آراﻣـﯽ :از ﻧﮕـﺎه دوﻟـﺖ و ﻣﺠﻠـﺲ،
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ
و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﮐﻼن اﺳﺖ،از ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ وﻣﺠﻠﺲ ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﻴﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻣﻨﺼﻮر
آراﻣﯽ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ 23،دی ﻣﺎه در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر،
ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﭼﺎر اﺷﮑﺎﻻت و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺠﺎرت
ﻣﻠﯽ دارد و ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر در ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻧﮕﺎه ﮐﻼن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻮام ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
آراﻣﯽ اﻓﺰود :اﻣﺮوز اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دارای اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ و 14ﺟﺰﯾﺮه ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺰاﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آراﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم دارد

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ
ای ،اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﻌﺘﯽ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و درﯾﺎی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻣﺤﻮر ﮐﺎری
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی در راﺳﺘﺎی
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﻨﺼﻮر آراﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺖ :آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ زﯾﺎدی در اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﺎﯾﺪار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم دارد ،اﻓﺰود :اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و ﺧﻼء ای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
وی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﺴﮑﻦ،ﺑﯿﻤﻪ و ارﺗﺒﺎط
ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن آﻣﺎده اﺳﺘﻘﺒﺎل از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ اﯾﻦ ﺧﻼﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دارد ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ
ﺑﻪ اﻫﺮم ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻣﺎ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ از در
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
آراﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ارﺗﺒﺎط اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻦ اداره ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ
را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.

ﮔــﺰارش ﮐﺎﻣــﻞ اوﻟﯿــﻦ ﻧﺸﺴــﺖ
ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺣﺰاب ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از
 60ﺣﺰب وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از  35ﺣﺰب ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ،ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ،اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺰاب و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه اﺣﺰاب ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ
اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  60ﺣﺰب در
ﺗﺎﻻر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( وزارت ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  8و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ آﻏﺎز و ﺗﺎ  12:30ﻇﻬﺮ اداﻣﻪ
داﺷﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از  35ﺣﺰب ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ،ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ،اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤـﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠـﯽ وزﯾـﺮ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻤﺎع ﻧﻈـﺮات
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺰب را ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺤﺰب ،ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺎرس از اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ
اﺣﺰاب ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر
و ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
* ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﺠﺪداً ﻓﻌﺎل ﺷﻮد
ﺣﺴﻦ ﺑﯿﺎدی دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺎدﮔﺮان ﺟﻮان اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در اوﻟﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺣﺰاب ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺰاب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرآﯾﯽ آﻧﻬﺎ  10درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻼش

ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب آزادی در ﻧﺸﺴﺖ اﺣﺰاب ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﮐﺸﻮر ،ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺣﺰاب در دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ،رﮐﻦ ﺳﻮم
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻬﺎ و
ﻓﺮﺻﺖ داد.
ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﺣﺰاب ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم و ﻣﺮدم
ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﯽ
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻌﯽ و ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺟﺰم ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ادﺑﯿﺎت اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻢ
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ

ﺣﺰب

آزادی

اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ:

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ

اﺣﺰاب

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ روﺳﺎی ﻗﻮای  3ﮔﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ.
*ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺰاب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻫﻨﺮ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ
ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽﻫﺎ
رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﯾﻢ و اﺣﺴﺎس رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺿﻤﻦ
ﮔﻼﯾﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮدی ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی رﺳﺎﻧﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ رو اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وزارت ﮐﺸﻮر
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮐﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺣﺰاب ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .وی
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ ﺑﺪون اﺣﺰاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻪ ﻓﺎز در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ
ﯾﺎزدﻫﻢ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪی و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ
اﺳﺖ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .وی اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از
اﺣﺰاﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺖ را روی ﮐﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ و دوﻟﺖ
را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ در ﺑﺤﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ارزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدن
ﺿﺪارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺣﺰاب ﻓﮑﺮی ﺷﻮد ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺰاب
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﻧﺖ و واﻣﺪار ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣﯽروﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ژاﻟﻪ ﻓﺮاﻣﺮزﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﺮان
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
را در ﻗﺒﺎل اﺣﺰاب اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و روﯾﮑﺮدﺷﺎن
از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺣﺰاب
اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم وزارت ﮐﺸﻮر
ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻬﺪﯾـﺪات و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺠـﺎﻣﻊ آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﺮزﯾﺎن اداﻣﻪ داد :اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﮕﺮ از وزارت
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺰاب ﻋﻀﻮ و
درﮔﯿﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮاﻗﺺ آن را ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﯾﮑﺮد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ درﺳﺘﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد ،در  8ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد
ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻮرای ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻓﺮاﻣﺮزﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
و ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
*  60درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺰاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﺮدمﺳﺎﻻری در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﺷﻨﺒﻪ( در ﺗﺎﻻر وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﺷﺮﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺣﺰاب ﺑﺮای آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ اﺣﺰاب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺣﺰاب در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰﺑﯽ در
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد 60 :درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺰاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و  40درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺰاب و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺮوﺟﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺌﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻣﺠﺎﻫﺪی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ
او ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ  168ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دادهاﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻓﺮق ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺮم اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  92ﺷﺎﺧﺺ
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺰﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺰب ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﺸﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺷﺎﮐﺮی ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺰاب ﻧﯿﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺣﺰاب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
*ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺰاب/رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﺳﺠﺎدی دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺪود  100ﺳﺎل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﮑﺜﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺣﺰاب را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﺣﺰاب رﻗﯿﺐ
دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎً اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮی را ﺑﻪ
دوﻟﺖﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺤﺰب در ﮐﺸﻮر زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﺣﺰاب ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻣﺒﺴﻮط در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
*اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺑﻬﺎ داده و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
آﻣﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺰب ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺰاب ،رﺳﻮل ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﯿﺎ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ درﺑﺎره ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪن ﺣﺰب در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﺗﺤﺰب و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود اﺣﺰاب ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪه و ﻋﺼﺎره ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی
واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :در واﻗﻊ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ارزش اﺳﺖ ﻧﻪ ﺿﺪ
ارزش.
ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺣﺰاب ﺑﺎ آﻏﻮش
ﺑﺎز ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﮑﺜﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﮑﺜﺮ ﺻﺪاﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺮب آﺳﯿﺐ
ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺴﺘﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﺣﻠﻘﻪ وﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﺣﺰاب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺪارﮐﺶ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ و
ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اراده ﻣﻠﺖ ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺰب ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب را ﺷﮑﻞ
دﻫﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
آرای ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺪون ﺗﺤﺰب در ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ ﺣﺰب و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
زﯾﺮا ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺣﮑﯿﻤﯽﭘﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ و اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﺳﯿﺪن

