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نشریه محلی استان کرمان (کهنوج)
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مقام معظم رهبری دستور دادند
یک منطقه را آباد کنید
تفاهم نامه پرورش سه هزار
راسی بز شیری در چاشاهی
با بنیاد علوی منعقد شد

هر اظهاري مبني بر باقی ماندن
ساختار تحریمها و وضع هر تحریم
در هر سطح و به هر بهانه،
نقض برجام است
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توصیه هاشمی به استفاده از دسترنج
به جای یارانه
مهندس محمد سعیدی کیا گفت :

نامه مهم رهبر معظم انقاب به رئیس جمهور در مورد برجام:

به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی با همت شهردار رودبار جنوب :

میدان عاشورارونمایی شد

4

جناب آقای مهندس حمزه

معاونت فرمانداری شهرستان فهرج
بدینوسـیله انتصـاب حضرتعالـی را بـه سـمت
معاونـت فرمانـداری فهـرج بـه فـال نیـک گرفته
مراتـب توفیقـات روزافـزون شـما را از درگاه
ایزدمنـان خواسـتاریم .

4

اعضاء صندوق اتحاد مستقر
در حسین آباد کهنوج

4

ایده شهر نمونه اقتصاد مقاومتی
قابل توسعه در سایر شهرستانهاست
2

معنای گفتمان اعتدال
چیست ؟

2

خسارت سیل به روستایی بخش چاه
دادخدا شهرستان قلعه گنج

رئیس محترم آب و فاضاب شهری کهنوج
بدینوسـیله انتصاب حضرتعالی را به سـمت ریاسـت
آب و فاضـاب شـهری کهنوج به فـال نیک گرفته
مراتـب توفیقـات روزافـزون شـما را از درگاه
ایزدمنان خواسـتاریم .

اعضاء صندوق اتحاد مستقر
در حسین آباد کهنوج

با تشکیل سه ظلع مثلث توسعه حوزه شهر و مساعدت
مدیر کل اداره راه و شهرسازی جنوب :

نهضت آسفالت
اتفاقی که محقق می شود

جناب آقای رضا بهرامی

2

مهنـدس نجنو شـهردار رودبـار جنـوب در اقدامی حسـینی گونه
در ایام تاسـوعا و عاشـورا میدان عاشـورا را مـورد بهره برداری
قـرار داد  .وی توانسـت بـا زیباسـازی میادین و خیابانهـا نمایی
جاودانه به سـطح شـهر بخشـد که در میان شـهرداران سـابق از
وی بـه عنـوان چهـره ی خدمت یاد می شـود .

جناب آقای هادی شهریاری
انتصـاب جنابعالـی بـه عنوان سرپرسـت حراسـت
فرمانـداری جیرفـت کـه نشـان از شایسـتگی و
توانمنـدی شـما مـی باشـد را تبریـک مـی گوییم
وآرزوی موفقیـت روز افـزون شـما را داریـم.
محمدرضا نیک نفس دهقانی
سیدابولحسن حسینی

شهردار قلعه گنج تاکید کرد :

با عزمی راسخ در آینده ای نزدیک و در فرصتی مناسب جشن ارتقاء
و شکوفایی شهر الگو اقتصاد مقاومتی برگزار می شود
شـهردار قلعـه گنـج در یـک مصاحبـه
اختصاصـی بـر لـزوم ارتقـاء و شـکوفایی
شـهر الگـو اقتصـاد مقاومتـی در آینـده
نزدیـک و در فرصت مناسـب تاکید کرد.
وی بـا عزمـی راسـخ پهـن کـردن فـرش
قرمـز برای سـرمایه گزاران حوزه شـهری
را از ابتکارات اسـتاندار فرهیخته برشـمرد
وگفـت  :تاریـخ در آینـده حرکت و نگاه
ویـژه اسـتاندار ورئیـس بنیـاد مسـتضعفان
کشـور را بـر پیشـانی شـهرحکاکی
مـی کنـد تـا آینـدگان ابـر مـردان توسـعه
شـهر را بـرای همیشـه در بایگانـی
ذهن ها محفوظ نگه دارند.
آقای حسـینی شـهردار قلعـه گنج با اشـاره
بـه  12طـرح حـوزه شـهری از برگـزاری جشـن ارتقـاء
و شـکوفایی شـهر الگـو اقتصـاد مقاومتـی در آینـده
نزدیـک و در فرصت مناسـب خبـرداد و تصریح کرد :

توسـعه فیزیکـی شـهر  ،فرآینـدی پویـا و مـداوم اسـت
کـه طـی آن محـدوده هـای فیزیکـی شـهر و فضاهـای
کالبـدی آن در جهـت هـای عمـودی و افقـی از حیـث
کمـی و کیفـی افزایـش مـی یابنـد و اگـر ایـن رونـد
سـریع و بـی برنامـه باشـد بـه تنسـیق فیزیکـی متعـادل و
مـوزون فضاهـای شـهری نخواهـد انجامیـد و در نتیجـه
سـامانه هـای شـهری را بـا مشـکات عدیـده ای مواجه
خواهـد سـاخت .
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خسارت سیل به بخش کشاورزی،
دام و راههای روستایی بخش
چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج
بـه گـزارش مکـران از قلعـه گنـج . :در اثـر بارندگـی سـیل اسـا در
بخـش چـاه دادخـدا شهرسـتان قلعـه گنـج خسـارت زیادی بـه بخش
کشـاورزی،دام و راههـای روسـتایی و منـازل مسـکونی وارد شـد .
اقـای عیـدی فرمانـدار قلعـه گنـج در بازدیـد از بخـش چـاه دادخـدا
و مناطـق سـیل زده گفـت :در پـی بـارش شـدید بـاران و طغیـان
رودخانـه هـا و جـاری شـدن سـیل در بخش چـاه دادخـدا ۸۰۰هکتار
مـزارع کنجـد و یونجه۱۰،حلقـه چـاه کشـاورزی و بـاای ۵۰راس
گوسـفند بیـن ۸۰تا۱۰۰درصـد خسـارت وارد شـده.

هفته نامه فرهنگی ،اجتماعی

جلسه شورای اشتغال
فرمانداری رودبار جنوب برگزار شد

خانـه گیـر معـاون برنامـه ریـزی و امـور عمرانـی فرمانـداری
رودبارجنوب در جلسـه شـورای اشتغال و سـرمایه گذاری این
شهرسـتان گفت:رودبـار قابلیـت های باایـی در بخش پرورش
دام دارد فلـذا بنـا داریـم اقتصاد شهرسـتان رودبـار را با رویکرد
مقاومتـی همانـا اشـتغال زایـی و اتـکا بـه داشـته هـا و پتانسـیل
هـای داخـل شهرسـتان پویـا نماییـم بهتریـن راه ممکـن اقتصـاد
کشـاورزی بـا محوریـت بخـش دام منطقـه می باشـد.
معـاون برنامه ریـزی فرمانـداری رودبارجنوب خاطرنشـان کرد
از آنجاییکـه ایـن شهرسـتان ظرفیـت هـای خوبـی در زمینه دام
دارد لـذا سـرمایه گـذاری در ایـن بخـش در این برحـه از زمان
کـه بـا کـم آبـی و خشکسـالی مواجهـه هسـتیم مطلوب بـه نظر
می رسـد.
وی ادامه داد به شـدت پیگیر هسـتیم در سـند توسـعه شهرسـتان
شـرایطی از لحـاظ دریافـت تسـهیات و سـایر زیرسـاخت هـا
ایجـاد نماییـم تـا کشـاورزان در کنار
کشـاورزی خـود بـه ایجـاد مجتمعهـای پـرورش دام صنعتـی و
نیمـه صنعتـی روی بیاورنـد.

وی در ادامـه گفـت  :در همیـن راسـتا بـر اسـاس مذاکراتی که
شـرایط ایجـاد یـک کشـتارگاه صنعتـی را محیـا نمـوده ایم که
تولیـد گوشـت شـتر مقـرون بـه صرفه می باشـد.
وی در ادامـه تصریـح کـرد عـاوه بـر تولیـد گوشـت شـتر
سـرمایه گذاران وعده ایجاد کشـتارگاه دام سـبک و سـنگین را
نیـز داده انـد و بـر اسـاس حمایت های اسـتاندار محتـرم کرمان
شـرایط حضـور سـرمایه گـذاران در منطقـه فراهم شـده اسـت.
وی ادامـه داد پیگیـر هسـتیم کـه کارخانـه فـرآوری شـیر شـتر
بـرای اولیـن بـار درکشـور در شهرسـتان نیـز احـداث شـود و
در همیـن راسـتا باچندیـن شـرکت نظیر شـرکت پـگاه اصفهان
مذاکـره شـده و در حال حاضـر نیز مطالعـات آن در حال انجام
اسـت و امیـد واریـم در آینـده ای نـه چنـدان دور ایـن پـروژه
عظیـم اجرا شـود و بخشـی از مشـکات اشـتغال این شهرسـتان
حل شـود.
وی در ادامـه بـه وضیـت مثلـث توسـعه اقتصـادی شهرسـتان
اشـاره نمـود و گفـت  :در حـال حاضـر  3۵طـرح در زمینـه
صنایـع تبدیلـی حـال پیگیـری و اجرایـی شـدن هسـتند.

فرماندار فاریاب خواستار نظارت بیشتر
بر نانوایی های شهرستان شد
جلسـه شـورای آرد ونـان بـا موضوعیـت بررسـی
کیفیـت و بهداشـت نـان و توزیـع آرد در محـل
فرمانـداری تشـکیل شـد.
بـه گزارش روابـط عمومی فرمانـداری فاریاب؛ روز
سـه شـنبه  ۲۸مهر جلسه شـورای آرد و نان شهرستان
بـا حضـور فرمانـدار و سـایر اعضـاء در محـل دفتـر
فرماندار تشـکیل شـد.
امیـری فرمانـدار شهرسـتان ضمـن عـرض تسـلیت
بـه مناسـبت ایـام شـهادت سـرور وسـاار شـهیدان
اظهـار امیـدواری نمـود کـه بتوانیـم فلسـفه اصلـی
قیـام امـام حسـین (ع) را درک و از آن درس
آزادگی،اسـتقامت در مقابـل فسـاد و ظلـم حکومت
هـای طاغـوت و گسـترش فرضیـه مهـم امـر بـه
معـروف ونهـی از منکـر را گرفته ونسـبت به اصاح
منکـرات و گسـترش معروفـات واحتـرام بـه قانـون

وحـق و حقـوق شـهروندان را فرهنگ سـازی نماییم
وی ضمـن بیـان امنیـت غذایـی مـردم وسـامت
نیروی انسـانی خواسـتار نظارت بیشـتر بـه نانوائی ها
خصوصـاً مسـائل بهداشـتی و کیفیـت نـان شـد.
فرماندار فاریاب بیان کرد :دوره آموزشـی بهداشـتی
بـرای متصدیـان و کارگران نانوایی ها توسـط مرکز
بهداشـت طـی یک مـاه آینده برگزار می شـود.
امیـری افـزود :تمـام نانوایـی هـای سـطح شهرسـتان
بـه مـدت 3مـاه نسـبت بـه تعویـض ظـرف خمیـر و
دسـتگاه خمیـر سـازخود از چدنـی بـه اسـتیل اقـدام
نماینـد و نانوایـی هـا ملزم به نصب تابلـوی اطاعات
دقیـق نانوائـی شـامل روز تعطیلـی ،سـاعت پخـت ،
وزن خمیـر  ،قیمـت نـان و ...در مـکان مناسـب دیـد
مشـتریان نمایند و اعضاء شـورای ارد ونان نسـبت به
بازدیـد و عملیاتـی شـدن آن اقـدام نماینـد.

ایده شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قابل توسعه در سایر شهرستانهاست
وی افـزود :اب بریدگـی ۵۰محـور عشـایری و روسـتایی و ابگیـری
بیش از ۲۰۰واحد مسـکونی و قطع موقت ارتباط بیش از ۱۲روسـتای
ایـن بخـش از جملـه خسـاراتی بود که دیشـب به ای منطقه وارد شـد.
وی افـزود بـه محـض اطـاع خسـارت جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران
شهرسـتان را تشـکیل دادیـم و دو اکیـپ امـدادی را بـه منطقـه جهت
کمـک اعـزام کردیم .
اقـای عیـدی افـزود در حـال حاضـر تمامـی مسـیر هـای روسـتایی و
عشـایری بـاز گشـایی شـده اسـت ومیـزان ریالی خسـارت وارد شـده
در حـال بررسـی اسـت و متعاقبـا اعـام خواهـد شـد.

طرح جنگل کاری
حسین آباد قلعه گنج
جزء  4طرح برتر کشوری شد
بـه گفتـه مهنـدس علـی اصغـر پالـوج رییـس دفتـر ترویج کشـاورزی
ومنابـع طبیعـی تـات و رییـس کمیتـه انتخاب زیـر بخش منابـع طبیعی
طـرح جنـگل کاری حسـین آبـاد قلعـه گنـج کـه جـزء چهـار طـرح
کاندیـد نمونـه هـای برتـر جنـگل کاری در کشـور مـی باشـد بـرای
اولیـن بـار توسـط آقـاي احمـدی مهنـدس کشـاورزی این شهرسـتان
مطـرح شـده اسـت .وی افـزود روش کار ایشـان جـزء گونـه هـای
خـاص شـرایط اقلیمـی خـاص ایـن منطقـه مـی باشـد کـه مـا هـم بـه
دنبـال کاشـت گونـه هـای بومـی هسـتیم کـه بـا اقلیـم ان منطقـه
سـازگارس داشـته باشـد.

