدا و بـا 
حمایـت ملـت و بـه ویـژه جوانـان ایـن مسـیر را بـراي دسـتیابي بـه اهـداف بلندمان 

ادامـه خواهیم داد.

نباید بهراسید و عقب نشینی کنید 

آرمـان: بعـد از انتخابـات مجلـس دهم بود کـه زمزمه هاي 
شـدت  اسـتان ها  از  برخـي  اسـتانداران  میـان  در  تغییـر 
گرفـت. ابتـدا رونـد تغییـر اسـتانداران از اسـتان خوزسـتان 
کلیـد خـورد و اکنـون پـس از تغییراسـتانداران اسـتان هاي 
خراسـان شـمالي و جنوبـي بـه نظـر می رسـد ایـن رونـد 

متوقـف شـده باشـد. 
در  تغییـرات  کشـور  وزیـر  سـخنگوي  اظهـارات  بـر  بنـا 
اسـتانداري اسـتان هاي خراسـان شـمالي و جنوبـي امـري 
سیاسـي  رویکرد هـاي  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  و  مرسـوم 
صـورت گرفتـه اسـت امـا بـر اسـاس آنچـه کـه بـاز هـم 
حسـینعلي امیـري مي گویـد جابه جایي فرمانـدارن همچنان 

ادامـه خواهـد داشـت. 
بـه  دولـت  حامیـان  میـان  در  شـبهه اي  اکنـون  رو  ایـن  از 
انـدازه  چـه  تـا  تغییـرات  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  وجـود 
ضـروري بـوده و آیـا مي توانـد بـه دولـت روحانـي در این 
ماه هـاي باقیمانـده کمـک کـرده و با توجه بـه اینکه دولت 
بـا رویکـرد مدیریتي دسـت بـه عزل و نصب مدیـران عالي 
خـود در دو اسـتان مذکـور زده اسـت، این تغییـرات تا چه 

اندازه مي توانـد بـاري از روي دوش روحانـي بـردارد!

تغییراترويكردمديريتيدارد
سـخنگوي وزارت کشـور گفـت: رونـد تغییـر اسـتانداران 
تمـام شـد امـا جابه جایـي فرمانـداران ادامه خواهد داشـت. 
حسـینعلي امیـري دربـاره تغییـر اسـتاندار خراسـان شـمالي 
و جنوبـي، اظهـار کـرد: ایـن تغییـرات یـک امـر معمول و 

متعـارف بـوده و عجیـب و غریـب نیسـت. 
وي در ادامـه افـزود: گاهـي تغییر ازم اسـت تا نیروي تازه 
نفس تـري بـه عرصـه وارد شـود. ایـن تغییـرات بـا رویکرد 
مدیریتـي بـوده و دایـل صرفـا  سیاسـي نـدارد. قائـم  مقـام 
وزیـر کشـورهمچنین تصریـح کـرد: خدمتگـزار اسـتاندار 
سـازمان  مقـام  قائـم  عنـوان  بـه  جنوبـي  خراسـان  سـابق 
مدیریـت بحـران خدمـت خواهد کـرد. زیـرا تجربه خوبي 

در ایـن زمینـه دارد. 
هـم  خراسـان شـمالي  اسـتاندار سـابق  علي اکبـر پرویـزي 
بـه خاطـر اینکـه اهـل خراسـان بـوده و فرهنـگ خراسـان 
جنوبـي را مي شناسـد و عملکـرد خوبـي هم در اسـتانداري 
خراسـان شـمالي داشـته، به خراسـان جنوبي رفـت و آقاي 
صالحـي هـم که سـابقه چند دوره سرپرسـتي اسـتانداري و 
معاونت سیاسـي را داشـته و تجربه خوبي دارد به خراسـان 

شـمالي رفـت. بـا این تغییـرات،  رونـد تغییرات اسـتانداران 
بـه پایان رسـید. 

همـه  ارزیابـي  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  امیـري 
فرمانـداران سراسـر کشـور هـم بـه پایـان رسـیده اسـت، 
گفـت: ایـن ارزیابي هـا بـر اسـاس نـگاه مدیریتـي اسـت 
و تغییـرات فرمانـداران هـم چنـد وقتـي اسـت کـه آغـاز 
شـده و جابه جایي هـا در حـال انجـام اسـت. شـایان ذکـر 
اسـت کـه پـس از انتخابـات اردیبهشـت مـاه تغییـر برخـي 
از اسـتاندران در اسـتان هاي مازنـدران، آذربایجـان غربـي، 
لرسـتان و اصفهـان در میـان محافـل سیاسـي مطـرح بـوده 
اسـت امـا به نظر می رسـد دولـت در تغییـر اسـتانداران این 
اسـتان ها بـا توجـه بـه اینکـه تاکنـون سـکوت پیشـه کـرده 

اسـت، برنامـه اي هـم نـدارد.
مسالهاصاحطلبواصولگرانیست

طـي روزهـاي اخیر در پي داغ شـدن خبر تغییر اسـتانداران 
و  کـذب  را  آن  برخـي  کـه  جنوبـي  و  شـمالي  خراسـان 
شـایعه دانسـتند، محمد حسـین مقیمي معاون سیاسـي وزیر 
کشـور در ایـن رابطـه گفـت: در بحـث تغییـر اسـتانداران 
اصاح طلبـي یـا اصولگرایـي مطـرح نیسـت، بلکـه قـدرت 
مردمـداري،  اسـتان،  ظرفیت هـاي  از  اسـتفاده  مدیریـت، 
و  شـهري  توسـعه  اجتماعـي،  و  فرهنگـي  هماهنگي هـاي 

روسـتایي، مدیریـت بحـران، اجـراي سیاسـت هاي عمومي 
نظـام و دولـت ماک اسـت. با این همـه اگرچه بنا بر گفته 
معـاون سیاسـي وزیـر کشـور و سـخنگوي ایـن وزراتخانـه 
تغییـر اسـتانداران بـه عنـوان نماینده هـاي عالـي دولـت در 
سـطح اسـتان ها فراتـر از برچسـب هاي سیاسـي و جناحـي 
سـوي  از  اسـتانداران  بیشـترعملکرد  و  گرفـت   صـورت 
دولـت مـورد نظـر بوده اسـت امـا باید دیـد که اسـتانداران 
جدیـد مي تواننـد متناسـب بـا انتظـار دولـت و مطالبـات و 
نیازهـاي اسـتاني خـود رفتـار کنند تـا دولت زمان بیشـتري 
بـراي پرداختـن بـه مسـائل کان و چالـش زاي کشـور نیز 

داشـته باشد. 
و  تغییـر  بـا  معتقدنـد  امـر  تحلیلگـران  از  برخـي  اگرچـه 
تحـوات صـورت گرفته و در دسـتور کار دولـت با توجه 
بـه مـدت زمانـي انـدک معجـزه اي رخ نمي دهـد و دولـت 
بـه جـاي تغییـر باید بـه دنبال راهـکار دیگري بـراي جبران 
برخـي از کـم کاري هـا و مشـکات موجود باشـد، اگرچه 
سـخنگوي وزیر کشور حسـنعلي امیري آب پاکي را روي 
گسـترده تر  تغییـرات  انتظـار  در  کـه  همـه کسـاني  دسـت 
بودنـد ریخـت و اعـام کرد رونـد تغییـر اسـتانداران پایان 
یافـت امـا همچنـان ضـرورت تغییـر در برخـي از اسـتان ها 
دیـده مي شـود و هنـوز آب از آب تـکان نخـورده اسـت.

تغییر فرمانداران ادامه دارد 
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ابـوذر مهـدی نخعـی معـاون اسـتاندار و فرماندار 
ویژه شهرسـتان میناب در جلسـه بررسـی تسریع 
در فعالیـت بنـدر تجـاری تیـاب گفـت: از تجـار و 
سـرمایه گـذاران میخواهیـم به ظرفیت ایجاد شـده 

در بنـدر تیـاب ورود کننـد.
بـه گـزارش مکـران :معـاون اسـتاندار هرمـزگان 
بـا بیـان اینکـه : ارتقا سـطح فعالیـت بنـدر تیاب از 
ملوانـی بـه تجـاری یکـی از خواسـته هـای دیرینه 
مـردم ایـن شهرسـتان بود که با حمایـت و پیگیری 
ویـژه دکتـر جـادری اسـتاندار هرمزگان ایـن مهم 
طـی چنـد روز گذشـته محقـق شـد و اکنـون زمان 

بهـره بـرداری از ایـن ظرفیت اسـت.
فرمانـدار ویـژه شهرسـتان میناب با اشـاربه اینکه 
: بنـدر تیـاب یکی از با سـابقه ترین بنـادر فعال در 
اسـتان هرمـزگان اسـت که بنـا بدایلی در گذشـته 
کمتـر توجـه بـه آن شـده بـود ولـی بـا روی کار 

آمـدن دولـت تدبیـر و امیـد و توجـه ویـژه آن بـه 
امـر توسـعه اقتصـادی مناطـق مختلـف کشـور و 
باتوجـه بـه پتانسـیل مینـاب در عرصـه تجـارت و 
بـا پیگیـری هـای انجـام شـده شـاهد ارتقـا سـطح 

تجـاری ایـن بندر هسـتیم.
در  مینـاب  شهرسـتان  در  دولـت  عالـی  نماینـده 
ادامـه خاطـر نشـان سـاخت : بنـدر تجـاری تیـاب 
دارای زیرسـاخته هـای اولیـه برای شـروع به کار 
در سـطح فعالیـت واردات و صـادرات مـی باشـد 
امـا نیازمنـد تامیـن و ارتقـا امکانـات و تجهیزات و 
همچنیـن اسـتقرار بعضـی از دسـتگاههای متولـی 

امـر در ایـن بنـدر می باشـد.
نخعـی تسـریع در فراینـد اجـرای امـور تـا زمـان 
تامیـن کامـل امکانات را ضروری دانسـت و خاطر 
نشـان سـاخت: برای بهره بـرداری از ایـن ظرفیت 
در راسـتای توسـعه تجـارت و همچنیـن جلوگیری 

از برخـی از مشـکات ماننـد جلوگیـری از ورود 
تمامـی  بایسـتی  ملوانـی  سـقف  از  بیـش  کاای 
دسـتگاهها بـا بهـره بـرداری از حداکثـر امکانات و 
تـوان خـود زمینـه تسـریع در رونـد اجرایـی امور 
را بـکار گیرندتـا از طریـق قانونـی و رویـه معمول 

شـاهد فعالیـت بازرگانـان و ملوانـان باشـیم.
معـاون اسـتاندار هرمـزگان عنـوان داشـت : جهت 
فعالیـت و پیشـبرد امور بندر تجـاری تیاب نیازمند 
مشـارکت و ورود سـرمایه گـذاران در حوزه های 
ایجـاد و راه انـدازی انبـار و فعالیـت شـرکت هـای 
تخلیـه و بارگیری و اسـتقرار آزمایشـگاه و سـایر 

موارد توسـط بخـش خصوصی هسـتیم .
ادامـه  در  مینـاب  شهرسـتان  ویـژه  فرمانـدار 
اظهـار داشـت : اکنـون بـا توجـه بـه فراهـم شـدن 
زیرسـاخت هـای ازم بـرای فعالیـت تجـاری در 
انجـام صـادرات و واردات  بنـدر تیـاب و امـکان 

کاا توسـط تجـار و بازرگانـان 
ایـن افـراد مـی تواننـد بـا بهـره 
گیـری از ظرفیـت هـای موجـود 
در شهرسـتان اقـدام بـه فعالیـت 

نماینـد. بازرگانـی  و  تجـاری 
ظرفیـت  از  اسـتفاده   ، نخعـی 
صادرات محصوات کشـاورزی 
بـرای  مناسـب  کار  راه  یـک  را 
شهرسـتان  کشـاورزی  توسـعه 
اقتصـادی  رونـق  همچنیـن  و 
از  و  دانسـت  بازرگانـی  و 
خواسـت  ذیربـط  دسـتگاههای 
بـا انجـام مطالعـات و شناسـایی 
ظرفیـت هـای هـر بخـش نسـبت 
فعالیـت   اقـدام عملـی  انجـام  بـه 

کننـد.

دعوت از تجار شرق هرمزگان و جنوب کرمان برای استفاده از ظرفیت بندرتیاب در میناب برای صادرات محصوات کشاورزی
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب :

از تجار و سرمایه گذاران  میخواهیم به ظرفیت ایجاد شده در بندر تیاب ورود کنند

شکار سربازان گمنام امام 
زمان)ع( در ماه مبارک رمضان

 بـه گـزارش مکـران در اوایـل مـاه مبـارک رمضـان یـک نفـر از یاغیـان 
کرمـان  جنـوب  شـروران  و 
بـه  کـه مـدت دو دهـه دسـت 
شـرارت و قتـل و یاغـی گـری  
و گـروگان گیـری در جنـوب 
و  هرمـزگان  شـرق  و  کرمـان 
اسـتان سیسـتان بلوچسـتان  مـی 
امنـی و  نـا  ایجـاد  باعـث  زد و 
فـرار سـرمایه گـذاران در ایـن 
محـدوده جغرافیایـی مـی شـد 
بـا درایت سـربازان گمنـام امام 
دسـتگیر  دهبکـری  در  زمـان 
شـد مهمتریـن شـرارتهای آریا 

جاویـدان بدیـن شـرح اسـت
“آریـا  فـراری  قاتـل  و  شـرور 
سـال   ۲۰ از  بیـش  جاویـدان” 
و  مخـدر  مـواد  قاچـاق  سـابقه 
کـه  داشـته  جنایـی  فعالیت هـای 
چندیـن مـورد بازداشـت و زندانـی شـده و مجـدداً متـواری شـده اسـت.

فقـره گروگان گیـری  مأمـوران، ۱۹  بـا  وی ۳ مـورد درگیـری مسـلحانه 
مسـلحانه، ۱۳ فقـره سـرقت مسـلحانه، ۳ مـورد راهزنـی مسـلحانه، یـک 
فقـره   ۳ مسـلحانه،  قتـل  مـورد  یـک  مسـلحانه،  عنـف  بـه  تجـاوز  مـورد 
تیرانـدازی ایذایـی بـه قصـد ایجـاد رعب و وحشـت بـرای مـردم، ۷ مورد 
نگهـداری  مـورد   ۳ متهـم،  فـراری دادن  مـورد  یـک  اخـاذی،  و  تهدیـد 
گـروگان و ده هـا مـورد قاچـاق و یا سـرقت موادمخـدر را از جملـه موارد 
اتهامـی “آریـا جاویدان” که توسـط مأموران پر تـاش اداره کل اطاعات 
اسـتان دسـتگیر شـده اسـت قتـل شـخصی بـه نـام عزیـزاه حسـینی راد،به 
دنبـال سـرقت مسـلحانه از سـه دسـتگاه کامیـون در رودبـار در سـال ۸۰، 
ضـرب و شـتم زنـان و کـودکان روسـتای نرگسـان و سـرقت ۹۰ رأس 
از شـیراز  بچـه هشـت سـاله ای  پسـر  آنـان، گروگان گیـری  از  گوسـفند 
در سـال ۸۳، گروگان گیـری پسـر بچـه ۱۲ سـاله ای در سـال ۸۵ و مـوارد 
متعـدد دیگـری که در پرونـده اتهامات وی ثبت شـده بخشـی از اقدامات 
جنایت کارانـه ایـن شـرور بوده اسـت همچنیـن مبالـغ متنابهی وجـه نقد از 
متمـوان منطقه جنوب و شـرق اسـتان کرمان  اخاذی کـرده و در آخرین 
اقـدام خـود؛ بـه منظـور ایجاد رعـب و وحشـت در بین مردم روسـتایی در 
عنبرآبـاد تیرانـدازی ایذایـی کـرده بـود کـه در پایـان “آریا جاویـدان” به 
اسـتناد مصوبـات شـورای تامین اسـتان بـا یـک کار منسـجم اطاعاتی در 
مخفـی گاه خـود واقـع در دهبکـری و بـا هماهنگـی مرجع قضایی توسـط 
سـربازان گمنـام امـام زمان )عج( در سـحرگاه ۲۱ خرداد ماه دسـتگیر شـد  

و تحویـل مقامـات قضایی شـد.

تمساح کودک 9 ساله 
را در ›سرباز‹ کشت

زاهـدان- ایرنـا- مدیـرکل پزشـکی قانونـی سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: 
تمسـاح پوزه کوتاه عصر پنجشـنبه کودک ۹ سـاله را در شهرسـتان سـرباز 

واقـع در جنـوب اسـتان خفـه کرد.
 

تشـریح  بـا  ایرنـا  خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در  عبـدی  رضـا  دکتـر 
کشـاری  روسـتای  سـاله   ۹ کـودک  ایـن  داشـت:  اظهـار  حادثـه  ایـن 
بـه  پیشـین  سـد  از  آب  برداشـت  بـرای  خـود  مـادر  همـراه  بـه  سـرباز 
ایـن رودخانـه رفتـه بـود کـه در یـک لحظـه تمسـاح بـا عکـس العمـل 
سـریع بـا گرفتـن پـای کـودک وی را بـه زیـر آب بـرده و خفـه کـرد.

وی ادامـه داد: متاسـفانه ایـن کـودک بـر اثـر مانـدن زیـر آب جـان خـود 
را از دسـت داد.

مدیر کل پزشـکی قانونی سیسـتان و بلوچسـتان افزود: جسـد این کودک 
بـرای گذرانـدن مراحـل قانونی به پزشـکی قانونی چابهار منتقل شـد. 

شهرسـتان سـرباز در جنـوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه عنـوان تنهـا 
زیسـتگاه تمسـاح پـوزه کوتـاه ایرانـی کـه بومیـان محلـی آن را گاندو می 

نامنـد شـناخته می شـود.
راسـک مرکـز شهرسـتان سـرباز در 4۹۸ کیلومتری جنوب زاهـدان مرکز 

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقع شـده است. 

