
رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان عنوان کرد 

حظ و حالوت  فجر 37، 
در سایه تدبیر و امید

معاون عمرانی استاندار کرمان در 
گفت و گو با »پیام ما« خبر داد
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ایستگاه اول 
رییس جمهور 
در سال 95

روایت کاکایی از پشت پرده ماجرای دعوت 
رویایی به جشنواره هشتم شعر فجر

شعر عرصه هنر خالقیت است
و عقاید سیاسی آدم ها به 

خودشان مربوط است
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فرداامروز

آگهی فراخوان عمومی 
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در راســتای اجــرای مــاده 8 قانــون ســاماندهی و حمایــت از 
تولیــد و عرضــه مســکن، و مجــوز اخــذ شــده از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی،  قصــد فروش 12 بــاب واحد 
مســکونی ســازمانی واقــع در شــهر جیرفــت )بلــوار امــام خمینــی- جنــب راهنمایــی ورانندگــی( از طریــق 
تــرک تشــریفات مزایــده بــه شــرح جــدول ذیــل بــه صــورت 30 درصــد نقــد ومابقــی 70 درصــد اقســاط 
ســه ســاله را دارد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت مــی شــود حــد اکثــر تــا مــورخ 1394/12/15درخواســت 
کتبــی خــود را بــا ذکــر شــماره واحــد ســازمانی و پــاک مــورد نظــر بــه مدیریــت امــاک و حقوقــی اداره 
کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان واقــع در شهرســتان جیرفــت – بزرگــراه ســلطان ســید احمــد – 
بلــوار ورودی شــهر صنعتــی شــماره 2 ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان 
کرمــان بــه بهتریــن پیشــنهاد و نحــوه پرداخــت ترتیــب اثــرداده و درخواســت هــای رســیده بعــد از مــدت 

مقــرر مــورد قبــول نمــی باشــد.  

مساحت عرصهشماره واحد سازمانی و پالکردیف
)متر مربع( 

مساحت اعیان
قیمت کل)ریال()متر مربع(

واحد شماره 22 تحت پاک 8283 فرعی مفروز و 1
255941/910/600/000مجزا شده از 168 فرعی بخش 45

واحــد شــماره 40 تحــت پــاک 8281 فرعــی 2
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 260/81941/664/360/000مف

واحــد شــماره 43 تحــت پــاک 8318 فرعــی 3
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 318/251292/777/200/000مف

واحــد شــماره 45 تحــت پــاک 8316 فرعــی 4
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 319/051262/782/700/000مف

واحــد شــماره 52 تحــت پــاک 8309 فرعــی 5
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 232/33941/801/910/000مف

واحــد شــماره 54تحــت پــاک 8307 فرعــی 6
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 315/331002/710/340/000مف

واحــد شــماره 56 تحــت پــاک 8305 فرعــی 7
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 303/681262/656/340/000مف

واحــد شــماره 57 تحــت پــاک 8304 فرعــی 8
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 228/421002/011/860/000مف

واحــد شــماره 33 تحــت پــاک 8297 فرعــی 9
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 273/971242/084/596/000مف

واحــد شــماره 34تحــت پــاک 8294 فرعــی 10
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 246/431251/897/924/000مف

واحــد شــماره 62 تحــت پــاک 8321 فرعــی 11
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 475/991353/816/425/000مف

واحــد شــماره 67 تحــت پــاک 8326 فرعــی 12
ــش 45 ــی بخ ــده از 168 فرع ــزا ش ــروز و مج 450/481153/592/100/000مف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 11-94/11 )نوبت اول(
مجتمـع کک سـازی و پاالیـش قطـران زرنـد در نظـر دارد انجـام امـور خدماتی، نظافتـی، فنـی و تأسیسـات، باغبانی،خدمـات اداری، 
اپراتـوری و ترانسـپورت، در ایـن مجتمـع بـه مدت سـه سـال را از طریـق مناقصه عمومی بـه یک شـرکت توانمند حائز شـرایط واگذار 
نمایـد. بدینوسـیله از کلیـه شـرکتهای فعـال در زمینـه مناقصـه تقاضـا مـی شـود در صـورت تمایـل جهت کسـب اطاعات بیشـتر و 

دریافـت اسـناد مناقصه به شـرح ذیـل اقـدام نمایند. 
1- محـل دریافـت اسـناد مناقصـه: کیلومتـر 7 جـاده زرنـد بـه کرمان، مجتمـع کک سـازی و پاالیش قطـران زرند، دفتر امـور حقوقی 

قراردادها.  و 
2- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 94/11/21 لغایت ساعت 15 مورخ 94/11/27

3- مـدارک مـورد نیـاز جهـت دریافـت اسـناد: الف- فیـش واریزی )به مبلـغ 300/000ریـال به حسـاب شـماره 12512319/39، نزد 
بانـک ملـت شـعبه شـهید بهشـتی زرنـد کـد 44644 بنام شـرکت تهیـه و تولید مـواد معدنی ایـران- مجتمـع کک سـازی و پاالیش 

قطـران زرند( 
ب- معرفی نامه کتبی در صورت اعزام نماینده 

4- زمان ارائه پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 94/12/9
5- محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: دفتر کمیسیون معامات مجتمع، دوشنبه مورخ 94/12/10

6- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه: 2/000/000/000 )دو میلیارد( ریال.
7- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند
م الف 680

بررسی مواضع و عملکرد پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس

به اسم مستقل به رسم »پایداری«
واکنش آیت اهلل هاشمی
به رد صالحیت یادگار امام:

من که قدرتی 
ندارم فشار 
بیاورم تا در 
مورد تایید 
صالحیت ها 
تجدیدنظر شود
 چه کسی به شما اجازه داد که یکجا بنشینید 
و داوری کنید؟ برای مجلس و دولت و 
جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟

 باید بگذارید مردم به هر که
 می خواهند رای دهند

 صالحیت خود را از کجا آورده اید
 که صالحیت شخصیتی اشبه
به امام را قبول نمی کنید؟

تقدیر استاندار کرمان از 
حرکت های نو در گمرک

------------------------------------------------------  صفحه 5

گرامیداشت ۱۲ بهمن ماه 
در راه آهن کرمان

------------------------------------------------------  صفحه ۲

ارایه خدمات پستی به نامزدهای 
انتخابات خبرگان و مجلس

------------------------------------------------------  صفحه ۲ 
اعضای شورای شهر کرمان خواستار شدند

 اعالم دقیق برنامه زمانبندی 
اجرای پروژه ها توسط شهرداری 
------------------------------------------------------  صفحه 5

فرمانده انتظامی استان کرمان:
کرمان در حوادث رانندگی کشور 

آمار نگران کننده ای دارد
------------------------------------------------------  صفحه 6

حمایت حزب کارگزاران از یک اصولگرا

حسین مرعشی: از کاندیداتوری 
الریجانی حمایت می کنیم

------------------------------------------------------  صفحه 8

دو برداشت از حال این روزهای سیاست

جدال قفل و کلید
یاسر سیستانی نژاد

   صفحه  4

یک بام و دو هوای
آقای نماینده

   صفحه   ۲

   صفحه   7
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گرامیداشت ۱۲ بهمن ماه 
در راه آهن کرمان

همزمـان بـا سراسـر کشـور در اداره کل راه آهن 
کرمـان در سـاعت 9:33 دقیقـه دیـروز مصـادف بـا 
سـي وهفتمیـن سـالگرد ورود امـام )ره( بـه میهـن 
اسـامي، بـا آذین بنـدي ایسـتگاه ها و قطارهـا و با 
بـه صـدا درآمدن سـوت آنها و پذیرایي از مسـافرین 
قطـار تهـران - کرمـان و بالعکـس ایـن روز گرامـي 

نگه داشـته شـد .

ارایه خدمات پستی به نامزدهای 
انتخابات خبرگان و مجلس 

اسـتان کرمـان در آسـتانه  پنجمیـن    پسـت 
دوره انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری و دهمین 
دوره انتخابـات مجلس شـورای اسـامی، آمـاده ارایه 
خدمـات پسـتی هوشـمند و هدفمنـد بـه نامزدهای 
ایـن دوره از انتخابـات مـی باشـد. بـه گـزارش روابط 
عمومـی پسـت اسـتان کرمـان، اکبـری ،مدیـرکل 
پسـت اسـتان در تکمیل موضوع فوق اظهار داشـت: 
در آسـتانه دو رخداد بزرگ و سرنوشـت سـاز کشـور، 
پنجمیـن دوره انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری 
و دهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی، 
پسـت اسـتان کرمـان در راسـتای تعهـد به رسـالت 
پیام رسـانی ایـن امـکان را فراهم آورده تـا به منظور 
اطاع رسـانی بهینه به هم اسـتانی هـا و هرچه بهتر 
برگـزار شـدن این میثاق ملـی، خدمات پسـتی ویژه 
ای را بـه نامزدهـای این دوره از انتخابـات ارایه نماید. 
در  تـا  دارد  کامـل  آمادگـی  پسـت  افـزود:  وی 
عرصـه تبلیغـات انتخاباتـی ،فـارغ از هرگونه دخالت 
چهارچـوب  در  سیاسـی  و  جناحـی  جانبـداری  و 
قوانیـن و مقـررات و بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـا و 
توانمنـدی هـای کم نظیر خـود مانند شـبکه توزیع 
از بانـک اطاعاتـی مکانـی و  مویرگی؛برخـورداری 

نشـانی هـای کشـور و غیـره ایفـای نقـش نمایـد.
اکبـری در ادامـه گفـت: پسـت  مـی توانـد بـا 
اسـتفاده از خدمـات تبلیغاتی خود در قالب »پسـت 
مسـتقیم« بـا هزینـه هـای مناسـب، در کوتاهترین 
زمـان، مرسـوالت و بروشـورهای تبلیغـی نامزدهـا 
بـه  بانک هـای اطاعاتـی پسـت  از  اسـتفاده  بـا  را 
نشـانی های معین )با نشـانی( و یا به صـورت فراگیر 
)بدون نشـانی( توزیع نماید. مدیرکل پسـت اسـتان 
درخصـوص سـایر خدمـات انتخاباتـی پسـت اظهار 
داشـت: نامزدهـا همچنیـن مـی تواننـد در زمینـه 
تبلیغـات انتخاباتـی از سـرویس یگانـه و منحصر به 
پسـت، سـرویس کارت پسـتال که ترکیبی از پست 
فیزیکـی و الکترونیکـی اسـت و دارای قابلیـت های 
متعـدد نظیر بارگـذاری تصاویر شـخصی برای چاپ 
بـه عنوان تصویر کارت، درخواسـت توزیـع در زمان 
دلخـواه و ارسـال انبـوه می باشـد اسـتفاده نمایند.

وی ارایـه خدمـات سیسـتم »پسـت صوتـی« را 
بـه عنـوان یکـی دیگـر از سـرویس هـای تبلیغاتـی 
پسـت برشـمرد و گفت: براسـاس فرایندهای تعریف 
شـده در ایـن سـرویس متقاضیان، تبلیغـات خود را 
از طریـق سیسـتم صوتی شـرکت پسـت بـه اطاع 

شـهروندان اطـاع رسـانی مـی نمایند.
اکبری،مدیـرکل پسـت اظهـار داشـت: داوطلبان 
انتخابـات همچنیـن مـی تواننـد از سـایر خدمـات 
و  تبلیغاتـی  تمبـر  اختصاصـی،  نظیر:تمبـر  پسـت 

پسـت تبلیـغ اسـتفاده نماینـد.
سـتادهای  سـازی  فعـال  اعـام  ضمـن  وی 
شهرسـتانی انتخابات در سـطح ادارات پسـت استان 
درخصوص چگونگی بهـره مندی نامزدها از خدمات 
پسـتی بیان داشـت: سـتادهای انتخاباتی که تمایل 
بـه اسـتفاده از خدمـات پسـتی دارنـد می تواننـد به 
منظـور انعقاد قـرارداد در کرمان به اداره کل پسـت 
واحـد بازاریابـی ویـا روابـط عمومی و شهرسـتان ها 

بـه ادارات پسـت مرکـزی مراجعـه نمایند.

حظ و حالوت
 فجر 37، در سایه 
تدبیر و امید
کل  مدیـر  زاده  رجبـی 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
در  کـرد:  اعـام  اسـتان 
سـالجاری بـا عنایـات حضرت 
حـق و توجهـات حضـرت ولی 
عصـر )عـج( و تدابیـر مدبرانه 

و عقانیـت واالی دولـت تدبیـر و امیـد، خـط و حاوت فجـر 37 به کام 
مـردم دو چنـدان شـده اسـت و تمـام رسـانه هـای ارتباط جمعـی باید 
بـا دمیـدن روح امیـد در جامعـه و القـاء تفکـر عزت در گـرو حکمت در 
ایـن مهـم نقـش کلیدی خـود را ایفـا نمایند. نامبـرده  اعام کـرد اداره 
متبوعـش جشـن هـای سـی و هفتمین طلیعه بهـار انقـاب را با حضور 
مسـئولین و کارکنـان در مراسـم ویـژه سـالروز ورود تاریخـی حضـرت 
امـام )ره( در مصلـی کرمـان، و تزئیـن و چراغانـی محیـط اداری آغـاز 
خواهـد نمـود. نامبـرده اعـام کرد:  در طی ایام خجسـته دهـه فجر 29 
پـروژه بـا اعتبار حـدود 39000 میلیون ریـال آماده بهره بـرداری و 17 
پـروژه بـا اعتبـاری حـدود 50000 میلیـون ریـال آمـاده کلنـگ زنی و 

شـروع عملیـات اجرائـی خواهنـد شـد.

نصب چهار هزار و 
500 انشعاب خانگی 
و تجاری گاز در بم

گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان کرمـان از نصـب 4 هـزار 
و 500 انشـعاب خانگی و تجاری 
در  آینـده  روز  چنـد  طـی  گاز 
شـهر بـم خبـر داد. بـه گـزارش 
روابـط عمومـی فرمانـداری بـم، 

محمدعلی ودیعتی در جلسـه مشـترک ترمیم، مرمت و زیرسـازی آسـفالت و 
پیاده روهای شـهر بم در پی اجرای شـبکه داخلی گاز اظهار داشـت: در شـبکه 
داخلـی گاز بـم تاکنـون در فـاز اول 35 کیلومتر و فـاز دوم 34.8 کیلومتر اجرا 
شـده اسـت. مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمان بیـان کـرد: در طرحی که 
بعـد از زلزلـه در زمینـه شـبکه داخلـی گاز بـه طـول 56 کیلومتر انجام شـده 
یک سـری ترمیم هایـی انجـام و در مجمـوع 132 کیلومتـر خط شـبکه داخلی 
اجـرا و ترمیم شـده اسـت. رضا اشـک فرماندار بـم نیز ضمن تقدیـر از زحمات 
کارکنـان شـرکت گاز و پیمانـکاران پـروژه اظهار داشـت: ویژه بـودن بم که در 
بیانـات رهبـری بـه آن اشـاره شـده باید همچنان حفـظ شـود. وی تاکید کرد: 
انتظـار مـا از پیمانـکاران پـروژه ایـن اسـت کـه در روند اجـرا با توجـه به ثبت 
جهانـی منظـر تاریخی شـهر بم در فهرسـت یونسـکو نسـبت بـه محافظت از 

بناهـای تاریخـی و درختـان کهنسـال اهتمـام ویژه ای داشـته باشـند.

طراحي و ساخت 
نمونه پهباد با همكاري 
دانشگاه امیرکبیر و 
شرکت برق جنوب 
استان 
دعـوت  بـه  کـه  بازدیـدي  در 
از  امیرکبیـر  صنعتـي  دانشـگاه 
مدیـران صنعـت آب و برق اسـتان 
کرمـان صـورت گرفـت نصرالهـي 

مدیرعامـل بـرق منطقـه اي کرمـان و مهـدوي نیـا مدیرعامـل توزیع بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان بـه اتفاق معاون فني و مدیران تحقیقات شـرکت هـا ، ضمن حضور 
در جلسـه اسـاتید دانشکده مهندسـي برق دانشـگاه صنعتي امیرکبیراز آزمایشگاه 
و پـروژه هـاي تحقیقاتـي دانشـگاه مذکـور بازدیـد نمودنـد. مدعویـن بـه همـراه 
دکترعسـکریان معاون مالي واداري دانشـگاه،دکتراردهالي معاون پژوهشي دانشگاه 
و دکتر حسـینیان و برخي دیگر از اسـاتید برق دانشـگاه مذکور آزمایشگاه روباتیک 
و مرکـز سـازگاري الکترومغناطیـس بازدیـد نمودنـد .در انتهـا نیـز تفاهـم نامه دو 
جانبـه اي جهـت همـکاري و اسـتفاده شـرکت هاي بـرق منطقـه اي و توزیع برق 
جنـوب کرمـان از دسـت آوردهـاي دانشـگاه مذکـور و همچنین انجام طـرح هاي 
مطالعاتـي ومشـاوره اي در زمینـه کیفیـت تـوان وسیسـتم زمیـن منعقـد گردید.  
همچنیـن مقـرر شـد بـراي طراحـي و سـاخت نمونه پهبـاد بازدید خطـوط مجهز 
بـه سیسـتم موقعیت یـاب جغرافیایي در شـرایط بحراني پروژه اي مشـترک مابین 

شـرکت توزیـع جنـوب کرمـان و دانشـگاه امیرکبیـر تعریـف و اجـرا گردد.

افتتاح 553 طرح 
همزمان با دهه فجر 
در کرمان 
اسـتاندار کرمـان گفت: دهه 
بـا  طـرح   553 امسـال  فجـر 
اعتبار 36 هـزار و 320 میلیارد 
ریـال در حـوزه هـای مختلـف 
افتتـاح مـی شـود. بـه گـزارش 
حسـینی  رزم  علیرضـا  ایرنـا 

دیـروز در آئیـن گرامیداشـت 12 بهمـن سـالروز ورود امام راحـل به میهن 
اسـامی در محـل مصـای امام علی )ع( کرمـان افزود: برخـی از این طرح 
هـا بـا حضور مقامات کشـوری بـه بهره بـرداری می رسـد. وی گفت: چهار 
هـزار و 270 میلیـارد ریـال طـرح مخابـرات دهـه فجـر بـا حضـور وزیر در 

کرمـان بهـره بـرداری می شـود.
وی بـا گرامیداشـت دهـه فجر و سـالروز ورود بنیانگذار انقاب اسـامی 
بـه کشـور ادامـه داد: بایـد در برابر شـهدا سـر تعظیم فـرود آورد زیـرا این 
شـهدا جـان خـود را در راه خـدا، پایـداری انقـاب و نظـام فـدا کـرده اند.  
اسـتاندار کرمـان گفـت: انقـاب اسـامی ایـران در قـرن بیسـتم در حالی 
محقـق شـد کـه تفـاوت هـای اساسـی بـا سـایر انقـاب هـای ایـن قـرن 
داشـت. وی تاکیـد کـرد: انقـاب اسـامی ایـران به صـورت کامـل مردمی 

بـود و انقابـی گروهـی نبود.

فرمانداری بممنابع طبیعی استاندار کرمانبرق جنوب

کرمان ویچ

کمتـر از یـک مـاه دیگـر انتخابـات 
دهمین دوره مجلس شـورای اسـامی 
برگـزار مـی شـود و نماینـدگان فعلی 
بـرای  مجلـس  در  کرمـان  اسـتان 
انتخابـات پیـش رو نامـزد شـده انـد و 
صاحیـت شـان تاییـد شـده اسـت. با 
توجه به نزدیکـی انتخابات، نمایندگان 
فعلـی بر میـزان فعالیـت خـود افزوده 
انـد و سـعی مـی کننـد بـا انجـام مصاحبـه هـای گوناگـون، 
عملکـرد خوبی از خـود در اذهان عمومی باقی بگذارند. در این 
میان برای مشـخص شـدن عملکـرد واقعی هر نماینده شـاید 
بهتـر باشـد بـه عملکرد او در چهـار سـال دوره نمایندگی و نه 
در نزدیکـی انتخابـات توجـه شـود. بـر همیـن اسـاس در این 
شـماره به بررسـی عملکرد محمدرضـا پورابراهیمـی، نماینده 
مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـامی پرداخته ایم.

پورابراهیمی؛ آخرین نماینده استان 
از نظر درصد رای

محمدرضـا پورابراهیمـی کـه متولـد رفسـنجان اسـت در 
حالـی موفـق شـد بـه عنـوان نماینـده مـردم کرمـان و راور 
بـه مجلـس نهـم راه یابـد کـه در دوره قبـل هم کاندیـدا بود 
و علـی رغـم تبلیغـات فراوان، شـب قبـل از آغـاز رای گیری 
رد صاحیـت شـد و نتوانسـت در انتخابـات مجلـس هشـتم 
شـرکت کنـد. وی امـا نـا امید نشـد و برای مجلـس نهم هم 
نـام نویسـی کـرد و این بـار موفق شـد وارد مجلس شـود. او 
بـا کسـب آرای 36.69 درصـد مـردم کرمـان و راور در حالی 
وارد مجلـس نهم شـد کـه کمترین درصـد رای در بین دیگر 
راه یافتـگان بـه مجلس شـورای اسـامی از اسـتان کرمان را 
داشـت. بـه طـوری کـه از میـان ده نماینـده اسـتان کرمان، 

غضنفرآبـادی، فتاحـی، امیـری کهنـوج، زاهـدی و منظـری 
توکلـی بیـش از 50 درصـد آرای حـوزه انتخابیـه شـان را به 

خـود اختصـاص دادند.
حسـن پور، آذیـن و امیری خامکانی هم بـاالی 40 درصد 
پورابراهیمـی  نماینـده جیرفـت و  امـا عارفـی  اوردنـد  رای 
نماینـده مـردم کرمان و راور زیـر 40 درصـد رای آوردند. در 
ایـن میان پورابراهیمـی از عارفی وضعیت بدتری داشـت و با 
36.69 درصـد آرا، آخریـن نماینده اسـتان کرمان در مجلس 

از نظـر درصـد رای در حـوزه انتخابیه خـود بود.
جنجالی ترین طرح: الزام دولت به دستاوردها و 

حقوق هسته ای ملت ایران
ایـن نماینـده 45 سـاله تاکنـون 78 طـرح را امضـا کـرده 
اسـت. مهم تریـن طرح هایی اسـت که امضـای پورابراهیمی 

پـای آن هـا دیده مـی شـود بدین ترتیب اسـت:
 طـرح نحـوه فعالیـت احـزاب و گـروه هـای سیاسـی: یکی 
از طـرح هـای جنجالـی بـود کـه امضـای پورابراهیمـی پای 
آن دیـده مـی شـد. منتقـدان طرح اولیـه معتقـد بودند اصل 
26 قانـون اساسـی فعالیـت احزاب، جمعیت هـا و انجمن های 
سیاسـی را آزاد شـناخته و ایـن اصل به صراحـت اعام کرده 
اسـت کـه هیـچ کـس را نمی توان از شـرکت در احـزاب منع 
کـرد. امـا در مـاده 5 این طرح این هدف نقض شـده اسـت و 
در ایـن مـاده به بیان مصادیق اشـخاصی که حق تاسـیس یا 
عضویـت در احـزاب را ندارنـد، می پـردازد. این طـرح چندین 
بـار اصـاح شـد و نهایتا آبـان ماه سـال جاری تصویب شـد.

