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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خطاب به نایب رییس مجلس که 

مدافع علی ربیعی بود، گفت:

 آقای پزشکیان، 
زهرا پزشکیان 

مسوول فاینانس 
پتروشیمی جم

چه نسبتی 
با شما دارد؟

لیست بگم بگم احمدی نژاد
از جیب پورابراهیمی بیرون آمد

مفقودی
سند و شناسنامه سمند سفید رنگ مدل 1391 با شماره شهربانی 69ق969ایران 

65 و شماره موتور 12491050546 و شماره شاسی 893823 به نام داریوش 
آزادی خالص مفقود شده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم     ِ یُْؤتِیِه َمْن یَشاُء َو اللَّ ذلَِک َفْضُل اللَّ

جناب آقای  مهندس احمدی
انتصـاب شایسـته جنـاب عالـی به عنـوان معاون 
اسـتاندار و فرمانـدار ویژه مینـاب را تبریک عرض 
مـی نمایـد.   رجای واثق دارد حضور شـما در این 
مسـئولیت بـه عنوان خادمـی صدیـق و والیتمدار 
بـا کولـه بـار گرانـی از تجربـه ، نوید بخش نشـاط 
و تحـرک بیـش از پیـش آن فرمانـداری محتـرم 
خواهـد گردیـد. دوام توفیقـات و مزیـد عـزت و 
سـامت جنـاب عالـی را از جهانـدار جـان آفریـن 

دارد.   مسالت 
با تجدید احترام : اسحق صادقی رئیس بیمه 

ایران  میناب و شرق هرمزگان

جناب آقای تاجیک
بـا کمـال مسـرت و افتخـار انتصـاب جنابعالی 
به ریاسـت دانشـگاه علمـی و کاربـردی کهنوج 
را کـه نمـاد بـارزی از توانایـی هـای ارزشـمند 
آن عزیـز فرهیخته وتاشـهای خسـتگی ناپذیر 
جنابعالـی مـی باشـد تبریـک عـرض مینمائیم 
.امیـد اسـت در سـایه الطـاف الهی در پیشـبرد 
اهـداف عالـی نظـام مقـدس جمهوری اسـامی 
ایـران و جامعـه دانشـگاهی موفـق و سـربلند 

. شید با
محمد دیمه کار

 سردخانه 2000 تنی
مکران نخل دیمه کار فاریاب

آماده نگهداری ، خرید و بسته بندی خرمای شهرستان فاریاب و توابع دارد
خرید و بسته بندی با قیمت روز 

نگهداری خرما با 10 درصد تخفیف نسبت به سردخانه های شهرستانهای همجوار فاریاب

 09131406223-09133493292
برادران دیمه کار هور

چرا نفیسه روشن به 
کهنوج نیامد

رئیـس اداره ارشـاد کهنـوج گفت:دلیـل عـدم حضور نفیسـه 
روشـن در مراسـم کنسـرت موسـیقی جنـوب کرمـان، تصمیم 

تهیـه کننـده برنامـه بود
چـرا نفیسـه روشـن بـه کهنـوج نیامدبـه گـزارش خبرنـگار  
گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان از کرمـان، حجت 
االسـام حسـین نظـری رئیـس ادره ارشـاد شهرسـتان کهنوج 
گفـت:روز پنجشـنبه 18 مـرداد برنامـه ای بـا عنـوان کنسـرت 
موسـیقی محلی جنوب در سـالن سـینما شـوباد کهنوج برگزار 

. شد
وی افزود:مهمان پیشـنهادی این برنامه خانم نفیسـه روشـن 
از بازیگـران سـینما و تلویزیـون بـود که بنا بر نظـر تهیه کننده 
مراسـم، یوسـف تیمـوری بازیگـر سـینما و تلویزیون بـه عنوان 

مهمـان نهایـی معرفی شـد و در مراسـم حضـور پیدا کرد.
حجت االسـام نظـری تصریح کرد:شـورای تامین شهرسـتان 
یـا عـدم حضـور  انتخـاب  کهنـوج هیـچ گونـه تصمیمـی در 
خانـم روشـن در ایـن مراسـم نداشـتند و تقاضـای اداره ارشـاد 
از شـورای تامیـن دسـتور برقـراری نظـم و امنیـت در محـل 
برگـزاری برنامـه بود کـه با همکاری شـورای تامین شهرسـتان 

کنسـرت موسـیقی محلـی در کهنـوج برگـزار شـد.
رئیـس اداره ارشـاد شهرسـتان کهنـوج بـه حضـور نفیسـه 
روشـن در شهرسـتان قلعـه گنـج درسـال قبـل اشـاره کـرد و 
گفـت: خانـم روشـن سـال گذشـته در شهرسـتان قلعـه گنـج 
اجـرا داشـت و مـردم هـم از حضـور وی اسـتقبال کردنـد هیچ 
گونـه ممنوعیتی بـرای حضـور بازیگران زن در شهرسـتان های 
جنوبـی وجود نـدارد و ما از حضـور بانوان هنرمند کشـوری در 
برنامه هـای فرهنگـی اسـتقبال می کنیـم، عـدم حضور نفیسـه 
روشـن در شهرسـتان کهنوج تصمیـم تهیه کننده مراسـم بود.

حجـت االسـام حسـین نظـری بـا بیـان اینکـه از برگـزاری 
اسـتقبال  درجنـوب  فرهنگـی  شـاد  برنامه هـای  و  کنسـرت 
می کنیـم اظهار کـرد: همه هنرمنـدان جنوب کرمـان )بانوان و 
آقایـان( در زمینه هـای مختلـف فرهنگی و هنـری از توانمندی 

برخوردارند. خاصـی 

عضو کمیسـیون بهداشـت 
مجلـس شـورای اسـامی با 
بیمارسـتان های  اینکه  بیـان 
کمبـود  بـا  کرمـان  جنـوب 
هسـتند  روبـه رو  پزشـک 
اسـتان  جنـوب  گفـت: 
بهداشـت  بحـث  در  کرمـان 
خوبـی  وضعیـت  درمـان  و 

نـدارد.
احمـد حمـزه در گفت وگو 
در  تسـنیم  خبرنـگار  بـا 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان، 
بحـث  بـه  دولت هـا  همـه 
توجـه  جامعـه  در  سـامت 
اظهارداشـت:  دارنـد  جـدی 
بـه  پیشـرفته  جوامـع  در 
مـردم  زندگـی  بعـد  ایـن 
توجـه ویـژه داشـته  دارنـد 
و هرگونـه تغییـر در بودجـه 
ایـن حـوزه را مـورد ارزیابی 

می دهنـد. قـرار 
وی بـا بیان اینکـه جنوب 
بـه  نسـبت  کرمـان  اسـتان 
تغییـرات  انقـاب  از  قبـل 
بسـیاری کـرده اسـت گفت: 
در  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
درمـان  و  بهداشـت  بحـث 
و  نـدارد  خوبـی  وضعیـت 
نقـاط  دیگـر  بـه  نسـبت 
کشـور بسـیار عقب هسـتیم 
مـورد  بایـد  مسـئله  ایـن  و 

گیـرد. قـرار  توجـه 
شهرسـتان  پنـج  نماینـده 
در  کرمـان  اسـتان  جنوبـی 
مجلـس شـورای اسـامی با 
شـاخص  اینکـه  بـه  اشـاره 
تخـت بـه ازای هر هـزار نفر 

در دنیا  13 اسـت در حالیکه 
منطقـه  در  شـاخص  ایـن 
بـه  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
کـرد:  بیـان  می رسـد   0.5
مـا  واکسیناسـیون  شـاخص 
واکسـن ها و همـه  در همـه 
درصـد   99 آنهـا  از  رقـم 
اسـت و پیشـرفت خوبـی در 

داشـته ایم. بحـث  ایـن 
اینکـه  بیـان  بـا  وی 
جنـوب  بیمارسـتان های 
پزشـک  کمبـود  بـا  کرمـان 
در  افـزود:  هسـتند  روبـه رو 
 7 قریـب  اخیـر  سـال  سـه 
هـزار گزیدگی مـار و عقرب 
داشـتیم کـه از ایـن تعـداد 
کـه  کردنـد  فـوت  نفـر   8
تعـدادی از آنهـا کـودک زیر 

بوده انـد. سـال  یـک 

حمـزه با اشـاره بـه اینکه 
کان  در  پزشـک ها  تراکـم 
بایـد  گفـت:  اسـت  شـهرها 
جنـوب  در  زیرسـاخت هایی 
و  شـود  فراهـم  اسـتان 
امتیازاتـی بـه پزشـکان داده 
شـود که بـه مناطـق محروم 

کننـد. سـفر  جنوبـی 
اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حـوزه  در  اساسـی  چالـش 
نیـرو انسـانی داریـم افـزود: 
یکـی از راهکارهـا این اسـت 
بـرای  کنکـور  سـهمیه  کـه 
قـرار  بومـی  دانش آمـوزان 
دهیـم کـه پـس از تحصیـل 

بیاینـد. خـود  منطقـه  بـه 
مـردم  نماینـده 
کهنـوج،  شهرسـتان های 
رودبارجنـوب،  منوجـان، 

در  قلعه گنـج  و  فاریـاب 
اسـامی  شـورای  مجلـس 
بـا اشـاره بـه اینکـه از دیگر 
اسـتان  جنـوب  مشـکات 
تجهیـزات  کمبـود  کرمـان 
جاده هـای  و  پزشـکی 
نامناسـب اسـت کـه حوادث 
را تشـدید می کننـد تصریـح 
اتبـاع  قاچـاق  و  کـرد: ورود 
بیگانـه میـزان تصادفـات در 
افزایـش  را  اسـتان  جنـوب 
کـه  دام  قاچـاق  و  داده 
موجـب شـیوع بیماری هایی 
در منطقـه می شـود از دیگر 
در  کـه  اسـت  مـواردی 
در  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
درمـان  و  بهداشـت  حـوزه 
کـرده  ایجـاد  مشـکاتی 

سـت. ا

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: 

بیمارستان های جنوب کرمان با کمبود 
پزشک روبه رو هستند
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تیـم  جدیـد  مدیرعامـل 
فوتسـال سـوهان محمدسیمای 
کهنـوج  اهـل  اصالتـا  کـه  قـم 
کرمان اسـت و با سـابقه بازی در 
هر دو رشـته فوتسـال و فوتسال 
این مسـوولیت را پذیرفته، بعد از 
دریافـت حکـم مدیرعاملی خود 
در سـخنانی اظهـار کـرد: ورزش 
عشـق من اسـت و دوسـت دارم 
همیشـه در ایـن عرصـه خدمت 
کنم، بسـیاری از دوستان من در 
ورزش حرفـه ای و ملـی فعالیـت 
می کننـد و بـا ورزش قهرمانی و 

حرفـه ای آشـنایی کامـل دارم.
بـر  افـزود:  دژگامـه  علیرضـا 
اسـاس رفاقت با رسـول قلی زاده 
از  را پذیرفتـم،  ایـن مسـوولیت 
نزدیـک نتایـج این تیـم را دنبال 
را  آنهـا  مشـکات  و  می کـردم 
قبـل  قلـی زاده  کامـا می دانـم، 
از سـفر تیـم بـه مشـهد بـه من 
گفت که در کنار ایشـان باشـم و 

بعـد از صحبت هایی که داشـتیم 
ایـن مسـوولیت را قبـول کـردم.

