
مدیرکل راه و شهرسازی کرمان خبر داد

اسکان 220 مسافر در 
راه مانده نوروزی در 

راهدارخانه ها

بررسی آمار تصادفات 
نوروز 95 

سفری 
به نا کجا

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
جنوب شرق کرمان:

نمایشگاه گردشگری
در اردیبهشت ماه سال جاری 

برگزار می شود

2
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رهبـر معظـم انقـاب در اولین روز از سـال نو 
در اجتمـاع انبـوه و پرشـور زائـران و مجاوران 
حـرم مطهـر رضـوی علیه السـام، در سـخنان 
مهمـی بـا تبییـن معنـای حقیقـی و »اهـداف 
تسـلیم طلبانه ای«  تفکـر  خطرنـاک  و  پنهـان 
سـعی  داخـل  در  عـده ای  و  آمریـکا  کـه 
می کننـد بـا ارائـه ی یـک دو راهـی دروغین و 
مصنوعـی، بـه ذهـن نخبـگان و افـکار عمومی 
پیشـنهاد  ده  کننـد،  تزریـق  ایـران  ملـت 
اساسـی بـرای »اقـدام و عمـل« در زمینـه ی 
اقتصـاد مقاومتـی بیـان و تأکیـد کردنـد: ایـن 
راه منطقـی و در عیـن حـال انقابـی، ایـران 
عزیـز را در مقابـل تهدیـد و تحریـم مصونیـت 
می بخشـد و دولـت را قـادر می کنـد در پرتـو 
همدلـی همگانـی و کمـک و هماهنگـی سـه 
قـوه، در پایـان سـال جـاری به مـردم گزارش 
گزیـده  دهـد.  ارائـه  اعتمادآفریـن  و  عینـی 

بیانـات رهبـری بـه شـرح زیـر اسـت:
 سیاسـت آمریـکا اقتضـا می کنـد کـه تفکری 
در میـان ملـت ایـران تزریـق شـود تـا وانمـود 
کننـد ملـت ما بر سـر یـک دوراهی قـرار دارد، 
یـا بـا آمریـکا کنـار بیایـد یـا دائمـاً فشـارها را 

کند. تحمـل 
 در داخـل هـم کسـانی ایـن فکـر را قبـول 
دارنـد و می گوینـد در قضیه ی هسـته ای توافق 

شـد، بایـد در قضایـای کشـور هـم برجـام ۲ و 
۳ بـه وجـود بیایـد تـا بتوانیـم راحـت زندگـی 

. کنیم
 یـک دوراهـی را دشـمن نشـان می دهد، این 
دوراهـی غلـط و دروغ اسـت. مـا می توانیـم بـا 
اقـدام عملـی در اقتصـاد مقاومتـی، کشـور را 
تحریـم  مقابـل  در  تـا  کنیـم  مصونیت سـازی 
بـه خودمـان نلرزیـم. مـا می توانیـم در مقابـل 
آمریـکا بایسـتیم و تحریم هـا در مـا اثـر نکنـد. 
اگـر ایـن کارهـا را بکنیـم، احتیـاج نداریـم از 
ارزش هـا و خطـوط قرمـز و اصـول خودمـان 

صرف نظرکنیـم.
چهارشـنبه یازدهـم فروردیـن ماه هـم رهبری 
زهـرا  فاطمـه ی  حضـرت  میـاد  سـالروز  در 
مداحـان  از  جمعـی  دیـدار  در  سـام اهلل علیها 
و ذاکـران  بیـان مباحـث کاربـردی از زندگـی 
عمق یابـی  موجـب  را  علیهم السـام  اهل بیـت 
و تأثیرگـذاری بیشـتر مداحی هـا خواندنـد و با 
اشـاره به استفاده ی مسـتمر دشمنان از همه ی 
ابزارهـا بـرای مقابلـه بـا ملـت ایـران و نظـام 
اسـامی تأکیـد کردنـد: در روزگار پیچیـده ی 
امـروز و فـردا، باید از همه ی ابزارهای سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و دفاعـی، بـرای تقویـت 
جایـگاه ایـران اسـتفاده کنیـم. گزیـده بیانـات 

رهبـری بـه شـرح زیر اسـت:

  اینکـه بگوینـد فـردای دنیا، فـردای مذاکره 
اسـت، دنیای موشـک نیسـت، این اگـر از روی 
ناآگاهـی گفته شـود که ناآگاهی اسـت؛ اما اگر 
از روی آگاهـی باشـد خیانـت اسـت/ اگـر نظام 
اسـامی دنبـال فنـاوری و مذاکـره باشـد، امـا 
قـدرت دفاعی نداشـته باشـد، مقابل هر کشـور 
فزرتـی کـه تهدید کنـد باید عقب نشـینی کند.
حـرم  مدافعـان  بـرای  مداحـان  اینکـه   
می خوانند بسـیار با ارزش اسـت؛ در این شـکی 
نیسـت/ در کنـار این، یک کار مهم تری هسـت 
و آن تقویـت باورهـای جوانـان اسـت/ دشـمن 
دارد علیـه بـاور بـه اسـام، بـاور بـه کارآمـدی 
نظـام اسـامی و بـاور بـه امـکان تـداوم نظـام 

می کنـد. کار  اسـامی 
 جمهـوری اسـامی بایـد از همـه ی ابزارهـا 
اسـتفاده کنـد. بنـده بـا گفت وگـوی سیاسـی 
مخالـف نیسـتم، البتـه نـه بـا همـه؛ در سـطح 
مسـائل جهانی بـا گفت وگوی سیاسـی موافقم/ 
امـروز هم روزگار موشـک اسـت و هـم مذاکره.
 در مذاکـره هـم بایـد قـوی بـود. جـوری بایـد 
مذاکـره کـرد کـه سـرمان کاه نـرود؛ اینکـه مـا 
مذاکـره کنیم، روی کاغذ بنویسـیم ولی تحریم ها 
برطـرف نمی شـود و تجـارت راه نمی افتـد، معلوم 
می شـود اشـکالی هسـت/ در آنجـا هـم باید خود 

KHAMENEI.IR .را قـوی کنیـم

با وجود افزایش ورود مسافران نوروزی به استان؛

کرمان 
همچنان 
در حاشیه 
مهمان 
خانه هاست
 تعداد شب اقامت استان فارس در هفته اول نوروز 
بیش از کل مسافران ورودی به استان کرمان بوده است

 اقامت 720 هزار نفر در کرمان در 
مقابل 900 هزار نفر در یزد

 مدیرکل میراث فرهنگی کرمان:
بزودی از یزد جلو می زنیم

 معاون گردشگری کرمان:
قرارگیری در بین مسیر مسافران نوروزی به افزایش 
شب اقامت یزد کمک کرده است
   صفحه  2

6 تا 423 تا 22

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نيم

10,190,000
10,190,000
5,390,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,860,000
1,940,000
1,042,950

دالر
یورو

درهم

34,659
39,595
9,471

LX رانا
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

آگهی مناقصه عمومی
نام شرکت مناقصه گزار: شرکت فوالد زرند ایرانیان

موضـوع مناقصه: اجرای شـبکه جمـع آوری فاضـاب مجتمع صنعتی زرنـد به روش 
طرح و سـاخت

متقاضیـان محتـرم جهـت کسـب اطـاع از شـرایط مناقصه می بایسـت به نشـانی 
اینترنتـی  zisco.midhco.com  مراجعـه نمایند و در صورت نیاز به اطاعات بیشـتر 

با شـماره تلفـن 32466859-034 داخلـی 119 تماس حاصـل فرمایند.

روابط عمومی شرکت فوالد زرند ایرانیان 

ملک به شکل ویایی یا مجموعه آپارتمان حداقل در دو واحد مجزا 
یا بیشتر با حداقل 300 مترمربع زیر بنا در مجموعه نیازمندیم.
- در محدوده خیابان های خورشید، جهاد، اقبال، حافظ، 24 آذر، 

آزادگان، بلوار شیراز، بهمنیار و امام جمعه
- جهت قرارداد 3 ساله

تلفن تماس: 09355250005 و 09194251972

ملک با موقعیت اداری جهت اجاره نیازمندیم

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: 
عربستان نمی خواهد حج انجام شود

احتمال برگزاری حج 
تمتع بدون زائران ایرانی
------------------------------------------------------  صفحه 3

محمد هاشمی رفسنجانی: 

حاصل مدیریت 
اصول گرایان منفی بود
------------------------------------------------------  صفحه 4
استاندار کرمان در اولین جلسه شورای اداری استان:

مدیریت جناحی 
جوابگو نیست

------------------------------------------------------  صفحه 5
مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کرمان خبر داد

امدادرسانی به  ۷58 نفر 
توسط عوامل امدادی در 

استان کرمان 
------------------------------------------------------  صفحه 6

»پسر جنجالی تلگرام« 
آزاد شد

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

گزیده ای از بیانات رهبری در نوروز 95

روایت پیام ما از زندگی مهاجران افغان در حاشیه ی شهر کرمان

فالکت در کمربندی
 ما

يام
ی/پ

ارع
ن ز

رفا
: ع

س
عک

   صفحه  ۷



شماره پیاپی 592  
دوشنبه 16 فروردین ماه 1394 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 2

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/payamema

خبر

لزوم درك حساسیت 
رعایت حریم شبکه هاي برق 

توسط مسئولین

توزیـع  روابـط عمومـي شـرکت  بـه گـزارش    
نیروي برق شـمال اسـتان کرمان، در جلسـه کمیته 
عالـي بحران بـر لزوم درک حساسـیت رعایت حریم 
شـبکه هاي برق توسـط مسـئولین و فرهنگ سازي 
رعایـت حریم براي مردم تاکید شـد. محمود شـهبا، 
مدیرعامـل ایـن شـرکت ضمن تقدیـر از تاش هاي 
صـورت گرفته همکاران شـرکت در سـال 94 گفت: 
پیاده سـازي شـیوه نامه نظارت بـر طراحي و اجراي 
تاسیسـات اماکـن کـه بـا هماهنگـي سـازمان نظام 
مهندسـي در حال اجراسـت، بهتریـن گام براي حل 
معضـل قرارگیري سـاختمانها در حریم شـبکه هاي 
بـرق اسـت.  شـهبا تاکیـد کـرد: حساسـیت رعایت 
حریـم شـبکه هاي برق بایسـتي توسـط مسـئولین 
شهرسـتان کرمـان و علـي الخصـوص شـهرداري به 
درسـتي مـورد توجه قـرار گیرد تا قـدم هاي مثبتي 
کـه توسـط دو سـازمان نظـام مهندسـي و شـرکت 
توزیـع نیـروي بـرق در ایـن خصـوص برداشـته مي 
شـود، بـه نتیجـه مطلـوب رسـد.  در ادامـه محمـد 
رضـا عـرب زاده،  معـاون برنامـه ریـزي و مهندسـي 
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمان 
از تصویـب دفتـر اجرایـي بازرسـان برق در سـازمان 
نظام مهندسـي خبر داد و گفت: اولین دوره آموزش 
تئـوري و عملـي پیـاده سـازي سیسـتم اتصـال بـه 
زمیـن در تاریخ 94/1۲/۲0 در محل سـتاد شـرکت 
توزیـع برق شـمال اسـتان کرمـان براي مهندسـان 
سـازمان نظام مهندسـي کـه گواهي اشـتغال دارند، 
برگـزار و نحـوه صحیح اجراي سیسـتم ارت آموزش 
داده شـد. عـرب زاده همچنیـن از پیگیـري برقراري 
ارتبـاط مابین سیسـتم هـاي اتوماسـیون اداري این 
شـرکت و سـازمان نظـام مهندسـي ابراز خرسـندي 
کـرد و گفـت: بـا برقـراري ارتبـاط الکترونیـک ایـن 
دو سـازمان بـا یکدیگر، مراجعه حضـوري متقاضیان 
بـراي پیگیـري درخواسـت خـود، کمتـر، و نتیجـه 
لیسـت هـاي کنترلـي بـا سـرعت عمـل بیشـتري 
بـه اطـاع متقاضیان بـرق خواهـد رسـید. وي ابراز 
بـا   ،95 مـاه  اردیبهشـت  اول  از  کـرد:  امیـدواري 
هماهنگـي هـاي صـورت گرفتـه بـا سـازمان نظـام 
مهندسـي و پیـاده سـازي شـیوه نامـه نظـارت بـر 
طراحـي و اجـراي تاسیسـات اماکـن، حریـم هـاي 
جدیـد در مناطق شـهري تحت کنترل قـرار خواهد 

گرفت.

کشف جسد پس از یک ماه
 در کویر راور 

حبیـب رحمانـی/راور- پیـام ما: حجت االسـام و 
المسـلمین حاج اسـماعیل بلـوچ زاده قاضـی دادگاه 
عمومـی و جانشـین دادسـتان راور گفـت: بدنبـال 
اطـاع رسـانی یـک سـاربان بیابانـی مبنـی بـر پیدا 
شـدن یک جسـد مجهول الهویـه، مرد میانسـالی بر 
روی شـنزارهای کویـر روسـتای علی آباد افتـاده بود. 
مامـوران انتظامـی راور بـه منطقـه اعـزام و با کشـف 
جسـد مذکـور مواجـه گردیدنـد کـه بـر اثر گذشـت 
زمـان بیـش از چنـد هفتـه مقـدار زیـادی از بـدن 
توسـط حیوانـات بیابانـی از بین رفته بـود. به گزارش 
خبرنـگار مـا از راور قاضـی بلـوچ زاده در ادامـه افزود: 
از شـواهد و قرائـن اینگونـه بـه نظر می رسـد که این 
جسـد پیدا شـده احتماالً متعلـق به خانـواده ای می 
باشـد که نزدیک به یکماه قبل گزارش مفقود شـدن 
فـرد بنـام و هویـت م جعفـری از روسـتای تقـی آباد 
راور را بـه آگاهـی راور داده بودند باشـد اما این قطعی 
نیسـت زیـرا محل علـت و چگونگـی فـوت، هویت و 
شناسـایی جسـد و زمان مرگ فقط از سـوی پزشکی 
قانونـی اعـام وصول خواهد شـد که هنوز مشـخص 

نگردیده اسـت.

بیش از 63 هزار نفر 
از جاذبه های ریگان 
در ایام نوروز 
بازدید کردند

در  گفـت:  ریـگان  فرمانـدار 
از 6۳ هـزار  نـوروز بیـش  ایـام 
مسافر و گردشـگر از جاذبه های 
منحصـر بـه فـرد ریـگان بازدید 
کردند. بـه گزارش فـارس امین 

باقـری بـا اشـاره بـه اینکـه فصـل بهـار یـک مـاه زودتـر در این شهرسـتان 
آغـاز شـد، اظهار داشـت: سـال جـاری شـاهد افزایش سـه برابری مسـافر و 
گردشـگر در شهرسـتان ریـگان بودیم. وی بیان داشـت: قـرار گرفتن ریگان 
در مسـیر جـاده ترانزیـت مرکـز کشـور بـه چابهـار از دیگـر دالیـل افزایش 
گردشـگر و مسـافر نوروزی در این شهرسـتان اسـت. فرماندار ریگان تصریح 
کـرد: بلندتریـن تپه هـای شـنی جهـان در ریـگان بیشـترین بازدیـد کننده 
را در شهرسـتان ریـگان بـه خـود اختصـاص داد. باقـری بـا اشـاره بـه اینکه 
جنـگل کهـور منحصـر به فـرد ایرانی، مقبره شـاه خورشـید و چشمه سـارها 
و رودخانه هـای جـاری ریـگان از دیگـر مکان هایـی بودنـد کـه گردشـگران 
زیـادی را جـذب خـود کردنـد. وی خاطرنشـان کـرد: امسـال بـه دلیـل 
بارندگـی، مناطـق کوهسـتانی رودخانـه فصلـی گـز بهمـن و پاسـرخ ریگان 

بازدیدکننـدگان و گردشـگرانی را بـه سـمت خـود کشـاند.

اسکان 220 مسافر 
در راه مانده نوروزی 
در راهدارخانه ها

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
آغـاز  بـا  گفـت:  کرمـان 
از  نـوروزی  مسـافرت های 
از  نفـر   ۲۲0 مـاه،  اسـفند   ۲5
مسـافران در راه مانـده نـوروزی 
در ۲9 بـاب راهدارخانـه اسـتان 

اسـکان یافتنـد. بـه گزارش نقـل از روابط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان کرمـان، محمدمهـدی بلـوردی گفـت: در ایـن ایام همچنیـن به 55 
دسـتگاه خـودرو کمک رسـانی شـده و بـرای ۳5 دسـتگاه خـودرو تعمیرات 
الزم صـورت گرفتـه اسـت. وی گفـت: از ۲5 اسـفند تا پایـان تعطیات، پنج 
مرحلـه ریـزش و رانـش کـوه اتفـاق افتـاد کـه بـا حضـور سـریع عوامـل و 
تجهیـزات راهـداری عملیـات ریزش برداری انجام شـد. بلوردی عنـوان کرد: 
در ایـن بـازه زمانی 59 گشـت راهداری برای بررسـی و رفع حوادث احتمالی 
در طول راه های اسـتان در حال گشـت زنی بودند. این مسـئول ابراز داشـت: 
در طـرح نـوروزی اداره کل 9 اکیـپ امـدادی و 54 اکیـپ سـیار بـه طـور 
متوسـط بـا حضـور فعـال ۲۲۲ نفـر از نیروها و عوامـل راهداری بـرای انجام 
عملیـات راهـداری و خدمات دهی به مسـافران در طول شـبانه روز در راه های 

تـردد داشـته اند. اسـتان 

اعام زمان بندی 
امتحانات نهایی 
خردادماه مدارس

سـنجش  اداره  رئیـس 
اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
امتحانـات  زمان بنـدی  کرمـان 
مـدارس  مـاه  خـرداد  نهایـی 
اسـتان کرمـان را اعام کـرد. به 
گزارش روابـط عمومی اداره کل 

آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان، حسـین شـفیعی بـا بیان اینکـه امتحانات 
پایـه ششـم ابتدایـی به صـورت هماهنـگ منطقه ای برگـزار می شـود، گفت: 
امتحانات پایه ششـم در مناطق گرمسـیر اسـتان از ۲5 تا ۳0 اردیبهشـت ماه 
سـال جـاری برگـزار می شـود. وی خاطرنشـان کـرد: امتحانـات پایـه ششـم 
ابتدایی در مناطق سردسـیر اسـتان کرمان از یکم تا ششـم خردادماه برگزار 
می شـود. شـفیعی بـا بیـان اینکـه امتحانـات پایه نهـم متوسـطه دوره اول به 
صـورت هماهنگـی اسـتانی برگزار می شـود، افـزود: امتحانات متوسـطه دوره 
اول در سراسـر اسـتان کرمـان از ۲7 اردیبهشـت ماه تـا 1۲ خـرداد ماه سـال 
جاری برگزار می شـود. رئیس اداره سـنجش آموزش و پرورش اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: امتحانـات نهایی سـال سـوم متوسـطه دوره دوم از یکـم تا ۲6 
خردادمـاه در سراسـر اسـتان کرمـان برگـزار می شـود. شـفیعی از برگـزاری 
امتحانـات نهایـی دوره پیش دانشـگاهی از چهـارم تا 11 خردادمـاه خبر داد.

ذخیره 168 میلیون 
مترمکعب آب در 
مخزن سد نسا بم

مدیـر امـور سـد نسـاء بـم با 
اشـاره به سـرریز شـدن آب این 
سـد در پی بارندگی هـای اخیر 
گفـت: 168 میلیـون مترمکعب 
آب در مخزن سـد نسـاء ذخیره 
شـده اسـت. بـه گـزارش ایرنـا 

محسـن امینی افزود: آب سـرریز شـده از سـد نسـاء بم در راسـتای آبیاری 
مـزارع و باغـات و امـور زیسـت محیطـی اسـتفاده مـی شـود. وی اظهـار 
کـرد: 47 میلیـون مترمکعـب آب سـد نسـاء صـرف امـور کشـاورزی و ۲۲ 
میلیـون مترمکعـب نیـز به منظـور تامین آب مـورد نیاز زیسـت محیطی در 
شهرسـتان بـم تخصیـص مـی یابد. امینـی گفت: بـر اسـاس تخصیص های 
انجـام شـده باید 10 میلیـون مترمکعب برای تامین آب آشـامیدنی و همین 
میـزان نیـز بـرای مصارف صنعتی از سـد نسـاء بم رها سـازی می شـد. وی 
ادامـه داد: امکان اسـتفاده از آب سـد نسـاء بـم در حال حاضر بـه دلیل اجرا 
نشـدن خـط انتقـال آب در ایـن دو بخش میسـر نیسـت و فقط آب سـد به 
مصـارف کشـاورزی و زیسـت محیطـی تعلـق مـی گیـرد. وی از کشـاورزان 
پایین دسـت سـد خواسـت به منظـور بهـره وری بهتر از آب سـد در مصرف 

بهینه آب کوشـا باشـند.

راه و شهرسازیریگان خبرآموزش و پرورش

کرمان ویچ

تعطیـات نـوروز 95 در حالـی به 
اتمـام رسـید کـه اسـتان کرمـان بـا 
شـعار »کرمـان، بزرگتریـن میهمـان 
نـوروزی  مسـافران  از  ایـران«  خانـه 
پذیرایـی کـرد. مسـافرانی کـه اگرچه 
تعدادشـان بـه نسـبت سـال گذشـته 
افزایـش داشـت امـا اسـتان کرمـان 
در جذب مسـافران نـوروزی همچنان 
نسـبت به اسـتان های همسـایه از جمله یزد عقب تر اسـت.

گردشگری؛ سومین صنعت پول ساز در جهان
از اصلـی تریـن برنامـه های کشـورمان کاهش وابسـتگی 
بـه درآمدهای نفتی اسـت و صنعت گردشـگری که سـومین 
صنعـت پـول سـاز و اشـتغال زای جهان می باشـد، به عنوان 
یکـی از جایگزیـن هـای درآمـد نفت در کشـور مطرح اسـت 
بـه طوریکـه در برنامه ششـم هـم توجـه ویژه ای به توسـعه 
صنعـت گردشـگری شـده اسـت. از طرفی بـا اجـرای برجام، 
پیـش بینی می شـود در سـال های آتی صنعت گردشـگری 
ایـران جـان تـازه ای بگیـرد و بتوانـد درآمـد خوبـی از ایـن 
صنعـت کسـب کنـد. در ایـن میـان اسـتان هایی کـه جاذبه 
بیشـتری دارنـد بـرای جـذب این گردشـگران هـدف گذاری 
کـرده انـد. در کنار گردشـگران خارجـی، این اسـتان ها نگاه 
ویـژه ای هـم بـه گردشـگران داخلـی دارنـد و قصـد دارنـد 
گردشـگران داخلـی بیشـتری جـذب کننـد تـا شـاهد رونق 
صنعـت گردشـگری باشـند. در ایـن بیـن تعطیات نـوروزی 
همـواره اهمیـت خاصـی برای گردشـگری اسـتان ها داشـته 
و هر اسـتان سـعی می کند گردشـگر بیشـتری جـذب کند.