 طـرح جامـع جمعیـت و تعالـی خانـواده: طـرح جامـع 
جمعیـت و تعالـی خانـواده در 50 مـاده توسـط نماینـدگان 
مجلـس جهـت افزایش جمعیت و تشـویق جوانان بـه ازدواج 

و فرزنـدآوری تهیـه شـد. 

 طـرح الـزام دولـت بـه دسـتاوردها و حقوق هسـته ای ملت 
ایـران: جنجالـی ترین طرحی که پورابراهیمـی در مجلس نهم 
امضـا کرد، همین طـرح بود. این طرح بـا رای 213 نماینده در 
مجلـس تصویب شـد. بر اسـاس این طـرح، دولت می بایسـت 
نتیجـه مذاکـرات را بـه مجلـس شـورای اسـامی ارائـه کنـد. 
اتفاقـی کـه بـا توجـه بـه اینکـه پرونـده هسـته ای و مذاکرات 
مربـوط بـه این پرونده از ابتدا در حوزه کاری و دسـتور شـورای 
عالـی امنیـت ملی کشـور قرار داشـت، جنجالی شـد. خصوصا 
کـه قبـل از ایـن طـرح، طـرح دیگـری بـرای توقـف مذاکرات 

هسـته ای در مجلـس مطرح شـده بـود که تصویب نشـد.
طـرح جامـع نظـام باشـگاهداری در ایـران، طـرح نظـام 
جامـع رسـانه هـای همگانـی، طـرح وکالـت، طـرح انتقـال 
پایتخت، طرح تقویت و توسـعه سـازمان بسـیج رسانه، طرح 
اسـتانی شـدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شـورای 
اسـامی و طـرح نحوه پیگیری تحقق سیاسـت هـای اقتصاد 
مقاومتـی از دیگـر طرح هـای مهمی بود که ایـن نماینده در 

مجلـس امضـا کرد.
طرح هایی که سرانجامی نداشتند

از استمرار صالحیت نمایندگان مجلس نهم تا توقف 
مذاکرات هسته ای

جنجالـی تریـن طرح هایـی کـه پورابراهیمـی در مجلس 
امضـا کـرد جـزو طـرح هایـی بودنـد کـه بـه سـرانجامی 
نرسـیدند. طـرح اسـتمرار صاحیـت نمایندگان نهـم یکی از 
جنجالـی تریـن طـرح هایـی بـود کـه بـه جایـی نرسـید. بر 
اسـاس ایـن طـرح، صاحیـت نماینـدگان دور نهـم مجلـس 
شـوراي اسـامي در صـورت ثبت نـام در انتخابات بـراي دور 
بعـد، اسـتمرار پیـدا مـی کـرد. طرحـي که بـه نظر بسـیاري 
از چهـره هـاي سیاسـي خاف قانون اساسـي بـود و طبیعي 
بـود کـه بـه تاییـد شـوراي نگهبـان هـم نرسـد. دیگـر طرح 
امضـا کـرد، طـرح سـه  را  پورابراهیمـی آن  جنجالـی کـه 
فوریتـی توقـف مذاکرات هسـته ای بـود. در مـاده واحده این 
طـرح سـه فوریتـی آمـده بـود: دولت و مسـئولین سیاسـت 
خارجـی و اعضـای تیـم مذاکـره کننـده هسـته ای موظفند 
هرگونـه ارتبـاط و مذاکره بـا آمریکایی ها در موضوع هسـته 
ای را تـا زمانـی کـه دولـت آمریکا رسـما و علنـا تهدید ملت 

قهرمـان ایـران را کنـار نگـذارد ، قطـع کـرده و مذاکـرات را 
بـا بقیـه گـروه 1+5 بدون حضـور آمریکایـی ها ادامـه دهند. 
ایـن طـرح با مخالفـت رییس مجلـس روبرو و از دسـتور کار 

شـد. خارج 
میل پورابراهیمی به پایداری

اگرچـه پورابراهیمـی بـرای انتخابـات دور هشـتم مجلس 
نامـزدی مسـتقل وارد کارزار  بـه عنـوان  شـورای اسـامی 
انتخابـات شـد امـا جریـان خاصـی از بچـه هـای مذهبـی 
کرمان با از دسـت دادن نامزد مورد نظرشـان، از وی حمایت 
کردنـد. ایـن حمایت گرچـه به دلیـل رد صاحیـت ناگهانی 
او بـه جایـی نرسـید امـا باعـث نزدیکـی بیـن ایـن جریان و 
پورابراهیمـی شـد. ایـن جریـان بعدهـا بـه حامیـان رایحـه 
خـوش خدمـت و ایـن اواخـر بـه حامیـان جبهـه پایـداری 
تبدیـل شـدند. بـا این حـال پورابراهیمی سـعی مـی کرد در 
دوران نمایندگـی اش در ظاهـر حداقـل فاصلـه خـود را بـا 
ایـن جریـان حفـظ کند امـا بـا بررسـی عملکـرد و اظهارات 
او مـی بینیـم کـه اغلـب بـا نماینـدگان جببـه پایـداری در 
مجلـس همصـدا بـوده اسـت. در آخریـن حرکـت نماینـده 
هـای ایـن جبهـه قصـد داشـتند فراکسـیونی با عنـوان ضد 
رکـود در مجلـس راه بیندازنـد و نـام پورابراهیمـی هـم در 
میـان آنان دیده می شـد. با رسـانه ای شـدن ایـن خبر البته 
پورابراهیمـی قیـد حضور در فراکسـیونی که در رسـانه ها از 
آن بـه عنـوان فراکسـیون دلواپسـی نـام مـی بردنـد را زد تا 
ایـن شـائبه که او بـه این جبهـه نزدیک اسـت از اذهان پاک 
شـود. اگرچـه پورابراهیمـی تاکنـون از ائتاف رسـمی با این 
جبهـه پرهیـز کرده و سـعی می کند خود را مسـتقل نشـان 
دهـد، امـا عملکـرد و اظهارنظرهای او از میل ایـن نماینده به 

پایـداری ها حکایـت دارد.
خصوصـا که پورابراهیمی از جمله شـخصیت هایی اسـت 
کـه در دولـت محمود احمدی نژاد رشـد کرده اسـت. او قبل 
از نمایندگـی مجلس در اسـتانداری کرمـان در زمان احمدی 
نـژاد معـاون بـود و بعد بـه نبض تپنـده مالی دولـت مهرورز 
کـه همـان شسـتا بـود رفـت. بـر ایـن اسـاس نمـی تـوان از 
نزدیکـی ایـن نماینـده بـه حامیان رئیـس دولت هـای نهم و 
دهـم کـه همـان جبهه پایداری هسـتند چشـم پوشـی کرد.

بررسی عملکرد پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس

به اسم مستقل به رسم »پایداری«

پیـام مـا- سـفر حسـن روحانی بـه کرمان یک بـار دیگر 
بـه تعویـق افتـاد. ابوالقاسـم سـیف الهـی معـاون عمرانـی 
اسـتاندار کرمـان در گفـت و گـو بـا »پیـام ما« ایـن خبر را 
اعـام کـرد. وی گفـت: قـرار بـود رییـس جمهوری تـا قبل 
از نـوروز 95 بـه کرمـان بیاینـد امـا بـا توجـه به سـفرهای 
اروپایـی ایشـان، برنامـه سـفر به کرمـان رییـس جمهور به 

سـال آینـده موکول شـده اسـت. سـیف الهـی در پاسـخ به 
ایـن سـوال پیـام مـا که آیـا حـدود زمـان سـفر روحانی به 
کرمان مشـخص شـده اسـت اظهار داشـت: خیر. امـا آنطور 
کـه گفتـه شـده در بهـار سـال جـاری آقـای روحانـی بـه 

کرمـان خواهنـد آمد.
 معـاون عمرانـی اسـتاندار در پایـان گفـت: اولیـن سـفر 

اسـتانی رییـس جمهـور در سـال 95 بـه اسـتان کرمـان 
بود.  خواهـد 

گفتنـی اسـت ابتـدا قرار بـود رییـس جمهور کشـورمان 
در آذرمـاه سـال جـاری بـه کرمـان بیایـد. ایـن خبـر در 
جلسـه اتـاق فکـر اسـتان کرمـان رسـانه ای شـد. در ایـن 
جلسـه نامـه ای که از طرف مشـاور فرهنگـی رئیس جمهور 
بـرای اسـتاندار کرمـان ارسـال شـده بـود، توسـط کاظـم 
کاظمـی خوانـده شـد و در همیـن نامـه بـه سـفر قریـب 
الوقـوع رئیـس جمهوری به اسـتان کرمان اشـاره شـده بود. 
در بخشـی از نامـه ای که حسـام الدین آشـنا بـرای علیرضا 
بـه قریـب  بـود: نظـر  آمـده  بـود  رزم حسـینی فرسـتاده 
الوقـوع بـودن سـفر کاروان تدبیـر و امیـد به اسـتان کرمان 
و نیـز اهمیـت ایـن گـزارش راهبـردی )گزارشـی کـه اتاق 
فکـر هـر اسـتان بـه رئیـس جمهـور مـی دهـد( در فرآیند 
توسـعه اسـتان و ارتقای موقعیت نهاد دانشـگاه در سیاست 
همـکاری  زمینـه  اسـت  خواهشـمند  ای  منطقـه  گـذاری 
دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان بویـژه اسـتانداری کرمـان با 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان جهـت تهیـه گـزارش فـوق 
الذکـر فراهـم فرماییـد. بر همین اسـاس رسـانه ها از سـفر 

قریـب الوقـوع کاروان تدبیـر و امید به کرمان خبـر دادند و 
بـا توجـه بـه درپیش بودن سـفر بـه مازنـدران، زمان سـفر 
روحانـی آذر مـاه عنـوان مـی شـد. ایـن سـفر امـا در آذر 
مـاه انجـام نشـد و بـه زمـان دیگـری موکـول شـد. زمانـی 
کـه بـر اسـاس خبرهای غیررسـمی اواخـر بهمن بـود. حاال 
امـا معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان از لغو این سـفر خبر 
داده اسـت. بـا ایـن حـال طبق گفته های ابوالقاسـم سـیف 
الهـی، کرمـان ایسـتگاه اول رییـس جمهـور در سـال 95 

بود.  خواهـد 
شـایان ذکـر اسـت تاکنـون حسـن روحانـی 24 سـفر 
درون کشـوری رفتـه اسـت. آخریـن سـفر کاروان تدبیـر و 
امیـد بـه شـهرری بود. روحانـی پیش از این به اسـتان های 
خوزسـتان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایام، لرستان، 
چهارمحـال و بختیـاری، اردبیل، خراسـان رضـوی، زنجان، 
گلسـتان، خراسـان جنوبـی، بوشـهر، اصفهان، قـم، گیان، 
فـارس، آذربایجـان شـرقی، تهـران - غرب)شـهریار،مارد و 
قـدس(، تهـران - جنـوب غرب)اسامشـهر،رباط کریـم و 
بهارسـتان(، خراسان شـمالی، کردسـتان، همدان، مازندران 

و خراسـان رضـوی سـفر کرده اسـت.

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفت و گو با »پیام ما« خبر داد

کرمان؛ ایستگاه اول رییس جمهور در سال 95
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کاغذ اخبار

لیسـت نهایـی اصولگرایـان بـرای انتخابـات مجلـس تـا 
اواسـط هفتـه پیـش رو نهایـی خواهـد شـد. گمانه زنی هـا 
حکایـت از ایـن دارد کـه جبهـه پایـداری این بار نیز سـهم 
بیشـتری نسـبت بـه سـایر گروه هـای اصولگـرا در لیسـت 
سـی نفـره تهـران خواهـد داشـت. آنطـور کـه خبرآنایـن 
انتخاباتـی،  فضـای  شـروع  و   94 سـال  آغـاز  بـا  نوشـته 
اصولگرایـان کـه دیدنـد وحـدت در ایـن جریـان تـا پیـش 
از انتخابات کمی دسـت نیافتنی اسـت به تشـکیل شـورای 
ائتـاف روی آوردنـد تا الاقـل بر روی حداقل هـا به گفتمان 
مشـترک برسـند. از اوایل پاییز امسال جلسـات حدادعادل، 
آقاتهرانـی، حبیبـی، زاکانی، فدایی، بادامچیـان، محصولی و 
باهنـر بـرای ایجاد شـورای هماهنگی در جریـان اصولگرایی 
جـدی شـد تـا اینکـه در نهایـت قـرار شـد ایـن شـورا زیـر 
نظـر جامعـه روحانیـت مبارز بـه دبیرکلی آیـت اهلل موحدی 
کرمانـی فعالیـت انتخاباتـی خـود را کلیـد بزنـد. علـی اکبر 
والیتـی، محسـن رضایـی و محمدباقـر قالیبـاف هـر یـک 
نماینـدگان خـود را بـرای حضـور در  نشسـت ها معرفـی 
جلسـات  ایـن  در  حضـور  از  الریجانـی  علـی  امـا  کردنـد 
عذرخواهـی کـرد. اصلی تریـن دسـتور العملـی که از سـوی 
ایـن شـورا رسـانه ای شـده، ایـن اسـت کـه اصولگرایانـی 
کـه در لیسـت سـی نفره تهـران حضـور نداشـتند، انصـراف 
دهنـد و ایـن امـکان را بوجـود بیاورنـد تـا سـایر نامزدهـا 

بتوانند شـانس بیشـتری برای رسـیدن به کرسـی های سبز 
بهارسـتان داشـته باشـند. آنطـور کـه رسـانه های نزدیک به 
برخـی از چهره هـای اصلی این شـورا خبر داده انـد، علیرضا 
روح االمینـی،  عبدالحسـین  محصولـی،  صـادق  زاکانـی، 
محمدنبـی حبیبـی، مهـدی ذاکـری و حسـین ابراهیمـی 
اعضـای کمیتـه 6 نفـره اجرایی شـورای ائتـاف اصولگرایان 
هسـتند کـه ریاسـت آن برعهـده زاکانـی اسـت. غامعلـی 
حدادعـادل، حسـین فدایـی، محمدرضـا باهنـر، سـیدرضا 
تقـوی، عبدالحسـین روح االمینـی، محمدرضـا آشـتیانی و 
صـادق محصولـی نیـز هفت عضـو کمیتـه تأییـد صاحیت 
نامزدهـا هسـتند کـه ریاسـت آن نیز بـر عهده حـداد عادل 
اسـت. نگاهـی به ایـن ترکیب نشـان می دهد که کفـه ترازو 
بیشـتر به سـمت جبهـه پایداری سـنگینی می کنـد. صادق 
محصولـی از جملـه افرادی اسـت کـه در دو کمیتـه حضور 
دارد و ایـن امتیـاز موجـب برتـری جبهـه پایـداری نسـبت 
بـه سـایر گروه هـا شـده اسـت. موضوعـی کـه در انتخابـات 
دوره هشـتم مجلـس نیـز موجب بـروز اختافات شـدید در 
بسـتن لیسـت اصولگرایـان شـد و انتقادات مرحـوم آیت اهلل 
مهـدوی کنـی را نیـز در پـی داشـت. در آن انتخابـات بـه 
خاطـر تاکیـد ایـن جبهـه بـر حضـور برخـی از افـراد تحت 
حمایتـش در لیسـت تهـران، برخـی چهره هـای شـاخص 
جریـان اصولگرایـی از جمله علی مطهری، حمیـد کاتوزیان 

و علـی عباسـپور از ایـن لیسـت جـا ماندنـد. از نـکات مهم 
در رابطـه بـا ائتـاف اصولگرایـان، بـدون نقـش بـودن علی 
اکبـر والیتـی در ترکیـب اصلـی و تصمیم گیـر ایـن شـورا 
اسـت. عاءالدیـن بروجـردی کـه نماینده علی اکبـر والیتی 
بـرای شـرکت در ایـن جلسـات معرفـی شـده، در هیچ یک 
از کمیته هـای اصلـی ایـن شـورا حضور ندارد و نقشـی برای 
ایـن سیاسـتمدار کهنـه کار اصولگـرا در نظـر گرفتـه نشـده 
اسـت. بـه گفتـه حداد عـادل، اصولگرایـان برای رسـیدن به 

لیسـت نهایـی تاکنون هشـت قـدم برداشـته و تا پایـان راه 
دو قـدم بیشـتر فاصلـه ندارنـد و تا چنـد روز آینده لیسـت 
میـان  از  بایـد  ایـن شـورا  اعضـای  نهایـی می شـود.  آنهـا 
180 نامـزد اصولگـرا کـه بـرای انتخابات مجلـس در تهران 
نام نویسـی کرده انـد، لیسـت سـی نفره ای تهیـه کننـد کـه 
جریـان رقیب شـان تاکنـون تنهـا 5 نامـزد تائیـد صاحیت 
شـده دارد و ایـن مسـئله موجـب شـده کـه آنهـا راحت تـر 

بتواننـد افـراد لیسـت خـود را نهایـی کنند.

نقش پر رنگ پایداری ها و ایثارگران در تهیه 
لیست نهایی اصولگرایان

   انتخابات

آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی نسـبت بـه رد صاحیت 
سـید حسـن خمینی، یـادگار امام واکنش نشـان داد. به 
گـزارش خبرآنایـن، رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام در مراسـمی کـه بـه مناسـبت فـرا رسـیدن دهـه 
فجـر و ورود امـام بـه کشـور در ترمینـال شـماره یـک 
فـرودگاه مهرآبـاد برگـزار شـد، اظهـار کـرد: صاحیـت 
امـام خمینـی اسـت  بـه جـدش  شـخصیتی کـه اشـبه 
کجـا  از  را  خـود  شـما صاحیـت  نمی کنیـد؛  قبـول  را 
آورده ایـد؟ چـه کسـی بـه شـما اجـازه داده اسـت کـه 
کـه  داد  اجـازه  شـما  بـه  کسـی  چـه  کنیـد؟  قضـاوت 
یکجـا بنشـینید و داوری کنیـد؟ بـرای مجلـس و دولـت 
بگیریـد؟  دسـت  در  را  اختیـارات  و  دیگـر  جاهـای  و 
چـه کسـی اجـازه داد کـه اسـلحه بـرای شـما باشـد و 
تریبون هـا بـرای شـما باشـد؟ چـه کسـی اجـازه داد که 
تربیون هـای نمـاز بـرای شـما باشـد و صداوسـیما بـرای 
شـما باشـد؟ چه کسـی به شـما این هـا را داد؟ اگـر امام 
خمینـی و نهضـت ایشـان و اراده عمومـی مـردم نبـود 
هیچ کـدام از این هـا نبودنـد. زمانـی کـه بایـد همـه بـه 
هـم تبریـک بگوییـم هدیـه بـدی بـه بیـت امـام دادید.
اهـم سـخنان وی به نقـل از خبرگـزاري هـا از این 

اسـت: قرار 
مـردم  جلـوی  بی خـودی  بندهـای  انتخابـات  در  مـا   
می بندیـم. قبـول دارم کـه نمی شـود 12 هـزار نفـر بـرای 
مجلـس ثبت نـام کننـد و همـه بـا هـم در انتخابـات بـه 
رقابـت بپردازند اما راهش این اسـت که پیـش از انتخابات 
قانونـی بگذاریـم و بگوییـم کسـانی کـه می خواهنـد نامزد 
شـوند بایـد یک سـری شـرایط از جملـه تعـدادی امضـا از 
برخـی علما و مردم داشـته باشـند و برخـی از متخصصین 
صاحیـت آن هـا را تاییـد کننـد. نبایـد بگذاریـم ثبت نـام 
کننـد و اصـًا فرصـت بـرای بررسـی پرونده شـان نداشـته 
باشـیم و پرونـده آن هـا را بررسـی نکنیـم و در نهایـت بـه 
آن هـا بگوییـم کـه صاحیـت شـما احـراز نشـده اسـت. 
ایـن راه و شـیوه درسـتی نیسـت.افکار عمومـی کمتر از ما 
اشـتباه می کننـد و چنانچـه اشـتباه هـم کننـد خـود بـه 

و جبـران می کننـد. زودی می فهمنـد 
 بایـد بگذاریـد مـردم به هر کـه می خواهنـد رای دهند. 
مـن کـه قدرتی ندارم که فشـار بیـاورم که در مـورد تایید 

صاحیـت ها تجدیدنظر شـود.
 در انقـاب اسـامی ایـن لطـف خـدا بـود کـه دل هـای 
مـردم بـه هـم نزدیـک شـد و در میـان آنهـا به اسـتثنای 
یـک اقلیـت وحـدت ایجاد شـد. آن اقلیـت، اقلیتـی بودند 
کـه گرچـه دلشـان با مـردم بود ولی منافعشـان با مسـائل 
دیگـری گـره خـورده بود.نکتـه اساسـی پیـروزی انقـاب 
اسـامی ایـن اسـت کـه مـردم بـا یکدیگـر متحـد شـدند 
همانطـور کـه خداونـد نیـز وعـده داده اسـت ایـن اتحـاد 