اینکـه  بـه  پاسـخ  در  وی 
آگاهـی  تیـم  وضعیـت  از  آیـا 
داریـد و بـرای آینـده ایـن تیـم 
کرده ایـد؟  ارائـه  برنامـه ای 
مشـکات  تمـام  کـرد:  تصریـح 
تیـم را می شناسـم، مطمئنـا اگر 
نمی توانـم  می کـردم  احسـاس 
در رفـع و حـل مشـکات تیـم 
تاثیرگـذار باشـم، هرگـز بـه این 

نمی کـردم. ورود  کار 
قم مهد فوتسال ایران است

تیـم  جدیـد  عامـل  مدیـر 
فوتسـال سـوهان محمدسیمای 
قـم  مـن  نظـر  از  افـزود:  قـم 
مهـد فوتسـال ایـران اسـت، در 
قـم اسـتعداد فوتبـال نیسـت اما 
بسـیار  فوتسـال  اسـتعدادهای 
زیـاد هسـتند، اگـر در فوتسـال 
بدانیـد  یقیـن  شـود  هزینـه 
نماینـده قـم به راحتـی حتی در 

جـام باشـگاه های آسـیا قهرمان 
. می شـود

وی راجـع به حضور اسـتاندار 
قـم و نماینـده مجلس در سـالن 
بیـان  قـم،  حیدریـان  شـهید 
کـرد: صحبتـی بـا اسـتاندار قم، 
مدیـر  و  ذولنـور  حجت االسـام 
کردیـم  جوانـان  و  ورزش  کل 
و قـرار شـد بـا کارخانه دارهـا و 
بخـش خصوصی سـطح اسـتان 
فوتسـال  بـه  ورود  بـرای  قـم 
هماهنـگ شـود تـا از آنهـا بـه 
عنـوان اسپانسـر تیـم بهره منـد 

شـویم.
دژگامـه در پاسـخ بـه اینکـه 
وعـده همـکاری مسـووالن  آیـا 
اسـتان قـم محقـق می شـود یـا 
خیـر؟ تصریـح کـرد: مـن یـک 
مطالبه گـر خوب هسـتم، قطعا از 
مسـووالن اسـتان می خواهـم به 
تیـم کمک کننـد، یقیـن بدانید 
نیسـتم  مسـووالن  بی خیـال 

چـون مـن نماینـده جوانـان این 
شـهر هسـتم.

مشکالت مالی اصلی ترین 
معظل سوهان محمدسیما

وی یـاد آور شـد: اصلی تریـن 
معضل تیم سـوهان محمدسـیما 
بـاز  باشـگاه  مالـی  بحـث  بـه 
می گـردد، امـا بیینیـد بچه هـای 
مـا بـا چـه تعصـب و غیرتـی در 
بندرعبـاس  آذرخـش  مقابـل 
بـازی کردند، اگـر همین تعصب 
را مسـووالن اسـتان قم داشتند، 
حـل  مـا  تیـم  مشـکل  قطعـا 

می شـد.
تیـم  جدیـد  عامـل  مدیـر 
فوتسـال سـوهان محمدسیمای 
قـم در پایـان اظهـار کـرد: اگـر 
رسـول قلـی زاده نبـود فوتسـال 
در  حضـور  امـکان  امسـال  قـم 
او  ولـی  نداشـت  را  برتـر  لیـگ 
بـه تنهایی نمی توانسـت بـه کار 
ادامـه دهـد، امیـدوارم از ایـن به 

بعـد تیم با مشـکل کمتـر به کار 
خـود ادامـه بدهـد.

حمایت نماینده مجلس برای 
رفع مشکالت نماینده فوتسال

بـا  گفت وگـو  بـه  راجـع  وی 
نماینـده مـردم قـم در مجلـس 
کـرد:  اظهـار  اسـامی،  شـورای 
بـا حجت االسـام ذوالنـور راجع 
صحبـت  تیـم  مشـکات  بـه 
کردیـم و ایشـان ابتـدا قـول داد 
آذرخـش  برابـر  پیـروزی  بابـت 
تیـم  بازیکنـان  بـه  بندرعبـاس 
پاداشـی پرداخـت شـود، ضمـن 

ریشـه ای  حـل  بـرای  اینکـه 
مشـکل مالـی تیم کمـک کنند.

پایـان  در  اسـت:  گفتنـی 
مدیرعاملـی  ابـاغ  جلسـه  ایـن 
علیرضـا دژگامـه بـه وی اعطـاء 
هفتـه  در 18  دژگامـه  تـا  شـد 
باقـی مانـده از دیدارهـای رفـت 
و برگشـت بیسـتمین دوره لیگ 
برتر فوتسـال باشـگاه های کشور 
و همچنیـن دیدارهـای مرحلـه 
پلـی آف در راس مدیریـت تیـم 
فوتسـال سـوهان محمدسیمای 

قـم قـرار بگیـرد.

دژگامه کهنوجی مدیرعامل
جدید نماینده لیگ برتري فوتسال قم شد

رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان:
آزادگان، صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین 

کسان به قضای الهی بودند

به گزارش مکران-دکتر خیری، 26 مردادماه؛ سـالروز بازگشـت 
آزادگان سـرافراز را به میهن اسـامی را گرامی داشت.

دکتـر محمـد خیری رئیس دانشـگاه پیـام نور اسـتان هرمزگان 
طـی پیامـی سـالروز ورود آزادگان را بـه میهـن اسـامی تبریک و 
تهنیـت گفـت.  در پیـام تبریـک دکتـر خیـری آمـده اسـت:امروز 
یـادآور بازگشـت غرور آفرین مـردان و زنان آزاده ای اسـت که پس 
از تحمـل سـال هـا شـکنجه و دوری از عزیـزان خویـش، بـه وطن 
بازگشـتند و بـه انتظـار میلیـون هـا ایرانـی پایـان دادنـد. آزادگان، 
بـا ایمـان راسـخ خـود در برابـر همـه فشـارهای جسـمی و روحی 
دشـمنان ایسـتادند و روابـط اجتماعـی جامعـه کوچـک اردوگاهی 
خود را بر پایه اخاق حسـنه بنا نهادند و از شـکنجه های مزدوران 
بعث هراسـی به خود راه ندادند. آزادگان، صبورتر از سـنگ صبور و 
راضـی ترین کسـان به قضـای الهـی بودند.اینان سـینه هایی فراح 
تـر از اقیانـوس داشـتند کـه از همـه جـا و همـه کـس بریـده و به 
خـدا پیوسـتند، آزاده نامیـده شـدند چـون از قید نفس و نفسـیات 
رهایـی یافتـه بودنـد. ضمن تکریم و قدردانـی از این بزرگـواران، در 
سـایه الطاف یزدان پاک، سـامتی، موفقیت و بهروزی و توفیق روز 

افـزون این سـرمایه هـای مانـدگار را آرزومندیم.

نشست  کتاب خوان با حضور خالو راشد”راشد 
انصاری” در کتابخانه شهید مطهری 

بندرعباس برگزار شد

بـه گـزارش مکران-طوبـی ترابـی پور مسـئول کتابخانه شـهید 
مطهـری )ره( بندرعباس از برگزاری نشسـت  کتاب خـوان با حضور 

خالو راشـد خبـر داد.
ترابی پـور گفت: با توجه اهـداف نهاد کتابخانه های عمومی مبنی 
بـر برگـزاری نشسـت های کتاب خـوان جهـت بـه اشـتراک گذاری 
کتاب های خوانده شـده، نشسـت های کتاب خـوان بصورت منظم و 
هـردو هفتـه یکبار با حضور چهره های شـاخصی فرهنگ و رسـانه  
در کتابخانـه شـهید مطهـری)ره( بندرعبـاس برگزار می شـود. در 
ادامـه مسـئول کتابخانـه شـهید مطهـری )ره( بـا تشـکر از حضور 
خالـو راشـد انصـاری بیـان کرد:تا نتوانیم کتـاب و کتابخوانـی را به 
درون جامعـه ببریـم نمی توانیـم ادعا کنیم برای کتابخـوان  کردن 
مردم تاش کرده ایم . در همین راسـتا حضور سـبز اسـاتیدی مثل 
خالـو راشـد “راشـدانصاری “که نه تنها شـاعر و طنزپـردازی مطرح 
؛ بلکـه کتابخـوان حرفه ای نیز می باشـد را باید غنیمت شـمرده و 
در جلسـات مختلـف از حضـور وی و افراد فرهیخته اسـتفاده کرد. 
در  ایـن نشسـت12 کتـاب شـامل فرزنـد نیـل اثـر هـوارد فاسـت 
مترجـم ذبیـح الل منصوری،سـام بـر ابراهیـم اثرمجموعه شـهید 
ابراهیـم هـادی ،خالـو بنـدی  اثـر  راشـد انصـاری و ، قصـه هـای 
شـیرین مادربـزرگ اثرلیـا سـهیلی راد، بـه دنبال دل خود باشـبد 
اثـر انـدرو متیـوس ، جـک جنگلی اثـر جـان کریسـتوفر،باغ آلبالو 
اثـر انتوان چخوف،طرح اندیشـه اسـامی  اثر مقـام معظم رهبری، 
نخسـتین دموکراسـی اثـر پـال وودراف ،کلیـدر  اثر محمـود دولت 
آبادی، دون کیشـوت اثر سـروانتس، زندگی جنـگ و دیگر هیچ اثر 

اوریانا فاالچی به اشـتراک گذاشـته شـد.

سـردار  سـخنان  از  ویدئویـی 
آزاده سـرافراز  دربـاره  سـلیمانی 
و  شهسـواری  محمـد  شـهید 
حالـی  در  وی  شـجاعانه  اقـدام 
کـه در محاصـره عراقی ها بـود را 

می کنیـد. مشـاهده 
سـلیمانی به گـزارش خبرنگار 
اخبـار داغ گـروه فضـای  حـوزه 
خبرنـگاران  باشـگاه  مجـازی 
شـهید  سـرافراز  آزاده  جـوان؛ 
محمـد شهسـواری از رزمنـدگان 
دالور کشـورمان متولد روسـتای 

شـیخ آباد کهنوج اسـت کـه اقدام 
محاصـره  در  کـه  درحالـی  وی 
جـاودان  ابـد  تـا  بـود  عراقی هـا 
مانـد. رهبر معظم انقـاب درباره 
ایـن شـهید بزرگـوار می فرمایند: 
محمـد  شـهید  مثـل  یکـی 
سـرافراز  آزاده ی   - شهسـواری 
چهـره ی  یـک  بـه   - جیرفتـی 
تبدیـل  کشـور  در  مانـدگار 
می شـود؛ نـه بـه خاطـر این کـه 
برتـر  قشـر  یـک  بـه  وابسـته ی 
رعیـت زاده  یـک  او  نـه،  اسـت؛ 

از  برخاسـته ی  جـوان  یـک  و 
قشـرهای پاییـن اجتمـاع اسـت؛ 
امـا آگاهی و شـجاعت او، او را در 
چشـم مردم ایران عزیـز می کند.