توجه کرمان به صنعت گردشگری
 اسـتان کرمـان هـم در زمره اسـتان هایی سـت که رونق 
صنعت گردشـگری را جزو اهداف کان خود قرار داده اسـت 
و سـعی دارد سـهم بیشـتری از صنعت گردشـگری کشـور را 
بـه خـود اختصـاص دهد. اسـتاندار کرمـان بارهـا در صحبت 
هایـش از رونـق ایـن صنعـت در کرمـان صحبـت کـرده و 
خواسـتار توجـه بیشـتر سـرمایه گـذاران به این بخش شـده 

است.
رقابت کرمان با استان های همجوار

 برای جذب گردشگر
بایـد توجـه کرد کـه وضعیـت جذب گردشـگر کرمـان با 
اسـتان های سـاحلی مثـل گیان وهرمـزگان و اسـتان های 
مذهبـی مثل خراسـان رضـوی و قم فـرق دارد امـا می توان 
کرمـان را بـا اسـتان هایـی کـه شـرایط مشـابهی را دارنـد 
مقایسـه کـرد. اسـتان هایی همچون یـزد، فـارس و اصفهان. 
ایـن اسـتان هـا نه دریـا دارنـد و نـه مذهبی هسـتند و فقط 
بـا جاذبـه هـای تاریخـی و گردشـگری کـه دارند مـی توانند 
گردشـگر جـذب کننـد. در این میان اسـتان هـای اصفهان و 
فـارس به دلیل شـرایط متفاوت و چندین بـار پایتخت بودن 

در طـول تاریـخ کهـن کشـورمان، از قدیـم به عنـوان مقصد 
بسـیاری از گردشـگران داخلـی مطـرح بودند و بـه نظر نمی 
رسـد بـه ایـن زودی ها کرمـان از نظر جذب گردشـگر بتواند 
بـه این اسـتان هـا برسـد. به عنـوان مثـال تعداد مسـافرانی 
کـه حداقـل یک شـب در اسـتان فـارس در هفتـه اول نوروز 
اقامـت داشـتند دو میلیـون و ۲۲0 هـزار و 11 نفـر  بوده که 
بیشـتر از کل مسـافران ورودی به کرمـان در طول تعطیات 
نـوروز اسـت و ایـن امر نشـان دهنـده فاصله کرمـان و فارس 
در گردشـگری اسـت. اسـتان یـزد امـا در بحـث گردشـگری 
بیشـتر بـه اسـتان کرمـان شـبیه اسـت و ایـن دو اسـتان بـا 
یکدیگـر رقابـت نزدیکی برای جذب گردشـگر بیشـتر دارند. 
بـا ایـن حـال بـا نگاهـی بـه آمارهـای ارائـه شـده از سـوی 
مسـئوالن دو اسـتان، مشـخص می شـود همچون سال های 
گذشـته، اسـتان یزد در نـوروز 95 در جذب گردشـگر موفق 
تـر از کرمان ظاهر شـده اسـت. اگرچـه که اسـتان کرمان به 

نسـبت سـال گذشـته گردشـگر بیشـتری جذب کرد.
اقامت 720 هزار نفر در کرمان در 

مقابل 900 هزار نفر در یزد
یکـی از شـاخصه های مهم در آمار گردشـگری، شـاخص 
اقامـت اسـت و از ایـن طریـق می تـوان بـرآوردی نسـبی از 
وضعیـت گردشـگری داشـت. آنطـور کـه وفایـی مدیـرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان 
بـه »پیـام ما« می گویـد میزان مسـافر ورودی در نـوروز 95 
بـه کرمـان دو میلیـون و ۲0 هـزار نفر بوده اسـت کـه از این 
تعـداد بیـش از 7۲0 هـزار نفـر از مسـافران ورودی حداقـل 
یـک شـب اقامـت را در اسـتان داشـته انـد. ایـن در حالـی 
سـت کـه طبق گفتـه محمدمهدی شـرافت مدیـرکل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان یـزد میـزان 
اسـکان مسـافران نـوروزی در مراکـز اقامتـی اسـتان یـزد از 
زمـان آغـاز تعطیات نـوروزی تـا پایـان 1۳ فروردین ماه بالغ 

بـر 900 هـزار و 960 نفـر بوده اسـت.
بـا ایـن آمار مشـخص می شـود که اسـتان یـزد در نوروز 
95 در گردشـگری از اسـتان کرمـان موفـق تـر ظاهـر شـده 
اسـت. گفتنی اسـت در نـوروز 94 هم یـزد وضعیت بهتری از 
کرمـان در بحث جذب گردشـگر داشـت. محمد جهانشـاهی 
معـاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان سـال گذشـته بـه »پیـام مـا« 
گفتـه بود کـه در نوروز 94 حـدود 480 هزار مسـافر حداقل 
یـک شـب در کرمـان اقامـت داشـتند در حالـی کـه حـدود 
505 هـزار نفـر در نـوروز 94 حداقـل یـک شـب در اسـتان 

یـزد اقامت داشـتند.
در حالی اسـتان یزد نسـبت به کرمان گردشـگر بیشـتری 
جـذب مـی کنـد که اسـتان کرمان با داشـتن سـه اثـر ثبت 
شـده در فهرست یونسکو در کشـور رتبه اول را دارد و استان 
یـزد تنهـا یک اثر ثبت شـده جهانـی دارد و این سـوال پیش 

مـی آید که چگونه اسـتان یزد در جذب گردشـگر از اسـتان 
کرمـان پیشـی گرفتـه اسـت؟ ایـن نکته را هـم نبایـد از یاد 
بـرد که اسـتان کرمان بیـش از هفت هـزار اثـر تاریخی دارد 

کـه از ایـن تعـداد حـدود 700 اثر هـم ثبت ملی شـده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان: بزودی از

 یزد جلو می زنیم
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان در ایـن رابطـه به »پیـام ما« گفـت: فاصله ما 
از نظـر جـذب گردشـگر با اسـتان یـزد خیلی کم شـده و به 
زودی از ایـن اسـتان در بحـث گردشـگری جلـو خواهیم زد. 
محمـود وفایـی افـزود: امیدواریـم تـا پایـان سـال 95 از نظر 
جـذب گردشـگر بـه یـزد برسـیم. وی در پاسـخ بـه چرایـی 
موفـق تـر بـودن یـزد نسـبت بـه کرمـان در بحـث جـذب 
گردشـگر، اظهـار داشـت: فاصلـه کمتـر یـزد بـه شـهرهای 
مرکـزی کشـور همچـون اصفهـان و تهـران تاثیر زیـادی در 

امـر دارد. این 
نوروز 95 از نظر گردشگری برای کرمان خوب بود

مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان کرمـان همچنین معتقد 
اسـت کـه نـوروز 95 از نظـر گردشـگری برای اسـتان کرمان 
خـوب بـوده اسـت. محمـود وفایـی گفـت: امسـال وضعیـت 
گردشـگری مـا در نـوروز خـوب بـود. وی افـزود: در نـوروز 
امسـال ۲ میلیـون و ۲0 هـزار نفـر مسـافر ورودی به اسـتان 
کرمـان داشـته ایـم کـه نسـبت بـه سـال قبـل رشـد حدود 
۳0 درصـدی دارد. وی اضافـه کـرد: میزان ورود گردشـگران 
خارجی به اسـتان در نوروز امسـال رشـد 57 درصدی نسبت 
به سـال قبل داشـته که بیـش از 500 نفر گردشـگر خارجی 
بـه اسـتان آمـده اند و این رشـد ادامـه دارد و در اردیبهشـت 
مـاه بـه اوج خود می رسـد. مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه در ایـام تعطیـات نـوروز نزدیـک به 
۲ میلیـون و ۳00 هـزار بازدیـد از جاذبـه هـای گردشـگری، 
تاریخـی، طبیعـی، مذهبی و فرهنگی اسـتان صـورت گرفت، 
اظهـار داشـت: بیشـترین بازدید از مراکز گردشـگری اسـتان 
کرمـان در رتبـه نخسـت مربـوط بـه مجموعـه بـازار کرمان 

اسـت کـه ۲۲0هـزار نفر در ایام نـوروز از آن بازدیـد کرده اند 
کـه بـه طور متوسـط روزانه 15 هزار نفر را شـامل می شـود. 
بـاغ شـاهزاده ماهان بـا 105 هزار نفـر بازدیدکننـده در رتبه 
دوم قـرار دارد و بعـد از آن نیـز، ارگ بـم و محوطـه تاریخـی 

آن 85 هـزار نفـر بازدیدکننده داشـته اسـت.
معاون گردشگری کرمان: قرارگیری در بین مسیر 

مسافران نوروزی به افزایش شب اقامت
 یزد کمک کرده است

معـاون گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان هم به »پیـام ما« گفت: 
اینکه مسـافران نوروزی یزد بیشـتر از کرمان هسـتند دالیل 
مختلفـی دارد. محمـد جهانشـاهی افـزود: ببینیـد حـدود 7 
تـا 8 میلیـون مسـافر در اسـتان هـای همجوار یـزد از جمله 
خراسـان، کرمـان، اصفهـان و تهـران در حـال جابـه جایـی 
هسـتند و چـون یـزد وسـط این اسـتان ها قـرار دارد، شـب 
اقامـت در این اسـتان بیشـتر می شـود. وی اضافه کـرد: این 
رقـم 900 هـزار نفر چندان باال نیسـت و اگـر کرمان به جای 
یـزد بـود و یـا اگـر یزد ظرفیـت های کرمان را داشـت شـب 
اقامـت بسـیار باالتر بود. جهانشـاهی اظهار داشـت: در بخش 
گردشـگری خارجـی یـزد از مـا موفق تر اسـت امـا در بحث 
گردشـگری داخلـی، یـزد همچنـان اسـتانی گذری اسـت. تا 
چنـد سـال پیـش کرمـان هـم گـذری بود امـا خوشـبختانه 
اخیـرا میانگیـن اقامـت در کرمان به ۲.۲ شـب دهم رسـیده 
اسـت. معـاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
متوسـط ضریـب اشـغال هتـل هـای کرمـان در نـوروز 95 
بـاالی 70 درصـد بـود، اظهـار داشـت: سـرعت کرمـان برای 
رسـیدن به اهداف گردشـگری باال اسـت. جهانشـاهی توزیع 
گردشـگر در سـطح اسـتان را به نسـبت سـال های گذشـته 
اتفـاق خوبـی دانسـت و بیان کـرد: برخاف سـال های پیش 
کـه بیشـتر مسـافران نـوروزی بـه مرکـز اسـتان مـی آمدند، 
امسـال شهرسـتان هـای سـیرجان، رفسـنجان و بـم هم در 

جـذب مسـافران نوروزی خـوب عمـل کردند.

با وجود افزایش ورود مسافران نوروزی به استان؛

کرمان همچنان 
در حاشیه مهمان خانه هاست

قـرار اسـت از ۲0 تـا ۲4 اردیبهشـت مـاه سـال جـاری، 
نمایشـگاه گردشـگری در محـل نمایشـگاه های بیـن المللی 
جنـوب شـرق کرمـان برگـزار شـود.این خبـر را روز گذشـته 
امیـد فدایـی مدیرعامل شـرکت نمایشـگاه های بیـن المللی 
جنـوب شـرق کرمان در جلسـه ای که به منظـور هماهنگی 
نمایشـگاه گردشـگری در اتـاق بازرگانـی کرمان برگزار شـد، 
عنـوان کـرد. در ایـن جلسـه عـاوه بـر فدایـی، سیاوشـی 

رییـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی، معیـن زاده 
رییـس انجمن صنفی هتـل داران، دولـت زاده رییس انجمن 
صنفـی رسـتوران داران، فرخـی معـاون صنایع دسـتي اداره 
کل میـراث فرهنگي اسـتان ، تجلی مشـاور مدیـرکل میراث 
فرهنگـی اسـتان و افضلـی دبیـر اجرایـی اولترا ماراتـن کویر 

لـوت حضور داشـتند.
در ابتـدای ایـن جلسـه امیـد فدایـی گفـت: نمایشـگاه 

گردشـگری در محورهـای گردشـگری و میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی، سـوغات و فرهنگـی بومـی برگـزار خواهـد 
شـد. وی افـزود: افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه با اختتامیـه اولترا 
ماراتـن بیـن المللـی کویر لـوت همزمـان خواهد شـد و این 
موضـوع کمـک زیادی به نمایشـگاه گردشـگری خواهد کرد. 
مدیرعامل شـرکت نمایشـگاه های بین المللی جنوب شـرق 
کرمـان اضافـه کـرد: مـی خواهیـم ایـن نمایشـگاه سـاالنه 
برگـزار شـود یعنی جا بیندازیم که اردیبهشـت ماه هر سـال 

نمایشـگاه گردشـگری در کرمـان برگـزار خواهد شـد.
پـس از توضیحـات کلـی کـه فدایـی در رابطـه بـا ایـن 
نمایشـگاه مطـرح کرد، دیگر حاضران در جلسـه هـم به ارائه 
پیشـنهادات و نظرات خود پرداختند. بر این اسـاس قرار شـد 
در این نمایشـگاه بیشـتر به شـاخص هـای کرمـان پرداخته 
شـود. بـه عنـوان مثـال در بخـش صنایـع دسـتی، شـاخص 
هـای صنایع دسـتی کرمان معرفی شـوند. همچنیـن در این 
نمایشـگاه Work Shop هـای تخصصی هـم برگزار خواهد 
شـد. در این جلسـه همچنین پیشـنهاد شـد موسیقی محلی 
کرمـان هـم حضور داشـته باشـد بـه همین جهت بـه زودی 

بـا مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی کرمان جلسـه ای در 
ایـن خصوص برگزار خواهد شـد. در پایان جلسـه مققر شـد 
کـه غذاهـای محلـی، صنایع دسـتی، بـوم گردی، جوشـانده 
هـا و دمنـوش هـای محلی، مـوزه، کویر شناسـی، موسـیقی 
محلـی و آژانـس هـای مسـافرتی بخـش هـای مختلـف این 

نمایشـگاه باشند.
 مدیرعامـل شـرکت نمایشـگاه هـای بیـن المللـی جنوب 
شـرق کرمان در حاشـیه این جلسـه بـه خبرنـگار »پیام ما« 
گفت: یکی از محورهای توسـعه اسـتان گردشـگری اسـت و 
مسـئوالن عالی رتبه استان از جمله اسـتاندار محترم همواره 
بـر توسـعه گردشـگری تاکید دارنـد. امیـد فدایی افـزود: بنا 
بـه همیـن سیاسـت تصمیـم گرفتیم شـروع نمایشـگاه های 
کرمان در سـال 95، نمایشـگاه گردشـگری باشـد. وی هدف 
از برگـزاری ایـن نمایشـگاه را معرفـی ظرفیـت هـای کرمان 
در حوزه گردشـگری و جذب هرچه بیشـتر گردشـگر عنوان 
کـرد. گفتنـی اسـت بـرای هماهنگـی بیشـتر قـرار شـد در 
پایـان هفتـه جـاری جلسـه دیگری بـا حضور فعـاالن عرصه 

گردشـگری برگزار شـود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق کرمان:

نمایشگاه گردشگری در اردیبهشت ماه سال جاری 
برگزار می شود
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منتخـب اول مـردم تهـران در مجلـس دهـم شـورای 
اسـامی بـا بیـان اینکـه هیـچ توافقـی بیـن مـن و آقای 
الریجانـی در مـورد ریاسـت مجلس دهم صـورت نگرفته 
اسـت گفـت: آقـای الریجانی فقـط تلفنی به مـن تبریک 
گفـت. بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا عـارف در حاشـیه 
دیـدار نـوروزی خـود بـا اقشـار مختلـف مـردم، در جمع 
خبرنـگاران در پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه بین شـما 
و الریجانـی بـرای پذیـرش ریاسـت و نایب رئیسـی توافق 
شـده اسـت؟ اظهـار کـرد: اگـر تصمیـم با مجلس اسـت، 
بایـد رسـانه ها اجـازه دهند تا مجلس تشـکیل شـود و در 
فضـای کارشناسـی و اکثریت فراکسـیون ها تصمیم گیری 

صـورت گیـرد و مـن ایـن موضـوع را تکذیـب می کنم. 
وی همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن پرسـش آیـا توافقـی 
ریاسـت  کرسـی  برسـر  الریجانـی  آقـای  و  شـما  بیـن 
مجلـس صـورت گرفتـه اسـت؟ افـزود: تکذیـب می کنم. 

هیـچ صحبتـی نشـده اسـت؛ فقط آقـای دکتـر الریجانی 
بـا بنـده تمـاس گرفـت و پیـروزی مـا را تبریـک گفت و 
مـا فقـط همیـن ارتبـاط را داشـتیم. رییـس بنیـاد امیـد 
ایرانیـان ادامه داد: مسـئله امروز ما انتخابـات مرحله دوم 
اسـت تـا بـه خوبـی برگـزار شـود و مـردم ماننـد مرحله 
اول حضور جدی داشـته باشـند. پس از تشـکیل مجلس 
مـا  شـد،  خواهـد  تصمیم گیـری  آن  مدیریـت  روی  بـر 
معتقدیـم همـه فراکسـیون های مجلس بایـد در مدیریت 
مجلـس سـهیم و در مدیریـت مجلـس مشـارکت داشـته 
باشـند. در فضـای رسـانه ای بحث هایـی مطـرح می شـود 
افـراد نظـرات خودشـان را می گوینـد امـا تصمیـم  امـا 
گیرنـده نهایـی نماینـدگان مجلـس دهـم هسـتند و رای 
۲90 نماینـده درمجلـس آتـی هیئت رئیسـه رامشـخص 
می کنـد. رئیـس بنیـاد امید ایرانیـان در خصـوص رقابت 
بـا الریجانـی بـرای ریاسـت مجلـس دهـم تاکیـد کـرد: 

رقابـت بـه این صـورت مطرح نیسـت اما فراکسـیون های 
سیاسـی مجلـس داوطلبانـی خواهند داشـت و امیدواریم 
در فضـای دوسـتانه مسـئله انتخـاب هیئـت رئیسـه بـه 

برسـد. نتیجه 
گفتنی اسـت پـس از انتخابـات هفتم اسـفند، صحبت 
هـای زیـادی بـر سـر اینکـه چـه کسـی رییـس مجلـس 
آینـده مـی شـود وجـود دارد. از یـک طـرف محمدرضـا 
عـارف توانسـت رای اول تهـران را کسـب کنـد و اکثـر 
اصـاح طلبـان انتظـار دارنـد او رییـس شـود. از طـرف 
دیگـر امـا برخـی اصـاح طلبـان و اعتدالگرایان بـا توجه 
بـه کارنامـه مثبـت الریجانـی بـه عنـوان رییـس مجلس 
نهـم بـا دولـت تدبیـر و امیـد و همچنیـن بـا توجـه بـه 
اینکـه الریجانـی در این انتخابات حاضر نشـد در لیسـت 
اصولگرایـان قـرار گیـرد، معتقدنـد رییـس مجلـس دهم 
بایـد الریجانی باشـد. این دسـته از اصاح طلبـان اعتقاد 

دارنـد الریجانـی قـدرت چانـه زنـی بیشـتری نسـبت به 
محمدرضـا عـارف دارد و اگـر او رییـس مجلـس شـود، 

حساسـیت کمتـری برانگیختـه مـی شـود و مجلـس می 
توانـد همـکاری بهتـری بـا دولت داشـته باشـد.

محمدرضا عارف:

هیچ توافقی با الریجانی برای ریاست مجلس دهم نشده است

سیاست

خبر

کیارستمی رو به بهبود است
و سرطان ندارد

معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران 
و سرپرسـت تیـم درمـان عبـاس کیارسـتمی بـا 
تاکنـون  پاتولـوژی  آخریـن  طبـق  اینکـه  بیـان 
بیمـاری سـرطان برای وی گزارش نشـده اسـت، 
گفـت: خوشـبختانه حـال عبـاس کیارسـتمی رو 
از وضعیـت  بـوده و در حـال خـروج  بهبـود  بـه 

بحرانـی  اسـت.
 دکتـر رضـا پایـدار، دربـاره آخریـن وضعیـت 
و  تهیه کننـده  کارگـردان،  کیارسـتمی،  عبـاس 
فیلمنامه نویـس کشـورمان کـه چندیسـت اخبـار 
بیمـاری او در رسـانه ها دسـت به دسـت می شـود، 
درمـان  رونـد  دربـاره  جلسـه ای  یکشـنبه  گفـت: 

کیارسـتمی برگـزار شـد.
وی همچنیـن اظهـار کـرد: وزیـر بهداشـت در 
ایـن زمینـه دسـتور دادنـد کـه عـده ای از اسـاتید 
ارزنـده  کارگـردان  ایـن  ن  درمـا  کار  مجـرب، 
کشـورمان را پیگیـری کننـد. بر این اسـاس امروز 
جلسـه ای بـا حضـور دکتـر حریرچـی، قائـم مقـام 
و  عـروق  جـراح  فاضـل،  دکتـر  بهداشـت،  وزیـر 
اسـتاد دانشـگاه شـهید بهشـتی، دکتر ظفرقندی، 
جـراح دانشـگاه تهـران و... برگزار و مسـائل درمان 
کیارسـتمی بررسـی شـد. حریرچی یادآور شد: در 
ایـن جلسـه بنـا شـد؛ تیم درمانـی کیارسـتمی هر 
دوروز یکبـار تشـکیل جلسـه داده و روند درمانش 

را پیگیـری کننـد.
آقـای  خوشـبختانه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
کیارسـتمی در حـال خـروج از وضعیـت بحرانـی 
و رو بـه بهبـود اسـت، افـزود: شـرایط کیارسـتمی 
نسـبت بـه چنـد روز گذشـته بسـیار بهتـر شـده 
اسـت و وضعیتـش در حال خروج از بحران اسـت. 
پایـدار خبـر ابتـای ایـن کارگـردان کشـورمان به 
سـرطان دسـتگاه گـوارش بدخیـم را تکذیـب کرد 
و گفـت: چنیـن چیزی بـرای وی مطرح نیسـت و 
اصـا بیمـاری سـرطان بـرای کیارسـتمی مطـرح 

نشـده اسـت.
طبـق آخریـن پاتولـوژی نیـز سـرطان گـزارش 
نشـده اسـت بلکه بیماری او پلیپ روده اسـت و بر 
ایـن اسـاس قسـمتی از روده کـه دارای یـک زایده 
بـوده، برداشـته شـده اسـت. بنابرایـن بدخیمی در 
کار نبـوده اسـت. وی در عین حال برخی شـایعات 
مبنـی بـر رخ دادن قصور پزشـکی در عمل جراحی 

اول کیارسـتمی را نیـز تکذیـب کرد.
 گفتنـی اسـت که در سـیزدهم نـوروز 95 دکتر 
سـید حسـن هاشـمی وزیـر بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی بازدید سـرزده ای از کیارسـتمی 
بـه همـراه دکتـر حاجـی میـر اسـماعیل، رئیـس 
پایـدار  دکتـر  و  ایـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
معـاون درمـان دانشـگاه ایـران از بیمارسـتان جـم 
داشـتند. همچنیـن تیم نظارتی از سـوی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی ایـران بـرای بررسـی رونـد درمـان 
فیلمنامه نویـس  عبـاس کیارسـتمی، کارگـردان و 

کشـورمان فعـال هسـتند.