هـر چنـد اظهـار نظر هـای روزهـای اخیـر درباره سـود تسـهیات بانکی نشـان 
دهنـده ایـن بـود که بـه دنبـال کاهش نرخ سـود بانکی، سـود وام هـم کاهش 
می یابـد، امـا ایـن موضوع در آخرین جلسـه شـورای پول و اعتبار مـورد تایید 

قـرار گرفت و الزام آور شـد. 
هـر چنـد اظهـار نظر هـای روزهـای اخیـر درباره سـود تسـهیات بانکی نشـان 
دهنـده ایـن بـود که بـه دنبـال کاهش نرخ سـود بانکی، سـود وام هـم کاهش 
می یابـد، امـا ایـن موضوع در آخرین جلسـه شـورای پول و اعتبار مـورد تایید 

قـرار گرفت و الزام آور شـد. 
تـا سـود  اسـت  ملـزم کـرده  را  بانک هـا  اخیـر خـود  در جلسـه  ایـن شـورا 
تسـهیات بانکـی را از ۲۱ درصـد بـه ۱۸ درصـد کاهـش دهند. بر این اسـاس 
نـرخ سـود سـپرده ها و نـرخ سـود تسـهیات در حال یکسـان شـدن اسـت. در 
سـال های اخیـر بانک هـا در کنـار افزایش نرخ سـود سـپرده، سـود تسـهیات 
را نیـز افزایـش داده انـد، به گونـه ای کـه در مواردی شـاهد دریافت سـود های 
متفـق  اقتصـادی  کارشناسـان  بوده ایـم.  وام گیرنـدگان  از  درصـد   ۳۰ بـاای 
القولنـد کـه چنیـن فعالیتـی با وظایـف بانک ها در تضـاد اسـت و در واقع آنها 

را بـه سـمت بنگاهـداری و دور شـدن از رسـالت خـود کشـانده اسـت.
مقابلـه بـا ایـن روند بود کـه تصمیم گیران مسـائل اقتصادی در دولـت یازدهم 

را بـر آن داشـت کـه بـا کاهش سـود سـپرده و سـود تسـهیات بانک هـا را به 
ریـل بازگرداننـد کـه ایـن کاهش در یک سـال اخیر در چند مرحلـه الزام آور 
شـده اسـت. آخریـن تصمیمـات درباره نـرخ سـپرده ها همین چنـد هفته پیش 

گرفتـه و مبتنـی بـر آن سـود سـپرده حداکثر ۱۵ درصد تعیین شـد.
 بـه دنبـال ایـن کاهـش بـود کـه کارشناسـان مسـائل اقتصـادی ایـن مسـاله را 
مطـرح کردنـد کـه چـرا سـود سـپرده ها کاهـش یافته و سـود تسـهیات مانند 
سـابق اسـت. اول تیر امسـال پدرام سـلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
گفـت: »بانـک هـا کاهـش نرخ سـود سـپرده بانکـی را بیشـتر بـرای کمک به 
خودشـان انجـام دادنـد تـا بـرای کمـک بـه اقتصـاد، زیرا همـان گونـه که در 
یـک روز نـرخ سـود سـپرده را سـه درصـد کاهـش دادنـد مـی توانسـتند در 

همـان جلسـه نـرخ سـود تسـهیات را هـم کاهـش دهند.« 
یـک روز بعـد رئیـس بانـک مرکـزی عنـوان کـرد:» با توجـه به کاهـش نرخ 
تـورم پیش بینـی می کنیـم نـرخ سـود تسـهیات نیـز کاهـش یابـد.« ولـی ا... 
سـیف تصریـح کـرد: »کاهـش نـرخ سـود سـپرده مسـیر کامـا طبیعـی خـود 
را طـی کـرده و متناسـب بـا کاهـش نـرخ تـورم خـود بـه خـود نیـز نرخ سـود 
سـپرده کاهـش یافتـه کـه معتقدیـم نـرخ تسـهیات نیـز از ایـن فرمـول تبعیت 
می کنـد و مـا در آینـده می توانیـم شـاهد کاهـش نـرخ تسـهیات باشـیم کـه 
اگـر بانک هـا در ایـن زمینـه اقـدام نکننـد بانـک مرکـزی وارد عمـل خواهـد 
شـد و سـقف تعییـن شـده قبلـی را بـرای نـرخ سـود تسـهیات تعییـن خواهد 
کـرد.« بـر ایـن اسـاس کامـا قابـل پیـش بینـی بـود کـه نرخ سـود تسـهیات 

بیاید. پاییـن 
یک تصمیم جدید بانکی

روز گذشـته منابـع خبـری بـه نقـل از روابـط عمومـی بانـک مرکـزی اعـام 
کردنـد: شـورای پـول و اعتبـار در یـک هـزار و دویسـت و بیسـتمین نشسـت 
خـود، اقـدام بانـک هـا و موسسـه هـای اعتبـاری بـرای تعدیل نرخ های سـود 
علی الحسـاب سـپرده بانکـی بـه حداکثـر ۱۵ درصـد بـرای سـپرده هـای یک 
سـاله را تاییـد و تصویـب کـرد. همچنین در این نشسـت نرخ سـود تسـهیات 
عقـود مشـارکتی و غیرمشـارکتی، حداکثـر معـادل ۱۸ درصـد تعییـن شـد. 
همچنیـن شـورای پـول و اعتبـار نـرخ سـود تسـهیات بانک کشـاورزی برای 
تسـهیات سـرمایه گذاری را معادل ۱۵ درصد و برای سـایر تسـهیات معادل 

۱۸ درصـد تعییـن کرد. 
ایـن مصوبـه از تاریـخ شـانزدهم تیـر امسـال از سـوی بانک هـا و موسسـه های 
اعتبـاری، ازم ااجـرا خواهـد بـود. شـورای پـول و اعتبـار همچنیـن با هدف 

تمهیـد شـرایط حضـور بانـک هـای معتبـر، رقابـت پذیـر و توانمنـد از حیـث 
سـرمایه ای در مناطـق آزاد کشـور، حداقـل سـرمایه مـورد نیـاز برای تاسـیس 
بانـک بـرون مـرزی را از ۲۵ میلیـون یـورو به ۱۵۰ میلیـون یـورو افزایش داد. 
همچنیـن از ایـن پـس انجـام عملیـات بانکـداری برون مـرزی در مناطـق آزاد 
در قالـب تاسـیس موسسـه اعتبـاری غیربانکـی، منتفی شـد و ایـن کار فقط از 

طریـق تاسـیس بانک امـکان پذیر اسـت.
ادامه رکوردشکنی در وام دهی؟

کاهـش سـود تسـهیات می توانـد تقاضـا بـرای دریافـت وام را افزایـش دهد. 
ارائـه  افزایـش  دهنـده  نشـان  برآورد هـا  آخریـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
تسـهیات بانکـی اسـت. در آخریـن روز های سـال گذشـته گزارشـی منتشـر 
شـد کـه نشـان مـی داد ارائه تسـهیات بانکی افزایش داشـته اسـت. بر اسـاس 
ایـن گـزارش شـبکه بانکـی در ۱۱ ماهـه سـال ۹4 بالـغ بـر ۳4۸ هـزار میلیـارد 

تومـان تسـهیات پرداختـه اسـت.
ایـن میـزان از وام دهـی کـه بـا تکمیـل آمـار سـاانه بـه بیـش از ایـن افزایـش 
خواهـد یافـت، بااتریـن حد در چند سـال ۹۳بوده و رقم ۳4۰ هـزار میلیاردی 
سـال ۹۳ را نیز پشـت سرگذاشـته اسـت. گزارش بانک مرکزی از تسـهیات 
دهـی بانک هـا نشـان مـی دهـد کـه ایـن مجموعـه از ابتدای سـال ۹4 تـا پایان 
بهمـن حـدود ۳4۸ هـزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسـهیات پرداختـه که این رقم 
۵۶/۲ هـزار میلیـارد تومـان معـادل ۱۹/۳ درصد نسـبت به تسـهیات پرداختی 

در ۱۱ ماهـه اول سـال۹۳ افزایش دارد. 
همچنیـن در فاصلـه دی تـا پایـان بهمـن سـال ۹4 بانک هـا حـدود ۵۰ هـزار 
میلیـارد تومـان دیگـر بـه میـزان وام دهـی خـود اضافـه کرده انـد کـه حـدود 
۱۷ درصـد نسـبت بـه مانـده قبلـی رشـد دارد. امـا بـا توجـه بـه اهمیـت تامیـن 
نقدینگـی بـرای بنگاه هـای اقتصـادی و افزایـش تسـهیات دهی بـه این بخش 
بـه منظـور رونـق تولیـد و تاثیـر در رشـد اقتصـادی، هدفگـذاری اصلـی در 
تسـهیات دهـی بانکهـا برای سـرمایه در گـردش بوده و تا بیـش از ۶۰ درصد 

بـرای ایـن بخـش تعیین شـده اسـت.
 ایـن در حالـی اسـت کـه آمارهـا نشـان می دهـد در ۱۱ ماهـه سـال گذشـته 
شـبکه بانکـی حـدود ۶۳/۲ درصـد از کل ۳4۸ هـزار میلیـارد وام پرداختـی 
خـود را بـه تامین سـرمایه در گـردش واحدهـای اقتصادی اختصـاص داده اند 
کـه حـدود ۲۲۰ هـزار میلیـارد تومان را در بـر می گیرد.حجـم تخصیص یافته 
بـه سـرمایه در گـردش در سـال ۹4 حـدود 4۵ هـزار میلیـارد تومـان و بیش از 

۲۵ درصـد نسـبت بـه مدت مشـابه سـال ۹۳ افزایـش دارد.

وام ارزان شد 

همایش بزرگ 
10هزار نفری 
بانوان محجبه 
درمیناب

مینـاب - ایرنـا -فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج مینـاب 
گفـت: همایش بـزرگ ۱۰هـزار نفری بانـوان محجبه به 
مناسـبت هفتـه عفـاف وحجـاب ۲۱تیردراین شهرسـتان 
برگـزار مـی شـود. سـرهنگ حبیـب اه سـهرابی، هدف 
از برگـزاری ایـن گردهمایـی را ترویـج سـبک زندگی 
هـای  همجـه  بـا  مقابلـه  و  جامعـه  سـطح  در  عفیفانـه 
بـا کشـف  بینـی شـده توسـط دشـمن در رابطـه  پیـش 
حجـاب زنـان عنـوان کـرد. وی افـزود: ایـن گردهمایی 
زندگـی  سـبک  گفتمـان  سـازی  فرهنـگ  منظـور  بـه 
عفیفانـه ، ایجـاد زمینـه همـکاری و هـم افزایـی سـازمان 
هـا نهادهـا و موسسـه هـای مـردم نهـاد در زمینـه عفـاف 
و حجـاب و همچنیـن تقویـت اعتمـاد بنفـس در زنـان 
محجبـه اجرایـی می شـود. وی شـرکت در نمـاز عبادی 
سیاسـی جمعـه، نشسـت منتظـران مهـدی موعود)عـج( 

 بـا رویکـرد عفـاف و حجـاب، نشسـت سـرگروه هـا بـا 
بـا  سـاله   ۱۶ دختـران  کارگاه  متربیـان،  هـای  خانـواده 
برتـری  و  خودبـاوری  حجـاب،  و  عفـاف  رویکـرد 
فرهنگـی، نمایشـگاه البسـه بـا رویکرد عفـاف و حجاب 
تولیـد ملـی و ترویـج البسـه عفیف، تشـویق زنـان نمونه 
محجبـه کـه بیـش از دو دختر محجبـه تربیت کـرده اند 
را از مهمتریـن برنامـه شـاخص در طـول هفتـه عفـاف و 

حجـاب در مینـاب عنـوان کـرد.
وی اظهارداشـت: تمـام برنامـه ها براسـاس آیـات قرآن 
امـام  حضـرت  بیانـات  و  معصومیـن)ص(  تاکیـدات 
راحـل)ره( و مقـام معظـم رهبـری در طول هفتـه عفاف 
و حجـاب بـه شـکل گسـترده پیرامون عفـاف و حجاب 
در اماکـن عمومـی و خیابـان هـای شـهرو بـا مشـارکت 

آحـاد مـردم برگرارمـی شـود .

صالح نیکبخت-حقوق دان 
آتاتـورک  فـرودگاه  سه شـنبه  شـبانگاه  انفجارهـای 
افـراد  نفـر  صدهـا  مجروح شـدن  و  کشـته  و  ترکیـه 
بی گنـاه بـار دیگـر ایـن واقعیـت را آشـکار کـرد کـه 
حامیـان آشـکار و نهان تروریسـم روزی خود گرفتار 

می شـوند.  آن 
درسـت گفته  انـد که »هـر که مـار در آسـتین بپرورد، 

از گزنـد آن در امان نیسـت«. 
دو سـال پیـش هنگامـی کـه تروریسـت های داعـش 
بـا نـام دولـت اسـامی شـهر موصـل بـه عنـوان مرکز 
پیونـد شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب بین النهریـن 
)میـان رودان( و بلکـه خاورمیانـه را تصـرف کردنـد، 
بـه جنایـات مرگ بـاری در ایـن شـهر و تمـام اسـتان 
اسـتان  آبادتریـن  و  بزرگ تریـن  عنـوان  بـه  »نینـوا« 
از  تنهـا جایـی در موصـل کـه  عـراق دسـت زدنـد. 
بـزرگ  کنسـولگری  مانـد،  امـان  در  آنـان  دسـتبرد 
ترکیـه بـا ده هـا پرسـنل آن بـود؛ گرچـه دیپلمات هـا 
و کارکنـان کنسـولگری ظاهـرا بـه گـروگان گرفتـه 
آزاد  مدتـی  از  پـس  آنـان  همـه  ولـی  بودنـد؛  شـده 
شـده و گفتنـد و خواندیـم؛ ده هـا دیپلمـات تـرک بـا 
تروریسـت های بازداشت شـده در ترکیـه کـه از چهار 
سـوی دنیـا و از مسـیر ترکیـه و بیشـتر از طریـق همین 
بـه داعـش عـازم سـوریه و  بـرای کمـک  فـرودگاه 
سیاسـت مداران  شـدند.  مبادلـه  بودنـد،  شـده  عـراق 
تـرک نمی دانسـتند؛ »مـار همـان  اسـت بـه سـیرت که 
هسـت/ ورچـه بـه صورت بـه در آیـد ز پوسـت«. این 
تروریسـت ها عوامـل اجرائـی فجایـع سـوریه و عراق 
به ویـژه نسـبت بـه ایزدیـان در شـهر »شـنگال« بودنـد. 
داعـش مسـاجد و زیارتگاه هـا را بـا خـاک یکسـان 

 . د کر
آثـار تاریخـی منقـول را بـه یغما 
ایـن  غیرمنقـول  بقایـای  و  بـرد 
مـردان  کـرد.  منهـدم  را  آثـار 
جـوان را کشـت، پسـران نوبـاوه 
و زنـان و دختـران را بـه اسـارت 
درآورده و ماننـد کنیـز و بـرده 
عـراق  و  شـام  بازارهـای  در 
سـازمان  رسـاند.  فـروش  بـه 
کـه  )میـت(  ترکیـه  اطاعاتـی 
بـا پشـتیبانی اعضـای ناتـو یکـی 
سـازمان های  معروف تریـن  از 
ایـن  ناظـر  دنیاسـت،  اطاعاتـی 

بـود.  آمدورفت هـا 
بیمارسـتان های نظامـی ترکیـه محـل مـداوا و معالجـه 
»میـت«  و  دولـت  بااین حـال  شـد.  جنایتـکاران  ایـن 
و همچنیـن ارتـش ترکیـه بـر ایـن راه مواصاتـی و 
کشـتارهای داعـش نظـارت کـرده و چشـمان خود را 

بـر آن بسـتند. 
در  داعـش  نهادهـا،  همیـن  نظـارت  و  کنتـرل  زیـر 
دو  هـر  کردنشـین  مناطـق  و  سـوریه  شـمال  عـراق، 
و  انداخـت  راه  بـه  را  وسـیعی  کشـتارهای  کشـور 
سـرانجام بـا مقاومـت مـردم کوبانـی و مبـارزه مـردم 
و گریاهـای ُکـرد، به ویـژه زنـان مبـارز، کوبانـی از 
محاصره و کشـتار رهایی یافت و تبدیل به گورسـتان 
داعـش شـد و راه هـای مواصاتـی آن محـدود شـد؛ 
لجسـتیکی  کمـک  بـه  همچنـان  ترکیـه  با این حـال 
مـی داد.  ادامـه  داعـش  بـه  درمـان  و  غـذا  تأمیـن  و 
افزون بر ایـن، هـر روز صـف تانکرهـای مملـو از نفت 
استخراج شـده بـه وسـیله داعـش از مناطـق نفت خیـز 
زمانـی  بـود.  روان  ترکیـه  سـوی  بـه  سـوریه  شـمال 
کـه روسـیه ایـن وضعیـت را مسـتند بـه عکـس، فیلـم 
و اسـناد انکار ناپذیـر افشـا کـرد، ماه عسـل اردوغـان 
و داعـش پایـان یافـت و تحـت فشـارهای بین المللـی 
»کشـتی بان را سیاسـتی دیگـر آمـد«. حمایت آشـکار 
از داعش قطع شـد، مار پرورده شـده در آسـتین بیدار 
شـد و شـروع به نیش زدن کـرد. البته هر بـار اردوغان 
آن نیش هـا را بـه دیگـران منتسـب می کـرد، غافـل از 
اینکـه کشـتار فـرودگاه آتاتـورک ماننـد پاریـس و 
را  بتـوان دیگـران  نیسـت کـه  نـوع  از آن  بروکسـل 
عامـل آن دانسـت کـه »هرکـه او مـار پرورد بـه کنار/ 

بگـزد پرورنـده را ناچـار«.

مار در آستین ترکیه 

بینـی مـی شـود امسـال از ۱۵۰۰ هکتـار مزرعـه  پیـش 
ذرت علوفـه ای در جنـوب کرمـان بیـش از ۹۷ هـزار 
تـن محصـول برداشـت شـود برداشـت ذرت علوفـه ای 
از  بـا روش مکانیـزه  اسـتان کرمـان  مـزارع جنـوب  از 
جیرفـت آغاز شـد.به گزارش خبرگزاری صدا و سـیما، 

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
اسـتان کرمـان گفـت: بـا توجه بـه مصوبات 
شـورای حفاظت از منابع آب اسـتان امسـال 
سـطح زیر کشـت ذرت علوفـه ای به نصف 
رسـیده است.سـید یعقـوب موسـوی افزود: 
پیـش بینـی می شـود امسـال از ۱۵۰۰ هکتار 
مزرعـه ذرت علوفـه ای در جنـوب کرمـان 
برداشـت  تـن محصـول  هـزار  از ۹۷  بیـش 
شـود.وی گفـت: محصـول برداشـت شـده 

در منطقـه بـرای صنعت دامپروری به اسـتانهای اصفهان، 
یزد، هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان ارسـال می شـود.

جیرفـت  شهرسـتانهای  شـامل  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
، کهنـوج ، قلعـه گنـج ، عنبرابـاد ،منوجـان ،رودبـار و 

اسـت. فاریـاب 

آغاز برداشت ذرت علوفه ای 
در جنوب استان کرمان 
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اسـتاندار کرمـان بـا تاکید بر اینکه تاش و کوشـش 
در ایـن اسـتان لحظـه  ای متوقف نخواهد شـد گفت: 
توسـعه و پیشـرفت، تنهـا هدف بزرگ مسـئوان در 

این اسـتان است.
اسـتانداری کرمـان  گـزارش روابـط عمومـی  بـه   
علیرضـا رزم حسـینی در جمـع مدیـران کرمانـی 
شـهرداری تهـران بـا اشـاره بـه دو چالش اساسـی 
سیاسـی و سیاسـت زدگی و نبود انسـجام مدیریتی 
در اسـتان کرمـان بعـد از آغـاز به کار دولـت تدبیر 
و امیـد افـزود: بـرای رفـع مسـئله سیاسـی در گام 
نخسـت بـه همـه اعـام شـد کـه اولویت نخسـت در 
اسـتان کرمـان توسـعه اقتصادی اسـت و بـر همین 
مبنـا مـدل ›وایت و توسـعه‹ مطـرح و محصول آن 
بعـد از رایزنی  های بسـیار زیاد، ایجـاد وفاق درون 

بود. اسـتانی 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بعـد از شـکل گیـری وفـاق 
ملـی در دورن اسـتانی همـه گـروه ها و جنـاح های 
سیاسـی کرمـان پـای کار آمدنـد اظهـار کـرد: مـی 
تـوان بـه صراحـت اعام کرد کـه اسـتان کرمان در 
طـول تاریـخ انقاب اسـامی شـاهد چنیـن همگرایی 
بـی  سـابقه  ای از نظر سیاسـی نبوده اسـت که البته 

ایـن را همـه اذعـان مـی  کنند.
نماینـده عالـی دولـت دولت تدبیـر و امید در اسـتان 
کرمـان از بروکراسـی اداری بـه عنـوان سـد بزرگ 

پیـش روی توسـعه اسـتان کرمان یـاد کرد.
حداقـل  سـابقه  ای  اداری  بروکراسـی  افـزود:  وی 
پیـش  تـا  100 سـاله در کشـور دارد و متاسـفانه 
ایـران روی کار آمـده بـه  ایـن، هـر دولتـی در  از 
سـلیقه خـودش این بروکراسـی را گسـترش داده و 
بـا تاسـیس دسـتگاه  هـای مـوازی و اسـتخدام  های 
بـی  ضابطـه به جای کوچک  سـازی سـاختار دولت، 
خـود را بـزرگ  تـر کـرده تـا جایـی کـه اگـر کسـی 
مـی  خواسـت قدمـی در مسـیر سـازندگی بـردارد 
همیـن بروکراسـی و قوانین دسـت و پاگیـر برای او 