پـای  ماهـا  کـه  روزی  آن 
تلویزیون نشسـته بودیم و دیدیم 
ایـن جـوان در چنـگ دژخیمـان 
رژیـم بعثـی صـدام و زیر شـاق 
و تازیانـه ی آنهـا فریـاد می زنـد: 
))مـرگ بر صـدام، ضد اسـام((، 
جیرفتـی  ایشـان  نمی دانسـتیم 
او شـنیده  از  نـه اسـمی  اسـت؛ 

او  از  خصوصیتـی  نـه  و  بودیـم 
می دانسـتیم. امـا همـه ی وجـود 
از  تجلیـل  و  تعظیـم  غـرق  مـا 
ایـن جـوان آزاده شـد. بعـد هـم 
بحمـداللَّ به میان مردم و کشـور 
ما برگشـت. امـروز هم بـه عنوان 
یـک شـهید نامـدار و نـام آور در 
میـان ملـت مـا مشـهور اسـت. 
جمهـوری  نظـام  در  بنابرایـن 
اسـامی، تعیین کننـده ی رتبه ی 
انسـانها، ارزش های معنوی است؛ 
))اّن اکرمکـم عنـداللَّ اتقیکم((.«

روایت سردار سلیمانی از شجاعت  مثال زدنی آزاده  سرافراز شهید محمد شهسواری 

و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
اجتماعـی اسـتانداری هرمزگان 
گفـت: خانـه جـوان اسـتان باید 
بـا برنامه هـای عملیاتـی پیگیر 
امـور جوانـان هرمزگانـی باشـد 
و ایـن مجموعـه بـا اقدامـات و 
کار عملیاتـی مـی توانـد در این 

عرصـه تحـول آفرین شـود.
نشسـت  در  اکرمـی  بهـروز 
سـتاد سـاماندهی امـور جوانـان 
اسـتان هرمـزگان، عنـوان کرد: 
جـوان  خانـه  هـای  فعالیـت 
اسـتان بایـد موجـب تحـول در 
امـور و تـا انـدازه ای نیـز باعـث 
رفع مسـائل و مشـکات جوانان 

گـردد. هرمـزگان 
فضـای  از  اسـتفاده  وی 
مجـازی توسـط خانـه جـوان را 

امـر ضـروری دانسـت و افـزود: 
رسـانی،  اطـاع  بـرای  امـروزه 
تبلیغـات محیطی دیگـر جوابگو 
نیسـت و بایـد بتـوان از ظرفیت 
امـر  در  مجـازی  فضـای  هـای 
اطـاع رسـانی و آگاهی بخشـی 

کـرد. اسـتفاده 
نشـان  خاطـر  اکرمـی 
حضـور  بـه  توجـه  بـا  کـرد: 
شـبکه  در  جوانـان  اکثریـت 
هـای اجتماعـی، تشـکل هـای 
جوانـان  عرصـه  در  اجتماعـی 
مانند، خانه جوان اسـتان سـیل 
را  خـود  مخاطـب  از  عظیمـی 
دسـت  بـه  مجـازی  فضـای  در 

آورد. خواهـد 
وی اضافـه کـرد: بـا اسـتفاده 
از ظرفیـت جوانـان و مشـارکت 

آنهـا در امـور می تواند بسـیاری 
از مسـائل آنهـا را پیگیـری و بـا 

کمـک خـود آنهـا رفـع کرد.
امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
اسـتانداری  اجتماعـی  و 
جوانـان  نیـاز  بـر  هرمـزگان 
فضاهـای  بـه  هرمـزگان 
تفریحـی و ورزشـی تاکید کرد 
و گفـت: نبایـد همیشـه منتظر 
بودجـه و اعتبـار بـرای تحقـق 
بلکـه  بـود  اهـداف  گونـه  ایـن 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـا  بایـد 
بـرای  زمینـه  موجـود  هـای 
نیـاز  مـورد  فضاهـای  ایجـاد 

نمـود. فراهـم  را  جوانـان 
اسـتفاده  کـرد:  تصریـح  وی 
سـاحل  همچـون  ظرفیتـی  از 
اسـتان  در  خـدادادی  پهنـاور 
نبایـد نادیـده گرفته شـود و می 
تـوان بـا بهـره گیری از سـاحل 
تفریحـی  و  ورزشـی  امکانـات 
مناسـبی بـا حداقـل هزینـه هـا 

بـرای جوانـان ایجـاد کـرد.
از  اسـتفاده  بـر  اکرمـی 
تاکیـد  نـوآوری  و  خاقیـت 
کـرد و افـزود: بایـد بتـوان بـا 
خاقیـت و نوآوری با اسـتفاده 
از ظرفیـت های موجـود زمینه 
را  جامعـه  نشـاط  و  شـادی 

کـرد. ایجـاد 

مراسم  قنبرپور-  محمدرضا 
سالروز  مردادماه   26 بزرگداشت 
با  کشور  به  آزادگان  بازگشت 
دفاع  آزادگان  از  جمعی  حضور 
در  استانی  مسئوالن  و  مقدس 

بندرعباس برگزار شد.
نمایندگان  مجمع  رئیس 
مجلس  در  هرمزگان  مردم 
مراسم  این  در  اسامی  شورای 
گفت: درک سختی های آزادگان 
دشوار  بسیار  اسارت  دوران  در 
از  رزمندگان  این  زیرا  است، 
داشته  زیادی  خودگذشتگی های 
امروز  افزود:  مرادی  احمد  اند. 
نیز این آزادگان و رزمندگان پای 
ارزش های انقاب ایستاده اند که 
و  مدیران  برای  الگویی  می تواند 

مسئوالن کشور باشد.
این  کردن  مطرح  ضمن  وی 
گفت:  آزادگان  جمع  در  مطالب 
کشور در شرایط نامساعدی قرار 
انقاب  از  گرفته است، 40 سال 
انتظاراتی  مردم  و  است  گذشته 
دارند و کمترین آن توجه مدیران 

به آن ها می باشد.
روز  مسائل  خصوص  در  وی 
نیز گفت: مشکات ما تماما ریشه 
ندارد  شرق  و  غرب  و  برجام  در 
مدیریت  به  آن  عمده  بخش  و 
هرچند  گردد؛  می  باز  خودمان 

دلیل  به  موانع  این  از  بخشی 
دخالت های دشمنان می باشد.

داشت:پشت  اظهار  مرادی 
میزنشینی لکه سیاهی بر پیشانی 
مدیران شده است به همین دلیل 
مدیران کمتر به میان مردم می 
احتیاجات  رفع  فکر  به  و  روند 
برون  برای  شوند؛  می  ها  آن 
انگیزه  باید  بحران  این  از  رفت 
 اوایل انقاب در آن ها زنده شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
این  در  نیز  هرمزگان  استانداری 
دیدار گفت: ایمان به خدا و اعتماد 
مهم ترین  از  رو  پیش  مسیر  به 
ایستادگی  و  پایداری  عوامل 
است. کشور  سرافراز   آزادگان 

نیز  امروز  افزود:  اکرمی  بهروز 
به  بازگشت  نیازمند  جامعه 

مقدس  دفاع  دوران  ارزش های 
برابر سختی ها  تا بتوان در  است 

و دشواری ها ایستاد.
امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
در  نیز  هرمزگان  ایثارگران 
هرمزگان  گفت:  مراسم  این 
دارد  آزاده سرافراز  و 41  سیصد 
افتخار  عزیزان  این  بیشتر  که 
محمد  دارند.  نیز  جانبازی 
امسال  افزود:  پاکدامن  رضا 
سالروز  بزرگداشت  مراسم های 
شهرستان  هر  در  آزادگان  ورود 
برگزار می شود.  به طور جداگانه 

در این مراسم همچنین تعدادی 
از آزادگان سرافراز دفاع مقدس، 
دوران  سختی های  و  خاطرات 
اسارت را برای حاضران در مراسم 

بازگو کردند.

آیین بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به کشور در 
بندرعباس برگزار شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

خانه جوان هرمزگان باید پیگیر امور جوانان باشد

ذوالقـدر، نماینده شـرق هرمزگان در 
مجلـس در گفت و گو با ایسـنا:

 مـن نمی توانـم صـدای صیادانـی که 
در ایـن گرمـا روی دریـا کار می کنند و 
ایـن کشـتی ها را از نزدیـک می بیننـد 
نشـنوم امـا صحبت هـای افـراد مرکـز 
بـه  یک بـار  تابه حـال  کـه  نشـینی 
سـواحل شـرق و غـرب اسـتان نیامدند 

را بپذیـرم
تهـران  در  کـه  نیسـت  ایـن   هنـر 
و  کنیـم  مصاحبـه  دوربیـن  جلـوی 
بگوییـم هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد، 
اگـر راسـت می گوییـد بیاییـد و رو در 
روی صیـادان بومی هرمـزگان مصاحبه 

کنیـد و آن هـا را قانـع کنیـد
ایـن  منافـع  می کنیـد  ادعـا   اگـر 

شـرکت های  بـه  متعلـق  کشـتی ها 
ایرانـی اسـت اسـامی ایـن شـرکت ها، 
ایـن  بـه  امتیـاز  ایـن  نحـوه واگـذاری 
ایرانـی  نیـروی  تعـداد  و  شـرکت ها 
کـه در ایـن شـرکت ها مشـغول بـکار 
هسـتند را اعـام کنیـد تـا مـا ببینیـم 
چـه  هرمـزگان  ساحل نشـین  مـردم 
شـرکت ها  ایـن  سـود  از  منفعتـی 

نـد می بر
هـر  از  تکنولـوژی  از   اسـتفاده 
هسـت  موجـه  امـری  باشـد  کشـوری 
امـا در خصـوص ایـن کشـتی ها  هیـچ 
شـفافیتی وجـود نـدارد کـه مـا بدانیم 
از چینی هـا فقـط به عنـوان  آیـا واقعـاً 
متخصـص در کنـار شـرکت های ایرانی 
اسـتفاده می شـود یـا اینکـه موضوعات 

دیگـری هـم وجـود دارد
 مسـئولین وزارت جهاد کشاورزی در 
تهـران اعـام می کننـد هیـچ مشـکلی 
نیسـت امـا اگر مثـل بنـده و همکارانم 

هـر هفتـه مجبـور بـه پاسـخگویی بـه 
جمـع زیـادی از صیـادان، محققیـن و 
دانشـجویان هرمزگانـی بودنـد بـه این 
راحتـی همه چیـز را انـکار نمی کردنـد

می شـود  گفتـه  کـه  موضـوع   ایـن 
تابه حـال  اصـًا  چینـی  کشـتی های 
وارد محـدوده آب های سـاحلی کشـور 
مـا نشـده اند بـا صحبت هـای صیـادان 
مـا متناقـض اسـت، پـس بـه مـا حـق 
هـم  را  صحبت هـا  بقیـه  کـه  بدهیـد 

قبـول نکنیـم
ورود  اول  روز  از  کـه  متأسـفم    
چینـی  کشـتی های  موضـوع  بـه  مـن 
عـده ای ایـن موضوع را سیاسـی کردند 
درحالی کـه مـا از دولـت فقـط انتظـار 

داریـم شفاف سـازی 

جهـاد  وزارت  بـه   نمی خواهـم 
اتهـام  خصـوص  ایـن  در  کشـاورزی 
اسـت  ایـن  مـن  فقـط صحبـت  بزنـم 
کـه نماینـدگان، محققیـن و صیـادان 

کنیـد قانـع  را  هرمزگانـی 
متخصصیـن  و  صیـادان  از   تیمـی 
هرمزگانـی در کنـار نماینـدگان وزارت 
جهـاد کشـاورزی در خصـوص فعالیـت 
را  الزم  بررسـی های  کشـتی ها  ایـن 
انجـام دهنـد و نتایـج ایـن بررسـی ها 
را شـفاف اعـام کننـد آن وقـت مـا نیز 
قبـول می کنیـم هیـچ مشـکلی بـرای 

صیـادان هرمـزگان وجـود نـدارد
▫ تـا زمانـی کـه شـخصاً قانع نشـوم 
موضـوع  ایـن  پیگیـری  از  دسـت 

برنمـی دارم

در برابر حقوق صیادان هرمزگانی ساکت نمی شوم
انحصار وراثت

احترامـا درخصوص دادخواسـت اقای حسـین اسـکندری نسـب سـیاهکوهی که ورثه 
مرحـوم وحیداسـکندری نسـب   بـه شـرح ذیـل میباشـند.جهت روزنامـه بودن.ورثه 

مرحـوم دریکـی ازروزنامـه هـای کثیراالنتشـارویاروزنامه های محلی میباشـد.
شـماره  بـه  امامعلـی   . ف  سـیاهکوهی  نسـب  اسـکندری  1حسـین 

پدرمتوفـی. نسـبت   .. رفسـنجان  از  ملی3050849908صـادره 
2خانـم سـیما ارویـن ف .مـراد بـه شـماره ملی3031212665صـادره ازشهرسـتان 

جیرفـت نسـبت مـادر متوفـی.
حضورتان ارسال می گردد.ازهمکاری شما کمال تشکرراداریم.