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪن ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻠﺲ در دﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﺟﺎ
و ﮐﺎﻣﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮر اﺑﺘﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اراده ﻣﻠﺖ اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻮد اﺣﺰاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﻤﯿﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر
ﻧﺪارﯾﻢ و اﮔﺮ اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻤﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﯾﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭘﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد از
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
*روﻧﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب در ﻣﺠﻠﺲ /اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮف
ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﻫﭙﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ در ﺗﺎﻻر وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺰاب
در ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ دﻫﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دوﺳﺘﺎن
ﻣﮑﺮر درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ  32ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮد وزارت ﮐﺸﻮر از دوره ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زاﮐﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺗﻼش وزارت ﮐﺸﻮر در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺎده  10اﺣﺰاب اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  10ﻧﻔﺮ

از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺰاب ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﻫﭙﻮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  10اﺣﺰاب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻣﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪ و در داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و  5ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد
دوﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺳﯿﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮد.
زاﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮات دوﺳﺘﺎن
و ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ،در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺼﻮب ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎده ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺤﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺰاب ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺪی از اﺣﺰاب و اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻘﺖ :ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺣﺰاب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﺎ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 10اﺣﺰاب اﯾﻦ
دﻏﺪﻏﻪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺣﺰاب ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
زاﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ دﻗﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی را از اﺣﺰاب ﻃﻠﺐ
ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اراﺋﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدن راه اﺣﺰاب
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻧﮑﺘﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺪه آﻣﺎدﮔﯽ
دارم آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﻮم.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  10اﺣﺰاب ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ از اﺣﺰاب
ﭼﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺰب را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺰاب آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ.

آﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺮفزدن و ﺗﻔﺎﻫﻢ در اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﻧﻘﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ .از اﯾﻦ رو اوﻟﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺰاب
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﻮد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻦ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و
درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ آن را در ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪﺷﺎن ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ و ﻃﺒﻖ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
زاﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎدرﺳﺎزی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪداﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮف و
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﺣﺰاب ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﺰب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای آن ﮐﺎری

اﻧﺘﻘﺎل آن
اﮔﺮ اﺣﺰاب
ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ راﮐﻌﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰب
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﯾﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﻇﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ.
وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ دارد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ.
راﮐﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب ﯾﺎ دﺑﯿﺮﮐﻞ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻮر آن را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﺣﺰب ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﻗﺪرت ﻋﻠﯽ ﺣﺸﻤﺘﯿﺎن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﺗﺎﻻر وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮔﻔﺖ :اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﺪ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  2ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،اﻣﺮاﻟﻠﻪ ﺷﯿﺨﯿﺎﻧﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻟﺰوم آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺣﺰاب در
ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ اﺣﺰاب رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺰب در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺮ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ درازای
ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﻣﺠﻠﺲ دارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺰاب اﺣﯿﺎ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،داوود ﻣﺤﻤﺪی رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﺰب در ﮐﺸﻮر
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
آن رﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون اﺣﺰاب ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺣﺰﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪی ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اراﯾﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ
اﺣﺰاب اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﺎک ﮐﺮد.
* ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﺗﺠﺎرب آرا ﺿﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺣﺰاب
ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺰاب ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ
اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻓﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺎد و
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺒﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺠﺎرب آرا ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺗﺠﺎرب
آرا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﺮدد
اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
* اﺣﺰاب ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺮوﻧﺪ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻋﻈﻢ ﺣﺎج ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﻨﺐ )س( در ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :دﯾﺪار اﺣﺰاب ﺑﺎ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،دﯾﺪار
اﺣﺰاب ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﺣﺰاب در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ

ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ زﯾﻨﺐ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺣﺰاب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﻨﺐ)س( ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺎ زﻧﺎن ﺳﻬﻢ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺣﺰاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ
اﺣﺰاب
ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﯽ
اﺳﺖ و