انتصاب دادستان کل کشور 
توسط آملی الریجانی

بـه گـزارش ایسـنا آیـت اهلل آملـی الریجانـی با 
صـدور حکمـی حجت االسـام والمسـلمین محمد 
جعفـر منتظـری رئیـس شـعبه اول و رئیـس کل 
دیـوان عدالـت اداری را بـه عنـوان دادسـتان کل 

کشـور منصـوب کرد.

ازهیـات  عربسـتان  وزیرحـج  رسـمی  دعـوت  رغـم  بـه 
ایرانـی بـرای امضـاء تفاهـم نامـه اعـزام زائـران حـج 95، 
مسـئوالن عربسـتان تاکنون بـرای صدور روادیـد این هیات 
بـه گـزارش خبرآنایـن در آخریـن  انـد.  نکـرده  اقدامـی 
روزهـای سـال 1۳94، رییـس سـازمان حـج و زیـارت در 
اظهـار نظـری صریـح، اعـام کرد:»متاسـفانه تا امـروز هیچ 
افـق روشـنی برای حـج تمتع امسـال وجود نـدارد«. اظهار 
نظـری کـه تـا حد زیـادی نشـان دهنده ایـن نکته بـود که 
حضـور حاجیـان ایرانی در حـج تمتع سـال 1۳95 در هاله 
ای از ابهـام اسـت. پـس از آن نیـز در تـازه تریـن اظهـار 
نظرهـا ، صبـح امـروز نماینـده ولی فقیـه در امـور حـج و 
زیـارت اعـام کـرد: تاخیـر ایجـاد شـده توسـط عربسـتان 
بـرای انجـام مذاکـرات مقدماتـی حج، بـه معنای آن اسـت 

کـه نمی خواهنـد حـج انجـام شـود. 
هیـات ایرانـی متشـکل از رئیس سـازمان حـج و زیارت، 
مدیرعامـل شـرکت هواپیمایـی ایـران ایـر، برخـی معاونین 
بعثـه مقـام معظـم رهبـری درحج و مسـئوالن هـال احمر 
کشـورمان طبـق برنامـه زمانبنـدی شـده قبلـی قـرار بـود 
بـرای امضـاء تفاهـم نامـه حـج 95 بـه عربسـتان سـعودی 
سـفر کننـد. برهمیـن اسـاس ایـن نشسـت کـه همه سـاله 

پیـش از اعـزام زائـران ایرانـی بـرای امضـاء تفاهـم نامـه و 
برنامـه ریـزی هـای مربوطه به عربسـتان انجام مـی گرفت، 
امسـال نیـز قـرار بـود روز چهارشـنبه نوزدهـم اسـفندماه 
جـاری درعربسـتان برگـزار شـود . دراین نشسـت دو جانبه 
مقررشـده بود مسـئوالن سـعودی و پزشـک حج عربسـتان 
ودیگـر دسـت اندرکاران حضور داشـته باشـند کـه به دلیل 
عـدم صـدور ویزا بـرای مسـئوالن ایرانـی لغو شـد. احتمال 
درحـج سـال 1۳95  ایرانـی  زائـران  عـدم حضـور  بـاالی 
درشـرایطی اسـت کـه پـس از حادثـه منـا در شـهریور ماه 
سـال گذشـته کـه منجر به کشـته شـدن 461 زائـر ایرانی 
شـد، برخـی از نماینـدگان مجلس خواسـتار لغـو یک طرفه 
سـفر حـج تمتـع سـال 95 از سـوی ایـران شـدند. طوریکه 
سـخنگوی کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس شـورای 
اسـامی در دی مـاه سـال گذشـته از لغـو اعـزام بـه حـج 
تمتـع بـه دلیـل لغـو روابـط دپیلماتیک عربسـتان بـا ایران 
خبـر داد. امـا پـس از ایـن اظهـار نظر از سـوی سـخنگوی 
اسـامی  و حقوقـی مجلـس شـورای  قضایـی  کمیسـیون 
سـازمان حـج و زیـارت طـی بیانیـه ای اعـام کرد:»اتخـاذ 
هرگونـه تصمیـم در خصـوص برنامـه های حج تمتـع صرفاً 
از طریـق بعثـه مقـام معظم رهبری و سـازمان حج و زیارت 

بـا در نظـر گرفتن مسـائل شـرعی و نظر مسـئوالن محترم 
بلنـد پایـه نظـام و دولـت محتـرم صـورت خواهـد گرفت.« 
تـا ایـن کـه سرپرسـت حجـاج ایرانـی در بهمـن ماه سـال 
گذشـته اعـام کـرد عملیـات حـج تمتـع سـال 95 طبـق 
برنامـه زمـان بندی شـده دنبـال و ان شـااهلل انجـام خواهد 

شـد. اما روز گذشـته حجت االسـام والمسـلمین سـیدعلی 
زیـارت  و  حـج  امـور  در  ولی فقیـه  نماینـده  قاضی عسـکر 
تصریـح کـرد: تاخیـر ایجـاد شـده توسـط عربسـتان بـرای 
انجـام مذاکـرات مقدماتـی حـج، بـه معنـای آن اسـت کـه 

نمی خواهنـد حـج انجـام شـود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: عربستان نمی خواهد حج انجام شود

احتمال برگزاری حج تمتع بدون زائران ایرانی

  خبر

1  مطهری: وزارت کشور اعتبارنامه »مینو خالقی« را به مجلس بفرستد
ایسـنا نوشـت: علـی مطهـری گفـت: برخـی اتهاماتـی کـه بـه منتخـب سـوم 
اصفهـان زده انـد قابـل اثبـات نیسـت و اینگونـه ابطـال آراء قانونـی نبـوده اسـت. 
علـی مطهری در حاشـیه جلسـه علنـی دیروز مجلـس در جمع خبرنـگاران گفت: 
ایـن موضـوع بایـد به نظر مجلـس در بررسـی اعتبارنامه هـا موکول می شـد و این 
کار شـاید بهتـر بـود و ضمـن اینکـه اتهاماتی که دادنـد محکم نیسـت. نظیر اینکه 
ایشـان در خـارج از کشـور بـا مـردی مصافحه کرده هـم خیلی قابل اثبات نیسـت 
ضمـن اینکـه دسـت دادن در صورتـی که با دسـتکش باشـد بااشـکال اسـت. وی 
افـزود: بعـد از رای مـردم فکـر مـی کنـم ایـن کار عادالنـه نبـود و بـرای ما سـوال 
اسـت کـه چگونـه آرای ایشـان ابطال شـد و بایـد در این بـاره توضیحاتی نیـز ارائه 
شـود و ایـن اتفـاق بـرای مـا روشـن نیسـت. نماینـده مـردم تهـران تصریـح کرد: 
وزارت کشـور می توانـد اعتبارنامـه خانـم خالقـی را بـه مجلس ارائه کند و بررسـی 
اعتبارنامـه را بـه مجلـس محـول کنـد؛ ضمـن اینکـه مـا بایـد توضیحات شـورای 
نگهبـان را بیشـتر بشـنویم و ببینیـم در چـه ضوابطی ایـن اتفاق افتاده اسـت. وی 
در پایـان بـا تاکیـد بـر لزوم اصـاح قانـون انتخابات گفـت: در ایـن دوره و در دوره 
آینـده ایـن موضوع باید مـورد توجه قرار گیرد و الزم اسـت در ایـن قانون بازنگری 

هایـی صـورت گیرد.

2   نماینده بناب، انتخابات هفتم اسفند را »جمعه سیاه« نامید
یکـی از ناطقـان میان دسـتور دیروز مجلس گفـت: پول های زنجانـی، انتخابات 
هفتـم اسـفند را تبدیـل بـه »جمعـه سـیاه« کـرد. بـه گـزارش خبرآنایـن اولین 
جلسـه مجلـس در سـال 95 بـا نطـق اعتراضـی یـک نماینده بـه نتایـج انتخابات 
حـوزه انتخابیـه اش همـراه بـود. حجت االسـام باقری بنـاب نماینده مـردم بناب 
در مجلـس درنطـق میان دسـتورش به انتخابات هفتم اسـفند در بناب اشـاره کرد 
و بـا تاکیـد بـر بروز تخلفات در این حوزه از مسـئوالن خواسـت که بـه این موضوع 
رسـیدگی کننـد. وی بـا بیان اینکـه انتخابـات در بناب، افتضـاح بود؛ افـزود: مردم 
بنـاب دیدنـد کـه پول های بابـک زنجانی چطـور نتیجه انتخابـات را تغییـر داد. در 
انتخابـات »جمعـه سـیاه« هفتم اسـفند، نزدیـک به ۳0 هـزار رأی در بنـاب خرید 
و فـروش شـد. در شـهرهای کوچـک حـرف اول و آخـر انتخابـات را پـول می زنـد، 
انتخابـات بـه بنگاه هـای خریـد رأی تبدیل شـده اسـت و ضروری اسـت کـه قانون 
انتخابـات اصاح شـود. این سـخنان باقـری بناب بـا واکنش محمدحسـن ابوترابی 
فـرد نایـب رییـس مجلـس همـراه شـد. او کـه در غیـاب الریجاني ریاسـت بخش 
پایانـي جلسـه دیـروز را بـر عهـده داشـت، در پاسـخ بـه ایـن تعبیـر ناطـق میـان 
دسـتور گفـت: اگر همـکاران بـه برگـزاری انتخابات در یـک حـوزه انتخابیه نقدی 
دارنـد نبایـد واژه جمعـه سـیاه و واژگانی این چنینـی را بکار ببرنـد. وی افزود: روز 
انتخابـات روز اقتـدار جمهـوری اسـامی ایران بود و مشـارکت بیـش از 6۲ درصد 
مـردم بـا این انضباط و پاسـخ مثبت بـه رهنمودهای رهبری نشـان  دهنـده اقتدار 

نظام اسـامی اسـت.

3   وکیل زنجانی: امروز رای موکلم به من ابالغ می شود
وکیـل مدافـع بابـک زنجانـی بـا بیـان اینکـه هنـوز رای صـادره دادگاه بـدوی 
موکلـم بـه مـا ابـاغ نشـده اسـت، گفـت: قـرار اسـت رای دادگاه )دوشـنبه( اباغ 
شـود. رسـول کوهپایـه زاده بـا تکذیـب خبـر برخـی از رسـانه هـا مبنی بـر اینکه 
دوشـنبه ایـن پرونـده بـه دیوان عالی کشـور مـی رود، گفـت: هنوز ایـن رای ۲۳0 
صفحـه ای بـه مـا ابـاغ نشـده و قرار اسـت ایـن پرونـده امـروز در اختیار مـا قرار 
گیـرد. او تأکیـد کـرد: مـا بایـد از روی ایـن پرونـده یادداشـت برداری کنیـم و این 
موضـوع نیـز زمـان بـر اسـت و زمانـی کـه کل پرونـده و رای را مطالعه کنیـم، امر 
ابـاغ بـه حسـاب مـی آیـد. کوهپایـه زاده ادامـه داد: پس از ایـن مراحـل، ۲0 روز 
زمـان تجدیدنظـر خواهـی و اعتـراض مـا فـرا مـی رسـد و ما نیـز اعتراض خـود را 
بـه همـراه لوایـح تنظیمـی تقدیم دیوان عالی کشـور مـی کنیم. به گفتـه او، هنوز 
ایـن پرونـده در اختیـار دیـوان عالـی کشـور قـرار نگرفته و اینکـه برخی از رسـانه 
هـا خبرهایـی مبنـی بر ارجـاع این پرونده بـه دیوان عالـی کشـور را روی خروجی 
خـود ارسـال کـرده انـد، صحـت نـدارد. وکیل مدافـع بابـک زنجانی گفـت: پس از 
مطالعـه رای دادگاه بـدوی، اعتـراض خـود را بـه دادگاه اعـام خواهیـم کرد و پس 
از آن پرونـده بـه دیـوان عالـی کشـور ارجاع می شـود. سـخنگوی قـوه قضاییه در 
نـود و سـومین نشسـت خبری خـود در تاریخ 16 اسـفندماه سـال 94 اعام کرده 
بـود، حکـم بابـک زنجانـی و دو متهم دیگر کـه در پرونده نفتی محاکمه شـدند در 
دادگاه بـدوی صـادر شـده و دادگاه ایـن سـه متهم را مفسـد فی االرض تشـخیص 
داده اسـت. حجت االسـام والمسـلمین غامحسین محسـنی اژه ای خبر داده بود 
کـه دادگاه بـدوی ایـن سـه متهـم را به اعدام محکـوم کرده و همچنین بـه رد مال 
مربـوط بـه شـاکی کـه همان شـرکت ملی نفـت ایـران اسـت را اعام و بـه جزای 
نقـدی معـادل یـک چهارم پولشـویی محکوم کـرده اسـت. دادگاه بابـک زنجانی و 
دو متهـم دیگـر پرونـده میلیـاردی نفتی از مهرماه تا اسـفند سـال 94 بـا برگزاری 

۲6 جلسـه وی را متهـم بـه مفسـد فـی االرض کرد.

4  یالثارات مجوز انتشار گرفت
تسـنیم نوشـت: مدیـر مسـئول هفته نامـه یالثـارات از انتشـار موقت هفتـه نامه 
یالثـارات در چهارشـنبه ایـن هفته خبـر داد و گفت: بنابـر رأی دادگاه مجوز انتشـار 
موقـت را دریافـت کرده ایم.  عبدالحمید محتشـم بـا انتقاد از عملکـرد هیات نظارت 
مبنـی بـر لغو پروانه نشـریه هفته نامـه گفت: بعد از تصمیم بی سـابقه هیـات نظارت 
شـکواییه ای را بـه مراجـع قضایی تسـلیم کردیـم و در یکی از خواسـته ها خواسـتار 
انتشـار موقت نشـریه تا زمان برگزاری دادگاه شـدیم. وی با اشـاره به برگزاری دادگاه 
هفته نامـه یالثـارات و هیـات نظـارت بـر مطبوعات در 19 اردیبهشـت گفـت: دادگاه 
عـدم صاحیـت هیـات نظـارت برای لغـو پروانه انتشـار نشـریه را بررسـی می کند و 
بـه درخواسـت و شـکایت ما برگـزار خواهد شـد؛ در دادگاه نماینده هیـات نظارت بر 
مطبوعـات و نماینده نشـریه حضور پیدا می کنند. مدیر مسـئول هفتـه نامه یالثارات 
تصریـح کـرد: دادخواسـت ما این اسـت که هیـات نظـارت توضیـح الزم را ارائه دهد 

کـه چرا مجوز و پروانه نشـریه لغو شـده اسـت؛ البتـه بنابر تصمیم مراجـع قضایی تا 
زمان دادگاه و حصول نتیجه نهایی مجوز انتشـار موقت را داریم. محتشـم همچنین 
از شـکایت هفتـه نامـه یالثـارات از معاونـت امور زنان خبـر داد و گفت: در دادسـرای 
رسـانه شـکایتی را طـرح کرده ایـم که البتـه معاونت امور زنـان نیز شـکایتی را از ما 
مطـرح کـرده که این موضوع نیز در دسـت بررسـی اسـت. بعـد از انتشـار مطلبی از 
معاونـت امـور زنان ریاسـت جمهوری در هفته نامـه یالثـارات و واکنش های متفاوت 
بـه آن هیـات نظـارت بـر مطبوعات در جلسـه مـورخ 14 دی 94 با حضـور اکثریت 
اعضـا تشـکیل جلسـه داد و پروانه هفته نامه »یالثـارات« را با توجه بـه تبصره۲ ماده 

6 قانـون لغو کرد.

5  یک اقتصـاددان: وعده یارانـه 250 هزارتومانی توسـط احمدی 
نژاد فاجعـه به بار مـی آورد

»شـعار پرداخـت یارانـه ۲50 هـزار تومانـی مـی تواند آثـار تورمی و تبعات بسـیار 
خطرنـاک و وحشـتناکی در کشـور داشـته باشـد.« سـعید لیـاز اقتصاددان بـا بیان 
ایـن مطلـب گفـت: در سـال 91 هـم من گفتـم دولـت احمدی نـژاد حتـی میتواند 
بـه هـر ایرانـی یـک میلیـون یارانه بدهـد. اما بـه چه قیمتـی؟ به چه شـکلی؟ یعنی 
بـدون هیـچ پشـتوانه ای فقـط پول منتشـر کند.  نقدینگـی کاذب در جامعـه تزریق 
کنـد و درنهایـت ارزش پـول کشـور را نابـود کند.  به گـزارش انتخاب وی با اشـاره به 
تبعـات اقتصـادی پرداخـت نقـدی یارانـه هـا در دولت احمـدی نژاد هـم گفت: همه 
مـا دیدیـم کـه در ان سـال ها چه موج وشـحتناک تورمی در کشـور ایجاد شـده بود. 
بـدون هیـچ حسـاب و کتابی و بـدون هیچ پشـتوانه ای به جامعه پـول تزریق کردند. 
حجـم نقدینگـی باال رفت و مشـکات بسـیار زیادی برای سـاختار اقتصـادی و حتی 
اجتماعی و سیاسـی کشـور بـه وجود آوردنـد. این اقتصـاددان در ادامه بـا بیان اینکه 
در علـم اقتصـاد بایـد بـا دقت عمـل کرد و تبعات هر تصمیمی را بررسـی کـرد و بعد 
بـه اجـرای آن دسـت زد، گفـت: اجرای غلط طـرح پرداخـت یارانـه ۲50 هزارتومانی 
مـی توانـد آثـار تورمی شـدیدی بـر اقتصاد ایجـاد کند و منجـر به خلق پـول جدید 
و نقدیندگـی در کشـور شـود. وی افـزود: ایـن در حالـی اسـت کـه تورم مـی تواند با 
اجـرای طـرح مـورد اشـاره شـکل خطرناکی پیـدا کند. در همان سـال هـا دیدیم که 
چقـدر ایـن تـورم بـه زندگی و معیشـت مردم ضربـه زد و تبعـات جبـران ناپذیری را 
خصوصـا بـرای طبقات فرودسـت جامعه بـه وجود آورد. همـان زمان هم بـا پرداخت 
یارانـه نقدی، تورمی بی سـابقه در کشـور بـه وجود آورد. لیاز تاکید کرد: شـعار ۲50 
هزارتومانی و اجرای آن نتایج فاجعه باری می تواند برای کشـور داشـته باشـد. وی در 
پایـان گفـت: بـا این حـال، نه تنها احمـدی نژاد بلکه هـر کس دیگری هـم می تواند 
ییارانـه ۲50 هـزار تومانـی یـا یک ملیون تومانـی یا هر رقـم دیگری به مـردم بدهد. 
امـا نکتـه ایـن اسـت که این پـول بی ارزش می شـود. تـورم انقـدر باال میـرود، انقدر 
نقدینگـی انباشـت می شـود که شـاهد یـک موج و سـونامی عجیب و عظیـم تورمی 

در کشـور خواهیـم بـود کـه همه اقتصاد کشـور را با خـود از بین مـی برد.