وی افـزود بـا اجـرای ایـن طرح انتظـار می رود کـه به عنـوان الگو در
سـایر مناطـق ایـران اجرا شـود .آقـای امیری رییـس منابع طبیعـی قلعه
گنـج گفـت:در نظـر داریـم  ۱۵۰7هکتـار از منطقـه حسـین آبـاد را به
محیـط جنگـی و تفریحـی تبدیـل کنیـم .وی افزود:بـا توجـه شـرایط
اقلیمـی منطقـه و سـازگاری نوعـی درخـت بنـام کنـار کـه سـازگار و
مقـاوم بـا شـرایط اقلیمـی ایـن منطقـه مـی باشـد .ایـن طـرح بـا هدف
ایجـاد فضـای سـبز و افزایـش سـرانه هـای جنگل،تلطیـف هوا،تولیـد
اکسـیژن وجلوگیـری از فرسـایش مـی باشـد و جهـت اجـرای ایـن
پـروژه ای جنـگل کاری نیـاز بـه مشـارکت مـردم می باشـد.
معلم

تقدیم به روح مطهر معلم شهیدم

حسن انجم شعاع

آنروز که سخت می لرزید دستانم
از ترس
از جهل
از دوری مادر
پدر
از هیاهوی کاس
از آنهایی که نمیشناختمشان
از محیطی که نامانوس بود برایم
دستان نحیف و کوچکم را فشرد
پنجه در پنجه ام نهاد و گفت با لبخند:
توان تو بیشتر است یا که من؟
در میان گرمی پنجه هایش ترسم ریخت
چهره مهربان مادرم را در قاب صورتش دیدم
دستان یخ زده ام گرمی گرفت
جان گرفت
چون گیاهی بودم گرمی خورشید را هدیه گیرد
رشد کردم
احساس بالندگی کردم
زردی صورت نگران و پر از ترسم ُگر گرفت از هیجان
پر شدم از امید
پر شدم از عشق
پر شدم از مهربانی
دفترم را باز کرد و مداد را به دستم داد
به صورتش خیره شدم
یعنی،نمیدانم...
لبخندی زد و گفت:
تو میتوانی
تو میدانی
دستش را عصای دستم کرد و مداد را به کمکش فشردم
او گفت توان تو بیشتر بود
اینبار لبخند هر دویمان بر لب نشست
من توانستم بنویسم،الف
از الف آموختم:ادب،ایرانی،ایمان،ایثار،اسام،اقدار...
هر گاه مینویسم الف به یاد میآورم چهره مهربان معلمم را
او که آموخت به من
علم دریایی بی کران و بی انتهاست
و هنوز من تشنه یک جرعه ي آنم.
عفت بیت اللهي

اسـتاندار کرمـان گفـت :ایده شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی
قابلیـت توسـعه و اجـرا در سـایر شهرسـتان هـای این اسـتان
را دارد.
بـه گزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمـان ،علیرضا رزم
حسـینی در دیـدار بـا رئیس اتـاق بازرگانی ،صنایـع ،معادن
و کشـاورزی ایـران و سـایر نمایندگان بخـش خصوصی ،با
اشـاره بـه اینکـه ایده شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی در قلعه
گنج ،مهرماه سـال  93مطرح شـده اسـت ،افزود :واسـپاری
ایـن شهرسـتان جـرات مـی خواسـت و کمتـر کسـی ایـن
حرکـت را قبـول مـی کـرد و بااخره ایـن کار انجام شـد.
وی عنـوان کـرد :طـرح ایـن ایـده زمانـی بـود کـه رهبـری
هـم فرمـوده بودنـد کـه کاری کنیـد کـه یـک نقطـه ای را
آبـاد کنیـد و ایـن دو موضـوه بـا هـم همزمـان شـده بـود.

تولید و اشـاعه گفتمان های سیاسـی  ،اجتماعی و فرهنگی در سـطح
اجتمـاع نشـان دهنـده ی حیـات فعـال و پویای یک نظام اسـت .حال
بـرای تدقیـق ابعـاد و زوایـای گفتمـان اعتـدال بـا توجـه اقتضائـات و
ضـرورت هـای ازم جهـت شـفاف سـازی ایـن گفتمـان در جامعه ،
ازم اسـت ذهنیـت هـا و برداشـت هـای مختلـف از این مقولـه مورد
کنـکاش و واکاوی قـرار گیرد.
قبـل از پرداختـن بـه اعتـدال و مولفه هـای اعتدال گرایانه ازم اسـت
مکانیسـم اولیـه بـرای موشـکافی اعتـدال را "گفـت و گـو" در نظـر
بگیریـم  ،گفـت و گویـی از نـوع "بیناگفتمانـی" و "پسـاگفتمانی" ..
خوانـش هـای چـپ گرایانـه و راسـت گرایانـه در جامعـه سیاسـی
ایـران ماقبـل هژمونیک شـدن اعتـدال در واقـع فاقد هرگونـه توانش
ارتباطـی و فقـدان توانایـی و سـاختارهای کافـی و مناسـب بـرای
گفـت و گـوی بیـن چنـد گفتمانی بوده اسـت ..گفتمان های راسـت
مـدرن ،رفرمیسـم(اصاحات) و محافظـه کاری کـه از اواخـر دهـه
 6۰تـا اوایـل دهـه  9۰شمسـی در جامعـه ایـران هژمـون شـده بودند،
انحصـار کنـش سیاسـی و اجتماعـی را بـدون گفـت و گـو بـا سـایر
گفتمـان هـا در اختیـار داشـتند.
حـال جهـت پدیـدار شناسـی کنـش اعتـدال در حـوزه ی سیاسـت و
همچنین سـنخ شناسـی آن نخسـت باید سـازه ی اعتدال را ریشـه ای
عمیـق در ایـه هـای زیریـن و پنهـان جامعـه در نظر گرفـت؛ و صرفا
نبایـد بـه عنـوان یک کنش دفعـی و ناگهانی مـورد توجه قـرار گیرد
 ،بلکـه یـک پروسـه ی تدریجـی اسـت کـه از حـوادث خوشـایند
و ناخوشـایند گذشـته نتیجـه گرفتـه شـده اسـت .اعتـدال نـه از سـر
ناتوانـی اسـت و نـه از روی تـرس .رفتار معتدل  ،نتبجه ی نتوانسـتن ،
جبـر ،اکـراه  ،و یـا بـه تعبیـری از آب گل آلـود ماهی گرفتن نیسـت
 ،بلکـه رفتـاری معقول و سـنجیده اسـت که در عین قـدرت ،خود را
مقیـد بـه حـدود و ثغـور عقانـی و اخاقی مـی کند.
گفتمـان اعتـدال بـه ثمـرات و نتایـج کنـش ها می اندیشـد و تناسـب
میـان وسـیله و هـدف را مـی سـنجد؛ آگاهانـه و ارادی دسـت بـه
انتخـاب شـیوه ای آرام ،دراز مـدت و ثمربخـش میزند.اگـر اعتـدال
و میانـه روی را حدفاصـل بیـن افـراط و تفریـط در نظـر بگیریـم و
افـراط را زیـاده روی  ،تنـدروی و رفتار رادیکال معنـا کنیم و تفریط
را جانـب کوتاهـی و کاسـتی؛ میانـه روی زدودن خلـق "فـرط" از
سـاحت افـراط و تفریـط اسـت .ایـن رفتـار اعتدالـی در واقـع نـه بـه
آن معنـا اسـت کـه اعتـدال گرایان برای رسـیدن به نتایـج و ثمرات و
فعلیـت بخشـیدن بـه آمـال و آرمـان های خـود هیچ کنش و جهشـی
نـدارد  ،بلکـه آنهـا صبـوری در عمل و رفتـار تدریجی را پیشـه خود
مـی سـازند .در ایـن شـرایط میانـه روی صرفـا یـک احسـاس نیسـت
بلکـه کنشـی خودسـاخته اسـت کـه از سـوی کنشـگران عقانـی
معطـوف بـه بـری از افـراط و تفریـط انتخـاب مـی شـود .بـه واقـع
شـخصی کـه مـی خواهـد عمـا در مسـیر اعتـدال حرکت کنـد؛ می
دانـد کـه جهـان سیاسـت همیشـه آنگونـه کـه او میخواهـد نیسـت و
نخواهـد بـود  ،بلکـه در پی یافتـن راهی برای عبور و گـذر از پرتگاه
 ،جنـون و توهـم عظمـت طلبـی  ،خیـاات ذهنـی و رادیکالیسـم

وی اظهـار کـرد :ایـن موافقـت نامـه بـا بنیـاد مسـتضعفان
امضـا شـد و چهـار وزیـر نیـز آن را امضاکردنـد و در گام
ابتدایـی آن یـک مشـاور تعییـن شـد تـا ببینیـم کـه در ایـن
شهرسـتان چگونه می توان در مسـیر توسـعه گام برداشـت.
رزم حسـینی بـا بیـان اینکـه عملیـات اجرایـی شـهر نمونـه
اقتصـاد مقاومتـی در شهرسـتان قلعـه گنج از شـش مـاه قبل
آغـاز شـده اسـت ،عنوان کـرد :در این شهرسـتان در بخش
هـای کشـاورزی ،گردشـگری ،صنعتـی و سـایر حـوزه هـا
اقدام شـده اسـت و در بازدید چند روز قبل از شـاهد نتایج
مثبـت اجـرای طـرح شـهر نمونه اقتصـاد مقاومتی بـوده ایم.
نماینـده عالـی دولت در اسـتان کرمـان تاکید کـرد :در این
طـرح اقداماتـی انجام شـده کـه اجـرای آنها توسـط دولت
بسـیار زمـان بر بود.وی به در دسـت احداث بـودن  3۰اتاق
چهـار سـتاره بـا معمـاری جدیـد گفـت :این اتـاق هـا نیز تا
دو مـاه آینـده بـه بهـره برداری مـی رسـد.وی تصریح کرد:
سـتاد اقتصـاد مقاومتـی بـا دو هـزار و  ۵۰۰متـر مربـع نیز در
شهرسـتان قلعـه گنـج احداث شـده و هولدینـگ معدنی نیز
در این شهرسـتان فعال شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه طـرح شـهرنمونه اقتصـاد مقاومتـی
در قلعـه گنـج حداقـل  ۱۰سـاله اسـت ،عنـوان کـرد :هفتـه
گذشـته جلسـه ای در مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام
برگـزار شـده اسـت کـه آقـای سـعیدی کیـا رئیـس بنیـاد
مسـتضعفان کشـور دربـاره طـرح شـهر نمونـه اقتصـاد
مقاومتـی توضیحـات مفصلـی را داده انـد.