ازطرف رئیس  شورای حل اختالف شماره یک شهرستان فاریاب ...بهبودی

انحصار وراثت
احترامـا درخصـوص دادخواسـت اقـای عبـاس تاجیـک ف قاسـم کـه ورثـه مرحـوم 
محمدتاجیـک   بـه شـرح ذیـل میباشـد.جهت روزنامـه بودن.ورثـه مرحـوم دریکـی 

ازروزنامـه هـای کثیراالنتشـارویاروزنامه هـای محلـی میباشـد.
1عبـاس تاجیـک ف . قاسـم به شـماره ملی3160181154صادره از کهنوج .. نسـبت 

پدرمتوفی.
2زینـب تاجیک ف .هاشـم به شـماره ملی3161308719صادره ازشهرسـتان کهنوج 

نسـبت مادر متوفی.
حضورتان ارسال می گردد.ازهمکاری شما کمال تشکرراداریم.

ازطرف رئیس  شورای حل اختالف شماره یک شهرستان فاریاب ...بهبودی
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در  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
جلسـه علنی امروز )چهارشـنبه( 
مجلـس در موافقـت با اسـتیضاح 
وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، 
گفـت: در جلسـاتی که بـا برخی 
دوسـتان داشـتم آقـای ربیعـی را 
»خـدای البـی« معرفـی کردنـد. 
و  کارگـری  عظیـم  طیف هـای 
برخـی در مجلـس بـا فشـار بـه 
نماینـدگان اجـازه طـرح مباحث 
ای  کردنـد.  سـلب  را  اسـتیضاح 
جایگزیـن  تعـاون  وزیـر  کاش 
وزیـر خارجـه می شـد تـا برجام 
را حـل می کـرد و مـن مطمئنـم 
کـه ایشـان بـا قـدرت البی گـری 
خـود می توانسـت ایـن پرونـده را 

کند. حـل 
شـاکله  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
تصمیمـات بـزرگ اقتصـادی در 
وزارت تعاون انجام می شود، ادامه 
داد: بـه اسـم بیمـه، تعـاون و کار 
کارهـای کان و بنـگاه داری انجام 
می شـود. هفتـه قبـل در جلسـه 
کمیسـیون بـرای عرضـه نشـدن 
ارز پتروشـیمی ها کـه متعلـق به 
وزارت کار اسـت را مطـرح کردیم 
اخـال  عامـل  شـرکتها  ایـن  و 
قضیـه  در  اقتصـادی  نظـام  در 
نابسـامانی های نـرخ ارز  هسـتند. 
یقـه چه کسـی را بگیریـم؟ 327 
شـرکت زیـر مجموعـه سـازمان 
اجتماعـی اسـت و 187  تامیـن 
شـرکت زیـر مجموعـه صنـدوق 
بازنشستگی کشـور هستند دهها 
شـرکت زیـر مجموعـه صنـدوق 
بیمه عشایر و روستاییان هستند.

رییـس کمیسـیون اقتصـادی 
شـرکتهای  بزرگتریـن  مجلـس 
تولیدکننـده دارو و حمـل و نقـل 

کاال را متعلـق بـه وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی دانسـت و 
پتروشـیمی  درصـد   66 افـزود: 
پتروشـیمی  درصـد  جـم،78 
امیرکبیـر، 49 درصـد پاالیشـگاه 
سـتاره خلیـج فـارس، 95 درصد 
 30 از  بیـش  و  پاسـارگاد  نفـت 
شـرکت مهم در این حوزه متعلق 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  بـه 
اجتماعی اسـت. اشتغال ماموریت 
کدام دسـتگاه اسـت که مـردم به 

می آینـد؟ خیابان هـا  کـف 
در  کرمـان  مـردم  نماینـده 
مجلـس مدعـی سـوء مدیریـت 
افـزود:  و  شـد  ربیعـی  علـی 
سـازمان  سـازمان،  بدهکارتریـن 
تامین اجتماعی اسـت. کامران به 
همین دلیـل درخواسـت تحقیق 
تامیـن  سـازمان  از  تفحـص  و 
اجتماعی را به جریـان انداخته اند 
کـه در کمیسـیون اقتصـادی در 
حـال رسـیدگی بـه آن هسـتیم. 
الیحـه دولت بـرای تفکیـک این 
وزارتخانه توسـط دولت ارائه شـد 
و مجلـس بـا توجـه بـه شـرایط 
کشـور بـا آن مخالفـت کـرد. از 
دلیـل  بـه چـه  وزیـر می پرسـم 
بـرای رای نیـاوردن ایـن الیحـه 

البـی سـنگین کردیـد؟
بـه  اشـاره  بـا  پورابراهیمـی 
تخلفـات وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی، گفت: آقای پزشـکیان 
شـما تقـوا را رعایـت کردیـد؟ آیا 
نـدادن  روی  بـه  مطمئـن  شـما 
تخلـف در این وزارتخانه نیسـت؟ 
وزارت اطاعـات و اطاعات سـپاه 
پرونـده عریض و طویـل اطرافیان 
اقتصـادی  مشـکات  و  ربیعـی 
مسـئله  ایـن  از  ناشـی  زیـادی 

مـردم  بـه  و  کننـد  بررسـی  را 
گـزارش دهنـد. وی خطـاب بـه 
نایـب رییـس مجلس کـه مدافع 
عملکـرد ربیعـی در وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعی بود، پرسـید: 
آقـای پزشـکیان، زهرا پزشـکیان 
مسـوول فاینانس پتروشیمی جم 

چـه نسـبتی بـا شـما دارد؟
رییـس کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس خطـاب بـه همکارانـش 
در مجلـس بـا بیان قسـم جاله، 
مانـدن  گفـت:  بیـن الل  و  بینـی 
حتـی یـک روز ربیعـی بـه عنوان 
وزیـر بـه صـاح کشـور نیسـت. 
بـه فضـل الهـی بـه هـر حجتـی 

رسـیدید تصمیـم بگیـرد.
در  رییـس  نایـب  پزشـکیان 

ابراهیمـی: پـور  جـواب 
نایـب رییـس مجلـس دربـاره 
کار دختـرش در پتروشـیمی جم 

توضیحاتـی را مطـرح کـرد کـه 
علیرغـم بیـان ایـن توضیحـات، 
کرمـان  نماینـده  پورابراهیمـی 
گفـت که ما بـه هیات نظـارت بر 
رفتار نمایندگان شـکایت خواهیم 
کـرد.  در جریـان اسـتیضاح وزیر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در 
جلسـه علنی امروز )چهارشـنبه(، 
محمدرضـا پورابراهیمـی نماینده 
کرمان بـه عنوان آخرین متقاضی 
اسـتیضاح از وزیـر به بیـان دالیل 
بخـش  در  کـه  پرداخـت  خـود 
آخـر صحبت هایـش خطـاب بـه 
پزشـکیان نماینـده تبریـز کـه از 
عملکـرد وزیـر دفـاع کـرده بـود، 
گفـت: آقـای پزشـکیان بایـد بـه 
کـه  دهـد  جـواب  سـوال  ایـن 
زهرا پزشـکیان مسـئول فاینانس 
پتروشیمی چه نسـبتی با او دارد. 
پورابراهیمـی  صحبت هـای  ایـن 

بـر  پزشـکیان  کـه  شـد  باعـث 
اسـاس مـاده 79 آیین نامـه تذکر 

آیین نامـه ای را مطـرح کـن
وی در توضیـح تذکرش، گفت: 
ایـن صحبت ها نشـانه بی اخاقی 
و عـدم تعهـد اسـت. ببینیـد این 
دروغ  و  غلـط  چقـدر  حرف هـا 

می باشـد.
پزشـکیان ادامه داد: دختر من 
در پتروشـیمی جـم کار می کند، 
دارای  بلکـه  نـدارد  لیسـانس 
تحصیـات فوق لیسـانس اسـت. 
او مسـئول نیسـت بلکه پـروژه ای 
را گرفته اسـت. در فضای مجازی 
گفتند که دختـر من 10 میلیون 
تومـان حقـوق می گیـرد کـه بـاز 
چهـار  او  نیسـت،  درسـت  هـم 
میلیـون تومـان حقـوق می گیرد.

فـوق  مـن  دختـر  افـزود:  او 
دانشـگاه  از  شـیمی  لیسـانس 
از  قبـل  کـه  دارد  شـریف 
در  آینـد  کار  آقایـان سـر  آنکـه 
پتروشـیمی کار می کـرد. آیـا این 
به آن معناسـت که من رانت خوار 
هسـتم؟ اگـر قـرار باشـد مـا هم 
مثـل آقـای پورابراهیمـی حـرف 
بزنیـم، می خواهیـد بگوییـم کـه 
بچه هـای آنهـا و دار و دسته شـان 
در ایـن سیسـتم بیشـتر درگیـر 
هسـتند یـا بچه هـای مـن؟ ایـن 
چـه  می زننـد  کـه  را  حرف هـا 

دارد. معنایـی 
نایـب رییـس مجلـس خطاب 
آقـای  گفـت:  الریجانـی  بـه 
الریجانـی ایـن حرف هـا انصـاف 
نیسـت که از پشـت تریبـون زده 

می شـود.
اظهـار  واکنـش  در  الریجانـی 
پزشـکیان  آقـای  حـرف  کـرد: 

پشـت  از  نبایـد  اسـت.  درسـت 
شـود. بـرده  اسـمی  تریبـون 

ایـن  در  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
هنگام پورابراهیمـی با فریادهایی 
خواسـتار بیـان تذکـر بـا اسـتناد 
کـه  داشـت  را   79 مـاده  بـه 
الریجانـی در واکنش، گفت: آقای 
پورابراهیمی شـما صحبت کردید 
و آقای پزشـکیان هم جـواب داد، 
دیگـر دلیلـی بـرای تشـکر وجود 

ندارد.
پورابراهیمـی،  اصرارهـای  بـا 
الریجانـی اجـازه تذکـر را داد و او 
گفـت: از آقـای پزشـکیان تشـکر 
ایـن  خودشـان  کـه  می کنـم 
موضـوع را تاییـد کردنـد. آقـای 
وزیـر بهانه هایـی داشـتند در این 
بـاره کـه تعـدادی از نماینـدگان 
و  کـرده  معرفـی  مدیـره  هیـات 
داده انـد. انجـام  را  اقداماتـی  یـا 

پورابراهیمـی افزود: مـا برای آنکه 
یـک بـار بـاب قضیه بسـته شـود 
دربـاره ادعـای آقـای وزیـر و یـا 
صحبت هـای آقـای پزشـکیان به 
هیـات نظارت شـکایت می کنیم، 
هـم  خودشـان  متاسـفانه  البتـه 

رییـس هیـات هسـتند.
وی افـزود: بایـد ایـن موضـوع 
اثبات شـود وگرنه بایـد در صحن 
مـردم  و  نماینـدگان  از  علنـی 
عذرخواهـی شـود،  هر کسـی که 
بایـد  می کنـد  مطـرح  ادعایـی 
پاسـخگو باشـد. ما ادعـا کردیم و 
آقـای پزشـکیان هـم تاییـد کرد.