6  تذکر جدی مسؤوالن صداوسیما به مهران مدیری
قائـم مقـام معـاون سـیما گفـت: بـا رفتـار تنبیـه آمیـز مجـری برنامـه دور همی 
شـان میهمانـان برنامـه نادیـده گرفته شـده اسـت که این موضـوع را بررسـی کردیم 
و بافاصلـه بـه عوامـل برنامـه تذکـر جـدی داده شـد. بـه گـزارش عصـر ایـران رضا 
پورحسـین در پاسـخ به این سـؤال که آیا ارزیابی خاصی از نظرات مخاطبانین برنامه 
وجـود دارد گفـت: طبـق آنچـه از مرکـز پژوهـش و سـنجش افـکار و روابـط عمومی 
سـازمان صدا و سـیما اعام شـده اسـت ایـن برنامه به دلیـل طنز خوبی کـه دارد در 
مجمـوع توانسـته اسـت نظـر مخاطبـان را به خـود جلب کنـد. وی در پاسـخ به این 
سـؤال کـه انتقادهایـی نسـبت بـه ایـن برنامه به ویـژه درخصـوص رفتار مجـری این 
برنامـه در فضـای مجازی انعکاس داشـته اسـت گفت: قبـول دارم کـه در برنامه بعضاً 
سـواالتی مطـرح شـده که با فرهنـگ ایرانی - اسـامی همخوانی ندارد و نیـز با رفتار 
تنبیـه آمیز مجری شـأن میهمانان برنامه نادیده گرفته شـده اسـت؛ این مـوارد که به 
مـا انعکاس داده شـده اسـت و بررسـی کردیـم بافاصله به عوامل برنامـه تذکر جدی 
داده شـده اسـت تا نسـبت بـه مـوارد اخاقی و رعایت سـبک زندگی ایرانی اسـامی 
دقت بیشـتری شـود. مجموعه کمدی دورهمی با سـاختاری متفاوت نسـبت به دیگر 

آثـار نمایشـی بـا آغـاز نوروز 95 به روی آنتن شـبکه نسـیم رفته اسـت.
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خبر

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:

 ایراد شورای نگهبان به طرح 
جرم سیاسی، جزئی است 

گفـت:  مجلـس  حقوقـی  کمیسـیون  رئیـس 
سیاسـی  جـرم  بـه  نگهبـان  شـورای  ایرادهـای 
جزئـی و مربـوط بـه برخـی واژگان بـه کار رفتـه 
در ایـن طـرح اسـت و در یکـی از جلسـات علنی 
مجلـس در طـول هفتـه جـاری ایـن ابهـام هـا را 

می کنیـم.  برطـرف 
اللهیـار ملکشـاهی در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
پارلمانـی ایلنـا، بـا اشـاره بـه ارجاع مجـدد طرح 
»جـرم سیاسـی« از سـوی شـورای نگهبـان بـه 
مجلـس، بـرای بررسـی دوبـاره در صحـن علنـی، 
اظهـار داشـت: طرح »جـرم سیاسـی« در یکی از 
جلسـات علنـی مجلـس در سـال 94 بـه تصویب 
نمایندگان رسـید و بـرای تایید نهایی به شـورای 
نگهبـان ارسـال شـد، اما شـورای محتـرم نگهبان 
بـا تاکیـد بـر برخـی ابهام هـای موجـود در ایـن 
طـرح، جهت بررسـی مجـدد و رفـع ابهام هـا، آن 

را بـه مجلـس بازگرداند.
او گفـت: باتوجـه بـه اینکـه ایرادهایـی کـه از 
سـوی شـورای محترم نگهبان مطرح شـده، غالباً 
ایرادهایـی جزئـی و مربـوط بـه برخـی واژگان به 
کار رفتـه در ایـن طرح اسـت، امیدواریـم بتوانیم 
در یکـی از جلسـات علنی مجلـس در طول هفته 

جـاری ایـن ابهام هـا را برطـرف کنیم.
رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس 
طـرح  ابهام هـای  تشـریح  در  اسـامی  شـورای 
بنابـر اعـام شـورای نگهبـان  »جـرم سیاسـی« 
خاطرنشـان کـرد: بنابـر اعـام شـورای نگهبـان 
باتوجـه بـه اینکه برخـی از مواد موجـود در طرح 
»جـرم سیاسـی« بـا بعضـی از مـواد موجـود در 
تفاوت هـای  دارد،  مشـابهت هایی  احـزاب  قانـون 
جزئـی در برخـی از واژگان بـه کار رفتـه در طرح 
فعالیـت  قانـون  در  آنچـه  بـا  سیاسـی«  »جـرم 
احـزاب آمـده، ابهام هایی را ایجاد کرده و شـورای 
بـه  ایـن طـرح  مجـدد  ارجـاع  بـا  نیـز  نگهبـان 
مجلـس، خواسـتار رفـع این ابهام ها شـده اسـت.
مـورد  ابهام هـای  اکثـر  کـه  ایـن  بیـان  بـا  او 
طـرح  خصـوص  در  نگهبـان  شـورای  تاکیـد 
»جـرم سیاسـی«، ابهام هـای لفظی اسـت، گفت: 
درخصـوص رفـع ابهام هـا و نهایتـاً تصویـب طرح 
نـدارد  وجـود  نگرانـی  جـای  سیاسـی«  »جـرم 
و امیدواریـم پـس از بررسـی مجـدد در یکـی از 
رفـع  و  قضایـی  و  جلسـات کمیسـیون حقوقـی 
ابهام هـا، ایـن طـرح را در طـول هفتـه جـاری بار 
دیگـر در صحـن علنـی مجلس مطـرح کنیم و به 

نتیجـه برسـانیم.
نماینـده مردم کوهدشـت در مجلس همچنین 
در تشـریح برخـی مـواد طـرح »جـرم سیاسـی« 
بـا  ایـن طـرح، اگـر جرمـی  بنابـر  یـادآور شـد: 
انگیـزه خیرخواهانـه و اصاح امـور مملکتی انجام 

شـود، جـرم سیاسـی محسـوب می شـود.
رئیـس کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس 
نهـم ادامـه داد: بـر ایـن اسـاس، اگـر جرمـی در 
جهـت اصـاح یکـی از نهادهـا باشـد امـا در کنار 
ایـن اقـدام مسـلحانه، جرمـی همچـون برپایـی 
راهپیمایـی بـدون مجوز یا مسـائلی از این دسـت 
صـورت بگیرد، جرم سیاسـی خواهد بـود، چراکه 
انگیـزه ارتـکاب آن اصلـح امـور و بـه طـور کلـی 

خیرخواهانـه بوده اسـت.
ملکشـاهی در پایـان در تشـریح نحـوه برخورد 
قضایـی بـا جرائـم سیاسـی بنابـر طـرح »جـرم 
سیاسـی«، اعـام کـرد: در رسـیدگی بـه جرائمی 
که سیاسـی تشـخیص داده می شـوند، سـازوکار 
دقیقی طراحی شـده که بر اسـاس آن، اوالً عاوه 
بـر نظـر قاضـی، نظـر هیـات منصفـه نیـز اخـذ 
خواهـد شـد و بـر ایـن اسـاس، بـرای دادگاه های 
رسـیدگی به ایـن جرائـم، هیات منصفه تشـکیل 
خواهـد شـد و عـاوه بـر آن، پس از صـدور حکم 
مجرمـان  بـرای  امکاناتـی  نیـز  دادگاه  سـوی  از 
ازجملـه حـق  سیاسـی در طـول مـدت حبـس 
دسترسـی بـه رسـانه هـای گروهـی و شـرایطی 
ویـژه بـرای ماقات هـا درنظرگرفتـه شـده اسـت.

فنـی  بعـد  در  گفـت:  اتمـی  انـرژی  سـازمان  رئیـس 
برجـام بنـده مسـئولیت کار را مـی پذیـرم. اگـر خطایـی 
شـده باشـد مسـئولیتش را می پذیـرم و هیچ کـس دیگر 
مسـئول نیسـت. چـون بـا اطمینـان خاطر مـی دانیم چه 

ایم. کـرده 
بـه گـزارش عصـر ایـران به نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی 
سـازمان انـرژی اتمی،علـی اکبـر صالحـی معـاون رییـس 
جمهـوری و رییـس سـازمان انـرژی اتمـی ایران روز شـنبه 
14 فروردیـن مـاه 95 در دیـدار نـوروزی بـا مسـئوالن و 
کارکنـان سـازمان انـرژی اتمـی ایـران در سـالن خوارزمـی 

ایـن مجموعـه بـا ابـراز قدردانـی از مجموعه سـازمان انرژی 
اتمـی، بخشـی از عـزت و اقتـدار کنونـی کشـور را مرهـون 
تاش مسـئوالن و پرسـنل و جانفشـانی شـهدای هسته ای 

سـازمان انـرژی اتمـی ذکـر کرد.
اهم سخنان صالحی را در ادامه بخوانید: 

  سـال 94 سـال پرفـراز و نشـیب، سـال بیـم و امیـد و 
سـالی ویـژه در تاریـخ جمهـوری اسـامی بـود. 

 در ایـن سـال ملـت بـا همدلـی و همزبانی و برخـورداری 
از عـزت و اقتـداری کـه هدایـت هـای امـام عزیـز راحلمان 
بـرای مـا بـه ارمغـان آورده، آموخـت سـر تعظیـم در مقابل 

هیـچ قدرتی جـز خداوند متعـال فرود نیـاورد و خلف صالح 
او ایـن مسـیر را بـرای این ملـت و فرزندانش همـوار کرد تا 
بتواننـد سـال 94 را بـه سـالی سرنوشـت سـاز و تاریخ سـاز 

تبدیـل کنند.
 سـال 94 بـا معجـزه بـه پایـان رسـید و کسـانی کـه این 
وضعیـت سـخت را بـرای مـا ایجاد کردند تا تسـلیم شـویم، 
االن خودشـان دچـار وضعیت بغرنج و پیچیده شـده اند. در 
حالـی کـه مـا آموختیـم و سـختی ها را بـه جـان خریدیم. 
امیـدوارم سـال 95 آغـاز یـک حرکت جـدی فراگیـر در امر 

ارتقـاء معیشـت آحـاد این ملت باشـد.
 غنـی سـازی مـا سـرجایش اسـت. قبـًا 9000 ماشـین 
سـانتریفیوژ غنـی سـازی مـی کـرد، االن 6000 ماشـین 
و 5000  مـی چرخـد  کـه 1000 دسـتگاه خالـی  داریـم 
ماشـین نیـز غنی سـازی می کنـد. این محدودیت اشـکالی 
ایجـاد نمـی کنـد زیرا غنی سـازی 9000 ماشـین یا 5000 
ماشـین بـا سـانتریفیوژ یـک سـویی نسـل اول، نسـبت بـه 
مقـدار سـوخت مـورد نیـاز یکسـاله نیروگاهی نظیر بوشـهر 

نـدارد. تفاوتی  آنچنـان 
 بایـد بـه درسـتی به هدف 190 هزار سـو برسـیم. بودجه 
مـا از جیـب مـردم هزینـه می شـود. نمـی توانیم سـوختی 
تولیـد کنیـم کـه چنـد برابـر قیمـت بیـن المللـی دربیاید. 
بایـد کاری کنیم ضمـن خوداتکایی قیمت سـوخت تولیدی 

مـان اختـاف چندانی بـا قیمت جهانی نداشـته باشـد.
 در تحقیـق و توسـعه محدودیـت هایـی پذیرفتیـم امـا 

آنگونـه نیسـت کـه مانـع رسـیدن بـه اهدافمـان باشـد.
 گفتنـد در قلـب مـردم ایـران سـیمان ریختیـد. آن کـه 
حقیقـت را مـی دانـد ولـی آگاهانـه، آنـرا وارونـه جلـوه می 
دهـد، بـه خـدا واگـذار مـی کنـم، امـا آنکـه نمـی دانـد و 

شـنیده هایـش را مـی گویـد، موضـوع دیگـری اسـت.
 اکنـون فرصتـی پیـش آمـده اسـت تـا در طراحـی ایـن 
راکتـور، مطابـق آنچـه می تواند به حال کشـور مفید باشـد، 
تجدیـد نظـر کنیـم و بخـش هایـی که مـی شـود را اصاح 
کنیـم. همـکاران مـا جدولی را طراحـی کردند کـه طراحی 
سـابق و طراحـی الحـق و تفـاوت شـاخص هـا در آن آمده 

است.
 طبـق قـرارداد مـا با روسـیه قـرار بود تـا پایان سـال قبل 
شـاهد کلنـگ زنی نیـروگاه جدید در بوشـهر باشـیم؛ اما به 
دلیـل برخـی مسـایل فنی و اختـاف در برخی شـاخص ها 
پـس از رسـیدن بـه وحـدت نظـر کار را آغاز خواهیـم کرد. 
امیدواریم امسـال شـاهد کلنـگ زنی نیروگاه جدید باشـیم. 
عـاوه بـر ایـن هـا در نظـر داریـم دو نیـروگاه کوچک 100 

بسـازیم. نیز  مگاواتی 
 اگـر نبـود تیزبینـی، تیزهوشـی، آینـده بینـی و دشـمن 
شناسـی مقـام معظم رهبری، تاکنـون به هزار شـیوه باخته 
بودیـم. در همیـن مذاکـرات خیلـی مقاطـع شـرایط خاص 
داشـتیم کـه اگر حمایت رهبری و شـدت و حـدت و بیانات 
صریـح ایشـان نبـود، ایـن دسـتاورد را نداشـتیم. در بحـث 
PMD اگـر رهبـری صریحـا نمی گفتنـد حـق بازجویی از 
دانشـمندان و کارشناسـان مـا را ندارنـد، آنهـا طـور دیگری 
عمـل مـی کردند. امـا این اتفـاق نیفتاد و این پرونده بسـته 

. شد
 در بعـد فنـی برجام بنده مسـئولیت کار را می پذیرم. اگر 
خطایـی شـده باشـد مسـئولیتش را می پذیـرم و هیچکس 
دیگـر مسـئول نیسـت. چون بـا اطمینـان خاطر مـی دانیم 
چـه کـرده ایـم. البتـه لطـف الهی نیـز همـواره همـراه ما و 

ملـت ایران بوده اسـت.

صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی:

می دانیم در مذاکرات چه کرده ایم

سیاست نوشت

محمـد هاشـمی تحلیلگـر و رئیـس دفتـر رئیـس مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام بـا اشـاره بـه عملکـرد محمـود 
احمـدی نژاد در زمان ریاسـت جمهوری گفـت: در دولت های 
نهـم و دهـم در زمینـه توقف توسـعه و به انزوا کشـیدن ایران 

در مجامـع جهانـی اتفاقـات بـدی بـرای ایـران افتاد. 
رئیس سـابق سـازمان صداوسـیما در مصاحبه بـا خبرنگار 
عصـر ایـران خاطـر نشـان کـرد: بـه دلیل انـزوای سیاسـی و 
ایجـاد تحریم هـای اقتصـادی، دولت مجبـور بـود تحریم ها را 
دور بزنـد کـه همیـن کار باعـث شـد تـا فسـادهای گسـترده 
پرونده هـای سـه هـزار  بدهـد.  ایـران رخ  بـی سـابقه در  و 

میلیـاردی و نفتـی نمونه هـای بـارز ایـن مسـئله اسـت. 
وی تصریـح کـرد: هیچـگاه در ایران شـاهد نبودیم که یک 
دکل نفتـی گـم شـود امـا در دولـت نهـم و دهـم ایـن اتفاق 
افتـاد. فسـادهای گسـترده در کشـور حاصـل سیاسـت های 
غلـط دولـت گذشـته بـود که دامـن کشـور را گرفته اسـت. 

»سرپرسـت وزرات خارجـه در دولـت رجایـی« ادامـه داد: 
دولـت یازدهـم بـه ریاسـت روحانـی بـا مذاکـرات هسـته ای 
ابتـدا جهـت گیـری منفـی کشـورهای جهـان علیه ایـران را 
متوقـف کـرد و بـه واسـطه آن تحریم هـای لغو شـد و قطعا با 
گذشـت زمـان آثـار مثبت این حرکـت فعاالنه دولـت یازدهم 

در سیاسـت خارجـی مشـخص خواهد شـد. 
عضـو سـابق مجمع تشـخیص مصلحت نظام گفـت: توافق 
هسـته ای با اسـتقبال وسـیع مردم ایـران و جهان روبرو شـد 
و زمینـه امیـدواری مـردم بـه فردایـی بهتر و بهبـود وضعیت 

اقتصـادی کشـور را فراهم کرد. 
محمـد هاشـمی در مـورد دالیـل شکسـت اصول گرایـان 
در انتخابـات هفتـم اسـفند 94 در شـهر تهـران گفـت: اکثـر 
کانون هـای قـدرت در دهـه گذشـته در اختیـار اصول گرایـان 
بـود و حاصـل مدیریـت آنهـا بـرای کشـور منفی بوده اسـت. 
در حـوزه اقتصـادی که مدیریـت آنها گرانی، تورم و فسـاد به 
بـار آورد در حـوزه اجتماعی نیز ما شـاهد رشـد فسـادهای و 

مشـکات گسـترده اجتماعـی بودیم. 
عضو سـابق حـزب کارگـزاران تصریح کرد: در این سـال ها 
مـا شـاهد بودیم کـه به شـدت طـاق و فروپاشـی خانواده ها 
رشـد کـرده اسـت. وقتـی خانـواده از هـم می پاشـد بـرای 

جامعـه آثار سـویی بـرای جامعـه دارد. فرزندان دچار مشـکل 
می شـوند از جملـه اخاقـی و رفتـاری. 

بـرادر آیـت اهلل هاشـمی افـزود: ناهنجاری هـای اجتماعـی 
در زمـان اصول گرایـان رشـد پیـدا کـرده اسـت. گزارش هایی 
منتشـر شـده اسـت که سـن مصرف مـواد مخدر بـه زیر 15 

سـال رسـیده است. 
وی ادامـه داد: در دولـت اصاحـات مـا بـه خـود کفایـی 
گنـدم رسـیدیم امـا در دولـت احمـدی نـژاد خـود کفایـی را 
گرفتیـم و گنـدم از خـارج وارد کردیـم و تقریبـا 800 درصد 

مصـرف گنـدم کشـور را وارد کردیـم. 
محمـد هاشـمی بـا بیـان اینکـه بیـکاری جوانـان زمینـه 
فسـاد در کشـور فراهـم می کند،خاطـر نشـان کـرد: دولـت 
احمـدی نـژاد بـه جـای اینکـه فرصـت شـغلی بـرای جوانان 
ایـران ایجـاد کنـد، فرصـت شـغلی بـرای جوانان کشـورهای 

بیگانـه ماننـد چیـن، ترکیـه و هنـد بوجـود آورد. 
عضـو سـابق مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام گفـت: این 
عملکـرد مـردم را ناامیـد کـرده بـود و باعث شـد در حماسـه 

94 بـه جریـان اعتـدال و اصاحـات رای بدهند. 
رئیـس دفتـر رئیس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام در 
ادامه با اشـاره به غیبت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در نماز 
جمعـه گفـت: نمـاز جمعه یک تریبـون خیلی مهم اسـت که 
بسـیاری از مسـایل مهـم کشـور در آن طـرح می شـود و بـه 
همیـن دلیـل فرصتی تلقی می شـود بـرای ایجـاد رابطه بین 
مردم و نظام. رئیس سـابق سـازمان صداوسـیما خاطر نشـان 
کـرد: آقـای هاشـمی در گذشـته کـه خطیـب جمعـه بودند، 
نشـان دادند که خواسـته های مردم برایشـان اهمیت داشـت 
بـه طوری کـه راهـکار ارایه می کردند و سخنانشـان همیشـه 

تاثیرگـذار بود.
وی تصریـح کـرد: االن هـم آقـای هاشـمی مشـکلی بـا 
حضـور در نمـاز جمعـه ندارنـد. مـردم هـم در این سـال ها از 
ایشـان خواسـته اند در نمـاز جمعـه حضـور پیدا کننـد اما در 
ایـن موانعـی وجـود دارد که اجـازه نمی دهد آیت اهلل هاشـمی 

در نمـاز جمعـه شـرکت کند.
ادامـه  رجایـی«  دولـت  در  خارجـه  وزرات  »سرپرسـت 
داد: ایشـان بـه خاطـر اینکـه حرمـت نمـاز جمعـه بـه خاطر 

شـعارهای عده ای در صورت حضور آیت اهلل هاشـمی شکسـته 
خواهـد شـد در نمـاز جمعـه شـرکت نمی کننـد.

عضـو سـابق مجمع تشـخیص مصلحـت نظام گفـت: تنها 
هـدف افراطی هـا تخریـب هاشـمی اسـت و بـرای آنهـا مهـم 
نیسـت کـه در چـه مکان یـا زمانی بـه او توهیـن می کنند به 
خاطـر همیـن آیت اهلل بـرای از بیـن نرفتن جایگاه و قداسـت 

نمـاز جمعـه، خطبـه نمی خوانند.
محمـد هاشـمی افزود: همانطور که در سـال های گذشـته 
شـاهد بودیـم ایـن افـراد در حـرم حضـرت معصومـه به علی 
الریجانـی حمله کردند و علیه وی شـعار دادنـد و حرمت این 
حـرم مقـدس را نگـه نداشـتند. ایـن افـراد با نمـاز جمعه هم 

همیـن کار را می کننـد و حرمـت آن را نگـه نمی دارند.

عضـو سـابق حـزب کارگـزاران تصریـح کـرد: اگر  امسـال 
هـم افراطی هـا در کشـور جـوالن دهند و هرجا حاضر باشـند 
و بخواهنـد هـر جمعی کـه مخالف آنها باشـند را به هم بزنند 
و شـعار بدهنـد و حرمت را نگه ندارند، قطعا آیت اهلل هاشـمی 

در نمـاز جمعه شـرکت نخواهد کرد.
بـرادر آیـت اهلل هاشـمی افـزود: اگـر قانون شـکنان محدود 
شـوند و همـه امـور بر اسـاس قانـون پیش بـرود قطعـا آقای 
هاشـمی در نماز جمعه شـرکت خواهند کرد. ایشـان مشکلی 
بـا نمـاز جمعـه نـدارد. وی در پایان خاطر نشـان کـرد: رفتار 
ایـن افراد باعث شـده اسـت تـا آیت اهلل هاشـمی بـرای حفظ 
حرمت هـا و آرامـش کشـور در بسـیاری از مراسـمی کـه از او 

دعـوت بـه عمـل می آید حضـور پیـدا نکند.