معنای گفتمان اعتدال چیست ؟

افراطـی اسـت .مـی خواهـد روی زمیـن واقعیـت هـا حرکـت کنـد،
نمیخواهـد قهرمانانـه در پـی عظمـت هـای خیالـی پـا از عرصـه ی
رئالیسـم(واقع نگـری) فراتـر نهـد و وارد دنیـای وهـم انگیـز ایـده
آلیسـم(آرمان گرایـی محـض) شـود .اعتـدال و مولفـه هـای اعتـدال
گرایانـه در پروسـه ی اندیشـگی خـود  ،منطق اندیشـی و عقانیت را
نقشـه راه خـود قـرار مـی دهـد و در سـاحت عمـل سیاسـی از زیـاده
روی و دنبالـه روی از امیـال و خواهـش پرهیـز مـی کند.اعتـدال
گرایـان در واقـع همیشـه ایـن پنـد آن فلورانسـی بزرگ(دانتـه) را
آویـزه ی گـوش دارنـد که "انسـان عقانی خـود را از پرتـگاه زیاده
روی(افـراط) و بـی احساسـی(تفریط) دور مـی کنـد"
حـال ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه بـرای اعتدال
چـه مـاک و معیـار و شـاخصی وجـود دارد کـه بتـوان
رفتـار معتـدل را از گونـه "فـرط محـور" اش تمیـز و
تشـخیص داد؟
اعتـدال یـا میانـه روی یعنـی درسـت بـه انـدازه ،نه کم
نـه بیـش .اما فـورا ایـن پرسـش در ذهـن جوانـه میزند
کـه بـا کدامین معیـار می توان کنشـی را نـه کم(تفریط)
و نـه بیش(افـراط) تفسـیر کرد؟
حـد و اندازه "درسـت و به انـدازه" چگونه بدسـت می
آید؟
یکـی از آن معیـار هـا شـرایط و موقعیـت کنشـگری(عمل) سیاسـی
اسـت؛ بدیـن صـورت کـه فـردی کـه خـود واقعیـت هـای فـردی
و اجتماعـی را در زمـان هـا و مـکان هـای مختلـف بـه گونـه ای
پارادوکسـیکال(متناقض) تفسـیر مـی کنـد و چنـان در میانـه قـدم
مـی نهـد کـه هرگاه از جانب چپ فضا دلنشـین شـد  ،خوانشـی چپ
گرایانـه از مسـائل سیاسـی و اجتماعـی دارد  ،و چنانکـه این فضا تلخ
و گزنـده شـد  ،رو بـه موهبـت هـای راسـت گرایانـه مـی کنـد و از
شـیرینی فضـای آن استفاده(سـو اسـتفاده) می کند.
شـاخص دیگـری کـه بـرای شناسـایی عمـل اعتدالـی به ذهـن متبادر
مـی شـود  ،نتایـج و آثار کنش سیاسـی اسـت .در واقع پیامد شناسـی
عمـل سیاسـی اعتدال گرایانـه چنان مورد واکاوی قـرار گیرد که آن
اعمـال هیـچ گونـه سـنخیت و در غلتیـدن به افـراط و تفریط نداشـته
باشـد.ماک بعـدی سـنجش کنـش میانـه  ،نظـر نخبـگان فکـری در
مـورد آرا پراگماتیسـت هـای سیاسـی اسـت .عامـان میانـه روی
سیاسـی در واقـع خروجـی و برونـدادی دارند که آن برونـداد درون
رفتـار آن هـا را برمـا می کند و نخبـگان فکری خـود واقعی و خود
ظاهـری آن هـا را تشـخیص مـی دهند.
لـذا خـود گفتمـان اعتـدال مـورد نکوهـش قـرار نمـی گیـرد بلکـه
عامانـی کـه خـود را بـه ایـن گفتمـان منتسـب مـی کننـد امـکان
مکـر ماکیاولیسـتی و رفتـار بدلـی از آن هـا پیـش بینـی مـی شـود ،
کـه ایـن پیـش بینـی در واقـع در دوره هژمـون شـدن راسـت مـدرن،
رفرمیسـم(اصاحات) و محافظـه کاری نیـز قابلیـت پیـدا مـی کنـد.
بـه ایـن معنـا کـه تنهـا گفتمـان اعتـدال نیسـت که پتانسـیل برچسـب
"بازیگـران بدلـی" را بـه همـراه داشـته باشـد؛ بلکـه سـایر گفتمان ها

هشدار پلیسی

حجاب وعفاف حریمی امن برای انسـان میباشـد

بـی تردیـد پدیـده ((بدپوشـی یـا بدحجابـی ))از معضـات و
ناهنجاریهـای فرهنگـی کشـور در دوران حاضـر اسـت .
بایـد بررسـی و مطالعـه بـد پوششـی را در ردیـف معضـات
دیگـری چـون تورم  ،بیـکاری  ،اعتیادو....قـرارداد .و برای حل
آن چـاره اندیشـی نمـود  .وضعیـت نابهنجـار برخـی از زنـان و
دختـران امـروز  ،بـه گونه اسـت که فاصلـه کمی با بـی حجابی
دارد و حتـی میتـوان آنـرا نوعی((کشـف حجاب نویـن )) نامید
کـه در روایـت مربـوط بـه عائـم آخرالزمان از آن به کاسـیات
عاریـات یـا کاشـفات عاریات تعبیر شـده اسـت.

تعریف حجاب

معنـای لغـوی حجـاب کـه در عصـر مـا بـرای پوشـش زن
معـروف شـده اسـت بـه معنـی پوشـیدن اسـت و هـم بـه معنـی
پـرده وحاجب بیشـتر به معنـی پرده اسـت و از آن جهت مفهوم
پوشـش میدهـد کـه پـرده وسـیله پوشـش اسـت.
در قـرآن کریـم در داسـتان سـلیمان ،غـروب خورشـید را
اینطـور توصیـف میکند((،حتـی تـوارت بالحجـاب)) یعنـی
تـا آن وقتیکـه خورشـید در پشـت پـرده مخفـی شـد .حجـاب،
حصـار وحریم عفت زن و سـنگر محکمی اسـت کـه راه ورود

رزم حسـینی تاکیـد کـرد :امنیـت در شهرسـتان قلعـه گنـج
طـی سـال هـای گذشـته وضعیـت چنـدان مطلوبـی نداشـته
اسـت امـا با اجـرای طرح شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی،این
شهرسـتان در حـال حاضـر امـن تریـن شهرسـتان جنـوب
اسـتان کرمان اسـت.
وی تصریح کرد :در مسـیر توسـعه این شهرسـتان از حضور
سـران طوایف نیز به خوبی اسـتفاده شـده و در مسـیر جذب
سـرمایه داران بومـی نیـز اقـدام شـده اسـت و بـه نوعی همه
افراد در مسـیر توسـعه همراه هسـتند.
وی گفـت :قلعـه گنـج باید بـه جایی برسـد که افـراد بدون
توانمنـدی هـای خـاص و درآمـد نتواننـد به این شهرسـتان
مهاجـرت کنند.
طـرح شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی بـه عنـوان یـک سـند
پایـدار در سـفر ریاسـت جمهـوری پیشـنهاد مـی شـودرزم
حسـینی بـا تاکیـد بـر اینکـه الگـوی شـهر نمونـه اقتصـاد
مقاومتـی درحـال جـا افتـادن اسـت ،گفـت :احتمـاا ایـن
طـرح در سـفر رئیـس جمهوری بـه عنوان یک سـند پایدار
بـه امضـا خواهـد رسـید.وی اظهـار کـرد :در اجـرای ایـن
طـرح نبایـد بـه سـودآوری توجه داشـت بلکه بایـد خدمت
بـه مـردم را در اولویـت دانسـت.
وی تصریـح کـرد :ماموریـت هـای شـرکت هایـی کـه در
طـرح شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی حضـور مـی یابنـد باید
بـر مسـئولیت های اجتماعی متمرکز باشـد تا مـردم از محل
کار بـه توانمنـدی و توسـعه اجتماعـی و اقتصادی برسـند.

فسـاد و هرزگـی هـا را سـد میکند و بـه زن شـخصیت و احترام
مـی بخشـد تـا ملعبـه شـهوات و بازیچـه بوالهوسـی هـا قـرار
نگیـرد.

ریشه های پیدایش بد پوششی در ایران

:۱کشف حجاب رضاخانی
:۲تهاجم فرهنگی غرب
:3تغییرات اجتماعی و تبدیل ضد ارزش به ارزش
:4تاثیرات رسانه های غربی بر نحوه پوشش

آسیب های بد حجابی

آسـیب هـای بـد حجابـی را در چهـار عرصـه کلـی زیـر میتوان
قابـل طبقـه بندی دانسـت:
:۱تخریـب ظرفیـت ها،اسـتعدادها و منابـع مختلـف در فـرد
بدحجـاب و بدرفتـار
:۲تخریب ظرفیت ها،استعدادها و منابع مختلف خانواده ها
:3تخریـب ظرفیـت ها،اسـتعدادها و منابـع مختلـف سـازمانها و
نهادهـای اجتماعـی
:4تخریب ظرفیت ها،استعدادها و منابع مختلف جوامع بشری
معاونت اجتماعی پلیس کهنوج

نیـز دارای بازیگـران بدلـی در درون دال هـای مرکـزی خود هسـتند
 ،کـه اینهـا در واقـع دال تهـی هسـتند کـه بـا توجه بـه شـرایط جامعه
"بـار" مـی شـوند .راسـت مـدرن هژمون باشـد دالشـان به نفع راسـت
مـدرن سرشـار مـی گـردد؛ رفرمیسـم یـا محافظـه کاری سـیطره یابد
آنهـا نیـز مولفـه هـای ایـن گفتمـان هـا را به خود برچسـب مـی زنند.
اعتـدال در واقـع نتیجـه عقانـی سـازی تصمیمـات سیاسـی اسـت و
عامـان بـه آن مجـاری گفـت و گـو میـان حاکمـان و شـهروندان را
بـاز مـی کنـد .در پیـش گرفتـن اعتـدال  ،خردمندانه تریـن تصمیمی
اسـت کـه در عرصـه ی سیاسـت بازتولیـد می شـود.
نخبـگان و سـرآمدان جامعـه  ،منتقدیـن و گـروه هـای سیاسـی و
تمامـی بازیگـران ایـن عرصـه در ایجـاد گفـت و گـوی انتقـادی و
تعامـل سـازنده بـا مخالفیـن و بـه رسـمیت شـناختن تفـاوت هـا در
سـاحت سیاسـت خود را سرشـار از نشانه های روشـن کنش اعتدالی
مـی کنند.
در رفتـار شناسـی کنـش اعتـدال  ،مهمتریـن نشـانه اعتـدال سیاسـی ،
رفتـار هـای اخاقـی  ،اصیل و حسـاب شـده بـا حداکثـر امکانات اما
مطمئن اسـت .در اعتدال سیاسـی  ،موانع حرکت و مشـکات مسـیر
 ،جـزوی از برنامـه اسـت و هـر یـک از آن هـا فاکتور مهمـی در نظر
گرفتـه مـی شـود .از این رو بـا احتیاط مـی راند  ،زیرا مـی داند جاده
سیاسـت  ،همـواره لغزنـده و پرپیچ و خم اسـت.
اعتـدال سیاسـی محصـول رویکـرد واقع گرایانـه و مواجهـه ای واقع
بینانـه بـا واقعیـت هـا اسـت .واقعیـت هـای خوشـایند و ناخوشـایند.
اعتـدال از آرزو اندیشـی و اتوپیـا گرایـی فاصلـه می گیـرد و اهداف
خـود را در جایـی تعریـف مـی کنـد کـه دسـت عقـل و امـکان های
موجـود بـه آن برسـد و نـه در جایـی در دور دسـت هـای مبهـم
و مـه آلـود و یـا در رویای شـیرین امـا نامرتبط با وضع نگـران کننده
موجود..
اعتـدال رویـا پـردازی و خیـال اندیشـی نیسـت ؛ انسـان سیاسـی کـه
واجـد کنـش معتـدل اسـت همـواره خـود را بـر روی همیـن زمیـن
زمخـت واقعیـت ها احسـاس مـی کنـد .واقع بینـی نشـانه ای از رفتار
معتـدل و کنشـگر سیاسـی معطـوف بـه ایـن گفتمـان اسـت.
یکـی دیگـر از نشـانه هـای اعتـدال در رفتـار آرام و متیـن بـه نمایش
در مـی آیـد  ،کنشـی از سـر عقـل و بـا تامل  ،رفتـاری از سـر احترام
متقابـل ،رفتـار معتـدل از افـراط و تنـدروی  ،خشـونت و کنـش های
پرخاشـگرایانه بـه دور اسـت .بـاز بـودن پنجـره رابطـه هـا بـه سـوی
دیگران دگر سـلیقه از نشـانه های شـرایطی اسـت که در آنجا روش
هـای معقـول و معتـدل حاکـم اسـت .به رسـمیت شـناختن مخالف و
منتقـد و بـه حاشـیه نبـردن آنـان نشـان مـی دهـد کـه رفتـار اعتدالـی
حاکـم اسـت و خورشـید عقـل بـر سـرزمین سیاسـت مـی تابـد و
فضـای زیسـتن را بـرای دگـر اندیشـان روشـن می کنـد .اعتـدال بین
سانترالیسـم(تمرکزگرایی) و لیبرالیسـم /بیـن سـنت و تجـدد /بیـن
اسـتقال و وادادگـی محـض /بیـن معیارهـای جهانـی و بومـی  /بیـن
تصمیمـات آمرانـه و جمـع سـاار /و بیـن توسـعه سیاسـی و توسـعه
اقتصـادی /تعـادل برقـرار مـی کنـد .بـه همـان ترتیبـی کـه بـه جـوان

تاکیـد اسـتاندار کرمـان بـر شـکل گیـری خیـران شهرسـاز
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان کرمـان بـر شـکل گیـری
خیـران شهرسـاز در کشـور نیـز تاکیـد کـرد و گفـت :بایـد
از تـوان و ظرفیـت خیـران بـرای ایجـاد شـهرهای جدیـد و
توسـعه یافتـه اسـتفاده کـرد.
وی گفـت :مـا در حـال حاضـر مشـکل مدیریـت داریـم و
مـی خواهیـم ایـن امـر را بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای بخش
خصوصـی جبـران کنیم.
وی بـر لـزوم همراهـی مـردم بـا مسـئوان در مسـیر توسـعه
تاکیـد و عنـوان کرد :توسـعه را باید از بخش ها و روسـتاها
آغـاز کـرد امـا در حـال حاضـر  ۸۵درصـد پول کشـور در
پایتخـت است.اسـتاندار کرمـان تاکیـد کرد :مـردم فرصت
هسـتند و جوانـان بایـد سـربازان مـا در عرصـه پیشـرفت و
توسـعه باشـند و ائمـه جمعـه نیـز همراهـان خوبـی بـرای
توسـعه هسـتند و اگـر بـا ایـن نـگاه بـه پیـش برویـم بـه
دسـتاوردهای خوبـی در حـوزه پیشـرفت و توسـعه خواهیم
رسـید.رزم حسـینی یـادآور شـد :برخـی شهرسـتان هـای
دیگـر نیـز قابلیـت اجـرای ایـن طـرح را دارنـد کـه بایـد
برنامـه ریـزی هـای ازم دربـاره آنهـا صـورت گیـرد.وی
بـا تاکیـد بـر اینکـه دولـت تاکنـون بـه خوبـی بـا ایده شـهر
نمونـه اقتصـاد مقاومتی همراهی کرده اسـت ،اظهارداشـت:
ایـن طـرح مـی توانـد الگویی باشـد که بخـش خصوصی و
شـرکت هـای توانمنـد را هـر چـه بیشـتر بـه صحنـه آورد تا
آن را در سـایر شهرسـتان هـا نیـز اجرایـی کننـد.