* ﻫﯿﭻ ﺧﺰﺑﯽ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  11آﯾﻪ از اﺣﺰاب در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻗﺮآن،
اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وی اﻓﺰود :اﺣﺰاب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺪاﻧﺪ .ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ اداﻣﻪ داد :زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ در اﺣﺰاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ ﺧﻮد را ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺪاﻧﯿﻢ .از اﯾﻦ رو وزارت ﮐﺸﻮر در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ،
دﺳﺖ دوﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺰﺑﯽ ﮐﺮدن و دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎً آن را ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وی اداﻣﻪ
داد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﺣﺰاب ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﭙﺮ ﮐﺮد و ﺣﺰب ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ
اﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺰاران در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺣﺰاب اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
* وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وزارت ارﺷﺎد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻂ اﻣﺎم )ره( ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم
ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ﻓﺮدی اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﺣﺰﺑﯽ را از وی

آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ.
ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب وﺟﻮد
داﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و آﻗﺎی ﺑﻬﺰاد
ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﮐﻤﺎل اﻋﺘﺪال و ﺻﺒﻮری ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﺳﺘﺎن آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی در
ﻗﺸﺮ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد،
وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ
را ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﺣﺰاب دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ.
ﻗﺰوﯾﻨﯽ اداﻣﻪ داد :وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ در وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
* ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺣﺰاب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ روحاﻻﻣﯿﻨﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ
اﺣﺰاب ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﺪا و اﻣﺎم راﺣﻞ،
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ را »ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﻮد.
روحاﻻﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن داﻧﺶآﻣﻮزی از ﻧﺒﻮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺣﺰﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﺣﺰاب ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
اﻓﺰود :دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺰاب را ﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ
آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
* ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن اﺣﺰاب ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﯿﺮ ﻣﺤﺒﯿﺎن ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و
ﺗﺪﺑﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻫﻮﯾﺖ و
ﺿﺮورت وﺟﻮد اﺣﺰاب ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺣﺰاب را رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﯾﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ،اداﻣﻪ داد :دو روش و دو ﻧﮕﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد؛ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
ﻣﺤﺒﯿﺎن درﺑﺎره رﻗﯿﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺰاب از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
رﻗﯿﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺰاب از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی
و ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺣﺰاب ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﺰاب را ﺷﺮﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎن اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻣﺎده  10اﺣﺰاب و وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻇﺮ و ﺣ ِﮑ َﻢ ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب،
دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و اﺳﺘﺎﻧﺪاران در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود :ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺸﺪار را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﻣﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽروﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺰاب ﺧﻠﻖ اﻟﺴﺎﻋﻪ و ﯾﮏ ﺷﺒﻪ در زﻣﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
*  2ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده
 10درآﯾﻨﺪه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺠﻔﻘﻠﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،در
اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺣﺰاب
ﻗﻮی ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﭗ و راﺳﺖ در آن ﻣﻼک ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺒﯿﺒﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﮏ
دﻫﺪ و اﺣﺰاب ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺪم ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﺰاب ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .وی
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :وﻗﺘﯽ
اﺣﺰاب ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮس ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺰاب را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻓﻌﺎل اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب دو ﻧﻔﺮ
از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  10اﺣﺰاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ راهﭼﻤﻨﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب وﺣﺪت و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺰب ﮔﺮﯾﺰی در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی اﺣﺰاب را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺠﻮز
ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺣﺰﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮرﻣﺎن روزی را
ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﺰاب در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬرای ﮐﻨﻨﺪ.
* دوﻟﺖ از ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻣﮑﺪر ﻧﺸﻮد
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺋﻮﻓﯿﺎن دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب اﯾﺮانزﻣﯿﻦ در ﻧﺸﺴﺖ اﻣﺮوز وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ اﺣﺰاب اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻤﺪه ﮐﺎر اﺣﺰاب دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎر دوﻟﺖ و ﻗﻮه
ﻣﺠﺮﯾﻪ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﮑﺪر ﺷﻮﻧﺪ .وی در
اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﺣﺰاب و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪای
در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ و
ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .رﺋﻮﻓﯿﺎن در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺒﻬﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب اﺋﺘﻼف ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب دارای ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽ در آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪارد.
* وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر :اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﺣﺰاب /ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺣﺰاب ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﯽ
ﻓﻀﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻠﺲ
اراﺋﻪ دادﯾﻢ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﺻﻞ ﺗﺤﺰب و ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺎ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺣﺰاب ﺑﺎ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺰب را ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( ،ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد اﺣﺰاب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﻼم ،ارزشﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﯿﭻ ﺣﺰﺑﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﻤﺎ دارای اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.

رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ درﺑﺎره اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﺣﯽ
را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع ﮐﺮده و دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و از آﻗﺎی ﻣﯿﺮوﻟﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آن را در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ
و اﺷﺨﺎص ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﻔﺖ :اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن NGOﻫﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت
ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وزارت
ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﺳﺎل  83ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻧﺸﺪه و وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺼﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪ در وزارت ﮐﺸﻮر در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارد و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد درﺑﺎره ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮر
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮاﺑﻖ اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از
اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺗﻼش ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ
اﺣﺰاب را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮد.
وزﯾـﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺳـﺨﻨﺎن اﺣـﺰاب ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺤـﺚ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺮ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﯾﺎ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی
ﺑﯽﻣﻮرد و ﻋﺪم ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻻزم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺮون روﻧﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از  34ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪای از
ﻧﺨﺒﮕﯽ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وزارت ﮐﺸﻮر
روشﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ از
اﺣﺰاب اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ دورهای اﺣﺰاب اﺷﺎره و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب را آﻧﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ و ﯾﺎ
آﻗﺎی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺣﺰاب ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؟
از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻮه اﺟﺮاﯾﯽ
و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از آﻗﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﺮا
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺗﻘﺮب ﺑﺪﻫﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻨﺪه از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدم.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﺎر ﺣﺰﺑﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﺣﺰاب اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮری ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ
اﺣﺰاب ﺑﺎﺷﺪ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺑﺤﺚ اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﮐﺸﻮر ﺣﺘﻤﺎً از اﺣﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﺣﺰاب
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﻮد دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮرای ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺤﺚ
ﯾﺎراﻧﻪ اﺣﺰاب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﻧﻈﺎرت در ﯾﺎراﻧﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ

ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک
وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺣﺰاب ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺣﺰاب اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﻓﺼﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد؛ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ اﺣﺰاب در ﻣﺤﻀﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮان ﻗﻮا ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺮان ﻗﻮا و ﻧﻔﺮات ﻣﺴﺌﻮل در دوﻟﺖ
اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪارک آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺣﺰاب ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺤﻼل و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺣﺰاب ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ؛
اﺣﺰاب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﺟﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ 19 ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
وی در ﺧﺼﻮص ﻻﯾﺤﻪ اﺣﺰاب ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﺣﺰاب ﻻﯾﺤﻪ
ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن
اﺣﺰاب را ﻣﺴﺘﻘﻼ ً اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آﻣﺎده اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﻇﺮف ﯾﮏ
ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺣﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ـﺎن
ـﮏروزه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـ
ـﺎﯾﯽ ﯾـ
ﮔﺮدﻫﻤـ
اﻣﻮرﺷﺎﻫـﺪ و اﯾﺜـﺎرﮔﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏروزه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش رودان ﻧﯿـﻮز؛ ﮔﺮدﻫﻤـﺎﯾﯽ ﯾـﮏروزه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻣﻮرﺷﺎﻫـﺪ
واﯾﺜﺎرﮔﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺻﻐﺮ رﻧﺠﺒﺮ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺨﻠﺼﯽ رﯾﯿﺲ اداره اﻣﻮر ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮان اداره ﮐﻞ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اراﺋﻪ ﮔﺰارش و ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣﺪارس ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
رودان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮح ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺗﺮاز اول
ﮐﺸﻮر در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺸﺎور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در
ﻣﺪارس ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی دﺑﯿﺮان ﻣﺠﺮب
و ﻣﺤﺘﻮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻤﺎت ﻣﻠﯽ  ،ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد.
اﺟﺮای ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪارس ﺷﺎﻫﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻃﺮح
ﻧﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﺮاﺳﺮ
اﺳﺘﺎن ،ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻃﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم154/

ﺳﺎﻋـﺪی :ﻣﻨﺘﻈـﺮی اﺻـﺮار دارد ﺑـﻪ
ﺗﯿﻢ ﻗﻄﺮی ﺑﺮود
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل از اﺻﺮار ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻠﯽﭘﻮش اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﻄﺮی ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ،ﻫﺎﺷﻢ ﺳﺎﻋﺪی
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻼشﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزی
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﺟﻮاد ﻧﮑﻮﻧﺎم
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻋﻼم
ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن و ﺣﻀﻮر ﻧﮑﻮﻧﺎم در ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻣﺮوز آﻗﺎی ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺸﺎن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮدا
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺳﺎﻋﺪی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺎﺷﻢ ﺑﯿﮓزاده دوران آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮد را ﻃﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻈﺮی ﻫﻢ رﻓﻊ
اﺳﺘﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ
ﺷﺪه ﺗﺎ آﻗﺎی ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺪان دادن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزی داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﺒﻪ
ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه از ﭘﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺠﺪداً  MRIﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ او ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﻼل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮐﺎدرﻓﻨﯽ از او ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻋﻼم ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ از دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭼﯿﻨﯽ و ﻗﻄﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داﺷﺖ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه اﻃﻼع دارم ﺣﻀﻮرش در ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭼﯿﻨﯽ را ﻧﺪاده ﮔﻮﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ وی ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﻄﺮی وﺟﻮد دارد .در ﺟﻠﺴﻪای

ﻫﻢ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺢاﻟﻠﻪزاده ،اﻣﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ
ﻧﻈﺮی و ﻋﻠﯽ اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ و ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﮋﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی دارﻧﺪ ،اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎزﯾﮑﻦ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ او اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﯿﻢ ﻗﻄﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺘﺢاﻟﻠﻪزاده و آﻗﺎی ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن
در اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد در اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻘﻼل از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و
از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺎﻋﺪی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮف روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﺎﺷﮕـﺎه اﺳـﺘﻘﻼل دﻧﺒـﺎل
ﻫﻤﻪﺟـﺎﻧﺒﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮد.
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﺮف روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻮع را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ وزرات ورزش ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وزارت ورزش ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺶ را ﺑﺎ ﻣﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ وزارت ورزش ﻫﻢ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ورزش رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻋﺪی اﻓﺰود :ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ وزارت ورزش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻘﻼل
را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﯾﺎ اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه و رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺪی در ﭘﺎﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ  AFCارﺳﺎل
ﮐﻨـﺪ .از اﯾـﻦ رو آﻗـﺎی ﻣﺎﺟـﺪی از ﺑﺎزﯾﮑﻨـﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ
اﯾﻦ
ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه داده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در

زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻨﯿﺴﺘﺎ ﻗﺮاردادش را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد
ﻫﺎﻓﺒﮏ ﻣﻠﯽﭘﻮش ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻗﺮاردادش ﺑﺎ آﺑﯽ ـ اﻧﺎریﻫﺎ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،آﻧﺪرس اﯾﻨﯿﺴﺘﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺮان
ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
روﺳﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮزپ ﻣﺎرﯾﺎ
آﻧﺪوﻧﯽ زوﺑﯽ زارﺗﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ورزﺷﯽ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ
داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﯿﺴﺘﺎ ﻗﺮاردادش را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮔﺮه ﺑﺰﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در دﻓﺘﺮ ﺳﺎﻧﺪرو
ﺑﺎرﺗﻮﻣﻮ ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و
ﻧﯿﺰ در دﻓﺘﺮ رﯾﯿﺲ ﺣﻀﻮر
آﯾﻨﺪهاش را ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺎﻻنﻫﺎ

در ﻗﺮارداد او آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﯾﻨﯿﺴﺘﺎ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزیﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮود ،ﻗﺮادادش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻨﯿﺴﺘﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺖ.

ﻓﺎرس

ـﻮاب
ـﯿﻨﻤﺎی رودان در ﺧـ
ـﺎ ﺳـ
ﺗﻨﻬـ

ﻋﻤﯿﻖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮ رودان ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﻋﻤﯿﻖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و اﻧﮕﺎر ﮐﺴﯽ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را
از اﯾﻦ ﺧﻮاب ،ﺧﻤﻮدﮔﯽ و رﮐﻮد؛ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رودان ﮐﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ؛ از ﻧﯿﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﺳﺎل  91درﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺷﺮوع دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻬﺎر
ﻗﻔﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از ﺳﻮی ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﺑﺎره آن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﺑﯽ روح و ﺟﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده
اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ رودان در ﺳﻮم آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎˈ وﺟﻮد ﭘﺎره ای از ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﭘﺎرات و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را
از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی رودان در ﺳﺎل  91اﻋﻼم و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد؛ در ﭘﯽ راﯾﺰﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ
ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﻊ و زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ
ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﺳﺖ رودان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی رودان ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺰرگ در ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان روداﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮود.
رﯾﯿﺲ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ رودان اﯾﻦ ﺑﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ؛
ﮐﻢ ﮐﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی رودان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وﺣﯿﺪ اﻣﯿﺮی اﻓﺰود :ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاروی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رودان در ﺑﺨﺶ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﭘﺎرات و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﺲ از دو ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺠﺪد ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ وﺟﻮد رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮاروی آن؛ ﭘﺲ از ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﺑﺎره ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎی رودان ﻣﺸﮑﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ در زﻣﺎن واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮی اداﻣﻪ داد :زﻣﺎم اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮت
و ﺟﺪﯾﺖ در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﻼی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﻮول ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ،ﻧﮕﺮش و
روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻨﻮی در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی؛ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﻓﺮادی ﮐﻪ در وادی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و روﺷﻨﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎدی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ
ﻧﺪارد و اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از روﺣﯿﻪ ای
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻬﺒﻮد و
ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻣﺪاری اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ و
آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ را ﺳﻨﺠﯿﺪ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ
ﮐﺎﻓﯽ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ را ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻋﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺪون
داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺒﻮدن در اﻫﺪاف
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻫﺪر رﻓﺖ و اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺤﻮﻟﻪ را ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪان را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﮕﺬارد؛ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ رودان ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺴﻮول ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ؛ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ.
وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮای اداره و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﺳـﯿﻨﻤﺎی رودان ﻓﻀـﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺮژی ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺎری و ﻋﻤﻞ
ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ و

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻣﯿﺮی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی رودان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻓﺮوش ﻓﯿﻠﻢ روﺑﺮوﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺠﺎد و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
وی از ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و وﯾﮋه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺮ،ﻋﮑﺲ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ
ﻓﺮاروی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﻧﺎم ﺑﺮد و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻠﻠﯽ در روﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورده؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری رودان
ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ؛
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ اﻣﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﺴﻮول ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رودان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﯽ اﺛﺮ و ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﻣﺴﻮول ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رودان ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎˈ ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﮑﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ رودان ﺑﺎ ﻣﺴﻮول ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻻزم در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن از ﺳﻮی اﯾﻦ اداره را از
دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ داﻧﺴﺖ.
ﻣﺴﻌﻮد اﻣﯿﻨﯽ زاده اﻓﺰود :ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦ
آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و در اﯾﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی رودان را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺖ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ؛ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺷﺐ ﺷﻌﺮ و وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﺴﻮول آن ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﻣﺪﯾﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﻨﯽ زاده اﻓﺰود :در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺴﻮول ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ

رودان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را اﯾﺠﺎد ،ﻫﻤﻮار و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﺸﺎرﻫﺎ ،ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ از ﺳﻮی اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ رودان؛
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻫﺪاف در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻨﻪ
ﻫﺎ و ﮐﺪورت ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد؛ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ و زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﭼﻮب ﻻی ﭼﺮخ اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ؛ در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﻨﯽ زاده در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد درﺧﺼﻮص واﮔﺬاری ﺳﯿﻨﻤﺎی رودان ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ و
اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺧﺒﺮ
داد.
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ رودان ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ رودان اداره ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد و از ﺧﺮداد
ﻣﺎه  91ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺧﻮد در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻼده ﻫﺎی ﻃﻼ ،ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﻓﯿﺘﯿﻠﻪ و ﻣﺎه
ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ و روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را روی ﭘﺮده ﺑﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ـﺎن
ـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـ
ـﻬﯿﻼت ﺑـ
ـﺎی ﺗﺴـ
اﻋﻄـ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﺎورزی در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ 683.9 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی اﻣﺴﺎل ﺑﻪ

اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 112.5 :ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺑﺨﺶ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  571.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﺎﻏﯽ ،زراﻋﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،آب و ﺧﺎک ،ﺷﯿﻼت و اﻣﻮر داﻣﯽ
اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﺪف از اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت؛ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ از
ﺗﺴﻬﯿﻼت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﭙﻪ ،ﺻﺎدرات ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ،رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان
و ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻮده و
ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

دﮐﻪﻫـﺎی ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ در
ــﺪﻫﯽ
ــﺮ رودان ﺳﺎﻣﺎﻧـ
ورودی ﺷﻬـ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری رودان از اﻧﺘﻘﺎل

دﻛﻪ ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ورودي ﺷﻬﺮ

رودان در آﺗﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدي ﺑﻼﻟﻲ در ﻧﺸﺴﺘﻲ ﻛﻪ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت

دﻛﻪﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ورودي ﺷﻬﺮ رودان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮدار رودان در ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺗﻮزﻳﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد.

وی

ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻳﻨﻜﻪ اراده ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ  ،اﻓﺰود  :رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ

و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺸﻜﻼت
دﻛﻪ ﻫﺎي ورودي ﺷﻬﺮ رودان ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در آﻳﻨﺪهاي
ﻧﺰدﻳﻚ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﺑﻼﻟﻲ در اداﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﺸﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ  :اﺟﺮاي ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف،

ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻬﺮه و

ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﺸﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري رودان در ﭘﺎﻳﺎن از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ دﻛﻪ ﻫﺎي ورودي ﺷﻬﺮ رودان ﺑﻪ
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد  :رﻓﻊ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
اداري اﺳﺖ و دﻛﻪ داران ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﻌﺮﻓـــﯽ دﺳـــﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزی اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶاﻣﻮزی ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺎﻟﻪ
ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ وﻇﯿﻔـﻪ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزی در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺎجﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی
در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶاﻣﻮزی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در
ﺳﺎﻟﻦ آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ رودان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ دﺷﻤﻦ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰاری ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎج ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی ﺳﺮو ﺻﺪای ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺳﺮان دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و اﻓﺰود  :اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن از ﺣﻘﺎرت و اﺣﺴﺎس ﺿﻐﻒ آﻧﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد  :زﺑﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﺑﺮ
ﻗﺪرت ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﻣﻮرد “ﻓﺮدو” و ” ﻧﻄﻨﺰ” ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯽﺷﮏ ﻧﺎﺷﯽ از
دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزی
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺷﻬﺪای ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﯾﮋه
در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﻬﺪای ﻫﺴﺘﻪای را ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ از رﺷﺎدتﻫﺎی ﺷﻬﺪای
ﻫﺴﺘﻪای ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب)ﻣﺪﻇﻠﻪ
اﻟﻌﺎﻟﯽ( و ﻫﻤﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻠﺤﺸﻮر ،ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ ،اذﻋﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ آﯾﻨﺪه
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ در
ﻧﮕﺮاﻧﻪ دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی آﻧﺎن را ﺧﻮرد ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :آنﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ
اﻧﻘﻼب ﺑﺰﻧﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﻧﮕﺎهﺷﺎن را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و در ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺎج ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮی راﻫﺒﺮد دﺷﻤﻦ را در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﺴﻞ
ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﮔﺴﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻏﯿﺮه ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﻃﻼق در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻣﺎ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ را
ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﺣﻠﯽ
ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻈﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﺮﺗﺮ ﻏﺮب در ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ و ﻻاﺑﺎﻟﯽﮔﺮی در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد،
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در رﻫﮕﺬر ﺗﻮرﯾﺞ ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ و ﻻاﺑﺎﻟﯽﮔﺮی ،ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ دﺷﻤﻦ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻌﺎری و اﺑﺰاری ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮی ﻣﻮاﺟﻬﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﺻﯿﻞ و ﻧﺎب اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ و دﻓﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺮم
دﺷﻤﻦ)ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری
دارد و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﻧﮕﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶاﻣﻮزی در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزی ﻣﺜﻞ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪارس اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن راه ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰاری اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪارس را ﻧﯿﺰ
اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﺮای دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻓﺮادﺳﺖ و اﻟﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم154/

ﻫﺸﺖ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺰ وﺣﺸﯽ
آﺑﺴـﺘﻦ و ﺗﯿﻬـﻮ در رودان دﺳـﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ رودان ،ﻫﺸﺖ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﮐﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﯾﮏ راس ﺑﺰ وﺣﺸﯽ آﺑﺴﺘﻦ و  29ﻗﻄﻌﻪ ﺗﯿﻬﻮ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،روح اﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪی رﯾﯿﺲ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻓﺰود :از ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در
روﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﻄﯿﻦ ،ﺳﻪ ﻗﺒﻀﻪ اﺳﻠﺤﻪ و ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ
و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  44ﻣﯿﻠﯿﻮن و 400
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻃﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺣﻤﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری
از ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻓﺰود :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز اﻧﻘﺮاض

ﺑﺮﺳﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﮔﻔﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم154/