محمد هاشمی رفسنجانی: 

حاصل مدیریت اصول گرایان 
منفی بود
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گزارش

به بهانه حاشیه های سفر رییس جمهوری

رسانه های یک بام و دو هوا
ایرنا نوشـت: رسـانه هـای منتقـد دولت که خواسـته 
یـا ناخواسـته بـر مـدار رویکردهـای مغرضانـه خارجـی 
سـفر اخیـر رییس جمهـوری بـه پاکسـتان را بی حاصل 
خواندنـد، بـا همـان رویـه و شـیوه تـاش کردنـد حـذِر 
هوشـمندانه »حسـن روحانـی« از سـفر بـه اتریـش را 
دسـتمایه بـه چالش کشـیدِن تصمیم مسـووالن اجرایی 

و دسـتگاه دیپلماسـی کشـور قـرار دهنـد. 
بـا فرجـام یابـی توافـق هسـته ای در تیرماه پارسـال 
و اعـان رسـمی اجـرای »برجـام« )برنامـه جامـع اقدام 
مشـترک( در دی مـاه 1۳94، مسـیر مناسـبات ایـران و 
دیگر کشـورهای جهان هموار شـد؛ مسـیری که نزدیک 
بـه یک دهـه به خاطـر بحرانی غیرضروری سـنگاخی و 
پرفـراز و فـرود بـود. بـا وجود گـذر از این گردنه سـخت، 
متاسـفانه در شـرایط کنونـی برخـی از محافـل و رسـانه 
هـای داخلـی در زمین طـرف مقابل بازی مـی کنند. پی 
گرفتـِن چنیـن رویکردی چـه آگاهانه و چـه غیرآگاهانه 
بـه منافـع و گاه امنیـت ملـی آسـیب هایـی جـدی وارد 
مـی کنـد. پاسـخ گویـی یـا آگاهـی بخشـی بـه جریـان 
هـای نـاآگاه مـی توانـد از ادامـه ایـن روند جلوگیـری به 
عمـل آورد امـا رسـانه هایـی کـه هدفمنـد و آگاهانـه به 
ایـن امـر اقدام می کننـد، رفتارشـان جای بسـی تامل و 
تعمـق دارد. نمونه ای از این دسـت رفتارهای نسـنجیده 
رسـانه ای را مـی تـوان در برخـی موضـع گیـری هـا در 
قبال سـفر اخیـر »حسـن روحانی« رییس جمهـوری به 
پاکسـتان دیـد. روحانی در روزهای آغازیـن فروردین ماه، 
پاکسـتان را بـه عنـوان نخسـتین مقصـد سـفر خارجی 
امسـال انتخاب کرد. سـفر روحانی نخستین سفر رسمی 
در سـطح ریاسـت جمهـوری ایـران بـه پاکسـتان طـی 
14 سـال گذشـته بـود.  در جریـان سـفر دوروزه رییـس 
جمهـوری بـه کشـور دوسـت و همسـایه شـرقی، چنـد 
سـند همکاری مهم میان ۲ کشـور به امضا رسـید. حتی 
»محمد نوازشـریف« نخسـت وزیر پاکسـتان در نشسـت 
تجـاری کـه بخاطر حضـور روحانـی در کشـورش برگزار 
شـد، ضمن خرسـندی از این سـفر، اظهار امیدواری کرد 
کـه حجم مبادله هـای تجاری میـان تهران- اسـام آباد 
بـه پنـج میلیارد دالر برسـد.  در فضای مثبـت دیدارهای 
روحانـی و همراهانـش با مقام های پاکسـتانی، همچنان 
که اشـاره شـد برخی رسـانه هـای خاص داخلـی با تکیه 
بـر ادعاهـا و تحلیل های رسـانه های غربی پـا جای پای 
آن هـا نهادند و غرض ورزی های دسـتگاه های تبلیغاتی 
خارجـی را بازتـاب و بـه عبارتـی بازتولیـد کردنـد. ایـن 
رسـانه های داخلی که پیشـتر هر مطلب انتشـار یافته از 
رسـانه هـای غربی را رد مـی کردند این بار بـرای تاختن 
بـر دولـت و دسـتاوردهایش به رسـانه های بیگانـه اتکا و 
اسـتناد کردنـد.  ادامه چنین روندی را مـی توان در میان 
رسـانه هـای منتقد یـا به عبـارت بهتر مخالـف دولت در 
موضـوع تعویـق سـفر رییـس جمهـوری بـه اتریـش نیز 
دیـد. روحانـی قـرار بود روزهای چهارشـنبه و پنجشـنبه 
گذشـته )یازدهـم و دوازدهم فروردین( سـفری دوروزه به 
اتریش داشـته باشـد. این سـفر اما بنا به دالیل امنیتی و 
بـه منظور انجام هماهنگی های بیشـتر بر پایه سـه اصل 
»عـزت، حکمـت و مصلحـت« به زمـان دیگـری موکول 
شـد؛ تصمیمی که با اسـتقبال مقام های ارشـد کشور رو 
بـه رو شـد.  جای تعجب اسـت کـه برخی افراد و رسـانه 
هـای مخالـف دولـت بـدون اعتنا به سـخنان مسـووالن 
عالـی رتبـه کشـور خـود، بـه صحبت هـای برخـی مقام 
های اتریشـی و مطالب انتشـار یافته از رسانه های بیگانه 
اسـتناد می کنند و دالیل دولتمردان کشورشـان را نابجا 

مـی دانند.
برجسته سـازی جهت دار سـخنان »هاینتس فیشر« 
رییـس جمهـوری اتریش از جمله تـاش های این طیف 
از رسـانه هـای داخلـی بوده اسـت چـرا که پـس از اعام 
تعویـق سـفر رییس جمهـوری بـه اتریش، فیشـر اظهار 
کرد که من کارشـناس امنیتی نیسـتم اما پلیس اتریش 
بـه صراحـت اعـام کـرده اسـت کـه همـه اقـدام هـای 
الزم را بـا در نظـر گرفتـن تدابیـر بسـیار شـدید امنیتی 
و اسـتانداردهای مدنظـر انجـام داده اسـت. سـخن اینکه 
رسـانه های ناهمسـو با دولت بیش از ۲ سـال اسـت که 
در اسـتفاده از مطالب رسـانه های خارجی، سیاسـت یک 
بـام و دو هـوا را در پیـش گرفتـه انـد. آنها با بهـره گیری 
از ایـن رویکـرد، بـدون توجه بـه منافع ملی تـاش دارند 
تـا اقـدام هـای دولـت یازدهـم را بـی ثمـر و پـوچ جلـوه 
دهنـد. آنهایـی که زمانی هدف تمام مطالب انتشـار یافته 
از رسـانه هـای غربی را گسـترش ایـران هراسـی و ایران 
سـتیزی مـی دانسـتند ایـن بـار در تحلیل هـای خود به 
آن اسـتناد مـی کننـد. اتخاذ چنیـن رویکـردی را برخی 
ناظـران در شـرایط کنونـی همپیونـد با انتخابـات هفتم 
اسـفند پارسـال و نتیجه ای می دانند که ملت آن را رقم 
زدنـد ولـی خوشـاینِد مذاق برخـی چهره ها، گـروه های 
سیاسـی و دستگاه رسانه ای شـان نبوده و سبب ساز دور 

تـازه تاختن آنها به مسـووالن کشـور شـده اسـت.

اولین جلسـه شـورای اداری اسـتان 
کرمـان دیـروز در محل سـالن شـهید 
حضـور  بـا  اسـتانداری  مرتضـوی 
مسـئولین استانی برگزار شـد. نماینده 
ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان در ایـن 
جلسـه بـا اشـاره بـه حدیثـی از امـام 
علـی )ع( در خصـوص تقـوا گفـت: اگر 
بـه معنـی صحیح کلمـه با تقوا باشـیم 
بسـیاری از مفاسد برداشـته می شود و 
بسـیاری از ضایعـات بـه وقوع نخواهد پیوسـت. آیت اهلل سـید 
یحیـی جعفـری در ادامه با اشـاره به تصادفات جـاده ای نوروز 
امسـال، اظهـار داشـت: تـا کنـون 400 نفـر جـان خـود را در 
تصادفـات سـال جـاری از دسـت داده اند و به اعتقـاد بنده اگر 
همـه بـا تقـوا، عاقـل و فهیـم بودند نبایـد یک نفر هم کشـته 

شـد. می 
امـام جمعـه کرمـان بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال 95 بـه 
عنـوان »اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمـل« گفـت: همـه مـا 
اقتصـاد مقاومتی را قبـول داریم و تا اقتصـاد، اقتصاد مقاومتی 
نشـود مـا در برابـر زورگویـان مشـکل داریـم. نماینـده ولـی 
فقیـه در اسـتان بـا اشـاره بـه اینکه اقتصـاد مقاومتـی موجب 
سـربلندی نظـام مقـدس جمهوری اسـامی می شـود، گفت: 
اقتصـاد مقاومتـی یک شـبه تحقق پیـدا نخواهد کـرد و زمان 
بـر اسـت و بایـد بـر اسـاس برنامه ریزی هـای درسـت در این 

راسـتا اقدام شـود.
وی در ادامـه با اشـاره به اینکه مسـئولین تـا کنون اقدامات 
خوبـی انجـام داده و کوتاهـی نمـی کننـد، اظهـار داشـت: بـا 
اجـرای طرح شـهر نمونه اقتصاد مقاومتـی در قلعه گنج، امروز 
ایـن شـهر بـه مکانـی دیدنی تبدیل شـده اسـت. امـام جمعه 
کرمـان در ادامـه بـا اشـاره به حـرف یکـی از افرادی کـه برای 
ریاسـت جمهوری آمریکا نامزد شـده اسـت، تصریـح کرد: این 
فـرد گفته اسـت مـی ترسـم زمانی که بـه ریاسـت جمهوری 
رسـیدم نیاز باشـد از سـاح هسـته ای در خاورمیانه اسـتفاده 
کنـم که نشـان دهنده حماقت ایـن فرد اسـت. وی در ادامه از 
سـردار حاج قاسـم سـلیمانی به عنوان فردی ممتاز در سـطح 
دنیـا یـاد کـرد و گفـت: بسـیاری از کشـورها آرزو دارنـد کـه 

افسـران و نیروهایی چون سـردار سـلیمانی را داشـته باشند.
مدیریت جناحی جوابگو نیست

اسـتاندار کرمـان نیـز در ایـن جلسـه با اشـاره بـه اینکه در 
دولـت تدبیـر و امیـد اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه، گفت: 
مدیـران و فرمانـداران ایـن مسـائل را به اطاع مردم برسـانند. 
علیرضـا رزم حسـینی در ادامـه با اشـاره به نامگذاری امسـال 
بـه »اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمـل« از سـوی رهبر معظم 
انقـاب افـزود: هفتمین سـال اسـت کـه مقام معظـم رهبری 
بحـث اقتصـادی را در نامگـذاری سـال هـا مطـرح کـرده انـد 
کـه ایـن نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه موضوعـات اقتصادی 
از دغدغـه هـای اصلـی نظـام بـه شـمار مـی رود. وی تصریح 
کـرد: تـاش مـا در حـوزه اقتصادی نشـان مـی دهـد راهبرد 
درسـتی را انتخـاب کـرده ایـم و با قـدرت نیز در سـال جدید 

کار را ادامـه می دهیم. رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه اجرای 
ایـده اقتصـاد مقاومتـی در قلعه گنـج اقدامی کم نظیـر و نادر 
بـوده، اظهار داشـت: ما در شهرسـتان قلعه گنج و در راسـتای 
اقتصاد مقاومتی، برای نخسـتین بار کار توسـعه و پیشـرفت را 
به دسـتگاه های غیـر دولتی واگـذار کرده و بروکراسـی اداری 

را تـا حد امـکان کنـار زدیم.
انجـام شـده در شهرسـتان قلعـه گنـج،  وی گفـت: کار 
مقصـد گردشـگری جدیـد بـرای اسـتان کرمـان بـوده و بـه 
رونـق اقتصـادی ایـن منطقه کمک مـی کند. رزم حسـینی با 
تاکیـد بـر اینکـه مدیـران از اختیارات خـود اسـتفاده کنند تا 
مسـائلی را کـه مـی توانیـم در خود اسـتان حل کنیـم، اظهار 
داشـت: امیدواریـم امسـال کار جدیدتـری در اسـتان در حوزه 
آسـیب هـای اجتماعـی انجام دهیـم. اسـتاندار کرمـان افزود: 
معتقدیـم کـه باید آسـیب های اجتماعـی را کاهـش دهیم و 
در اردیبهشـت مـاه امسـال بـه صورت آزمایشـی طـرح مثلث 
توسـعه فرهنگی و اجتماعی در بخشـی از مناطق حاشـیه ای  
کرمـان اجرایـی خواهـد شـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه تنها با 
مدیریـت فداکارانـه و جهـادی مـی توان اسـتان را پیـش برد، 
تصریـح کـرد: هرمدیری که نمـی تواند اینگونـه کار کند، باید 
اعـام کنـد تـا زمینه را بـرای حضور افـراد جدید فراهم شـود 

و حرکتی را که در اسـتان آغاز شـده با قدرت بیشـتری ادامه 
دهیـم. اسـتاندار کرمـان بـا تاکید براینکـه مدیریـت جناحی 
جوابگـو نیسـت، گفت: تنها بـا مدیریت جهادی اسـت که می 
توان از ظرفیت های موجود در کشـور و اسـتان اسـتفاده کرد و 
اسـتان را سـاخت. وی اظهار داشـت: تاریخ کهن استان کرمان 
بسـیار ارزشـمند اسـت و میراث تاریخی بسـیار خوبی در این 
اسـتان وجـود دارد کـه بایـد از این ظرفیـت ها اسـتفاده الزم 
صـورت گیرد. رزم حسـینی در پایان گفت: امسـال، سـال کار 
و همـت مضاعف اسـت و باید وقت گذاشـت و بـه گونه ای کار 

کنیـم کـه نام نیکـی از خود بـه یـادگار بگذاریم.  
باغ فتح آباد سومین مکان تاریخی

 پر بازدید کرمان
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
کرمـان نیز در این جلسـه با اشـاره به نامگذاری سـال جاری 
توسـط مقـام معظـم رهبـری گفـت: رویکـرد دولـت بـر این 
اسـت کـه اقتصاد مقاومتـی را به صحنـه اقدام و عمـل آورد. 
محمـود وفایـی اظهار داشـت: صنعت گردشـگری بـه عنوان 
یکـی از پایه هـای اساسـی اقتصـاد مقاومتـی اسـت. مـا چاره 
ای جـز جـدا شـدن از اقتصاد نفتـی نداریم و یکـی از راه ها، 
اقتصاد گردشـگری اسـت، که ارزآور اسـت. وی افزود: آمارها 

نشـان مـی دهـد کـه اقدامـات انجـام شـده نتایـج خوبـی را 
بـه دنبـال داشـته و به دنبـال آمـار هیجانـی و کاذب نبودیم 
و آنچـه را مـی گوییـم بـا درصـد خیلـی جزئی از خطاسـت.  
مدیـر کل میـراث فرهنگـی کرمان گفـت: امسـال در ورودی 
مسـافران نـوروزی بـه اسـتان کرمـان 45 درصـد و در اقامت 
اعـم از هتـل، مهمانسـرا و آمـوزش و پـرورش بیـش از 50 
درصد در نوروز 95 رشـد داشـتیم. وفایی افزود: خوشـبختانه 
در بازدیدهـای نـوروزی نیـز بیش از 80 درصد رشـد داشـته 
ایـم و در ورود گردشـگران خارجـی نوروز امسـال رشـد قابل 

ماحظـه ای شـاهد بودیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تنها 6 مـاه از افتتـاح باغ فتـح آباد 
کرمـان مـی گذرد، اظهار داشـت: در نـوروز امسـال نزدیک به 
60 هـزار نفـر بازدیـد کننـده و رتبـه ی سـوم  بازدیـد اماکن 
تاریخـی کرمـان را داشـته اسـت. وفایـی در پایان گفـت: باید 
مسـئوالن شهرسـتان هـا با اتکاء بـه بخش خصوصـی و مردم 
محلـی بـرای مرمت و بازسـازی آثـار تاریخی ورود کـرده و به 
چرخـه صنعت گردشـگری برگرداننـد. در این آئیـن از حجت 
االسـام قاسـمی زاده مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان 
کرمـان بـه عنـوان تاثیرگذارتریـن فـرد در بازسـازی بـاغ فتح 

آبـاد تجلیل شـد.

استاندار کرمان در اولین جلسه شورای اداری استان:

مدیریت جناحی جوابگو نیست

 معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت از امضـای قـرارداد 
بـا سـایپا خبـرداد و گفـت: شـرکت مشـترک  رنـو  اولیـه 
ایران خـودرو بـا پـژو، اواخـر اردیبهشـت کار اجرایـی بـرای 
تولیـد مشـترک را آغـاز می کنـد. بـه گـزارش مهر، محسـن 
جایگزینـی  بـازار،  تقاضـای  بـه  پاسـخگویی  صالحی نیـا 
خودروهـای فرسـوده و صـادرات را از اهـداف افزایـش تولید 
خـودرو در سـال 95 اعـام کـرد و گفت: برای کیفی سـازی 
خـودرو با همکاری خودروسـازان برنامه هایی شـامل افزایش 
عمـق سـاخت داخـل خـودرو همچنیـن ارتقـای کیفیـت 
قطعـات، مجموعه هـا و شـاخص های کان خـودرو تعریـف 
و درحـال پیاده سـازی اسـت. معـاون وزیر صنعـت، معدن و 
تجـارت افـزود: از قطعه سـازان داخلی برای اینکـه بتوانند با 
شـرکت هایی که از کیفیت، قابلیت و شـرایط بهتر و باالتری 
برخوردارنـد همـکاری کننـد در قالب تعرفـه و همکاری های 
مشـترک حمایـت می شـود. وی تصریـح کـرد: همـکاری بـا 
خودروسـازان بـزرگ بیـن المللی هم از موضوعاتی اسـت که 
در دسـتور کار مـا قـرار دارد، البتـه برخـی شـرکت ها قبـل 
از رفـع تحریـم و برخـی در حیـن و برخـی هـم بعـد از رفع 
تحریم هـا اقداماتـی را انجـام دادنـد. یکـی از شـرکت های 
خودروسـاز بـا یکـی از بزرگتریـن شـرکت های خودروسـاز 

بـا خروجـش مـا  ایـران کار مـی کـرد و  اروپایـی کـه در 
توانسـتیم بـه فعالیـت ادامه دهیم، قـرارداد جدیـد امضا کرد 
کـه شـرکت مشـترک اواخـر اردیبهشـت کار اجرایـی بـرای 

تولیـد مشـترک را آغـاز مـی کند.
بـه گفتـه صالحی نیـا، قـرار شـد پلتفرم هایـی تولیـد و 
شـرکت خودروسـاز داخلی در قالب شـرکت مشـترک از این 
پلـت فرم هـا بـرای تولیـد محصـوالت دیگـر با برنـد خودش 
قالـب شـرکت مشـترک  برندهـای معتبـر در  از  یـا یکـی 
اسـتفاده کنـد. وی اظهـار داشـت: خودروسـاز دیگـر مـا بـا 
یکـی از شـرکت های بیـن المللـی قـرارداد اولیـه امضـا کرد 
کـه تـا 4 مـاه آینـده قـرارداد نهایـی و شـرایط بـرای ایجـاد 
شـرکت مشـترک جدیـد فراهـم خواهد شـد. صالحـی نیا، با 
ابـراز امیـدواری از اینکـه اواخر زمسـتان محصوالت شـرکت 
مشـترک وارد بـازار شـود، گفـت: باتوجـه بـه تعریفـی که از 
تولیـد مشـترک شـده، عـاوه بـر کیفیـت و عمـق سـاخت 
اساسـا  و  شـود  صـادر  بایـد  تولیـدات  درصـد  داخـل، ۳0 
هـدف مـا از انعقـاد ایـن نـوع قراردادهـا رسـیدن بـه تـراز 
ارزی اسـت. معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت افـزود: 
سـال 94 باتوجـه بـه رفـع تحریـم ها سـال پر بازدیـدی بود 
و شـرکت هـای زیـادی بـرای مذاکـره و ارزیابـی شـرایط به 

ایـران امدنـد مـا در حـوزه هـای مختلـف اعـم از تجهیـزات 
نیروگاهـی، تجهیزات پزشـکی، تجهیزات فـوالدی، تجهیزات 
پتروشـیمی، تجهیـزات الکترونیـک و دیگـر بخـش هـا برای 
همـکاری و فروش تکنولوژی و ماشـین االت مذاکرات خوبی 
داشـتیم کـه بعضـا منجـر بـه عقـد قـرارداد شـد. وی گفت: 
قراردادهـای را در صنعـت خودرو، تولیـد توربین های کاس 
بـا آلمانهـا،  F ، تجهیـزات فـوالدی و تجهیـزات پزشـکی 

ایتالیایی هـا و فرانسـوی هـا نهایـی کردیـم که البتـه اجرای 
آنهـا بـه مسـائلی چـون نقـل و انتقـال پـول و انتقـال دانش 
فنـی و نهایـی شـدن مجوزهـای فعالیـت بسـتگی دارد کـه 
نتایـج ان را بـه تدریـج مشـاهده خواهیـم کـرد. صالحـی نیا 
افـزود: مـا هیـچ فعالیتـی را نمی توانیم شـکل بدهیـم؛ مگر 
اینکـه بـازار مشـخصی را در داخل، در سـطح منطقـه و بین 

الملل داشـته باشـیم.

معاون وزیر صنعت اعام کرد:

آغاز کار رسمی پژو از اواخر اردیبهشت

خبر

گـروه  پیـش  مـاه   11 را  پالمیـرا  باسـتانی  شـهر 
تروریسـتی داعـش تصـرف کرده بـود. اما حـدود 10 روز 
پیـش این شـهر از تصـرف داعش در آمد، امـا در این 11 
مـاه چـه اتفاقاتـی بـرای آثـار باسـتانی ایـن شـهر افتاد ؟ 
-پالمیـرا شـهری باسـتانی در سـوریه اسـت کـه در هزاره 
دوم قبـل از میـاد مسـیح سـاخته شـد، این شـهر که از 
سـال 1980 یکی از میراث ثبت شـده یونسـکو اسـت، پر 
از مناطـق باسـتانی زیـادی از جملـه معـدن بعـل، معبـد 
بعـل َشـمین، آمفـی تئاتـر، دروازه هادریـان و ... اسـت. 
بـه گـزارش خبرآنایـن تمـدن هـای مختلفـی از جملـه 
تمـدن روم باسـتان در طـول هـزاران سـال بـر پالمیـرا 
حکومـت کـرده انـد، امـا از ۳1 اردیبهشـت سـال پیـش 
گـروه تروریسـتی داعـش شـهر پالمیـرا را تصـرف کـرد و 

سرنوشـت ایـن شـهر باسـتانی را تغییـر داد.
پـس از تصـرف ایـن شـهر توسـط داعـش نگرانی هـا 
بـرای نابـود شـدن آثـار باسـتانی این شـهر به وجـود آمد 
چـون ماه هـای قبـل از ایـن اتفـاق نیروهـای داعـش در 
بخش هـای دیگـری از سـوریه و عـراق، از جملـه درهتـرا 

و نمـرود، آثـار باسـتانی زیـادی را خـراب کـرده  بودنـد. 
سـعودی،  ابولیـث  شـهر،  ایـن  تصـرف  از  پـس  چنـدی 
فرمانـده عملیـات داعـش در شـهر باسـتانی پالمیـرا در 
شـبکه رادیویـی »الـوان اف ام« در سـوریه دربـاره آینـده 
ایـن شـهر گفت: »مـا آن طور که بسـیاری فکـر می کنند 
بـا بولـدوزر بـه این شـهر حملـه نمی کنیـم، ما این شـهر 
باسـتانی را ویـران نمی کنیـم، امـا مجسـمه های موجـود 
در آن را کـه گمراهان پرسـتش می کردند، پـودر خواهیم 

» کرد.
در تیـر مـاه سـال 1۳94 تروریسـت های شـبه نظامـی 
داعـش در اقدامـی علیـه میـراث فرهنگی، شـش تندیس 
باسـتانی از جملـه تندیـس معـروف بـه شـیر الـات را 

کردند. تخریـب 
عبدالکریـم مدیـر اداره آثـار باسـتانی سـوریه پـس از 
ایـن اقـدام داعـش اعام کـرد که ایـن تندیس بـا صفحه 
فلزی و کیسـه های شـن پوشـیده شـده بود تا از آسـیب 
احتمالـی ناشـی از درگیری هـای مسـلحانه در امان بماند 
امـا داعـش آن را بیـرون آورد و از بیـن برد. کارشناسـان 

ایـن اقـدام را بزرگتریـن جنایـت داعـش علیـه میـراث 
باسـتانی پالمیـرا عنـوان کردنـد. در همیـن مـاه داعـش 
معبـد تاریخـی »بـل« واقـع در شـهر باسـتانی پالمیـرا 
را هـم تخریـب کـرد، همچنیـن در مهـر مـاه سـال 94 
داعـش »طـاق نصرت« این شـهر باسـتانی را هـم خراب 
کـرد. در آن زمـان مامون عبدالکریم سرپرسـت سـازمان 
اشـیای باسـتانی سـوریه گفـت کـه »ایـن نبـردی بـرای 
همـه جهـان اسـت.« او از ائتـاف تحـت رهبـری آمریکا 
توسـط  باسـتانی  ایـن محوطـه  نابـودی  مانـع  خواسـت 

