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تشخیص  مجمع  عضو  جامعه:  گروه 
مصلحت نظام با بیان این که حجت االسالم 
پایمال  حقوق  دنبال  دعایی  سیدمحمود 
خدا  آسمان  زیر  که  بود  کسانی  شدۀ 
مدافعی نداشتند، گفت: »زیر آسمان خدا 
خیلی ها هستند که پارتی و زبان دفاع از 
حق خود را ندارند، لذا به این معنی است 

که ما به دعایی ها نیازمندیم«.
بیان  با  انصاری  مجید  حجت االسالم 
و  نبود  تظاهر  اهل  اصال  دعایی  این که 
افزود:  بگوید،  او  از  کسی  نمی داد  اجازه 
»ای کاش ۱۰ دعایی داشتیم و ای کاش 
دعایی  منطق  در  ما  مدیران  و  روحانیون 
با مردم سخن می گفتند زیرا او دلسوزی 

مصنوعی نداشت«.
مشکالت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
کرد:  بیان  کشور،  در  اقتصادی  معیشتی 
»در این دوران که دشمنان انواع فشارهای 
تحریمی را علیه ما برای ناامیدکردن مردم 
سامان دادند، آنچه می تواند مرحمی برای 

زخم ها باشد اخالق نیکو است«.
مبارز  روحانیون  مجمع  اجرایی  دبیر 
یادآور شد: »تمامی مدیران باید همچون 
سال ۵۷ فداکارانه در صحنه باشند، نباید 
زیادی  فرصت  داد،  دست  از  را  فرصت ها 
مردم  صبر  آستانۀ  بگذاریم  نباید  نداریم 
به نهایت خود برسد، مردم ما صبورند اما 
این  به  هرکس  دارد،  حدی  هم  صبوری 
جناح  از  فارغ  می ورزد  باید  عشق  ملت 
دست به هم دهند و پیشنهادات نخبگان 

را بشنوند«. 
وی خاطرنشان کرد: »دوران آزمون و 
خطا گذشته و ما در مرحله ای قرار داریم 
اعتماد  احیای  وحدت،  و  انسجام  جز  که 
عقالنیت،  مدار  بر  امور  ادارۀ  و  عمومی 
و  نداریم  دیگری  راه  فداکاری،  و  تجربه 
اگر این گونه باشیم مردم همراه می شوند 

و دشمن مایوس خواهد شد«.
وی  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
بزرگداشت  آیین  در  خردادماه   22
در  دعایی  سیدمحمود  حجت االسالم 
»دعایی  افزود:  کرمان  جامع  مسجد 
زمان  در  تمام عیار  والیی  یک  داد  نشان 
رهبری معظم  مقام  و  خمینی)ره(   امام 

است«.
وی ادامه  داد: »در واقع ویژگی والیی 
جذب  و  گسترش  برای  چتری  به  او 
حداکثری مردم تبدیل شد و والیتمداری 
دور  و  طرد  برای  وسیله ای  هیچ گاه  او 

انداختن افراد نبود«.
وی با بیان اینکه او حتی بدون برچسب 

زدن، اعضای ساواک را که مجازات خود 
را گذرانده بودند به اسالم دعوت می کرد، 
ما  از  برخی  که  است  »ممکن  گفت: 
حتی پاسخ سواالت بهاییان را ندهیم اما 
حجت االسالم دعایی مشکل یکی از آنان 
وقت  نخست وزیری  دفتر  در  حضور  با  را 
حل کرد«. وی اضافه کرد: »حجت االسالم 
دعایی سوار پیکان می شد و مقابل درب 
هیچ  بدون  می ایستاد  مدیرکل  فالن 
ادعایی، و پس از آن خود را معرفی می کرد 

و دست مشکل داران را می گرفت«.

خلقوخویمشابهسرداردلها
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
گفت: »درود بر تربیت کرمانی های اصیل، 
ما 2 عزیز را اخیرا با خلق یکسان از دست 
شهید  سردار  آنان  از  یکی  که  داده ایم 
سلیمانی با آن تشییع جنازۀ میلیونی بود، 
که  دل های مردم مسلمان  و غیرمسلمان 
و آن کس که ایران را دوست داشت گره 
و سلوک  به خصلت ها  اشاره  با  وی  زد«. 
»سیدمحمود  کرد:  بیان  سلیمانی  شهید 
واالمقام  شهید  این  همچون  نیز  دعایی 
بود  مردم  مشکالت  حل  دنبال  و  خاکی 
او  لذا  داشت  را  سلوک  همان  دعایی  و 
رسانه  و  فرهنگ  سیاست،  سرداران  از  را 
سردار  مشابه  خوی  و  خلق  با  می دانم 
ادامه  انصاری  حجت االسالم  دل ها«. 
مربیان  این  به  باید  کرمان  و  »ایران  داد: 
است  الگو  )ص(  اکرم  پیامبر  ببالد،  خود 
و آنان در خط پیامبر بودند و الگو شدند 
امیدوارم بتوانیم این عزیزان را به جامعۀ 

جوان  کشور بشناسانیم«.
تظاهر  اهل  اصال  »دعایی  گفت:  وی 
او  از  کسی  نمی داد  اجازه  ایشان  نبود 
بگوید و ما باید ۴2 سال سابقۀ مدیریت او 
را گزارش کنیم و موسسه اطالعات بر آن 

حوزه همت بگمارد«.