بزرگتریـن مانـع بـود.
رزم حسـینی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایده مثلث توسـعه 
اقتصـادی در اسـتان کرمـان بـا هـدف هـم افزایـی 
اصولی در زمینه توسـعه ای و عبور از بروکراسـی 
اداری مطرح شـد افزود: 25 ماه گذشـته طی بازدید 
از قلعـه گنـج، دیدیـم ایـن شهرسـتان علیرغـم گنـج  

هـای فـراوان، از فقـر شـدید رنج مـی بـرد بنابراین 
طـی بررسـی  هـای انجـام شـده قـرار شـد توسـعه 
این شـهر بـه عنوان شـهر پایلوت اقتصـاد مقاومتی 
در اختیـار بنیـاد مسـتضعفان انقـاب اسـامی قرار 

گیرد.
رزم حسـینی بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه بایـد از 
مسـیر بخـش خصوصـی آغـاز شـود و دولـت هـم 
در خدمت توسـعه باشـد خاطرنشـان کرد: مجموعه 
اسـتانداری کرمـان، شهرسـتان قلعـه گنـج را مهـر 
در  مقاومتـی  اقتصـاد  بحـث  هنـوز  کـه   93 سـال 
کشـور بـه صـورت جـدی مطـرح نبـود بـه عنـوان 
شـهر پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی در اختیـار بنیـاد 
مسـتضعفان قـرار داد و امـروز بـا گذشـت کمتر از 
دو سـال، انقاب بزرگی در این شهرسـتان رخ داده 

. ست ا
وی یـادآور شـد: یـک نمونـه از برکات اجـرای طرح 
اقتصـاد مقاومتـی در قلعـه گنج ایجاد امنیـت در این 
شهرسـتان اسـت بـه طـوری که هـم اکنـون روزانه 
گردشـگران داخلـی و خارجـی زیـادی از ایـن قلعـه 

گنـج بازدید مـی  کنند.
اسـتاندار کرمـان همچنیـن بـا اعـام اینکـه کرمـان 
اقتصـاد  پایلـوت  از اسـتان  هـای  بـه عنـوان یکـی 
گفـت:  اسـت  شـده  انتخـاب  کشـور  در  مقاومتـی 
اقتصـاد مقاومتـی فروش نفت نیسـت، بلکـه اقتصاد 
مقاومتـی بـه معنای تکیه بـر ظرفیت  هـای داخلی به 

سـمت اقتصـاد درون  زا و پایـدار اسـت.
هشـتگانه  مناطـق  تقسـیم  طـرح  بـه  حسـینی  رزم 
اقتصـادی اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و افـزود: بـا 
اجـرای ایـن طـرح، توسـعه هـر یـک از بخـش  هـا 
بـه یکـی از مجموعـه  هـای بـزرگ اقتصـادی درون 
اسـتان همچـون بنیـاد مسـتضعفان، شـرکت کرمان 
موتـور، شـرکت هواپیمایـی ماهـان، شـرکت میدکو، 
شـرکت صنایـع مـس، شـرکت گل گهـر و مجموعـه 
بخـش  متولیـان  عنـوان  بـه  اسـتراتوس  هلدینـگ 
خصوصـی ایـن هشـت بخـش واگـذار مـی شـود تا 
ایـن اسـتان را در قالـب مـدل شهرسـتان قلعـه گنج 

بـه سـمت توسـعه هـر چـه بیشـتر هدایـت کننـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بر اسـتفاده 
از همـه ظرفیـت  های انسـانی و اجتماعـی منطقه در 
راسـتای توسـعه و پیشـرفت اسـتان کرمـان تاکیـد 

کـرد و یـادآور شـد: هـر کرمانـی در هـر نقطـه ای 
از کشـور و دنیـا بایـد در امـر توسـعه ایـن اسـتان 

کند. مشـارکت 
اسـتاندار کرمـان بـا تاکید بر اینکه تاش و کوشـش 
در اسـتان کرمـان یـک لحظـه متوقـف نخواهد شـد 
خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه سیاسـی کاری، فسـاد 
را  زیـادی  هـای  لطمـه  اداری  بروکراسـی  هـای  و 
در همـه ایـن سـال هـا بـه کشـور زده و اینهـا زنگ 

خطـری برای مسـئوان اسـت.
وی همچنیـن ضمـن ابـراز خرسـندی از برگـزاری 
در  تهـران  شـهرداری  اقدامـات  از  نشسـت  ایـن 
کـرد. قدردانـی  کرمـان  فرهنگـی  هفتـه  برگـزاری 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هفتـه فرهنگی کرمان سـال 
گذشـته برای نخسـتین مرتبه در برج میـاد برگزار 
شـد افـزود: این برنامـه در نوع خود کم سـابقه  بود 
که مورد توجه بسـیاری از مدیران ارشـد کشـور و 

اسـتان کرمان قـرار گرفت.
از همـه سـلیقه  هـا در هفتـه فرهنگـی  افـزود:  وی 
کرمـان در تهـران اسـتفاده شـد و همـه جنـاح هـای 
سیاسـی اسـتان کرمان در آن لحاظ و خوشـبختانه 

در بهتریـن سـطح و شـرایط برگـزار شـد.
در ادامـه نشسـت اسـتاندار کرمـان با جمـع مدیران 
کرمانـی شـهرداری تهـران کـه در سـالن جلسـات 
بـرج آزادی تهـران برگـزار شـد برخـی حاضـران 
بـه بیـان دیـدگاه هـای خـود پرداختند و مقرر شـد، 
مدیـران کرمانـی شـهرداری تهـران کارگروهـی را 
بـه  و  بیشـتر تشـکیل دهنـد  انسـجام  در راسـتای 
صورت ماهانه جلسـاتی را با مدیران اسـتانداری و 

شـهرداری  هـای اسـتان کرمـان برگـزار کننـد.

استاندار کرمان: 
پیشرفت و توسعه تنها هدف مسئوان در کرمان است

سـخنرانی  مراسـم  بـه  گزارشـی  در  شـرق 
نارمـک  مسـجد  در  احمدی نـژاد  محمـود 
می خوانیـد؛ ادامـه  در  کـه  اسـت  پرداختـه 

بـه گـزارش خبرلنـده به نقـل از شـبکه اطاع 
رسـانی راه دانا؛ مسـجد جامـع نارمک تهران، 
در ظهـر روز شـهادت امـام علـی )ع( منتظـر 
سـخنران هـر سـاله خـود اسـت. پاکاردهای 
اطـراف خیابـان دماونـد و سـمنگان، پلیس هـا 
از  مسـجد،  در  موتورسـیکلت های جلـوی  و 
حضـور محمـود احمدی نژاد که خـود در این 
محـل بزرگ شـده اسـت، خبر مـی داد. مردم 
نمـاز  اقامـه  بـرای  نیـز  روزه دار  و  سـیاه پوش 
ظهـر و عصـر در مسـجد حضور پیـدا کردند. 
احمدی نـژاد و یـاران نزدیک خـود، علی اکبر 
جوانفکـر، حمیدرضـا بقایی، ثمره هاشـمی و 
چنـد  او،  بـزرگ  بـرادر  احمدی نـژاد،  امیـر 
مسـجد  وارد  نمـاز  شـروع  از  قبـل  دقیقـه ای 

شـده و بـه بـاای مسـجد رفته انـد. 
مـردم نیـز در داخـل شبسـتان و حیاط مسـجد 
در صـف نماز ایسـتاده اند. پیرمـردی که خود 
را بـه سـختی بـه داخـل رسـانده از خاطراتش 
بـا احمدی نـژاد می گویـد کـه از وقتـی بچـه 
ایـن مسـجد رفت وآمـد می کـرده  بـوده، در 
اسـت، حتـی احمدی نـژاد مجلـس ختـم پـدر 

خـود را نیـز در همیـن مسـجد گرفت. 
جماعـت  امـام  شـد،  تمـام  کـه  ظهـر  نمـاز 
در  احمدی نـژاد  از حضـور  نارمـک  مسـجد 
هـر  او  می گویـد  و  می کنـد  تشـکر  مسـجد 
سـال بـرای سـخنرانی در روز شـهادت امـام 
علـی )ع(، بـه ایـن مسـجد کـه جـزء هیـأت 
احمدی نـژاد  می آیـد.  اسـت  آن  امنـای 
ایـن مسـجد تفقـد داشـته اسـت.  بـه  همیشـه 
١٤ سـال پیـش کـه اینجـا بـا مشـکات زیـاد 
مالـی مواجـه بـود، او برای مسـجد چک یک 
 میلیون تومانـی کشـید. نمـاز عصر کـه خوانده 
شـد، جماعتـی کـه در حیـاط و بیرون مسـجد 
بودنـد بـه داخـل شبسـتان رفتنـد، مداحـی نیز 
دقیقـه  چنـد  کـرد.  روضه خوانـی  بـه  شـروع 
کـه  شـد  درخواسـت  احمدی نـژاد  از  بعـد، 

بـرای سـخنرانی بـه پشـت تریبـون بیایـد.
همیشـه،  ماننـد  تابسـتان  گرمـای  در  کـه  او 
کاپشـن کرمی رنگ معروف خود را پوشـیده 
بـود، در میـان شـعارهای مـردم کـه می گفتند 
»شـعار هرچـی مُـرده، احمدی برمی گـرده« و 
»صل علی محمـد، یـاور رهبـر آمد« سـخنرانی 
خـود را شـروع کـرد: »بگذاریـد از همین اول 
یـک سـؤال بپرسـم، ما تـا افطار وقـت داریم، 
خوبـه؟«  غـروب  تـا  کنـم؟  صحبـت  چقـدر 
جوانـی در میـان جماعـت فریـاد زد »تا سـحر 

فردا«. 

»خسـته  گفـت:  خنـده  بـا  هـم  احمدی نـژاد 
نمی شـید؟ اصـا کسـی خسـته هسـت؟ کـی 
خسـته اس؟ البتـه بگذاریـد این سـؤال را آخر 

سـخنرانی از شـما بپرسـم«.
من از همه ٧  میلیارد انسان جهان 

کوچک تر هستم
تعریـف  بـا  را  صحبت هایـش  احمدی نـژاد 
از مسـجد محلـه خـود ادامـه می دهـد: »ایـن 
ارزش هـای  نشـر  کانـون  ابتـدا،  از  مسـجد 
انقـاب و محـل انسـان های بـزرگ و فداکار 
بـوده اسـت«. او به شـهادت امام علـی )ع( هم 
اشـاره کـرد و گفـت: »حقیقـت امـام را بایـد 
خـود امـام بیـان کنـد، مـا مانند کسـی هسـتیم 
چنـد  فقـط  و  شـده ایم  اقیانوسـی  وارد  کـه 

کرده ایـم.  صیـد  مرواریـد 
امـام بیت المـال را روزانـه بیـن مـردم تقسـیم 
را  ثـروت  بلوکه شـدن  اجـازه  و  می کـرد 
اسـامی  اقتصـاد  دنبـال  بـه  مـا  آیـا  نمـی داد. 
همیـن  اسـامی  اقتصـاد  بسـم اه،  هسـتیم؟ 
در  مـردم  عمـوم  رضایـت  مراعـات  اسـت. 
بـود.  )ع(  علـی  امـام  اعتقـاد  برابـر خـواص، 
امـام علـی )ع( می گویـد خـواص در وقـت 
در  و  دوش حکومت انـد  بـر  بـاری  آرامـش 
نمی آینـد  حکومـت  یـاری  بـه  خطـر  وقـت 
تحمـل  در حـق خـود  را  عدالـت  اجـرای  و 
نمی کننـد. از نظـر امـام علـی )ع(، اگر خشـم 
عمومـی برانگیخته شـود، خوشـنودی خواص 
و اطرافیـان فایده ای نـدارد و کاری نمی تواند 
بکنـد امـا اگـر رضایـت عمومـی پدیـد آمـد، 
هیـچ باکی از خشـم خواص زیاده خـواه نباید 
داشـت. سـخنرانی چنـد سـال قبل مقـام معظم 
رهبـری دربـاره مسـئله عـوام و خواص بسـیار 

راهگشاسـت«. و  مهـم 
علـی  امـام  آزادی خواهـی  بـه  احمدی نـژاد 
مشـاهده  »هرگـز  افـزود:  و  کـرد  اشـاره  )ع( 
او  کنـد،  مخالفـت  اراده  آزادی  بـا  او  نشـد 
امنیـت سـرزمین  عدالـت را مایـه آرامـش و 
کـه  دروغ هایـی  برخـاف  می دانسـت؛ 
موجـب  عدالـت  می گوینـد  و  می شـنویم 
)ع(  علـی  امـام  می شـود.  جنـگ  و  ناامنـی 
گرفتـن  انـدازه  بـه  حتـی  را  ظالمانـه  روابـط 
و  نمی پذیـرد  مورچـه،  دهـان  از  دانـه ای 
تمام قـد در برابـرش قیـام می کنـد. او معتقـد 
اسـت سـربرآوردن کاخ ها و قله هـای ثروت، 
محصـول بی عدالتـی و ظلـم اسـت. امـام علی 
)ع( رنـج سـه جنـگ را تحمـل کـرد امـا از 
آرمان خواهی دسـت نکشـید. بیشـتر صفحات 
تاریـخ را مورخانی نوشـته اند که دشـمن علی 
)ع( هسـتند؛ امـا حتـی همان هـا هـم یک بـار 
سـازش  نشسـت،  عقـب  علـی  کـه  نگفته انـد 

کـرد و بـه حقیقـت پشـت کـرد. 
و  نداشـت  پشـت  )ع(  امیرالمؤمنیـن  زره 
هیچ کـس در جنـگ، پشـت امـام را ندیـد«. 
احمدی نـژاد کنایـه ای هـم بـه بـاراک اوبامـا 
زد و گفـت: »زور رئیس جمهـور آمریـکا از 
می فروشـد  فخـر  امـا  اسـت  هـم کمتـر  پشـه 
خبـر  چـه  مگـر  دارد،  فرمانروایـی  ادعـای  و 

اسـت؟«
او افـزود: »کسـی غیـر از موا را نمی شناسـیم 
کـه در عین اینکـه حق با اوسـت، بـرای حفظ 
حفـظ  و  اجتمـاع  پایه هـای  و  مـال  و  جـان 
ارکان دیـن در برابـر سـنگین ترین هجمه های 
بـرای  دروغ هـا  بزرگ تریـن  و  تبلیغاتـی 
سـال های طوانـی اسـتخوان در گلـو و خـار 

در چشـم صبـر و تحمـل پیشـه کنـد. 
او هرگـز اسـرار مـردم را فاش نکـرد و هرگز 
در امـور شـخصی دشـمنانش تجسـس نکـرد. 
جوانمـردی  کامـل  مظهـر  )ع(  علـی  امـام 
اسـت؛ در لحظه سرنوشت سـاز جنـگ، وقتی 
فرصـت کشـتن عمروعـاص را داشـت، او از 
تـرس، خـود را برهنـه کـرد، امـام از کشـتن 
اگـر  امـروز  کـرد.  صرف نظـر  عمروعـاص 
و عکـس  فیلـم  از همـان صحنـه  باشـیم،  مـا 
و  می کنیـم  منتشـر  جهـان  در  و  می گیریـم 

اسـت«. این گونـه  فانـی  ببینیـد  می گوییـم 
حکومـت داری  شـیوه  بـه  احمدی نـژاد 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  هـم  )ع(  علـی  امـام 
»کم خرج تریـن، چابک تریـن، کوچک تریـن 
او  را  حکومتـی  سیسـتم  پربازده تریـن  و 
تأسـیس کـرد. در مـدت کوتـاه کمتـر از پنج 
سـال، بـا وجـود تحمیـل سـه جنـگ سـنگین 
و کارشـکنی دشـمنان توانسـت بـرای مـردم 
سراسـر سـرزمین های وسـیع اسـامی، امـکان 
اسـتفاده از آب پاکیـزه و نـان گنـدم را فراهم 
بـه  دسـت اندازی  در  کـه  عـده ای  امـا  کنـد. 
یـک  از  و  می گذارنـد  مسـابقه  بیت المـال 
بـه  آلـوده  و  نمی گذرنـد  خوابشـان  سـاعت 
مدعـی  نمی تواننـد  هسـتند،  سیاسـی کاری 
باشـند و  امـام علـی )ع(  پیامبـر و  از  پیـروی 
دیگـران را تخطئـه کننـد«. او در ایـن لحظـه 
شـروع بـه خوانـدن روضـه ای بر ای امـام علی 
)ع( کـرد و بـا گریـه از لحظـات آخر زندگی 

امـام گفـت.
و  بهشـتی  شـهید  از  هـم  یـادی  احمدی نـژاد 
از  دفـاع  جـرم  بـه  »خیلی هـا  کـرد:  یارانـش 
سـازماندهی  او  علیـه  ارزش هـا،  و  عدالـت 
کردنـد، وقتی نتوانسـتند او را تخریب کنند با 
بمـب او را قطعه قطعه کردنـد. حاا ما موظف 
هسـتیم کـه خـط و پرچم را گـم نکنیم، چون 
عـوض  همه چیـز  به هـم زدن  چشـم  یـک  در 

پـر  را  خـود  دهـان  چنـان  عـده ای  می شـود. 
از آمریـکا می گوینـد کـه حـاا  و  می کننـد 

انـگار چـه شـده اسـت. 
مردم آمریکا هم یک عده مسـتضعف هسـتند 
و مملکـت آنها در دسـت صهیونیست هاسـت 

کـه بسـاط آنها جمع خواهد شـد«. 
او سـخنانش را این گونـه پایـان داد: »در میـان 
ایـن هفـت  میلیـارد مـردم جهـان، مـن از همه 
کوچک تر هسـتم و دسـت شـما را می بوسم«. 
دعـا  چنـد  بـا  را  خـود  سـخنان  احمدی نـژاد 
از  عـده ای  هنـگام  همـان  در  امـا  داد  پایـان 
مـردم مسـجد را تـرک کردنـد و چنـد نفـری 
هـم بـرای گرفتـن عکـس و صحبـت بـا او به 
سـمت تریبـون رفتنـد. پیرمـردی هـم کـه در 
گوشـه ای نشسـته بود تا مسـجد خلوت شـود، 
به سـختی از جـای خـود بلنـد شـده و گفـت: 
»توقـع داشـتم احمدی نژاد از خـودش بگوید. 
کاش بـه حرف هایـی کـه در ایـن سـخنرانی 

زد، خـودش هـم عمـل می کـرد«.
بازار داغ سلفی

ماشـین  بـا  چنددقیقـه  از  بعـد  احمدی نـژاد 
تـا  صدقدمـی  کـه  خـود  منـزل  سـمت  بـه 
مسـجد فاصلـه دارد رفـت. مردمـی هـم کـه 
او  منتظـر  سـلفی  و  عکـس  گرفتـن  بـرای 
ماشـین  افتادنـد.  راه  ماشـین  به دنبـال  بودنـد 
او  بـه میـدان ٧٢ کـه می رسـد،  احمدی نـژاد 
پیـاده می شـود و جلـوی بن بسـت  از ماشـین 
قـرار  خانـه اش  آن  انتهـای  در  کـه  هدایـت 
بـرای  و  مـی رود  صندلـی  یـک  روی   دارد، 
مردمـی که حـدود صد نفری هسـتند، دسـت 
موبایل های شـان  بـا  عـده ای  می دهـد.  تـکان 
بـرای گرفتن سـلفی خـود را به او می رسـانند. 
احمدی نـژاد هـم اسـتقبال می کنـد و بـا همـه 
آنهـا عکـس می گیـرد. جوانـی فریـاد می زند 
آقـای احمدی نـژاد بایـد ٩٦ برگـردی و حـق 
مـا را بگیـری، احمدی نـژاد هـم فقـط بـه او 
لبخنـد می زنـد. امـا از غامحسـین الهـام کـه 
زمانـی سـخنگوی دولـت او بود، خبر رسـیده 
کـه گفته اسـت با سـخنگوی شـورای نگهبان 
احمدی نـژاد  صاحیـت  تأییـد  مـورد  در 
صحبـت کـرده و حتـی کمپیـن مردمـی برای 