پایـان  در  مجلـس  رییـس 
آقـای  گفـت:  تذکـرات،  ایـن 
پورابراهیمی نبایـد نامی را مطرح 
هـم  پزشـکیان  آقـای  می کـرد، 
دفـاع کـرد، بحـث را تمـام کنید

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به نایب رییس مجلس که مدافع علی ربیعی بود، گفت:

 آقای پزشکیان، زهرا پزشکیان مسوول فاینانس پتروشیمی جم 
چه نسبتی با شما دارد؟

وعـده مسـوولین درقبال ملت اسـت 
کـه معموال ایـام انتخابـات بمیان مردم 
مـی اینـدو کلـی وعـده میدهنـد فـارغ 
ازینکـه بتواننـد عمـل کنندیانـه مهـم 
میکننـد  قبـول  هـم  مـردم  نیسـت 
بعدازاینکـه پیـروز شـدند تمـام وعـده 
هـای خـودرا فراموش میکننـد حاالنکه 
جایـگاه این مسـوول یانماینـده بخاطر 
مـردم  اسـت  محـروم  مـردم  همیـن 
وطنشـان  بـه  کـه  ارادتـی  بخاطـر 
دارنـد پـای صنـدوق رای مـی ایندوبـه 
امیـد عمـل بروعـده بـه آن کاندیدرای 
میدهنـد امـا تغییـر انچنانـی مشـاهده 

نمیکننـد
خودمـان  ماازنماینـده  البتـه   
شـده  خدماتـی  ناشکرنیسـتیم 
زیـادی  هـای  کاسـتی  اماهنوزهـم 
هسـت رمشـک صاحیـت کلـی بخش 
بـودن راداشـت اماهنوز دهسـتان باقی 

مونـده جـاده مواصاتی رمشـک کتیچ 
بیکارمونـده  هنـوز  بعدازسـالهاوعده 
ایـن خیلـی سـنگین اسـت وبمنزله 
فریـب دادن مسـلمان اسـت درین کار 
هـم وعـده خافـی هسـت وهـم دروغ 
وخیانـت از جایگاهـی کـه بخاطرمـردم 

بـه ان فرد رسـیده 
ملـت مشـکات زیادی دارنـد امروزه 
وبحـران  وتـورم  اب   اصلـی  مشـکل 
اقتصـادی اسـت تقاضاداریم مسـوولین 
بـه کرسـی وصندلیشـان دل  بزرگـوار 
نبندنـد کـه بـزودی نصیـب فرددیگری 
کـه  هسـتند  ملـت  وایـن  خواهدشـد 
همیشـه هسـتند واعتبارازدسـت رفتـه 

دوبـاره برنمیگـردد 
یامحـل  نبایددرخانـه  مسـئولین 
وبگویندماهیـچ  کارخودبشـینند 
هماننـد  بایـد  بلکـه  نداریـم  مشـکلی 
مـردم  بمیـان  علـی   حضـرت 

بیایندحتی بالباس نشـناخته -بررسـی 
مـردم چیسـت  دردومشـکل  کنندکـه 
منـت نگذارنـد بلکـه خدمـت راوظیفـه 
خودبداننـد درواقـع مسـئولین خادمان 
 - ملـت  خواجـگان  هسـتندنه  ملـت 

وباایـن فکرخدمـت کنند حضـرت علی 
شـبها درکوچـه ومحـات گشـت میزد 
کسـی اورانشـناخت صبـح کارگـذاران 
مشـکل  ودسـتورمیداد  راحاضرمیکـرد 
امـروز  کننـد  راحـل  منطقـه  فـان 
کسـانیکه سـنگ محبـت حضـرت علی 
رابـه سـینه میزننـد بایداینگونه باشـند 
درایـن فصـل گـرم تابسـتان زندگی 
واقعاسـخت  برقـی  وبـی  آبـی  بـی  بـا 
اسـت قابـل تحمـل نیسـت ایـا خـود 
زندگـی  حاضراسـت  مسـوول  آن 
خودوخانـواده خـودرا یکسـاعت یایـک 
بگذرانـد پـس  اب   بـدون  روز  شـبانه 
ملـت هـم همـان حقـوق رادارنـد ویک 
رابـه  احادملـت  همـه  بایـد  مسـوول 

خودبدانـد  فرزنـدان  منزلـه 
ناشکرنیسـتیم  ماازخدمـات  اگرچـه 
الحمدلل تاحدبسـیارزیادی  مسـوولین 
کردنـد  رااحـل  بـرق  بزرگـوار مشـکل 

شهرسـتان  بـرق  مدیـراداره  از  وبنـده 
وایـن  تشـکرمیکنم   گنـج  قلعـه 
امـادر  تقدیـردارد  انهاجـای  خدمـت 
هنـوز  مشـکل  ایـن  آبـی  کـم  زمینـه 
رفـع نشـده دوسـتان مسـوول دراداره 
کننـد  تـاش  بیشـتر  وفاضـاب  اب 
وکاسـتی هارابرطـرف کننـد ومردم هم 

کننـد  جویـی  صرفـه  درکنارایـن 
عدالـت درقضـاوت وخدمـت رسـانی 
وبازدیدازمناطـق وحـل مشـکات بایـد 
راورق  تاریـخ  مدیرباشـد  یـک  ایـده 
دادگاه   در  علـی  حضـرت  کـه  بزنیـم 
علـی  دعـوای حضـرت  قاضـی شـریح 
بایـک یهـودی راقضاوت کـردن وقاضی 
صادرکردنـد  حکـم  بهـودی  نفـع  بـه 
اماحضـرت علـی باکمال میـل آن حکم 

راپذیرفتنـد 
وصاحـب  مدیـران  کـه  انشـاالل 

باشـند اینگونـه  مـا  منصبـان 

گزیده ای ازخطبه های نمازجمعه رمشک یونس چاهانی درمورد وعده خالفی وگناه آن

یکی از درجات وعده

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان مطرح کرد:
توانمندی معلمان سبب حفظ جایگاه اجتماعی و 

تکریم آنان در جامعه می شود
مدیـر کل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان جلسـه ویدئوکنفرانس 
گفت: توانمندی معلمان سـبب حفظ جایـگاه اجتماعی و تکریم آنان 

در جامعه می شـود.
در حالیکـه کلیـه مدیران، معاونان و کارشناسـان آموزش و پرورش 
شهرسـتان هـا و مناطق اسـتان این پیـام را از طریـق ویدئوکنفرانس 
دریافت می کردند، احمد اسـکندری نسـب افزود: معلمانی که در امر 
تدریـس و تعلیـم و تربیت توانمند و موفق باشـند، جایـگاه ویژه ای را 
در جامعه کسـب و کرامت آنان در بین آحاد جامعه حفظ می شـود، 
لـذا الزم اسـت دوره هایـی برای آمـوزش و توانمندسـازی معلمان در 
سراسـر اسـتان برگزار شـود تا معلمان از این طریق بتوانند اطاعات 
خـود را بـروز و کیفیـت آموزشـی را متحـول نماینـد. وی در همیـن 
راسـتا و بـا مطـرح نمـودن کیفیت آموزشـی گفـت: برای دسـتیابی 
بـه کیفیت آموزشـی برتـر نیاز اسـت ادارات آموزش و پـرورش زمینه 
هـای الزم را بـرای تجمیـع مدارس کـم جمعیت فراهـم کنند. مدیر 
کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان در زمینـه بازگشـایی مدارس 
گفـت: مهم تریـن برنامه برای بازگشـایی مدارس، سـاماندهی نیروی 
انسـانی و مشـخص نمودن اباغ معلمـان برای ورود بـه کاس درس 
اسـت، ازیـرا دانـش آمـوزان اولیـن جمله ای کـه پس از بازگشـت به 
خانـه در روز اول مهـر در حضـور اولیـا مطـرح مـی کنند، این اسـت 
کـه امـروز معلـم در کاشـان حضـور پیدا کرده اسـت یا خیـر. احمد 
اسـکندری نسـب گفت: عاوه بر ساماندهی نیروی انسـانی،  مدیران، 
معاونـان و کارشناسـان آمـوزش و پرورش شهرسـتان هـا و مناطق از 
مدیـران مـدارس بخواهنـد برنامه کاسـی را تدویـن و آن را به اولیا و 
دانـش آمـوزان ابـاغ نمایند. وی همچنین در زمینه اسـتفاده مفید و 
بهینه از نیروی انسـانی گفت: در سـاماندهی نیروی انسـانی نیروهای 
جـوان و کارآمـد را بـه بهتریـن نحـو سـازماندهی و ابـاغ همـکاران 
کارافتـاده نیـز بگونه ای صادر شـود تـا باعث بی انگیزه شـدن نیروی 

انسـانی کارآمد نشود.

تایید رسمی ماهیگیری چینی  ها در آب های عمیق 
ایران در دریای عمان

 معـاون امور بندری و اقتصادی سـازمان بنـادر و دریانوردی گفت: 
کشـتی های چینی قرارداد رسـمی اجاره بلند مـدت برای ماهیگیری 

در عمـق 200 متـری آبهای ایران در دریـای عمان دارند.
بـه گـزارش آنامیـس خبـر، محمدعلـی حسـن زاده دربـاره حضور 
کشـتی های ماهیگیری چینـی در دریای عمان، اظهـار کرد: چینی ها 
قـراردادی در قالـب اجاره بلند مدت با شـیات کشـورمان دارند، گویا 
فنـاوری کـه این شـناورهای چینـی دارنـد در ایـران وجـود نداردکه 
بتوانیـم ماهـی را در عمـق 200 متـری صید کنیـم. وی تصریح کرد: 
چینـی هـا بـرای ماهیگیـری در عمـق 200 متـری مجوز  و قـرارداد 
رسـمی دارنـد، درباره این که خدمه چینی اسـت یا نـه باید گفت االن 
خدمـه سـایر شـناورهایی که بنـادر تـردد می کنند از همه کشـورها 
هسـتند. وی افـزود: شـناورهای ایرانـی نیـز الزامـا 100 درصد خدمه 
ایرانـی ندارنـد و از سـایر کشـورها نیـز در این شـناورها کار می کنند. 
معـاون امور بندری و اقتصادی سـازمان بنـادر و دریانوردی همچنین 
با اشـاره به نوسـازی ناوگان بندری، اظهار کرد: سـازمان بنادر مصمم 
اسـت تجهیـزات اصلی )اسـتراتژیک( بنادر  از محل اعتبـارات داخلی 
تامیـن کند و بـرای بهره برداری در اختیار بخـش خصوصی قرار دهد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی جنوب کرمان خبر داد
پیش بینی تولید 70 هزار تن ذرت

 در جنوب کرمان
جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر 
کشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت: 
متوسـط عملکرد تولیـد ذرت در هر 
هکتار از این منطقه هفت تا هشـت 
تـن اسـت کـه پیش بینی می شـود، 
بیـش از 69 هـزار تـن محصـول در 

سـال جـاری تولید شـود.
در  امـروز  رسـتگاری  فرامـرز 
در  فـارس  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو 

جیرفـت اظهار داشـت: در راسـتای اجـرای برنامه های اباغـی وزارت 
جهـاد کشـاورزی برای افزایـش ضریب خوداتکایـی تولید محصوالت 
اسـتراتژیک، برنامه کشـت تابسـتانه محصول ذرت دانه ای در سطح 9 
هـزار هکتـار در جنـوب کرمـان در حال انجام اسـت. وی با اشـاره به 
اینکـه عملیـات کاشـت ذرت در این منطقـه از 25 تیر ماه آغاز شـده 
اسـت و تـا پایـان مرداد ماه ادامه دارد، بیان داشـت: متوسـط عملکرد 
تولیـد ذرت در هـر هکتار از این منطقه هفت تا هشـت تن اسـت که 
پیش بینـی می شـود، بیـش از 69 هـزار تـن محصول در سـال جاری 
تولیـد شـود. رسـتگاری با تأکید بـر اولویت کاشـت بـه روش آبیاری 
تحـت فشـار »نوار تیـپ« تصریـح کـرد: حتی المقـدور خـودداری از 
کشـت بـه روش غرقابی، اسـتفاده از بذور اصاح شـده بومی سـازگار 
دارای تأییدیـه مرکـز تحقیقـات و ارقـام شناسـنامه دار در گروه هـای 
مختلف رسـیدگی بـه ویـژه میـان رس و زودرس »ارقـام 704، 678، 
540، سـیمون، ماکسـیما، کوردونـا«، تغذیه متعـادل، کم خاک ورزی 
و سـایر عملیـات به زراعـی در دسـتور کار قـرار گیـرد. وی افـزود: 
انتظـار مـی رود، کشـاورزان در راسـتای تأمیـن بـذر دارای تأییدیه از 
عوامـل مجـاز و صاحیـت دار، اخـذ فاکتـور فـروش از نمایندگی هـا، 
نگهـداری پاکـت بذر تـا زمان پس از کاشـت، بیمه محصـول، آبیاری 
به موقـع و بافاصلـه پـس از کاشـت و رعایـت دوره آبیـاری مناسـب 
تا حصول سـطح سـبز یکنواخـت گام بردارنـد. مدیر زراعت سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان ادامـه داد: همکاری با کارشناسـان 
پهنه و مسـؤوالن جهاد کشـاورزی در راسـتای ثبت سـامانه منطبق 
بـر واقعیـت بـه منظور تسـهیل شـرایط خریـد و فروش محصـول از 
طریـق بـورس برای بهبـود عملیـات به زراعی تولید مطلـوب مد نظر 

کشـاورزان قـرار گیرد.