نتیجـه اش پیـروزی خواهـد بود.
 ایـن امـام بـود که مـردم را بـا حجت و خیالـی راحت به 
خیابان هـا آورد. در آن شـرایط رهبری امـام و حمایت های 
مـردم و بخـش بزرگـی از روحانیـت، دانشـگاه ها و اصنـاف 
بـود کـه باعث شـد انقاب به پیـروزی برسـد. در آن زمان 
پرچم های بسـیاری برافراشـته شـده بود امـا دل های همه 
در یـک نقطـه بـه هـم می رسـید، آن نقطه ضد رژیـم بود. 
هیـچ گاه نبایـد آن را فراموش کرد چراکه مسـاله ای بسـیار 

مهـم اسـت؛ تـا زمانـی کـه ایـن نقطـه را داشـته باشـیم 
نگـران سرنوشـت آینـده انقـاب در تاریخ نیسـتیم اما اگر 
نسـبت بـه ایـن نقطـه بی توجـه شـویم و تفرقه هـا عمیـق 
شـود در آن زمـان اسـت کـه نبایـد انتظـار دوام انقاب را 

داشـته باشیم.
 متاسـفانه طـی سـال های اخیر دچـار تفرقه ای شـده ایم 
کـه راه هـا بسـیار عـوض شـده اسـت. کسـانی کـه حتـی 
روحانیونـی کـه در انقـاب دسـتی بر آتـش نداشـتند، در 

آن تفرقـه سـهیم اند و شـرایطی را کـه بـه وجـود آورده اند 
کـه کار بـه اختافـات واقعـی کشـیده شـده اسـت.گرچه 
آن شـرایط بسـیار سـخت گذشـت و تحریم های شـدیدی 
علیـه مـا اعمال شـد و خسـارت های زیادی به کشـور وارد 
و ثـروت ما برده شـد، امـا دوباره نقطه دیگـری پیش آمده 
و دوبـاره امیـد وحـدت در ایران پیدا شـده اسـت. اکثریت 
جامعـه راه خـود را پیـدا کرده انـد و فهمیده انـد اشـتباه 

است. شـده 
 خداونـد راه جدیـدی را پیـش راهمـان قـرار داده و مـا 
دنبـال راهـی کـه شـروع کـرده بودیـم و بـه خاطـر آن 
شـهدای بسـیاری تقدیـم و هزینه هـای بسـیار بـرای آن 
صـرف کرده ایـم، هدایـت کرد.امـروز نیـز مانند گذشـته و 
پـس از پیـروزی انقـاب که عده ای شـروع کردنـد به دعوا 
کـردن و مبـارزه و تـرور، ایـن نقطـه بـه تاخیـر می افتـاد 
ممکن بود مشـکات بسـیاری پیـش بیاید. گرچـه عده ای 
در اقلیـت امـروز در تاش انـد کـه برخـی اقداماتـی انجـام 
دهنـد امـا کثریـت مردم جـور دیگـری هسـتند و خداوند 

همـواره بـه اکثریـت مـردم و دل آنهـا نـگاه می کنـد.
 مـا پیـش از ایـن یـک بار پـس از جنگ تبدیـل به نقطه 
تعـادل در منطقـه شـدیم و سـال ها نیـز در ایـن جایـگاه 
قـرار داشـتیم. امـا امـروز مـردم تجربـه آن دوران را دارند 
و قـدر ایـن نعمـت را بیـش از پیـش می داننـد. همچنیـن 
شـرایط مناسـبی نیـز فراهم شـده اسـت و همدلـی ای که 
میـان مـردم ایجاد شـده می توانـد ضامن حفظ ایـن نقطه 

باشـد. تعادل 
 صنعـت هوایـی مـا سـال ها بـود کـه مـا را سـرافکنده 
کـرده بـود؛ فرسـودگی نـاوگان هوایـی ما موجـب آن همه 
سـقوط و تاخیـر بـرای مـردم مـا شـده بـود؛ هواپیماهـای 
مـا را بـه بسـیاری از جاهـا راه نمی دادنـد، ولـی مـا در 
قـراردادی درسـت توانسـتیم یـک ظرفیـت جدیـدی برای 

ایجـاد کنیم. کشـور 
 اکنـون جـای تعجب دارد که شـرق و غـرب برای حضور 
در ایـران مسـابقه گذاشـته اسـت. روسـیه، چیـن و هند تا 
اروپـا و آمریـکا تمایـل دارند بـا ایران کار کننـد و این چیز 
کمـی نیسـت. اکنون شـرایط مناسـبی ایجاد شـده اسـت 
کـه ایـن کار توسـط مردم صـورت گرفت، زیرا مـردمِ  آگاه 
بـه پـای صندوق های رای آمدنـد و دولتی که می توانسـت 
جنـگ را بـه کشـور بکشـاند تغییـر داده و دولـت عاقـل و 
معتدلـی را بـر سـرکار آوردنـد. یادمـان باشـد کـه امـکان 

داشـت دولـت تندتـری بر سـرکار بیاد. 
} در مـورد تخریب هـای صـورت گرفتـه توسـط بعضـی 
از جریان هـای سیاسـی علیـه دولـت{ سفرشـان آن همـه 
دسـتاورد داشـته ولـی ایـن گروه در حال سم پاشـی اسـت 
و می گوینـد برجـام بـرای تاریـخ نتیجـه داشـت، در حالی 

کـه نمی دانند قـرارداد چیسـت.

گفت و گوی سران 
قوا درباره چگونگی 
برگزاری انتخاباتی سالم 
گفـت:  جمهـوری  رییـس 
در  تنهـا  پیشـرفت  بـه  رسـیدن 
سـایه هماهنگـی و همدلـی سـه 
قـوه امکان پذیـر اسـت و همه قوا 
بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهند 
تـا از فضـای پسـا برجـام بـه نفـع 
مـردم ، کشـور و اشـتغال جوانـان 

بهـره بـرداری کنیـم. بـه گزارش پایـگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهـوری ، دکتر 
حسـن روحانـی رییـس جمهـوری، آیـت اهلل صـادق آملـی الریجانی رییـس قوه 
قضائیه و علی الریجانی رییس مجلس شـورای اسـامی ظهر شـنبه در نشسـتی 
بـه میزبانـی رییس جمهـوری، مهم ترین مسـایل و موضوعات روز کشـور را مورد 
بررسـی و تبـادل نظـر قـرار دادنـد. رییس جمهوری پـس از این نشسـت در گفت 
و گـو بـا خبرنـگاران گفت: در این جلسـه سـران قوا راجع به مسـایل مهم کشـور 
بحـث و تبـادل نظـر داشـتند و ایـن در جهت هماهنگی سـه قوه برای پیشـرفت 
امـور کشـور، کارسـاز و مهـم اسـت. رییس جمهـوری همچنین به گفـت و گو در 
رابطه با انتخابات پیش روی مجلس شـورای اسـامی و خبرگان رهبری در جلسه 
سـران سـه قوه اشـاره کرد و گفت: آنچـه امروز رهبری معظم انقـاب و ملت ایران 
مـی خواهند برگزاری انتخاباتی شـکوهمند در کشـور اسـت ، بنابـر این چگونگی 
برگزاری انتخاباتی پرشـور ، سـالم و رقابتی، بخشـی از گفت وگوی سـران قوا بود.

تحویل 5 تا 8 فروند 
هواپیمای ایرباس تا 
پایان ۲0۱6 به ایران

شـرکت  عامـل  مدیـر 
اسـامی  جمهـوری  هواپیمایـی 
ایربـاس  شـرکت  گفـت:  ایـران 
تـا پایان سـال جـاری میـادی، 
از 118  فرونـد  تـا هشـت  پنـج 
از  شـده  خریـداری  هواپیمـای 

ایـن شـرکت را تحویـل ایـران ایـر می دهـد. به گـزارش ایرنـا، فرهـاد پرورش 
دیـروز در حاشـیه مراسـم گرامیداشـت بازگشـت تاریخی حضرت امـام)ره( در 
12 بهمـن 57 بـه میهـن اسـامی در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران افـزود: بعید 
اسـت تـا پایان امسـال ایرباس بتواند تعـدادی از هواپیماهای خریداری شـده را 
بـه ایـران ایر تحویـل دهـد.  وی اظهارداشـت: با توافـق برجام مذاکـرات ایران 
ایـر از سـال گذشـته بـا ایربـاس آغـاز شـده و ایـن شـرکت نیـز بـرای تحویل 
هواپیماهـای مـورد نیاز شـرکت همـا در سـال 2017 اعام آمادگی کـرده بود 
امـا بـا اصرار ما قرار شـد ایرباس تحویل ایـن هواپیماها را از سـال 2016 طبق 
فهرسـت سـفارش ایـران ایر آغاز کند. پرورش یادآور شـد: بـا ورود هواپیماهای 
جدیـد، ایـران ایـر بار دیگـر به جایـگاه واقعی خـود در منطقه دسـت پیدا می 
کنـد زیـرا زمانی این شـرکت پنجمین شـرکت بزرگ جهـان بـود و امیدواریم 
بـا ورود هواپیماهـای نـو بتوانیـم پروازهـای خود را در مسـیرهای بیـن المللی 

کنیم. آغـاز  دوربـرد 

موکول بررسی الیحه 
برنامه ششم توسعه 
به مجلس آینده

براسـاس توافـق بین مجلس 
کـه  جلسـه ای  در  و  دولـت  و 
برخـی از نماینـدگان بـا رییس 
مجلس داشـتند قرار شـد عما 
بررسـی الیحـه برنامـه ششـم 
آینـده  مجلـس  بـه  توسـعه 

موکول شـود و موضوع تمدید یک سـاله برنامه نیز که براسـاس پیشـنهاد 
تعـدادی از نماینـدگان بـه هیات رییسـه ارائه شـده بـود در مجلس مطرح 
نشـود. یـک نماینـده مجلـس بـه ایسـنا گفـت: پیـش از ایـن نماینـدگان 
طرحـی را بـه هیـات رییسـه تقدیـم کـرده بودند کـه برنامه پنجم توسـعه 
یـک سـال تمدید شـود امـا با توافـق صـورت گرفته و بـا پیشـنهاد مطرح 
شـده مقـرر شـد برنامـه پنجـم بـه جـای تمدید یـک سـاله به این شـکل 
مطـرح شـود کـه تـا تصویـب برنامـه ششـم ادامـه پیـدا کنـد. وی افـزود: 
همچنیـن مقـرر شـد دولـت بودجـه چنـد دوازدهمـی خـود را همـراه بـا 
احکامـی بـه مجلس تقدیم کنـد که برنامه پنجـم ادامه پیدا کنـد و بر این 
اسـاس در چارچـوب بودجـه چنـد دوازدهـم موضـوع تمدیـد برنامه پنجم 
و تصویـب برنامـه ششـم به مجلـس تقدیم خواهد شـد و طـرح دوفوریتی 

تمدیـد یـک سـاله برنامـه پنجـم نیـز در مجلـس مطرح نشـود.

پایش تولید شش 
هزار واحد منتخب 
صنعتی در کشور

و  آمـار  دفتـر  مدیـرکل 
وزارت  داده هـای  فـرآوری 
از  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
واحـد  هـزار   6 تولیـد  پایـش 
کشـور  در  صنعتـی  منتخـب 
خبـرداد. بـه گزارش ایرنا، سـید 

مهـدی نیـازی در سـومین جلسـه طـرح پایش واحدهـای تولیـدی ، گفت: 
درایـن مقولـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت درتـاش اسـت از بین 85 
هـزار واحـد صنعتی درکشـور براسـاس شـاخص های اشـتغال، صـادرات و 
اهمیـت محصـوالت تولیدی، حـدود 6 هزارواحد منتخـب را رصد کند.  وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح پایش تولیـد از اواخر سـال 93 آغاز شـده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: هـم اکنون بـا ایجـاد فرهنگ مناسـب، تعامـل، همکاری 
و بـدون اعمـال هرگونـه محدودیـت در ارائـه خدمـات واحدهـای صنعتی، 
صاحبـان واحدهـای صنعتـی اقـدام بـه ارائه آمـار و ارقـام تولید بـه صورت 
شـفاف در سـامانه کنند.  وی تأکید کرد: در شـرایط کنونی مسئولین پایش 
در اسـتان هـا با همـکاری تمام واحدهای سـازمانی می بایسـت تاش خود 
را بـرای تحقـق کامـل طـرح پایش بـه کار گیرند تا امـکان بهره بـرداری از 

نتایـج آن در تصمیـم گیـری هـای صحیـح و مهـم فراهـم شـود.

خبرخبر صنعت، معدن و تجارتمجلس

اخبار آبفا

استان کرمان در میان سه استان 
رکورددار بحران آب

اعـام  بـا  نیـرو  وزارت  در  مسـئول  مقـام  یـک 
آبـی  از مجمـوع 609 دشـت  اینکـه 350 دشـت 
کشـور ممنوعه شـده است، گفت: خراسـان رضوی، 
کرمـان و اصفهـان باالتریـن میـزان کسـری ذخایر 

آب را دارنـد. 
مقـام  حبیبـی  جهانگیـر  مشـرق،  گـزارش  بـه 
مسـئول در وزارت نیـرو، گفـت: در جلسـه شـورای 
عالـی آب تصمیـم گرفتـه شـد بـا توجـه بـه وضـع 
آبـی  منابـع  نظـر  از  کشـور  دشـت های  بحرانـی 
زیرزمینـی، طـرح یا راهـکاری برای نجات دشـت ها 
گذشـته  سـال  پیونـد  ایـن  در  کـه  شـود  تدویـن 
طرحـی بـه نام طـرح احیـا و تعـادل بخشـی منابع 
آبـی زیرزمینـی تصویب شـد. این مقام مسـئول در 
وزارت نیـرو بـا بیـان اینکـه طـرح تعـادل بخشـی 
بـرای نجـات 91 دشـت کشـور اجـرا مـی شـود، 
از سـال 84  اظهارداشـت: مشـابه چنیـن طرحـی 
نیـز مطـرح بـود، بـا این وجـود بـه آن طـرح توجه 
نیـز  برنامـه مشـخصی  و  اعتبـار  و  نشـد  چندانـی 

نداشـت. 
وی بـا بیـان اینکـه احـکام و تکلیف هایـی بـرای 
دسـتگاه هـای مختلـف اجرایـی در این طـرح پیش 
بینـی شـده اسـت، افزود: عـاوه بر این احـکام، 15 
پـروژه در آن تعریـف شـده که 11 پـروژه مربوط به 
وزارت نیـرو، سـه پـروژه مربوط به جهاد کشـاورزی 
و یـک پـروژه مربـوط بـه سـازمان زمیـن شناسـی 
وابسـته بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت اسـت. 
حبیبـی گفـت: هـدف از اجـرای ایـن پـروژه ها این 
اسـت که تا پایان برنامه ششـم توسـعه یعنی سـال 
99، اُفـت سـطح آب هـای زیرزمینـی کنتـرل و 58 
میلیـارد متـر مکعـب کسـری مخـزن سـاالنه مهـار 
شـود، همچنین مقرر اسـت پس از برنامه ششـم در 
برنامـه ای 15 تا 20 سـاله، کسـری تجمعـی 30 تا 
40 سـال گذشـته یعنی یکصـد میلیـارد مترمکعب 
آب را بـه حالـت اول برگردانیـم. وی بـا اشـاره بـه 
اعتبـار پیـش بینی شـده بـرای اجرای طـرح احیا و 
تعـادل بخشـی منابع آبـی زیرزمینی، اظهارداشـت: 
اعتبـار ایـن طـرح پارسـال 230 میلیـارد ریـال بود 
کـه امسـال به 3 هـزار و 250 میلیارد ریال رسـیده 
و تاکنـون حـدود 43 درصد آن جذب شـده اسـت.

انتصاب مدیر دفتر بهداشت 
ایمنی و محیط زیست شرکت 

آبفای استان کرمان 
طـی حکمی از سـوی محمد طاهـری مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
کرمـان، محسـن حسـامی بـرای مـدت 2 سـال بـه 
سـمت مدیر دفتر بهداشـت ایمنی و محیط زیسـت 

شـرکت آبفای اسـتان کرمان منصوب شـد.
و  ریزی،کنتـرل  برنامـه  دفتـر  مدیـر  انتصـاب 
ارزیابـی طـرح هـا شـرکت آبفـای اسـتان کرمـان 
 طی حکمی از سـوی محمد طاهـری مدیرعامل 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس  و 
اسـتان کرمـان، حکیمـه هـادی مقدم  بـرای مدت 
2 سـال بـه سـمت مدیر دفتـر برنامـه ریزی،کنترل 
و ارزیابـی طـرح هـا شـرکت آبفـای اسـتان کرمـان 

شـد. منصوب 

تعویض بیش از ۱3 هزار و 600 
دستگاه کنتور خراب در استان 

هیئـت  رئیـس  و  مدیرعامـل  طاهـری  محمـد 
مدیـره شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمـان اعام 
کـرد : یکـی از اقداماتـی کـه بـه منظـور جلوگیری 
از پـرت بیـش از انـدازه آب و اثـرات منفـی آن بـر 
شـبکه و همچنین فراهم آوردن شـرایط الزم جهت 
کنتـرل مصـرف و خرمـات رسـانی شایسـته تـر به 
مشـترکین انجـام مـی شـود، تعویـض کنتورهـای  
خـراب شـهروندان می باشـد. وی افـزود: در همین 
راسـتا از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آذر مـاه 
13652 دسـتگاه کنتـور خـراب در شهرسـتان هـا 
تعویـض گردیـد.  وی در ادامه نیز بیان داشـت: این 
میـزان تعویـض کنتـور خراب در سـطح اسـتان در 
مقایسـه بـا میـزان تعویضـی در مدت زمان مشـابه 
سـال قبل که 11200 دسـتگاه می باشـد رشد 22 

درصـدی را نشـان مـی دهد.

واکنش آیت اهلل هاشمی به رد صالحیت یادگار امام:

من که قدرتی ندارم فشار بیاورم تا در مورد تایید صالحیت ها تجدیدنظر شود

 چـه کسـی بـه شـما اجازه داد کـه یکجا بنشـینید و داوری کنید؟ برای مجلـس و دولت و جاهای 
دیگـر و اختیارات را در دسـت بگیرید؟

 ایـن راه و شـیوه درسـتی نیسـت.افکار عمومـی کمتـر از مـا اشـتباه می کننـد و چنانچه اشـتباه 
هـم کننـد خـود بـه زودی می فهمنـد و جبـران می کنند
 باید بگذارید مردم به هر که می خواهند رای دهند

 صالحیت خود را از کجا آورده اید که صالحیت شخصیتی اشبه به امام را قبول نمی کنید؟
 متاسـفانه طـی سـال های اخیـر دچـار تفرقـه ای شـده ایم کـه راه هـا بسـیار عوض شـده اسـت. 
کسـانی کـه حتـی روحانیونـی کـه در انقالب دسـتی بر آتش نداشـتند، در آن تفرقه سـهیم اند و 

شـرایطی را کـه بـه وجـود آورده انـد کـه کار به اختالفات واقعی کشـیده شـده اسـت
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سیاست نامه

یادداشت
دو برداشت از حال این روزهای سیاست

جدال قفل و کلید
هدیه خوبی نبود

هـای  وعـده  از  یکـی 
ریاسـت  بـدو  در  روحانـی 
فرجـام  بـه  اش  جمهـوری 
کـه  بـود  برجـام  رسـاندن 
عملـی شـد. وی منعقد اسـت 
از وعـده  کـه بخـش مهمـی 
هایـش را عملـی کرده اسـت. 
روحانـی از طریـق دیپلماسـی توانسـت ایـران را از 
انـزوا  در بیـاورد. اعتقـاد او این اسـت که:»نـه بیگانه 
پرسـتیم و نـه انـزوا را مـی پذیریـم.« ایـن جملـه 
گویـای سیاسـت های خارجـی دولت یازدهم اسـت 
کـه اکثریـت قاطـع آرای ملت ایـران در خـرداد 92 
خـرداد 92  در  مـردم  اسـت. حضـور  آن  پشـتوانه 
باعـث شـد تـا دولـت کنونـی بـا قابلیـت هایـی کـه 
در طـول دو سـال اخیـر بـر مـردم مشـخص شـده 
اسـت بتوانـد خواسـت عمومـی ملـت ایـران را پیش 
ببرد. شـاید همیـن تأثیر حضـور مـردم در انتخابات 
اسـت که حسـن روحانـی را بر آن داشـته تا علیرغم 
نارضایتـی کـه از وضعیـت احـراز صاحیت هـا دارد 
بـاز هـم بـا اطمینـان بگوید:»نبایـد به صنـدوق رأی 
پشـت کنیـم.« وی در ادامـه گفت:»حضـور مـردم 
در انتخابـات، کارسـاز اسـت.« روحانـی در کنـار این 
اطمینـان خاطر، خطـاب به مـردم گفت:»انتظار این 
اسـت کـه از طـرف شـورای نگهبان امیـد بیش تری 

بـه جامعـه بازگـردد.«
دامنـه رد صاحیـت هـا بـه قـدری گسـترده بود 
کـه حتی یـاران نزدیک بنیانگذار جمهوری اسـامی 
را نیـز دربرگرفـت. رد صاحیـت هـا حتـی بـه آیت 
اهلل امجـد و آیـت اهلل حجتـی کرمانـی هـم رسـیده 
اسـت. بـه گونه ای کـه حجتی کرمانـی را به واکنش 

واداشته.  شـدید 
نامدارتریـن چهـره رد صاحیـت شـده انتخابـات 
پیـش رو »سـید حسـن خمینـی« اسـت که بـه رد 
صاحیـت خود معترض اسـت. هاشـمی رفسـنجانی 
در آسـتانه دهـه فجر طی سـخنانی گفت:»بدهکارها 
هدیـه خوبی در انتخابـات به بیت امـام)ره( ندادند.«
سـوی  از  هـم  بـاز  نقایـص  ایـن  همـه  بـا  امـا 
سیاسـیون ایـن اصـل پذیرفتـه شـده کـه بررسـی 
صاحیـت هـای نامزدهـای انتخاباتـی، حق شـورای 
شـورای  رأی  بـه  اعتـراض  راه  و  اسـت  نگهبـان 
نگهبـان هـم در قانـون دیده شـده اسـت. نامزدهای 
رد صاحیـت شـده نیـز در فرصـت تعییـن شـده 
اعتـراض خـود را به شـورای نگهبان اعام کـرده اند. 
احـزاب و جریـان هـای سیاسـی موجود عـزم جدی 
بـرای حضـور در پـای صنـدوق هـای رأی را دارنـد. 
بـه طـوری کـه محمدرضـا عـارف فعـال سیاسـی 
اصـاح طلـب قامـوس اصـاح طلبـی را مبـّرای از 
قهر سیاسـی دانسـته اسـت. اما مهم تر از آن ،سـید 
حسـن خمینـی کـه خـود قربانـی قوانیـن نظارتـی 
شـورای نگهبان اسـت به کمـک روحانی شـتافته  و 
ابـراز امیـدواری کرده کـه انتخابات پیـش رو مبارک 
باشـد. خمینـی معتقـد اسـت که:»توفان عـزم مردم 