بازگشـت او تأسـیس شـده اسـت. 
چنـد خانـم و آقـا هـم نامه هـای خـود را به او 
می دهنـد. جوانـی بـه بغل دسـتی خـود گفـت 
فـردی  امـا  نـدارد،  مسـئولیتی  دیگـر  کـه  او 
مسـئولیت  چـرا  می گویـد  او  بـه  بااعتـراض 
نـدارد! همیـن اان هم عضو مجمع تشـخیص 

مصلحـت نظـام اسـت.
سـروصدا باعـث شـده اسـت کـه همسـایه ها 
از پنجـره سـرک بکشـند و چنددقیقـه ای ایـن 

صحنه هـا را نـگاه کننـد، حتـی یکـی از آنهـا 
بـا زیرپـوش از همان جـا از ایـن اتفاقـات فیلم 
می گرفـت. جوانـی هـم حمیـد بقایـی را کـه 
در گوشـه ای ایسـتاده اسـت، بـا صـدای بلنـد 
می گویـد،  او  بـه  خطـاب  و  می زنـد  صـدا 
ناراحت نباشـید آقـای بقایـی، حکم هایی که 
به ناحـق بـرای شـما صـادر کرده انـد درسـت 
و  می زنـد  لبخنـدی  هـم  بقایـی  می شـود. 
نزدیـک  یـاران  دیگـر  از  می کنـد.  سـکوت 

احمدی نـژاد هـم خبـری نیسـت.
گرمـای هـوا گارد حفاظتـی و پلیس هایی که 
در اطـراف منـزل احمدی نـژاد هسـتند را هـم 

کافـه کرده اسـت. 
فـردی کنـار احمدی نـژاد می آیـد و با صدای 
همسـایه ها  از  یکـی  بچـه  می گویـد  بلنـد 
در  همچنـان  کـه  مـردم  از  و  کـرده  تشـنج 
می خواهـد  هسـتند  سـلفی گرفتن  حـال 
از  هـم  احمدی نـژاد  کننـد.  تـرک  را  آنجـا 
دهنـد  اجـازه  کـه  می کنـد  خواهـش  مـردم 
ماشـین همسـایه از بن بسـت بیـرون بیایـد. ١٠ 
حـال  در  او  همچنـان  امـا  می گـذرد،  دقیقـه 
او  بـه  کـه  نامه هایـی  و  اسـت  سـلفی گرفتن 
می دهنـد را می خوانـد. ماشـین همسـایه هـم 

می شـود. رد  سرنشـین  یـک  بـا  تنهـا 
پیرمـردی کـه پوشـه ای پر از کاغذ در دسـت 

داشـت و از لحظـه ای کـه آمـده بـود خیلـی 
احمدی نـژاد  بـا  حتمـا  کـه  داشـت  اصـرار 
لبخنـد  و  ایسـتاده  بگیـرد، گوشـه ای  عکـس 

می زنـد. 
کـه  اصفهـان  طوقچـی  »از  گفـت:  او 
آمـده  دارد،  فاصلـه  تهـران  بـا  ٥٠٠کیلومتـر 
تـا فقـط یـک سـلفی بـا احمدی نـژاد بگیـرد، 
مغـازه  تبلیغاتـی  کارت  بـرای  را  عکـس 
کارت هـای  پیرمـرد  بعـد  می خواهـم«.  خـود 
قبلـی اش را هـم کـه روی آن عکـس خـود 
و  صوتـی  مغـازه  و  بـود  احمدی نـژاد  بـا 
تصویـری و فـروش موتـور و گوشـی موبایل 
تبلیـغ می کـرد در میـان  بـه صـورت قسـطی 
رفته انـد،  همـه  تقریبـا  کـرد.  پخـش  مـردم 
پاییـن  صندلـی  از  احمدی نـژاد  بااخـره 
می آیـد و بـه سـمت خانـه مـی رود. در راه باز 
هـم بـا چنـد همسـایه خوش وبـش می کنـد و 
بـا دو کـودک سـلفی می گیـرد. بـه در خانـه 
کـه می رسـد، بـرادرش و حمیـد بقایـی را بـه 
خانـه دعـوت می کند و پشت سـر آنـان داخل 
می شـود، امـا دوبـاره برمی گـردد و از همـان 
هنـوز  کـه  نفـری  چنـد  بـه  بن بسـت  انتهـای 
چندبـار  و  می دهـد  تـکان  دسـت  مانده انـد 

می کنـد. خداحافظـی 
منبع: روزنامه شرق

سخنان احمدی نژادی احمدی نژاد در نارمک 

بـه گـزارش مکران جـادری درجلسـه کارگـروه تخصصی 
اشـتغال اسـتان هرمـزگان گفـت: امیدواریـم روز بـه روز 

شـاهد رونـق کسـب و کار و تولیـد باشـیم.
اقتصـاد مقاومتـی درسـال جـاری  افـزود بحـث مهـم  وی 

اسـت. تولیـدی  واحدهـای  راندمـان  افزایـش 
در سـال جـاری قـرار بر ایـن اسـت ۳٠۸ واحـد تولیدی در 
دسـتورکار قـرار گیـرد کـه تـا کنـون بیـش از ٦٠ واحـد با 

اشـتغال زایـی بـرای بیـش از ٥٠٠ نفر را شـاهد هسـتیم.
وی در رابطـه بـا بحـث ایجـاد شـغل اذهـان داشـت :فقـط 
و  نیسـت  کار  مـاک  دولـت  بـه  مربـوط  مسـائل  مـرور 
اولویـت مـا نبایـد دولـت و مشـاغل دولتـی و پشـت میـز 
نشـینی باشـد.باید از تمـام ظرفیـت هـای موجـود اسـتفاده 
کنیـم و بـه مـردم راهـکار ارائـه دهیـم بایـد یـک تعریـف 
جدیـد از کار ایجـاد کـرد .وی گفـت کار فعالیتـی اسـت 
کـه درآمـدزا باشـد نـه نشـتن پشـت یـک میـز و گرفتـن 
حقـوق از دولـت .بایـد بـار را از دوش دولـت برداشـت و 

بـه سـمت تولیـد رفـت. 
گفـت  دانشـگاهی  التحصیـان  فـارغ  مـورد  در  جـادری 
دانـش آموختـگان مـا بایـد بـه سـمت تاسـیس شـرکت و 
کارآفرینـی پیـش برونـد ودر مشـاغل دولتـی کمتـر دیـده 
شـوند زیرا هرچه یک ارگان کارمند بیشـتری داشـته باشـد 
رقابـت کاری کمتـر میشـود و کار هـا را بـه دیگری محول 
میکننـد و عمـا فعالیـت مفیـدی نخواهنـد داشـت و ایـن 

رکـود را در بـازار کار بـه ارمغـان دارد.
بـرای افزایـش اشـتغالزایی بانـک هـا یـک محـرک خوب 
هسـتند و نیازمنـد هسـتیم مشـارکت بانک ها افزایـش یابد.

در سـال اخیـر ٦/١درصـد رشـد بیکاری داشـتیم. 
البتـه بـه ایـن معنـا نیس که شـغلی ایجـاد نشـده و ارگانهای 

دولتـی در مجمـوع متعهـد ایجـاد شـغل بـه تعـداد ٩٧٠٧ 
شـغل بودنـد کـه تـا کنـون ٩٩٠٤ شـغل ایجـاد شـده ایـن 
یعنـی فراتـر از تعهـد عمـل کردیـم امـا مشـکل مـا فزایـش 
جمعیـت اسـت کـه بصـورت تصاعـدی اسـت و همینطـور 
کاهـش نیـروی کار فنـی و افزایـش رشـته هـای نظـری و 
تئـوری اسـت کـه ایـن امـر زیـاد مناسـب احـواات اسـتان 

و کشـور نیسـت.
دکتـر جاسـم جـادری در رابطـه بـا اقتصـاد مقاومتـی بیـان 
داشـت:در ایـن راسـتا بایـد بـه اشـتغال پایـدار رو بیاوریـم 
و نـه مشـاغل کوتـاه مـدت مثـال واگـذاری پـروژه هـای 
نیمـه تمـام بـه اهـل فـن و متخصصـان هرحوضـه متناسـب 
بـا تخصـص و کارآیـی-دادن تسـحیات دولتـی و همـوار 

سـازی مسـیر تولیـد.
وی دربحـث اجتماعی و معضلـات بیکاری گفت:یکی از 
معضـات جمهـوری اسـامی بیـکاری و روند رو به رشـد 
آن اسـت .تمـام دولـت ها قـول کاهش بیـکاری را داده اند 
امـا فرصـت هـای اشـتغال بـه حـد مطلـوب نرسـیده و تنهـا 

عامـل آن عـدم گرایـش به سـمت تولید اسـت.
وی گفـت بیـکاری باعـث بروز مسـائل حاشـیه ای میشـود 
اجتماعـی  پرخاشـگری-اعتیاد-بداخاقی  مثـل  مسـائلی 
وقتـی جوانـی بیـکار اسـت ایـن عواقـب را هـم دارد. اگـر 
زنـدان هـای مـا پـر شـده اسـت عامـل اصلـی آن بیـکاری 
اسـت. در برخـی مـوارد فقـر باعـث میشـود جـوان دسـت 
بـه کار خافـی بزنـد کـه بـه زنـدان بـرود کـه حداقـل نـان 
بـرای خـوردن و سـقفی بـرای زندگـی داشـته باشـد و چـه 
جایـی بهتـر از زنـدان. جوانـان اگـر مشـغول بـه کار بودنـد 

معضـات اجتماعـی مـا کمتـر بـود.
عکس وخبر: محمدرضا قنبرپور

جادری استاندار هرمزگان:
علت پرشدن زندانها بیکاری جوانان است 
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هر هفته با صبح مکران
گستره توزیع: هرمزگان کرمان سیستان و  بلوچستان

بـه گـزارش مکـران :آییـن  تشـییع پیکـر شـهدای محیـط بان 
اسـتان هرمـزگان بـا حضـور خانـواده معظـم شـهدا ء ، معاون 
رئیـس جمهـور وریاسـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
معصومـه ابتـکار ، اسـتاندار هرمـزگان وهیات همـراه فرمانده 
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور ، فرمانـدار شهرسـتان 
بندرعبـاس ، نماینـدگان اسـتان هرمزگان در مجلس شـورای 
اسـامی ، مدیـران دسـتگاههای اجرایـی اسـتان ، نیروهـای 
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان فـارس ، پرسـنل اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت هرمزگان ، سـازمان هـای  مردم 
نهـاد اسـتان هرمـزگان و مـردم شـهید پـروز و وایـت مـدار 
شهرسـتان بندرعبـاس در محـل گلـزار شـهدای بندرعبـاس 

شـد.  برگزار 

زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل  ابتـدا  مراسـم  ایـن  در 
هرمـزگان ضمـن عـرض تسـلیت بـه معـاون ریاسـت جمهور 
وریاسـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت ، خانـواده معظـم 
شـهداء ازجمله شـهدای محیط بان اسـتان هرمزگان از درگاه 
خداونـد صبرجزیـل بـرای  خانـواده ایـن عزیـران و جامعـه 

محیـط زیسـت کشـور را خواسـتار گردیـد . 
ارشـد تریـن  مقـام محیـط زیسـت اسـتان هرمـزگان ضمـن 
تشـکر از دسـتگاههای انتظامـی وامنیتـی اسـتان در خصـوص 

۲۴سـاعت  از  کمتـر  در  شـکاروصید  متخلفیـن  دسـتگیری 
خواسـتار  شـد مجـازات بـرای متخلفیـن  غیـر مجاز ازسـوی  
دسـتگاه قضایـی شـد . وی افـزود : مـا بـر عهـد خود ایسـتاده 
ایـم وتـا آخرین قطـره خون خـود از طبیعت کشـور حفاظت 
خواهیـم کـردواز هیـچ تاشـی وکوششـی دریـغ نخواهیـم 
کـرد زیـرا افـق نـگاه مـا سـیره و روش سـید وسرورشـهیدان 

اباعبـداه الحسـین اسـت . 
در ادامه این مراسـم اسـتاندار هرمزگان ضمن عرض تسـلیت 
وریاسـت    جمهـور  رئیـس  معـاون  حضـور  از  قدردانـی  و 
محیـط زیسـت کشـور ، دسـتگاههای اجرایـی در آیین وداع 
بـا شـهدای محیـط بانـا ن اسـتان افـزود : همانطـور کـه مـی 
دانیـم امـروز روز شـهادت انسـانیت ، شـجاعت ، عدالـت و 

امامـت اسـت زیـرا امام علـی )ع( پرجمـدار همه ایـن صفات 
اسـت. وچـه سـعادتی کـه آییـن تشـییع پیکـر شـهدای محیط 
بـان اسـتان با شـهادت موایشـان امام علـی )ع( مصادف بوده 
اسـت . همانطـور کـه مـی دانیم محیـط بانان اسـتان هرمزگان 
بـرای پاسـداری وحفاظـت از طبیعـت بـه شـهادت رسـیدند 
واقعـا جـای   . انسـانها هسـتند  تریـن  مظلـوم  آنهـا  وبراسـتی 
تاسـف دارد کـه چـه انسـانهایی بـا چـه قسـاوت قلبـی وباچه 
انگیـزه ای حافظـان طبیعـت خود را به شـهادت می رسـانند . 

اف برایـن انسـانهای بدکـردار وکینـه جـو.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان هرمـزگان  ضمـن 
اسـتان  وامینـی  انتظامـی  دسـتگاههای  از  تشـکر 
را  متجاوزیـن  بـرای  مجـازات  اشـد   ، هرمـزگان 

 . خواسـتار شـد 
جاسـم جـادری با بیـان اینکه : اینجانب از ریاسـت 
جمهـور ، نماینـدگان اسـتان هرمـزگان در مجلس 
تقاضـای همیـاری وکمـک در  شـورای اسـامی 
خصـوص بهبـود وضعیـت محیـط زیسـت اسـتان 
رادارم زیـرا اسـتانمان از آایندگـی محیط زیسـت 
رنـج مـی برد . مادرسـال گذشـته سـعی کردیم که 
بودجه محیط زیسـت اسـتان را بااببریم ولی هنوز 
تـا وضیعـت ایـده ال فاصلـه داریم . دشـمنان بدانند 

دررا ه آرمانمـان آنقـدر شـهید وجانبـاز میدهیـم وراه امـام 
علـی )ع( را همچنـان پررهـرو نـگاه خواهیـم داشـت وازایـن 

راه کوتـاه نخواهیـم آمـد . 
درادامـه این مراسـم معاون رئیس جمهور وریاسـت سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت ضمـن عـرض تسـلیت بـه مناسـب 
اسـتان  زیسـت  محیـط  وشـهدای  )ع(  علـی  امـام  شـهادت 
هرمـزگان وفـارس بـه قرائـت پیـام تسـلیت ریاسـت جمهـور 
دکتـر حسـن روحانی در خصوص شـهدای اسـتان هرمزگان 
وفـارس پرداخـت . وی درادامـه از همـه مسـئولین اسـتانی ، 
خانـواده معظـم شـهدا که هم اکنـون در آیین تشـییع حافظان 
طبیعـت کـه در کنارآنهـا ایسـتاده انـد قـدر کـرد . همانطـور 
کـه میدانیـم ایـن طبیعـت بکـر میـراث کشـور اسـت و مـی 
بایسـت با مدیریت صحیح آن را به دسـت آیندگان بسـپاریم 
پـس همـه مـا در مقابـل ایـن نعمـات الهـی مسـئول هسـتیم . 
وهمـکاران  مـا در سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشـور با 
برنامه منسـجم آموزشـی در ایـن امرمهم تـاش مینمایند تا با 

عشـق ورزی بـا طبیعـت در حفـظ آن کوشـا باشـیم . 
وی در بخـش دیگـر سـخنان خـود از دسـتگاههای امنیتـی 
اسـتان هرمزگان در خصوص دسـتگیری متخلفیـن غیر مجاز 
شـکاروصید  قدردانـی نمـود  .  ابتـکار تاکید کـرد : اینجانب 
در خصـوص رسـیدگی بـه پرونـده هـای  تخلفـات محیـط 
زیسـتی   بـا ریاسـت قـوه قضائیـه جلسـات مکررداشـته ایـم 
وامیـد اسـت هرچه سـریعتر تسـریع در این امر انجـام پذیرد . 
 شـهید قلـب تاریـخ اسـت ومتعلـق بـه همـه جهانیـان اسـت . 
مابـرای حفاظـت از محیـط زیسـت کشـور ازهیـچ کوششـی 

دریـغ نمـی کنیـم واز تخریب هـا ، توهین ها وسـنگ اندازی 
هـا هراسـی نداریـم زیرا تکلیف مان روشـن اسـت و بـا اباغ 
سیاسـت های کـی نظام در حوزه محیط زیسـت توسـط مقام 
معظـم رهبـری مسـیری روشـن بـرای محیـط زیسـت کشـور 
تعریـف شـده اسـت و ایـن مسـیر را بـا قـدرت ادامـه خواهیم 
داد. ونخواهیـم گذاشـت پرچمی را شـهیدان محمد دهقاتی، 
پرویـز هرمـزی و منوجهـر شـجاعیان برداشـته بودند بـه زمین 
حرمـت  شـکنی  حرمـت  اسـت  تلـخ  چـه  و  شـود  گذاشـته 

شـکنان در مـاه مبـارک رمضـان .
ارشـد تریـن مقـام سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـوراز 
اقدامـات انجـام گرفتـه شـده در خصـوص مسـائل رفاهـی ، 
معیشـتی )۳۰۰۰امتیـاز محیـط بانـان ( وپـی گیری آن توسـط 
شـخص ریاسـت جمهـور اشـاره کرد وافـزود : ماتمـام تاش 
خـودرا در جهـت رفـع مسـائل معیشـتی وحقوقـی محیـط بان 

تـا وضعیـت ایـده آل انجـام خواهیـم داد.
وی ضمـن قدردانـی از حضـور نماینـدگان اسـتان هرمـزگان 
اسـتان  بـان  محیـط  شـهدای  پـاک  پیکـر  تشـییع  آییـن  در 
هرمـزگان واهتمـام آنهـا بـه مسـائل محیـط زیسـت خواسـتار 
همـکاری نزدیکتـر در مجلـس شـورای اسـامی در مباحـث 

محیـط زیسـت کشـور  شـد 
معصومـه ابتـکار در سـخنان پایانـی خود باردیگـر تاکید کرد 
: مـن و همکارانـم در محیـط زیسـت کشـور در راه دفـاع 
از طبیعـت اسـتوار ومحکـم ایسـتاده ایـم واز شـهادت باکـی 
نداریـم وایـن خـون شـهدای ما اسـت که مـارا از پیـش قوتیر 

مـی نماید .
محمدرضا قنبرپور خبرنگار مکران

مراسم تشییع محیط بانان هرمزگانی  با حضور ریاست سازمان محیط زیست 

وزير دادگستري:
 فسادهايی که امروز 

می گويند را پنج سال 
 پیش گفتم/ صداوسیما 

مدت ها من را بسته بود/ 
به مجلس گفتم، گفتند 

برخورد سیاسی می کنی 
مصطفی پـور محمدی گفت: فسـادهایی که امروز 
مـی گوینـد را پنـج سـال پیـش گفتـم صداوسـیما 

اجـازه پخـش نداد.