گرایـی روی خـوش نشـان می دهـد از تجربه گرایی نیز اسـتقبال می
کنـد .اعتـدال گرایـی وارد عرصـه و سـاحت سیاسـت مـی شـود که
بـر عـدم توازن هـای سـاختاری غلبه کنـد .گفتمـان هایی کـه منتهی
الیـه چـپ و یـا راسـت قـرار دارند  ،معمـوا وزنـه ی مولفه هـا رو به
سـوی عـدم تعـادل می نهد؛ بـه گونه ای کـه رفتار ها و اعمـال تقابل
طلبـی در مقابـل جریـان رو بـه روی خـود را برجسـته مـی کنـد و از
فاکتورهـای سـودمند و موثـر جریـان مخالـف خود به هیـچ صورتی
اسـتفاده نمـی کند.
گفتمـان اعتـدال بـرای از بیـن بـردن ایـن عـدم تعـادل هـا و عـدم
میـزان هـا پـا بـه عرصـه مـی گـذارد ؛ بـا اصاحـات بوروکراتیـک
فراینـد پیچیـده ی دیـوان سـااری را سـاده سـازی مـی کتـد .بیـن
مرکز-پیرامون(پاتخت-شهرسـتان) ،دولت-جامعـه ،شـکاف هـای
اقتصـادی  ،قومـی  ،جنسـیتی و ایدئولوژیـک  ،آرمان-واقعیـت،
تولید-مصـرف و کمیـت و کیفیـت تعـادل برقـرار مـی کنـد.
فهـم دیگـری از اعتـدال کـه ذهن را به خود مشـغول مـی کند چیزی
فراتـر از یـک "بینـا گفتمـان" اسـت ؛ گفتمانـی کـه بیـن گفتمـان
اصـاح طلبی(رفرمیسـم) و اصـول گرایی(محافظـه کاری) قرار دارد
 ،تنهـا یـک معنـا از اعتـدال تلقـی مـی شـود ؛ معنـای دیگـر گفتمـان
اعتـدال  ،چیـزی اسـت کـه نـام "پسـا گفتمانـی" را مـی تـوان بـر آن
نهـاد .در واقـع بیشـتر اوقـات  ،اعتدال بـا میانه روی مصطلح پنداشـته
مـی شـود .امـا بـه زعـم بنـده پافشـاری صرف بـر چنیـن برداشـتی از
معنـای رایـج و عامیانه ایـن واژه  ،در واقع گرفتـار نوعی ذات گرایی
لغـوی اسـت .اگـر اعتـدال را بـه معنای کوششـی برای منحل سـازی
کشـمکش هـای سیاسـی و گـذار بـه انسـجام در نظـر بگیریـم ،ایـن
گفتمـان چیـزی فراتـر از ضدیـت انـگاری بـا دوگانه سیاسـت جامعه
ایرانی اسـت.
بـه ایـن معنـا که بـا عبـور از این ضدیت و غیریت دسـت بـه آفرینش
"پسـا گفتمانـی" می زنـد که انحال دو گانه جریان شناسـی سیاسـی
را رقـم بزنـد و یکپارچگی را بـه همراه آورد.
در ایـن تعبیـر  ،ایـن دوران را مـی توانیم دوران "پسـا رفرمیسـم (پسـا
اصـاح طلبـی) و پسـا محافظـه کاری(پسـا اصـول گرایـی) قلمـداد
کـرد کـه خوانشـی ابتدائـی اسـت از وحـدت آفرینـی و انسـجام
گرایـی..
کاربسـت گفتمـان اعتـدال عاوه بر آنچه ذکر شـد ،به عنوان بایسـته
ای قـوی در مدیریـت تنوعـات اجتماعی ،سیاسـی و سـاختاری مورد
اسـتفاده قـرار مـی گیرد .جوامـع متکثر کـه قومیت  ،جنسـیت  ،طبقه
 ،قشـر ،مذهـب و غیـره وضعیتـی ملـون گونـه را رقـم زده اسـت ،
تبارشناسـی اعتـدال امـکان ارتقـا امنیـت و سـرمایه اجتماعـی را
گسـترش مـی دهـد .و چالش های به انسـجام اجتماعـی را به فرصت
تبدیـل مـی کند..
"و کذالـک جعلناکـم امـه وسـطا لتکونوا شـهدا علی النـاس و یکون
الرسـول علیکم الشـهدا" (بقره)۱43 ،
سعید چهرآزاد
دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهربیمه کهنوج
به شماره ثبت 772و شناسه ملی 10861755888

بـه موجـب صورت جلسـه مجمـع عمومی عـادی مورخـه  ۱394/۰۲/۰3و تاییدیه شـماره ۵۵۱۱۰/۵۰/۲۲
مورخـه  ۱394/۰۲/۰3مدیریـت بیمـه جنـوب کرمـان در شـرکت مذکور تغیراتی می باشـد .
۱ـ آقـای غـام علیمـرادی از سـمت رئیـس هیئـت مدیـره اسـتعفاء و آقـای حمیدرضاسـعادت پـور بـه
عنـوان رئیـس هیـات مدیـره انتخـاب گردیـد.
 ۲ـ آقـای نبـی الـه سـااری بـه عنـوان نائـب رئیـس هیئـت مدیـره اسـتعفا و آقـای یعقـوب جهـش نژادبه
عنـوان نائـب رئیـس هیئـت مدیـره انتخـاب گردید.
 3ـ آقـای محمـود شـهدادنژاد از سـمت مدیرعاملـی اسـتعفا و آقـای محمدشـجاع الدینـی بـه عنـوان
مدیرعامـل انتخـاب گردیـد .
 4ـ آقـای مسـلم رئیسـی بـه عنـوان بـازرس اصلـی بـه آقـای کاوه فـرزان بـازرس علـی البـدل انتخـاب
گردیـد.
ضمنـا ً اعضـاء هیئـت مدیـره و مدیرعامل برای مدت دو سـال و بازرسـین برای یک سـال انتخاب و کلیه
اوراق بهـادار و بانکـی بـا امضاء ثابـت مدیرعامل آقای محمدشـجاع الدینی بانضمام امضـاء رئیس هیات
مدیـره آقـای حمیدرضا سـعادت پور همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت .
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سال اول ـ شماره  6ـ یکشنبه  3آبان  1394ـ  11محرم  1437ـ  25اکتبر 2015

نامه مهم رهبر معظم انقاب به رئیس جمهور در مورد برجام:

پدیده ال نینو در راه است

هر اظهاري مبني بر باقی ماندن ساختار تحريمها
و وضع هر تحريم در هر سطح و به هر بهانه
نقض برجام است

حضـرت آیـت اه خامنـهای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در نامـهای بـه آقـای روحانـی
رئیسجمهـور و رئیـس شـورایعالی امنیـت ملی ،با اشـاره به بررسـیهای دقیق و مسـئوانه
برجـام در مجلـس شـورای اسـامی و شـورایعالی امنیـت ملـی و عبـور ایـن موافقتنامه از
مجـاری قانونـی ،دسـتورات مهمـی را در خصـوص رعایـت و حفـظ منافـع ملـی و مصالح
عالیـه کشـور صـادر و بـا برشـمردن تأکیـدات و الزامات  9گانـه در اجرای برجـام ،مصوبه
جلسـه  634مـورخ  94/5/19شـورای عالـی امنیـت ملی را با رعایـت این مـوارد و الزامات
تأییـد کردنـد .حضـرت آیـت اه خامنـهای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در نامـهای بـه
آقـای روحانـی رئیسجمهـور و رئیـس شـورایعالی امنیـت ملـی ،بـا اشـاره به بررسـیهای
دقیـق و مسـئوانه برجـام در مجلـس شـورای اسـامی و شـورایعالی امنیـت ملـی و عبور
ایـن موافقتنامـه از مجاری قانونی ،دسـتورات مهمـی را در خصوص رعایـت و حفظ منافع
ملـی و مصالـح عالیـه کشـور صـادر و بـا برشـمردن تأکیدات و الزامـات  9گانـه در اجرای
برجـام ،مصوبـه جلسـه  634مـورخ  94/5/19شـورای عالـی امنیـت ملـی را بـا رعایـت این
مـوارد و الزامـات تأییـد کردند.
به گزارش «انتخاب» ،متن نامه رهبر معظم انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم
جناب آقاي روحاني
رئیس جمهور اسامي ایران و رئیس شوراي عالي امنیت ملي دامت توفیقاته
با سام و تحیت،
اکنـون کـه موافقتنامهي موسـوم بـه برجام پس از بررسـيهاي دقیق و مسـئوانه در مجلس
شـوراي اسـامي؛ کمیسـیون ویـژه و دیگـر کمیسـیونها و نیـز در شـوراي عالـي امنیـت
ملـي سـرانجام از مجـاري قانونـي عبـور کـرده و در انتظـار اعـام نظـر اینجانـب اسـت،
ازم ميدانـم نکاتـي را یـادآور شـوم تـا جنابعالـي و دیگـر دسـتاندرکاران مسـتقیم و
غیرمسـتقیم آن ،فرصتهـاي کافـي بـراي رعایـت و حفـظ منافـع ملـي و مصالـح عالیـهي
کشـور در اختیـار داشـته باشـید.
 1ـ پیـش از هـر چیـز ازم مـي دانـم از همـهي دسـتاندرکاران ایـن فرآینـد پرچالش ،در
همـهي دورههـا از جملـه :هئیـت مذاکـره کننـدهي اخیر کـه در توضیـح نقاط مثبـت و در
اصـل تثبیـت آن نقـاط همـهي سـعي ممکـن خـود را بـه کار بردنـد ،و نیـز از منتقدانـي که
بـا ریزبینـي قابـل تحسـین ،نقـاط ضعـف آن را بـه همهي مـا یـادآور شـدند و مخصوصاً از
رئیـس و اعضـاء کمیسـیون ویـژهي مجلـس و نیـز از اعضـاي عالـي مقـام شـوراي عالـي
امنیـت ملـي کـه بـا درج ماحظـات مهـم خـود برخـي از نقـاط خـاء را پوشـش دادند ،و
سـرانجام از رئیـس و نمایندگان مجلس شـوراي اسـامي که با تصویب طرحـي محتاطانه،
راه درسـت اجـرا را بـه دولت ارائـه کردند ،و نیز از رسـانهي ملي و نویسـندگان مطبوعات
کشـور کـه بـا همـهي اختـاف نظرهـا در مجمـوع ،تصویـر کاملـي از ایـن موافقتنامـه در
برابـر افـکار عمومـي نهادنـد ،قدردانـي خـود را اعـام دارم .ایـن مجموعـهي پـر حجـم
کار و تـاش و فکـر در مسـألهئي کـه گمـان مـيرود از جملـهي مسـائل بـه یـاد ماندنـي و
عبرتآمـوز جمهـوري اسـامي باشـد ،در خـور تقدیر و مایهي خرسـندي اسـت .به همین
دلیـل بـا اطمینـان ميتـوان گفـت کـه پاداش الهـي براي ایـن نقـش آفرینيهاي مسـئوانه،
مشـتمل بـر نصـرت و رحمـت و هدایـت ذات حضـرت حـق خواهـد بـود انشـاءاه ،زیـرا
وعـدهي نصـرت الهـي در برابـر نصـرت دیـن او تخلف ناپذیر اسـت.
 2ـ جنابعالـي بـا سـابقهي چنـد دهـه حضـور در متـن مسـائل جمهـوري اسـامي طبعـاً
دانسـتهاید کـه دولـت ایالـت امریـکا در قضیـهي هسـتهئي و نـه در هیـچ مسـألهي دیگري،
در برابـر ایـران رویکـردي جـز خصومـت و اخـال در پیـش نگرفتـه اسـت و در آینـده
هـم بعیـد اسـت جـز ایـن روش عمـل کنـد .اظهـارات رئیـس جمهـور امریـکا در دو نامـه