هـر سـّدی را مـی شـکند.«
قـوای  رؤسـای  هـا  صاحیـت  رد  گسـتردگی 
مجریـه و مقننـه را بـه وسـاطت واداشـته اسـت تـا 
شـاید جمعـی از کاندیداهای حذف شـده به گردونه 
رقابـت بازگردنـد. امـا در صورتی که حتـی این اتفاق 
هـم نیفتـد، مـردم بـا اجمـاع روی نامزدهـای تأیید 
صاحیـت شـده معتـدل کنونـی مـی تواننـد از راه 
یابـی تندروها به مجلس جلوگیری کرده و مجلسـی 

منطبـق بـا منطـق و عقانیـت تشـکیل دهند.
معترضان حرفه ای

معترضان سـال هـای زمامداری دولـت اصاحات 
را بسـیاری بـه یـاد دارنـد. همـه بـه یـاد دارنـد کـه 
ایـن معترضـان در زمـان حاکمیت دولـت اصولگرای 
احمـدی نـژاد در آرامش کامل به سـر مـی بردند. اما 
از دو سـال پیـش بـا روی کار آمدن دولـت روحانی، 
اولیـن نشـانه اعتراض از سـوی ایـن معترضان حرفه 
ای در بازگشـت روحانـی از سـفر نیویورک مشـاهده 
شـد. افـرادی کـه با لنگه کفـش از روحانـی پذیرایی 
کردنـد. بعد از آن هم با هر اقدام درسـت و نادرسـت 
دولـت روحانی ایـن معترضان مراتب دلواپسـی خود 

را بـه جهانیان اعـام کردند.
اعتـراض به دسـت دادن ظریف با اوبامـا، اعتراض 
بـه قـدم زدن ظریـف بـا کـری، اعتـراض بـه انعقـاد 
قراردادهـای نفتـی اخیـر، اعتـراض بـه قـرارداد پـژو 
بـا فرانسـه، اعتـراض بـه قـرارداد خریـد هواپیمـای 
ایربـاس، اعتـراض به سـفر خانم اشـتون بـه اصفهان 
و حتـی اعتـراض به حضـور بانوی هنرپیشـه)فاطمه 

معتمـد آریا( در کاشـان.
معترضـان حرفـه ای هیـچ حادثـه ای را از قلـم 
نمـی اندازنـد و در حـد تـوان خـود مـی کوشـند تا 
فضـای کشـور را متشـنج کننـد. انگار کـه در طول 
قراردادهـای  همـه  اصولگـرا  دولـت  سـال  هشـت 
تجـاری صـد در صـد مطابـق بـا منافـع ملـی بـوده 
اسـت. انـگار کـه رییـس دولـت اصولگـرای نهـم و 
دهـم بـه هیـچ کشـوری مسـافرت نکـرده و رییس 
جمهـور ونزوئـا را بـا خـود به مشـهد نبرده اسـت. 
انـگار هیـچ هنرپیشـه ای در طـول آن همـه سـال 
پایـش را از تهـران بیـرون نگذاشـته اسـت. انـگار 
رییـس دولـت اصولگرا در مراسـم ترحیم هوگوچاوز 

شـرکت نکـرده اسـت و... 
انگار...

تنهـا دو برداشـت مـی تـوان از ایـن اعتـراض ها 
داشـت. یکـی آن کـه از بـس در طول این سـال ها 
کار بزرگـی انجـام نشـده، دلواپسـان حرفـه ای بـه 
کار بـزرگ عـادت نکـرده اند و بـه کار و سـازندگی 
حساسـیت دارنـد یـا این کـه خدایی ناکـرده منافع 
گروهـی بسـیار مهـم تر از منافـع ملی اسـت و باید 
ملّتـی را خـرج منافـع کان آن گـروه کوچک کرد. 

مهرداد خدیر
 قراردادهـای اقتصـادی و بیشـتر در دو حـوزه خـودرو و 
هواپیمـا کـه در جریان سـفر اخیـر رییس جمهـور روحانی 
بـه فرانسـه بـه امضـا رسـید هر قـدر در نـگاه کارشناسـان، 
نشـانه خـروج از تحریـم و گشـوده شـدن درهـای همکاری 
دانسـته شـده به کام منتقدان برجام و سیاسـت های دولت 
کـه به »دلواپسـان« شـهره اند، بسـیار تلخ نشسـته اسـت.

یکـی مـی گویـد » قـرارداد بـا پـژو سـیتروئن و ایربـاس 
بیـش از آن کـه به سـود اقتصاد ایران باشـد به نفـع اقتصاد 
فرانسـه اسـت و شـرکت هـای آنهـا را از ورشکسـتگی مـی 

رهاند.«
دیگـری مـی پرسـد: »این همه پـول را از کجـا می آورند 
و سـومی سـوال می کند چرا ابتدا سـراغ فرانسـه رفتیم در 
حالـی کـه لـوران فابیـوس در دور اول مذاکرات کارشـکنی 

مـی کرد.«
یـا مـی گویند »ایـن گونه قراردادهـا با اقتصـاد مقاومتی 
سـازگار نیسـت چون بـه جای تولیـد و صـادرات، مبتنی بر 

است«. واردات 
جنـس انتقادهـا البتـه همـه سیاسـی نیسـت. بعضی هم 
نقـد فنـی وارد مـی کننـد و مثـا دربـاره ظرفیـت پذیرش  
ایرالیـن هـا و فـرودگاه هـا تردیـد دارنـد. بعضـی هـا هـم 
ایربـاس را بـا »بویینـگ« مقایسـه مـی کننـد و مـی گویند 

»بویینـگ، امـن تـر و بهتر اسـت.«
امـا چـرا دلواپسـان ایرانـی از اتفاقـی کـه بـا اسـتقبال 
کارشناسـان و جامعه رو به رو شـده تا این اندازه ناخرسـند 

و خشـم گیـن اند؟!
1- شـانزده سـال پیـش و در آبـان 1378 کـه رییـس 
جمهـوری وقـت ایـران بـه پاریـس رفـت همیـن هـا یـا 
اسـاف اینـان خـرده مـی گرفتنـد که مگـر گفـت و گوی 
تمـدن هـا و سـخنرانی در یونسـکو بـرای مردم نـان و آب 
مـی شـود و به ایـن واقعیت نمـی پرداختند کـه روزی که 
او رییـس جمهـور شـد فرانسـه در تهران سـفیر نداشـت و 
دو سـال بعـد همـان هـا میزبـان رییـس جمهـوری ایـران 

. ند شد
بـا ایـن کـه منتقـدان مدعـی بودند این سـفر دسـتاورد 
تعارفـات  و  فرهنگـی  شـعارهای  بـه  و  نداشـته  اقتصـادی 
دیپلماتیـک بسـنده شـده امـا انـدک زمانـی بعـد روشـن 
شـد کـه راه انـدازی فازهای مختلـف پـارس جنوبی حاصل 
توافـق با توتـال بوده و سـفر، دسـتاوردهای کان اقتصادی 
هـم داشـته اسـت. همکاری ها محـدود به نفـت و گاز نماند 
و در خودروسـازی نیـز »رنـو« در پـی »پـژو« آمـد. بـر این 
اسـاس مـی تـوان گفـت بهانـه جویـی هـای اخیر مسـبوق 
بـه سـابقه اسـت. از اصل گسـترش روابـط ناخرسـندند. چه 
وجـه فرهنگـی بچربـد چه اقتصـادی و نفتی و چـه حاال که 

ایربـاس خریـده ایم.
2- بخشـی از تبلیغـات منفـی بـا ایـن فـرض اسـت کـه 
انـگار قـرار اسـت پـول نقـد بدهیـم. در حالـی کـه بخـش 
غالـب مبلـغ قراردادهـا از طریـق فاینانس تامین می شـود. 
در واقـع قـرارداد ایربـاس ها سـه حالـت دارد: خریـد، اجاره 

و اجـاره بـه شـرط تملیـک. بخشـی از منابع مالـی از طریق 
فاینانـس و بخشـی هم از طریق تسـهیات صندوق توسـعه 
ملـی تامیـن مـی شـود و فاینانـس و پوشـش اعتبـاری را 
شـرکت بیمـه ایتالیایی »سـاچه« بـر عهده گرفته اسـت. به 
عبارت دیگر روحانی سـوغات سـفر ایتالیا را به فرانسـه برد 
و در آنجـا بـه قراردادهـای کان ایرباس تبدیـل کرد. کافی 
اسـت تصـور کنیـم کـه شـرکت هـای بیمـه اروپایـی پیش 
تـر ایـران را تحریـم مـی کردنـد و حـاال چتـر قراردادهـای 

مـا می شـوند.
سـازگار  مقاومتـی  اقتصـاد  بـا  واردات  گوینـد  مـی   -3
نیسـت. امـا مگـر قـرار اسـت کاالی مصرفـی وارد کنیم؟ یا 
مگـر خودمـان هواپیمـا تولید و صـادر می کردیـم که ورود 
ایـن هواپیماهـا بـه آن تولیـد و صـادرات لطمـه وارد کنـد؟

 بـرای راسـتی آزمایی ایـن ادعا نگاهی بـه برخی از اقام 
وارداتی در سـال 1391 و آخرین سـال دولـت احمدی نژاد 
و در حالـی کـه کشـور در تحریـم و انـزوا قرار داشـت خالی 
از لطـف نیسـت کـه جـدول آنهـا با کدهـای تعرفـه موجود 
اسـت و شـامل مـواردی چـون سـنگ پـا و زیـپ یـا بیـل، 
کلنـگ و خـاک رس و اسـپرم گاو مـی شـد. در آن زمـان 
امـا صـدای هیـچ کـدام در نیامـد کـه چـرا ارز مملکـت را 
صـرف واردات ایـن اقـام می کنیـد و حاال که مـدرن ترین 

فنـاوری جهـان دارد مـی آید صدایشـان درآمده اسـت.
  آن یکـی تیتـر مـی زنـد » لبخند اروپـا به بـازار ایران« 
یعنـی بـه رییـس جمهـوری ایـران و 90 بـازرگان و تیـم 
اقتصـادی لبخنـد نمـی زنند. بلکه چشـم طمع به بـازار 80 
میلیونـی دارنـد. امـا مگر اقـام مصرفی و لوازم بهداشـتی و 

آرایشـی خریـده اند؟
4- گفتـه شـده همـه مـردم از هواپیماهـای تـازه نمـی 
تواننـد اسـتفاده کننـد و به نفـع طبقه خاصی اسـت و نمی 
گوینـد کـه دولـت همیـن حـاال بـه خاطـر زیـان ده بـودن 
شـرکت هـای هواپیمایـی از جیـب همـه مـردم و نـه فقـط 
طبقـه خـاص یارانه می پردازد. پس سـودده شـدن ایرالین 
هـا و نپرداختـن یارانـه بـه آنهـا بـه نفع همـه مردم اسـت. 
ضمـن ایـن کـه دولـت مـی توانـد از منافـع شـرکت هـای 
هواپیمایـی بـرای بخـش هـای دیگـر هزینـه کند کـه همه 

مـردم از آن منتفـع می شـوند.
5- رونـق صنعـت خـودرو در بخـش هـای دیگـر هـم 
اشـتغال زایـی مـی کنـد. قطعـه سـازان دوبـاره بـه حرکت 
درمـی آینـد و بـورس بـه روی سـهام خودرویـی لبخند می 
زنـد. ایربـاس و پژوسـیتروئن بخـش بیرون آمـده کوه یخی 
هسـتند. بقیـه در زیـر آب اسـت و بـه مـرور خود را نشـان 

دهد. مـی 

6- وقتـی ایربـاس و پـژو مـی آینـد دیگـر شـرکت هـا 
و سـرمایه گـذاران نمـی تواننـد بهانـه بیاورنـد. دولـت و 
شـخص رییـس جمهـور روحانـی پـروژه جـذب سـرمایه 
گـذار خارجـی را با غـول هـای خودروسـازی و هواپیمایی 
شـروع کـرده تـا دیگـر نیـاز بـه توجیـه دیگـران نباشـد. 
وقتـی مدیـر عامـل اربـاس بـه دیـدار رییـس جمهـوری 
ایـران مـی آیـد شـرکت هـای دیگـر کـه از حیـث اعتبـار 
و سـرمایه در جایگاهـی فروتـر و نـه فراتـر قـرار دارنـد نیز 
رغبـت خـود را آشـکار می سـازند. چـون که صـد آمد نود 

ماسـت... پیـش  هم 
تراشـی  بهانـه  و  ایـن عیـب جویـی هـا  از  7- بخشـی 
هـا بـه خاطـر ایـن اسـت کـه در فضـای تحریـم هـا عقـد 
قراردادهایـی از ایـن دسـت در انحصـار افـراد یا گـروه های 
خـاص بـود و از قَِبـل آن منافعـی کسـب مـی کردنـد و در 
فضای پسـا تحیریم و شـفاف اگـر هم کمیسـیونی پرداخت 
مـی شـود معمـول هـر قـراردادی اسـت و رانـت خاصی در 
آن نهفتـه نیسـت و اگـر باشـد قابل نقـد و اعتراض اسـت و 

کسـانی نمـی تواننـد پشـت آن پنهان شـوند.
 مشـکل اصلـی امـا شـاید مـوارد 7 گانـه باال هم نباشـد. 
ایـن اسـت کـه هر چـه ایران بیـن المللی تر شـود پـاره ای 
رفتـار هـا و گفتارها دشـوارتر می شـود و کسـانی که به آن 

سـبک خـو کـرده اند از ایـن ترک عـادت در رنـج اند.
  در همیـن روزهـا مصاحبـه هایـی بـا مقامـات پیشـین 
هواپیمایـی را شـاهدیم که مدعی هسـتند قیمت بـازار آزاد 
کمتـر از صفـر آن اسـت یـا می گوینـد نیاز بـه هواپیماهای 
10 سـاله داریـم نـه نـو و کسـی نیسـت بپرسـد ایـن همـه 
هنـر و دانـش را در زمانـی کـه بـر مسـند کار بودیـد بـه 
کار نبسـتید و چـرا بـه نصـف قیمـت نخریدیـد تـا صنعـت 
هواپیمایـی را زیـان ده و زمیـن گیـر تحویـل بعـدی هـا 

؟ هید ند
  درد اصلـی امـا چنـان کـه گفتـه شـد نـه در 7 موضوع 

بـاال کـه در سـه نکته دیگر شـاید باشـد:
اول: چـون بـا برجـام مخالـف بودنـد و هسـتند فرزنـد 
برجـام را نیـز برنمـی تابنـد. برجام را دوسـت ندارنـد برجام 

زاده را دوسـت داشـته باشـند؟!
  دوم: هواپیمـا از پـرواز نشـان دارد. اقتدارگرایـان امـا 
ترجیـح مـی دهنـد مردمـان دنیـا را نه از بـاال و از فـراز که 
تنهـا از » چشـمی« هـای تنگـی که آنـان تعبیه مـی کنند 
ببیننـد. آیـا چـون ذات هواپیمـا بـا پـرواز و وسـعت دیـد و 
افـق بـاز نسـبت دارد کسـانی کـه بـا افق هـای باز نسـبتی 

ندارنـد طبعـا پـرواز را و وسـیله پـرواز را برنمـی تابند؟!
  سـوم امـا همـان اسـت که در سـخن شـاعر آمـد: از هر 

چـه ُجسـتنی اسـت نجویند غیـر عیب!
  بـزرگ تریـن آفـت ایـن گونـه مخالفـت هـا امـا ایـن 
اسـت کـه در ایـن هیاهـوی سیاسـی فـارغ از منافـع ملـی، 
کارشناسـانی کـه نـکات اقتصادی و فنی قابـل طرحی دارند 
نیـز از بیـم افکار عمومی و انتسـاب به این جماعت سـکوت 
مـی کننـد. دلواپسـان انتقـاد می کننـد اما در واقـع دریچه 

هـای انتقـاد هـای کارشناسـی شـده را نیز بسـته اند.

چرا مخالفان برجام قراردادهای اخیر را دوست ندارند

گفـت:  نگهبـان  شـورای  سـخنگوی  و  حقوقـدان  عضـو 
داوطلبانـی هسـتند کـه در آزمـون شـرکت نکرده انـد ولی در 

لیسـت افـراد احـراز صاحیـت شـده قـرار دارنـد.
نجـات اهلل ابراهیمیـان در گفت وگـو بـا باشـگاه خبرنـگاران 
جوان،  با اشـاره به اتمـام زمان اعتـراض داوطلبان ردصاحیت 
شـده مجلس خبـرگان اظهار داشـت: بـا اتمام زمـان اعتراض 
داوطلبـان نمایندگی مجلس خبرگان، فقهای شـورای نگهبان 
بـه اعتراضـات رسـیدگی خواهنـد کـرد. ابراهیمیـان بـا بیـان 

اینکـه برخـی از داوطلبـان مجلـس خبـرگان بـدون حضـور 
در آزمـون کتبـی تاییـد صاحیـت شـده اند، اظهـار داشـت: 
داوطلبانـی هسـتند کـه در آزمـون شـرکت نکرده انـد ولی در 

لیسـت افـراد احـراز صاحیت شـده قـرار دارند.
ابراهیمیـان همچنیـن در تشـریح رونـد بررسـی داوطلبان 
نمایندگـی مجلـس اظهـار داشـت:  ما به صـورت شـبانه روزی 
مشـغول بررسـی پرونـده داوطلبـان هسـتیم و تـاش داریـم 
تـا پایـان فرصـت قانونـی روند رسـیدگی بـه پرونده هـا پایان 

یابـد. وی در واکنـش بـه اظهارات برخـی افـراد و جریانات که 
مطـرح کردنـد بـا رایزنی هـای انجـام شـده، داوطلبـان جریان 
متبوعشـان تأییـد صاحیـت خواهنـد شـد، اظهـار داشـت: 
عـده ای از اشـخاص نـه بـه خاطر رایزنـی بلکه بـه خاطر اینکه 
پرونـده آنهـا اقتضـا می کنـد صاحیـت آنهـا تأییـد شـود، بـا 
نقـض تصمیم هیأت نظـارت به چرخه انتخابـات بازمی گردند.

عضـو حقوقـدان شـورای نگهبـان افزود:ایـن مسـئله هیـچ 
ارتباطـی بـه مذاکـره و مفاهمـه افـراد و جریانـات بـا شـورای 
نگهبـان نـدارد چـرا کـه صاحیـت هـر داوطلبـی کـه دلیلی 
بـرای رد صاحیتـش وجـود نداشـته باشـد، تأییـد می شـود 
لـذا ایـن گـروه بند ی هـا در شـورای نگهبـان مطـرح نیسـت. 
ابراهیمیـان در ادامـه بـا اشـاره بـه نظـارت دقیـق شـورای 
نگهبـان در روند بررسـی صاحیت هـا اظهار داشـت:داوطلبی 
کـه صاحیت نمایندگی مردم را نداشـته باشـد چه بـا رایزنی 
و چـه بـدون رایزنـی صاحیتـش رد می شـود، در مقابـل اگـر 
فـردی صاحیت داشـته باشـد حتی اگر اشـتباهی در تصمیم 
هیـأت نظارت پیش آمده باشـد به انتخابات بازخواهد گشـت.

سـخنگوی شـورای نگهبان افزود: احتمـال اینکه صاحیت 

عده ای از داوطلبان رد صاحیت شـده تایید شـود، زیاد اسـت 
همانگونـه کـه تاکنـون و پس از بررسـی های مجدد مشـخص 
شـده کـه بعضـاً اشـتباهاتی بـه وجـود آمده اسـت و لـذا این 
دسـته از افراد صاحیتشـان تأیید شـد. عضو حقوقدان شورای 
نگهبـان در پایـان با بیـان اینکه هم پرونده افـراد رد صاحیت 
شـده و هم پرونـده افرادی کـه رای عدم احراز صاحیت شـان 
صـادر شـده، بررسـی خواهـد شـد اظهـار داشـت:هر دو گروه 
پـس از اعـام اعتـراض، صاحیتشـان بررسـی و بـه صـورت 

دقیق به اعتراضشـان رسـیدگی خواهد شـد.
گفتنـی اسـت پیـش از ایـن سـیامک ره پیـک سـخنگوی 
نگهبـان در  انتخابـات شـورای  بـر  نظـارت  هیـأت مرکـزی 
گفت وگـو بـا خبرنـگار گـروه انتخابـات باشـگاه خبرنـگاران 
جوان، اظهـار داشـت:صاحیت علمـی گروهـی از داوطلبـان، 
بـدون آزمـون و پیش از آن برای فقهای شـورای نگهبان محرز 
بـوده اسـت؛ امـا در مجمـوع، یـک روش متـداول و اصلـی بـه 
صـورت آزمـون بـرای احـراز شـرط علمـی داوطلبـان تعییـن 
شـده و اعـام شـد کـه کسـانی کـه صاحیـت آنها بـه طرق 
دیگـری احـراز نشـده بود می تواننـد از این طریق وارد شـوند.

سخنگوی شورای نگهبان:

 برخی از داوطلبان خبرگان بدون حضور در آزمون 
تایید صالحیت شده اند

 خبر

هیچ گاه به دلیل اینکه فرد دیگری مسئول پرداخت آب بها است، آب را هدر ندهیم.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 69/الف/11-94م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تامین وسـائط نقلیه سـبک با راننـده جهت اسـتفاده )مربوط به امور آب شـهر کرمـان( را با مبلـغ بـرآورد ۲/647/5۲9/۲80 
ریـال از محـل اعتبـارات داخلـی از طریق برگـزاری مناقصه به پیمانكار واجد شـرایط )شـرکتهای خدماتـی( که مجوز کار معتبـر در زمینه مربوطه و تاییدیه سـازمان تاکسـیرانی 
اسـتان را داشـته باشـند واگـذار نماید لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانكاری کـه دارای گواهـی صالحیت انجام کار در رشـته مربوطه می باشـند و گواهـی صالحیت ایمنـی اداره کار 
را دارا باشـند، دعـوت مـی شـود حداکثـر تا پایـان وقـت اداری 94/۱۱/۱7 جهـت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امـور قراردادهای شـرکت آبفا کرمـان واقع در بلـوار ۲۲ بهمن 

ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱/4/500/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت آبفا کرمان. 