مصطفی پـور محمدی گفت: فسـادهایی که امروز 
مـی گوینـد را پنـج سـال پیـش گفتـم صداوسـیما 

اجـازه پخـش نداد.
بـه گـزارش انتخاب، وزیـر دادگسـتری با حضور 
در بـك برنامـه تلویزیونـي گفـت: " 5 سـال پیش، 
تخلـف  مـوارد  از  بسـیاری  بـا  داشـتم  قصـد 

برخـورد کنـم ولـی نگذاشـتید و نگذاشـتند".
وی افـزود:" صـدا و سـیما مـدت هـا من را بسـته 
بـود و ادعـا مـی کردنـد کـه برخوردهـای مـن با 
مفاسـد سیاسـی اسـت در حالـی مشـخص نبـود 

منظورشـان از برخـرد سیاسـی چیسـت"؟
پورمحمـدی ادامـه داد:" ایـن مسـائلی کـه امـروز 
مشـخص شـده من 5 سـال قبل به مسـئوان گفته 

بودم".
وی بـا اشـاره بـه حضـوزش در جلسـه غیرعلنی 
درمجلـس نهـم گفـت:" در یك جلسـه غیرعلنی 72 
دقیقـه ای حـدود 4 سـال قبـل تمـام مـواردی کـه 
امروز مشـخص شـده را برای نمایندگان تشـریح 
کـردم ولـی در همـان جلسـه بـه مـن یادداشـتی 
دادنـد بـا ایـن مضمـون کـه بـا موضوع سیاسـی 
برخورد می کنید. فیلم آن جلسـه و یادداشـتی که 

بـه مـن دادنـد هنوز هـم موجود اسـت".
بـه  جلسـه  آن  در  گفـت:"  دادگسـتری  وزیـر 
نماینـدگان تأکیـد کـردم کـه نظـام بانکـی مشـکل 

برسـید". فریـاد  بـه  بایـد  دارد 

رئیـس دفتـر بازرسـی ویـژه مقـام معظـم رهبـری از دسـتور 
رئیـس جمهـور بـرای رسـیدگی بـه موضـوع حقـوق هـای 

بـاا در دسـتگاهها و ادارات تشـکر کـرد.
بـه گـزارش خبرآنایـن، انتشـار فیش های حقوقـی نجومی 
کـه ایـن روزهـا بـه دغدغـه افـکار عمومـی بـدل شـده و به 
محورهـای  از  یکـی  یافتـه،  راه  جمعـه  نمـاز  تریبون هـای 
سـخنران ویـژه شـب قـدر در حـرم امـام خمینـی)ره( بـود. 
حجـت ااسـام علـی اکبـر ناطـق نـوری در مراسـم احیـاء 
شـب بیسـت و یکم ماه مبارک رمضان، با تشـکر از دسـتور 
حجـت ااسـام روحانـی بـرای رسـیدگی بـه ایـن موضوع 
گفـت: مـن از ایشـان خواهـش مـی کنـم کـه ایـن موضوع 
را جـدی بگیرنـد؛ البتـه اینهـا مربـوط بـه ایـن دوره نیسـت 
و متعلـق بـه دوره هـای مختلـف اسـت و ایـن پرداخـت هـا 
طبـق قانـون هـا و آییـن نامه هـای غلط اسـت. اینکـه تحت 
عنـوان پـاداش در شـرکت هـای دولتی این حقـوق ها تعلق 
مـی گیرنـد؟ پاداش چیسـت؟ مـن خواهش می کنـم به این 
موضـوع رسـیدگی شـود و اگـر آییـن نامـه هـا غلط اسـت 
یـک ایحـه دو خطـی بـه مجلـس بدهیـد تا اصاح شـود و 
نظـام پرداخـت هماهنـگ بـرای همه جـاری شـود؛ چرا که 

ایـن حقـوق هـای بـاا قابـل تحمل نیسـت.
بـه گفتـه وی، نبایـد فیـش های حقوقـی نجومی عـده کمی 
از مدیـران دسـتگاه های دولتـی، تصور عدالـت موجود در 

جامعـه را خدشـه دار کند.
اهـم سـخنان وی را بـه نقـل از جمـاران و ایرنـا 

: نید ا بخو
** علـی)ع( جـز بـرای خـدا سـخن گفتـه باشـد، شمشـیر 
نـزد، فریـاد نکشـید و حتی سـکوت نکرد. علـی)ع( اگر ۲5 
سـال سـکوت کرد به خاطر خدا و احسـاس مسـئولیتی بود 

کـه در قبـال اسـام، پیامبـر)ص( و خـدای متعـال مـی کرد 
و او اگـر خافـت را نمـی پذیـرد یـا اگـر در زمانـی دیگـر 
آن را می پذیرد، ناشـی از همین احسـاس مسـئولیت اسـت.

و  بـی حسـاب  هـای  ثـروت  کـه  کسـانی  بـا  **علـی)ع( 
کتـاب داشـتند برخـورد مـی کـرد و دشـمنانی نیـز داشـت، 
زیـرا انسـان اگـر بخواهد حق بگوید و دسـتور خـدا را اجرا 

کنـد هزینـه در پـی خواهـد داشـت.
واقعـی  معنـای  بـه  اسـامی  حکومـت  بخواهیـم  اگـر   **
را  اشـتر  مالـک  بـه  علـی)ع(  فرمـان  بایـد  کنیـم  پیـاده  را 
دسـتورالعمل قـرار دهیـم و مواضـع و اهداف خویـش را بر 
اسـاس آن تنظیـم کنیـم و قاضـی و فرمانـدار را بـر اسـاس 
همیـن فرمـان برگزینیـم. علـی)ع( در مـورد اطرافیـان، بـه 
مالـک توصیـه مـی کننـد کـه مراقـب آنـان باشـد، ریشـه 
امـاک  تقسـیم  اجـازه  و  بخشـکاند  را  شـان  سـتمکاری 

دولتـی میـان آنهـا را ندهـد.
**}بـا انتقـاد از وضـع فعلی کشـور{ آیـا ما امروز مسـئول 
نیسـتیم؟ آیـا نگهـداری ایـن انقـاب مسـئولیت نـدارد؟ مـا 
مـی خواهیـم ایـن انقـاب بـرای جهـان اسـام و کل دنیـا 
الگـو باشـد؛ آیا ۳7 سـال پـس از پیـروزی انقاب اسـامی 
مـی توانیـم ادعـا کنیم کـه الگوییم؟ آیـا مـا در مقابل خون 
شـهدا، مقابـل خانـواده های آنهـا، مقابل فریاد امـام و مقابل 
خـدا مسـئولیت نداریـم؟ آیـا بـا ایـن وضعیـت رویمـان می 
شـود کـه بگوییـم مـی خواهیم بـرای جاهای دیگـر دنیا می 

خواهیـم الگو شـویم؟
وضعیـت  مـورد  در  خودمـان  را  آمارهایـی  متأسـفانه   **
معتـادان، کارتـن خـواب ها، رشـوه و... منتشـر مـی کنیم و 
دشـمن ایـن آمـار را از خودمـان مـی گیرد و علیـه خودمان 
اسـتفاده مـی کنـد. البتـه مـن نمـی خواهـم از شـبکه هـای 

از  آنهـا  امـا  ببـرم،  اسـم  غربـی 
خـود روزنامـه هـا و سـایت های 
داخلـی ایـن آمـار را مـی گیرنـد 
و منتشـر مـی کننـد؛ آیـا بـا ایـن 
مختلـف  هـای  زمینـه  در  وضـع 

مـی توانیـم الگـو شـویم؟
کـه  اسـامی  جمهـوری  در   **
اینقـدر بـرای آن فـداکاری شـد 
نیـز در مـورد مسـائل  و رهبـری 
مختلـف هشـدار مـی دهنـد، آیـا 
مـی توانیـم ادعـا کنیـم کـه قـوه 
قضائیـه مـا بـه تمـام معنا اسـامی 
اسـت؟ آیا مـی توانیم ادعـا کنیم 
کـه مـردم جایـی بروند که شـأن 
پـول  طمـع  و  شـود  حفـظ  آنهـا 

گرفتـن و رشـوه در میـان نباشـد؟ البتـه در همه جـا اینگونه 
نیسـت امـا ایـن امـور وجـود دارد.

** همـه مـا مـورد سـوال قـرار مـی گیریـم و بایـد آسـیب 
از  بسـیاری  از ۳7 سـال در  پـس  شناسـی کنیـم کـه چـرا 
بـا  مـا  کشـور  البتـه  ایـم؟  داشـته  قهقهرایـی  سـیر  مسـائل 
مدیریـت رهبـری و دعـای امام و  شـهدا اسـتقال دارد، در 
یـک منطقـه پـر آتـش  امنیـت دارد، با فـداکاری سـربازان 
گمنـان امـام زمان)عـج( و بچـه هـای مخلـص در نهادهـای 
مختلـف امنیـت وجـود دارد کـه همـه اینهـا نعمـت اسـت 
امـا چـرا قـدر ایـن نعمـت هـا را نمـی دانیـم و بـه وظایـف 
و مسـئولیت هایمـان توجـه نمـی کنیـم؟ چرا یـک فرماندار 
بایـد سـالها در مسـئولیت خود باقـی بماند؟ چرا کسـی باید 
جـرأت کنـد بگویـد کـه بـرای یـک موضـوع فـان کارها 

بایـد انجـام شـود و فـرد بایـد چنـد نفـر را ببینـد تـا موضوع 
شـود؟ حل 

** روزی یـک نفـر در دفتر بازرسـی نزد مـن آمد و گفت 
مـن هیـچ توقعـی از شـما نـدارم و فقـط مـی خـوام کـه از 
دادگاه بخواهیـد بـه پرونـده مـن عادانـه رسـیدگی شـود؛ 
چـرا بایـد تـن مـردم اینگونـه بلـرزد و مـردم بـه ایـن اجماع 

برسـند کـه همـه اینهـا خرابند؟ 
** مسـئوان حکومـت بایـد برای خشـکاندن ریشـه ظلم و 
زیـاده خواهـی از نزدیـکان خود شـروع کنند و اجازه سـوء 

اسـتفاده این افـراد از مقامشـان را ندهند.
** مـردم و مسـئوان بایـد قدر امنیت و آسـایش کشـور را 
در منطقـه پرآشـوب و جنـگ زده بداننـد و از کارهایی که 

بـه تضعیـف نظام مـی انجامد، پرهیـز کنند.

انتقاد ناطق نوری از وضعیت کشور:
 پس از 37 سال رویمان می شود که بگوییم می خواهیم الگوی جهان باشیم؟ 

آغاز استفاده هندی ها از 
سبک ترين جنگنده مافوق 

صوت جهان پس از 33 سال 
 دوفرونـد جنگنـده سـبك و تهاجمـی بومـی هنـد 
،بعنـوان سـبکترین جنگنـده مافـوق صـوت جهان 

بـه نیـروی هوایـی ایـن کشـور پیوسـت . 
بـه گفتـه مقامـات دفاعـی ،ایـن دو فرونـد جنگنـده 
تـك موتـوره 'تجـاس' پـس از 33 سـال از شـروع 
سـاخت ،روز جمعـه تحویـل نیـروی هوایـی هنـد 

. شد

نیـروی هوایی هند، قرار اسـت نسـل هـای اس پی 
1 و اس پـی 2 ایـن جنگنـده هـا را در اسـکادران 

'خنجـر هـای پرنده' بـه خدمـت بگیرد.
انتظـار مـی رود ایـن اسـکادران جدیـد هوایی هند 

تا سـال 2020 تکمیل شـود.
بـه گفتـه مقامـات دفاعی قرار اسـت شـش جنگنده 
تجـاس دیگـر نیـز تـا پایـان سـال مالی جـاری به 

نیـروی هوایـی هند تحویل شـود.
 انتظـار می رود شـرکت هوایی هندوسـتان )هال( 
تـا چنـد مـاه آینـده دو جنگنـده دیگـر را نیـز بـه 

نیـروی هوایـی هنـد تحویـل دهد.
قـرار بـود ایـن جنگنده هـا در سـال 2011 تحویل 
نیـروی هوایـی هنـد شـود ولـی کمبـود قطعـات و 

مشـکات مالـی باعـث تاخیـر تحویـل آنها شـد.
مقامـات شـرکت هال هنـد اعام کردنـد، نگه داری 
جنگنـده هـای مـدرن نیـروی هوایـی هنـد از جمله 
جنگنـده روسـی سـوخوی 30 بسـیار هزینـه بـر 
اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان دفاعی،آمادگی کمتر 
نیـروی  سـوخوی  اسـکادران  درصـدی   60 از 
ایـن  نیـروی هوایـی  نگرانـی  باعـث  هوایـی هنـد 

کشـور شـده اسـت .
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کشف باکتری 
کشنده آدمخوار 
در سواحل تگزاس

اوایـل همیـن مـاه مردی بـه نـام  »آدریان روز« در جشـنی 
کـه اعضـای خانواده اش به مناسـبت روز پـدر در یکی از 
سـواحل تگـزاس برپـا کـرده بودند دچـار نوعـی عفونت 
شـد و بـه واسـطه همـان عفونـت گوشـت بدنـش بـه طرز 
وحشـتناکی خـورده و نابـود مـی شـد ، از قـرار معلـوم 
باکتـری آدم خـوار در سـواحل تگـزاس وجـود دارد و 

سـامت اهالـی را تهدیـد مـی کند.
 کشف باکتری آدمخوار در تگزاس

بعـد از یک جشـن خانوادگـی در سـاحل آفتابی تگزاس 
آدریان 42 سـاله دچار سـردرد و خارش شـدید شـد . بعد 
از گذشـت چنـد روز عـادم موجـود در بـدن او شـدت 
گرفـت و تغییـرات هشـدار دهنـده ای در یکـی از پاهـای 
او بـروز کـرد. پزشـکان بعـد از انجـام آزمایشـات دقیـق 
متوجـه وجـود باکتـری بـه نـام »ویبریـو ولنیفیکـوس« در 
بـدن او شـدند. ویـروس خطرناکی که می تواند گوشـت 
موجـود زنـده را بخـورد، در مـواردی خـوردن پوسـت 
سـخت پوسـتان هـم توسـط ایـن باکتـری گـزارش شـده 

 . است 
اصلـی تریـن راه ورود ایـن باکتـری بـه بـدن شـنا کـردن 
و بـا قـرار گرفتـن در سـواحل بـا زخـم بـاز و مصـرف 
غذاهـای آلـوده دریایـی بـه ایـن باکتـری مـی باشـد. این 
مـرد 42 سـاله بـه دلیـل تشـخیص زودهنگام نجـات یافت 
امـا متاسـفانه دو هفتـه بعد از این ماجرا پیرمردی 50 سـاله 
بـا همیـن عائـم بـه مرکـز درمانی تگـزاس مراجعـه کرد 
ولـی شـدت وجـود و نفوذ باکتـری به بدن این مرد بسـیار 
شـدید تـر بـود بـه همیـن علـت پزشـکان مجبـور بـه قطع 

پای او شـدند.
بـا خـوردن گوشـت  ایـن نـوع باکتـری گوشـت خـوار 
در بـدن سـمی تولیـد مـی کنـد کـه یـک بـه یک سـلول 
هـای محیـط اطرافـش را از بین می بـرد. اسـتفادهازا انتی 
بیوتیـک هـای قـوی بـرای درمـان البتـه اگـر تشـخیص به 
موقـع انجـام شـود موثـر خواهنـد بـود در غیـر اینصورت 

عضـو مبتـا بایسـتی هرچـه سـریعتر قطع شـود. 
ایـن نـوع عفونت یکـی از نادرترین عفونت های کشـنده 
اسـت کـه بـا تضعیف سیسـتم ایمنی بـه برخـی از اعضای 

داخلـی بدن نیـز حمله مـی کند.

در ایـن مطلـب در مـورد عوارض اسـتفاده زیاد نمک و بروز مشـکاتی 
چـون فشـار خـون بـاا، پوکی اسـتخوان، سـرطان معده، آسـم، سـکته 

هـای قلبـی و ... و همچنیـن میـزان صحیـح مصـرف نمک مـی خوانید.
بازدید : 45,969 نفر

مضـرات نمـک وعواقـب مصـرف بیـش از 
انـداره ان

کاهـش مصرف نمـک، سـریعا باعث کاهش 
فشـار خـون بـاا مـی شـود و اگـر همیشـه 
بـه مقـدار کـم نمـک مصـرف شـود، فـرد 
بـا افزایـش سـن دچـار فشـار خـون بـاا 

نخواهـد شـد.
نمک چه نقشی در بدن دارد؟

بـرای  نیـاز  مـورد  مـواد  از  یکـی  نمـک 
بـدن،  در  غذایـی  مـواد  وسـاز  سـوخت 
انتقـال پیام هـای عصبـی و کارکرد صحیح 
عضـات اسـت. این مـاده به مقـدار محدود 
نیـاز بـوده و مصـرف متعـادل آن  مـورد 
ازم اسـت. بـه طـور مثال در هنگام اسـهال 
و اسـتفراغ و یـا فعالیـت شـدید بدنـی و در 
هـوای گـرم با مصـرف کمی نمـک می توان 
امـاح از دسـت رفتـه بـدن را جبـران کـرد.

چه مقدار نمک بخوریم؟
در حـال حاضـر مصـرف نمـک کـه بویـژه 

زیـاد مـورد  میـزان  بـه  آمـاده  در غذاهـای 
اسـتفاده قـرار مـی گیرد در کشـور ما باا اسـت. طبق توصیه سـازمان 
بهداشـت جهانـی، حداکثـر مقـدار مصرف روزانـه نمک پنج گرم اسـت. 
ایـن درحالیسـت کـه میـزان مصـرف نمـک در کشـور 2 تـا 3 برابر این 
مقـدار بـرآورد شـده اسـت. نمـک دریافتـی شـامل نمـک نمکـدان، نمک 
موجـود در مـواد غذایـی و نمـک اضافـه شـده بـه غـذا در زمـان طبـخ 

است.
 مضرات مصرف بیش از اندازه نمک

مصرف زیاد نمک یا غذاهای شور چه عوارضی را به دنبال دارد؟
در صورتـی کـه نمـک بـه مقـدار مناسـب مصـرف شـود و کلیـه ها هم 
سـالم بـوده و عملکرد خوبی داشـته باشـند نمک مورد نیـاز بدن تامین 
مـی شـود، امـا در صـورت تـداوم مصـرف زیاد نمـک و مواد شـور و 
یـا اختـال در کارکـرد کلیـه هـا یـا یکـی از سیسـتم هـای مربـوط بـه 
دفع،نمـک اضافـی موجب تجمع آب در بدن شـده و ایجـاد ورم در تمام 
و یـا قسـمت هایـی از بـدن مـی شـود. مصـرف زیـاد نمـک و غذاهـای 
شـور از عوامـل موثـر بـر افزایـش فشـار خـون و بـروز بیمـاری های 
قلبـیـ  عروقـی بـه ویـژه در افـرادی کـه سـابقه ایـن بیمـاری هـا را در 
خـود یـا خانـواده دارند، می شـود. طبق تحقیقات مشـخص شـده اسـت 
کـه دریافـت زیـاد نمـک عـاوه بـر افزایـش فشـار خـون، اثـرات مضر 
دیگـری نظیـر سـکته قلبـی، پوکی اسـتخوان، سـرطان معده، آسـم و ... 