رهبری  معظم  »مقام  کرد:  تاکید  وی 
صفات  و  نیکو  خصایل  از  فهرستی 
فروتنی،  نفس،  سالمت  ازجمله  دعایی 
ساده زیستی، قناعت، وفاداری در والیت و 

دوستی و رفاقت را برشمرده اند«.
حجت االسالم انصاری افزود: »می توان 
و  شد  خدمت  عرصۀ  وارد  دعایی وار 
موقر  در خانۀ  رفت،  دنیا  این  از  سبکبال 
امکانات و خرج کم، در  با  زندگی کرد و 

کمک به مردم پرفایده بود«.

وفاداریبهآرمانهایانقالب
کرد:  بیان  انصاری  حجت االسالم 
»دعایی تا هفتۀ  گذشته که از این  جهان 
با  خود  میثاق  و  پیمان  بر  بربست  رخت 
انقالب  آرمان های  و  خمینی)ره(  امام 

اسالمی فداکار و وفادار باقی ماند«. 
دعایی  »حجت االسالم  افزود:  وی 
مخلص،  مادری  پاک  دامن  پرورش یافتۀ 
مومنه و زحمتکش در کارخانۀ ریسندگی 
ایشان می گفت هرچه دارم  بود و  کرمان 

از او دارم«. 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
در  آنچنان  مادر  این  »آثار  کرد:  اظهار 
بخشی  که  بود  دوانده  ریشه  وجودش 
با  که  مادری  بود،  شده  او  از  فضایل  از 
کرد  تربیت  را  فرزندی  رنج  و  کارگری 
و  روحانیت  انقالب،  ایران،  فخر  که 
و  »بزرگان  داد:  ادامه  وی  شد«.  کرمان 
علمیه  حوزۀ  در  روحانی ها  و  آیت اهلل ها 
به  و  گرفته  بهره ها  او  محضر  از  کرمان 
لحاظ سلوک اخالقی و عرفان، وامدار این 
 عالم بزرگوار و کمتر شناخته شدۀ کرمان 

بودند«.
در  بزرگی  »گوهرهای  داد:  ادامه  وی 
هستند  زنده  تا  که  داریم  کرمان  استان 
و  می شوند  قدردانی  و  معرفی  کمتر 
دعایی از روزی که مجذوب امام خمینی 

در  تحصیل  کنار  در  و  قم  در  شد،  )ره( 
به جان خرید  را  امام خطرها  نهضت  راه 

و مبارزه کرد«.
بیان  انصاری  حجت االسالم 
آیت اهلل  همکاری  با  »ایشان  کرد: 
برای  نشریه ای  بنیان  هاشمی رفسنجانی 
انتشار پیام امام خمینی)ره( در آن فضای 
خفقان و رعب و هراس گذاشتند و پس 
هجرت  عراق  و  نجف  به  امام،  تبعید  از 

کردند«.

دعایییکرسانهبرایپیامرسانی
انقالببود

»برخی  گفت:  انصاری  حجت االسالم 
بزرگ،  ساختمان های  با  را  رسانه هایی 
خودرو، امکانات و ابزار پیشرفته در نجف 
راه انداخته بودند اما حجت االسالم دعایی 
پیام رسانی  برای  رسانه  یک  نفره  یک 

انقالب اسالمی و اثرگذارتر از آنان بود«.
وصل  حلقۀ  حتی  »او  داد:  ادامه  وی 
بود،  خمینی)ره(  امام  بیت  با  مجاهدان 
قضیۀ  ثابت  پای  دعایی  حجت االسالم 
پاسخگویی به هر انتقاد خطرناکی از زمان 

امام)ره( و مبتکر عمل بود«.
انقالب  آستانۀ  در  »ایشان  افزود:  وی 
پاریس  به  خمینی)ره(  امام  با  اسالمی 
قرار  منصب هایی  در  و  کرد  مهاجرت 
گرفت و ۱۰۰ درصد در این مسیر موفق 
کرد:  اضافه  انصاری  حجت االسالم  بود«. 
اسالمی  شورای  مجلس  در  دوره  »چهار 
بودم که دعایی در ۶ دورۀ ابتدایی نمایندۀ 
مردم تهران در مجلس بود و اگر موانعی 
نبود، مردم این استان در تمام دوره ها او 