شـکنجه  را  مـا  می خواسـتند  کـه  عراقی هـا 
کننـد، بـه امـام کـه می دانسـتند دوسـتش داریم 
فحـش می دادنـد، یـا می خواسـتند ما به او ناسـزا 

▫ ییم بگو
نفـر دومـی کـه  بعثی هـا از او نفـرت داشـتند 
عنـوان  بـا  همیشـه  کـه  بـود  هاشـمی  آقـای 

می بردنـد! اسـم  او  از  »رفسـنجانی« 
▫ بگو »الموت لرفسنجانی«

می دانستند نمی گوییم!
یـادم هسـت همـان روزهـای اول کـه عراقـی 
هـا اسـم هایمان را می نوشـتند دوسـت شـمالی ام 
را  کوچکـش  اسـم  کـه  همیـن  رایجـی«  »اکبـر 
گفـت، چندیـن کابـل و لگـد از نگهبـان خـورد.

▫ اکبر!؟؟ ها؟ اکبر رفسنجانی؟!!!
بیچاره رایجی چشم هایش گرد شده بود.

آقـای  بـه  ربطـی  چـه  اسـت  اکبـر  اسـمم   ▫
دارم؟! هاشـمی 

عراقی هـا همـه سیاسـت های ایـران را زیر سـر 
هاشـمی می دانسـتند و البتـه آنقدرها هم اشـتباه 

نمی کردنـد.
حـاال اواخـر مـرداد 1369 صـدام بـه او نامـه 
نوشـته بـود و بـا احتـرام و نوعـی اطاعـت اعـام 
می کـرد آقـای رئیـس، هـر آنچـه شـما خواسـته 

بودیـد پذیرفتـم!
و  صلیب دیـده،  و  رسـمی  اسـیر  هـزار   20

بافاصلـه 20 هـزار اسـیر مفقـود را از 26 مـرداد 
1369 راهـی ایـران کـرد؛ چیـزی که بـاور کردنی 
نبـود. در مقابـل، ایـران 40 هـزار اسـیر عراقـی 

تحویـل آنهـا داد.
مـا آخریـن گروهـی بودیـم کـه ایـران آمدیـم، 
و اسـتثنائا بـا هواپیمـا، و بعـد از آن پرونـده اسـرا 

شد. بسـته 
همـان روزهایی کـه تهران بودیم، نـزد تعدادی 
از مقامـات کشـور رفتیم، غالبا رسـمی و خشـک. 
امـا وقتـی پیش آقای هاشـمی رفتیم بـا اینکه آن 
ایـام رئیـس جمهـور بـود، جـور دیگـری برخـورد 
مثـل  کردنـد  هـوس  بچه هـا  کـه  طـوری  کـرد. 

سـرمربی های پیـروز میـدان، او را بغـل کننـد!
افتـاد.  اش  عمامـه  کردیـم.  اش  حلقـه 
محافظینـش حملـه کردنـد. هاشـمی محافظ ها را 

نباشـد! کارشـان  گفـت  و  کـرد  دور 
هاشـمی.  و  بودیـم  مـا  حـاال  و  عقـب  رفتنـد 
چشـم های  و  انداختـه  گل  و  سـفید  لپ هـای 
بوسـیدن.  بـرای  داد  مـی  جـان  اشـک آلودش 
تـا مرحلـه خفـه کـردن، بچـه هـا در بغل شـان 

می خندیـد. او  و  دادنـد  فشـارش 
بعـدا که نفسـش جا آمـد برایمـان صحبت کرد 
از پیچیدگی هـای زیـاِد کار برداشـت، و  و پـرده 

تدبیرهایـی که مـا نمی دانسـتیم.
می گفـت مـا چـه نقشـه ها بـرای آزادی اسـرا 

پیشـنهادی  راه  هـر  در  می گفـت  کشـیدیم. 
مـن بایـد مطمئـن می شـدم صدمـه ای بـه شـما 

نمی خـورد.
مـا  بـه  فکـر  بـدون  را  روز  یـک  می گفـت 
اسـرا  از  نیمـی  می دانسـته  می گفـت  نگذرانـده. 
ثبت نـام نشـده اند و همـه آن ها جانشـان در خطر 

اسـت.
می فرسـتاده  را  محرمانـه  نامه هـای  می گفـت 
و راه هـای سیاسـی را بهتریـن شـیوه می دانسـته. 
می گفـت آن نامـه آخـرِی صـدام، تسـلیمش بـه 
سیاسـت های پیچیـده و نامـه هایی بود کـه او در 

پیـش گرفتـه بود.
مـی گفـت جز با تدبیـر و برنامه ریزی نمی شـد 
دشـمن را بـه زانـو درآورد، و او را بـه تبادل کامل 

اسـرا وادار کرد▫
هـر سـال 26 مـرداد آقـای هاشـمی دعوت مان 
می کـرد و بارهـا تکـرار می کـرد برگشـت اسـرا به 
کشـور، شـادترین روزهـای عمـر او بـوده اسـت. 
گفـت  مـی  صادقانـه اش  نـگاه  و  هایـش  چشـم 
راسـت مـی گویـد. ما را کـه می دیـد از عمق جان 

می خندیـد.
را حـس  ایـن روزهـا چقـدر جـای خالـی اش 
همـه  و  عربسـتان  و  عـراق  کـه  او  می کنـم. 
کشـورهای عربـی را بـا تدبیـرش بـه هم پیمانـی 
و همراهـی بـا ایـران کشـاند. او کـه زبـان دنیـا را 

می فهمیـد و می دانسـت جـز بـا تدبیـر و همزبانی 
بـا آنهـا نمی شـود بـه مقابله بـا مشـکات و زیاده 
بـاور  عمیقـا  کـه  او  پرداخـت.  هایشـان  خواهـی 
داشـت جـز بـا همراهی مـردم و تواضـع در مقابل 

آنهـا، نمی شـود حکمرانـی کـرد. اراده 
و  کـرد  مـی  درک  هـم  را  دشـمنش  کـه  او 
می دانسـت بـا تحقیـر دشـمن و حتـی صدامـی 
کـه دسـتش بـه خـون جوانـان ما آغشـته اسـت، 
نمـی شـود حقـوق مـردم را گرفـت. او کـه بـرای 
هـر هدفـی »تدبیـر« می کـرد. و می دانسـت داغ 
و درفـش و زنـدان و سـرکوب و یکـه تـازی، تنهـا 
بـرای تـداوم چند روزه قـدرت اسـتبدادی کارایی 

دارد اگـر داشـته باشـد!
بحـران  از  رفتـن  بیـرون  راه  می دانسـت  او 
»تدبیـر« اسـت. چقـدر جایـش ایـن روزهـا خالی 

اسـت. کاش تدبیـر او امـروز بـود. 
کاش آنهـا کـه مـردم دوستشـان دارنـد و اهـل 
تدبیرنـد، امـروز راه بازگشتشـان به صحنـه فراهم 
بـود. شـاید اگـر او بـود می گفـت شـنیدن حرف 
مـردم بهتریـن تدبیـر اسـت. حتـی بـرای مقابلـه 
بـا نقشـه  های دشـمنان حتمـا می گفـت اسـتفاده 
از نظـرات متخصصـان دلسـوز و مذاکـره بـا همـه 
بـرآوردن حقـوق  راه هـای  ابتدایی تریـن  از  دنیـا، 
مـردم اسـت. خـدا رحمـت کنـد آقای هاشـمی را 

کـه بسـیار مظلومانـه از بیـن مـا رفت.

نقل خاطره ای به یاد مرحوم آیت اهلل رفسنجانی و سالروز ورود آزادگان
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نایـب رییـس کمیسـیون اقتصـاد کان 
تشـخیص  مجمـع  واداری  ،بازرگانـی 
یـازده  نامـه  جزییـات  نظـام  مصلحـت 
صفحـه ای خـود بـه سـران قـوا را تشـریح 

کـرد.
اواخـر هفتـه گذشـته خبـری مبنـی بر 
نوشـتن نامـه از سـوی محمدباقـر قالیباف 
بـرای سـران قوا بـه عنوان اعضای شـورای 
عالـی هماهنگی اقتصادی منتشـر شـد که 
گفتـه شـد وی در ایـن نامـه راهکارهـای 
عملیاتـی را بـه تفصیل در راسـتای کمک 
بـه دولت جهـت مدیریت حـوزه نقدینگی 

و ارز ارائـه داده اسـت.
آرزوهای قالیباف

مجمـع  عضـو  قالیبـاف  محمدباقـر 
تشـخیص مصلحـت نظـام در همین زمینه 
دالیـل  دربـاره  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در 
از  قبـل  اظهـار کـرد:  نامـه  ایـن  نـگارش 
هـر چیـز ایـن را عـرض کنم که مسـائل و 
معضـات فعلـی اقتصـادی کشـور راه حل 
دارد و ایـن راه حـل هـم با تغییـر رویکرد 
هـای  برنامـه  اجـرای  و  هـا  سیاسـت  و 
هوشـمندانه در داخـل کشـور امـکان پذیر 
اسـت. واقعا انسـان حسـرت می خـورد که 
مـا روزانـه معـادل 9 میلیون بشـکه نفت و 
مشـتقات آن را تولیـد می کنیـم و فقـط 3 
میلیـون بشـکه صـادر می شـود و دو و نیم 
میلیـون بشـکه هـدر مـی رود و مابقی هم 
در داخـل بصـورت بـی رویـه مصـرف می 
شـود. مـا کشـور ثروتمنـدی هسـتیم کـه 
متاسـفانه منابـع مـان را درسـت اسـتفاده 

کنیم. نمـی 
وی معتقـد اسـت: ایـن موضـوع هیـچ 
خارجـی  سیاسـت  و  تحریـم  بـه  ربطـی 
نـدارد. همچنانکـه نیـروی انسـانی جـوان 
کشـور نیـز هـرز مـی رود و مـا دچـار یک 
نمی شـود  کـه  هسـتیم  ذهنـی  چالـش 
البتـه  نمی توانیـم.  و  نمی گذارنـد  و 
مشـکات اقتصـادی کشـور مـا، یک شـبه 
و یـک ماهـه و یـک سـاله ایجـاد نشـده و 
محصـول عملکـرد یـک دولـت و دو دولت 
هـم نیسـت، امـا قطعـا هـم درمـان کوتاه 
مـدت دارد و هـم بلند مدت. بویـژه اکنون 
در  و  هسـتیم  حساسـی  شـرایط  در  کـه 
ایـن شـرایط بایـد همـه دلسـوزان مـردم 
و نظـام و انقـاب، بـا وحـدت و همدلـی 
بـه دنبـال حـل مسـائل اقتصـادی و بویژه 
مشـکات معیشـتی اقشـار متوسـط و کم 
درآمـد باشـند. بنـده هـم ضمن مشـورت 