نیـز بـر سـامت دارند.
مصرف زیاد نمک و سکته های قلبی

مقـدار مصـرف نمـک بـا میـزان شـیوع سـکته قلبـی در جامعـه مرتبـط 
اسـت. عـاوه بـر اینکـه نمـک باعـث افزایش فشـار خـون می شـود، به 
نظـر مـی رسـد بـه طـور مسـتقیم و بـدون اینکـه اثـری بر فشـار خون 

داشـته باشـد، باعـث سـکته قلبـی نیز می شـود.
ارتباط مصرف زیاد نمک و پوکی استخوان

نمـک زیـاد، کلسـیم را از اسـتخوان هـا جدا می کنـد و باعث دفـع آن از 
ادرار مـی شـود. بـه همیـن دلیـل باعث نـازک شـدن و پوکی اسـتخوان 
مـی شـود، در نتیجـه بـا افزایـش سـن، اسـتخوان هـا بـه راحتـی مـی 

شـکنند. بـرای کاهـش خطـر پوکی اسـتخوان، مصرف نمـک باید کاهش 
بد. یا

نمک و سرطان معده
کاهـش مصـرف نمـک، خطر شـیوع سـرطان معـده را کاهش مـی دهد. 
در مطالعـه کشـورهای مختلـف در جهـان، ارتبـاط نزدیکـی بیـن مقدار 
مصرف نمک و تعداد افراد مبتا به سـرطان معده آشـکار شـده اسـت. 
در مناطقـی کـه مـردم نمک کـم مصرف می کنند، شـیوع سـرطان معده 

کمتر اسـت.
مصرف زیاد نمک و آسم

مصـرف نمک زیاد، شـرایط آسـم را تشـدید مـی کند، یعنی اگر مسـتعد 
ابتـا به آسـم هسـتید، به طـور غیرمسـتقیم، بیمـاری شـما را وخیم تر 
مـی کنـد. مطالعـات متعـدد نشـان داده انـد کـه کاهـش مصـرف نمـک، 
همـراه بـا سـایر عوامـل درمانـی آسـم، در بهبود ایـن بیمـاری موثر و 

مفید اسـت.
نگهداری مایعات بدن

مصـرف نمـک زیـاد، باعث افزایـش احتبـاس مایعات در بدن می شـود.
کاهـش مصـرف نمـک در ایـن شـرایط، حـدود 2 لیتـر از مایعـات بـدن 
)2کیلوگـرم ازوزن بـدن( را کاهـش مـی دهـد. در بسـیاری از زنـان که 
دچـار ورم قـوزک پـا و تنگ شـدن انگشـتر در دسـت شـان هسـتند، با 

کاهـش مصـرف نمـک در غـذای خـود، ورم بسـیار کاهش مـی یابد.
مهم ترین منابع دریافت نمک در رژیم غذایی کدام ها 

هستند؟
- نمـک آشـپزخانه و سـفره که زمان طبخ یا سـر سـفره به غـذا اضافه 

شود. می 
انـواع  و  کالباس،همبرگـر  سوسـیس،  ماننـد  آمـاده  غذاهـای  انـواع   -

... و  کنسـرو سـبزیجات  هـا،  کنسـرو خـورش  ماننـد  کنسـروها 
- انـواع تنقـات شـور ماننـد چیپس،چـوب شـور و لبنیـات شـور مانند 

پنیـر، دوغ و کشـک
- انواع شور و ترشی

- آجیل و مغز دانه های شور )پسته، بادام، فندق، گردو و ...(

برای پیشگیری از افزایش فشار خون و بیماری های قلبی به چه 
نکاتی باید توجه کرد؟

- میزان نمکی که هنگام پخت به غذا اضافه می کنید را کاهش دهید.
- بـرای اجتنـاب از مصـرف بـی رویـه نمـک، بـر سـر سـفره از نمکدان 

نکنید. اسـتفاده 
- غذاهـای کنسـرو شـده و بسـیاری از مـواد غذایـی بسـته بندی شـده 
و آمـاده دارای مقادیـر زیـادی نمـک هسـتند، بـه همین دلیل بهتر اسـت 

مصـرف این مـواد غذایـی را محـدود کنید.
- بـرای بهبـود طعـم غـذا و کاهش مصـرف نمـک در هنگام تهیـه غذاها 
بـه جـای نمـک از سـبزی هـای تـازه و معطـر، سـیر، لیموتـرش، آب 

نارنـج، آویشن،شـوید و ...اسـتفاده کنیـد.
- مصـرف غذاهـای شـور ماننـد آجیل شـور،انواع فـرآورده های غات 

حجیـم شـده ماننـد چیپـس و ... را کاهش دهید.
- جـوش شـیرین که ممکن اسـت برای ورآمـدن و پف کـردن انواع نان 
و کیـک بـه کار رود دارای مقـدار زیـادی سـدیم )عنصـر موثـره نمـک( 
اسـت. بنابرایـن در افـرادی کـه بـه علـت ابتـا بـه بیمـاری محدودیـت 
مصـرف نمـک دارنـد مصـرف مـواد حـاوی جـوش شـیرین هـم بایـد 

بسـیار محدود شـود.
 نمـک یـددار تصفیـه شـده چیسـت و چرا بایـد فقـط از این 

نـوع نمـک اسـتفاده کنیم؟
- نمـک تصفیـه نمکـی اسـت کامـا بهداشـتی کـه ناخالصـی هـای آن 
حـذف شـده اسـت.- نمـک خوراکـی بایـد از نـوع یـددار و تصفیه شـده 
باشـد. نمـک هـای تصفیه شـده یـددار به دلیل خلـوص باا میـزان ید را 

بهتـر و بـه مـدت بیشـتر حفظ مـی کنند.
- نگهـداری و ذخیـره کـردن نمـک یـددار به مـدت طوانی )بیـش از یک 
سـال( موجـب از دسـت رفتـن بخشـی از یـد آن مـی شـود. بـرای حفظ 
یـد در نمـک، بایـد نمـک را دور از نـور و رطوبـت و در ظرف در بسـته 
پاسـتیکی، چوبـی، سـفالی و یـا شیشـه هـای رنگـی و تیـره نگهـداری 
کـرد و جهـت اضافـه کردن آن بـه غذا در زمان طبخ، نمـک را در انتهای 

پخـت اضافـه کـرد تـا یـد آن در حداکثـر مقدار حفظ شـود.
- نمـک تصفیـه نشـده بـه علت داشـتن ناخالصـی در افرادی که سـابقه 
بیمـاری هـای گوارشـی، کلیـوی و کبـدی دارنـد و حتی مصـرف مداوم 
آن در افـراد سـالم منجـر بـه بـروز ناراحتـی هـای گوارشـی، کلیـوی، 
کبـدی و حتـی جذب آهن در بدن می شـود.- همواره بـه تاریخ مصرف 
نمک و وجود پروانه سـاخت از وزارت بهداشـت روی بسـته بندی نمک 
هـا توجـه کنیـد.- دقـت کنیـد که عبـارت »نمـک یـددار تصفیه شـده« بر 
روی بسـته بنـدی نمـک درج شـده باشـد و از خریـد هـر گونـه نمـک با 
عنـوان »صادراتـی صنعتـی« خـودداری کنید.نمک و غذاهای شـور باید 
بـه مقـدار بسـیار کـم مصرف شـود و همان مقدار کـم نمک نیـز تنها از 

نـوع تصفیه شـده یددار باشـد.
 مضرات مصرف نمک دریا چیست؟

در حـال حاضـر مصـرف نمـک دریا از سـوی افـراد غیرکارشـناس به 
مـردم توصیـه می شـود. نمـک دریا به نمـک حاصل از تبخیـر آب دریا 
گفتـه می شـود. ایـن نمک،تصفیـه نشـده و دارای انواع ناخالصـی ها از 
جملـه فلـزات سـنگین اسـت که خطـر سـرطانزایی آنها به اثبات رسـیده 
اسـت. عـاوه بـر ناخالصـی، میـزان یـد آن کـم یـا حتـی فاقد آن اسـت 
کـه نیـاز روزانـه بـدن بـه یـد را تامیـن نمـی کنـد. هـر چنـد نمـک دریـا 
حـاوی مـواد معدنـی از جملـه فلوئـور و پتاسـیم اسـت امـا بـا توجه به 
ایـن کـه در مصـرف مقادیـر زیـاد آن، ایـن امـاح تامین می شـوند، این 
ویژگـی نمـک دریا بسـیار کـم اهمیت بـوده و ارزش کاربری نـدارد. در 
صورتـی نمـک دریـا مـی توانـد مصـرف خوراکی داشـته باشـد که در 
قالـب اسـتانداردهای موجـود، مجوز تولیـد و پروانه سـاخت از وزارت 

بهداشـت گرفته باشـد.

مضرات مصرف زیاد نمک

اگـر مـی خواهیـد که دنـدان هـای خود را به شـیوه 
ای غیـر از شـیوه پزشـکی سـفید کنیـد، یـا اینکـه 
سـفیدی دنـدان هایتـان را پـس از جـرم گیری حفظ 
کنیـد، برخـی از نسـخه هـا و راه کارهـا در منـزل 

توصیـه می شـود 
راه هایی ساده برای سفید کردن دندان 

هایتان در خانه
جـرم در واقع رسـوبی اسـت کـه روی دنـدان ها و 
لثـه تشـکیل مـی شـود و نـه تنهـا باعث ایجـاد بوی 
بـد دهـان می شـود بلکـه رنگ و سـامت دنـدان ها 
را نیـز تحـت تاثیـر قـرار مـی دهـد و مـی توانـد به 
پوسـیدگی آنهـا و بـروز بیمـاری هـای لثـه منجـر 
شـود. البتـه افـرادی که زیـاد چای و قهـوه مصرف 
مـی کننـد و سـیگار مـی کشـند زودتـر دچـار جرم 
دنـدان خواهند شـد. پس بـه نوعی باید جـرم دندان 

هـا را از بیـن ببریم.
توسـط  دنـدان  گیـری  جـرم  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
پزشـک نسـبتًا پرهزینـه اسـت و عـاوه برتاثیـرات 
نامطلـوب روی سـامت دنـدان و لثـه، سـطح دندان 

را هـم خشـن تـر می کنـد، راه هایی سـاده در منزل 
بـرای جرم گیری و سـفید کـردن دندان هـا توصیه 
مـی شـود. اگر مـی خواهید کـه دندان هـای خود را 
بـه شـیوه ای غیر از شـیوه پزشـکی سـفید کنید، یا 
اینکـه سـفیدی دنـدان هایتـان را پس از جـرم گیری 
حفـظ کنیـد، برخـی از نسـخه هـا و راه کارهـا در 

منـزل توصیـه می شـود:
 زغال چوب فعال!

 ایـن نـوع زغال، فـراوری شـده و قـراردادن آن در 
دهـان آسـیبی بـه بـدن نمـی زند! ایـن زغـال دارای 
بـرای  فوایـد سـم زدایـی و یـک راه حـل خانگـی 
 سـفید کـردن دنـدان هـا اسـت و قـرار دادن آن بـر 
روی دنـدان باعـث مـی شـود کـه جـرم هـای روی 
دنـدان از بیـن بـرود. توصیـه مـی شـود کـه ایـن 
زغـال بـا خمیردنـدان مخلوط کـرده و به مدت سـه 
دقیقـه بـر روی دندان گذاشـته و دندان هـا را با آن 
مسـواک کنیـد. ایـن کار را در هفتـه دو یـا سـه بـار 

کنید. تکـرار 

 پوست موز
پتاسـیوم،  از  سرشـار  مـوز  پوسـت   
معدنـی  مـواد  دیگـر  و  ننگنـز  منیزیـم، 
اسـت. ایـن مـواد معدنـی در مـوز جذب 
اثـر  و  شـوند  مـی  هـا  دنـدان  مینـای 
سـفیدکنندگی دارنـد. توصیـه می شـود 
کـه در هفته، دو بار پوسـته داخلی موز 
را بـر روی دنـدان هـای خود بکشـید تا 

دنـدان هـا را سـفید کننـد.
 سرکه سیب

 غرغـره کـردن ترکیبی از آب و سـرکه 
دنـدان  روی  بـر  شـده  ایجـاد  هـای  جـرم  سـیب، 
هـا را از بیـن مـی بـرد و ایـن مـاده خاصیـت ضـد 

دارد. باکتریایـی 
 روغن نارگیل

 روغـن نارگیـل دارای خواص ضد باکتریایی اسـت 
کـه باید آنـرا روزانه به مـدت 5 دقیقـه غرغره کرد.

 بی کربنات سدیم یا جوش شیرین
بـه  شـیرین  جـوش  کمـی  کـردن  اضافـه  بـا   

خمیردنـدان مـی توانیـد از خاصیـت سـفید کنندگی 
جـوش شـیرین بهـره منـد شـوید. امـا از اسـتفاده 
هـر روز آن بایـد پرهیـز کـرد؛ زیرا ایـن کار موجب 

پوسـیدگی مینـای دنـدان مـی شـود. 
هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه

و  کنیـد  بـا آب مخلـوط  را  مـاده  ایـن  از  مقـداری 
روزمـره آن غرغـره کنیـد ولـی در صـورت ایجـاد 

حساسـیت مصـرف آن را متوقـف کنیـد

از زغال تا پوست موز برای سفید کردن دندان

افـرادی کـه احتیـاج بـه عمـل چشـم دارنـد نمیداننـد عمـل 
لیزیـک چشـم مناسـب تـر اسـت یـا ازک؟ در ادامـه هرچه 
کـه بایـد دربـاره عمـل چشـم بدانیـد بـرای شـما جمـع اوری 

است. شـده 
همه چیز درباره مضرات و مزایای عمل 

لیزیک و ازک
جراحـی هـای لیـزری اصـاح عیـوب انکسـاری چشـم در 
افـراد نزدیـک بین، دوربین و آسـتیگمات اسـتفاده می شـود. 
تحقیقـات جدیـد نشـان مـی دهـد کـه عمـل هـای جراحـی 
ازک و لیزیـک بـه یـک انـدازه مفیـد مـی باشـند. در هردو 
ایـن جراحـی هـا از لیـزر بـرای برداشـتن ایـه هایـی از روی 

قرنیـه و شـکل دادن بـه آن اسـتفاده مـی شـود.

در مجمـوع و بـه طـور خاصـه بایـد گفت مثل هر مشـکل 
دیگـری 2 راه حـل طبـی و جراحـی بـرای اصـاح عیـوب 
انکسـاری وجـود دارد؛ راه حـل طبـی شـامل اسـتفاده از 
عینـک و لنـز تماسـی اسـت کـه اسـتفاده از هـر دوی ایـن 
روش هـا بـا محدودیـت فیزیکی و وابسـتگی همراه اسـت.

 
عمل چشم لیزیک و ازک

لنزهـای تماسـی عـاوه بـر مشـکل فـوق، در صورتـی کـه 
درسـت اسـتفاده نشـوند، احتمـال عفونـت قرنیـه را باا می 
برنـد کـه در بعضـی مـوارد حتـی باعـث از دسـت رفتـن 
دائمـی دیـد می شـود بنابرایـن اسـتفاده از آنها بایـد محدود 
بـه بیمارانـی شـود کـه شـرایط ازم بـرای جراحـی ندارنـد و 
تحـت مراقبـت ویـژه و بـا رعایـت دقیـق ضوابـط اسـتفاده از 

لنز باشـد .
لیزیک 

جراحـی لیـزری اصاح عیوب انکسـاری که بـه طور متداول 
بـه لیزیـک شـهرت یافتـه، شـایع تریـن روش اصـاح عیوب 
در  آستیگماتیسـم(  و  بینـی  نزدیـک  )دوربینـی،  انکسـاری 
سراسـر دنیاسـت، ولـی در واقـع بایـد گفـت بـرای اصـاح 
عیوب انکسـاری چشـم و برداشـتن عینک از 2 روش لیزری 
تـراش سـطحی و تـراش عمقـی اسـتفاده مـی شـود. تـراش 
سـطحی شـامل PRK ، ازک و اپـی لیزیـک و روش تـراش 

عمقـی شـامل لیزیـک و فمتولیزیـک اسـت .
روش تراش سطحی 

قرنیـه  تلیـوم  اپـی  ابتـدا   PRK یـا  سـطحی  تـراش  روش  در 
برداشـته مـی شـود سـپس با لیـزر اگزایمـر با طول مـوج 193 
نانومتر، اسـترومای سـطحی قرنیه برش داده می شـود و قرنیه 
بـه شـکل دلخـواه تراش داده خواهد شـد تا عیوب انکسـاری 
چشـم برطـرف شـود. در روش تـراش عمقـی یـا لیزیـک و 
فمتولیزیـک ابتـدا برشـی از قرنیـه بـا میکروکراتـوم یـا لیـزر 
فمتوسـکند برداشـته مـی شـود سـپس زیـر فلـپ تهیـه شـده 

لیزراگزایمـر انجـام مـی شـود .
کدام روش ایمن تر است؟ 

از عمـل  پـس  مـاه   6 و  موثـر هسـتند  و  ایمـن  هـر 2 روش 
نتایـج کامـا مشـابهی دارنـد.در روش PRK یـا ازک درد و 
ناراحتـی پـس از عمـل کـه معموا در شـب اول بعـد از عمل 
اسـت بیشـتر از روش لیزیـک اسـت و مـدت زمـان بهبـود 
دیـد نیـز طوانـی تـر اسـت. در عـوض قرنیـه یک بـار تراش 
خـورده بنابرایـن عـوارض حیـن عمـل و پـس از عمـل آن و 

همچنیـن هزینـه انجـام آن کمتـر اسـت .
معیارهای انتخاب روش درمان 

ایـن موضـوع کـه کـدام بیمـار مناسـب بـرای کـدام عمـل 
جراحـی اسـت بـه عوامـل متعـددی بسـتگی دارد کـه اولیـن 
آنهـا میـزان ضخامـت قرنیـه بیمـار اسـت. بیمـاران بـا قرنیـه 

نـازک و افـرادی کـه شـماره عینـک باایـی دارنـد داوطلب 
خوبـی بـرای فمتولیزیـک نیسـتند چراکـه ایـن عمـل باعـث 
کاهـش ضخامـت باقیمانـده قرنیـه مـی شـود و خطـر ایجـاد 
قـوز قرنیـه را بعـد از عمـل بـه دنبـال دارد. ضخامـت قرنیـه 
معمـوا قبـل از عمـل بـا کمـک تصویربـرداری قرنیـه ماننـد 
ارب اسـکن یـا پنتاکم تعیین می شـود ولی اسـتاندارد طایی 
بـرای بررسـی ضخامـت قرنیه قبـل از عمـل انجـام پاکیمتری 

اولتراسـونیک اسـت .
عامـل دوم در انتخـاب نـوع عمـل، بررسـی انحنـای سـطح 
قدامـی و خلفـی قرنیـه اسـت. در مـواردی کـه انحنای سـطح 
قدامـی یـا خلفـی قرنیـه بیش از حـد معمول باشـد ولـی بیمار 
مـورد قطعی قوز قرنیه نباشـد و سـن او باای 30 سـال باشـد، 
تـراش سـطحی یا ازک گزینه بهتری نسـبت بـه فمتولیزیک 
محسـوب مـی شـود، امـا در بیمـاران بـا آستیگماتیسـم قابـل 
توجـه یـا دوربینـی در صورتـی کـه ضخامـت قرنیـه اجـازه 
عمـل را بدهـد و شـیب قرنیـه هم در حـد اسـتاندارد و طبیعی 
باشـد، فمتولیزیـک گزینـه برتـر جراحـی اسـت. البتـه گرفتن 
شـرح حـال مناسـب از بیمار و اینکه کسـی در خانـواده بیمار 
بـه قـوز قرنیـه مبتـا بـوده، قبـل از حمـل جراحـی لیزیـک 
قرنیـه  قـوز  چراکـه  اسـت  اهمیـت  دارای  بسـیار  و  الزامـی 
بیمـاری ژنتیکـی اسـت ولی میـزان بروز آن در افـراد مختلف 
خانـواده متفـاوت اسـت. ممکـن اسـت یـک خواهـر و برادر 

“سکته” ای که 
سراغ زنان مجرد 

می آید!
یکـی از عـوارض مجـرد بـودن بیمـاری هایـی اسـت 
کـه بـه دلیـل مشـکات روانی بـه سـراغ زنان مـی آید 
و “سـکته” یکـی از پرخطرتریـن آنهاسـت. متخصصان 
مغـزی  کردند.سـکته  کشـف  را  آن  اصلـی  علـل 
 بیمـاری زنـان تنهـا که مسـئولیت خانـواده را بـه تنهایی 

برعهده دارند.
زنـان تنهـا کـه به هـر دلیل مجـرد زندگی مـی کنند در 
معـرض ابتـا بـه بیمـاری هـای جسـمی و روحـی قرار 
دارنـد .کارشناسـان اعتقـاد دارنـد زنانـی کـه زندگـی 
خانوادگـی آنهـا دچـار مشـکل شـده اسـت و طـاق 
گرفتـه انـد یا همسـر خـود را از دسـت داده انـد و حال 
بـه عنـوان یـک مـادر مجـرد مجبـور بـه نگهـداری از 
کـودکان هسـتند بـا افزایش 40 درصدی سـکته قلبی و 
74 درصـدی سـکته مغـزی به نسـبت سـایر زنـان که با 

همسـر خـود زندگـی مـی کننـد مواجه هسـتند .
علت اصلی سکته زنان مجرد

متخصصـان علـت این مسـئله را فشـار مضاعف روحی 
و جسـمی بـه مادر بـرای نگهـداری از کـودکان عنوان 
کـرده انـد کـه مـی توانـد به شـدت بـر سـامتی آن ها 

اثـر منفـی گذاشـته و سـبب مرگ زودرس شـود .
سکته مغزی در زنان مجرد بیشتر است

کارشناسـان دانشـگاه روتـردام هلنـد ایـن نتایـج را بـا 
تحقیـق بـر روی بیـش از 11 هـزار زن بـدون همسـر 
انـد. اروپـا بدسـت آورده  اتحادیـه  فرزنـد در  دارای 

انجـام وظایـف مادرانـه، کار در خـارج از خانـه، رفت 
و روب منـزل و پرکـردن خـاء نبـودن پـدر مـی تواند 
فشـاری مضاعـف بـه زنـان بویـژه در سـنین میانسـالی 
وارد کنـد و آنهـا را با خطر عدم رسـیدگی به سـامت 
فـردی و ابتـا بـه انـواع بیمـاری هـای مزمـن واگیـر و 

غیـر واگیـر مواجـه کند.
برایـن اسـاس متخصصـان بـه زوج ها توصیه مـی کنند 
چنانچـه صاحـب اواد هسـتند بر سـر مسـائل کوچک 
کـه قابـل حـل و فصـل اسـت زندگـی خانوادگی خود 
را خـراب نکنند زیرا رشـد و تربیت کـودک به تنهایی 
بسـیار سـخت  توانـد  از والدیـن مـی  توسـط هریـک 
باشـد .در عیـن حال زنانـی که به دایـل مختلف بدون 
شـوهر هسـتند و شـرایط ازدواج را ندارنـد بایـد توجـه 
خاصـی بـه حفـظ سـامت خـود داشـته باشـند و بایـد 
از کمـک سـایر اعضای خانـواده برای تقسـیم وظایف 

بهـره مند شـوند .