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج )حاوی مدارک مناقصه و پیشنهاد قیمت( به دبیرخانه شرکت: ساعت ۱4 مورخ 94/۱۱/۲7
- افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 94/۱۱/۲8

- آدرس: کرمان- بلوار ۲۲ بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها
)ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

روابط عمومی و آموزش همگانی

یاسر سیستانی نژاد
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فرهنگ و هنر

گزارش
به مناسبت ۱3 بهمن زادروز بزرگ علوی 

تولد خالق »گیله مرد«
علـوی  بـزرگ  آقـا 
نویـس  داسـتان 
و  ادبـی  منتقـد 
مترجـم در خانواده ای 
مشـروطه  و  بـازرگان 
در   1283 در  خـواه 
تهـران بـه دنیـا آمـد. 
از  ابوالحسـن  پـدرش 
آزادیخـواه  مبـارزان 

دوران جنبـش مشـروطیت، پسـر بـزرگ حـاج 
محمد صراف مشـروطه خـواه و نماینده دور اول 

بـود. ملـی  شـورای  مجلـس 
خـود  پسـر  دو   1302 سـال  در  ابوالحسـن 
مرتضـی و آقابـزرگ را بـراي تحصیـل بـه آلمان 
فرسـتاد. بـزرگ پـس از پایـان آموزش در سـال 
1307 بـه ایـران مراجعت کرد و بـه کار تدریس 
در شـیراز و تهـران پرداخـت. بـزرگ علـوی در 
دوران تحصیـل و اقامـت چندین سـاله در آلمان 
از  و  شـد  آشـنا  اروپایـی  نویسـندگان  آثـار  بـا 

ادبیـات اروپایـي تاثیـر پذیرفـت.
هدایـت  صـادق  بـا   1307 سـال  در  علـوی 
پرتـو  همـراه   1310 سـال  در  و  شـد  آشـنا 
مجموعه “انیران” شـامل داسـتان هایـی درباره 
هجـوم مغـول و اسـکندر و اعـراب بـه ایـران را 

منتشـرکرد.
آلمانـی  بـه  را  آثـار هدایـت  از  وی بسـیاری 
دانشـگاه  اسـتاد  هـا  مـدت  و  کـرد  ترجمـه 
هومبولـت  آلمـان شـرقی بـود. در سـال 1313 
آثـار  از  را متاثـر  مجموعـه داسـتان “چمـدان” 
هدایـت و روانـکاوی فرویـد انتشـار داد. او بعدها 
بـه گـروه »پنجاه و سـه نفر« تقی ارانی پیوسـت 
و پس از مدتی در سـال 1316 دستگیر محاکمه 
و بـه همـراه 53 نفر به زندان افتاد و در شـهریور 
1320 در اعـام عفو عمومی، از زندان آزاد شـد. 
در “ورق پـاره هـای زنـدان” )1320( خاطـرات 
عاشـقانه و  آرزوهـای هم بنـدان خـود را زمینـه 

داسـتان هـای کوتاه قـرار داد.
“پنجـاه و سـه نفـر یـاران زندانـی” )1321( 
گزارشـی از دوران زنـدان او و تصویـری گویـا از 

روشـنفکران دوره رضـا شـاه اسـت.
مشـهورترین اثـر علـوی رمان “چشـمهایش” 
اسـت. در این رمان رابطه عاشـقانه اسـتاد ماکان 
نقـاش و فرنگیـس بـر بسـتر مسـایل سیاسـی و 

مبارزاتـی دوران رضـا شـاه گسـترده می شـود.
داسـتان  تاثیرگذارتریـن  از  مـرد”  “گیلـه 
هـاي بـزرگ علـوی اسـت کـه آثـار بزرگـی بـر 
نویسـندگان بعـدي بـه جـاي نهـاده اسـت. این 
داسـتان شـرح ماجراي سـه نفر مرد اسـت یکي 
گیلـه مـرد و دیگـر دو محافـظ او کـه او را بـه 

... و  می برنـد  فومـن 
علـوی داسـتان هـای متعـددی نوشـت و در 
و  معـروف  ایـران  معاصـر  نویسـندگان  میـان 
شـاخص شـد. کتـاب “تاریـخ و توسـعه ادبیـات 
معاصـر فارسـی” )1342( را بـه آلمانـی نوشـته 
دربـه  دربـاره  داسـتان هایی  اروپـا  در  اسـت. 
درهـای سیاسـی و امیدهـا و حرمـان هـای آنان 
نوشـت. برخـی از ایـن داسـتان ها قبـل از چاپ 
بـه صـورت “مجموعـه میـرزا” )1357( در مجله 
کاوه بـه چـاپ رسـید. علـوی رمانـی نیـز تحـت 
عنـوان “سـاالری هـا” )1357( دربـاره تحـوالت 
 1300 هـای  سـال  در  اشـرافی  خانـواده  یـک 

نوشـته اسـت.
علـوی کـه در سـال 1331 بـرای شـرکت در 
کنگـره ای از ایـران خـارج شـده بـود بـا وقـوع 
کودتـای 28 مـرداد مجبـور بـه اقامـت در اروپـا 
در  سـالگي   92 سـن  در  علـوي  بـزرگ  شـد. 
تاریـخ 17 فوریـه 1997 برابـر بـا 28 بهمـن ماه 
1375 بعـد از دو هفتـه بیمـاري در شـهر برلین 
آلمـان درگذشـت و بنـا بـر وصیت در قبرسـتان 
مسـلمانان در کنـار پـدرش در شـهر برلین دفن 

گردید.

شـعر  جشـنواره  سـابق  دبیـر  کاکایـی،  عبدالجبـار 
فجـر  در مـورد ماجـرای دعـوت از یـداهلل رویایـی بـه 
جشـنواره شـعر فجر، درز کـردن این خبر و انتشـارش 
کردنـد،  خالـی  را  پشـتش  کـه  آن هـا  و  جرایـد  در 
گفـت: دسـتاورد  هشـتمین جشـنواره شـعر فجـر در 
 واقـع شکسـتن سـکوت و حرکـت کـردن از روی خـط 
تردیـدی بـود که مـن به نظـرم می آمد در ذهـن اغلب 
شـعر  جبهـه  بـه  متعلـق  را  خودشـان  کـه  شـاعرانی 
متعهـد انقاب اسـامی می داننـد، وجود داشـت. یعنی 
اگـر ایـن زمینـه وجـود نداشـت، شـاید مـن موضـوع 

نمی کـردم. طـرح  را  »چند صدایـی« 
مـن احساسـم ایـن بـود کـه ایـن زمینـه  فکـری در 
صورتـی  در  همایـش  کـه  هسـت  بچه هـا  ایـن  ذهـن 
ملـی می شـود کـه حضـور همـه طیف هـا و جریان هـا 
در آن ایجـاد شـود؛ لـذا وقتـی پیشـنهاد دبیـری را بـه 
مـن دادنـد، در آن شـورای سیاسـت گذاری کـه 14 نفر 
بودنـد، همـه مسـائل را مطـرح کـردم، گفتـم اگـر قرار 
باشـد من دبیر بشـوم، بایسـتی همـه جریان هـای ادبی 
موجـود را بـدون در نظـر گرفتن پشـتوانه سیاسی شـان 
دعـوت کنـم. حتی اسـم بـرده شـد از بعضـی از زعمای 
شـعر خارج از اردوگاه شـعر انقاب، مثل خانم بهبهانی، 
آقـای احمدرضـا احمـدی، سـیدعلی صالحـی، شـمس 
لنگـرودی و چهره هـای دیگـر. درواقـع همـه بـه اتفـاق 
پذیرفتنـد و اعـام همراهـی کردنـد و گفتنـد چه خوب 
کـه در یـک جشـنواره ملـی همـه طیف هـا مـورد توجه 
قـرار بگیرنـد و تریبونـی ایجاد بشـود برای عرضه شـعر.
بیشـتر هـم نگاه مـان ایـن بـود کـه چند شـِب شـعر 
بـزرگ در تهـران و شهرسـتان ها برگـزار کنیـم و همـه 
طیف هـا بیاینـد در شـب های مسـتقل تریبـون داشـته 
خودشـان  عهـده  بـه  هـم  را  تبلیغـات  حتـی  باشـند؛ 
بگذاریـم. در ایـن فاصلـه ای کـه جشـنواره برگـزار شـد 
مـن آدم های متفاوتـی را دیدم؛ مثًا آقـای حداد عادل؛ 
در هواپیمایـی کـه داشـت می رفـت هنـد، من از سـوی 
آکادمـی سـایتا دعوت بودم، ایشـان هم دعوت سـفارت 
بودند برای شـرکت در جشـنواره ای در دهلـی؛ وقتی به 
صـورت اتفاقـی همدیگـر را دیدیم، من به ایشـان گفتم 
چنیـن نیتـی دارم، ایشـان گفتنـد: »نیت تـان خیلـی 
خـوب اسـت ولـی سـخت اسـت زعمـای قـوم را کنـار 
هـم قـرار بدهیم.« مشـخصاً ایشـان اشـاره کـرد به علی 
معلـم و خانـم بهبهانـی، گفتم زعما را نمی شـود نزدیک 
کـرد امـا بـا عناصـر میانی می شـود وفاقـی ایجـاد کرد. 
گفتـم اگـر نیـاز بـه حمایت بود، پشـت صحنـه حمایت 
لفظـی بفرماییـد؛ کـه دیگر بعـد از اینکه داسـتان یداهلل 

رویایـی پیـش آمـد، قرار بـود به واسـطه یـداهلل رویایی 
از یکـی شـاعران فرانسـوی دعوت بشـود شـاعری که از 
دوستانشـان بود، خودشـان هم گویا در همین مکالمات 
و دیالوگ هـا اظهـار تمایـل کـرده بودنـد بیاینـد؛ ما هم 
کـه هدف مـان همیـن بـود کـه همـه جریان هـا جمـع 
بشـوند اعـام کردیـم موافقیـم و کپـی پاسپورت شـان 
را بفرسـتند وزارت خارجـه کـه مراحل الزم طی بشـود.
ایـن خبـر از روابـط عمومـی ارشـاد بـه طـرز عجیب 
و غریبـی درز کـرد. حاال سیاسـت پشـت ایـن درز خبر 
چـه بـود مـن نمی دانـم؛ چـون خبرهـا بایـد از ناحیـه 
منتشـر  بعـد  و  بشـود  تأییـد  ارشـاد  معاونت فرهنگـی 
شـود؛ ایـن خبـر گویـا بـدون اینکـه حتـی بـه معاونت 
نشـان داده بشـود منتشـر شـده بود! بعد هم آن روزنامه 
مشـهور شـروع کرد بـه جـدل و پشـت بند آن هم طبق 
معمـول چنـد سـایت و نیـز خبرگزاری هایی کـه چنین 
ایـن موضـوع را مطـرح  بازتـاب می دهنـد  اخبـاری را 
کردنـد و فضـا بـه حـدی امنیتـی و سـنگین شـد کـه 
دوسـتان مـا در شـورا، دیگـر از موضـوع چند صدایـی 
و در خفـا یـا در  حمایـت علنـی نمی کردنـد؛ تلویحـاً 
تلفـن و ماقات هـای حضـوری ابـراز حمایـت می کردند 
ولـی هیچ کـدام از این ابـراز حمایت ها، رسـمی و علنی 
نمی شـد. تنها کسـی کـه راجع بـه آن موضـوع صحبت 
می کـرد افشـین عـا بـود یـا خانـم فاطمـه راکعـی و 
دوسـتان دیگـر تقریبـاً سـکوت پیشـه کردنـد! به خاطر 
اینکـه فکـر می کردنـد جـو سیاسـی شـده و می گفتنـد 
دیگـر ورود بـه ایـن فضـا فایـده ای نـدارد و هـر کـدام 
بـرای خودشـان دالیلی هم داشـتند که برای خودشـان 

اسـت. محترم 
از بیـن دوسـتان، آقـای علیرضـا قـزوه سـاز مخالـف 
بـه هـر حـال موضـوع وفـاق ملـی در حـوزه  مـی زد. 
ادبیـات و هنـر کـه قـرار بـود در جشـنواره هشـتم بـه 
یـک مسـأله و دسـتاورد تبدیـل بشـود، تبدیـل شـد به 
یـک موضوعـی پیچیـده بـا نـام یـداهلل رویایـی! بعد هم 
شـخصیت های سیاسـی صحبـت کردنـد بعـد گفتنـد 
کـرده  احضـار  را  وزیـر  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  
اسـت. آقـای صالحـی کـم کـم شـروع کردنـد بـه تذکر 

دادن کـه ایـن بحـث را دیگـر جمـع کنیـد...
کـه می  شـد  یـک مسـأله سـاده   : افـزود  کاکایـی  
بـا گفت و گـو حـل شـود، بـا فضاسـازی چنـد سـایت و 
روزنامـه تبدیـل شـد بـه معضـل بـزرگ آن هـا؛ حتـی 
می توانسـتند بـه مـا زنگ بزننـد بگویند موضـوع دعوت 
چیسـت؛ تشـریح بشـود، مباحثه بشـود. بعدها من با آن 
روزنامـه و نویسـندگانش کـه به اسـم های مختلف علیه 

جشـنواره مطلـب می نوشـتند صحبـت کـردم و گفتـم 
داسـتان بـه ایـن ترتیب اسـت.

بعـد هـم  را مطـرح کردنـد؛  ایشـان همـان دالیـل 
گفتنـد آمـدن یـداهلل رویایـی خطـری بـود کـه از بیـخ 
گـوش انقـاب گذشـت! ایـن شـد کـه بـه حداقل هـا 
قناعـت کردیـم چـون بـا طـرح موضـوع یـداهلل رویایی 
و ایجـاد حاشـیه و امنیتـی شـدن فضا و فشـارهایی که 
می آمـد دیگـر بیشـتر از ایـن نمی شـد کاری کـرد. بـا 
تقریبـاً همان چهره هایـی که معموالً در فرهنگسـراهای 
بهـزاد  علی پـور،  هرمـز  مثـل  داشـتند  تهـران حضـور 
خواجـات، بهـزاد زرین پـور و هوشـیار انصاری فـر پیـش 
رفتیـم و یـک سـری نشسـت ها را دادیـم ایـن شـاعران 
برگـزار کردنـد؛ یک سـری نشسـت ها را هـم بچه هـای 
اداره کردنـد و در واقـع عناصـر میانـی  انقـاب  شـعر 

آمدنـد و حضـور پیـدا کردنـد.

ایـن جشـنواره مـدل کوچک تـری بـود از آن آرمـان 
بزرگـی کـه قـرار بـود تحقـق پیدا کنـد و من امیـدوارم 
ایـن آرمـان روزی در عرصـه سیاسـی هـم تجلـی پیـدا 
نفرت هـا و کینه هایـی کـه  و  بکنـد و آن خصومت هـا 
محتویـات دهـه 60 اسـت و عواقـب آن را در دهه 80 و 
90 در عرصـه سیاسـی هـم داریم می بینیـم، رفته رفته 
فرامـوش بشـود. چـون این ملت، ملت یکدسـتی اسـت.
مـن تصـورم ایـن بـود کـه ایـن حداقل هـا را بفهمند 
کـه تریبـون عرصـه شـعر اسـت و شـعر عرصـه هنـر 
خاقیت اسـت و عقاید سیاسـی آدم ها هم به خودشـان 
مربـوط اسـت. ایـن معـادالت بسـیار سـاده هضـم اش 
بـرای بعضی رسـانه ها سـخت اسـت و خودشـان معضل 
درسـت می کننـد و پیچیـده اش می کننـد. بـرای اینکه 
ایـن جریـان ادبیـات را در انحصـار نگـه دارنـد و تبدیل 

بـه یارگیـری سیاسـی بکنند

روایت کاکایی از پشت پرده ماجرای دعوت رویایی به جشنواره هشتم شعر فجر

شعر عرصه هنر خالقیت است و عقاید سیاسی 
آدم ها به خودشان مربوط است

معـاون امـور فرهنگـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
گفـت: در ادامـه طرح کتاب فروشـی به وسـعت ایـران، طرح 
عیدانـه از 22 بهمـن تـا عیـد نـوزوز در سراسـر کشـور اجرا 

می شـود.
 سـید عبـاس صالحـی در دیـدار هفتگـی خـود بـا اهالی 
نشـر در کتاب فروشـی فرهنگان رازی افزود: هدف از اجرای 
ایـن طـرح افزایش ارتباط مـردم با فرهنـگ و فرهنگ کتاب 
خوانـی و تخصیـص مسـتقیم یارانـه کتاب به کتاب فروشـی 

هاست.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح کتاب فروشـی به وسـعت 
ایـران در هفتـه کتاب و اسـتقبال مـردم و کتاب فروشـی ها 
از آن، گفـت: جامعـه کتاب خوان کشـور بـا مراجعه به کتاب 
فروشـی هـای منتخب در شـهر خود مـی تواند کتـاب مورد 

نظـر خـود را با 20 درصـد تخفیف خریـداری کند.
معـاون امـور فرهنگـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
افـزود: در ایـن طـرح عـاوه بـر اختصـاص یارانـه کتـاب بـه 
کتـاب فروشـی هـا، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی نیز با 
پاالیـش اطاعـات بدسـت آمـده از کتـاب خوانـان کشـور از 
عایـق آنـان آگاه می شـود و به اطاعات آمـاری خوبی برای 

اسـتفاده در برنامـه ریـزی دسـت پیـدا مـی کند.

مدیـر عامـل موسسـه خانـه کتـاب نیـز گفـت: در مرحله 
اول ایـن طـرح 215 کتاب فروشـی ثبت نام کـرده بودند که 
105 کتـاب فروشـی بـرای اجرای طـرح انتحاب شـدند یک 

میلیـارد ریـال یارانـه کتاب بـه آنان پرداخت شـد.
مجیـد غامـی جلیسـه، بـا بیـان اینکـه در ایـن طـرح 
هرکـس کـه وارد کتـاب فروشـی مـی شـد از ایـن طـرح 
اسـتفاده مـی کـرد، افـزود: ایـن طـرح در 21 اسـتان اجـرا 
شـد و 32 کتـاب فروشـی در تهـران، 20 کتـاب فروشـی در 
اصفهـان و 10 کتـاب فروشـی در خراسـان رضـوی به عنوان 

اول تـا سـوم را کسـب کردنـد.
مدیـر عامـل موسسـه خانه کتـاب با بیـان اینکـه هر فرد 
بـا ارائـه کارت ملی می توانسـت تا سـقف یک میلیـون ریال 
خریـد از تخفیف 20 درصدی اسـتفاده کنـد، گفت: در هفته 
کتـاب 14 هـزار و 435 نفـر از ایـن طـرح اسـتفاده کردنـد 
بیشـترین سـهم را بـه ترتیب اسـتان هـای اصفهـان، تهران 
و گیـان را داشـتند.  غامـی جلیسـه افزود: از محاسـن این 
طـرح توجـه معاونـت امـور فرهنگی به کتـاب فروشـی ها و 

خریـد مصـرف کننده از درگاه کتاب فروشـی هاسـت. 
وی گفـت: اسـتفاده از یارانـه کتـاب بـرای کتاب فروشـی 
هـا حداقـل و کف 20 میلیون ریال اسـت و سـقف آن نیز در 

آینـده اعام خواهد شـد.
هفتمیـن دیدار سـید عباس صالحی معـاون امور فرهنگی 
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی با اصحاب رسـانه در کتاب 
فروشـی فرهنـگان رازی در ضلـع جنوبی بوسـتان رازی و در 

خیابـان هال احمر برگزار شـد.
کتاب فروشـی فرهنـگان رازی با مدیریت مسـعود اعرابی، 
دو سـال پیـش بـا هـدف اشـاعه فرهنـگ کتـاب خوانـی در 
یـک هـزار متر مربـع و 20 هزار عنوان کتاب بزرگسـال و 12 

هزار کتاب کودک در راسـته موتور فروشـان و توسـط بخش 
خصوصـی دایـر شـده اسـت کـه عـاوه بـر فـروش کتـاب، 
خدمـات فرهنگـی رایگانی همچون مشـاوره به خانـواده ها و 

ایجـاد فضـای مناسـبی برای کـودکان ارائه مـی کند.
شـاخصه مهـم ایـن کتـاب فروشـی بـا وجـود اقتصـادی 
نبـودن امـروزه ایـن حرفه، نفروختـن کتاب های آموزشـی و 
کمـک آموزشـی و ارائه کتـاب های کیفی اسـت، که نیازمند 

حمایت از سـوی مسـئوالن اسـت.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

طرح عیدانه کتاب در سراسر کشور اجرا می شود

خبر

برگزیدگان بخش 
جنبی جایزه ی 
بهرام صادقی

اثـر  سـه  گذشـته،  روز 
جنبـی  بخـش  برگزیـده ی 
صادقـی  بهـرام  ادبـی  جایـزه ی 
جنبـی  بخـش  در  شـد.  اعـام 
کـه اجـرای آن بـا هـدف اصلـٍی 
بـا  و گسـترده تر  بیشـتر  ارتبـاط 

مخاطبـان، به طـور مسـتقل بـر عهـده ی کتابخـوان طاقچـه گذاشـته شـد، این 
سـه داسـتان بـا مشـارکت کاربـران ایـن نرم افـزار بیشـترین امتیـاز را کسـب 
کردنـد: داسـتان برگزیـده ی اول:  »وی«، نوشـته ی فرشـاد موسـی زاده از تهران 
داسـتان برگزیـده ی دوم: »بازخوانـی زندگی وحشـت آور آقای هدایـت جبرپور«، 
نوشـته ی م.ر.ایـدرم از قـم داسـتان برگزیـده ی سـوم: »اتـرک« نوشـته ی امیـن 
اطمینـان از مشـهد بنـا بـر اعـام مدیـران کتابخـوان طاقچـه، سـه معیـار »امتیاز 
مسـتقیم کاربران«، »شـمار دانلود هر داسـتان« و »شـمار نظردهندگان« با ضرائب 
متفـاوت در محاسـبه ی امتیـاز نهایـی مدنظـر قـرار گرفتند و سـه اثـر برگزیده بر 
اسـاس ایـن محاسـبه مشـخص و اعـام شـدند. شـایان ذکـر اسـت که شـمار کل 
دانلـود بیسـت داسـتان برگزیده فقط در طاقچـه تا پایان مهلـت رأی گیری نزدیک 
بـه سـی هزار )دقیقـاً 29231( دانلـود بـوده و شـمار نظردهندگان حدود هـزار نفر. 
دبیرخانـه ی جایـزه اطاعات تماس برنـدگان را در اختیار مدیران طاقچـه قرار داده 

و داستان نویسـاٍن برگزیـده بـه زودی جوایـز خـود را دریافـت خواهنـد کـرد.