بـه ایـن جانـب مبني بـر اینکـه قصـد برانـدازي جمهوري اسـامي را نـدارد،
خیلـي زود بـا طرفداریـش از فتنههـاي داخلـي و کمـک مالـي بـه معارضـان
جمهـوري اسـامي ،خـاف واقـع از آب درآمـد و تهدیدهـاي صریـح
وي بـه حملـه نظامـي ـ و حتـي هسـتهئي کـه ميتوانـد بـه کیفـر خواسـت
مبسـوطي علیـه وي در دادگاههـاي بینالمللـي منتهـي شـود ـ پـرده از نیـت
واقعـي سـران آمریـکا برداشـت .صاحبنظران سیاسـي عالـم و افـکار عمومي
بسـیاري از ملتهـا بـه وضـوح تشـخیص ميدهنـد کـه عامـل این خصومـت تمامنشـدني،
ماهیـت و هویـت جمهـوري اسـامي ایـران اسـت که برخاسـته از انقاب اسـامي اسـت.
ایسـتادگي بـر مواضـع بـر حـق اسـامي در مخالفـت بـا نظام سـلطه و اسـتکبار ،ایسـتادگي
در برابـر زیـاده طلبـي و دسـتاندازي بـه ملتهـاي ضعیـف ،افشـاي حمایـت امریـکا از
دیکتاتوريهـاي قـرون وسـطائي و سـرکوب ملتهـاي مسـتقل ،دفـاع بيوقفـه از ملـت
فلسـطین و گروههـاي مقاومـت میهنـي ،فریـاد منطقـي و دنیاپسـند بـر سـر رژیـم غاصـب
صهیونیسـت ،قلمهـاي عمدهئـي را تشـکیل ميدهنـد کـه دشـمني رژیـم ایـاات متحـده
امریـکا را بـر ضد جمهوري اسـامي ،بـراي آنان اجتناب ناپذیرکرده اسـت و این دشـمني
تـا هنگامـي کـه جمهـوري اسـامي با قـدرت درونـي و پایدار خـود ،آنـان را مأیوس کند
ادامـه خواهد داشـت.
چگونگـي رفتـار و گفتـار دولـت امریـکا در مسـألهي هسـتهئي و مذاکـرات طوانـي و
مـالآور آن ،نشـان داد کـه ایـن نیز یکـي از حلقههـاي زنجیـرهي دشـمني عنادآمیز آنان
بـا جمهـوري اسـامي اسـت .فریبـکاري آنـان در دوگانگـي میـان اظهـارات اولیـهي آنان
کـه بـا نیـت قبـول مذاکـرهي مسـتقیم از سـوي ایـران انجـام ميشـد ،بـا نقـض عهدهـاي
مکـرر آنـان در طـول مذاکرات دوسـاله و همراهي آنان با خواسـتههاي رژیم صهیونیسـتي
ّ
و دیپلوماسـي زورگویانـهي آنـان در رابطـه بـا دولتهـا و مؤسسـات اروپائـي دخیـل در
مذاکـرات ،همـه نشـان دهنـدهي آن اسـت کـه ورود فریبکارانـهي آمریـکا در مذاکـرات
هسـتهئي ،نـه بـا نیـت حـل و فصـل عادانـه ،کـه بـا غـرض پیشـبرد هدفهـاي خصمانهي
خـود دربـارهي جمهوري اسـامي صورت گرفته است.بیشـک حفظ هوشـیاري نسـبت به
نیّـات خصمانـه دولـت آمریـکا و ایسـتادگيهایي کـه بـر اثـر آن در طول مسـیر مذاکرات
از سـوي مسـئوان جمهـوري اسـامي بـه کار رفت ،توانسـت در مـوارد متعـدّدي از ورود
زیانهـاي سـنگین جلوگیـري کند.بـا ایـن حـال محصـول مذاکـرات کـه در قالـب برجـام
شـکل گرفتـه اسـت دچار نقـاط ابهام و ضعفهـاي سـاختاري و موارد متعددي اسـت که
در صـورت فقـدان مراقبـت دقیـق و لحظـه بـه لحظـه ،ميتوانـد بـه خسـارتهاي بزرگـي
بـراي حـال و آینـدهي کشـور منتهي شـود.
3ـ بندهـاي نهگانـه قانـون اخیـر مجلـس و ماحظـات دهگانـهي ذیـل مصوبـهي شـوراي
عالـي امنیـت ملـي ،حـاوي نـکات مفیـد و مؤثر اسـت کـه بایـد رعایت شـود ،با ایـن حال
برخـي نـکات ازم دیگـر نیـز هسـت کـه همـراه بـا تأکیـد بـر تعـدادي از آنچـه در آن دو
سـند آمـده اسـت ،اعـام ميگـردد.
اواً :از آنجـا کـه پذیـرش مذاکـرات از سـوي ایـران اساسـاً بـا هـدف لغـو تحریمهـاي
ظالمانـه اقتصـادي و مالـي صـورت گرفتـه اسـت و اجرایـي شـدن آن در برجـام بـه بعد از
اقدامهـاي ایـران موکـول گردیده ،ازم اسـت تضمینهاي قـوي و کافي بـراي جلوگیري
از تخلـف طرفهـاي مقابـل ،تدارك شـود ،که از جملـهي آن اعام کتبـي رئیسجمهور
امریکـــا و اتحادیـهي اروپـا مبنـي بـر لغـو تحریمهـا اسـت .در اعـام اتحادیـهي اروپـا و
رئیسجمهـور امریـکا بایـد تصریـح شـود کـه ایـن تحریمهـا بهکلي برداشـته شـده اسـت.
هرگونـه اظهـاري مبنـي بـر اینکـه سـاختار تحریمهـا باقـي خواهد مانـد ،به منزلـهي نقض
برجام اسـت.
ثانیـاً :در سراسـر دورهي  8سـاله وضـع هرگونـه تحریـم در هـر سـطح و بـه

هـر بهانـهاي (از جمله بهانههاي تکراري و خودسـاختهي تروریسـم و حقوق بشـر) توسـط
هـر یـک از کشـورهاي طـرف مذاکـرات ،نقـض برجـام محسـوب خواهـد شـد و دولـت
موظـف اسـت طبـق بنـد  3مصوبـهي مجلـس اقدامهـاي ازم را انجـام دهـد و فعالیتهاي
برجـام را متوقـف کند.
ثالثـاً :اقدامـات مربـوط بـه آنچـه در دو بنـد بعدي آمده اسـت ،تنهـا هنگامي آغـاز خواهد
شـد کـه آژانـس پایان پرونـدهي موضوعات حـال و گذشـته ( )PMDرا اعـام نماید.
رابعـاً :اقـدام در مـورد نوسـازي کارخانـهي اراك بـا حفـظ هویـت سـنگین آن ،تنهـا در
صورتـي آغـاز خواهـد شـد کـه قـرارداد قطعـي و مطمئـن دربـارهي طـرح جایگزیـن و
تضمیـن کافـي بـراي اجـراي آن منعقـد شـده باشـد.
خامسـاً :معاملـهي اورانیـوم غني شـدهي موجـود در برابر کیـک زرد با دولـت خارجي در
صورتـي آغـاز خواهـد شـد که قـرارداد مطمئـن در این باره همـراه با تضمیـن کافي منعقد
شـده باشـد .معاملـه و تبـادل مزبـور باید به تدریـج و در دفعات متعدد باشـد.
سادسـاً :مطابـق مصوبـهي مجلـس ،طـرح و تمهیـدات ازم بـراي توسـعهي میانمـدت
صنعـت انـرژي اتمـي کـه شـامل روش پیشـرفت در مقاطـع مختلـف از هماکنـون تـا 15
سـال و منتهـي بـه  190هـزار سـو اسـت ،تهیـه و بـا دقـت در شـوراي عالـي امنیـت ملـي
بررسـي شـود .ایـن طـرح بایـد هرگونـه نگرانـي ناشـي از برخي مطالـب در ضمائـم برجام
را برطـرف کنـد.
سـابعاً :سـازمان انـرژي اتمي ،تحقیق و توسـعه در ابعـاد مختلف را در مقام اجـرا بهگونهاي
سـاماندهي کنـد کـه در پایان دورهي  8سـاله هیـچ کمبود فنـاوري براي ایجاد غنيسـازي
مـورد قبول در برجام وجود نداشـته باشـد.
ثامنـاً :توجـه شـود کـه مـوارد ابهـام سـند برجام ،تفسـیر طـرف مقابل مـورد قبول نیسـت و
مرجـع ،متـن مذاکرات اسـت.
تاسـعاً :وجـود پیچیدگيهـا و ابهامهـا در متـن برجـام و نیز گمـان نقض عهـد و تخلفات و
فریبـکاري در طـرف مقابـل بویـژه امریـکا ،ایجاب ميکند کـه یک هیئت قـوي و آگاه و
هوشـمند بـراي رصد پیشـرفت کارهـا و انجام تعهدات طـرف مقابل و تحقـق آنچه در باا
بـدان تصریـح شـده اسـت ،تشـکیل شـود .ترکیـب و وظائـف ایـن هیئـت باید در شـوراي
عالـي امنیـت ملـي تعیین و تصویب شـود.
بـا توجـه بـه آنچـه ذکر شـد ،مصوبـهي جلسـه  634مـورخ  19/5/94شـوراي عالـي امنیت
ملـي بـا رعایت مـوارد یـاد شـده تأیید ميشـود.
در خاتمـه همانطـور کـه در جلسـات متعدد به آن جنـاب و دیگر مسـئوان دولتي یادآور
شـده و در جلسـات عمومـي بـه مـردم عزیزمـان گوشـزد کـردهام ،رفـع تحریمهـا هر چند
از بـاب رفـع ظلـم و احقـاق حقوق ملت ایـران کار ازمي اسـت ،لیکن گشـایش اقتصادي
و بهبـود معیشـت و رفـع معضـات کنونـي جـز بـا جدي گرفتـن و پیگیـري همه جانبــهي
اقتصـاد مقــاومتي میسـر نخــواهد شــد .امیــد اسـت کـه مراقبت شـود کـه این مقصـود با
جدیـت تمـام دنبـــال شـود و بخصـوص بـه تقویت تولیـد ملي توجـه ویژه صـورت گیرد
و نیـز مراقبـت فرمائیـد کـه وضعیـت پس از برداشـته شـدن تحریمهـا ،بـه واردات بيرویه
نینجامـد ،و بخصـوص از وارد کـردن هرگونـه مـواد مصرفـي از امریـکا جدا ً پرهیز شـود.
توفیقات جنابعالي و دیگر دستاندرکاران را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

ريیس جمهوری در نامه ای به رهبر معظم انقاب اسامی:

دولت جمهوری اسامی ايران با رعايت ماحظات و
الزامات حضرت مستطاب عالی نسبت به اجرای کامل
و با حسن نیت برجام اقدام خواهد کرد

تهران-ایرنـا -رییس جمهـوری در نامه ای به حضرت
آیـت اه خامنـه ای رهبـر معظم انقـاب گفت :دولت
جمهـوری اسـامی ایـران بـا رعایـت ماحظـات و
الزامـات حضـرت مسـتطاب عالـی نسـبت بـه اجـرای
کامـل و بـا حسـن نیـت برجـام اقـدام خواهـد کرد.
بـه گـزارش ایرنـا از پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت
جمهـوری ،حجـت ااسـام و المسـلمین حسـن
روحانـی در نامـه ای بـه حضـرت آیـت اه خامنـه
ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی ضمـن تقدیـر از
هدایتهـا و حمایتهای مسـتمر ایشـان و صبـر و مقاومت
و پشـتیبانی هـای تحسـین برانگیـز ملـت بـزرگ ایران
و همـکاری دلسـوزانه رئیـس و نماینـدگان مجلـس
شـورای اسـامی و اعضـای شـورای عالـی امنیت ملی
بـرای یـاری دولـت در تحقـق خواسـت بـزرگ مردم
ایـران ،تاکیـد کـرد :دولـت جمهـوری اسـامی ایران
بـا رعایـت ماحظـات و الزامـات حضـرت مسـتطاب
عالـی و مصوبـات شـورای عالی امنیت ملـی و مجلس
شـورای اسـامی ،نسـبت بـه اجـرای کامل و با حسـن
نیـت برجـام اقـدام خواهـد نمـود.
وی در ایـن نامـه افـزوده اسـت :انجام تعهـدات طرف
مقابـل بـا هوشـیاری کامـل رصـد و تصمیـم مقتضـی
بـرای واکنـش متناسـب در شـورای عالـی امنیـت ملی
اتخـاذ خواهـد شـد .اطمینان دارم که بـا عنایت الهی و
توجهـات حضـرت ولی عصـر (ارواحنا لـه الفداء) و با
همدلـی و انسـجام ملـی ،اجرای برجـام و فضای مثبت
جهانـی ناشـی از آن ،موجبات اقتـدار روزافزون ایران
اسـامی ،تأمیـن منافـع مـردم و رشـد و شـکوفایی و

پیشـرفت همه جانبه کشـور بـر مبنای اقتصـاد مقاومتی
را فراهـم خواهد آورد.
متـن نامـه حجت ااسـام و المسـلمین دکتـر روحانی
به شـرح زیر اسـت:
بسم اه الرحمن الرحیم
محضر مبارك رهبر معظم انقاب اسامی
حضرت آیت اه خامنه ای (مد ظله العالی)
با سام و تحیات وافره،
احترامـاً ،نامـه تاریخـی  1394/7/29حضرتعالـی در
تأییـد مصوبـه جلسـه  634شـورای عالـی امنیـت ملی،
موجـب خشـنودی ملـت بـزرگ ایـران و دلگرمـی
خادمـان مـردم در دولـت گردیـد .خداونـد بـزرگ
را شـاکرم کـه بـه فضـل و عنایـت او در آسـتانه ایـام
شـهادت اسـوه مقاومـت ،حضـرت ابا عبداه الحسـین
(علیـه السـام) و فرزنـدان و یـاران باوفایـش ،صفحـه
ای مهـم از تاریـخ انقـاب اسـامی ایـران ورق خورد
و ملـت داور و سـرفراز ایـران بـا رهبری هوشـمندانه
حضرتعالـی از یکـی از خطیرتریـن گردنه های صعب
العبـور ،بـا افتخار و سـربلندی ،و با دسـتی پـر از تأمین
حقـوق و منافـع خـود در برنامه هسـته ای ،عبـور کرد.
مهـر تأییـد جنابعالـی بـر ثمـرۀ تـاش دولت و دسـت
انـدرکاران مذاکـره ،در کنـار الزاماتـی کـه مقـرر
فرمـوده ایـد و نیـز اصولـی کـه در طـول مذاکـرات
دشـوار و افتخارآفریـن ،مـورد تأکیـد حضرتعالی بود
و همـواره مـورد توجه ویژه اینجانـب و گروه مذاکره
کننـده بـوده و خواهـد بـود ،آغازگـر فصلـی نوین در
حرکـت رو بـه تعالـی جمهوری اسـامی ایران اسـت.

