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سیاست

 شماره 1152
 شنبه  10آذر 1397

تکرار یک اتفاق تاریخی در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری

اصالحطلبان برای 1400
هم ائتالف میکنند،
اما نه با تیم روحانی

گروه سیاس�ی :پ��س از پی��روزی انقالب
اسالمی حزب و جناح خیلی رنگی در کشور
نداشت و بیشتر فعاالن سیاسی و مسئوالنی
که به واس��طه حضورش��ان در فعالیتهای
پی��ش ،حین و پ��س از انقالب مس��ئولیت
میپذیرفتند را با نام انقالبی میش��ناختند.
هر چند برخی از احزابی که س��ابقه فعالیت
حزبی پیش از انقالب داشتند ،پس از پیروزی
انقالب بهواسطه تالشی که برای دستیابی به
قدرت کردند ،کم کم یا دس��ت به اقدام علیه
مردم و نظام زدن��د یا اینکه به منتقد جدی
تبدیل شدند.
نقش برخی احزاب و جریانات تشکیالتی که
از قبل انقالب فعالیت داش��تند و هم راس��تا
با انقالب اس�لامی هم بودند آنقدرها پررنگ
نبود که به دس��ته بندی جریانات سیاس��ی
در کش��ور منتج ش��ود به نحوی که میتوان

اولی��ن دس��تهبندی جدی سیاس��ی پس از
پیروزی انقالب را مربوط به تش��کیل حزب
جمهوری اس�لامی دانس��ت که یک تشکل
سیاسی با انجام کار تشکیالتی سیاسی تالش
داشت ،نقش تحزب را در کشور رنگ و بوی
جدیتری ببخشد.
همی��ن جرقهها باعث ش��د ،در آن برهه ،دو
تفک��ر چپ و راس��ت در کش��ور پررنگتر از
س��الهای اولیه انقالب فعالیت خود را دنبال
کنند و برای کس��ب سهم بیش��تر از ارکان
ق��درت اقدامات سیاسیش��ان را پی بگیرند.
این رویه با تفکیک و انش��عابی که در جامعه
روحانیت مبارز شکل گرفت ،بسیار جدیتر از
قبل دنبال ش��د و جریان چپ و راست پس
از این انش��عاب خیلی مارک دارتر و شناخته
شدهتر کارش��ان را در فضای سیاسی کشور
دنبال کردند.

نگارستان :ازدواج سید احمد خمینی فرزند سید
حس��ن خمینی ن��وه امام خمین��ی (ره) با یکی از
ن��وادگان آیت ا ...گلپایگان��ی در دو روز اخیر مورد
توجه رسانهها قرار گرفت .در شبکههای اجتماعی
نیز این ازدواج بازتاب زیادی داشت.
معم��والً خانواده ،و ن��وادگان امام خمینی (ره) در
کنار فعالیت همیشگی خود در کشور هر از گاهی
بهخاطر مس��ائلی حاش��یهای مورد توجه رسانهها
قرار میگیرند .به گزارش فرارو چندی پیش سید
عل��ی خمینی نوه حضرت امام و ب��رادر کوچکتر
سید حس��ن خمینی به نجف مهاجرت کرد و این
مهاجرت از جهاتی بحث برانگیز ش��د .پیشتر نیز
برخی اتفاقات همچون معمم ش��دن س��ید احمد

هرچند این رویه تا سال  1376که برای اولین
بار کاندیدای رسمی مجمع روحانیون مبارز
– ش��اخه منشعب ش��ده از جامعه روحانیت
مبارز – قدرت را در دست گرفت ادامه یافت،
برخی مسائل در سپهر سیاسی کشور ،باعث
شد این دو جریان سنتی کشور آرم و مارک
خ��ود را با عناوین اصولگرایی و اصالح طلبی
در منظ��ر عمومی عرضه کنن��د .این اولین
تغییر محسوس از حیث نامگذاری جریانات
سیاسی کشور پس از وقایعی نظیر تشکیل و
انحالل حزب جمهوری و انشعاب در جامعه
روحانیت مبارز بود .روند و رویه سیاس��ی در
کش��ور به گونهای بود که هم��واره قدرت در
بین اصولگرایان (راستیها) و اصالحطلبان
(چپیها) دست به دست شده است .اما بنا به
عملکرد و صالحدید این دو جریان سیاس��ی
ـ که حاال خود ش��امل احزاب و دس��تههای