با کارشناسـان اقتصـادی و بویژه در دو ماه 
اخیـر بصـورت فشـرده جلسـاتی را در این 
زمینـه هم در کمیسـیون اقتصادی مجمع 
تشـخیص و هم با مشـاوران و کارشناسـان 
اقتصـادی داشـتم کـه جمـع بنـدی آن را 
راهکارهـای  عنـوان  بـا  اول  مرحلـه  در 
ارز در یـک  مدیریـت حـوزه نقدینگـی و 
نامـه یـازده صفحـه ای بـه اعضـاء شـورای 
عالـی هماهنگـی اقتصادی قوای سـه گانه 

و مسـووالن مرتبـط، ارسـال کـردم.
خطای تجویز به دنبال

خطای تشخیص
وی دربـاره محتوای این نامه و آن چه در 
خبرها مبنی بـر صرفا در حوزه نقدینگی و 
ارز بـودن آن مطرح شـده، نیـز گفت: بنده 
در ایـن نامـه تاش کردم تا بـه فوری ترین 
ریشـه  بپـردازم.  ایـران  اقتصـاد  مسـائل 
انضبـاط  عـدم  اقتصـادی،  فعلـی  بحـران 
مالـی بانـک هـا ناشـی از اقتصـاد دولتـی، 
نفتـی و رانتی اسـت. حقیقت آن اسـت که 
مـدل فعلـی بانکداری در کشـور مـا باعث 
شـده کـه ثروتمنـدان هـر روز ثروتمندتـر 
و فقـراء هـر روز فقیرتـر شـوند؛ بنابرایـن 
اسـت  درسـت  تشـخیص  الزم،  مقدمـه 
چـون خطـای تشـخیص، خطـای تجویـز 
را هـم بـه دنبـال دارد. همانطـور کـه مـی 
دانیـد، بسـیاری از کارشناسـان اقتصـادی 
افزایـش افسارگسـیخته نقدینگـی را سـم 
مهلـک می داننـد، چـون بـدون پشـتوانه، 
بـا تعییـن سـودهای بی ضابطه، پـول خلق 
شـده و ایـن خلق اعتبـار به بخـش واقعی 
اسـت.  نشـده  تزریـق  اقتصـاد  پویـای  و 
مثالـی بـرای تبییـن ایـن موضـوع می زنم 
فـرض کنیـد خونـی کـه در بـدن از قلـب 
پمپـاژ می شـود ، اوال بیـش از حـد و ثانیـا 
میـزان قابـل توجهـی از آن صرفـا بـه یک 
دسـت فـرد هدایـت شـود و بقیـه اعضـاء 
از کمبـود خـون رنـج ببرنـد. چـه اتفاقـی 
می افتـد؟ نقدینگـی بـی حسـاب و کتـاب 
کشـور صرف سـفته بازی شـده و همانطور 
کـه عرض کـردم به بخـش واقعـی اقتصاد 
ماننـد تولیـد و صنعت و کشـاورزی تزریق 
نشـده اسـت. طبیعـی اسـت ایـن بیماری 
پمپـاژ نقدینگـی در یـک عضـو، بتدریـج 
اقتصـاد  همـه  و  شـده  تحمـل  غیرقابـل 

کشـور را دچـار چالـش کرده اسـت.
اعطـاء  سیاسـت  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
سـودهای موهـوم در یـک دهه اخیـر آغاز 
و از سـال 92 صرفـا بـرای کاهـش تـورم 

شـدت گرفـت، امـا بدلیـل رکـود بخـش 
بـا  اکنـون  و  داد  عکـس  نتیجـه  اقتصـاد 
تعمیـق رکـود، تـورم را نیـز افزایـش داده 
از  بیـش  حـدود  سـاالنه  اکنـون  اسـت. 
270 هـزار میلیـارد تومـان سـود پرداخت 
مـی شـود. دقـت کنیـد ایـن رقم بیـش از 
دوبرابـر درآمد فروش سـاالنه نفت و هفت 
برابـر رقـم یارانـه نقـدی اسـت. بنابرایـن 
بیمـاری،  ایـن  درمـان  بـرای  اول  نسـخه 
انضبـاط  فـوری  بازگشـت  بـرای  تـاش 
مالـی بانـک هاسـت. بنـده در ایـن نامـه 
ایـن  اعمـال  بـرای  راهکارهـای عملیاتـی 
سیاسـت پیشـنهاد دادم. از جملـه آن هـا 
جلوگیـری از اتـکاء دولـت به منابـع بانکی 
بـرای جبـران کسـری بودجـه، جلوگیـری 
هـا،  بانـک  ترازنامـه  موهومـی  رشـد  از 
تسـهیات  اعطـاء  در  محدودیـت  وضـع 
موسسـات  و  اشـخاص  بـه  کان  بانکـی 
تابعـه و وابسـته بـه سـهامداران بانـک ها، 
محاسـبه سـود علی الحساب سـپرده های 
بانکـی بـه صـورت واقعـی و سـه مـاه یک 
بـار و مـوارد جزیـی تـر کـه از بانکـداری 
مخـرب جلوگیـری مـی کنـد و نتیجه این 
تصمیمـات اصـاح نظـام بانکـی و انضباط 

مالـی دولـت اسـت.
تفکیک سپرده گذاران خرد و کالن

ایـن عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام درباره این کـه این سیاسـت انضباط 
مالـی چـه تغییـری در تعییـن نـرخ سـود 
بانکـی و چـه آورده ای بـرای عمـوم مـردم 
دارد؟ نیز اظهار کرد: سیاسـت پیشـنهادی 
مـا تفکیـک سـپرده گـذاران خـرد و کان 
اسـت. مـا در کشـور 80 میلیـون نفـری، 

سـپرده  حسـاب  میلیـون   400 از  بیـش 
داریـم. 99.9 درصـد سـپرده هـا زیـر یک 
میلیـارد تومـان اسـت. ارزش کل سـپرده 
درنظـر  را  هـا  بانـک  در  موجـود  هـای 
بگیریـد. هفتـاد درصـد ایـن رقـم ، صرفـا 
در مالکیـت کمتـر از یـک درصـد سـپرده 
بقیـه  درصـد   99 یعنـی  اسـت.  گـذاران 
صاحبـان سـپرده هـا، فقـط سـی درصـد 
ارزشـی سـپرده هـا را در اختیـار دارنـد. 
ایـن معادلـه و مقیـاس را هرچـه جزیـی 
تـر و دقیـق تـر کنیـد، نتایـج حیـرت آور 
آوریـد.  مـی  بدسـت  را  دردناک تـری  و 
همچنانکـه در زمینـه اعطـای تسـهیات 
فاحشـی  شـکاف  شـکل  همیـن  بـه  نیـز 
وجـود دارد و عمـوم مـردم از تسـهیات 
کان بـی بهره انـد و این تسـهیات کان 
بـه افـراد معـدودی اعطـاء مـی شـود کـه 
بخـش اعظـم حجم آن، صرف سـفته بازی 
مـی شـود. چنانکـه یک مـورد اخیـر اعام 
شـد یکـی از باالتریـن افـراد در فهرسـت 
خریـد سـکه، کسـی بوده اسـت کـه برای 
کار دیگـری از بانـک وام کان گرفته بوده 
اسـت. نکتـه جالـب این کـه مطابـق آمـار 
رسـمی، 60 درصد تسـهیات اعطاء شده، 
بـرای اسـتمهال وام های قبلی بوده اسـت.
مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی

وی افـزود: خـب از برآینـد همـه ایـن 
اعـداد و ارقـام، یـک گزاره روشـن بدسـت 
مـی آید و آن هم این که تکلیف اورژانسـی 
مسـووالن در حـوزه اقتصـاد در وضعیـت 
جریـان  هوشـمندانه  مدیریـت   ، فعلـی 
نقدینگـی اسـت. یعنـی کافـی سـت فقط 
یـک درصـد صاحبـان سـپرده  آن  بـرای 

هـای کان، که حـدود هزار هـزار میلیارد 
تومـان از نقدینگـی را در اختیـار دارنـد، 
مسـیرهایی تعیین شـود که مشـوق انتقال 
از بخـش غیرمولـد بـه سـمت  نقدینگـی 
بخـش مولـد و واقعـی اقتصاد ایران باشـد. 
یـک برنامه ریـزی هماهنگ، هوشـمندانه و 
متمرکـز کـه تـا آخریـن گام آن در اجـرا 
بـه دقـت رهگیری شـود. این یعنـی توزیع 
متـوازن خـون در رگ هـای اقتصـاد ایران. 
ایـن اتفـاق به صـرف دسـتور و بخشـنامه 
و تمهیـدات بازدارنـده محقـق نمـی شـود 
بایـد بـرای سـپرده گـذاران کان انگیـزه 
ایجـاد کـرد. تعریف بسـته مالیاتـی مقابله 
بـا سـفته بـازی و معافیـت هـا در حـوزه 
هـای تولیـد و طرح های نیمـه تمام دولت 
بخشـی از ایـن برنامـه هاسـت. البته الزمه 
اعمـال سیاسـت هدایت جریـان نقدینگی، 
اجـرای دقیـق قواعـد و مقررات پولشـویی 
اسـت. مبـدا و مقصـد تراکنش هـای مالی 
و موضـوع انتقال بویژه درخصوص سـپرده 
هـای کان باید شـفاف شـود. ایـن رصد و 
کنتـرل نقل و انتقاالت سـپرده های کان 
بانکـی الزمـه مدیریت هوشـمندانه جریان 

نقدینگی در کشـور اسـت.
نقدی که به سامانه نیما وارد است

وی دربـاره پیشـنهادی کـه در موضـوع 
ارز و سـامان دادن بـه وضعیـت آن در این 
نامه ارائه داده اسـت، نیـز گفت: محور دوم 
نامـه بنده بـه موضوع مدیریـت تخصیص، 
کشـف نـرخ و تأمیـن ارز و امکان پوشـش 
ریسـک نرخ ارز و سـرمایه گذاری ارز-پایه 
اختصاص یافته اسـت. ارز حاصل از فروش 
نفـت بایـد بـا نظـارت دقیـق بـه کاالهای 
اساسـی اختصـاص یابد و به اشـتباه اسـم 
ایـن بخـش را بـازار نامیدنـد، در حالی که 
اقتضـای بـازار کشـف قیمت اسـت و اینجا 
فقـط تخصیـص اسـت در واقع بـازاری که 
تحـت عنـوان بـازار ثانویـه نامیده شـده و 
توافقـی  قیمـت  نیمـا  سـامانه  در  اخیـرا 
قـرار  عمـل  مـاک  فروشـنده  و  خریـدار 
گرفتـه، بازار اصلی اسـت ! هرچند نسـبت 
بـه وضعیـت ناهنجـار سـه ماه گذشـته در 
سـوء اسـتفاده از رانـت ایجاد شـده حاصل 
از نـرخ ارز دسـتوری، ایـن بـازار بـه قاعده 
کشـف قیمـت نزدیـک شـده اسـت، امـا 
هنـوز تـا وضعیـت مطلوب فاصلـه دارد که 
بخـش عمده ای از آن به سـاختار سـامانه 
نیمـا بـاز می گردد. بنـده در نامـه ایرادات 
ایـن سـامانه را ماننـد عدم تضمیـن ایفای 