جایزه ی هدایت 
نامزدهای خود را 
شناخت 
دوره  نهایـی  نامزدهـای 
چهاردهـم مسـابقه ادبی صادق 

شـدند.  معرفـی  هدایـت 
 از میان 32 داسـتانی که در 
داوری ایـن مسـابقه بـاال آمـده 
بودنـد، 11 داسـتان بـه مرحله 

نهایـی راه یافته انـد کـه برحسـب حـروف الفبـا عبارت انـد از: »آسانسـور« 
نوشـته همـا جاسـمی، »اورژانـس عروسـک ها« نوشـته محمدرضـا نارکی، 
»پسـرعمویم پسـر نوح بود« نوشـته سـپیده نـوری، »جای خالی« نوشـته 
تکتم توسـلی، »جنبش دوباره حسـی آشـنا اما پیر« نوشـته یاسـر قاسمی، 
»سـرد، تاریـک، بی انتها« نوشـته مهسـا زهیری، »شـهرزاد و من« نوشـته 
ناصـر،  پیـام  نوشـته  فیل هـا«  انعـکاس  »قوهـا  بشـیرزاده،  شـقایق 
»مـادی تائـو« نوشـته نیلوفر انسـان، »نازمر« نوشـته سـمیه حمـدی، »یا 

حسـین« نوشـته شها رضاسـلطانی.
چهـار نفـر برنـدگان نهایـی مسـابقه هدایـت 28 بهمن مـاه مصـادف بـا 

سـال روز تولـد ایـن نویسـنده اعـام خواهند شـد.

آیا باید داستان 
ایرانی خواند؟

از  نشسـت  نخسـتین 
داسـتان  مـاه  نشسـت های 
ایرانـی بـا موضـوع »آیـا بایـد 
داسـتان ایرانی خوانـد؟« برگزار 

شـد. 
به گـزارش ایسـنا، موسسـه  
بـا  »آپ آرت مـان«  فرهنگـی 

همکاری »نشـر چشـمه« سلسله نشسـت های ماه داسـتان ایرانی را برگزار 
می کننـد. در ایـن سلسـله نشسـت ها کـه بـا حضـور اصحـاب قلـم برگزار 
خواهـد شـد، عـاوه بر داسـتان خوانی، با حضـور مدعوین مختلـف، جایگاه 

داسـتان ایرانـی و آینـده پیـش  روی آن بررسـی خواهـد شـد. 
اولیـن جلسـه  از سـری نشسـت های ایـن برنامـه بـه موضـوع »آیـا باید 
داسـتان ایرانـی خوانـد؟« اختصـاص دارد و »حسـین سـناپور«، »سوسـن 
شـریعتی« و »احمـد غامـی« به گفت وگـو درباره  این موضـوع می پردازند. 
همچنیـن »هوتـن شـکیبا« داسـتان »خیابان هـای نیمه شـب« را از کتاب 

»سـمت تاریـک کلمات« نوشـته  حسـین سـناپور بازخوانـی می کند. 
این نشسـت 12 بهمن ماه از سـاعت 17 تا 19:30 در خیابان کریم خان، 
خیابان ایرانشـهر، خیابـان کانتری، پاک 48، موسسـه آپ آرت مان برگزار 

 شد. 

مصطفی اسالمیه 
درگذشت 
مصطفی اسامیه، نویسنده و 
مترجم پیشکسـوت، درگذشـت.   
ایـن چهـره پیشکسـوت صبـح 
بهمن مـاه   11 یکشـنبه  روز 
 74 سـن  در  و  منـزل  در 
سـالگی از دنیـا رفـت. مصطفی 
نمایشـنامه نویس،  اسـامیه، 
مترجـم،  و  زندگی نامه نویـس 

متولـد سـال 1320 در تهـران بود.  »تاریخ هنر مدرن: نقاشـی، پیکره سـازی 
و معمـاری در قـرن بیسـتم«، »تئاتـر تجربـی: از استانیساوسـکی تـا پیتـر 
و  زاغه نشـین«  »میلیونـر  کوبیسـم«،  دربـاره  نوشـته  »چهـار  بـروک«، 
دو  همچنیـن  او  از  هسـتند.  او  ترجمه هـای  از  ب ل م ون ـدا«  و  »ب ال ت ـازار 
سرگذشـت نامه از نیمـا یوشـیج و دکتـر محمـد مصـدق بـا نام هـای »بـه 
کجـای ایـن شـب تیـره« و »فـوالد قلـب« بـه جـا مانـده اسـت. »رسـتم و 
و  پ ـرده«  ه ف ـت  در  ن م ای شـ ن ام ه  م اک سـ ی م:  »رض اخ ـان  سـهراب«، 
»ماجـرای شـگفت انگیز دیویـد نیوسـام« هم از نمایشـنامه های منتشرشـده 

هسـتند. اسـامیه 
همچنیـن »خورشـید شـاه« بازنوشـته از متـن کهـن »سـمک  عیـار« و 
»ایبسـن و اسـتریندبرگ: نقد و تفسیر نمایشنامه نویسـان نروژی و سوئدی« 

از دیگـر آثـار به جامانـده از ایـن نویسـنده و مترجم انـد. 

جایزهجایزه خبرنشست
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پیش بینی ورود 5 تا ۱0 درصد 
سرمایه پس از اجرای برجام

به استان کرمان
معـاون برنامه ریـزی اسـتانداری کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه طبـق پیش بینی هـا، 200 میلیـارد دالر 
سـرمایه پس از اجرای برجام وارد کشـور می شـود، 
گفـت: بایـد بـرای ورود پنـج تـا 10 درصـد ایـن 
میـزان سـرمایه بـه اسـتان کرمـان برنامـه ریـزی 
کنیـم.  بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا فتـوت در 
نشسـت بـا نایـب رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، 
معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان، بـا اعـام این 
خبـر گفـت: تدویـن فرصت هـای سـرمایه گـذاری 
و جـذب سـرمایه گذار دو مقولـه متفـاوت هسـتند 
سـرمایه  فرصت هـای  کتابچـه  تهیـه  ضمـن  کـه 
گـذاری اسـتان، باید برای جـذب سـرمایه گذار نیز 
تـاش کنیـم.  وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان 
پتاسـیل های بسـیاری بـرای سـرمایه گذاری دارد، 
تصریـح کـرد: باید در ایـن زمینه نقشـه راه تعریف 

 . کنیم
سـید مهـدی طبیـب زاده نایـب رییـس اتـاق 
اسـتان  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی، 
ایـن نشسـت گفـت: در حـال حاضـر  کرمـان در 
بخش هایـی که به لحاظ سـرمایه گذاری در اسـتان 
کرمان دارای پتانسـیل هسـتند مشـخص اسـت به 
عنـوان مثال در حـوزه انرژی ظرفیـت خوبی وجود 
دارد کـه بایـد مبلغـی را بـرای سـرمایه گـذاری در 
ایـن بخـش در نظـر بگیریم و سـپس بـرای تحقق 
اینکـه  بیـان  بـا  وی  کنیـم.   تـاش  مبلـغ  ایـن 
گردشـگری،  معـدن،  نقـل،  و  حمـل  بخش هـای 
بـه سـرمایه گذاری دارنـد،  نیـاز  و...  خودروسـازی 
افـزود: در همـه ایـن بخـش هـا باید بـه دنبال یک 
میـزان سـرمایه گذاری مشـخص باشـیم تـا بتوانیم 
بـه هـدف مـورد نظـر دسـت یابیـم. طبیـب زاده، 
مهمتریـن نیازهـای سـرمایه گذاری را تولید کننده 
قطعـات، تامییـن کننـده مالـی و تضمیـن کننـده 
داخلـی و خارجـی عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: 
سـرمایه گذار  بـرای  بایـد  پروسـه ها  ایـن  همـه 
مشـخص باشـد و صدور مجـوز سـرمایه گذاری نیز 
تسـهیل شـود.  نایـب رییـس اتـاق کرمـان تصریح 
کـرد: بایـد شـرکت هایی کـه تـوان سـرمایه گذاری 
آنهـا بخواهیـم  از  دارنـد تعییـن شـوند و سـپس 
مختلـف  بخش هـای  در  را  مشـخصی  مبلـغ  کـه 

کننـد. سـرمایه گذاری 

کرمان در حوادث رانندگی 
کشور آمار نگران کننده ای دارد

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت: ایـن 
اسـتان در حـوادث رانندگـی کشـور آمـار نگـران 
کننـده ای دارد. بـه گـزارش ایرنـا سـردار رضا بنی 
اسـدی فـر دیـروز در نشسـت پلیـس و خیـران بـا 
در  اگـر  افـزود:  رانندگـی  سـوانح  کاهـش  هـدف 
روزهـای پایانـی سـال جـاری کاری بـرای کاهـش 
زمـره  در  ندهیـم  انجـام  رانندگـی  حـوادث  آمـار 
اسـتان های دارای بیشـترین تعـداد جانباختگان و 
مصدومـان حـوادث رانندگـی قرار خواهیـم گرفت.  
وی بـا اشـاره بـه هزینه هـای باالی خریـد دوربین 
بـر  خیـران  کـرد:  عنـوان  سـرعت  کنتـرل  هـای 
اسـاس تـوان خـود مـی تواننـد در ایـن زمینـه بـه 
کمـک نیـروی انتظامـی بیاینـد. وی یـادآور شـد: 
امنیـت مقولـه ای فراگیـر و مهـم در بخـش هـای 
مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و امنیتـی 
اسـت و همه اقشـار جامعه به آن نیازمند هسـتند. 
وی ادامـه داد: برخـی اوقـات کـم کاری در حـوزه 
فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی موجب می شـود 
کـه نشـانه هـای آن را در حـوزه هـای امنیتـی و 
قضایـی ببینیـم. فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان 
تصریـح کـرد: نگـران کننـده تـر از همـه مسـائل، 
بـه وجـود  ترافیکـی اسـت. وی  مشـکات حـوزه 
کـرد:  بیـان  و  اشـاره  جامعـه  در  متعـدد  خیـران 
برنامـه ریزی هایـی در نیروی انتظامـی برای جلب 
نظـر خیـران بـه سـمت حـوزه امنیـت انجـام و در 
ایـن زمینـه نشسـت هایـی بـا نهادهـای مرتبـط 
از جملـه اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه برگـزار 
شـده اسـت. بنی اسـدی فر گفت: کاهـش حوادث 
رانندگـی بـا جلـب کمـک خیـران، اقـدام خیـری 
اسـت کـه موجب می شـود تعـدادی از سرپرسـت 
هـای خانـوار در حـوادث رانندگـی جان خـود را از 
دسـت ندهنـد و از بـروز مسـائل بعـدی بـرای این 
خانـواده هـا نیـز جلوگیری مـی کند. وی بـا تاکید 
بـر اینکـه پلیـس بـه تنهایی نمـی توانـد در اجرای 
مامویـت هـای خـود به موفقیـت کامل دسـت یابد 
اظهـار کـرد: همـکاری مـردم و خیران زمینه سـاز 
ماموریـت  اجـرای  در  انتظامـی  نیـروی  موفقیـت 
هـای خـود اسـت. وی اقدامـات فرهنگـی را یکـی 
از ابـزار مهـم کاهـش حـوادث رانندگـی و سـایر 
تخلفـات برشـمرد و گفـت: رسـانه هـا ابـزار مهمی 

در توسـعه و ارتقـای فرهنـگ ترافیکـی هسـتند.

جلسه شورای شـهر کرمان شامگاه 
یـک شـنبه برگـزار شـد. معـاون فنی 
ایـن  در  کرمـان  شـهرداری  عمرانـی 
جلسـه بـه اشـاره بـه بحـث آسـفالت، 
گفت: در شـهرک بنی هاشـم 6 کوچه 
بـه طول هـای بالغ بـر 1هـزار و 800 
متـر آسـفالت و کوچـه هـای 2 تا 24 

نیـز لکه گیـری شـده اند.
مشـرفی نیـز در ایـن جلسـه اظهار 
داشـت: شـورای شـهر کرمـان از کوچه هـای مذکـور بازدید 
داشـته و خوشـبختانه رونـد کار آسـفالت ایـن کوچـه هـا 

بخوبـی انجام شـده اسـت.
محمدرضـا فرقانـی بنا به در خواسـت اعضای شـورا شـهر 
قـول داد کـه تـا پایـان سـال جـاری آسـفالت خیابـان بنـی 

هاشـم انجام شـود.
فرقانـی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه پـروژه تقاطع 
غیرهـم سـطح بلـوار هوانیـروز )شـهدای خلبان( اشـاره کرد 
و گفـت: بحـث زمین سـپاه بایـد از طریـق شـهرداری دنبال 

شـود.این موضـوع سـه یـا چهـار روزه قابل حل اسـت.
مشـرفی در ادامـه گفـت: مدت زیـادی بـرای انتقال زمین 
از سـپاه بـه شـهرداری منتظریـم امـا کاری صـورت نگرفتـه 
و در صـورت تحقـق نشـدن ایـن موضـوع بـا مشـکل مواجه 

می شـویم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نگـران هزینـه هـای جـاری مـی 
باشـد، اظهـار داشـت: مـن نگـران ایـن موضـوع هسـتم کـه 
پـروژه را جلـو ببریـم و هزینـه کنیـم اما مشـکل ایـن زمین 

نشـود. حل 
بابایـی افـزود: اگر به نتیجه نرسـیدیم، طبـق قانون زمین 
قیمـت گـذاری مـی شـود و بایـد مـورد قبـول قـرار گیـرد. 
همچنیـن عـاوه بـر زمین سـپاه قسـمتی از دو ملـک دیگر 
در محـدوده ایـن پـروژه قرار دارنـد که باید خریداری شـوند.

مشـرفی بـا اشـاره بـه صحبـت بابایـی در خصـوص 40 
میلیـارد تومـان تملـک در پـروژه ی میـدان آزادی، اظهـار 
داشـت: 40 میلیـارد تومـان تملـک میـدان آزادی را چـه کار 
مـی خواهیـم بکنیـم، اگر مـا 40 میلیارد تملـک نداریم پس 
بایـد همیـن االن تصمیمـی در خصـوص ادامـه کار پـروژه 

شـود. گرفته 
شورای شهر هیچ یک از پروژه ها 

را نیمه تمام نمی گذارد
سـعید گیانـی خطـاب بـه مشـرفی گفـت: شـما امشـب 

آمـده ایـد کـه همـه پـروژه هـا را تعطیـل کنید.
مشـرفی هـم در پاسـخ، اظهـار داشـت: حـرف مـا ایـن 
نیسـت کـه پـروژه تعطیـل شـود، ضمـن ایـن وقتـی بـرای 
پـروژه ای هزینـه می شـود، بایـد فکـر تملـک آن هم شـود 
و هـر پـروژه بایـد از قبـل برنامـه زمانبنـدی جـز بـه جـز 

داشـته باشـد.
حجـت االسـام ربانـی زاده در ادامه گفت: شـورای شـهر 
هیـچ یـک از پـروژه هـا را نیمـه تمـام نمـی گـذارد آن هـم 

وقتـی کـه کار را شـروع و رسـانه ای کـرده ایـم.
بـا  گفـت:  سـپاه  زمیـن  خصـوص  در  کرمـان  شـهردار 
پیگیـری اسـتانداری، شـهرداری و راه و شهرسـازی، اعطـای 
زمیـن معـوض بـه سـپاه در یکـی از نقاط شـهر نهایی شـده 
و سـپاه اکنـون منتظـر دریافـت مجـوز از دفتـر مقـام معظم 

رهبـری اسـت.
 قول می دهیم نگرانی های آقای مشرفی

 را برطرف کنیم
علـی بابایـی بـا اشـاره بـه تملـکات پـروژه میـدان آزادی 
گفـت: در زمـان اتمـام پـروژه بایـد تملـک هـا انجـام شـود. 
همچنیـن تملـک هـا در ضلع شـرقی خیابان بهمنیـار انجام 
شـده و بـرای ضلـع غربـی منتظـر نقدینگـی هسـتیم، یـا از 

طریـق تهاتـر زمیـن و پروانـه انجـام خواهد شـد.
بابایـی بـا اشـاره بـه نگرانـی هـای رئیـس شـورا شـهر، 
افـزود: قـول مـی دهیـم نگرانـی هـای آقـای مشـرفی را 
برطـرف کنیـم، شـهرداری بـرای تملـک زمیـن، نیـاز بـه 
شـد،  کـه  پی گیری هایـی  بـا  امـا  داشـت،  مالـی  منابـع 

بدهـد. پولـی  نبایـد  شـهرداری 
مشـرفی در ادامـه گفـت: پـل سـیدی نیـز بایـد در اولین 
فرصـت تعییـن تکلیـف شـود، بـا توجـه بـه اینکـه بـد قولی 

هـای زیـادی هـم در ایـن خصـوص اتفـاق افتاده اسـت.
بابایـی بـا خنـده گفـت: شـورای شـهر در طی چند سـال 
گذشـته کجـا بـوده اسـت کـه نگرانـی هـای خـود را در این 

خصـوص ابـراز کند.

مشـرفی گفـت: مـن عقیـده دارم کـه هـر پـروژه ای باید 
برنامـه زمانبنـدی داشـته باشـد تـا بتوانیـم طی قـول هایی 

کـه داه ایـم، پـروژه را بـه اتمام برسـانیم.
بابایـی در پاسـخ گفـت: ما برای همـه ی پروژه هـا برنامه 

زمانبنـدی داریم.
پنجعلـی زاده عضـو دیگـر شـورای شـهر کرمـان گفـت: 
ایـن برنامـه زمانبنـدی بـدرد خودشـان مـی خـورد، برنامـه 
زمانبنـدی که شـما در خصـوص پـروژه میـدان آزادی اعام 
مـی کنیـد بر اسـاس برنامـه زمانبنـدی 24 ماهه اسـت ولی 

قـرار اسـت 18 ماهـه تمام شـود.
برنامـه  مبنـای  داشـت:  ابـراز  پاسـخ  در  نیـز  فرقانـی 
زمانبنـدی مـا بـر اسـاس تعـداد شـمع هـا یـی کـه کار می 

شـود، مـی باشـد.
مشـرفی خطـاب بـه فرقانـی گفـت: کار طبـق قانـون و 
کارشناسـی شـده پیـش نمـی رود آن هـم وقتـی کـه قـرار 
اسـت تـا دو سـال دیگـر تملـک زمیـن هـای بهمنیـار انجام 

. د شو
معـاون فنـی عمرانـی شـهرداری کرمان بـه ارائـه گزارش 
در خصـوص پـروژه میـدان آزادی پرداخـت و اعـام کرد که 
تا شـامگاه یکشـنبه این پروژه 20.8 درصد پیشـرفت داشـته 

است.
رئیـس شـورای شـهر کرمـان بـا ناراحتـی اظهار داشـت: 
آمـاری کـه شـما به ما مـی دهیـد شـک برانگیر اسـت، زیرا 
مگـر مـی شـود طبـق برنامـه زمانبدی شـما حتـی 1 درصد  

هـم کمتـر یا بیشـتر در کار پیشـرفت نداشـته باشـد.
مشـرفی تصریـح کـرد: اگـر ایـن درصـدی را کـه داده اید 
تقسـیم بـر 24 مـاه کنیـم دقیقا مـی شـود 20.8 درصد که 
غیـر قابـل قبـول اسـت از برنامـه زمانبنـدی عقـب یـا جلـو 
نیافتـاده باشـید. پیشـنهاد من این اسـت که شـهرداری باید 
برنامـه زمانبنـدی را بـر مبنـای آمـار ریالی و حجمـی بدهد.

بررسی مصوبات کمیسیون ها
در ادامـه ی جلسـه مصوبات کمیسـیون ها مورد بررسـی 

قـرار گرفت.
در ایـن جلسـه مصـوب شـد کـه بـرای اجـرای پـل های 
عابـر پیـاده در سـطح  شـهر فراخـوان داده شـود و طبـق 
مصـوب شـورا شـهر کرمـان بـه هـر فـردی بیـش از 3 پـل 

واگـذار نمـی شـود.
شـهردار کرمـان نیـز خواسـتار افزایش عوارض شـهری تا 
مـرز 100 هزار تومان شـد امـا مورد موافقت اعضای شـورای 

شـهر قرار نگرفت.
همچنیـن مصـوب شـد که بـا توجه بـه نزدیک شـدن به 
ایـام نـوروز هـر 4 منطقـه شـهرداری پـروژه های زیباسـازی 

خود را به جلسـه کمیسـیون بفرسـتند.
دیـوان بیگـی نیـز خواسـتار افزایـش بودجـه فرهنگی در 

سـال 95 شـد .
رییس شـورای اسـامی شـهر تاکید کرد: شـهرداری باید 
بـا کار کارشناسـی، برنامـه زمانبنـدی دقیق اجرای پـروژه را 

اعـام کند.