با این توصیف می توان گفت ،حجاریان عبور از جریان
اصالحات را دارد تئوریزه می کند تا نیروهای این جریان با
یک نام دیگری به صحنه بیایند .در واقع هدف اصلی این
صحبت  ،تنها عبور از روحانی نیست بلکه فرار به جلویی
است تا با گفتمان جدیدی به انتخابات مجلس و ریاست
جمهوری وارد شوند.
مختلف��ی درونش��ان هس��تند ـ در برخ��ی
انتخابات ،آنها صرفاً ب��ا عنوان اصولگرایی
و اصالحطلبی وارد عرص��ه رقابت انتخاباتی
نش��دهاند .این اتفاق مرسومی بوده که هر دو
جریان پیش از این س��ابقهای در آن از خود
بر جای گذاش��تهاند .مث� ً
لا اصولگرایان در
انتخابات با اسامی و ساز و کارهای انتخاباتی
نظیر آبادگران و ی��ا جمنا (جمعیت مردمی
نیروهای انقالب اس�لامی) حضور یافتهاند یا

اصالحطلبان تحت عن��وان ائتالف با جریان
اعتدال��ی ذیل نام تدبیر و امید وارد انتخابات
ش��دهاند و اتفاقاً با این عناوین و ساز و کارها
موفقیتهای��ی را هم ب��ه دس��ت آوردهاند؛
موضوعی که انتظار تکرار آن در آینده به ویژه
در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پیش
روی بعید نیست.
چندی پیش« ،س��عید حجاریان» تئورسین
جری��ان اصالحات در مصاحب��های گامهای

اولی��ه را ب��رای پای��ان ائتالف سیاس��ی این
جریان با اعتدالگرایان را کلید زد ،اتفاقی که
نمیتوان آن را به معنای پایان ائتالف سیاسی
و حضور مس��تقالنه در انتخابات پیش رو به
ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری 1400
تعبیر کرد؛ چراکه از هم اکنون زمزمههایی در
خصوص ائتالف احتمالی این جریان با برخی
اصولگرایان معتدل برای ریاس��تجمهوری
 1400شنیده میش��ود .این موضوع زمانی
جدیتر میشود که «الیاس حضرتی» ،عضو
ّ
شاخص و قائم مقام حزب اعتماد ملّی که در
کسوت نمایندگی مردم تهران در مجلس قرار
دارد ،هرچند بر حضور احتمالی برخی افراد
نظیر «اس��حاق جهانگی��ری» و «محمدرضا
ع��ارف» در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری
س��یزدهم س��خن میگوید ،موضوع ائتالف
احتمال��ی با بخش��ی از اصولگرایان معتدل
در ای��ن انتخابات را ه��م رد نمیکند .حتی
برخی اصالحطلبان پا را فراتر گذاشته و برای
جلوگیری از برنامه احتمالیشان در انتخابات
ریاست جمهوری س��یزدهم از این مصاحبه
حضرت��ی انتقاد میکنن��د و اعتقاد دارند که
برخی افراد نظیر «محمدرضا عارف» ،رئیس
فراکس��یون امی��د (اصالح طلب��ان) مجلس
در اندازه ریاس��ت جمه��وری و کاندیداتوری
از جان��ب اصالحطلبان ب��رای حضور در این
انتخابات نیستند؛ موضوعی که نشان میدهد،
گمانهزنیها درباره ائتالف احتمالی این جریان
ب��یراه هم نیس��ت .با همه ای��ن فرضیات و
سخنان ،اگر صحبتهای «حمیدرضا ترقی»
را ه��م در کنار این موضوع��ات قرار بدهیم،
شاید خیلی انتظار کشیدن برای یک ائتالف