را انتخاب می کردند«.
مجلس  حقوق  از  »مطلقا  افزود:  وی 
شورای اسالمی و از خودروی نمایندگان 
و دیگر امکانات استفاده نکرد اما به عنوان 
معظم  مقام  معیت  در  فداکار  سربازی 
رهبری و بعدها آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
خدمت  آماده  تمام عیار  فرد   یک 

بود«.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
نشان  دعایی  »حجت االسالم  کرد:  اضافه 
داد که با حضور در مسئولیت های عالی، 
سلوک او تغییری نمی کند و اگر تغییری 

بود، در جهت تواضع و مثبت بود«.
وی ادامه داد: »ایشان ۴۱ سال نماینده 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری، در 
اطالعات  وزین  روزنامه   و  بزرگ  موسسه 
بود و پرسنل این روزنامه باید بگویند که 

او چگونه مدیریت کرد«.

کمیسیون  سخنگوی  اقتصاد:  گروه 
»سال  گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع 
گذشته خاموشی های متعددی در حوزۀ 
اصاًل  امسال  اما  داشتیم  خانگی  برق 

قطعی برق خانگی نخواهیم داشت«.
حوزۀ  »در  افزود:  عباسپور  روح اهلل 
اعالم  وزیر  آنچه  بر  بنا  نیز  کشاورزی 
اتفاق  خاموشی  ساعت  هفته ای ۴  کرده 
خواهد افتاد که این میزان نسبت به سال 

گذشته کاهش داشته است«.
با  رابطه  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
میزان  که  مواردی  سایر  و  فوالد  صنایع 
مصرف آن ها زیاد و سنگین است یک ماه 
برق آن ها صفر خواهد بود و در آن ماه 

باید فعالیت خود را رها کنند که طبیعتاً 
بخش کارگری نیز تعطیل خواهد بود«.

به گزارش مهر سراسری، وی در رابطه 
با جلسۀ کمیسیون صنایع مجلس با وزیر 
نیرو، گفت: »وزیر نیرو با حضور در جلسۀ 
دربارۀ  توضیحاتی  صنایع  کمیسیون 
شرایط برق مصرفی حوزه های مختلف از 
جمله صنعت و کشاورزی به نمایندگان 

ارائه داد«.
عباسپور اضافه کرد: »بنا بر توضیحات 
برق صنعتی  نیرو، مصرف کنندگان  وزیر 
خود  قبلی  مصرف  الگوی  به  نسبت  که 
باشند  داشته  را  استفاده  میزان  کاهش 
هزینۀ برق آن ها رایگان خواهد بود«. وی 

افزود: »در حوزۀ برق مصرفی خانوار هم 
به هیچ عنوان قطعی برق نخواهیم داشت 
اگر مصرف کنندگان  نیز  این حوزه  و در 
دهند  کاهش  را  خود  مصرفی  الگوی 
شامل تشویق خواهند شد به طوری که 

هزینۀ برق آن ها رایگان خواهد بود«.
مجلس  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
بیان کرد: »همچنین در خصوص قطعی 
برق حوزه های پرمصرف صنایعی که در 
می کنند  فعالیت  صنعتی  شهرک های 
از ۱۱ صبح  بار  یک  هفته ای  آن ها  برق 
تا ۱۱ شب قطع خواهد شد. البته آن ها 
می توانند پیش از آغاز ساعت قطعی برق 
فعالیت  صبح   ۱۱ تا  بامداد   ۵ از  یعنی 

داشته باشند«.
مصرفی  برق  با  رابطه  در  عباسپور 
»دربارۀ  داد:  توضیح  نیز  اداری  بخش 
بخش اداری قرار شد با کاهش ساعت کار 
اداری مصرف برق در این بخش کاهش 
داده شود. به طوری که صبح ساعت کار 
زودتر شروع شود و ظهرها نیز زودتر به 

پایان برسد«.
»وزیر  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
خرید  از  که  کرد  عنوان  همچنین  نیرو 
می کند.  استقبال  همسایگان  از  برق 
نمایندگان مجلس از تدبیر وزارت نیرو و 
دولت در رابطه با تأمین برق و تدابیر این 

حوزه رضایت داشتند«. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد

دعایی دنبال حقوق پایمال شدۀ مردم بود

امسال قطعی برق خانگی نخواهیم داشت

مدیرکل منابع طبیعی استان مطرح کرد
وجود ۲۸ کانون بحرانی 
بیابان زا در شمال کرمان

جامعه:  گروه 
طبیعی  منابع  مدیرکل 
استان  آبخیزداری  و 
حال  »در  گفت:  کرمان 
شهرستان   ۱۶ از  حاضر 
کرمان  استان  شمال 
با  شهرستان   ۱۳ در 
مواجه  بیابان زایی  مقولۀ 
پروژه های  و  هستیم 