اعضای شورای شهر کرمان خواستار شدند

 اعالم دقیق برنامه زمانبندی اجرای پروژه ها توسط شهرداری 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139460319012005768 شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در  واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
آقـای الـه یـار فتحـی زاده فرزند الـه وردی بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از بافت در 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 158/81 متـر مربع پـاک 1571 فرعـی از 334 اصلی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان بدرابـاد کوچـه شـماره 2 خریداری 
از کلیـه مالکیـن مشـاعی بدرابـاد محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه این اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـودرا به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض 

طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/13           تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/28

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  م الف 569          

آگهي موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانـون  اول موضـوع  راي شـماره 139460319012004845 هیـات  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در 
واحـد ثبتـي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای 
حسـن اسـکندری نسـب سـیاهکویی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 3 صادره از 
سـیرجان در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 154 مترمربع پـاک 241 فرعـی از 629 
اصلی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان اباده خیابان مرودشـت خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای احمد علـی یزدی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 

عمـوم مراتـب در دونوبـت به فاصلـه 15روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند. بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/28         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/13

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی
م الف 454        

متن آگهی 
بـه حکایـت محتویـات پرونـده 9309983455300127 کـه در ایـن شـعبه 
دادگاه تحـت رسـیدگی می باشـد اعام گردیـده متوفی فوت فرضی... حسـین 
مـرادی اندوهجـردی از تاریـخ..1378.. غایب و ناپدید شـده و هیچگونه خبری 
از نامبرده در دسـت نیسـت لذا بدین وسـیله ضمن اعام مراتب از کلیه کسـانی که 
خبـری از غایـب یـاد شـده دارنـد دعوت می شـود اطاعات خـود را به نحـو مقتضی 
در اختیـار ایـن دادگاه قـرار دهنـد تـا حقـی از کسـی تضییع نگـردد این آگهی سـه 
نوبـت متوالـی هـر یـک بـه فاصله یـک مـاه در اجـرای مـاده 1023 قانـون مدنی در 
امـور مدنـی منتشـر می گـردد بدیهی اسـت چنانچه یک سـال از تاریـخ اولین اعان 

)نشـر آگهـی( حیـات غایـب ثابت نشـود حکـم موت فرضـی او صادر خواهد شـد. 
رئیس دادگاه عمومی )حقوقی( بخش شهداد- محمد جعفری 

آگهی فقدان سند مالكیت 
آقای/خانـم دیانـت سـتوده نیـا کرانـی با تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه گواهی 
شـده از دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 75 سـیرجان مدعـی اسـت کـه سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـاک 6019 فرعـی از 2313 اصلـی واقـع در بخـش 35 
کرمـان ذیـل ثبـت 34255 صفحـه 559 دفتـر 225 بنـام آقای/خانم دیانت سـتوده 

نیـا کرانـی ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم گردیده اسـت که بعلـت جابجائی 
مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصره یک اصاحـی مـاده 120 آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب جهـت اطـاع مـردم آگهـی مـی شـود تـا هر کـس مدعـی انجـام معاملـه یا 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد مـی توانـد ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ 
انتشـار گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیر ایـن صورت پس 
از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک 

صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1394/11/13

مسئول دفاتر اماک ثبت اسناد سیرجان- حامد شیبانی
م الف 593

آگهی فقدان سند مالكیت 
آقای/خانـم جالـت سـتوده نیـا کرانی با تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه گواهی 
شـده از دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 75 سـیرجان مدعـی اسـت کـه سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـاک 1457 فرعـی باقیمانـده از 2313 اصلـی واقـع در 
بخـش 35 کرمـان ذیـل ثبـت 17209 صفحـه 345 دفتـر 126 بنـام آقای/خانـم 
جالـت سـتوده نیـا کرانـی ثبـت و سـند مالکیت صـادر و تسـلیم گردیده اسـت که 
بعلـت جابجائـی مفقـود گردیـده لـذا بدسـتور تبصره یـک اصاحی مـاده 120 آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـاع مـردم آگهـی می شـود تـا هر کـس مدعی 
انجـام معاملـه یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد می تواند ظـرف مدت 10 
روز از تاریـخ انتشـار گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد در غیر این 
صـورت پس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهی سـند مالکیـت المثنی 

بنـام مالـک صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1394/11/13

مسئول دفاتر اماک ثبت اسناد سیرجان- حامد شیبانی 
م الف 594

عطیه بهره بر 
دیـدار اسـتاندار کرمـان بـا مدیـرکل گمـرکات اسـتان 
صبـح روز گذشـته در محـل دفتـر اسـتاندار برگـزار شـد.

اسـتاندار کرمـان در ایـن دیـدار ضمـن تقدیـر از اداره 
کل گمـرکات اسـتان کرمـان گفـت: تحـوالت خوبـی طـی 

دو سـال گذشـته در گمـرک صـورت گرفتـه و راه انـدازی 
پنجـره واحـد موجـب کاهـش بروکراسـی اداری شـده و بـا 
اجـرای ایـن طـرح در دسـتگاه هـای دیگـر نیـز پیشـرفت 

خوبـی خواهیـم داشـت. 
علیرضـا رزم حسـینی با اشـاره بـه این که گمـرک ایران 

یکـی از قدیمی ترین دسـتگاه های کشـور اسـت افـزود: راه 
انـدازی پنجـره واحـد تجـارت فـرا مـرزی در ایـن دسـتگاه 

فسـاد مالـی را کاهش داده اسـت.
وی اظهـار داشـت: دولـت تدبیـر و امیـد قصـد دارد بـه 
بحـث  در  را  بروکراسـی  کاهـش  کـه  رود  پیـش  سـمتی 
صنعـت، معدن، کشـاورزی، اسـتاندارد و ... پیش رو داشـته 
باشـم. رزم حسـینی گفـت: در حـال حاضـر تمـام بازارهای 
کاری جهـان بـه ایـن شـکل اداره می شـود و اجـرای ایـن 
وقـت  اتـاف  یـا  و  اضافـی  هزینه هـای  بسـیاری  از  طـرح 

می کنـد. جلوگیـری 
اسـتاندار کرمـان تاکیـد کـرد: گمـرک بایـد ایـن حرکت 
نـو را ادامـه دهـد و  گمرک کامـا مجازی راه انداری شـود.

مدیرکل گمرکات استان کرمان:  سیستم گمرک 
کشور به سیستم جهانی متصل می شود

مدیـرکل گمـرکات اسـتان کرمـان نیـز در ایـن نشسـت 
بـا اشـاره بـه 3 برنامه ی مهم یـک سـاله اداره کل گمرکات 
اسـتان، گفـت: اجـرای سیسـتم جامع امـور گمرکـی، ایجاد 
پنجـره واحـد تجـارت فرامرزی و هوشـمند سـازی از برنامه 

هـای مهم ایـن اداره می باشـند. 
امـور  جامـع  سـامانه  داشـت:  اظهـار  قـادر  محمدرضـا 
گمرکی در کرمان از خرداد ماه سـال گذشـته اجرایی شـده 

و گمـرک اسـتان در اجـرای طـرح هـای نوین جـزو گمرک 
هـای پیشـرو در کشـور بوده اسـت.

تجـارت  واحـد  پنجـره  انـدازی  راه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فرامـرزی در شـهریورماه سـال جـاری، تصریح کـرد: تحقق 
پنجـره واحـد تجارت فرامرزی در سـال جاری بـا جدیت در 

اداره کل گمـرکات اسـتان کرمـان دنبـال شـده اسـت.
قـادر خبـر داد:مراجعـه مردمی به گمـرک در حال حاضر 
بـه صفـر رسـیده اسـت. حـذف پروانه هـای کاغـذی نیز در 
گمـرکات اسـتان انجام شـده اسـت. اتصـال اظهارنامه های 
اسـتان هـا بـه یکدیگـر موجـب شـده کـه تخلفـات در این 
حـوزه نیـز کاهش یابـد در حال حاضـر تمامی پروانـه ها به 

صـورت مجـازی صادر می شـود.
مدیـرکل گمـرکات کرمان یادآور شـد: 197 میلیون دالر 
صـادرات در 10 ماه سـال جاری در این اسـتان داشـته ایم. 
درآمـد اداره کل گمـرکات اسـتان کرمـان در سـال جـاری 
پنـج هـزار و 670 میلیـارد ریـال بـوده که 15 درصد رشـد 
داشـته اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: میـزان واردات اسـتان 
کرمـان در سـال جـاری نیـز 681 میلیون دالر بوده اسـت.

قـادر در پایـان افـزود: بـه زودی سیسـتم گمرک کشـور 
بـه سیسـتم جهانـی متصـل مـی شـود و ایـن امر بـه دلیل 

شـرایط بعـد از برجـام محقق شـده اسـت.

تقدیر استاندار کرمان از حرکت های نو در گمرک
 خبر

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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پیامک : 
500022030347

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سیاست

از حاشـیه رفتـن پرهیـز دارم  در 
بـه  برمی گـردم  مسـتقیما  نتیجـه 
پـور  ثبت نـام  روز  پیـش،  چنـدی 
بـرای نمایندگـی مجلـس  ابراهیمـی 
دهـم  دوره ی  در  اسـامی  شـورای 
کرمـان  فرمانـداری  در  را  وی  کـه 
دیدم، قبـل از هرچیـز ایـن حاشـیه ی 
جالب تـر از متـن را بازگـو کنـم کـه 
قبـل از وی زاهـدی تشـریفات اداری ثبت نـام را انجـام داده 
بـود و در جمع خبرنـگاران مشـغول پاسـخ گفتن به سـواالت 
ایشـان بـود کـه چنـد نفـر از بیـرون هـر از چنـدی عامتـی 
می دادنـد کـه بـس اسـت و سـوال دیگـری نکنیـد و خاصه 
در سـالن کنـاری قـدم می زدنـد و دنـدان قروچـه می کردنـد 
و وقتـی کـه زاهدی همـه ی حرف هایـش را زد و به سـواالت 
جـواب داد راهـی شـد کـه بـرود و در محوطـه ی فرمانـداری 
بـود کـه همان شـخصی کـه عامت مـی داد بس اسـت دیگر 
مصاحبـه را تمـام کنیـد، گفـت آقـا مـن ایـن همـه عامـت 
می دهـم چـرا در جریـان نیسـتی شـما؟ و وقتی بـا بی خبری 
مـن مواجـه شـد گفـت: جنـاب آقـای دکتـر پورابراهیمـی 
رسـیده اند و حـاال ساعتی اسـت کـه بیـرون از فرمانـداری و 
تـوی اتومبیـل منتظرنـد که زاهدی بـرود تا ایشـان بتوانند با 
جمع کثیری از طرفداران و اسـتقبال کنندگان و مشـوقین و 
دیگـران وارد فرمانـداری بشـوند،  و ایـن اولین بـار بود که من 
بـا اینگونـه اعمال زیبا در امر سیاسـت آشـنا شـدم و هرچند 
قبـا جسـته و گریخته دربـاره ی اصول احتـرام دیپلماتیک و 
رسـوم متـداول در وزارت هـای خارجه ی کشـورهای مختلف 
چیزهایـی خوانـده بـودم امـا ایـن دیگـر از آن نایاب هـا بـود 
و یـا شـاید مـن تـا بحـال چنیـن رویکـردی را ندیـده بـودم 
خاصـه آن دوسـت مان هـم کـه از طرفـداران پورابراهیمـی 
بـود بـه سـمت در ورودی ماشـین های فرمانـداری رفـت و 
جالـب اینجاسـت که از همـان در پور ابراهیمـی و آن جمعی 
کـه ذکـر خیرشـان بود وارد شـدند )نـه از دری کـه از اتاقک 
نگهبانـی می گـذرد( و با صلـوات و عکس و بفرماییـد و یا اهلل 
فـراوان بـه بخـش اداری انجـام تشـریفات ثبت نـام رفتنـد و 
طـرف داران هـم در سـالن به انتظار ایشـان ایسـتادند و وقتی 
که جمعیت بیشـتر از گنجایش سـالن شـد و حرکت را برای 
خبرنـگاران هـم سـخت کرد شـخصی گفـت آقایان تشـریف 
از مدافعیـن  ناگهـان سـالن  و  ناهـار  بـرای  برویـم  بیاوریـد 

ودوسـت داران و مشـوقین و غیـره خالـی شـد.
رویکـرد بعضـی از کاندیداهـا هـم مرا بـه یاد همـان روز و 
خاطـره ی ناهـار می انـدازد. متاسـفانه مـردم و روزنامه نگاران 
مـا خیلـی اهـل جسـت  و جـو در گذشـته نیسـتند و در کل 
وقـع آنچنانـی به نظـرات کاندیداهـا در گذشـته نمی گذارند، 
هرچنـد بعضـی از ایـن مسـائل را نمـی ود بـه ایـن راحتی ها 
فرامـوش کـرد بـرای مثال می تـوان بـه نظـرات پورابراهیمی 
نماینـده ی کنونـی مجلس شـورای اسـامی نگاهـی انداخت،  
وی در دوران مدیریـت اش در بـورس منطقـه ای کرمـان بـه 
شـدت از سیاسـت های دولـت اصاحـات دفـاع می کـرد کـه 
در آرشـیو فردوس کویـر و در تاریـخ 26شـهریورماه 84 و در 
شـماره 333 ایـن هفته نامـه و همینطـور در حافظـه ی مـردم 
عزیـز ایـن گفته ها ثبت شـده اسـت و جالب اینجاسـت که در 
دوران احمدی نـژاد وقتـی کـه در انتخاباتـی کـه همـه  به یاد 
داریـم با کسـب 102748 رای وارد مجلس شـورای اسـامی 
شـد هماآوایـی بسـیار زیـادی بـا قـوه ی مجریـه و رئیـس 
جمهـور وقـت از خـود نشـان داد تـا جائـی کـه بیـن عـده ی 
زیـادی از سیاسـون به نماینـده ی طرفدار دولت مشهورشـده 
بـود وجالب تـر ازهمـه ی اینهـا اینجاسـت کـه در فرمانـداری 
کرمـان و بعـد از ثبت نـام بـه خبرنـگاران گفـت: ما بدشـانس 
تریـن نمایندگان تاریـخ کرمان بودیم چراکـه از فردای روزی 
کـه پـا بـه مجلـس گذاشـتیم تحریم ها اعمال شـد و کشـور 
وارد وضعیـت بـد و پـر از مشـکات خـاص اقتصـادی شـد و 
مـا بـه هیچ وجـه پیـش بینـی نمی کردیم کـه 7 خـرداد وارد 
مجلـس بشـویم و 10 خـرداد تحریم هـا آغـاز شـود و در روز 
هفتـم ما هنوز نمی دانسـتیم صندلی ها کجاسـت و میکروفن 
را چطـور بایـد روشـن کنیـم که گفتنـد: تحریم ها آغاز شـده 
و بـه اذعـان نمایندگانـی کـه بیـش از سـه دوره در مجلـس 
بوده انـد ایـن دوره ی نمایندگـی بـه جهـت محدودیـت منابع 
و مشـکات مالی، سـخت ترین دوره ی نمایندگـی در مجلس 

بوده اسـت.
اینجاسـت کـه بـا یک بام و دو هوا به سـبک ایشـان آشـنا 
می شـویم و تـازه در می یابیـم کـه چطـور وقتی کـه بحث بر 
سـر دسـت آوردهای دوران کاری ایشـان بـه عنـوان نماینـده  

اسـت، با پیـش کشـیدن تحریم ها کاسـتی ها را می پوشـانند 
ولـی وقتـی که بحث بر سـر پیروزی دولت فعلـی در زمینه ی 
روابـط بین الملـل و برجـام و دیگـر تاش هـای دولـت تدبیـر 
و امیـد اسـت ایشـان بـه راحتـی در مصاحبه با ایسـنا مطرح 
:رفـع تحریم هـا تنهـا 20 درصـد مشـکات  می کننـد کـه 
اقتصـادی کشـور را حـل می کنـد«، وی می افزایـد: سـواالت 
مطـرح شـده در اذهـان عمومی کـه آیا تحریم نفت برداشـته 
می شـود؟ آیـا تحریـم بانـک مرکـزی حـل می شـود؟ همه و 
همـه مـا را سـرگرم می کنـد و از مسـائل اصلی باز مـی دارد.

پـور ابراهیمـی با بیـان این که »حل 80 درصـد موضوعات 
اقتصـادی کشـور از درون امکان پذیـر اسـت«، خاطرنشـان 
کـرد: ظرفیت هـای درونـی نظـام کامـا آمـاده اسـت و تفکر 
حـل مشـکات اقتصـادی بـا رفـع تحریم ها و یـا از بیـرون از 

نظـام کاما اشـتباه اسـت.
وقتـی  پورابراهیمـی  پیاپـی  موضع هـای  تغییـر  حـاال  و 
جالب تـر می شـوند کـه در می یابیـد آن کـس کـه از یارانه ها 
طرفـداری می کـرد و در متـن بـاال دیدیـم که چگونـه از حل 

مشـکات اقتصـادی یـا ظرفیت هـای درون نظـام صحبـت 
می کنـد بـه روایت خبـر آنایـن در برنامه تلویزیونـی روزآمد 
کـه هـر صبـح از شـبکه پنج پخـش می شـود دربـاره حذف 
یارانـه گـروه هـای مختلـف جامعه گفـت:» در قانـون بودجه 
سـال 93 بـرای دولـت تعیین تکلیـف کرده بودیـم که مکلف 
اسـت نسـبت بـه پرداخـت یارانـه بـر اسـاس میـزان درآمـد 
طبـق قانـون هدفمنـدی اقـدام کنـد. یـک شـر ایطـی آنجـا 
لحـاظ شـده بـود. بـه عنـوان مثـال مشـخص شـد اول ثبت 

نامـی صـورت گیـرد و به کسـانی که ثبت نام می کننـد یارانه 
تعلـق گیـرد اما تقریبـا عمده مردم ثبـت نام کردنـد. فاز دوم 
ایـن بـود کـه دولـت عـددی به عنـوان عـدد درآمـدی دولت 
اعـام کنـد و کسـانی کـه در فـرم های ارائه شـده بیشـتر از 
آن دریافـت کننـد از فهرسـت یارانـه حذف شـوند. فاز سـوم 
کسـانی که عددشـان کمتر اسـت راسـتی آزمایی شـوند که 

درآمد شـان درسـت هسـت یـا خیر.«  
نایـب رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ادامـه داد:» 
دولـت در سـال 93 ایـن را اعمـال نکـرد. بـا توجـه بـه ایـن 
موضـوع در سـال 94 در قانـون بودجـه دسـت دولـت را بـاز 
گذاشـتیم. بدیـن شـکل دولـت بـر اسـاس اطاعـات و نظام 
جامـع اطاعانـی کـه در بخـش هـای دارد مـی تواند نسـبت 
بـه ایـن موضوع اقـدام کند. یک تفـاوت در بودجـه 93 و 94  
وجـود دارد و آن اینکـه امسـال از پرداخـت نقـدی کم شـده 
اسـت و بر اسـاس آن رقم 42 هزار میلیارد تومان برای سـال 

جـاری بـه 39 هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت.
تـا اینجـا هنـوز مشـخص نشـده کـه ایشـان بـا یارانه هـا 

مخالـف هسـتند یـا موافـق و آیـا ایشـان عقیـده دارنـد باید 
دولـت را تـا آنجـا کـه می شـود کوچـک کـرد و یـا اینکـه 
آنقـدر آن را بـزرگ کـرد کـه در اقتصـاد هـم به شـدت نقش 
اشـته باشـد و مشـکات اقتصـادی را دولـت حـل کنـد؟ بـه 
هـر حـال ایـن نقطـه نظـرات دقیقـا در برابـر یکدیگـر قـرار 
دارنـد و بـه شـدت موجبـات تعجـب را فراهـم می کننـد که 
ایـن همـه گـردش آیـا ایجـاد سـرگیجه نمی کند؟ بـه عنوان 
یکـی از آخریـن نمونه هـا هرچنـد کـه نمونـه بسـیار اسـت 

بـه گفته هـای ایشـان دربـاره ی عملکـرد بانکـداری در دوران 
احمدی نـژاد اشـاره می کنم کـه در پورتـال اختصاصی گفت و 

گـو منتشـر شـده و قضـاوت را بـه شـما وا می گـذارم:
ابراهیمـی گفـت: دولـت آقـای احمـدی نـژاد اقداماتی که 
در سـال 84 تـا 86 انجـام داد تمـام تمرکزش ایـن بود تا نرخ 
بهـره بانکـی را کاهـش دهد تـا بتواند نرخ تأمین مالی کشـور 
را مدیریـت کنـد همچنیـن در قانون برنامه توسـعه هم آمده 
بـود کـه بایـد نـرخ سـود بانکی تـک رقمی شـود. لـذا دولت 
احمـدی نـژاد در دو سـال اول بیشـتر روی ایـن مسـئله کار 
کـرد و حتـی بهـره بانکـی را نیز کاهـش داد و در پایان سـال 
86 شـاهد بودیـم کـه نـرخ بهـره بانکی بـه 14 درصد رسـید 
ولی در دو سـال آخر دولت ایشـان شـاهد بودیم که اقدامات 
عجیـب و غریبـی کـه بانک مرکزی انجام داد و سـود سـپرده 
بانکـی را به شـدت افزایش داد موجب شـد کـه تمام زحماتی 
کـه بـرای تک رقمی شـدن نـرخ سـود بانکی صـورت گرفته 
بـود، بـه هـدر بـرود و رقـم هـای سـود بانکـی به شـدت باال 
رفـت و بـه عددهـای عجیب و غریبی رسـید و اکنـون هزینه 
تأمیـن مالـی در کشـور بـاالی 30 درصـد اسـت و در هیـچ 
جـای دنیـا چنین نـرخ هایی وجود نـدارد و عمـا بنگاهها را 

بـا محدودیـت هـای جدی مواجـه کرد. 
علیرغـم  بنابرایـن  کـرد:  تأکیـد  ابراهیمـی  پـور  دکتـر   
کارهایـی کـه در ابتـدای دولـت احمـدی نـژاد انجـام شـد و 
بیشـتر بـه سـمت اهـداف اصلـی فعالیـت بانکـداری و تأمین 
مالـی کـه در برنامـه هم بر آن تأکید شـده بـود حرکت کرده 
بودیـم به یکباره در سـال هـای بعد این زحمـات هدر رفت و 
وضع بسـیار بدتر شـد و شـرایط به جایی رسـید که در سـال 
90 بانـک مرکـزی بـه یکباره اعـام کرد که سـود بانکی را به 
بـاالی 25 درصد افزایش داده اسـت و عمـا اتفاقات ناگواری 

در نـرخ تأمیـن مالـی اقتصاد کشـور رخ داد.
 هرچنـد کـه بعیـد می دانم اسـتیضاح وربیعی وزیـر کار را 
کسـی از یاد برده باشـد امـا نامه ی سرگشـاده ی دبیر خانه ی 
کارگـر بـه پورابراهیمی شـاید نیاز به یاد آوری داشـته باشـد 
چـرا کـه ایـن نماینده ی کارگـران کرمـان در نامـه ی خود به 