شـود. داعش 
بـا وجـود اخبـاری مبنی بر خراب شـدن آثار باسـتانی 
هنـوز هیـچ تصویـر درسـتی بـه جـز عکـس هـای گـروه 
تروریسـتی داعـش و عکـس هـای ماهـواره ای از پالمیـرا 
وجـود نداشـت. امـا چنـد روز پیـش ارتـش سـوریه بـا 
پشـتیبانی نیـروی هوایـی روسـیه توانسـت کنترل شـهر 
تاریخـی پالمیـرا را از داعـش پـس بگیـرد. امـا شـاید این 
پیـروزی بـه معنـا باز پـس گرفتـن آثار باسـتانی نباشـد، 

زیـرا داعـش بسـیاری از آن هـا را نابـود کـرده اسـت.
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کشف راز قتل دختر15ساله که 
قربانی یک دوستی خیابانی شد 

15سـاله  دختـری  خانـواده  نوشـت:  شـرق 
اسـتان  آگاهـی  پلیـس  بـه  روشـنک  نـام  بـه 
کردنـد  اعـام  و  مراجعـه  خراسـان رضوی 

اسـت. گم شـده  فرزندشـان 
خانـه  از  قبـل  ورز  دو  »روشـنک  گفتنـد:  آنهـا   
خـارج شـد و دیگـر برنگشـت و مـا هیـچ خبـری از او 
نداریـم«. وقتـی کارآگاهـان تحقیقـات خـود را آغـاز 
کردنـد، فهمیدنـد روشـنک دو روز قبل از مفقودشـدن 
همـراه پسـری جـوان بـه نـام امیـر بازداشـت شـده اما 
بعـد از رسـیدگی بـه پرونـده آنها هـر دو آزاد شـده اند.  
درحالی کـه بررسـی ها دربـاره ایـن ماجرا ادامه داشـت، 
پـدر دختـر نوجـوان بـه پلیـس مراجعـه کـرد و گفت: 
»فـردی ناشـناس بـا تلفـن همراهـم تمـاس گرفـت و 
نشـانی محلـی را خـارج از شـهر داد. او گفـت جنـازه 

دختـرم آنجـا افتـاده اسـت«.
مأموران بافاصله به نشـانی موردنظر رفتند و جسـد 
روشـنک را در گودالـی گل آلـود پیـدا کردنـد. جسـد 
بـه پزشـکی قانونـی منتقـل و بـا انجـام آزمایش هـای 
تخصصـی مشـخص شـد این دختـر در آب خفه شـده 
ایـن  اسـت. کبودی هـا و سـایر جراحـات روی بـدن 
دختـر حکایـت از آن داشـت کـه غرق شـدن او اتفاقـی 
نبـوده بلکه وی به قتل رسـیده اسـت.  افسـران جنایی 
کـه از ماجـرای رابطـه روشـنک بـا امیر اطاع داشـتند 
احتمـال دادنـد قتـل نیـز به ایـن موضوع مربوط باشـد 
به همین دلیـل تحقیقات خـود را روی بسـتگان مقتول 
متمرکـز کردند و به دایی روشـنک مظنون شـدند. این 
مـرد در بازجویی هـا ادعا کـرد بی گناه اسـت و نمی داند 
خواهرزاده اش چرا و به دسـت چه کسـی کشـته شـده 
اسـت، امـا او بـا توجـه بـه برخـی قرایـن موجـود روانه 
زنـدان شـد.  روند بررسـی پرونـده قتل دختـر نوجوان 
هنـوز در مراحـل ابتدایـی قـرار داشـت کـه روز ۲6 تیر 
همـان سـال جنایتـی دیگر بـه وقوع پیوسـت. ایـن  بار 
مردانـی مسـلح به سرنشـینان یک خـودرو حمله کرده 
و با تیراندازی دو مرد 40 و ۲6سـاله را کشـته و همسـر 
و دو فرزنـد 10 و 1۳سـاله مقتـول میان سـال را نیـز 

زخمـی کـرده بودند. 
در جریـان تفحص هـا معلـوم شـد مقتـول جـوان 
کارگـر مـرد 40سـاله بـود کـه روز حادثـه همـراه آنها 
در خـودرو حضـور داشـت. کارآگاهـان بـا بررسـی های 
میدانـی پـی بردنـد دو مـرد موتورسـوار ایـن جنایت را 
بـا اسـتفاده از سـاح کاشـنیکوف انجـام داده انـد. در 
حالـی کـه چرایی ایـن جنایت نامعلوم بـود پلیس تمام 
فرضیه هـای موجـود را بررسـی کـرد و دریافـت مقتول 
40سـاله پدر امیر اسـت که با روشـنک رابطه دوسـتی 
داشـت.  این گونه بود که نخسـتین سـرنخ ها به دسـت 
آمـد و کارآگاهـان حـدس زدند پـدر روشـنک به دلیل 
دوسـتی خیابانـی امیـر بـا دختـرش درصـدد انتقـام 

برآمـده و ایـن کشـتار را رقم زده اسـت.
 وقتـی مأموران برای بازداشـت مظنون اصلی پرونده 
اقدام کردند، فهمیدند این مرد فراری شـده و در مکانی 
نامعلـوم زندگی می کند. از سـویی عموی روشـنک نیز 
مـورد ظـن قـرار گرفـت و احتمـال همدسـتی او بـا 
بـرادرش مطرح شـد. ایـن مرد نیـز فراری شـده بود به 
همیـن دلیل جسـت وجوهای گسـترده ای بـرای یافتن 
آن دو انجـام شـد تـا اینکـه اواخـر سـال گذشـته ردی 
از عمـوی روشـنک در شـهری مـرزی بـه دسـت آمد و 

مأمـوران باالخره توانسـتند او را بازداشـت کنند.
 متهـم بعـد از انتقـال بـه پلیـس آگاهـی تحـت 
بازجویـی قـرار گرفـت و راز سـه جنایـت را فـاش کرد. 
او گفـت: »بعـد از اینکه روشـنک همراه امیر بازداشـت 
شـد ما احسـاس کردیم آبرویمان به خطر افتاده اسـت، 
آزادی  از  بعـد  می کردیـم.  کاری  بایـد  به همین دلیـل 
روشـنک، همـراه دایی او به در منزل بـرادرزاده ام رفتیم 
و او را بـا ترفنـدی سـوار خودرو کردیم سـپس از شـهر 
خـارج شـدیم. دختـر نوجوان خیلـی تقا می کـرد تا از 
دسـت مـا فـرار کنـد امـا او را بـه زور به سـمت گودالی 
گل آلـود بردیـم و سـرش را آن قدر زیر آب نگه داشـتیم 
تـا دیگـر حرکتی نکـرد و فهمیدیـم مرده اسـت بعد از 
آن فـرار کردیـم و تلفنـی بـه پدر روشـنک خبـر دادیم 
جسـد دختـرش کجاسـت. بعـد از آن دایـی روشـنک 

بازداشـت شـد امـا پلیـس به من شـک نکـرد«.
متهـم در ادامـه اعترافاتـش گفـت: »پـدر روشـنک 
بگیـرد  انتقـام  خانـواده اش  و  امیـر  از  داشـت  قصـد 
حادثـه  روز  و  کردیـم  تهیـه  به همین دلیـل سـاحی 
بعـد از تعقیـب خودرو پـدر امیـر، اعضای ایـن خانواده 
را بـه رگبـار بسـتیم و گریختیـم. از آن زمـان بـه بعـد 
مـن از بـرادرم خبـر نـدارم و نمی دانـم او االن در کجـا 
پنهـان شـده اسـت«.کارآگاهان بعـد از رازگشـایی این 
جنایت هـا تاش خـود را برای دسـتگیری متهم فراری 
ادامـه دادنـد امـا هنـوز ردپایـی از ایـن مـرد به دسـت 

نیاورده انـد.

 احسـاس کرد یک لحظـه فرمان از 
دسـتش جـدا شـده اسـت. سـعی کرد 
چشـمانش را بازتـر از قبـل نگـه دارد. 
نگاهـی بـه سـاعت اتومبیلش کـرد که 
سـاعت ۲:45 دقیقـه را نشـان می داد. 
سـرش را بـه طـرف صندلـی کنـارش 
چرخانـد؛ مریـم خـواب بـود. در  آینـه 
نگاهـی بـه بچـه هـا کـرد، آن هـا هم 
خـواب بودنـد. احسـاس می کـرد کـه دو طرف جـاده به هم 
نزدیـک مـی شـوند. بـا خودش گفـت می زنـم کنـار و   نیم 
سـاعتی مـی خوابم.  یـک تابلو نظرش را عـوض کرد؛ تابلویی 
کـه مـی گفت فقـط 5 کیلومتر تـا مقصد مانده اسـت. پایش 
را روی پـدال گاز بیشـتر فشـار داد. چنـد دقیقـه بعـد؛ سـر 
اولیـن پیـچ ، اتومبیـل واژگون شـده بـود و مـرد دیگر نفس 

نمی کشـید..... 
 فـوت ناشـی از تصادفات جاده ای  یکـی از دردناک ترین 
انـواع مـرگ مـی باشـد. مرگی که به صـورت غیرمسـتقیم با 
اراده ی کامـل اتفـاق مـی افتـد. مرگـی کـه آگاهـی از خطر 
احتمـال وقـوع آن را، بهتـر از هـر کسـی همـان راننـده ی 
خاطـی داشـته اسـت و دانسـته بـه خـود و همراهان آسـیب 
زده اسـت؛ مرگی سـیاه از جنس حماقت .هر سـال تعطیات 
نوروز بهانه ای اسـت بـرای اینکه خانـواده را دریابیم. خانواده 
ای کـه شـاید بـه واسـطه ی کارهـای تکـراری و روزمرگـی 
تنها شـده اسـت، سـفر و گشـت و گـذار یکـی از راههـای با 
هـم بودن اسـت که لطـف مضاعفی دارد و قرار اسـت آرامش 
روانـی بـه بـار آورد؛ امـا متاسـفانه ایـن روزهـا بـرای برخـی 
از هموطنـان مـان بـه بدتریـن روزهـای زندگـی وتلـخ ترین 
خاطـره هـا تبدیـل می شـود. آمار کشـته شـدگان تصادفات 
جـاده ای بسـیار متاثر کننده اسـت . عاوه بر خسـارت های 
مـادی ای کـه در ایـن رابطـه گریبان آسـیب دیـدگان را می 
گیـرد، بـه خطر افتادن سـامت، موضوعی اسـت کـه نیاز به 

تفکـر و اقدامات بیشـتر دارد. 
هـر چنـد آمارهـای تعـداد تصادفـات جـاده ای امسـال 
کمتربـوده اسـت؛ امـا همیـن تعدادی کـه اتفاق افتاده اسـت 
نیـز جمع کثیـری از هموطنان ما را درگیر خود کرده اسـت. 

403تصادف فوتی در ایام نوروز  
سـرهنگ رحمانـی رییـس مرکـز فرماندهـی و کنتـرل 
ترافیـک پلیـس راهـور ناجا در این بـاره به ایلنـا  گفت:»برابر 
آخریـن آمارهـا در طـرح نـوروزی امسـال کـه از ۲5 اسـفند 
آغـاز و تـا پایـان روز 14 فروردیـن ادامـه یافـت، 40۳ فقـره 
تصـادف فوتـی در کشـور رخ داد، کـه ایـن میزان نسـبت به 
نـوروز سـال قبل 5 درصد کاهش نشـان مـی دهد. همچنین 
کشـته هـای سـر صحنـه ایـن تصادفـات نیـز بـا کاهـش 5 

درصـدی رو بـه رو هسـتند.«
وی بـا اشـاره بـه رخـداد 61۳8 فقـره تصـادف جرحی در 
نـوروز امسـال گفت:»ایـن میـزان در مقایسـه بـا نوروز سـال 
گذشـته 5 درصد افزایش نشـان می دهد.این در حالي اسـت 
کـه تعـداد مجروحـان ایـن حـوادث ۲ درصد افزایش داشـته 

است.«
رییـس مرکـز فرماندهی و کنتـرل ترافیک 

ایـن کـه  بیـان  بـا  ناجـا  راهـور  پلیـس 
هـای  جـاده  در  خسـارتی  تصادفـات 
درصـد   11 امسـال  نـوروز  در  کشـور 
کاهـش یافـت، تاکیـد کـرد: »بـه ایـن 
ترتیـب بـا کنتـرل هـای پلیس، شـدت 
تصادفـات در نوروز امسـال کاهش یافته 

اسـت.«
وی بـا اشـاره به ایـن که ۲/49 درصـد از تصادفات 

فوتـی و جرحـی در ایـن مـدت از شـکل واژگونـی بوده 
اسـت گفت: »عـدم توجه به جلو با5/۳۲ درصد،سـبقت 
غیرمجـاز با 7/۲۳ درصد، عدم رعایت سـرعت مطمئنه 
بـا 4/۲۲ درصـد و عدم توانایی در کنترل وسـیله نقلیه 

بـا 8 درصـد مهـم تریـن علـل تصادفـات نـوروزی بوده 
انـد.« وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر ایـن کـه 7/۳7درصـد 

تصادفـات نوروزی در سـاعات 18تا ۲4 رخ داده اسـت افزود: 
»پـس از آن بیشـترین حـوادث مربـوط به سـاعات 1۲تا 18 
بـوده اسـت.« وی به بیشـترین تخلفـات نوروزی اشـاره کرد 
و گفـت:« حـدود ۲0 درصـد تخلفـات ثبـت شـده مربوط به 
سـرعت غیرمجـاز بوده اسـت .در عین حال، عدم اسـتفاده از 
کمربنـد سرنشـینان جلـو یا عقـب و صحبت با تلفـن همراه 
نیـز بـا ۲0 درصـد؛ از تخلفات شـایع در نـوروز بوده اسـت.« 
رییـس مرکـز فرماندهـی و کنترل ترافیک پلیـس راهور ناجا 
تاکیـد کـرد: »9/51 درصـد تصادفـات نـوروز امسـال تـا ۳0 
کیلومتری شـهرها رخ داده و مابقی در خارج از این محدوده 

بوده اسـت.«
پراید پر خطر ترین خودرو

اسـکندر مومنـي، جانشـین فرمانـده ناجـا بـا اشـاره بـه 
تصادفـات نـوروز امسـال  بـه پایـگاه خبـری الـف گفـت : 
»خـودرو پرایـد در ایـن ایام بیشـترین تصادفـات رانندگي را 
داشـته اسـت. وي بـا بیـان ایـن کـه در ایـن ایام بیـش از ۲ 
هـزار میلیـارد تومـان خسـارت مـادي بـه کشـور وارد شـده 
اسـت، افـزود: »مي توان با ایمن سـازي راه هـا وخودروها، از 
این میزان خسـارت کاسـت؛ چـرا که این خسـارت معادل 6 

درصـد تولیـد ناخالـص ملي اسـت.«
  رییـس پلیـس راهـور ناجـا دربـاره ی میـزان تلفـات و 
تصادفـات در نـوروز امسـال به سـامت نیوز گفـت: »باتاش 
نیروهاي پلیس در سراسـر کشـور در زمینه ی تلفات ناشـي 
از تصادفـات چهـار درصـد کاهـش داشـتیم.« تقـي مهـري 
 44 تاکنـون  متاسـفانه  رسـاني،  وجوداطـاع  بـا  افـزود:« 
درصـد تصادفـات نـوروزي امسـال شـامل واژگونـي خـودرو 
گـزارش شـده کـه منجر بـه صدمات جبـران ناپذیـري براي 
سرنشـینان، بـه دلیل عدم اسـتفاده ازکمربنـد ایمني به ویژه 
سرنشـینان عقب شـده اسـت.« سرهنگ قاسـمیان جانشین 
رییـس پلیـس راه راهـور ناجـا از تشـدید برخـورد با نبسـتن 
کمربنـد ایمنـی از امسـال خبـر داد.وی گفت :«بررسـی های 
پلیـس نشـان می دهـد، مهمتریـن علـت مـرگ در تصادفات 

ایمنـی توسـط راننـده  نـوروز امسـال نبسـتن کمربنـد 
برابـر  اسـاس  ایـن  اسـت.بر  بـوده  و سرنشـینان خودروهـا 
تدابیـر اتخـاذ شـده برخـورد بـا نبسـتن کمربنـد ایمنـی در 
جاده هـای کشـور تشـدید می شـود.« برابر قانـون جدید اخذ 
جرایـم رانندگـی،  نبسـتن کمربنـد ایمنـی توسـط راننده و 

سرنشـینان 600 هـزار ریـال جریمـه بـه همـراه دارد.
افزایش ایمني خودروها 

اسـکندر مومنـی عدم ایمنـي راه ها، عـدم رعایت فرهنگ 
و اصـول رانندگـي و انجـام حرکات نمایشـي از سـوی برخی 
افـراد را از عوامـل تصادفـات جـاده ای دانسـت و افـزود: »به 
نظـر مـا  مهمتریـن مشـکل بـرای ارتقـای ایمنـي خودروها 
ایـن حـوزه  نظارتـي در  و  در کشـور، مشـکل  سـاختاري 
اسـت.« مومنـي در ایـن زمینه  بـه مهر گفـت: »خودروهاي 
غیراسـتاندارد  باعث شـده تا هر سـاله در کشـور شـاهد بروز 
تصادفـات، مـرگ و میـر و معلولیـت هـاي فراواني باشـیم.« 
مومنـي خـوردوی پرایـد را پرتصـادف ترین خودروی کشـور 
در تعطیـات نـوروز امسـال دانسـت و گفـت: »امیدواریـم 
ایمنـي خودروهـا بـه صورت عملـي و واقعي افزایـش یابد؛ نه 
روي برگـه هـا و کاغذهـا. نظـارت هـا افزایش یافتـه و رقابت 
ایجـاد شـود. همچنیـن نظـارت کننده بـا تولید کننـده یکي 
نباشـد. در ایـن صـورت اسـت که مـي توانیم شـاهد افزایش 
ایمنـي خودروهاي تولیدي باشـیم.« جانشـین رییس پلیس 
کشـور بـا تأکیـد بر این کـه راننـده نباید تخلف کنـد، گفت: 
»درعیـن حـال اگر راننده تخلفي داشـت بایـد ایمني خودرو 
آنقـدر مطلـوب باشـد که منجـر به  فوت نشـود.« خسـتگي 

و خـواب آلودگـي کـه عامـل اصلـي آن هـا  نیـز عجلـه و 
شـتاب اسـت ؛ در کنار سرعت و سـبقت غیرمجاز مهم ترین 
عوامـل تصادفـات نـوروزي بـوده اسـت. اگرعجلـه و شـتاب 
کاهـش مـي یافـت قطعـا حـدود 80 درصـد تصادفـات در 

نـوروز امسـال رخ نمـي داد.«
نه به تصادفات جاده ای

بایـد دوباره دسـت به دامـان فرهنگ شـد؛ دقیقا نقطه ای 
کـه در صـورت بهبود وضعیت آن، بسـیاری از مشـکات حل 
خواهـد شـد. در راسـتای فرهنـگ سـازی بایـد ایـن موضوع 
نهادینه شـود که  مسـیر هم ، جزئی از سـفر اسـت، و هدف ، 
فقـط نباید رسـیدن به مقصد باشـد. در گـزارش هال احمر 
کرمـان کـه به  »پیام ما« ارایه شـد آمده اسـت کـه  کمپین 
ملـی »نـه بـه تصادفات جـاده ای« با هـدف اطاع رسـانی و 
آگاهی بخشـی به منظـور کاهش تصادفـات و افزایش ایمنی 
در سـفرهای نـوروزی، بـا اجتمـاع جوانـان داوطلـب هـال 
احمر و با حضور مسـووالن کشـوری ، اسـتانی و شهرسـتانی 

در اسـتان کرمان و در سراسـر کشـور ، برگزار شـد. 
 راه انـدازی ایـن کمپیـن  و اجـرای آن بـه وسـیله هـال 
احمـر باعـث شـد عـاوه بـر راهنمایـی مسـافرین و ارایـه 
خدمات،خسـتگی راننـده هایـی کـه در مسـیرهای طوالنـی 
رانندگـی داشـتند، رفع شـود. بـرای کاهـش آمـار تصادفات 
جـاده ای بایـد بسـتر سـازی مناسـب ایجـاد شـود تـا سـفر 
دلیلـی باشـد بـرای شـادمانی و بـا هـم بـودن و بـرای مـان 
رسـیدن بـه مقصـد آن قـدر مهـم نباشـد کـه جـان خـود و 

همراهـان مـان را بـه خطـر بیندازیـم.

بررسی آمار تصادفات نوروز 95 

سفری به نا کجا

کاهش پنج درصدي 
جرایم در کرمان  
انتظامـي  فرمانـده  جانشـین 
کاهـش  از  کرمـان  شهرسـتان 
و  جرایـم  وقـوع  درصـدي  پنـج 
افزایـش 70 درصـدي کشـفیات 
پلیـس این شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ علـي کشـاورزي گفت: 
هـاي  ریـزي  برنامـه  انجـام  بـا 
هدفمنـد و اجـراي طـرح هـاي 

مثبـت در نـوروز 95، شـاهد کاهـش پنـج درصـدي وقـوع جرایـم نسـبت بـه 
نـوروز 94 بـوده ایـم.   وي بـا اشـاره بـه عملکـرد مثبـت مأمـوران در رابطـه با 
کشـفیات مـواد مخـدر نیـز خاطـر نشـان کـرد : در نوروز امسـال بیـش از 80 
کیلوگـرم انـواع مـواد مخـدر از سـوداگران مرگ کشـف شـد که در مقایسـه با 
سـال قبـل بـا بهبود 1۳ درصدي همراه بوده اسـت.  سـرهنگ کشـاورزي لزوم 
آمـوزش همگاني، بکارگیري توصیه و هشـدارهاي پلیسـي و دقت در نگهداري 
از امـوال، را مهمترین امر در پیشـگیري از سـرقت و کاهـش جرائم عنوان کرد.  
وی همکاري و مشـارکت مردم را در پیشـگیري از جرایم به ویژه سـرقت مهم 
دانسـت و گفت: براي دسـتیابي بـه امنیت اجتماعي مطلـوب در جامعه، جدي 
گرفتن مشـارکت مردمي بسـیار مهم اسـت و تعامل با شـهروندان در برقراري 
امنیـت یـک امـر اجتنـاب ناپذیـر اسـت، بنابرایـن اقدامـات اجتماعـي، مکمل 

خوبـي بـراي اقدامـات انتظامي هسـتند.