بـه برکت ایسـتادگی قهرمانانـه ملت ایـران ،مجاهدت
دانشـمندان و بـه ویـژه شـهدای گرانقـدر هسـته ای
و تـاش شـبانه روزی فرزنـدان شـما در دولـت و
گـروه مذاکـره کننـده ،شـش قـدرت جهانـی بـه
ناکارآمـدی تهدیـد ،تحریـم و تحمیـل بر مـردم ایران
و نمایندگانشـان اذعـان نمودنـد ،سیاسـت هـای اعام
شـده خـود مبنـی بـر تعطیلـی برنامـه هسـته ای ایـران
و تـداوم فشـارها و تحریـم هـای ظالمانـه را کنـار
گذاشـتند و مذاکـره از موضـع برابـر بـر مبنـای احترام
متقابـل و شناسـایی حقـوق ملـت ایـران را پذیرفتنـد.
در حالـی کـه تنهـا دو سـال قبـل در فضای تنـش آلود
افزایـش روزانـه تهدیـد ،تحریم و فشـار ،حتـی تصور
چنیـن دسـتاوردهایی بـرای بسـیاری ناممکـن بـود،
اکنـون بـه جـرأت مـی تـوان گفـت کـه:
 -1پـروژه صهیونیسـتی هـراس افکنی و امنیتی سـازی
جمهوری اسـامی ایران شکسـت خـورده ،عقانیت،
صلـح خواهـی و مقاومـت مـردم ،رهبـری و دولـت
جمهـوری اسـامی ایـران مـورد اذعـان همـگان قـرار
گرفتـه و نقـش ایـران بـه عنـوان یـک کشـور عمـده
تأمیـن کننـده ثبـات و امنیـت در سـطح منطقـه و
جهـان تثبیـت شـده اسـت .اقتـدار و صابـت ایـران
در همـآوردی بـا قـدرت هـای جهانـی باعـث تقویت
خودبـاوری و نشـاط فزاینـده مقاومـت اسـامی و
متحدیـن منطقـه ای جمهوری اسـامی ایـران گردیده
و نگرانـی بدخواهـان بـه ویـژه رژیـم صهیونیسـتی را ـ
کـه پـس از چندیـن سـال مصونیـت ناشـی از توفیـق
پـروژه ایـران هراسـی ،بـرای اولیـن بـار در دهـه هـای
اخیـر شـاهد ناکامی و شکسـت ابی خـود در آمریکا
و اروپـا بـود ـ بـه دنبـال داشـته اسـت.
 -2خواسـته راهبـردی ملـت ایـران و رهبـری در
دسـتیابی بـه انـرژی صلـح آمیـز هسـته ای بـه عنـوان
حقـی مسـلم اکنـون محقـق شـده و برنامـه هسـته ای
ایـران ،از جملـه غنـی سـازی و رآکتور آب سـنگین،
بـه عنـوان یـک برنامـه صلـح آمیـز با ابعـاد تجـاری و

صنعتـی مـورد شناسـایی جهانیـان و حتی سـردمداران
مخالفـت بـا ایـن برنامه صلح آمیـز قرار گرفتـه و برای
ِ
سـازی یکی
اولیـن بـار در تاریـخ سـازمان ملـل ،غنـی
از کشـورهای غیرعضـو دائـم  ،صراحتاً مـورد پذیرش
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد واقع شـده اسـت.
ممنوعیـت هـر گونـه همـکاری بـا ایـران ،بـه تشـویق
مشـارکت جهانـی در حـوزه فن ّـاوری هـای پیشـرفته
تبدیـل شـده و جمهـوری اسـامی ایـران بـه عنـوان
یـک قـدرت صاحـب فن ّـاوری مـورد احتـرام قـرار
گرفتـه اسـت.
 -3پرونده هسـته ای ایران ،که آن را به ناحق به عنوان
تهدیـد علیـه صلـح و امنیـت بیـن الملـل معرفـی کرده
بودنـد ،از ذیـل فصـل هفتـم منشـور ملل متحـد خارج
شـده و شـورای امنیت به تغییـری بنیادیـن در رویکرد
خـود نسـبت بـه برنامـه هسـته ای ایـران اذعـان نمـوده
اسـت .بـرای اولیـن بـار  ،شـش قطعنامـه الـزام آور
شـورای امنیـت از طریـق مذاکـره و بـدون آن کـه
لحظـه ای اجـرا کـرده باشـیم ،یـک جـا لغـو گردیـده
انـد و رویکـرد «بـرد ـ بـرد» برجـام بـه عنـوان الگـوی
حـل مسـالمت آمیـز معضـات پیچیده جهانـی  ،مورد
توجـه جهانیـان قـرار گرفتـه اسـت.
 -4تحریـم هـای ظالمانـه اقتصـادی ،تجـاری و مالـی
بیـن المللـی و یـا یـک جانبـه ای کـه توسـط شـورای
امنیـت ،اتحادیـه اروپـا و آمریـکا علیـه جمهـوری
اسـامی ایـران برقـرار شـده بـود ،رفـع گردیدنـد.
سـاختار تحریـم هـا و فضـای روانـی جهانـی کـه هـر
گونـه تعامـل اقتصـادی با جمهوری اسـامی ایـران را
پرهزینـه و در برخـی مـوارد غیرممکـن سـاخته و بـار
گـران و طاقـت فرسـایی بـر دوش اقتصـاد کشـور و
معیشـت مـردم تحمیـل کـرده بـود ،از هـم پاشـید .در
تاریـخ  26مهرمـاه  1394یعنـی روز تصویـب ،رئیـس
جمهـور آمریـکا و شـورای وزیـران اتحادیـه اروپـا
بـه صـورت کتبـی و رسـمی برچیـده شـدن تمامـی
تحریـم هـای اقتصـادی و مالـی ظالمانـه و غیرقانونـی

خـود را در چارچـوب تعهداتشـان در برجـام اعـام
نمـوده و آن را بـه عنـوان سـند قانونـی در روزنامـه
هـای رسـمی خـود منتشـر کردنـد .با رفـع تحریـم ها،
اقتصـاد ایـران فصـل جدیـدی را آغـاز خواهـد کـرد
کـه بـا اتکاء بـه سـرمایه عظیـم انسـانی و ظرفیت های
طبیعـی ،اجتماعـی و سیاسـی خود ،در جهت سیاسـت
هـای اقتصـاد مقاومتـی ،بـه رشـد مغفـول مانـدۀ سـند
چشـم انـداز بیسـت سـاله دسـت یابـد و آرمـان هـای
جمهـوری اسـامی ایـران در تحقـق جامعـه سـالم،
برخـوردار و عادانـه را تحقـق بخشـد.اینک کـه
ایـن مسـیر پـر چالـش  ،عزتمندانـه بـه فرجـام رسـیده
اسـت  ،ازم مـی دانـم از صبـر و مقاومـت و پشـتیبانی
هـای تحسـین برانگیـز ملت بـزرگ ایـران  ،هدایتها و
حمایتهـای مسـتمر حضرتعالـی و همـکاری دلسـوزانه
رئیـس و نماینـدگان محتـرم مجلس شـورای اسـامی
و اعضـاء محتـرم شـورای عالـی امنیت ملـی که دولت
را در تحقـق ایـن خواسـت بـزرگ مـردم یـاری دادند
صمیمانـه تشـکر نمایم.دولت جمهوری اسـامی ایران
بـا رعایـت ماحظـات و الزامـات حضـرت مسـتطاب
عالـی و مصوبـات شـورای عالی امنیت ملـی و مجلس
شـورای اسـامی ،نسـبت بـه اجـرای کامل و با حسـن
نیـت برجام اقـدام خواهد نمود .انجـام تعهدات طرف
مقابـل بـا هوشـیاری کامـل رصـد و تصمیـم مقتضـی
بـرای واکنـش متناسـب در شـورای عالـی امنیـت ملی
اتخـاذ خواهـد شـد .اطمینان دارم که بـا عنایت الهی و
توجهـات حضـرت ولی عصـر (ارواحنا لـه الفداء) و با
همدلـی و انسـجام ملـی ،اجرای برجـام و فضای مثبت
جهانـی ناشـی از آن ،موجبات اقتـدار روزافزون ایران
اسـامی ،تأمیـن منافـع مـردم و رشـد و شـکوفایی و
پیشـرفت همه جانبه کشـور بـر مبنای اقتصـاد مقاومتی
را فراهـم خواهـد آورد .و السـام علیکـم و رحمة اه
و برکاتـه.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسامی ایران

وزير اطاعات:کانديداها نبايد بيدليل از انتخابات محروم شوند

وزیـر اطاعـات بـا اشـاره بـه حرکـت امـام راحـل
(ره) در مسـاله انقـاب کـه تکلیـف محـور بـوده
اسـت ،گفـت :مـا در مذاکـرات هسـتهاي هـم از
روش امـام حسـین (ع) اسـتفاده کردیـم.
بـه گـزارش مهـر حجـت ااسـام والمسـلمین سـید
محمـود علـوي در اجـاس سراسـري روسـاي
دانشـگاهها ،مراکـز آمـوزش عالي ،پژوهشـگاهها و
پاركهـاي علمـي و فنـاوري سراسـر کشـور ضمن
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تسـلیت ایـام سـوگواري سـید و سـاار شـهیدان
حضـرت اباعبداه الحسـین (علیه السـام) این واقعه
را نـه تقابـل دو طـرف بلکـه تجـاوز یـک طـرف
درگیـري قلمـداد کـرد و اظهارداشـت :در واقعـه
کربـا عاطفـه و احسـاس و تفکـر انسـان تحریـک
ميشـود ولـي بخـش عاطفـه و احسـاس زودگـذر
اسـت ولـي تفکر عاشـورایي همیشـه ماندگار اسـت
و اگـر ميخواهیـم ایـن تفکر بـه اعمـال و رفتارمان
حاکـم شـود بایـد عقـل و فکرمـان حسـیني باشـد.
وزیـر اطاعـات بـا اشـاره بـه حرکـت امـام
راحـل (ره) در مسـاله انقـاب کـه تکلیـف محـور
بـوده اسـت ،گفـت :مـا در مذاکـرات هسـتهاي هـم
از روش امام حسـین (علیه السـام) اسـتفاده کردیم.
وي در ادامـه بـا بیـان اینکـه سیسـتم اطاعاتـي
کشـور خـود را خدمتگـزار مـردم بـه حسـاب
مـيآورد ،افـزود :پیامهـاي مقـام معظـم رهبـري
بـراي دانشـگاهها نشـانگر لـزوم آرامـش و اطمینـان
در دانشـگاهها و مراکـز علمـي اسـت و مـا وظیفـه

خـود ميدانیـم آرامـش و امنیـت را فراهـم کنیـم به
صورتـي کـه اسـتاد و دانشـجو بـا اطمینـان خاطـر،
درس بدهـد و سـؤال کنـد و حاکمیـت چنیـن
فضایـي اسـت کـه موتـور علمـي کشـور را بـه
حرکـت در مـيآورد.
علـوي بـا بیـان اینکـه راهبـرد وزارت اطاعـات
درخصـوص دانشـگاهها ،ابـراز عقایـد و افـکار و
تدریـس با دایل منطقي و متقن اسـت ،خاطرنشـان
کـرد :در ایـن شـرایط امنیـت بـا هماهنگـي
دانشـگاهیان و بـا هزینـه کمتـر در ایـن مراکـز
ً
کامـا معتقدیـم
آمـوزش عالـي ایجـاد ميشـود و
کـه همراهـي دانشـگاهیان بـا سیسـتم اطاعاتـي
کشـور نقـش موثـري در ایجـاد آرامـش و امنیـت
دارد.
وي بـا بیـان اینکـه مجموعـه وزارت اطاعـات،
پلیـس امنیـت نیسـت ،ادامـه داد :امـروزه مجموعـه
افـرادي کـه در وزارت اطاعات خدمـت ميکنند،
یـک مجموعه علمـي تحصیل کرده و متفکر اسـت

و افـرادي هـم کـه جـذب ميشـوند از همیـن گروه
فرهیختـه و باسـواد هسـتند.
علـوي در بخـش دیگـري از سـخنان خـود بـا بیـان
اینکـه انتخابـات حـق النـاس اسـت گفـت :مـا در
آسـتانه انتخابـات مجلس شـوراي اسـامي به عنوان
نمـاد مردمسـااري قـرار داریـم کـه بایـد رقابتـي
سـالم و تعییـن کننـده بـراي مـردم باشـد و بـا امنیت
کامـل و همهجانبـه برگـزار شـود.
وي ادامـه داد :افـرادي کـه بـراي کاندیداتـوري در
انتخابـات ثبـت نـام ميکننـد و بـه صـورت قانونـي
شـرایط ثبـت نـام را دارا ميباشـند ،نبایـد بيدلیـل
محـروم شـوند و اگـر اینگونـه شـود پـا روي حـق
النـاس گذاشـته شـده اسـت.
علـوي خاطرنشـان کـرد :تمایـات جناحـي نبایـد
عاملـي بـراي محـروم کـردن کسـي در انتخابـات
باشـد و فقـط قانـون مصـوب در نظردهـي وزارت
اطاعـات درخصـوص سـازمان انتخابـات مؤثـر
خواهـد بـود.