نماینـده ی مجلس شـورای اسـامی گفت:
شـما مدت هـا در سـازمان تامیـن اجتماعـی در بخـش 
شسـتا کـه دارای صدهـا کارخانـه بـزرگ و کوچک می باشـد 
مسـئولیت داشـتید. چه شـد کـه در کنـار دغدغه های شـما 
بابـک زنجانی هـا به وجـود آمدند و هـزاران میلیـارد تومان از 

ثـروت اندوختـه فقـرا بـه یغمـا بردند؟
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، عبـاس کاربخش در بخشـی 
از ایـن نامـه آورده اسـت: جنـاب آقـای پورابراهیمـی حتماً 
از وضعیـت نابسـامان معیشـتی کارگـران مطلع شـده اید که 
در اثـر سیاسـت های غلـط دولت هـای دو دوره قبلـی کـه 
حضرتعالـی از حامیـان آنـان بودیـد در اثـر ایجاد تورم سـی 
درصـدی طـی دو دوره حکومـت دوسـتان شـما بـر منابـع 
عظیـم اقتصـادی کشـور فاصلـه فقـر و غنـی را بـه شـدت 
افزایـش و حداقـل دسـتمزد را بـا خـط فقـر به 5 تـا 6 برابر 

رسانیدند.
در پایـان بـه یکـی دیگـر از نـکات جذابـی کـه در روز 
ثبت نـام از زبـان وی شـنیدم اشـاره می کنم که گفـت: وقتی 
در مجلـس حاضر شـدم دیدم که نمایندگان ما تنها هسـتند 
و خودشـان بـا کیفشـان می رونـد و در مجلـس می نشـینند 
حـال آنکـه حتـی دونده هـا تیم چنـد نفـره ای در اطرافشـان 
هسـت کـه یکـی بـه آنهـا آب می دهنـد و دیگـری مشـغول 
نصیحـت اسـت و شـخص دیگـری تشـویق می کنـد و غیـره 
امـا مـا نماینـدگان در مجلـس تنهـا بودیـم و دفترمـان هـم 
مشـترک اسـت. واقعـا از یک دهـدار و بخش دار هـم کم تر به 
نظـر می آمدیـم چـرا که ایشـان حداقـل سـردفتری ویا چند 
نفـر پرسـنل زیـر دسـت خـود دارنـد اما مـا نماینـدگان تنها 
بودیـم، این بـود که در کمیسـیون آئین نامه هـای داخلی این 
قضایـا را مطـرح کـردم و بـا اعتمـادی کـه بـه بنده داشـتند 
بـه عنـوان نایـب رئیـس آنجـا مشـغول بـه خدمت بـودم و با 
پیگیری هایـی کـه انجـام شـد توانسـتیم بـرای اولین بـار در 
تاریـخ مجلـس و بـه پیشـنهاد شـخص من مصـوب کنیم که 
هـر نماینـده می توانـد 5 نفـر از نیروهـای دولتی کـه خودش 
انتخـاب کنـد و البتـه بـا توافق آن نیـروی دولتی تمـام وقت 
بـا کلیـه ی حقـوق و مزایا در کنار نماینده حاضر شـود و فقط 
در پایـان مـاه آن نماینـده اعام کند که ایشـان در کنار بنده 
خدمـت می کـرده تا حقـوق اش به وی داده شـود و با اکثریت 
آرا هـم ایـن طـرح تصویب شـد. می بینیـد یکی از اشـخاصی 
بازگردانـدن  مدعـی  می دهـد  موضـع  تغییـر  اینگونـه  کـه 

پرسـتیژ و دیسـیپلین بـه نمایندگان مردم اسـت.

علی مطهری:
برخورد پلیس راهور با بدحجابی، 

قانون ندارد
موضـوع حجاب یکـی از چالش های همیشـگی در 
فرهنگ عمومی ایران اسـت. آمارهـای مختلفی درباره 
رعایـت حجـاب در ایـران وجـود دارد، امـا منتقـدان 
بـه وضـع حجـاب همچنـان ناراضـی هسـتند. یکی از 
منتقدان همیشـگی بـه وضع حجـاب در جامعه، علی 
مطهـری، نماینـده مـردم تهـران در مجلس اسـت. او 
معتقـد اسـت بایـد تاش هـای بیشـتری بـرای بهبود 
وضـع حجـاب شـود. ایـن درحالـی اسـت کـه در امـر 
حجـاب، بیشـترین نمـود،  برخوردهـای پلیس اسـت. 
چنـدی پیـش هم تردد مختلـط گردشـگران در کویر 
مرنجـاب ممنـوع شـد. هرچند این تصمیم مسـئوالن 
شـهر نائیـن بـا اعتراضاتی همراه بـود،  امـا در یکی، دو 
مـورد، بـه دلیل نشسـتن زن و مـرد کنار هـم، پلیس 
مانـع تـردد اتوبـوس گردشـگران در کویـر مرنجـاب 
شـد. از سـوی دیگـر پلیـس راهـور اعـام کـرده که با 
بدحجابـی در خودروهـا برخـورد می کنـد. مطهری در 
پاسـخ به اینکه اسـام دربـاره حجاب دسـتوراتی دارد 
کـه بایـد اجـرا شـود؛ اما بـه بهانـه حجاب یک سـری 
برخوردهـا می شـود؛ مثا تورهای مختلط گردشـگری 
در کویـر مرنجـاب با منع مواجه شـد، حتـی یکی، دو 
مـورد اجـازه ورود اتوبـوس گردشـگران به نائیـن داده 
نشـد چون زن و مرد در اتوبوس کنار یکدیگر نشسـته 
بودنـد. چطـور می شـود هـم حجـاب و عفـاف رعایت 
شـود و هـم حداقـل آزادی هـای فـردی، گفت:»اینکه 
در مسـأله حجاب افراط شـود، درسـت نیسـت. این که 
جلوی گردشـگرها را بگیرند، پسـندیده نیست. ما حق 
تجسـس نداریـم. یعنـی اگـر زن و مـردی یـا دختر و 
پسـری در خیابـان با هـم راه می رونـد، این که بگوییم 
شـما چه نسـبتی داریـد، زن و شـوهرید یا نیسـتید؟ 
اینهـا درسـت نیسـت. البتـه یـک وقـت هسـت کـه 
بایـد  بخوابنـد،  هتلـی شـب  در  برونـد  می خواهنـد 
مشـخص باشـد کـه رابطـه زوجیـت با هـم دارنـد. اما 
بقیـه اش را قبـول نداریم. این درسـت نیسـت که یک 
اتوبـوس گردشـگری مـی رود، خانـم و آقایـی کنار هم 
نشسـته اند، برویـم و جلویـش را بگیریـم. این اختاط 
بـه آن معنـی نیسـت. ایـن فـرق می کنـد بـا اردوی 
مختلط دانشـجویی که پسـر و دختر قاطی هستند، با 
هـم برونـد کوه و بیایند. اینها آسـیب ایجـاد می کند.«

او دربـاره این که اکنـون پلیس راهنمایی و رانندگی 
هـم مسـئول برخـورد با بدحجابـی در خودروها شـده 
اسـت، گفـت:  ایـن موضـوع را کـه پلیـس راهنمایـی 
و رانندگـی می توانـد بـا بدحجابـی برخـورد کند، من 
نشـنیده ام. طرحـی در مجلـس آمـده بـود کـه چنین 
چیـزی اجرا شـود اما بـه جریان نیفتـاد. نماینده مردم 
تهـران در پاسـخ بـه این کـه ایـن امـر قانونی اسـت یا 
خیـر هـم تاکیـد کـرد کـه نمی دانـم مسـتند قانونی 
آنهـا چیسـت. امـا چنـد مـاه پیـش طرحی آمـده بود 
و در کمیسـیون فرهنگـی مطـرح شـد که اگر کسـی 
در خـودرو بی حجـاب یـا بدحجـاب باشـد، آن خودرو 
100 هـزار تومـان جریمه می شـود. من شـخصا با این 
طـرح مخالفت کـردم. گفتم من همیشـه از نظارت بر 
حجـاب دفـاع کرده ام، امـا با این طـرح مخالفم. معنی 
نـدارد چنیـن چیـزی. آیـا ایـن طـرح باعث می شـود 
حجـاب بدتـر شـود یا بهتـر؟ مثا کسـی کـه جریمه 
شـده، روسـری اش را بـردارد و چهـارراه بعـدی بـرگ 
جریمـه دربیـاورد و بگویـد مـن جریمه شـدم، نیازی 
نیسـت حجاب داشـته باشـم! طـرح نپختـه ای بود که 
فعـا کنـار گذاشـته شـده اسـت. امـا این کـه نیـروی 
انتظامـی برخـورد می کنـد، اطـاع نـدارم. البتـه مـن 
خیلـی نمی بینـم کـه نیـروی انتظامی بـا بدحجاب ها 

برخـورد کند.

7میلیون ایرانی
 ۲ دفترچه بیمه دارند

معـاون رفـاه اجتماعـی وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
نفـر  7 میلیـون  حاضـر  درحـال  گفـت:   اجتماعـی 
درکشـور وجـود دارنـد کـه دارای دو دفترچـه بیمـه 
هسـتند و طـی 10 سـال اخیر همـواره مسـئوالن این 
موضـوع را مطـرح کرده انـد. احمـد میـدری بـا اعـام 
ایـن خبـر اظهـار داشـت: درحـال حاضـر 40 میلیـون 
نفـر تحـت پوشـش سـازمان بیمـه سـامت ایـران و 
36 میلیـون نفر تحت پوشـش بیمه ای سـازمان تأمین 
اجتماعی هسـتند که عـاوه بر ایـن 16 بیمه کوچک 

دیگـر نیـز فعال هسـتند.
او افـزود: بـا جمـع تعـداد افـراد تحـت پوشـش 
بیمه هـای مختلـف بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه 
تعـداد دفترچه هـای بیمـه از جمعیت کشـور بیشـتر 
اسـت. معـاون رفـاه اجتماعـی وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی همچنیـن تصریـح کـرد: از آنجایـی  
کـه دولـت روسـتاییان را به طـور رایـگان بیمـه کـرد، 
افرادی هسـتند که دفترچـه بیمه روسـتاییان دارند و 
فرزندشـان بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی هستند 
و بـه همین دلیل دفترچه تأمین اجتماعـی هم دارند. 
میدری با اشـاره به بیماران خاص درکشـور بیان کرد: 
در ایـن حوزه نیز چیـزی درحدود 5 درصـد از بیماران 
بیمـه  خـاص درکشـور دارای دو دفترچـه سـازمان 
سـامت ایـران و تأمیـن اجتماعی به  صـورت همزمان 
هسـتند. معاون رفـاه اجتماعی وزیر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی گفـت:  بـه  زودی بـه آنهـا اعـام می کنیـم 
کـه یکـی از دو دفترچـه را انتخـاب کـرده و دیگری را 
باطـل کنند چراکـه داشـتن دو دفترچه هیـچ کارایی 
خاصی ندارد و صرفا محملی برای سوءاسـتفاده اسـت. 
او بـا اشـاره بـه این کـه برخی بیمـاران نیـز از داروهای 
خـاص اسـتفاده می کننـد، اظهار داشـت: بـا همکاری 
سـازمان های بیمه گر همپوشـانی بیمه ای این بیماران 
مشـخص  شـده و افـرادی کـه از دو بیمه گـر داروهای 
خـاص دریافـت می کننـد، از ایـن کار منع می شـوند. 
میـدری درپایان اسـتفاده ایـن بیمـاران از دو دفترچه 
را تخلـف دانسـت و افـزود: در غیـر این صـورت هر دو 
دفترچـه این افراد باطل می شـود و از خدمات بیمه ای 

هـر دو دفترچـه محروم می شـوند.

یک بام و دو هوای
آقای نماینده  

خبر

افقی
1-خانـه موقـت از چوب و سـاقه درختـان - پرنده گلو 

ه سیا
2-شاعر عاشق ! - دیکته - کمد

3-سم خورده - یار وعده - ماشین کشاورزی
مـی  کـوه  آن  از  بعضـی   - اعـدام  - چوبـه  4-آینـده 

کیفـی - ضـد  سـازند! 
5-خرما فروش - بی صدا - دوستی ، عاقه

6-دریا - گلی خوشبو - روایت کننده
7-جوانمرد - حمله - پسر چهارم یعقوب نبی )ع(

8-تفاله عسل - دلسردی - شهر خروس جنگی
9-گوهر یکتا - کاغذ ضخیم - کلمه آرزو

اسـتان  بیـدل - شـهری در جنـوب شـرقی  10-اثـر 
فـارس - تفالـه کنجـد

11-پول ژاپنی - ساقه زیرزمینی - شب اول زمستان
12-اشـاره بـه نزدیـک - سـاز تیـره - مادربـزرگ - 

سـقف خانـه
13-همگـی ، کل - پارسـای دیـر نشـین - پشـت سـر 

هم
14-نـورد - زره - نصـب و عـزل و قبـول اسـتعفای 

فقهـای شـورای نگهبـان از وظایـف ایشـان اسـت
15-تقابل - دیگ سنگی

عمودی
1-شست و شوی سرسری - نقاشی ظریف ایرانی

2-سیاهه - جوانمردی - غذای مجردی
3-منش و رفتار انسانی - امانتدار - ندادهنده

 - فریـب   - دهنـده  یـاری   - شـده  آبکـش  4-برنـج 
مکـه قربانـگاه 

5-ستایشگر - آخر چیزی - شامل همه میشود

6-هنوز قاچ نشده! - پیامبر بنی اسراییل - قیصر
7-حشره پرکار - ثبات و بقا - پرحرفی!

8-فـرو بـردن چیـزی از راه گلـو - خوشـامد - جـواب 
ی ها

9-سگ فضانورد - بلیغ - شکافتن قبر
10-پوششی زنانه - دنیا و آخرت - مقابل آری

11-میان چیزی - از نیروهای سه گانه - خدایی
12-آجـر خـام - دوتـا باشـد گوسـفند کامل می شـود 

- جگـر سـیاه - پرنده کشـتزار
بـه  آن  بـا  را  درب  کـه  ابـزاری   - زشـت  13-سـخن 

الشـرب حـق   - کننـد  مـی  وصـل  چارچـوب 
14-بندری در سوئد - از مراحل زراعت - آتشگیر

آثـار  از  15-خالـق - شـهری در اسـتان زنجـان کـه 
تاریخـی شـگفت انگیـز آن تپه باسـتانی خالصه اسـت
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متاسفانه مردم و روزنامه نگاران ما خیلی اهل جست  و جو 
در گذشته نیستند و در کل وقع آنچنانی به نظرات کاندیداها 
در گذشته نمی گذارند، هرچند بعضی از این مسائل را نمی ود 
به این راحتی ها فراموش کرد برای مثال می توان به نظرات 
پورابراهیمی نماینده ی کنونی مجلس شورای اسالمی نگاهی 

انداخت،  وی در دوران مدیریت اش در بورس منطقه ای کرمان 
به شدت از سیاست های دولت اصالحات دفاع می کرد که 

در آرشیو فردوس کویر و در تاریخ 2۶شهریورماه ۸4 و در شماره 333 این 
هفته نامه و همینطور در حافظه ی مردم عزیز این گفته ها ثبت شده است و 
جالب اینجاست که در دوران احمدی نژاد وقتی که در انتخاباتی که همه  به 

یاد داریم با کسب ۱02۷4۸ رای وارد مجلس شورای اسالمی شد هماآوایی 
بسیار زیادی با قوه ی مجریه و رئیس جمهور وقت از خود نشان داد.
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، هادی کاربخش، جاوید 
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شعار نمایندگان مجلس علیه آمریكا
فرمانـده نیـروی دریـای سـپاه دیـروز میهمـان مجلـس بـود و از 
ماجرای دسـتگیری تفنگـداران آمریکایی برای نماینـدگان روایت می 
کـرد. در خال سـخنان سـردار فـدوی، فریـاد »مرگ بر آمریـکا« در 

مجلـس بلند شـد.

قیام یک ژاپنی
تئاتر قیام یک ژاپنی اثر پوریا قلی پور

اولین همکاری تئاتر کرمان و صربستان
بهمن و اسفند 1394

کتابآلبوم

رونمایی و جشن امضا آلبوم آشیان سبز
روایت موسیقیایی غزل های ماندگار خواجو

با صدای مجید حسین خانی  تنظیم کننده: حسین فاضل
مکان: بین بهمنیار 24 و علی ضیا     فروشگاه شهر فرهنگ

زمان: چهارشنبه 14 بهمن ماه ساعت 18:30

رونمایی از شش مجموعه کتاب شاعران
 جوان جیرفتی

در شـب شـعر مهتـاب هلیـل از شـش مجموعه کتاب شـعر شـاعران 
جـوان جیرفتـی رونمایـی شـد. کتـاب شـعر اول مـرداد از محمدرضا 
واحـدی، مجموعـه شـعر نامه هایـی بـه آیـدا اثـر کیـوان رسـتگاری، 
مجموعـه شـعر شـورش روی ایـن تخـت اثـر مهـدی نظـری، کتـاب 
شـعر  مجموعـه  سـاالری،  صدیقـه  اثـر  ماهـی  گـردی  بـه  جهـان 
صبح هـای بداخاق اثر سـامان سـاردوئی و مجموعه شـعر قرض دارها 
مـاه را گرفته انـد اثـر علیرضـا براهـام از جملـه ایـن کتاب هـا اسـت.

خبر آخر

حمایت حزب کارگزاران از یک اصولگرا

حسین مرعشی: از کاندیداتوری 
الریجانی حمایت می کنیم

ایلنـا نوشـت: عضـو شـورای عالـی سیاسـت گذاری اصاح طلبـان 
گفـت: در انتخابـات پیـش رو از کاندیداتـوری آقای علـی الریجانی در 

شـهر قـم حمایـت می کنیم.
حسـین مرعشـی ظهر دیروز در نشسـتی سیاسـی که به مناسبت 
آغـاز دهـه فجر در دانشـگاه مفیـد قم برگزار شـد، اظهار داشـت: در 
انتخابـات پیـش رو بایـد نهایـت تاش خـود را انجـام دهیم تـا مردم 
بـه صحنـه بیاینـد و البتـه دغدغه هایـی بـرای حضـور همه جانبـه 
مـردم در انتخابـات به وجـود آمـده کـه در تعامل گروه های سیاسـی 
بـا نظـام امیـدوارم بـه حـل آن هسـتیم. وی در ادامـه سـخنان خود 
گفـت: شـورای نگهبـان دغدغه حفظ نظـام و سـامت آن را دارد که 
ایـن دغدغـه محتـرم اسـت امـا ما هـم دغدغـه ای داریـم و آن اینکه 
نظـام جمهـوری اسـامی همـواره و در تمـام زمان ها کفایـت الزم را 
داشـته باشـد؛ یعنـی مـا دغدغه  ایـن را داریم کـه خدایـی ناکرده در 
نبـود نیروهـای توانمنـد در بدنه مسـئوالن نظام ، کفایـت الزم وجود 

نداشـته باشد.
انتخابـات مجلـس  ایـن فعـال سیاسـی در ادامـه بـا اشـاره بـه 
شـورای اسـامی در حـوزه انتخابیـه قم گفـت: در انتخابـات پیش رو 
از کاندیداتـوری آقـای علـی الریجانی در شـهر قم حمایـت می کنیم. 
عضـو حـزب کارگـزاران بـا اشـاره بـه رد صاحیت هـای گسـترده 
اصاح طلبـان در انتخابـات ایـن دوره مجلس شـورای اسـامی گفت: 
مـا موضـع شـورای نگهبـان را موضـع نظـام تلقـی نکردیـم و از این 
رو تـاش می کنیـم تـا مشـکات برطـرف شـود. مرعشـی بـا انتقـاد 
از عملکـرد صداوسـیما در بررسـی زحمـات تیـم سیاسـت خارجـی 
کشـورمان گفـت: ایـن کفـران نعمـت اسـت کـه تلویزیون مـا اجازه 
نمی دهـد کارشناسـان بیاینـد و بگوینـد چـه شـد کـه تحریم هـا بـه 

صـورت یکجا برداشـته شـد.
سـخنگوی حـزب کارگـزاران افـزود: آقـای روحانـی بـا بکارگیری 
یـک تیـم کارشناسـی قـوی در سیاسـت خارجـی و جلـب حمایـت 
رهبـری و همچنیـن جلـب اعتمـاد دنیـا توانسـت کار بزرگـی را در 
سیاسـت خارجـی رقـم بزنـد و از ایـن رو بایـد قـدردان ایـن دولـت 
باشـیم. وی در پایـان بـا بیـان اینکه باید قـدر نیروهـای کارآمد نظام 
را بدانیـم گفـت: واقعـا اگر آقایـان قالیباف یا جلیلـی رئیس جمهوری 
ایـران می شـدند نمی توانسـتند مسـئله هسـته ای ایـران را حل کنند 
و قطعـا اگـر آقـای الریجانـی بـه عنـوان رئیـس مجلـس در ایـن 
موضـوع ایسـتادگی نمی کـرد امثـال آقایـان کوچـک زاده، زاکانـی و 
رسـایی نمی گذاشـتند ایـن اتفـاق مبـارک بـرای ملـت ایـران اتفـاق 
بیافتـد؛ از ایـن رو بایـد قدر نیروهـای کارآمد نظام را بدانیـم که البته 

ممکـن اسـت اشـکاالتی در همه انسـان ها باشـد.
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261،000،0005،203،083،039اجرای ابنیه فنی و زیرسازی و تکمیل راه روستایی کرگاز- شه دراز208/ج94/3

اجرای ابنیه فنی و زیرسازی تکمیل راه روستایی مارز209/ج94/3
222،000،0004،426،291،268بازگشایی قطعه سوم مارز

210/ج94/3

تکمیل قطعه اول محور زارین جیرفت به طول )5/5کیلومتر( 
بازگشایی راه های روستایی شهرستان جیرفت+ بهسازی و تکمیل 

راه های روستایی شهرستان جیرفت+ آسفالت راه های روستایی فاقد 
آسفالت شهرستان جیرفت+ زارین

1،171،000،00023،403،040،427

462،000،0009،222،617،692اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور کویز- مهن آباد و سگین211/ج94/3

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودي شهرک صنعتي شماره 2 دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 