مدیرعامـل جمعیـت هال احمـر اسـتان کرمان از 
امـداد رسـانی به 758 نفر توسـط عوامل امـدادی در 

اجـرای طـرح امـداد و نجات نـوروزی خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی جمعیت هـال احمر 
اسـتان کرمـان علی گنـج کریمی از حضـور نیروهای 
هال احمـر اسـتان کرمـان در 186 حادثه طی مدت 
زمـان اجـرای طـرح  امـداد و نجـات نـوروزی خبـر 
داد و اظهـار کـرد: »طـی ایـن مـدت عوامـل امدادی 
هال احمـر 758 نفـر حادثـه دیـده را در حـوادث 

مختلـف امدادرسـانی کـرده اند.«
وی بـا بیـان اینکـه ۳00 نفـر از مجمـوع 1169 
نفرحادثـه دیـده ،مصـدوم  بوده انـد، اضافـه کـرد:« 
6۳ نفـر از مصدومیـن  هـم طـی ایـن مـدت توسـط 
کرمـان  اسـتان  هال احمـر  جمعیـت   نجاتگـران 

درمـان سـرپایی شـده انـد.«
مدیرعامـل جمعیـت هال احمـر اسـتان کرمـان،  
تعـداد مصدومـان انتقالی توسـط نجاتگـران جمعیت  
هال احمـر را 48 نفـر اعام و تصریـح کرد: »مجموع 
کل عملیاتهـای رهاسـازی از ابتدای طـرح نوروزی تا 

امـروز 48 مورد بوده اسـت.«

گنـج کریمی با اشـاره به اسـکان اضطـراری 198 
نفـر در پایگاه هـای امداد و نجات جـاده ای طی مدت 
زمـان اجـرای طـرح نـوروزی ؛ ادامـه داد: »طـی این 
مـدت سـه  مـورد امدادرسـانی بـه آسـیب دیدگان 
ناشـی از توفـان و 4 مـورد سـیل و آب گرفتگـی نیـز 
توسـط نیروهـای نجاتگـر هـال احمـر انجـام شـده 
اسـت.« گنـج کریمـی به انجام شـش مـورد عملیات 
امـداد و نجـات کوهسـتانی طی مـدت زمـان اجرای 
طـرح نـوروزی کـه از ۲5 اسـفندماه سـال گذشـته 
آغـاز شـده اشـاره و تاکیـد کـرد: »در ایـن عملیاتهـا 
امدادرسـانی  نفـر  بـه 16  نجاتگـران  هال احمـر   ،

کرده انـد.«
هال احمـر  عملیاتـی  نیروهـای  حضـور  از  وی 
اسـتان کرمـان در107 حادثـه جـاده ای خبـر داد و 
گفـت: »4۲7 نفـر در ایـن حوادث آسـیب دیده بودند 
کـه 48 نفـر از آن هـا بـه وسـیله  عوامـل  امـدادی 

هال احمـر بـه مراکـز درمانـی منتقـل شـده اند.«
مدیرعامـل جمعیـت هال احمـر اسـتان کرمـان 
بـه ارایـه خدمـات حضـوری بـه مسـافران نـوروزی 
توسـط نیروهـای هال احمـر اشـاره و تاکیـد کـرد: 

»طـی مـدت زمـان اجـرای طـرح نـوروزی ۲61 نفر 
هال احمـر  امـدادی  عوامـل  حضـوری  خدمـات  از 

شـده اند.« بهره منـد 
گنـج کریمی تعـداد تیم های جمعیـت هال احمر 
امـداد و نجـات حاضـر در عملیات هـای مختلـف را 
طـی مـدت زمـان اجـرای طـرح نـوروزی 194 تیـم 
اعـام کـرد و ادامـه داد: »در ایـن عملیات هـا159 
نیـز  دسـتگاه  آمبوالنـس و 17 خـودروی نجـات  

حضـور داشـته اسـت.«
وی بـا بیـان اینکـه تعـداد نیروهـای عملیاتی  که 
در حـوادث حاضر شـده اند، 590نجاتگر بوده اسـت؛ 
خاطـر نشـان کـرد: »در این ایـام 48 مـورد عملیات 
رها سـازی توسـط تیـم امدادی انجام شـده اسـت.«

هال احمر نیروی انتظامی

تلف شدن 20 راس 
دام  توسط خودور
فرمانـده انتظامـي » ارزوئیه 
دسـتگاه  یـک  برخـورد  از   «
راس   ۲0 بـا  دي«  آر  »پـژو 
خبـر  شهرسـتان  ایـن  در  دام 
داد.  سـرهنگ »اکبـر نجفـي« 
خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در 
پایـگاه خبـري پلیـس گفـت: 

در پـي تمـاس شـهروندي بـا مرکـز فوریـت هـاي پلیسـي 110 تمـاس 
مبنـي بـر برخـورد خـودرو بـا چنـد راس گوسـفند و تلـف شـدن آنها در 
محـور »ارزوئیـه - بافـت« در روسـتاي »گیجوئیـه« بافاصلـه مامـوران 
آن حـوزه بـه محـل اعـزام شـدند.  وي بیـان داشـت: در بررسـي وقـوع 
حادثـه مشـخص شـد کـه راننـده یـک دسـتگاه »پـژو آر دي« بـه دلیل 
بـي توجهـي بـه جلو و سـرعت بـاال بـا ۲0 راس گوسـفند برخـورد کرده 
اسـت.  نجفـي افـزود: ایـن حادثه باعـث وارد آمدن خسـارت بـه خودرو، 
اتـاف گلـه احشـام و همچنیـن مصدومیـت راننـده شـد و فـرد مذکور با 
حضـور مامـوران امـداد جـاده اي 115 بـه صـورت سـرپایي مـورد مـداوا 
قـرار گرفـت.  وي  گفـت : ایـن تنهـا مـورد برخورد خـودرو با احشـام در 
ایـن حـوزه نیسـت و ما بارها شـاهد این نـوع تصادفات بوده ایـم که افراد 

زیـادي را مجـروح و احشـام بسـیاري را تلـف کـرده اسـت. 

نیروی انتظامی

نجمه سعیدی

نـام باسـل جراح بـه عنوان حلقه اتصـال میان مقامات ارشـد 
عراقی و شـرکت نفتی »unaoil« در موناکو مطرح شـده اسـت. 
ایـن شـرکت نفتـی به مالکیت یـک ایرانی بـه نام »الـف - ع« و 
مقـر آن در موناکو اسـت و نام یک شـهروند ایرانـی در بزرگترین 

فسـاد مالی در عراق منتشـر شـده است.
 دو رسـانه غربـی مدعـی کشـف بزرگتریـن پرونـده فسـاد 
مالـی در بخـش نفـت عراق شـدند. براسـاس این ادعا، شـماری 
از وزیران و مقامات ارشـد عراق و یک شـرکت نفتی مسـتقر در 

موناکـو در مالکیـت یـک ایرانی در این پرونده بزرگ فسـاد مالی 
و رشـوه در عـراق دخالت داشـتند.

فبرفاکـس میدیـا و هافینگتـن پسـت ایـن گـزارش را درباره 
پرونـده فسـاد مالـی در بخـش نفـت عراق منتشـر کـرده اند.

نـام افـرادی چـون حسـین شهرسـتانی وزیر آمـوزش عالی و 
وزیـر سـابق نفـت و معاون سـابق نخسـت وزیـر در امـور انرژی، 
عبدالکریـم العیبـی وزیـر نفـت در دولـت سـابق، ضیـاء جعفـر 
الموسـوی و کفـاح نعمـان مدیران شـرکت نفت جنـوب و عدی 

القرشـی یکی از مقامات ارشـد شـرکت نفت جنوب عراق در این 
پرونـده فسـاد مالـی آمـده اسـت. همچنین نام باسـل جـراح به 
عنـوان حلقه اتصـال میان مقامات ارشـد عراقی و شـرکت نفتی 
»unaoil« در موناکـو مطرح شـده اسـت. این شـرکت نفتی به 
مالکیـت یـک ایرانـی بـه نـام »الـف - ع« و مقـر آن در موناکـو 
اسـت. براسـاس ادعـای این نشـریات غربـی، نقش این شـرکت، 
تمـاس بـا شـرکت هـای بـزرگ نفتـی جهـان و تضمیـن برنده 
شـدن آنهـا در پـروژه هـای نفتـی در عـراق اسـت. باسـل جراح 
یـک شـهروند عراقـی مقیـم خـارج از عـراق اسـت. صحـت این 
گـزارش هنـوز از سـوی مقامات دولتی یـا قضایی عـراق یا هیچ 

کشـور دیگری تایید نشـده اسـت. 
حیـدر العبـادی نخسـت وزیـر عـراق هـم در واکنش بـه این 
گـزارش، خواسـتار تحقیـق و بررسـی دربـاره ایـن ادعاها شـده 
است.حسـین شهرسـتانی و عبدالکریم اللعیبی هـم این اتهامات 
علیـه خـود را تکذیـب کرده اند. براسـاس ادعاهای ایـن گزارش، 
در بیـن سـال هـای ۲005 تـا ۲014، میلیون هـا دالر به عنوان 
رشـوه بـه مقامـات ارشـد عراقـی پرداخـت شـد. برخـی از ایـن 
رشـوه هـا به صورت مسـتقیم بـه حسـین شهرسـتانی و لعیبی 
)وزیـران نفـت سـابق عـراق( پرداخت شـد. عـاوه بر این رشـوه 
هایـی نیـز از سـوی جـراح و شـرکت نفتـی در موناکو  بـه دیگر 

مقامـات عراقی پرداخت شـد.
در یکـی از ایـن رشـوه هـا، شـرکت نفتـی موناکو به شـرکت 
هیونـدای پیشـنهاد کـرده بـود در صـورت تمایـل بـرای کسـب 

قـرارداد 100 میلیـون دالری در پـروژه هـای نفتـی عـراق، باید 
7 میلیـون دالر رشـوه بپـردازد. این شـرکت نیز این رشـوه را به 

مقامـات عراقـی ارائه مـی کرد.
ایـن پیشـنهاد از سـوی جـراح به شـرکت نفتی موناکـو ارائه 
شـده بـود تـا در ایـن زمینـه با شـرکت هیونـدای تمـاس برقرار 
شـود. ایـن رشـوه 7 میلیـون دالری بخشـی از آن بـه حسـین 
شهرسـتانی )وزیر نفت سـابق عراق( پرداخت می شـد و بخشـی 
از آن هـم بـه فـردی بـه نام احمـد الجبـوری پرداخت می شـد 
کـه بـه نظر می رسـد حلقـه اتصـال میان جـراح و شهرسـتانی 
اسـت. در یکـی از نامه ها، الجـراح تاکید کرده بـود که الجبوری 
بـا دریافـت مبلـغ یـک میلیـون دالر در مقابل تضمیـن پیروزی 
شـرکت هـای پتروفـاک و اس ابـی ام هلنـدی بـرای پیـروزی 

قـرارداد میـدان هـای الغـراف موافقت کرده اسـت.
همچنیـن در سـال هـای ۲010 و ۲011، الجـراح با پرداخت 
مبلـغ رشـوه ۲0 میلیـون دالری بـه الجبـوری موافقـت کـرده 
اسـت. هـدف از این رشـوه، تـاش الجبـوری بـرای تاثیرگذاری 
بـر شهرسـتانی و لعیبـی و اقنـاع آنهـا بـرای واگذاری بخشـی از 
سـهم خـط لولـه نفتی بـه شـرکت دریایی لیتـون اسـت. ارزش 

ایـن قـرارداد ۲00 میلیـون دالر اسـت.
در سـال ۲011 ایـن شـرکت نفتی در موناکو بـا پرداخت 16 
میلیـون دالر رشـوه برای کسـب تاییـد شهرسـتانی در واگذاری 
قـرارداد خـط لولـه نفـت بـه ارزش 600 میلیـون دالر موافقـت 

کرده اسـت.

نام یک ایرانی در بزرگترین رشوه نفتی عراق
 خبر

امدادرسانی به  ۷58 نفر توسط عوامل امدادی
 در استان کرمان 
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جامعه

نوشـتن و سـخن گفتن از مهاجرت 
و حاشـیه نشـیني بعـد از دورانـي کـه 
بر رسـانهها و سـینما و مردم گذشـت، 
تبدیـل به یکـي از سـختترین کارهاي 
یـک ژورنالیسـت شـده چـرا کـه پیش 
از این درحادثهاي شـوم ژسـتهاي تهي 
روشـنفکري و دوسـتداري کـودکان و 
مـردم فرودسـت کار را به جائي رسـاند 
کـه بسـیار کـم خـردان را دیـدم که با 
بچههاي کار سـلفي میگرفتند و یا سـینماگران و عکاسـاني که 
سـختي دیگـران را موجبـات راحتـي خویش کردنـد و با فیلمها 
و نمایشـگاههاي آنچنانـي بـه گداگرافـي مشغولشـدند و از ایـن 
آب گآللـود ماهیهـاي بزرگـي را بـه چنـگ آوردند)از اسـتخدام 
در رسـانههاي معـروف بینالمللـي تـا گرفتـن جوایز و پـر کردن 
رزومـه بـدون اینکه دیگـر حتي کوچکترین یـادي از آنان بکنند 
کـه تصویر فاکتشـان براي ایشـان الیک و جوایـز و موقعیتهاي 
مناسـب شـغلي پدیـد آورده( داسـتان دختـر افغـان که بسـیار 

داسـتان آشـنائي است:
یکي از عکاسـان نشـنال ژئوگرافي عکسـي از دخترکي افغان 
گرفت و آن تصویر روي جلد نشـنال به چاپ رسـید و بواسطهي 
معصومیـت و مظلومیتـي کـه در چشـمان دخترک مـوج میزد 
نقدهـاي بسـیار خوبـي از هـر طرف به سـوي آن عـکاس جاري 
شـد و کار بـه جائـي رسـید کـه همان عکـس را بـه قیمت یک 
میلیـون دالر خریـداري نمودنـد و عـکاس هـم جوایز بسـیاري 
گرفـت و حـاال پـس از مدتهـا به فکـر میافتند کـه آن دخترک 
معصـوم کجاسـت و بـي خبـر از آن طوفانـي که چشـمانش در 
اروپـا و آمریـکا بپا کرده و شـعرها و داسـتانها بـه آن معصومیت 
زنـده پیـش کش شـده، حاال کجـاي جهـان اسـت و زندگیاش 
چگونـه میگـذرد؟ باالخـره پـس از مدتها جسـتوجو و سـاختن 
مسـتندي از همین جسـتو جـو و دوبـار تولید پولهـاي آنچناني 
تحتتاثیـر فـروش همان مسـتند، وي را در خانهاي روسـتائي در 
یکـي از پـرت تریـن نقـاط افغانسـتان بـا چهـار فرزند و دسـتي 
شکسـته زیـر مشـت و لگد شـوهر پیـدا میکننـد و تازه شـوهر 
وقتـي درمییابـد کـه عکـس همسـرش را گرفتهاند و بـراي او تا 
اینجـا آمدهانـد دوبـاره قصد میکند که عکاس و سـوژهي عکس 
را با هم به سـزاي اعمالشـان برسـاند که با سیاستها وي را از این 
عمـل شـوهرانه بازمیدارنـد و در آخر هم براي تشـکر از آن زن و 
عکسـي کـه زندگـي عـکاس و چندین نفـر دیگر را تغییـر داد و 
سـیابي از پول به سـمت ایشـان جاري سـاخت، آن بانو را براي 
زیارت به خرج نشـنالژئوگرافي )یا شـاید عکاس درسـت خاطرم 
نیسـت( بـه زیـارت مکـه مکرمه فرسـتادند و به همین سـادگي 

داسـتان به پایان رسـید.
برگردیـم بـه کار خودمـان و تـاش بـراي آلودهنشـدن بـه 
مسـائلي کـه ذکـر کردیـم، چنـدي پیـش »اودیسـه دورهیـم« 
سـفیر نـروژ بـه کرمـان آمـده بود و پـس از ماقـات با اسـتاندار 
کرمـان بـه کمـپ افاغنـه در بردسـیر و سـپس بـه مناطقي که 
مهاجـران افغـان در آنها سـاکن شـدهاند و سـازمان مـردم نهاد 
NRC)کمـپ پناهنـدگان نروژ( بـه آنها خدماتي ارائـه داده بود 
سـر زد و با نمایندگان ایشـان دربارهي مشکاتشـان و وضعیت 
معیشتشـان صحبـت کـرد و از سـیمخاردار و کرهعلـي و دیگـر 
مناطقـي کـه ایمـان دارم اسمشـان را هـم نشـنیدهاید دیـدن 
کـرد و در همـان تاریکـي شـب بـا تیـم همـراه سـوار اتومبیلها 
شـدند و بـه طـرف فـرودگاه بـه راه افتادنـد.) ناگفتـه نمانـد که 
عـادل منصفـي و دیگر دوسـتان ایرانـي که بـا NRC همکاري 

میکردنـد لطـف بسـیاري به مـن خبرنـگار کردنـد و در آخر هم 
با ماشـیني که سـرویس خودشـان بود مرا به کرمان رسـاندند( 
اما بهواسـطهي تاریکي و عجلهداشـتن تیم نروژي براي رسـیدن 
بـه پـرواز همه چیـز به سـرعت اتفاق افتـاد و گـزارش آن ماجرا 
در صفحهـاي ویـژه در همیـن روزنامهي پیامما به چاپ رسـید.
امـا پـس از آن مـن همیشـه دغدغهـي اینـرا داشـتم کـه به 
آن مـکان برگـردم و بـا سـکنهي آن منطقـه صحبـت کنـم و 
باالخـره از نزدیـک درک کنـم کـه مهاجریـن در ایـن وضعیـت 
چـه میکننـد، چگونـه روزگار میگذراننـد و طعـم مهاجـرت و 

جنگزدگـي و زیسـتن در نبـود بهداشـت و آمـوزش و حتـي آب 
تمیز و قابل آشـامیدن چیسـت؟ که قسـمت شـد و خودم را به 
هر مصیبتي بود به  سـیم خاردار رسـاندم که نام منطقهایسـت 
در حاشـیهي شـهر و بـراي رسـیدن بـه آنجـا بایـد از کمربندي 
کرمان به سـمت شـرفآباد بپیچیـد و پس از 8 الـي 10 کیلومتر 
حرکـت به سـمت بـاغ فتحآبـاد به مکاني میرسـید کـه هرچند 
به دسـتبرادران افغان فتحشـده امـا نه باغاسـت و نهآباد و حتي 
در مناطقـي از آب شـرب هم خبري نیسـت و چاههـاي آبي که 
بـه قـول خودشـان از دوران اربابهـا در این مناطق حفر شـدهاند 
دیگـر بـه شـدت کـم آب شـدهاند و فاضابـي کـه در همیـن 
نزدیکیاسـت آرام آرام بـه ایـن چاهها نشـت کـرده و طعم و بوي 

آب تغییـر کـرده. بگذاریـد داسـتان را از ابتدا روایـت کنم روزي 
که دوسـتان NRC مشـغول اهداي اقام اولیهـي مصرفي براي 
پنجـاه خانـوار در ایـن منطقه بودنـد دریافتم که سـطح آموزش 
و آگاهـي در ایـن منطقـه به شـدت پائین اسـت و آش به قدري 
شـور شـده که یکـي از پرسـنل NRC توضیـح میـداد که این 
مایـع شـوینده هرچنـد بـوي میوههاي مثـل لیمـو و توتفرنگي 
میدهـد امـا خوردني نیسـت و مبـادا که آنـرا بنوشـید.)امیدوارم 
موجب خندهي شـما نشـوم چراکه جهل دردناکتر از این اسـت 

کـه کسـي را بخنداند(

اهالـي صحبـت کـردم و گفتنـد  از نماینـدگان  بـا دونفـر 
کـه دقیقـا نمیداننـد چنـد نفـر در هر محلـه زندگـي میکنند) 
اسـامي مناطق اینگونهاسـت که مثا عرفانزارعـي اینجا کورهي 
آجرپـزي دارد در نتیجـه به این حوالي میگوینـد کورهي عرفان 
و هـر محلـه یعنـي مجموعهـي خانوادههایي که حاشـیهي یک 
کـوره گردهـم آمدهانـد( اما سـیمخاردار چیـزي حـدود دوهزار 
نفـر را در خـود جـاي دادهاسـت و گویـا ادارهـي بهداشـت و یا 
UN آمـار دقیقتـري دارند اما وضعیت معیشـت ایـن دوهزارنفر 
بـه گفتهـي »دامـردان« )کـه یکي از نمایندگان ایشـان اسـت و 
مـردي اسـت اهـل ادب و فرهنگ و بسـیار بـا اخـاق(، اینگونه 
اسـت که قبل از هرچیز نمیتوانند در مشـاغل صنفي مشـارکتي 

داشـته باشـند، کارهایي مثل خیاطي و لولهکشي و کا مشاغلي 
کـه بـراي خود تشـکیل صنـف دادهانـد از ورود مهاجرین افغان 
به آن مشـاغل پیشـگیري میکنند و در نتیجه میماند سختترین 
و پیچیدهتریـن مشـاغلي که کسـي به جـز آنانکه ناچار باشـند 
و صرفـا بـراي جـان بدر بـردن به آن کارها مشـغول میشـوند و 
قاعدتـا این مشـاغل سـخت و طاقت فرسـا عمر کارگـر را کوتاه 
میکننـد و وي پـس از 5 یـا 10 سـال بـا دردهـاي مختلـف و 
بیماریهـاي بـي شـمار از کار افتـاده میشـود و از کمـردرد و 
درد مفاصـل و دیسـک و غیـره بگیـر تـا مشـکات تنفسـي و 

بیماریهاي صعبالعاج دیگر مهمانخانهي شـان میشـوند و تا ابد 
هـم همانجـا میمانند. تـا به چنیـن مکانهایي قدم نگذاشـتهاید 
و بـا مـردم حـرف نزدهایـد بـه عمق ماجـرا پینمیبریـد، یکي از 
مسـائلي که همه از آن مینالیدند وسـایل نقلیه بود که میگفتند 
آژانـس مثـا تا شـرفآباد 10هزار تومـان دریافت میکنـد و براي 
خریدنـان بـه ارزش  5 هـزار تومـان بایـد 10 هـزار تومـان پول 
تاکسـي بدهنـد و اگـر هـم موتور سـیکلتي فراهم کننـد که امر 
خـاف قانونـي اسـت و پلیس فورا با ایشـان برخـورد مینماید و 
موتـور و یـا اتومبیـل را به پارکینـگ هدایت میکننـد و خودتان 
دیگـر میدانیـد بیـرون آوردن ماشـین از پارکینگ چه داسـتاني 
اسـت. اما این مشـکل وجه دیگري هم دارد و آن اینکه وسـایل 