بیابان زدایی در این مکان ها اجرا می شود«.
در  بحرانی   »کانون های  افزود:  رجبی زاده  مهدی 
شمال استان کرمان 2۸ مورد است که یک میلیون 
و 2۰۰ هزار هکتار وسعت دارند و حفظ این مکان ها 
مانند اراضی کشاورزی، باغ ها، روستاها و شهر ها برای 

ما حیاتی است«.
وی خاطرنشان کرد: »گردوغبار در استان کرمان 
بخشی تحت تاثیر کانون های درون استانی است که 
اراضی  جمله  از  جدیدی  فرایند  اخیر  سال  چند  در 
کشاورزی رها شده به این وضعیت اضافه شده است«.

رجبی زاده گفت: »بخشی دیگری از این گردوغبار 
ناشی از کانون های خارج از استانی است و ما کمتر 

تحت تاثیر کانون های فرا مرزی هستیم«.
وی  کرمان،  جوان  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
از چالش هایی که سازمان ملل در  بیان کرد: »یکی 
چالش  کرده  عنوان  بشر  فراروی  سوم  هزارۀ  آغاز 

بیابان زایی است و این یک پدیدۀ جهانی است«.
پدیدۀ  در  مختلفی  »عوامل  داد:  ادامه  رجبی زاده 
بیابان زایی دخیل هستند، ولی بخش مهم آن به دلیل 
تداخالتی که بشر انجام داده و باعث برهم زدن تعادل 

اکوسیستم شده است«.
آب های  بی رویۀ  »برداشت  شد:  یادآور  وی 
زیرزمینی یکی از عوامل تاثیرگذار است. وقتی مردم 
برداشت  آب  زیرزمینی،  سفره های  توان  از  بیش 
که  محدوده ایی  و  می آید  پایین  آب  سطح  می کنند 
رطوبت را برای ریشۀ مراتع، گیاهان و جنگل ها ایجاد 
فاقد  خاک  سطح  و  می کند  خشک  است  می کرده 

پوشش گیاهی می شود«.
مدیرکل منابع طبیعی کرمان گفت: »وقتی سطح 
خاک فاقد پوشش گیاهی می شود با اندک وزش باد، 
نهایت طوفان های شن  در  و  گردوغبار  پدیدۀ  شاهد 

خواهیم بود«.
هرشکلی  در  گیاهی  پوشش  »تخریب  افزود:  وی 
افزایش  فرایند  در  مهمی  عامل  شود  انجام  که 

بیابان زایی است«.
داد:  ادامه  کرمان  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
و  می دهد  انجام  را  خود  فعالیت  همیشه  »طبیعت 
این ما هستیم که باید طبیعت را به صورتی مدیریت 
کنیم که عوارض منفی این پدیده ها بر زندگی بشر 

کمتر مشاهده شود«.
که  کند  ادعا  نمی تواند  »هیچ کس  گفت:  وی 
فقط  کند  مدیریت  صددرصد  را  طبیعت  می تواند 
کاهش  را  منفی  عوارض  که  کنیم  تالش  می توانیم 
داد: »در خصوص پوشش گیاهی  ادامه  دهیم«. وی 
سرانۀ جنگل در جهان، چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع، 
 ۵۰ کرمان  استان  در  و  مترمربع   ۴۰۰ یک    ایران 
مترمربع است که این استان در فقر پوشش گیاهی 
از نگاه محیط زیست و منابع طبیعی  بنابراین  است 
قطع حتی یک شاخه درخت هم یک آسیب جدی 

به محیط زیست است و به شدت مخالف هستیم«.
رجبی زاده در خصوص اقدامات بیابان زدایی گفت: 
کرمان  استان  در  بیابان زدایی  فعالیت های  »پیشینۀ 
نزدیک ۶۰سال  و  از سال ۴۵ شروع می شود  تقریبا 
به  و  می شود  انجام  مستقیم  فعالیت های  که  است 
کنیم  ادعا  نمی توانیم  بیابانی  اراضی  گسترش  دلیل 
همۀ این موارد را می توانیم مدیریت کنیم و بخشی از 
این فعالیت ها فوریتی و اورژانسی است که در مناطق 
انجام می شود و بخش عمدۀ آن ها در شرق  بحرانی 

استان متمرکز است«.
وی گفت: »برای اینکه شرق استان به شدت تحت 
تاثیر فرسایش بادی و هجوم شن های روان قرار دارد 
شهرستان   ۴ در  تومان  میلیارد   ۱۷۵ پارسال حدود 
هزینه کردیم«. رجبی زاده افزود: »در قالب سند ملی 
گردوغبار که تصویب شد، برای کل استان باید حدود 
۷۵۰ هزار هکتار عملیات های مختلف مقابله با بیابان 

را انجام دهیم«. 

خبر