ﺳـﺮدار ﻧﻘـﺪی درﮔﺬﺷـﺖ ﻣـﺎدر ﺷﻬﯿـﺪ
ﺑﺮوﺟﺮدی را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﭘﯽ ارﺗﺤﺎل ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﯿﺎم
ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺞ ،ﺳﺮدار
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺪی رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ در ﭘﯽ ارﺗﺤﺎل ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﭘﯿﺎم ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﻧﺎ ﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻓﺪاﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﺤﻤﺪی واﻟﺪه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﻟﻢ ﻣﻠﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺮور اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪش ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ اﺧﻼص و وﻻﯾﺖ ﻣﺪاری ﺑﻮد؛
وی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺪاوم
ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﻟﺤﻈﻪای ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪش را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﻫﻤﻮاره
ﻣﺒﻠّﻎ و ﻣﺮوّج ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺎب ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻮده و وﺟﻮدش در ﻣﯿﺎن رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺪاﻋﯽ ﻫﻤﺎن اﺧﻼص و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰش ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺠﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮ ،درﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺎدر

ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ارواﺣﻨﺎ ﻟﻪ اﻟﻔﺪاء ،ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ وﻻﯾﺖ و ﻋﻤﻮم اﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ
آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺗﻌﺰﯾﺖ ﻋﺮض ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ در ﺟﻮار اﻣﺎم ﻋﺰﯾﺰ و ﺷﻬﯿﺪان ﺳﺮاﻓﺮاز از رﺣﻤﺎت واﺳﻌﻪ
اﻟﻬﯽ ﻣﺘﻨﻌّﻢ ﮔﺮدد.

ﮐﺎﻫﺶ  10درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ واردات ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر واردات و ﺻﺎدرات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﻒ،
راﺑﻄﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و اﻣﻀﺎء ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه آی ﺗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮداﺷﺘﻦ
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ واردات ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت را ﺗﺎ ﺣﺪود
دﻫﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺴﯿﺮ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

در ﻣﺴﯿﺮ دوﻟﺖ
 10درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﻦ

وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،آﺳﺎن ﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ دﻗﺖ
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺮ داﺷﺘﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت
اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺠﺎری و
و ﻧﻈﺎرت
ﺷﻮد ،ﻫﻢ
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎم

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر واردات و ﺻﺎدرات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﻒ ،راﺑﻄﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و اﻣﻀﺎء ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﻮردار اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ و  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ
در ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﻧﻌﻄـﺎف ﻟﺤﻈـﻪ ای ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸﺘـﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ واردات اﻓﺰود :در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺮﭼﺴﺐ دو ﺑﻌﺪی ﺷﺒﻨﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺪ ﻣﺤﮑﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی را از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی
ﺷﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻔﺮﻫﺎی
اداری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر در ﺑﺨﺶ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد،
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎﺟﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻣﻮر
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﻮﻟﯽ،
اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب راه ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ
دارﯾﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه آی ﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﻮزه ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧــﻮردار ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﮐــﺮد :در ﻓﻀــﺎی ﻓــﻦ آوری اﻃﻼﻋــﺎت ﻋﻼوه ﺑــﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ،ﻣﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺗﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ را ﻧﯿﺰ

ﻓﺎرس

ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی /ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠــﻮ در داﻧﺸﮕــﺎه آزاد
رودان
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ  ۱۶آذر و روز داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه  ،ﻣﺪﯾﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﺎﻟﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد

رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در

رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در

رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-

داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن

داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن

داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن

ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-
داﻧﺸﮕﺎه آزاد
رودان

آﯾﯿـﻦ ﮔﺮاﻣﯿـﺪاﺷﺖ روز داﻧﺸﺠـﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد رودان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ  16آذر و روز داﻧﺸﺠﻮ ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه  ،ﻣﺪﯾﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﺎﻟﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد رودان
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻣﮕﺬاری روز
داﻧﺸﺠﻮ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰار و ﺣﯿﺎﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎوﻗﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی)ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ(
اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﺶ
اﻓﺘﺼﺎدی ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺛﺮوت ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﭘﺮﺷﺘﺎب اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ  :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮔﺮدش
ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر دارد ،آن را ﭘﺲ از ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﻓﻦآوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎوﻗﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  9ﻣﻘﺎﻟﻪ “ ”ISIو اﻣﺴﺎل
ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺟﻤﻊ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه آزاد رودان
اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودان در ﭘﺎﯾﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺳﺎل  91ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻋﻤﺮان و
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺼﻮب ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ دو رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ اوﻟﯿﻪ در ﺣﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺳﺮود و ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد رودان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ 16
آذر ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز داﻧﺸﺠﻮ در
داﻧﺸﮕﺎه آزاد رودان ﺑﻮد.
ـﻦ
ـﺎﺗﯿﮏ و اﻧﺠﻤـ
ـﻦ رﺑـ
ـﺎه آزاد رودان ،اﻧﺠﻤـ
ـﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕـ
ـﯿﺞ داﻧﺸﺠـ
ﺑﺴـ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری داﻧﺸﮕﺎه آزاد رودان ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم154/

اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان/
درﺧﻮاﺳـﺖ ﻋﺠﯿـﺐ ﮐﺮهایﻫـﺎ؛ اﯾـﺮان
را از ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ!
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
واﻟﯿﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اردوﯾﯽ  ۱۰روزه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رودان ﻧﯿﻮز ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ داورزﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل ﭘﺲ
از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﻮزان ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﺷﺮﮐﺖ در اﺟﻼس ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آری
ﮔﺮاﺳﺎ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ
اﻣﺮوز ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  13آذرﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در ﻣﺤﻞ ﻓﺪراﺳﯿﻮن
واﻟﯿﺒﺎل ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﺎﺳﺦ داد.
وی در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ رﺷﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان را ﻣﻮﺷﮑﯽ داﻧﺴﺖ
و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل 2014
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﻠﺲ ،دوﻟﺖ
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺣﻞ ﺷﻮد .ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان در ﻟﯿﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ.
داورزﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻦ ،ﻫﺘﻞ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
از ﻧﻈﺮ ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿـﺲ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن واﻟﯿﺒـﺎل ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﺷﺮاﯾـﻂ ﭘﺨـﺶ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  HDاﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﻖ ﭘﺨﺶ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل در ﺳﺎل  2014ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﻻر
اﺳﺖ .ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ﺑﻪ ورزش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
واﻟﯿﺒﺎل دارد ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داورزﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﺳﺎل  2014ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺎزیﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺗﯿﻢ
ﺑﺮﺗﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺪد ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺎﻻی ﺗﻮر و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﺧﻄﻮط واﻟﯿﺒﺎل ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزی ﺑﺮای
ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داورزﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی واﻟﯿﺒﺎل اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﯿﺒﺎل ورزش

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در
ﺳﺎﻟﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺸﯽﻫﺎ و داوران و زﻧﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﻟﻦ  12ﻫﺰارﻧﻔﺮی را از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﯿﻬﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﻔﮑﺮی وزارت ورزش
و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺣﺮاﺳﺖ و دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺣﻞ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل در ﺑﺎره ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﯿﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﮔﻔﺖ :دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ از  FIVBﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺰاﯾﺪه اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ﺣﺪاﻗﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آن  500ﻫﺰار دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 500ﻫﺰار دﻻر ﻧﯿﺰ در ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﭘﺨﺶ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ورزش واﻟﯿﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ در ﻟﯿﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮار
اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ

ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺪارد.
داورزﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﻖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل از ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮم ﺳﯿﻤﺎ و ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در  18ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  250ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ  FIVBﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻨﻮز اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ اﯾﺮان و  FIVBو ﺑﯿﻦ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
اﻧﺒﻮه اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﯿﺒﺎل ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد و

ﮔﻔﺖ :در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ  100درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
رﺗﺒﻪ دوم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ .ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ  103درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﻘﺎم اول را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .آﻣﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺑﺎزیﻫﺎ اﯾﺮان در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود
 40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎزی اﺳﺖ.
داورزﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻣﺘﯿﺎزﺑﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  160اﻣﺘﯿﺎز را ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی دوره ﺑﻌﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﺮان در ﺳﺎل  2013ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  168اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ اﻣﺘﯿﺎز از
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮای واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﮔﺮاﺳﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ
ﺟﻬﺎن و رﻓﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺳﮑﻮ در ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻻ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان در ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺷﺪ
ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻨﺪ از واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ
واﻗﻌﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻊ  8ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از ﺳﻮی  FIVBارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺮان را در 12
ﺗﯿﻢ ﮔﺮوه دوم ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ و اﯾﺮان را از ﺑﯿﻦ  12ﺗﯿﻢ ﮔﺮوه دو ﺑﻪ
ﻫﺸﺖ ﺗﯿﻢ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و در دﺳﺘﻪ  Aﻫﻤﮕﺮوه ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻫﻤﮕﺮوه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
داورزﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﯿﭻ رﺷﺘﻪای در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻟﯿﺒﺎل
ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان در
ﺟﻬﺎن در ﻫﯿﭻ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ در
ﻧﺸﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﻮزان ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﺮان را از آﺳﯿﺎ ﺟﺪا
ﮐﺮد؟
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از
ﺳﻮی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻟﯿﮓﻫﺎی واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺪن

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن واﻟﯿﺒﺎل و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ را ﻗﺒﻮل دارم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
وی درﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎزیﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺗﺮﯾﺶ و ﺗﺮﮐﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺑﺎزی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﺑﺎزی دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اردوﯾﯽ  10روزه ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
داورزﻧﯽ درﻣﻮرد ﺣﻀﻮر در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﻮدم ﻋﻼﻗﻪ
دارم ﭘﺲ از اﻟﻤﭙﯿﮏ از واﻟﯿﺒﺎل ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻢ .ﻫﺪﻓﻢ دﯾﺪن اﯾﺮان روی ﺳﮑﻮی اﻟﻤﭙﯿﮏ اﺳﺖ و دوﺳﺖ دارم
ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرم اداﻣﻪ دﻫﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی را ﻫﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻟﯿﺒﺎل را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻫﯿﺌﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ
و وزارت ورزش ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﯽ
ﺑﺮای واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان داد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ وﯾﺰای ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ،
اﯾﺮان ﯾﮏ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻬﻢ را در اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن از دﺳﺖ داد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﻮزان در ﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ
واﻟﯿﺒﺎل اﯾﺮان ﺑﺎ آری ﮔﺮاﺳﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﻗﺮار ﺷﺪ در آﯾﻨﺪه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد.
داورزﻧﯽ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ واﻟﯿﺒﺎل ﻣﻦ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  FIVBاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﮐﺘﺒﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮد.
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