بنـا بـه گـزارش "اداره ملـی اقیانوس شناسـی و هواشناسـی آمریـکا" (ان او ای ای) ،ال
نینـو در حـال شـکل گیـری در قـوی تریـن حالـت خـود از سـال  1950میـادی یعنـی
زمـان پیدایـش آن تاکنـون اسـت .ایـن پدیـده طبیعی هـر  2تا  7سـال یک بـار رخ می
دهـد و تـا  6الـی  18ماه ادامـه دارد.
"مایـک هالپـرت" ،معـاون مرکـز پیـش بینـی آب و هـوا آمریـکا مـی گویـد :ال نینـو
قـوی تـر از همیشـه در راه اسـت و تاثیـرات عظیمـی بـر شـرایط دمایی زمسـتان امسـال
در سراسـر جهـان خواهـد داشـت .نمودارهـای دمایی حاکی از آن اسـت کـه در فصل
سـرما شـاهد جریـان هـای برفـی خواهیـم بود .بـا این حـال ،فرکانـس ،تعداد و شـدت
ایـن سـوانح طبیعـی را نمـی تـوان در زمانبنـدی فصلـی تعییـن کرد.
پدیـده ال نینـو نوسـانات متضـاد آب و هوایـی را در سراسـر جهـان بـروز خواهد داد و
ایـران و کشـورهای همسـایه در منطقـه خاورمیانـه از این قاعده مسـتثنی نیسـتند.
بنابـر ایـن گـزارش ،گـرد و غبـار نامنظـم ،بارندگـی و تغییـرات دمایی شـدید از جمله
تاثیـرات پدیـده ال نینـو بـر آب و هـوای جهـان خواهـد بـود .ایـن پدیـده زمانـی رخ
مـی دهـد کـه درجـه حـرارت اقیانـوس آرام در شـرق و مرکـز بسـیار گرمتـر از حـد
معمـول باشـد که اغلـب تغییرات آب و هوایی در سراسـر جهـان را از جمله وزش باد،
تغییـرات الگوهـای بارندگـی  ،تغییـر فشـار سـطح دریـا و درجـه حـرارت را نتیجه می
دهـد .طبـق آخریـن گزارش سـازمان جهانی پیش بینی آب و هوا " وابسـته به سـازمان
ملـل متحـد ،اختـاف دو درجـه ای در دمـای سـطح دریـا در آب هـای اقیانـوس هنـد
و اقیانـوس آرام نسـبت بـه میـزان متوسـط ،حـوادث غیر قابـل پیش بینـی آب و هوایی
را در سراسـر خاورمیانـه ایجـاد خواهـد کـرد .پدیـده گـرم شـدن سـطح دریـا ال نینـو
را جـزء چهـار قـوی تریـن حـوادث طبیعـی از سـال  1950قـرار خواهـد داد؛ زمانـی
کـه سـیل و خشکسـالی ناهنجـاری هایـی را در رونـد منظـم آب و هوایـی ایجـاد کرد.
"عمـر بـادور" ،دانشـمند سـازمان  WMOگفـت :در حالـی کـه پیـش بینـی دقیـق
ناپـداری هـا و ناهنجـاری هـای آب و هوایـی پیـش از فـرا رسـیدن فصـل سـرما بسـیار
دشـوار اسـت ،آب و هـوای غیـر معمـول زمسـتان پیـش رو در کشـورهای خاورمیانـه
تعجـب آور نخواهـد بـود .در ابتـدای دهه  80قرن گذشـته میادی ،ال نینو کشـورهای
منطقـه شـرقی آسـیا را با خشکسـالی شـدیدی مواجـه کرد اما شـواهد جدید نشـان می
دهـد ایـن پدیـده ممکن اسـت عـاوه بر تغییـرات در شـرایط آب و هوایی ،بـا افزایش
بارندگـی در  15سـال آینده همراه شـود.
سـازمان پیـش بینـی آب و هوایی کشـور عمـان با همـکاری پلیس و نیروهـای امدادی
وضعیـت فـوق العـاده اعـام کـرده اسـت و این کشـور خـود را بـرای بارندگی شـدید
چهـار مـاه آینـده آمـاده می کننـد .انتظار مـی رود که پدیـده ال نینو تاثیر عمـده ای بر
میـزان بارندگی کشـورهای منطقه خاورمیانه داشـته باشـد.
اکثـر الگوهـای آب و هوایـی بیـن المللـی نشـان مـی دهـد کـه قـدرت پدیـده ال نینـو
سـال  2015-2016میـادی بـه احتمـال زیـاد تـا پایـان سـال میـادی جـاری رفتـه رفته
تقویـت خواهد شـد.
ایـن رویـداد طبیعـی قـوی با احتمـال افزایـش بارندگی هـا در نواحی شـرقی آفریقا نیز
مرتبـط شـده اسـت .ال نینـو سـال  1997-1998بیمـاری همه گیـر و ویرانگـر مااریا را
در سراسـر منطقـه آفریقا از جمله شـمال شـرقی کنیـا افزایش داد.
هشـدار جدی در مورد سـیل و زمسـتان وحشـتناك امسـال بنا به گزارش "اداره ملی
اقیانـوس شناسـی و هواشناسـی آمریـکا" (ان او ای ای) ،ال نینـو در حـال شـکل گیری
در قـوی تریـن حالـت خـود از سـال  1950میـادی یعنـی زمـان پیدایـش آن تاکنـون
اسـت .ایـن پدیـده طبیعـی هـر  2تـا  7سـال یـک بـار رخ مـی دهـد و تـا  6الـی  18مـاه
ادامه دارد.
"مایـک هالپـرت" ،معـاون مرکـز پیـش بینـی آب و هـوا آمریـکا مـی گویـد :ال نینـو
قـوی تـر از همیشـه در راه اسـت و تاثیـرات عظیمـی بـر شـرایط دمایی زمسـتان امسـال
در سراسـر جهـان خواهـد داشـت .نمودارهـای دمایی حاکی از آن اسـت کـه در فصل
سـرما شـاهد جریـان هـای برفـی خواهیـم بود .بـا این حـال ،فرکانـس ،تعداد و شـدت
ایـن سـوانح طبیعـی را نمـی تـوان در زمانبنـدی فصلـی تعییـن کرد.
پدیـده ال نینـو نوسـانات متضـاد آب و هوایـی را در سراسـر جهـان بـروز خواهد داد و
ایـران و کشـورهای همسـایه در منطقـه خاورمیانـه از این قاعده مسـتثنی نیسـتند.
بنابـر ایـن گـزارش ،گـرد و غبـار نامنظـم ،بارندگـی و تغییـرات دمایی شـدید از جمله
تاثیـرات پدیـده ال نینـو بـر آب و هـوای جهـان خواهـد بـود .ایـن پدیـده زمانـی رخ
مـی دهـد کـه درجـه حـرارت اقیانـوس آرام در شـرق و مرکـز بسـیار گرمتـر از حـد
معمـول باشـد کـه اغلـب تغییـرات آب و هوایـی در سراسـر جهـان را از جملـه وزش
بـاد ،تغییـرات الگوهـای بارندگـی  ،تغییـر فشـار سـطح دریـا و درجه حـرارت را نتیجه
مـی دهد.
طبـق آخریـن گـزارش سـازمان جهانـی پیش بینـی آب و هوا " وابسـته به سـازمان ملل
متحـد ،اختـاف دو درجـه ای در دمـای سـطح دریـا در آب هـای اقیانـوس هنـد و
اقیانـوس آرام نسـبت بـه میـزان متوسـط ،حـوادث غیـر قابـل پیـش بینـی آب و هوایـی
را در سراسـر خاورمیانـه ایجـاد خواهـد کـرد .پدیـده گـرم شـدن سـطح دریـا ال نینـو
را جـزء چهـار قـوی تریـن حـوادث طبیعـی از سـال  1950قـرار خواهـد داد؛ زمانـی
کـه سـیل و خشکسـالی ناهنجـاری هایـی را در رونـد منظـم آب و هوایـی ایجـاد کرد.
"عمـر بـادور" ،دانشـمند سـازمان  WMOگفت :در حالـی که پیش بینـی دقیق ناپداری
هـا و ناهنجـاری هـای آب و هوایـی پیـش از فـرا رسـیدن فصـل سـرما بسـیار دشـوار
اسـت ،آب و هـوای غیـر معمـول زمسـتان پیـش رو در کشـورهای خاورمیانـه تعجـب
آور نخواهـد بـود.در ابتـدای دهـه  80قـرن گذشـته میـادی ،ال نینو کشـورهای منطقه
شـرقی آسـیا را بـا خشکسـالی شـدیدی مواجـه کـرد اما شـواهد جدید نشـان مـی دهد
ایـن پدیـده ممکـن اسـت عـاوه بـر تغییـرات در شـرایط آب و هوایـی ،بـا افزایـش
بارندگـی در  15سـال آینـده همراه شـود.
سـازمان پیـش بینـی آب و هوایی کشـور عمـان با همـکاری پلیس و نیروهـای امدادی
وضعیـت فـوق العـاده اعـام کـرده اسـت و این کشـور خـود را بـرای بارندگی شـدید
چهـار مـاه آینـده آمـاده می کننـد .انتظار مـی رود که پدیـده ال نینو تاثیر عمـده ای بر
میـزان بارندگی کشـورهای منطقه خاورمیانه داشـته باشـد.
اکثـر الگوهـای آب و هوایـی بیـن المللـی نشـان مـی دهـد کـه قـدرت پدیـده ال نینـو
سـال  2015-2016میـادی بـه احتمـال زیـاد تـا پایـان سـال میـادی جـاری رفتـه رفته
تقویـت خواهد شـد.
ایـن رویـداد طبیعـی قـوی با احتمـال افزایـش بارندگی هـا در نواحی شـرقی آفریقا نیز
مرتبـط شـده اسـت .ال نینـو سـال  1997-1998بیمـاری همه گیـر و ویرانگـر مااریا را
در سراسـر منطقـه آفریقا از جمله شـمال شـرقی کنیـا افزایش داد.
هشدار جدی در مورد سیل و زمستان وحشتناک امسال
سـتاد بحـران هشـدار داد  :زمسـتان بسـیار سـردی در پیـش داریـم .آماده سـیل باشـید.
سـازمان مدیریـت بحـران کشـور در اطاعیـهای بـه تمـام سـازمانهای مسـئول ،در
خصـوص پیشبینیهـای ازم بـرای وقـوع زمسـتان بسـیار سـرد ،رخـداد النینو و سـیل
شـدید در کشـور هشـدار داد.بـه گـزارش پـارس نـاز ،در ایـن نامه کـه به تاییـد مراجع
مسـئول در سـازمان مدیریـت بحـران کشـور رسـیده ،آمـده اسـت:
پیـرو نامـه وزیـر نیـرو در خصـوص احتمـال وقـوع زمسـتان بسـیار سـرد و پدیـده النینو
در پاییـز و زمسـتان امسـال بـه ویـژه در ماههـای آبـان و آذر همچنیـن بارشهـای زیـاد
و وقـوع سـیل شـدید در کشـور ،ضـروری اسـت ضمـن اطـاع رسـانی بـه سـازمانها و
ارگانهـا ،برنامهریزیهـای ازم در راسـتای ارتقـا ،حفـظ آمادگـی ،اقدامـات ازم در
دسـتور کار قـرار گیرد.
تهیه گزارش حسین روشنی نیا

توصیه هاشمی به استفاده
از دسترنج به جای یارانه
رئیـس مجمـع تشـخیص
مصلحـت نظـام ،حفـظ شـأن
و جایـگاه انسـان را یکـی از
مهمتریـن دسـتاوردهای ایجـاد
اشـتغال توصیـف کـرد و
گفـت :جوانـی کـه بـه جـای
پـول ماهیانـه یارانـه ،از دسـترنج
خـود هزینه کنـد ،در روحیاتش
هـم تأثیـرات مثبـت میگـذارد.
آیـتاه هاشـمی رفسـنجانی
صبـح امـروز در دیـدار جمعـی
از مسـئوان و کارآفرینـان
شهرسـتان تالـش و آسـتارا ،ایجـاد اشـتغال را ضـرورت سیاسـی ،فرهنگـی،
اقتصادی و حتی اجتماعی امروز کشـور دانسـت و گفت :اگر چه در شـرایط
تحریـم صـادرات و واردات گـران تمـام میشـود و بهتبـع آن تولیدگـران و
صنعتگـران هـم دسـت از کار میکشـند ،ولـی در شـرایط جدیـد بایـد همـه
کسـانی کـه دلشـان بـرای ایـران و مـردم میسـوزد ،دسـت بـه کار شـوند تـا
رونـق اقتصـادی بـه کشـور برگـردد.