دانستنی های مهم درباره عمل لیزیک چشم و ازک
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ュも畢山ヤ イ事糎
جمعـه گذشـته کـه روز قـدس و نمایـش همـراه 
بـودن ملـت ایـران بـا مـردم مظلـوم فلسـطین بـود 
از  پیـش  خطبه هـای  در  سـپاه  فرمانـده  ،جانشـین 
نمـاز جمعـه خبـری را اعـام کـرد کـه پاسـخ بـه 
سـردار  بـود.  قـدس  اشـغالگر  رژیـم  رفتارهـای 
۱۰۰هـزار  از  بیـش  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  سـامی 
موشـک آمـاده پـرواز در فلسـطین و لبنـان وجـود 
دارد، گفـت: ایـن موشـک ها آمـاده هسـتند تـا بـا 
یک دسـتور رژیـم صهیونیسـتی را از نقشـه جهان 
محـو کنند. همچنیـن در تمام سـرزمین های تحت 
اشـغال ده هاهـزار موشـک بـا دقت هـا و بردهـای 
وسـیع و مختلـف کاشـته شـده اند و فقـط منتظـر 
دسـتور هسـتند. جانشـین فرمانده سـپاه پاسـداران، 
رژیـم  فروپاشـی  ظرفیـت  امـروز  اینکـه  بیـان  بـا 
گرفتـه  شـکل  گذشـته  از  متفـاوت  صهیونیسـتی 
اسـت، اظهـار کـرد: اگـر رژیـم صهیونیسـتی بـه 
قـدرت نظامـی آمریـکا تکیـه کـرده اسـت بایـد 
بداننـد فصـل توانایـی آمریـکا بـرای حمایـت از 
رژیم هـای منفور خاتمـه یافته و امـروز آمریکا در 
بحران سـرگردانی راهبـردی گرفتار اسـت. اظهار 
کـرد: اگـر رژیـم صهیونیسـتی دسـت به خطـا زند 
تمـام این سـرزمین تحت اشـغال مسـلمانان مجاهد 
ایـن واقعیـت جدیـدی اسـت  درخواهـد آمـد و 
کـه در جهـان اسـام شـکل گرفتـه اسـت. وی بـا 
اینکـه همـه روسـای جمهـور آمریـکا  بـه  اشـاره 
فراتـر  دوسـتی  عنـوان  بـه  صهیونیسـتی  رژیـم  از 
ایدئولوژیـک  متحـد  و  راهبـردی  پیوندهـای  از 
رژیـم  آمریـکا  کـرد:  خاطرنشـان  کرده انـد،  یـاد 
تلقـی  خـود  راهبـردی  سـرمایه  را  صهیونیسـتی 
می کنـد و نقشـه راه سیاسـی خـود را بـرای تحول 
در جهـان اسـام و دنیـای عـرب بـا ایـن تصـور 
بـا  سـپاه  فرمانـده  جانشـین  اسـت.  کـرده  تنظیـم 

بیـان اینکـه انقـاب بـزرگ اسـامی 
باعـث احیـای روح و جـان در کالبد 
جهـان اسـام و ملت مظلوم فلسـطین 
شـد، تصریـح کـرد: پـس از انقـاب 
و  شـد  معکـوس  روندهـا  اسـامی 
بـا عکس العمـل  رژیـم صهیونیسـتی 
اسـامی  انقـاب  موقـع  بـه  و  قاطـع 
یعنـی تشـکیل نیروی جدیـد جهادی 
با نـام حـزب ا... لبنـان در چنبره یکی 
تاریخـی  شکسـت های  داغ تریـن  از 
قـرار گرفـت و ایـن ماجـرا نشـان داد 

کـه فصـل تسـلط آمریـکا در جهـان 
اسـام در حـال پایـان است.سـامی بـا اشـاره بـه 
اینکـه بعـد از انقاب اسـامی آمریکا متوجه شـد 
کـه بایـد تغییر جهت و سیاسـت دهد، خاطرنشـان 
محـو  و  فلسـطین  مجـدد  هویـت  بازیابـی  کـرد: 
رژیـم صهیونیسـتی از جغرافیـای سیاسـی عالـم بـا 
پیـروزی انقـاب اسـامی نشـان دهنـده گـردش 
موازنـه قـدرت بـود. وی بـا بیـان اینکـه انقـاب 
سـنگ فلسـطین امروز بـه انقاب موشـک تبدیل 
رژیـم  معمـای  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  شـده 
ادامـه  همچنـان  فلسـطین  مقابـل  در  صهیونیسـتی 
دارد و بـرای ایجـاد تفرقـه و انحـراف در جهـان 
اسـام تـاش می کنـد امـا ارتـش بـه ظاهـر شـبه 
افسـانه ای رژیـم صهیونیسـتی که قـدرت بامنازع 
امپراتـوری آمریـکا و شـرکای مرتجـع عربشـان 
هـم  در  فلسـطینی  مسـلمانان  توسـط  بوده انـد 
شکسـته شـد و طلیعـه امیدی بـرای ملت فلسـطین 
و جهان اسـام ایجاد شـد. جانشـین فرمانده سـپاه 
بـه موفقیت هـای مسـلمانان  اشـاره  بـا  پاسـداران، 
و  روزه   ۱۱ روزه،    ۲۲ روزه،   ۳۳ جنگ هـای  در 
ایـن  خفت بـار  نتایـج  کـرد:  تصریـح  روزه،   ۵۱

نبردهـا بـرای رژیـم صهیونیسـتی نشـان داد دیگـر 
فضایـی بـرای آنها وجود نـدارد و امـروز به فضل 
الهـی ظرفیت فروپاشـی رژیم صهیونیسـتی شـکل 
گرفتـه اسـت. وی در ادامـه به مداخـات آمریکا 
اشـاره کـرد و گفـت:  ناکامـی آن در سـوریه  و 
رژیـم آل سـعود نیـز کـه در یمـن و عـراق باعـث 
بدانـد  بایـد  اسـت  شـده  مسـلمانان  شـدن  آواره 
نمی تـوان بـا زور در هیـچ نقطـه ای حکومت کرد. 
وی در ادامـه از حماسـه فرماندهـان و رزمنـدگان 
نیـروی زمینـی در شـمال غرب کشـور در مقابله با 
گـروه اشـرار و ضدانقابیون تشـکر کرد و گفت:  
زمینـی  نیـروی  قاطـع  و  سـریع  عکس العمـل  بـا 
ایـن گروه هـای شـرور کـه بـا حمایـت رژیم های 
مـزدور دسـت بـه اقداماتـی بـرای ایجـاد حقه های 
ماندنـد.  نـاکام  می زدنـد  مـا  نظـام  در  کوچـک 
بـه رژیم هـای مـزدور  سـامی خاطرنشـان کـرد: 
منطقـه و مقامـات سیاسـی  شـمال عـراق هشـدار 
می دهیـم کـه بـه تعهداتشـان پایبند باشـند چرا که 
مـا هـر نقطه ای کـه مبدأ شـکل گیری تهدیـد علیه 
نظام مـان باشـد را بـدون هیـچ ماحظـه ای قاطعانه 

ویـران خواهیـم کـرد.

جانشین  فرمانده کل سپاه خبر داد

۱۰۰ هزار موشک در لبنان آماده شلیک به اسرائیل

حضـرت آیـت اه خامنـه ای رهبـر معظـم انقاب 
پاسـدار  سرلشـکر  سـردار  حکمـی  در  اسـامی 
کل  سـتاد  ریاسـت  بـه  را  باقـری  محمدحسـین 

کردنـد. منصـوب  مسـلح  نیروهـای 
متـن حکـم فرمانـده معظـم کل قـوا بـه این شـرح 

است:
بسم اه الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری
بسـیجی  سرلشـکر  سـردار  انتقـال  بـه  توجـه  بـا 
جایـگاه  بـه  فیروزآبـادی  حسـن  سـیّد  دکتـر 
مشـاورت عالـی فرماندهـی کّل نیروهـای مسـلح، 
ارزنـده  تجـارب  و  شایسـته  خدمـات  بـه  نظـر  و 
جناب عالـی در دوران دفـاع مقـدس و پـس از آن 
قـرارگاه  و  کل  سـتاد  مسـئولیت های  در  به ویـژه 
خاتم اانبیـاء)ص(، شـما را بـه ریاسـت سـتاد کل 

می کنـم. منصـوب  مسـلح  نیروهـای 
ارتقـاء  الهـی،  عنایـات  بـه  امیـد  و  تمسـک  بـا 
امنیتـی  دفاعـی  آمادگی هـای  و  توانمندی هـا 
امـکان  و  مردمـی  بسـیج  و  مسـلح  نیروهـای 
پاسـخگویی به موقـع و مؤثـر بـه هـر سـطح و نـوع 
از تهدیـدات متوّجـه بـه نظـام جمهـوری اسـامی 

اسـت. انتظـار  مـورد  انقابـی  عمـل  بـا  ایـران 
از تاشـهای مخلصانـه و مدبّرانه سـردار سرلشـکر 
بسـیجی دکتـر فیروزآبـادی از ابتـدا تـا کنـون در 

ایـن مسـئولیت مهـم قدردانـی و تشـکر می کنـم.
متعـال  خداونـد  از  را  همـگان  توفیقـات  دوام 

می کنـم. مسـئلت 

سّید علی خامنه ای
۸/ تیر ماه/ ۹۵

بخشنامه معاون اول رییس جمهور به 
کلیه دستگاه ها و نهادها؛

انتخاب مدیران 
ستادی بعنوان هیئت 
مدیره شرکت ها و 

و احدهای خارج از 
کشور ممنوع شد

اول رییـس جمهـور  ایرنـا - معـاون  تهـران - 
بخشـنامه ممنوعیـت انتخـاب مدیـران سـتادی 
بعنـوان هیئـت مدیـره شـرکت هـا و واحدهای 
خـاج از کشـور را بـه منظـور برقـراری انضباط 
نحـو  هـر  بـه  بیشـتر  شـفافیت  ایجـاد  و  مالـی 

ممکـن ابـاغ کـرد.

 بـه گـزارش روز جمعـه ایرنـا از پایـگاه اطاع 
اسـحاق  دکتـر  بخشـانه  در  دولـت،  رسـانی 
جهانگیـری بـه کلیـه وزارتخانـه ها، سـازمانها، 
موسسـات دولتی و نهادهای انقاب اسـامی و 
اسـتانداری هـا آمده اسـت: به منظـور برقراری 
انضبـاط مالـی و ایجـاد شـفافیت بیشـتر، کلیـه 
از  دسـته  آن  ویـژه  بـه  اداری  هـای  دسـتگاه 
شـرکت هـا و بانکهـای دولتـی و عمومـی کـه 
بـرای انجـام وظایـف قانونـی اقـدام بـه ایجاد یا 
ثبـت شـرکت، شـعبه، واحـد یـا عناوین مشـابه 
در خـارج از کشـور مـی کنند، بایـد از انتخاب 
مدیران سـتادی سـازمان، شـرکت بعنوان عضو 
هیئـت مدیره شـرکت هـا و واحدهای خارج از 
کشـور سـازمان و شـرکت مذکـور به هـر نحو 

خـودداری کننـد.
در ایـن بخشـنامه آمـده که در مـوارد ضروری 
دسـتگاه  سـازمان،  مقـام  بااتریـن  تاییـد  بـا 
یـا  وجـه  هرگونـه  دریافـت  بـدون  اجرایـی، 
پـاداش یـا عناویـن مشـابه بابـت عضویـت در 
هیئـت مدیـره، از شـمول ممنوعیـت موضـوع 
این بخشـنامه مسـتثنی اسـت و در صورت الزام 
بـه دریافـت هر گونه وجـه یا پاداش یـا عناوین 
خارجـی  کشـور  مقـررات  براسـاس  مشـابه 
موضـوع فعالیـت، وجـوه مذکـور نیـز بایـد بـه 
حسـاب سـازمان / شـرکت متبـوع واریز شـود.

سیام ۱۰۵۳ / ۱۲۰۰

با حکم رهبر معظم انقاب اسامی صورت گرفت؛
انتصاب سردار سرلشکر باقری 

به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح

رهبـری  معظـم  مقـام  دفتـر  اطـاع رسـانی  پایـگاه 
کـه طـی  کـرد  اعـام  را  میـزان وجوهـات شـرعی 
 ۲۰۰۰ عـذر  روزه  قضـای  روز  یـک  کفـاره  آن 
تومـان  ۷۰۰۰ فطریـه  میـزان  حداقـل  و   تومـان 

 است. 
رهبـری  معظـم  مقـام  دفتـر  اطـاع رسـانی  پایـگاه 
میـزان وجوهـات شـرعی را اعـام کـرد کـه طی آن 
کفـاره یـک روز قضـای روزه عـذر ۲۰۰۰ تومـان و 

حداقـل میـزان فطریـه ۷۰۰۰ تومـان اسـت.
سـوی  از  اعام شـده  شـرعی  وجوهـات   میـزان 
رهبـری،  معظـم  مقـام  دفتـر  اطاع رسـانی  پایـگاه 

بـرای یـک سـال نمـاز قضـا ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریـال، یک 
مـاه روزه قضـا ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریـال، کفـاره یـک روز 
 ۱،۲۰۰،۰۰۰ فقیـر(   ۶۰ )اطعـام  عمـد  روزه  قضـای 
ریـال، کفـاره یـک روز قضـای روزه عـذر ۲۰،۰۰۰ 
ریـال و حداقـل فطریـه بـرای هـر نفـر ۷۰،۰۰۰ ریال 

. ست ا
همچنیـن کفـاره عهـد بـرای هـر مـورد )اطعـام ۶۰ 
فقیـر( ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریـال، کفـاره قسـم یـا نـذر بـرای 
هـر مـورد )اطعـام ۱۰ فقیـر( ۲۰۰،۰۰۰ ریـال، یـک 
مـورد  هـر  و  ریـال   ۲،۵۰۰،۰۰۰ قـرآن  ختـم  دوره 

قربانـی ۶،۵۰۰،۰۰۰ ریـال اعـام شـده اسـت.

میزان وجوهات شرعی 
مطابق فتوای رهبر انقاب 

تاریـخ  طـول  در  وقـت  هیـچ  کـه  جناحـی  اصولگرایـان؛ 
نبودنـد.  یکپارچـه  و  دسـت  یـک  خـود  سیاسـی  فعالیـت 
همیـن عـدم یـک دسـتی در مبـارزات سیاسـی شکسـت 
دوره یازدهـم ریاسـت جمهـوری را برای جنـاح در قدرت 
فراهـم کـرد و پـس از آن نتیجـه انتخابـات مجلـس دهـم 
خـواب  از  را  اصولگرایـی  اردوگاه  کـه  بـود  ای  ضربـه 
بیـدار کرد.هفتـه نامـه »طلوع صبـح« نوشـت: اصولگرایان؛ 
جناحـی کـه هیـچ وقـت در طـول تاریـخ فعالیـت سیاسـی 

خـود یـک دسـت و یکپارچـه نبودنـد. 
همیـن عـدم یـک دسـتی در مبـارزات سیاسـی شکسـت 
دوره یازدهـم ریاسـت جمهـوری را برای جنـاح در قدرت 
فراهـم کـرد و پـس از آن نتیجـه انتخابـات مجلـس دهـم 
ضربـه ای بـود کـه اردوگاه اصولگرایی را از خـواب بیدار 
کـرد. حـال اصولگرایـان بـرای معرفـی نامزد مطلوب شـان 
ایـن روزهـا سـخت مشـغول رصدکـردن  در خـرداد 96، 
اصاح طلبـان  برخـاف  هسـتند.  کشـور  سیاسـی  فضـای 
کـه مصلحـت حسـن روحانـی را بـر هـر رویکـرد آرمانـی 
دیگـری ترجیـح می دهنـد، راست منشـان عرصـه سیاسـت 

امـا در وضعیـت غیرقابـل پیش بینـی قـرار دارنـد. 
بـا  بـرای رقابـت  امـا اصـول گرایـان چهـره ای مشـخص 
روحانـی ندارنـد. در میـان نـام هایـی کـه هـر از چندگاهی 
در ایـن اردوگاه شـنیده مـی شـود هیـچ کـدام در قامـت 
رقابـت بـا روحانی نیسـتند. احمـد توکلی، باهنـر، مصباحی 
مقـدم و... نـام هایـی اسـت کـه اصـول گرایـان خـوب می 
بـر سـر کار توانایـی رقابـت را  بـا رئیـس جمهـور  داننـد 

نخواهنـد داشـت. 
بدون وحدت و باز هم شکست

از  جلوگیـری  بـرای  کـه  داننـد  مـی  اصولگـرا  عقـای 
جـز  راهـی   ،9۲ انتخابـات  ناکامـی  و  تاریـخ  تکـرار 
دور  انتخابـات  در  مشـترک  گزینـه  ارائـه  و  وحـدت 
دوازدهـم ریاسـت جمهوری ندارنـد. ایـن غایـت مطلـوب 
اسـت؛ امـا چـه کسـی اسـت کـه ندانـد، سیاسـت، عرصـه 
کـدام  هـر  سیاسـی  طیف هـای  و  نبـوده  فضیلت خواهـی 
بـه  خـود،  برون حزبـی  و  درون حزبـی  شـرایط  فراخـور 
بـا  می ورزنـد.  مبـادرت  اصلـح  و  صالـح  گزینـه  انتخـاب 
طـرح مقدمـه مزبـور، این سـوال مطرح می شـود که اساسـا 
اصولگرایـان بـرای اسـتقبال از انتخابـات سـال آینـده، بـه 
چنـد گعـده و دسـته تقسـیم می شـوند؟ ایـن دسـته ها هـر 

دارنـد؟ برنامـه ای در سـر  کـدام چـه 
رهبـری   96 انتخابـات  در  اصولگرایـان 

ندارنـد مشـترک 
حشـمت اه فاحـت پیشـه مـی گویـد : مرحـوم مهـدوی 
انتخابـات 9۲ سـعی  کنـی زمانـی کـه در روزهـای آخـر 

کـرده بـود کـه کاندیدا هـا را بـه یکدیگـر نزدیـک کنـد، 
تلفنـی  تمـاس  حتـی  اصولگـرا  کاندیداهـای  از  بعضـی 
شـود:  مـی  یـادآور  پیشـه  فاحـت  ندادنـد.  پاسـخ  را  او 
اصولگرایـان بـه وضـوح تاش های خـود بـرای جلوگیری 
حوزه هـای  در  را   96 انتخابـات  در  محتمـل  شکسـت  از 
ایـن وجـود همچنـان بسـیار  بـا  مختلـف آغـاز کرده انـد، 
سـردرگم و فاقـد خـط مشـی واحـد به نظـر می رسـند.عدم 
اتخـاذ تاکتیک هـای مشـخص و البته عدم دسـتیابی به یک 
اسـتراتژی واحـد بـرای انتخابـات در کنـار قحـط الرجالـی 
ایـن جریـان، همگـی حاکـی از آن اسـت کـه اصولگرایان 
بـا مشـکل بـزرگ تـری روبـرو هسـتند؛ مشـکل رهبـری. 