نقلیهـاي مثـل موتـور سـیکلت که بـه راحتـي خریـد و فروش 
میشـوند اگـر پـاک مناسـبي نداشـته باشـند ممکن اسـت در 
جرائمـي از آنها اسـتفاده شـود و یا هر اتفاق دیگـري بیفتد و در 
نتیجه سبزپوشـان نیروي انتظامي حقدارند کـه جلوي رخدادن 
جرائـم را بـا متوقـف کردن موتور سـیکلتهایي کـه پاکندارند و 
یا وضعیت مالکیت آنها مشـخص نیسـت و یا مشـکات دیگري 
دارنـد را بـه لطـف همیـن پارکینگ بـردن جلوي جرائـم بعدي 
را بگیرنـد امـا راه حـل اصلي چیسـت و ایـن مردم از چـه راهي 
بایـد جابجـا بشـوند و یا همیـن نـان روزانـه را بـراي خانوادهي 
شـان تهیـه کننـد؟ »دامـردان« در ادامهـي حرفهایـش میگفت 
: مـا بـراي نـان خریـدن هـزار ریسـک میکنیـم شـما ببین که 
کار کـردن و جـان بـدر بـردن بـراي چنـد سـال چـه داسـتان 
عجیبیاسـت؟ بسـیار شـاهد تصادفـات مختلـف بودهایـم کـه 
حاصلـش هیـچ جـز از کار افتادگي مرد نان آور و یا علیل شـدن 
کودکـي نبودهاسـت و نـه تنها دیـه که حتي هزینههـاي درمان 

را هـم نتوانسـتهایم از ضارب بگیریـم و ....
در ادامهـي این سـفر به سـرزمین عجایب به مرکز بهداشـت 
ایـن منطقـه رفتیـم و با آقاي کاکویي آشـنا شـدیم که از سـال 
89 مشـغول بـه فعالیـت در آن مـکان اسـت و به قـول خودش 
بهتر از دیگران با جزئیات زندگي ایشـان آشناسـت، وي میگفت 
اگر راهي باشـد که صدایم را به اسـتاندار برسـانم میگویم شـما 
فقـط سـه مشـکل اساسـي را در ایـن منطقه حل کنید تـا براي 
سـالهاي آینده شـاهد بهبود بسیار مشـهود وضع معیشت مردم 
باشـیم 1- رسـاندن آب شـرب) کـه بـه راحتـي و با انشـعاب از 
لولهـاي کـه تا منطقهـي گلخانهآمده اسـت قابل اجراسـت( ۲- 
آموزش و سـواد آموزي ) که واقعا بیسـواد مثل کور اسـت و باید 
مثـا وقتي کسـي را نـزد دکتر میبـري تا داخل مطب دسـتش 
را بگیـري و گوشـهاي او را بنشـاني و سـاعتها زمـان و انـرژي 
از دسـت بـرود فقـط و فقـط بخاطر بیسـوادي که مشکلیاسـت 
بیحسـاب مخـرب.۳- در پایـان و شـاید سـادهترین مـورد کـه 
کمیشـود بـه راحتـي آن را بـه راه انداخـت یک نانواییاسـت که 
دیگـر شـاهد تصادف و سـختي کشـیدن و فاکت مـردم افغان 

بخاطـر بـک لقمهي نان نباشـیم.
کاکویي پس از نشـان دادن مرکز بهداشـت سیمخاردار گفت 
کـه مـا همهروزه و هفتگي و ماهانه کیفیـت آب را رصد میکنیم 
و دائما کلر آب را میسـنجیم و آزمایشـات شـیمیایي و میکروبي 
مختلفـي روي آب چاههـاي این منطقه انجام میدهیم و هرچند 
مـن در این زمینه متخصص نیسـتم امـا دریافتهام که مهمترین 
نیـاز این منطقـه فراهم آمدن آب بهداشـتي و قابل شـرب براي 

سـاکنین این مناطق است.
قبـل از تـرک کـردن سـیمخاردار بـا پیرمـردي چوپانـي هم 
صحبت شـدم که به او ما میگفتند و از او پرسـیدم آیا دوسـت 

نـدارد به کشـورش برگردد؟
پیرمـرد بـا لهجهي شـیریني گفت: پسـرم در آئین ما کسـي 
کـه حـب وطن و عاقهـاي بـه زادگاهش نداشـته باشـد دین و 
ایمـان هـم ندارد اگر صلح باشـد و جوانان ما را به ناحق نکشـند 
چـرا نمیرویـم؟ میرویـم تا در خـاک خودمـان باشـیم و ناگهان 
بغـض امانش نداد و شـانههایش بـه لرزه افتـاد و بارها گفت چرا 

نمـي رویم خـون جوانان مـا را نریزنـد میرویم...
انشـاهلل در هفتهي آینده بیشتر پیگیر مسائل حاشیه نشینان 
خواهیـم بود و با مسـئولین مربوطه هم مفصا دربارهي مسـائل 
و مشـکات ایشـان همـکام خواهیـم شـد باشـد که بـرادران و 
خواهـران مسـلمان افغـان در این مناطـق از کیفـت باالتري در 

زندگـي بهداشـت و آموزش بهرمند شـوند.

روایت پیام ما از زندگی مهاجران افغان در حاشیه ی شهر کرمان

فالکت در کمربندی عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد 
در خصـوص پرونـده اجرائـی شـماره 940166/9 صـادره از 
شـعبه 9 دادگاه حقوقـی کرمـان، لـه خانـم پرویـن طاهـری علیـه 
خانـم اطهـره طاهـری پـاک ثبتی شـماره ۲407 فرعـی از ۲788 
اصلـی بخـش ۳ کرمـان، کـه ۳ دانـگ آن متعلـق بـه کـه ۳ دانگ 
آن متعلـق بـه خانـم پرویـن طاهری و سـه دانـگ دیگـر متعلق به 
خانم اطهره طاهری می باشـد، ششـدانگ عرصه به مسـاحت ۲44 
مترمربـع با کاربری مسـکونی بـا دیوارهای آجری، سـقف تیرآهنی 
نمـای سـنگ دارای حیـاط سـازی، دو فقـره آب و بـرق و گاز و 
یک خط تلفن که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ 
۳/500/000/000 ریـال ارزیابی شـده اسـت را از طریـق مزایده در 
مـورخ یکشـنبه 95/۲/1۲ راس سـاعت 1۲ در محل اجـرای احکام 
دادگسـتری بـه فـروش برسـاند. طالبیـن خرید مـی توانند تـا روز 
قبـل از برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خرید خود را به فروش برسـاند. 
طالبیـن خریـد مـی توانند تا روز قبـل از برگزاری مزایده پیشـنهاد 
خریـد خـود را بانضمـام مبلغ 10درصد پیشـنهادی که به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری بشـماره ۲171۲9۳951000 واریـز خواهنـد 
نمـود در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احـکام نماینـد. 
برنـده مزایـده مـی توانـد حداکثـر یک مـاه پـس از مزایـده مابقی 
وجـه را پرداخـت نماید. در غیـر اینصورت 10درصد سـپرده وی به 

نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. 
مدیر شعبه 9 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان
طالبی زاده 
م الف 19 
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چنان 

روِح جسمم را عریان و زخمي کرده اي 

که بهار هم بیاید

 فقط یك حال دارد، 

حال غروب 

جمعه ي پاییزي.

عکس نوشت

جشنواره

نمایشگاه

جشنواره عکس گردشگری کرمان
آخرین مهلت ارسال آثار:
۳1 فروردین ماه 1۳95

به تماشای بهار
با نمایش آثاری از سید علی اکبر صنعتی - سهراب سپهری

مجموعه آثار هنرمندان معاصر ایرانی و خارجی
به همراه منتخب آثار نقاشان و مجسمه سازان کرمانی

تا ۲0 فروردین ماه 1۳95

سوژه

سینما

تصویر فردی که در نیوکمپ پرچم ایران را 
به دست داشت

شـنبه شـب یـک ایرانـی تماشـاگر بـازی ال کاسـیکو بـود. بـه 
گـزارش خبرگـزاری خبرآناین؛تیـم هـای فوتبـال بارسـلونا و رئـال 
مادریـد شـنبه شـب در حالـی بـه مصاف هـم رفتنـد که یـک ایرانی 
بـا پرچـم ایران شـاهد تماشـای این بـازی حسـاس بـود. او در جایی 
نشسـته بـود و پرچـم ایـران را تـکان مـی داد کـه بـه راحتـی قابـل 

بود. دیـدن 

من سالوادور نیستم
تهیه کننده:منصور سهراب پور . امیر پروین حسینی

کارگردان: منوچهر هادی
لیسـت بازیگـران :  رضـا عطـاران . یکتـا ناصـر . مهـدی محرابـی 
. کارول ویدونـی . بـری فیـوکا . سـوگل محرابـی . ژیـا صادقـی . بـا 

حضـور ریوالـدو فوتبالیسـت مشـهور برزیلی
سینما شهر تماشا سالن یک ساعت 17 ساعت 19 ساعت ۲1

در حاشیه

گردشگری ترکیه 50 درصد سقوط کرد
صنعـت گردشـگری ترکیه تحـت تاثیـر عملیات تروریسـتی اخیر 
بـا سـقوط سـنگین 50 درصـدی در رزرو جـا و بلیت های مسـافرتی 
مواجـه شـده اسـت. بـه گـزارش تسـنیم، گاردیـن عنـوان کـرد کـه 
ترکیـه فقـط در هشـت مـاه گذشـته شـاهد 6 حملـه تروریسـتی 
مرگبـار بـود که آخرین آن 19 مارچ گذشـته در اسـتانبول مهمترین 
شـهر گردشـگری ایـن کشـور رخ داد کـه بـه مـرگ 5 نفـر انجامیـد 
درحالیکـه یـک حملـه تروریسـتی دیگـر بـا ۳7 کشـته را در آنـکارا 
پشـت سـر گذاشـته بود. طبیعتاً ایـن وضعیت امنیتی بر گردشـگری 
ترکیـه اثر مسـتقیم داشـته اسـت. در نتیجـه آمار رزو جـا در هتل ها 
خبـر از کاهـش شـدید دارد چـرا کـه توجـه بیشـتر گردشـگران بـه 
دیگـر مقصدهـای گردشـگری مدیترانه که تحت تاثیر تروریسـم قرار 
نگرفتـه جلب شـده اسـت. برخی موسسـات تورگردانـی و هواپیمایی 
تمرکـز خـود را بـر مقصدهـای مدیترانـه در دیگـر کشـورها همانند 
اسـپانیا قـرار داده اند. این مسـئله وضعیت صنعت گردشـگری ترکیه 
را بدتـر کـرده اسـت و حتـی بدتر از آن سـبب فرار سـرمایه گذارانی 
شـده اسـت که اگر شـرایط کنونی در ترکیه متوقف نشـود بی تردید 
تمایلـی بـه ادامـه سـرمایه گـذاری در ایـن کشـور نخواهند داشـت. 
ایـن همـه فشـار بـرای کشـوری که پیشـتر بـا تحریـم روسـیه یکی 
از بـزرگ تریـن بازارهـای گردشـگری خـود مواجه شـده بـود دور از 
حـد انتظـار اسـت. طبق گزارش منتشـر شـده در ماه ژانویه گذشـته 
مقامـات گردشـگری محلـی درترکیـه پیـش بینـی کـرده بودنـد که 
ترکیـه پـس از تحریـم روسـیه بیـش از 4.5 میلیون گردشـگر روس 
خـود را از دسـت بدهـد. ایـن رونـد کاهش پـس از ترورهـای اخیر با 
کاهـش فزاینـده ای اثـر منفـی چشـمگیری بـر گردشـگری ترکیـه 
همـراه بـوده اسـت. از آنجایـی کـه گردشـگری ترکیـه حـدود 11 
درصـد از GDP ترکیـه را تامیـن می کنـد، اقتصـاد ایـن کشـور نیز 
به شـدت از شـرایط کنونی آسـیب دیده اسـت. اثر منفی این شـرایط 
احتمـاال بـر روی یک  میلیون جمعیت این کشـور که در گردشـگری 
و بخش هـای وابسـته بـه آن بـه کار مشـغول هسـتند بیشـتر خواهد 
بـود. هـم اکنـون شـماری از هتل هـا، اقامتگاه هـا و دیگـر بخش های 
وابسـته بـه صنایـع گردشـگری و مسـافرتی بـه منظـور بـه حداقـل 

رسـاندن میـزان خسـارت ها در فهرسـت فـروش قـرار گرفتند.

زمزمه های کاندیداتوری آمیتا باچان برای 
انتخابات ریاست جمهوری هند

ایسـنا نوشـت: رهبر سـابق حزب »سـاماجوادی« هنـد اعام کرد 
نخسـت وزیـر این کشـور قصـد دارد آمیتا باچـان، بازیگر سرشـناس 
بالیـوود را بـرای سـمت رییـس جمهـوری آتـی هنـد معرفـی کنـد. 
ایـن درحالـی اسـت کـه ایـن بازیگر سرشـناس اعـام کرده خـود را 
در حـد ریاسـت جمهـوری نمی دانـد. به گـزارش هندوسـتان تایمز، 
رییـس جمهـوری کنونـی هنـد »پرانـاب موخرجـی« اسـت کـه در 
ژوئیـه ۲01۲ و بـرای یک دوره پنج سـاله روی کار آمد. رهبر سـابق 
حـزب سـاماجوادی هنـد تصریـح کرد کـه آمیتا باچـان را بـه نارندرا 
مـودی، نخسـت وزیر این کشـور پینشـهاد کـرده تا به عنـوان رییس 
جمهـوری آینـده هنـد فعالیـت کنـد؛ این بازیگـر سرشـناس هندی 
اکنـون سـفیر گردشـگری گجـرات اسـت. ایـن بازیگـر سرشـناس 
در واکنـش بـه انتشـار ایـن اخبـار گفـت: مـن از ایـن خبـر بسـیار 
خوشـحالم امـا در حـد پذیـرش چنین پسـتی نیسـتم. آمیتـا باچان 
در سـال 1984 نیـز در انتخاباتی برای کنگره شـرکت کـرده و پیروز 

شـده بـود امـا پس از سـه سـال از سـمتش اسـتعفا کرد.

»پسر جنجالی تلگرام« آزاد شد
بـا اشـاره بـه آزادی  تسـنیم نوشـت: رئیـس پلیـس فتـا ناجـا 
جـوان موسـوم به »پسـر جنجالـی تلگـرام« با قـرار وثیقـه، آخرین 
وضعیـت رسـیدگی به پرونده وی و انگیزه او از اقدام دردسرسـازش 
را تشـریح کرد. سـردار کمال هادیانفر  با اشـاره به آخرین وضعیت 
رسـیدگی بـه پرونده پسـر جنجالی تلگـرام که انتشـار عکس هایش 
بـا تعـدادی از دختـران در شـبکه های اجتماعـی خبـر سـاز شـده 
بـود، اظهـار کـرد: در تحقیقـات انجـام گرفته مشـخص شـد جوانی 
کـه تحـت عنـوان پسـر جنجالی تلگـرام در رسـانه ها معروف شـده 
بـود، تخلفاتـی را انجام داده اسـت و شـواهد و قرائن نشـان می دهد 
کـه وی شـخصاً بخشـی از ایـن اطاعـات جنجال آفریـن را منتشـر 

کرده اسـت. 
رئیـس پلیـس فتـا ناجـا ادامـه داد: بـا توجـه بـه اسـناد و مدارک 
بـه دسـت آمـده ایـن جـوان بـه انگیـزه بزرگنمایی اقـدام به انتشـار 
ایـن مطالـب و اطاعـات زده بـود و بـرای قاضـی پرونـده نیـز محرز 
شـده اسـت کـه وی بخشـی از ایـن اطاعات را شـخصاً و بـه منظور 
بزرگنمایـی منتشـر کـرده اسـت. وی گفـت: ایـن جـوان تـا پیش از 
عیـد در بازداشـت بـه سـر می برد ولـی پیش از آغاز سـال نو بـا قرار 

وثیقه مناسـب آزاد شـد.

مهدی هاشمی دوباره در بیمارستان 
بستری شد

مهـدی هاشـمی رفسـنجانی کـه دوران محکومیـت خـود را در 
انجـام عمـل  از روز شـنبه بـرای  ندامتـگاه اویـن سـپری می کنـد 
جراحـی در یکـی از بیمارسـتان های تهران بسـتری شـد. بـه گزارش 
تسـنیم  مدیـر اجرایـی بیمارسـتان محل بسـتری مهدی هاشـمی با 
تأییـد ایـن خبـر اظهـار داشـت: این بیمـار همچنـان در بیمارسـتان 
بسـتری اسـت و زمان ترخیص وی هنوز مشـخص نشـده اسـت. وی 
درباره علت بسـتری شـدن مهدی هاشـمی بـه دلیـل محرمانه بودن 
اطاعـات پرونـده پزشـکی بیمـار، اظهارنظری نکـرد.  ایـن در حالی 
اسـت کـه برخـی منابع خبـری از ابتـای وی بـه بیماری پروسـتات 
خبـر داده و اعـام کرده انـد وی شـنبه تحـت عمل جراحـی نیز قرار 

اسـت. گرفته 

روزنه

رقبای هاشمی برای ریاست مجلس 
خبرگان چه کسانی هستند؟

دوم  گام   94 اسـفند  انتخابـات  نتیجـه  نوشـت:  آرمـان  روزنامـه 
حماسـه ای بـود کـه در ۲4 خـرداد 9۲ آغـاز شـد و این بـار رای اکثریت 
بـه کاندیداهـای مـورد تاییـد هاشـمی بـود و دیگر شـرایط مانند سـال 
89 نیسـت کـه مخالفـان هاشـمی قـدرت مانـور زیـادی داشـتند. امـا 
چـرا هاشـمي بـاز هـم بـراي ریاسـت خبـرگان مناسـب اسـت؟ یاسـر 
فرزنـد آیـت ا... هاشـمي به این سـوال پاسـخ خوبـي داده اسـت: » آقاي 
هاشـمي همـواره بـه دنبال حضـور افراد متعهـد و امتحان پـس داده در 
رأس مجلـس خبـرگان بودنـد. بـه همیـن دلیـل هم از ریاسـت آیـت ا... 
مشـکیني و آیـت ا... مهـدوي کنـي حمایت کردنـد و به ایـن دو بزرگوار 
در اداره مجلـس خبـرگان کمـک مي کردند. در شـرایط کنونـي نیز اگر 
ایشـان تشـخیص بدهند شـخص دیگري توانایـي اداره مجلس خبرگان 
را دارد این احتمال که خودشـان کاندیداي ریاسـت نشـوند بسـیار زیاد 
اسـت. بـا ایـن وجـود اگـر احسـاس تکلیـف کننـد و احسـاس کنند در 
صـورت عـدم حضور ایشـان ریاسـت مجلس خبـرگان به دسـت افرادي 
خواهـد افتـاد کـه از صاحیـت کافـي در این زمینـه برخوردار نیسـتند 

قطعـا کاندیـدای ریاسـت مجلس خبـرگان خواهند شـد.«
صـادق زیبـاکام مي گویـد: » هاشـمي قطعـا اعـام نامـزدي خواهد 
کـرد و مـن شـانس ایشـان را براي ریاسـت زیـاد مي بینم چـون نه تنها 
15 نفـري کـه از تهـران وارد مجلـس شـدند بـه ایشـان راي مي دهنـد 
بلکـه نماینـدگان خبرگان در اسـتان ها هم ممکن اسـت به ایشـان راي 

دهنـد؛ ضمـن اینکـه اصولگرایـان نامزد شـاخصي ندارند.«
در حالي که اکثریت شـانس ریاسـت هاشـمي در مجلس خبرگان را 
قـوي مي داننـد امـا از سـوي دیگـر اقلیتـي کـه نمي خواهند شـاهد این 
ریاسـت باشـند بـا ذکر اسـامي دیگر درصدد هسـتند تا از ابهـت برتري 
هاشـمي بکاهنـد مثـا حجت االسـام ابراهیمـي کـه مواضـع او دربـاره 
هاشـمي روشـن اسـت، مي گویـد: »تصـورم مي کنـم رقابـت بیـن آیات 
موحـدي کرمانـي و هاشـمي شـاهرودي خواهـد بود. هاشـمي بـا توجه 
بـه ترکیـب مجلـس خبـرگان پنجـم نمي توانـد امیـد داشـته باشـد که 
بـاز هـم بـه کرسـي ریاسـت مجلـس خبـرگان تکیـه بزنـد. بـا توجه به 
زاویـه اي کـه ایشـان با جامعـه روحانیت گرفتـه، بعید اسـت نمایندگان 
خبـرگان راي بـه ریاسـت ایشـان بدهنـد.« درباره هاشـمي شـاهرودي 
بایـد بـه روابـط او بـا هاشمي رفسـنجاني اشـاره داشـت که امـکان دارد 
این دوسـتي سـبب انصـراف هاشـمي شـاهرودي از کاندیداتـوري براي 
هاشمي رفسـنجاني  بـا  شـاهرودي  هاشـمي  دوسـتي  شـود.  ریاسـت 
مسـبوق بـه سـابقه اسـت چنانکـه در همین مجلـس خبـرگان بارها به 

عنـوان نیـروي همسـو بـا هاشمي رفسـنجاني عمـل کرد.
از سـوي دیگـر زیبـاکام درباره احتمال نامزدي هاشـمي شـاهرودي 
گفت: »بعید اسـت هاشـمي شـاهرودي به این سـادگي نامزدي ریاست 
خبـرگان را قبـول کنـد مگـر اینکـه بـه ایشـان تکلیـف شـود. لـذا اگـر 
ایشـان را اسـتثنا کنیـم شـانس بعـدي اصولگرایـان جنتـي اسـت کـه 
برخـي حاضـر نیسـتند به ایشـان راي دهند و لذا شـانس هاشـمي زیاد 
اسـت چـون اصولگرایـان کسـي را ندارنـد.« در آن سـو، اصولگرایـان به 
آیـت ا... موحـدي کرمانـي بـه عنـوان جدي تریـن گزینـه توجـه دارنـد؛ 
گزینـه اي کـه البتـه با توجه بـه حضور در لیسـت هاشـمي در انتخابات 
خبـرگان رهبـري، مي توانـد گزینـه قابـل پذیرش بـراي رئیـس مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظام نیز باشـد. بـا این اوصاف شـاید بتـوان آیت ا... 
موحـدي کرمانـي را گزینه بالقوه ریاسـت دانسـت اما باز هـم با توجه به 
وزن باالي حامیان هاشـمي در مجلس خبرگان کاندیدا شـدن موحدي 
کرمانـي ریسـک بزرگـي بـراي اوسـت کـه مشـخص نیسـت آیـا آن را 

خواهـد پذیرفت یـا خیر.