هفته نامه صبح مکران ،نشریه محلی استان کرمان (کهنوج)
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :محمددیمه کار

سردبیر:هوشنگ غنی زاده

خبرنگار فاریاب :محمدرضا قنبرپور

خبرنگاران :فیروز ببربیان 09139490574
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هفته نامه فرهنگی ،اجتماعی

مهندس محمد سعیدی کیا گفت :

مقام معظم رهبری دستور دادند یک منطقه را آباد کنید
رئیـس بنیـاد مسـتضعفان کشـور افزود :شـعار
ایـن بنیـاد ،بـرای مـردم و بـا مـردم اسـت کـه
امیـدوارم بـا تـاش مسـتمر مسـوان و مـردم
بسـتر بـرای آبادانـی ایـن شهرسـتان فراهـم
شـود.همچنین آقـای علیرضـا رزم حسـینی
اسـتاندار کرمـان هـم در مصاحبـه ای گفـت:
تفکـر دولـت طبـق خواسـته مقـام معظـم
رهبـری مبنـی بـر اقتصـاد مقاومتـی اسـت و
درواقـع دولـت کارگـزار و مـردم کارفرمـا
هسـتند .

مهنـدس محمـد سـعیدی کیـا در مصاحبـه ای
گفـت  :مقـام معظـم رهبـری دسـتور دادندیـک
منطقـه را آبـاد کنیـد .
ما در طول یک سـال کارهـای مطالعاتی را انجام
داده ایـم و جهـت معیشـت مـردم کـه قرار اسـت
روی پـای خودشـان بایسـتند کارهایـی بـه عنوان
الگـوی اقتصـاد مقاومتی انجام شـده اسـت.
وی افـزود :شهرسـتان قلعـه گنـج دارای
اسـتعدادهای خوبی همچون زمین و آب مناسـب
دارد که می تواند در اشـتغال و معیشـت مردم سـهیم باشـد .
آقـای سـعیدی کیـا افـزود :مـا در اشـتغال و معیشـت مـردم
کارهـای فرهنگـی را هـم مدنظـر داریـم بـه عنـوان مثـال
جهـت تشـویق و ترغیـب محصلیـن  ،امـروز بـه  2هـزار و
 600نفـر از دانـش آمـوزان ایـن شهرسـتان جوایـزی اهـدا
شد .

وی افـزود  :مـا به دنبـال راهی برای توانمند سـازی
مـردم شهرسـتان قلعـه گنـج بودیـم کـه خداونـد
مهعربان دری به روی این شهرسـتان گشـود و بنیاد
مسـتضعفان را سـر راه ایـن شهرسـتان قـرار داد.
اسـتاندار گفـت :خوشـبختانه در یکسـال گذشـته
برخـاف تصـور مـا کارهـای خوبـی در ایـن
شهرسـتان شـکل گرفتـه اسـت و این نشـان می
دهـد کـه مـردم ومسـوان از همدلـی خوبـی
جهـت پیداکـردن گنـج واقعـی در قلعـه گنـج
برخوردارنـد.
وی افـزود در زمینـه معـادن مـا از طریـق مزایـده پهنـه
وسـیعی را از معـادن ایـن شهرسـتان بـه کارفرمـا تحویل
دادیم.
اسـتاندار ،بـا توجـه بـه اینکـه ایـن منطقـه نزدیـک
سـواحل مکـران اسـت از مـردم بومـی و غیـر بومـی

درخواسـت کـرد تـا جهـت سـرمایه گـزاری بـه ایـن
شهرسـتان ورود پیـدا کننـد واز ظرفیـت هـای خـوب ایـن
منطقـه مثل آب ،خـاک ،هوا و معادن این شهرسـتان جهت
سرمایه گذاری استفاده کنند.
رئیـس بنیـاد مسـتضعفان کشـور و اسـتاندار کرمـان و
تعـدادی از مدیـران کل جنـوب اسـتان کرمـان امـروز از
رونـد پـروژه های بنیاد مسـتضعفان در شهرسـتان قلعه گنج
بازدیـد کردند.محمـد سـعیدی کیا امـروز ضمـن بازدید از
احـداث مهمـان پذیـر بـه سـبک بومـی و محلـی و سـایت
اداری سـتاد اقتصـاد مقاومتـی که با حضور اسـتاندار کرمان
و جمعـی از مدیـران کل جنـوب و شـمال اسـتان کرمان در
جمـع مـردم شهرسـتان قلعـه گنـج در مصلی این شهرسـتان
افـزود :بنیـاد مسـتضعفان بـا تمـام تـوان در ایـن شهرسـتان
حضـور یافتـه اسـت و الیـن هلدینـگ مسـتقر در منطقـه
در بحـث صنایـع غذایـی بـوده اسـت کـه در حـال حاضـر
مشـغول شناسـایی ظرفیـت هـا در ایـن بخـش هسـتند.
وی تصریـح کـرد  :هلدینـگ صنعـت و معـدن نیـز بـا

کـه مهمانپذیـر و سـایر امکانـات را داراسـت در حـال
احـداث اسـت .
سـعیدی کیا خاطر نشـان کرد  :هلدینگ کشـاورزی نیز در
منطقـه در حـال اجـرا اسـت ظرفیـت هـای منطقه شناسـایی
ودرراسـتای توانمنـد سـازی مـردم حرکت مـی کنیم .
اسـتاندار کرمـان نیـز درادامـه گفت  :سـتاد اجرایـی اقتصاد
مقاومتـی شهرسـتان قلعـه گنـج در سـایت اداری اسـکان
مـی یابنـد ودرکنـار فرمانـداری نیز بحـث اقتصـاد مقاومتی
را دنبـال مـی کننـد .علیرضـا رزم حسـینی افـزود  :اقتصـاد
مقاومتـی یکـی از دغدغـه هـای رهبـر معظم انقااب اسـت
کـه بـه دنبـال فرمایشـات ایشـان یـک شـهر بـه صـورت
پایلـوت در اسـتان کرمـان در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی
مشـخص و درحـال اجـرای برنامـه هـای اقتصـاد مقاومتـی
می باشـد .اسـتاندار کرمان ورئیس بنیاد مسـتضعفان کشـور
بـه همـراه جمعـی از مدیـران کل جنـوب واسـتان کرمـان
در سـفر یـک روزه بـه قلعـه گنـج از رونـد پیشـرفت شـهر
پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی بازدیـد کردنـد .

شـرکت در مناقصـه خریـد پهنـه معدنـی در جنـوب کرمان
برنده این مناقصه شـده اسـت و در آینده نیز شـاهد سـرمایه
گـزاری خواهیـم بود.
وی هلدینـگ گردشـگری را از دیگـر هلدینـگ هـای
بنیـاد مسـتضعفان در قلعـه گنـج عنـوان کـرد واظهارکـرد :
هلدینـگ گردشـگری بـا احداث یک سـایت گردشـگری

تفاهم نامه پرورش سه هزار راسی بز شیری
نهضت آسفالت اتفاقی که محقق می شود
شد
منعقد
علوی
بنیاد
با
چاشاهی
در
شـهرداری کهنـوج از تشـکیل سـه ظلـع
با تشکیل سه ظلع مثلث توسعه حوزه شهر و مساعدت مدیر کل اداره راه و شهرسازی جنوب :

بـا تـاش و پشـتکار مدیـر کل سـازمان جهـاد مسـتضعفان کشـور با اجـرای طرح بـزرگ دامپروری
کشـاورزی جنـوب در سـفر رئیـس بنیـاد مسـتضعفان در سـاختن شهرسـتان الگـوی اقتصاد مقاومتی کشـور
و اسـتاندار کرمـان بـه شهرسـتان قلـع گنـج «« الگـو سـهیم شد .
دکتـر موسـوی کـه اسـتاندار را در سـفر
بـه قلعـه گنـج همراهـی مـی کـرد برلـزوم
گسـترش طرح های دامپروری وکشاورزی
در شهرسـتان نمونه اقتصـاد مقاومتی تاکید
کـرد و گفـت  :سـازمان جهـاد کشـاورزی
جنـوب در سـفر وزیـر جهاد کشـاورزی به
جنـوب موافقـت طـرح بـزرگ دامپـروری
را در منطقـه اقتصـاد مقاومتـی دریافـت
کـرد کـه بـه حمـداه تفاهـم نامـه اجرایـی

اقتصـاد مقاومتـی کشـور »»  :تفاهـم نامـه طرح بزرگ
دامپـروری در سـه نسـخه تنظیـم و بـه امضـاء طرفیـن
رسـید .

آن بـا امضـاء بنیـاد علـوی و اسـتانداری
کرمـان بسـته شـد ایـن تفاهـم نامـه در سـه
نسـخه تنظیـم و بـه امضـاء طرفیـن رسـید
کـه هـر سـه حکـم واحـد دارد .بـر اسـاس
ایـن تفاهـم نامـه مجتمـع هـزار راسـی گاو
شـیری کـه از دولـت قبـل بـه علـت کمبود
اعتبـار باتکلیـف مانده بود بـا همت ریس
سازمان جهادکشـاورزی جیرفت و کهنوج
بـه طـرح سـه هزار راسـی بـز شـیری تبدیل
مدیـر کل سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان با شـد براسـاس تفاهـم نامـه سـه جانبـه جهـت تکمیـل
تنظیـم تفاهـم نامـه همـکاری میـان اسـتانداری و بنیـاد تحویـل بنیـاد علـوی شـد.

مثلـث توسـعه حوزه شـهر بـا حمایـت های
مدبرانـه فرمانـدار و مسـاعدت مدیـر کل
اداره راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان
خبـرداد.
حـاج مهـدی منصفـی در یـک مصاحبـه
اختصاصـی بـا اشـاره بـه حمایـت هـای
دلسـوزانه اسـتاندار و معاونـت عمرانـی ،
شـعار همدلـی و همزبانـی را هوشـمندانه و
ناظـر بـر نیاز هـا و مشـکات کشـور عنوان
کـرد و گفـت :چیـزی کـه مهـم اسـت
عملیاتـی کـردن این شـعار و گام برداشـتن
در جهـت تحقـق شـعار سـال اسـت و آنچه
کـه از دسـتگاه هـا و ادارات انتظـار مـی
رود برنامـه ریـزی و نگـرش درسـت به این
شـعار و حرکـت بـه سـمت آن اسـت.
وی تصریـح کـرد :امـا آنچـه مهـم اسـت
جایـگاه شـوراها و شـهرداری در ایـن میان
اسـت؛ شـهرداری و شـوراها مـی تواننـد
نقـش بسـیار مهمـی را در ایـن زمینـه بـازی
کـرده و زمینـه سـاز دسـتاوردهای عظیمـی
در مدیریـت دولـت و ملـت باشـند.
رئیـس شـورای کهنـوج کـه شـهردار و
فرمانـدار را در سـفر بـه جیرفـت و ماقـات
بـا مدیـر کل راه و شهرسـازی همراهـی
کـرده گفـت :اگـر واقعـاً شـهرداران
واعضای شـوراها انسـانهای همدل باشـند و

بـه خوبی این شـعار را درک کنند رسـیدن
بـه اهدافـی کـه رهبـر جمهـوری اسـامی
تعییـن کـرده انـد دور از دسـترس نخواهـد
بو د .
وی تصریـح کـرد :اعضای شـوراها نماینده
مـردم هسـتند و مـی تواننـد بـا برنامـه ریزی
درسـت و یـک مدیریـت کوچکتـر و بـا
بوروکراسـی و سیسـتم اداری کوتـاه تر در
ایـن مسـیر قـدم بردارند.
محمـد مکسـایی دوران جدیـد را نهضـت
آسـفالت عنوان کرد و ادامه داد  :آسـفالت
مجـدد از ورودی شـهر تـا خروجـی آن از
جملـه تـاش هـای شـهردار و مسـاعدت
هـای مدیـر کل راه و شهرسـازی
اسـت کـه انشـاءاه بـه محـض اینکـه
وضعیـت آب و فاضـاب و گاز رسـانی
مشـخص شـود عملیـات اسـفالت آغـاز
می شود.