پاس گل به اریجانی
در جریان انتخابات اسـفند 94 از مجموعه ای رونمایی شـد 
کـه دو سـال و انـدی قبل تـر از آن، کلنـگ بناشـدن اش بـه 
شـکل غیررسـمی بـه زمین زده شـده بـود. مجموعـه ای که 
۳ سـرمایه  گذار داشـت؛ اصولگرایـان به اصطـاح میانه رو، 
اصاح طلبـان و حامیـان دولـت یـا همـان اعتدالیـون. ایـن 
بانیـان اش  بـرای  سـرمایه گذاری، چنـان تجربـه پرخطـری 
بـود کـه عضویـت در آن را همـراه بـا امـا و اگـر می نمـود. 
ریسـکی کـه از عـدم اقبـال عمومـی و حـذف از بهارسـتان 
نشـأت می گرفـت. چـه آنکـه کاظـم جالـی در پاسـخ بـه 
عـوض حیدرپـور نماینـده مجلس نهـم که پرسـیده بود آیا 
بـه لیسـت امیـد تهـران بیایـم یـا خیـر گفـت: مـا در تهـران 
چـه  دارد  نمی دانیـم  و  هسـتیم  ریسـک  حالـت  در  همـه 
اتفاقـی می افتـد. هـر چه بـود، دسـت راسـت اریجانی دل 
بـه دریـا زد و وارد معاملـه بـا امیدی هـا شـد؛ معاملـه ای که 
چنانچـه اراده فیلسـوف اصولگـرا و پـاداش همراهی وی با 
اعتـداِل حسـن روحانـی نبـود، محقـق و مسـجل نمی شـد. 
هـر چنـد، تعـداد منسـوبین علی اریجانـی در لیسـت امید، 
تنهـا در دو نفـر خاصـه می شـد)کاظم جالـی و بهـروز 
نعمتـی( امـا یقینـا بخش اعظمـی از حامیان دولت و قِسـمی 
از اصاح طلبـان، قلب شـان بـا عـارف بـود و عقل شـان بـا 
اریجانـی؛ همیـن شـد که در جلسـه انتخابات هیئت رئیسـه 
موقـت مجلـس، به سـبک رونالدینیـوی برزیلی! بـه عارف 

نگریسـتند و بـه اریجانـی پـاس گل دادنـد
طیف اریجانی از حسن روحانی حمایت می کند

از سـوی دیگـر، اریجانـی بـا هوش تـر از آن اسـت کـه 
همـواره  او  کنـد!  اصولگرابودنـش شـک  بـه  شـبه،  یـک 
اصولگـرا بـوده و هنـوز هـم خـود را یـک اصولگـرای بـا 
کـه  رفـت  نخواهـد  و  نمـی رود  یادمـان  می دانـد.  سـابقه 
هماهنگـی  شـورای   ،84 ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 
از  ناطق نـوری،  علی اکبـر  زعامـت  بـه  انقـاب  نیروهـای 
اریجانـی بـه عنـوان کاندیدای نهایـی خـود رونمایی کرد 

باهنـر  محمدرضـا  و 
سـتاد  رئیـس  شـد، 
حـال  وی.  انتخاباتـی 
اریجانی قصـد ندارد، 
اصـول  از  کا  بـه 
بگیـرد  فاصلـه  گرایـان 
امـا در انتخابـات آینده 
گـرو  در  دل  ظاهـرا 
دارد.  روحانـی  حسـن 
ائتـاف  شـورای 
گرایـان  اصـول 
ای  برنامـه  چـه 

؟ دارد 
ائتافـی  شـورای 
ن  یـا ا لگر صو ا
میـدان داری  بـا 
مخالـف  تشـکل های 
اعتدالگـرای  دولـت 

حسـن روحانـی، ضمن جداکـردن حسـاب انتخاباتی خود 
اسـفند   7 انتخابـات  کارزار  در  پـای  علـی اریجانـی،  از 
نهـاد؛ امـا خوش بین تریـن فعـال اصاح طلبـی هـم فکـرش 
را نمی کـرد کـه نتیجـه انتخابـات تهـران آن چیـزی شـود 
کـه شـد! برخـاف اصولگرایـان بـه اصطـاح میانـه رو که 
بَِرنـد لیسـت امیـد وارد مجلـس شـدند و اکنـون زیـر  بـا 
بیـرق رئیـس مجلـس، سیاسـت ورزی می کننـد، تکلیـف 
بـرای  ائتافـی  شـورای  دسـت اندرکار  اصولگرایـان 

نیسـت.  مشـخص  هنـوز   ،96 انتخابـات 
اصولگرایان سردرگم

میـان  در  آشـکار  سـردرگمی  مـورد  در  پیشـه  فاحـت 
اصولگرایان، گفت: واقعیت آن اسـت که این سـردرگمی 
در حـال حاضـر در همـه جریان هـای سیاسـی وجـود دارد 
چـون جریانـات سیاسـی در کشـور قائـم بـه ذات نیسـتند 
کـه بـرای خـود برنامـه مدیریتـی و انتخاباتی و غیره داشـته 
باشـند، بلکـه قائم به رویدادهـای متحول هسـتند و بنابراین 
دارای شـرایط متحولـی نیـز هسـتند. بنابرایـن، بعضـا مبتنی 
بـر شـانس و یـا مبتنـی بـر مقایسـه نـوع رفتـار و عملکـرد 
نیـز  اصولگرایـی  مقابـل شـکل می گیـرد. جریـان  طـرف 
جـدا از جریانـات سیاسـی دیگر در کشـور نیسـت. جریان 
اصولگـرا نیـز بـه طـور طبیعـی همچـون جریانـات دیگـر، 
پـس از شکسـت، عملگـرا می شـود و در حـل حاضـر نیـز 
اصولگرایـان پـس از شکسـتی کـه تحمل کردنـد، عملگرا 
شـده اند و نتایـج عملـی کار بـرای آن هـا مهم شـده اسـت. 
وی در مـورد رویکـرد اصولگرایـان بـه انتخابـات گفـت: 

می ماننـد،  موضـوع  چنـد  منتظـر  اصولگرایـان  بنابرایـن، 
بـه عنـوان مثـال صبـر می کننـد تـا رفتـار دولـت و آثـار و 
نتایـج آن در دو حـوزه پسـابرجام و اقتصـاد را رصـد کننـد 
و از سـوی دیگـر منتظـر سـمت و سـوی حرکـت دولـت 
روحانـی می ماننـد. اعتقـاد بنـده بـر ایـن اسـت کـه بـه هـر 
حـال رفتارهـای طـرف مقابـل نیـز مهـم اسـت، بـه عنـوان 
مثـال ایـن امکان وجـود دارد کـه اگر از دل جنـاح اصاح 
طلبـان کاندیدایـی بـرای انتخابـات ظهـور کنـد کـه بدنـه 
اصـاح طلبـان بواسـطه آن دیگـر همـراه روحانـی نباشـند، 
ایـن امـکان وجـود دارد که روحانـی که معمـوا در طیف 
بـه سـمت  بـار  ایـن  دارد،  قـرار  میانـی تحـوات سیاسـی 

بخشـی از جریـان اصولگرایـان حرکـت کنـد. 
چاره ای انتظار ندارند

اصولگرایـان،  ائتافـی  شـورای  مسـیر  ادامـه  لـزوم 
محمدعلـی  آیـت اه  مرتبـه،  نخسـتین  کـه  بـود  مسـأله ای 
موحدی کرمانـی دبیـرکل جامعـه روحانیـت مبـارز بـه آن 
اشـاره داشـت. وی اظهار کرد: هرگاه ازم باشـد، شـورای 
ائتافـی بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری 96 وارد عرصه 
خواهـد شـد. بـا این توصیـف، دسـت یافتن به گزینـه واحد 
در انتخابـات 96، هـدف اصلـی و راهبـردی اصولگرایـان 
بـرای رقابـت بـا حسـن روحانـی اسـت. امـا گاه گاهـی از 
صحبت هایـی  اصولگرایـی،  جبهـه  اکنـاف  و  اطـراف 
بـه  سیاسـی  راسـت های  نائل آمـدن  کـه  می شـود  شـنیده 
مقصـود نام بـرده را بـه محـاق امـا و اگـر می کشـاند. مثـا 
اسـداه بادامچیـان از اعضـای ارشـد حزب موتلفه اسـامی 

ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  بـرای  حـزب  ایـن  گفـت: 
کـه  نظـری  اظهـار  کـرد.  خواهـد  ارائـه  مسـتقل  گزینـه 
تکذیـب  ایـن حـزب  دبیـرکل  توسـط محمدنبـی حبیبـی 
در  هـم  پیـروان  جبهـه  دبیـرکل  باهنـر  شـد.محمدرضا 
رقابـت  بـرای  را  فـردی  اصولگرایـان  گفـت:  اظهاراتـی 
تصمیم گیـری  بـاره  ایـن  در  هنـوز  و  ندارنـد  بـا روحانـی 
جامعـه  سـخنگوی  مصباحی مقـدم  غامرضـا  نکرده انـد. 
روحانیـت مبـارز گفـت کـه چنانچه گزینـه بهتری نداشـته 
باشـیم، حتمـا وارد گفت وگـو بـا حسـن روحانـی خواهیـم 

 . شد
اختـاف  امـا  گزینـه  یـک  نـژاد  احمـدی 

نگیـز ا بر
در ایـن میـان، جبهـه پایـداری و جمعیت هـای ایثارگـران 
ائتافـی اصولگرایـان  و رهپویـان کـه محوریـت شـورای 
را عهـده دار بودنـد، امـروز کمتـر از انتخابـات 96 سـخن 
احمدی نـژاد  محمـود  منتظـر  آن هـا  شـاید  می گوینـد. 
بیـرون  چـه  وی،  تردسـتی  آسـتین  از  ببیننـد  تـا  هسـتند 
می آیـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه طیـف بـه نسـبت جـوان 
پیشکسـوتان  از  واقع بین تـر  اصولگرایـی،  تحول خـواه  و 
خـود بـه صحنـه سیاسـت می نگـرد. آن هـا می داننـد که در 
جبهـه اصولگرایـی، غیـر از احمدی نـژاد، شـخص دیگری 
نـدارد.  اجتماعـی  مـوج  ایجـاد  جهـت  کافـی  پتانسـیل 
اسـتقبال مردمـی از سـفرهای اسـتانی اخیـر احمدی نـژاد، 
گـواه ایـن مدعاسـت. شـاید بتوانیـم، انتخابـات 96 بـرای 
احمدی نـژاد را هماننـد انتخابات 9۲ برای آیت اه هاشـمی 
بـه  بـا طـرح آمـدن اش  ارزیابـی کنیـم. آیـت اه هاشـمی 
بـه سـمت خـود  لنـز دوربین هـا را  انتخابـات خـرداد 9۲، 
ِکشـاند و مـوج رسـانه ای و مردمـی ایجـاد کـرد؛ امـا بـا رد 
صاحیـت از سـوی شـورای نگهبـان، طـی یـک نقشـه از 
پیـش طراحی شـده، از یـار دیریـن اش یعنی حسـن روحانی 
حمایـت و دیگـران را هـم بـه پشـت گرمـی از او تحریض 

و ترغیـب کـرد. 
نا امیدی احمدی نژادی ها ؟

هاشـمِی  آیـت اه  جایـگاه  در  را  احمدی نـژاد  اگـر  حـال 
بـه  باتوجـه  وی،  کـه  دیـد  خواهیـم  بگماریـم،   9۲ سـال 
حواشـی دولت هـای نهـم و دهـم و پیش بینـی ردصاحیت 
و  مقربیـن  از  یکـی  از  یقیـن  بـه  قریـب  احتمالـی اش، 
حمایـت  انتخابـات  در  حضـور  بـرای  خویـش  معتمدیـن 
اخیـر عبدالرضـا داوری مشـاور  اظهـارات  خواهـد کـرد. 
تـداوم  بـرای  همـه  گفـت:  کـه  احمدی نـژاد  رسـانه ای 
ریاسـت جمهوری روحانـی، در حـال قانـع شـدن هسـتند، 
بـرای  احمدی نـژاد  اطرافیـان  ناامیـدی  بـر  اسـت  گواهـی 

رقابـت. گـود  بـه  مجـدد وی  آوردن 

اصولگرایان بااخره چه تصمیمی برای انتخابات ریاست جمهوری 96 می گیرند؟ 
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مجتمع خودرویی امیر بهادر 
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فروش انواع خودروهای ایرانی و خارجی  
با شرایط شرکت فروش خودروهای

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کهنوج خبر داد :

آغاز به کار 10 پایگاه 
غنی سازی اوقات 

فراغت دانش آموزی 
در شهرستان کهنوج

از  کهنـوج  شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر 
 آغـاز بـه کار 10 پایـگاه غنـی سـازی اوقـات فراغـت 

دانش آموزی در شهرستان کهنوج خبر داد.
ایـن   : داشـت  ادامـه  اظهـار  در  براهوئـی  حسـین    
کانـون   2 هنـری،  فرهنگـی  2کانـون  در  هـا  پایـگاه 

. اجراسـت  حـال  در  مدرسـه   6 و  ورزشـی 
هـای  فعالیـت  داشـت:  اذعـان  همچنیـن  براهوئـی 
شـامل؛  محـور   5 در  امسـال  فراغـت   اوقـات 
مهـارت هـای معرفتـی، هویتـی، بصیرتـی برنامـه هـای 
علمـی  برگـزاری  و  هنـری  فرهنگـی،  هـای  مهـارت 
دوره هـای مهـارت آمـوزی و مهـارت های ورزشـی و 

سـامت برگـزار مـی شـود.
براهوئـی  ابـراز داشـت : امسـال پیـش بینـی مـی شـود 
بیـش از 5000 نفـر دانـش آموز از خدمـات این کاس 

هـا اسـتفاده نمایند.
مدیـر آموزش و پرورش شهرسـتان ـ کهنـوج در پایان، 
هـدف از راه انـدازی پایـگاه هـای تابسـتانی را عـاوه 
بـر غنـی سـازی اوقـات فراغـت، کسـب آمـوزش هـا 
و مهـارت هـای اجتماعـی، علمـی، فرهنگـی وهنـری 

دانـش آموزان دانسـت. 

بـه گـزارش روابـط عمومی آمـوزش و پـرورش کهنوج 
تـا کنـون بیـش از 400 نوآمـوز بـدو ورود به دبسـتان 

توسـط پایـگاه سـنجش غربالگری شـدند .
 بـه گزارش روابـط عمومی آموزش و پـرورش کهنوج  
تـا کنـون بیـش از 400 نوآمـوز بـدو ورود به دبسـتان 

توسـط پایگاه سـنجش غربالگری شـدند .
محمـدی منـش مسـئول پایـگاه سـنجش کهنـوج در این 
خصـوص گفـت : سـنجش سـامت دانـش آمـوزان بدو 
ورود ابتدایـی معاینـات دانـش آمـوزان بـدو ورود بـه 
مدرسـه از تاریخ بیسـت و نهم خردادماه در شهرستان 

کهنـوج  آغـاز گردیده اسـت .
وی در ادامـه افـزود : برنامـه سـنجش سـامت دانـش 
آمـوزان بـا حضـور کارشناسـان مراکـز بهداشـتی و 
درمانـی ، پزشـک  روزانـه بـا پذیـرش 40 نفـر در حال 

انجـام اسـت .
شـایان ذکر اسـت پایگاه سـنجش نوآمـوزان بدو ورود 
بـه دبسـتان شهرسـتان کهنوج در دبسـتان شـهید میثم 

واقـع در مرکز شـهر قـرار دارد .

در راستای اجرای طرح سنجش دانش 
آموزان بدو ورود به مدرسه

بیش از 400 نوآموز 
بدو ورود به دبستان 

در سـالروز میـاد کریـم اهل بیت غربالگری شدند 
حضـرت امـام حسـن مجتبـی )ع( 
طـی مراسـمی و به همـت معاونت 
آمـوزان  دانـش  از  پرورشـی 
برتـر مسـابقات قـرآن و معـارف 
اسـامی و فرهنگـی هنری اسـتان 

شـد. تجلیل 
حسـین براهوئـی  مدیـر آمـوزش 
و پـرورش شهرسـتان کهنوج  در 
از  تقدیـر  ضمـن  مراسـم  ایـن 
اقدامـات صورت پذیرفته در جهت 
برگـزاری همایش تجلیـل از دانش 
قـرآن  مسـابقات  برتـر  آمـوزان 
فرهنگـی  و  اسـامی  معـارف  و 
هنـری بـر اهمیت توجه بـه برنامه 
فراغـت  اوقـات  اصولـی  ریـزی 
دانـش آمـوزان و جـذب آنهـا در 

بـه  برنامـه  فـوق  هـای  برنامـه 
خصـوص در حـوزه پرورشـی و 
تربیـت بدنـی که با توجه بـه رتبه 
های کسـب شـده از سـوی دانش 
آمـوزان  شهرسـتان کهنـوج  در 
سـطوح استانی و کشـوری نشان 
از اسـتعداد و انگیـزه بـاای آنهـا 
ارزشـمند  مفاهیـم  یادگیـری  در 
دارد  هنـری  فرهنگـی  و  قرآنـی 

تاکیـد نمـود.
ادامه درخشـش  براهوئـی  در 
دانش آمـوزان شهرسـتان کهنوج 
کشـوری  و  اسـتانی  مراحـل  در 
مسـابقات را یـک اتفاق ارزشـمند 
و قابـل تحسـین برشـمرد و ابراز 
بتوانیـم در  کـه  نمـود  امیـدواری 
مسـابقات کشـوری پیـش رو نیـز 

شـاهد کسـب موفقیت های بیشتر 
از سـوی دانـش آموزان بـا توجه 
بـاای  هـای  توانایـی  وجـود  بـه 
آنهـا در تمامـی زمینـه ها باشـیم.

ادامه حمیـد  در 
پوراسـکندری  معـاون پرورشـی 
و تربیـت بدنـی مدیریـت بـه ارائه 
کسـب  هـای  رتبـه  از  گزارشـی 
شـده و چگونگـی راهیابـی دانـش 
و  اسـتانی  به مراحـل  آمـوزان 
نمـود. ارائـه  کشـوری مسـابقات 

آمـوزان  دانـش  اسـت  گفتنـی 
مسـابقات  در  توانسـتند  کهنـوج 
و  فرهنگـی  و  معـارف  و  قـرآن 
هنـری اسـتان 4 رتبـه اول 7رتبـه 
کسـب  اسـتانی  رتبـه   6 و  دوم 

ینـد  نما

 دانش آموزان برتر مسابقات قرآن 
و فرهنگی و هنری استان تجلیل شدند 
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