تعهـدات طرفیـن معامات، امـکان تعیین 
در  و  توسـط صادرکننـده  معاملـه  طـرف 
نتیجـه امـکان تبانی قبلی بـرای تخصیص 
پیشـنهادی  مـدل  و  کـردم  فهرسـت  ارز، 
جایگزیـن آن را در قالـب بـازار سـرمایه به 
تفصیـل مطـرح کردم. همچنیـن در جهت 
حفـظ ارزش پـول و اسـتفاده از ارزهای در 
اختیـار مـردم راهـکار اسـتفاده از گواهـی 
اسـتفاده  و  ارزی  صنـدوق  ارزی،  سـپرده 
ارز  نـرخ  ریسـک  پوشـش  ابزارهـای  از 
بـرای فعـاالن اقتصـادی را پیشـنهاد دادم. 
همچنیـن در زمینـه تامین ارز در شـرایط 
تحریـم نیـز مـوارد متعـددی را ارائه کردم 
تضمیـن  صنـدوق  آن  نمونـه  یـک  کـه 
برجـام میـان ایـران و کشـورهای اروپایـی 
عضـو برجـام اسـت کـه جزییـات مفصل و 

مشـروحی دارد.
پیشنهاد سبدکاالیی بر مبنای 

محور جهیزیه
قالیبـاف دربـاره نتیجـه این سیاسـت ها 
در حـوزه نقدینگـی و ارز و آورده ای کـه 
کـم  و  ضعیـف  اقشـار  بـرای  توانـد  مـی 
درآمـد داشـته باشـد نیز خاطرنشـان کرد: 
جریـان  هوشـمندانه  مدیریـت  ببینیـد، 
بخـش  بـه  بخشـیدن  رونـق  و  نقدینگـی 
واقعـی اقتصـاد، یعنـی تحـول در اشـتغال 
و بـه حرکـت درآمدن چرخـه تولید ثروت 
در جامعـه کـه بصورت عادالنـه همه مردم 
جامعـه از آن منتفع می شـوند. متاسـفانه 
در حـال حاضـر بـه بهانـه کمک بـه مردم 
رانـت هـای بزرگـی در اقتصـاد توزیـع می 
شـود، نظیر آن چه در ایـن روزها در بورس 
کاال شـاهد هسـتیم کـه منتفـع اصلی آن، 
بخـش کوچکـی از اقتصاد اسـت. این رانت 
هـا بایـد بطـور کامـل حـذف و در قالـب 
مـردم  اختیـار  در  جبرانـی  سیاسـت های 
یـک  بگیـرد.  قـرار  واقعـی  نیازمنـدان  و 
بـر مبنـای محـور  پیشـنهاد سـبدکاالیی 
جهیزیه برای حدود شـش میلیـون خانوار 
اسـت که خـود این سـبد کاالیی به رشـد 
تولیـد داخـل هـم کمـک مـی کنـد. البته 
مـا در مراحـل بعـدی ، بسـته های افزایش 
قـدرت اقتصـادی مـردم و برنامـه اجرایـی 
بـرای حـوزه واردات و صـادرات، مبـارزه با 
قاچاق، سـاماندهی نظام مالیاتی و اشـتغال 
مبتنـی بر نیروی انسـانی ماهـر را بصورت 
مـدون ارائـه می کنیـم. امیدوارم ایـن نامه 
و بسـته هـای آتـی کـه ارائـه مـی شـود، 

مـورد اسـتفاده دولـت قـرار گیرد.

قالیباف جزییات نامه به سران قوا را تشریح کرد

کهنـوج،  قلعه گنـج،  مـردم  نماینـده 
در  منوجـان  و  فاریـاب  جنـوب،  رودبـار 
مجلس شـورای اسـامی گفت: در مناطق 
جنوبی اسـتان کرمـان، فقر و آسـیب های 
اجتماعی بسـیار زیاد اسـت کـه امیدواریم 
بـا تفاهم نامـه همـکاری معیـن اقتصـادی 
بـا سـازمان بهزیسـتی این مشـکات رفع 

. د شو
 نشسـت تخصصـی مدیـرکل و اعضـای 
شـورای معاونان بهزیسـتی اسـتان کرمان 
)معیـن  گهرزمیـن  شـرکت  مدیـران  بـا 
اقتصـادی شهرسـتان منوجـان( برگـزار و 
تفاهم نامـه همـکاری و تعامـل در جهـت 
توسـعه اجتماعـی شهرسـتان امضـا شـد.

محمـد حجتی پـور فرمانـدار منوجان در 
حاشـیه این نشسـت اظهار داشـت: شرکت 
گهـر زمیـن یکـی از فعال تریـن معین های 
اقتصـادی پنـج شهرسـتان جنوبی اسـتان 
اسـت و کارهـای خـوب و ارزشـمندی در 

ایـن شهرسـتان انجام داده اسـت.
اقتصـادی  معیـن  داشـت:  بیـان  وی 
پـرورش  و  آمـوزش  حـوزه  در  منوجـان 
سـه  در  را  غـذا  دسـت   600 روزانـه 
وعـده بـرای مـدارس تامیـن کـرده و در 
بحـث کنکـور بـا دعـوت اسـاتید بزرگـی 
رتبـه  از  اعـم  خوبـی  خروجـی  توانسـته 

تک رقمـی، دورقمی و سـه رقمـی را برای 
بیـاورد. ارمغـان  بـه  دانش آمـوزان 

در مناطق جنوبی استان فقر و 
آسیب های اجتماعی بسیار زیاد است

شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
قلعه گنـج، کهنوج، رودبار جنـوب، فاریاب 
و منوجان در مجلس شـورای اسـامی نیز 
اظهار داشـت: امروز آسـیب های اجتماعی 
یکـی از مسـائل اصلـی جامعـه اسـت کـه 
رهنمودهـای  بـا  رهبـری  معظـم  مقـام 
خـود بارهـا بـه مسـووالن فرمودند بـا این 
مسـئله بـه صـورت علمـی برخـورد کنند.

احمـد حمـزه ای افـزود: بـا ابراز تأسـف 
امـروز جامعـه مـا بـا پدیـده زیـادی مانند 
درگیری هـای  سـرقت ها،  طـاق،  فقـر، 
خیابانـی و آسـتانه پاییـن تحمـل مـردم، 

روبـه رو اسـت.
وی بیـان داشـت: در مناطـق جنوبـی 
اجتماعـی  آسـیب های  و  فقـر  اسـتان 
بسـیار زیـاد اسـت کـه امیدواریـم بـا این 
تفاهم نامـه و همـکاری شـرکت گهرزمین 
بـا سـازمان بهزیسـتی این مشـکات رفع 

. د شو
باید مسائل اجتماعی را 

به مشارکت بگذاریم
کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 

مـورد  در  خوبـی  مصوبـات  کـرد:  اظهـار 
کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان های 
رقـم خـورده کـه امیدواریـم بتوانیـم بـه 
اجرایـی  را  مصوبـات  ایـن  احسـن  نحـو 

کنیـم.
عبـاس صـادق زاده با بیـان اینکه تمایل 
توسـعه  در  همـکاری شـرکت گهرزمیـن 
اجتماعـی شهرسـتان جـای تقدیـر دارد، 
افزود: مسـائل اجتماعی مسـائلی هسـتند 
کـه بنیـان خانواده ها و جامعه را متاشـی 
در  خانـواده ای  کمتـر  امـروزه  و  می کنـد 

جامعـه مـا وجـود دارد کـه درگیـر ایـن 
نباشد. مسـائل 

و  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  صـادق زاده 
مسـئله  ایـن  بـه  زودتـر  بایـد  حاکمیـت 
کـرد:  تصریـح  می کـرد،  رسـیدگی 
همانطـور کـه مقـام معظـم رهبـری بارها 
تاکیـد داشـتند، مـا بایـد زمینـه را بـرای 
کنیـم  فراهـم  خصوصـی  بخش هـای 
کـه الزمـه ایـن کار کاهـش آسـیب های 
بـرای  امنیـت  ایجـاد  و  اجتماعـی 

اسـت. سـرمایه گذار 

مسـائل  بایـد  مـا  داشـت:  اذعـان  وی 
بگذاریـم  مشـارکت  بـه  را  اجتماعـی 
بـرای  مناسـبی  راهـکار  بتوانیـم  تـا 
توانمندسـازی کـودکان و کاهـش جرایـم 
اعتیـاد و طـاق در  زنـان،  خشـن علیـه 

دهیـم. انجـام  جامعـه 
کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
متعـدد  پیگیری هـای  بـا  کـرد:  تصریـح 
سـال گذشـته مشـاوره و غربالگـری قبـل 
از ازدواج الزامـی و بـه تصویـب رسـید که 
بایـد در اجـرای آن بیشـتر تـاش صورت 
گیـرد چراکـه بـا اجـرای بهتر ایـن مصوبه 
می یابـد. کاهـش  اجتماعـی  آسـیب های 

هـر  در  مـا  کـرد:  اذعـان  صـادق زاده 
مسـوول  مـردم  بـه  نسـبت  جایگاهـی 
هسـتیم و ایـن تفاهم نامه یـک هم افزایی 

می کنـد. ایجـاد  را 
نباید در سیستم مدیریتی

 دنبال مقصر بگردیم
آهـن  سـنگ  فنـی  و  توسـعه  معـاون 
داشـت:  اظهـار  منوجـان  در  گهرزمیـن 
موجـود  آسـیب های  داریـم  اعتقـاد  مـا 
مشـکات  اسـتان،  جنوبـی  مناطـق  در 
سیسـتم  در  نبایـد  و  اسـت  اقتصـادی 
مدیریتـی دنبـال مقصر بگردیـم بلکه باید 
بتوانیـم سـطح درآمـد خانواده هـا را بـاال 

ببریـم، لـذا ما با ایجـاد اشـتغال در منازل 
را  خانواده هـا  زیربنـای  کرده ایـم  سـعی 

کنیـم. توانمنـد 
تیمور منصـوری با بیان اینکـه زیربنای 
و  سسـت  مناطـق  ایـن  در  خانواده هـا 
آسـیب پذیر اسـت، افـزود: بـا ابراز تأسـف 
نابینایـی  جملـه  از  ناتوانی هـای جسـمی 
در ایـن مناطـق زیـاد اسـت کـه مـا بایـد 
ریشـه ایـن معضـات که عاوه بر شـرایط 
اقتصـادی خانواده هـا مشـکات عدیده ای 
پیـدا  را  آورده  به وجـود  آنهـا  بـرای  نیـز 

. کنیم
بـه  نبایـد  مـا  کـرد:  بیـان  منصـوری 
صـورت ُمَسـکن بـه خانـواده کمـک کنیم 
را  خانـواده  بنیـان  بتوانیـم  بایـد  بلکـه 
اسـتحکام ببخشـیم لـذا امروزه کـه منابع 
دولتـی جوابگـوی رفـع مشـکات مـردم 
نیسـت نبایـد به ایـن منابع چشـم دوخت 
بلکـه بـا وارد کـردن بخش هـای خصوصی 
حـل  را  خانواده هـا  اقتصـادی  مشـکات 

. کنیم
بـه گزارش فـارس، تفاهم نامـه همکاری 
مابیـن شـرکت گهرزمین به عنـوان معین 
اقتصادی شهرسـتان منوجان بـا اداره کل 
بهزیسـتی اسـتان کرمان در زمینه توسعه 

اجتماعی شهرسـتان منوجان امضا شـد.

احمد حمزه :نماینده مردم شهرستان  های جنوبی کرمان در مجلس:

فقر و آسیب های اجتماعی در مناطق جنوبی کرمان بسیار زیاد است