عروس جدید خاندان امام کیست؟

بازتاب خبر ازدواج س ّیداحمد خمینی

خمینی فرزند ارشد سید حسن و مراسمی که برای
او برگزار شده بود در افکار عمومی مورد توجه واقع
ش��د .دیگر نوادگان امام خمینی نیز بارها زیر ذره
بین افکار عمومی قرار گرفتهاند و در آخرین مورد
آن انتش��ار تصویری از یاسمن اشراقی نوه امام که
کیف برند و گرانقیمت او را نش��ان میداد ،بازتاب
گستردهای داشت.
ح��اال در اتفاقی جدید باز هم س��ید احمد خمینی
مورد توجه قرار گرفته اس��ت .او چهرهای محبوب و

شناخته ش��ده در رسانهها دارد و با حضور پر رنگش
در ش��بکههای اجتماعی بارها خبرس��از شده است.
خبر تازه درباره س��ید احمد این اس��ت که او با یکی
از نوادگان آیت ا ...سید محمد رضا گلپایگانی ازدواج
کرده است .جزئیات زیادی از این ازدواج منتشر نشده
است ،اما آنگونه که آمده در مراسم عقدکنان او فقط
عم��و ،خال��ه و داییهای داماد حضور داش��تند .کل
داس��تان خواستگاری و عقد کمتر از چهل روز طول
کشید و شاید بههمین دلیل حتی اشراقیها در مراسم
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بدینوس�یله به اطالع میرس�اند به موجب مدارک تسلیمی از س�وی انجمن مذکور اسامی و سمت هر یک از
اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره و بازرس�ان که از تاریخ  97/5/9به مدت س�ه سال و بازرسان به مدت
یک سال انتخاب شدهاند به شرح ذیل میباشد:
 -1محمدجواد شهبا رئیس هیئت مدیره -2 .محمود محمودزاده ابراهیمی نایب رئیس  -3 .محمدتقی محمدی خزانهدار
 -4مس�عود ادیم دبیر  -5 .محس�ن آزادی -ابوالقاس�م وحیدی علیالبدل هیئت مدیره -6 .محمد یزدی حجتآبادی
بازرس اصلی  -7 .مصطفی حیدری بازرس علیالبدل

ضمن ًا مطابق ماده  26اساسنامه ،کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک
رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانهدار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی واگذاری موتور کشاورزی با شرایط وژیه

شرکت آرین سورن در نظر دارد  80حبه از  112حبه موتور پمپ خود را واقع در  100کیلومتری سیرجان بعد
از معدن گلگهر روستای ریزآب با آب دهی  12لیتر در ثانیه و به ازای هر حبه  175قصب زمین سنددار را با
ش�رایط ویژه واگذار نماید .لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت ثبتنام حداکثر تا تاریخ  97/9/16به دفتر
شرکت واقع در سیرجان انتهای خیابان وحید روبروی اداره محیط زیست ،بعد از نظام مهندسی از ساعت 8
صبح الی  2بعدازظهر مراجعه نمایند.
شماره تماس42306326 :

شرایط ثبتنام:

حاضر نبودند .ظاهرا آیتا ...موسوی بجنوردی – پدر
خانم سید حسن خمینی -عاقد این زوج بوده و هنوز
تاریخی برای مراسم اصلی تعیین نشده است .درباره
عروس تازه خاندان خمینی گفته میشود او «فاطمه
دانشپژوه» نتیجه آیتا...العظمی س��ید محمدرضا
موس��وی گلپایگانی است؛ یکی از بزرگترین مراجع
تقلید شیعه که بر پیکر امام خمینی (ره) نماز خواند.
این مرجع تقلید  5س��ال پس از رحلت امام در سال
 ۱۳۷۲دارفان��ی را وداع گف��ت .اطالع��ات زیادی از

فاطمه دانش پژوه نتیجه این آیتا ...بزرگ در دست
نیست ،اما او خود را عکاس و شاعر معرفی کرده است.
گفته میشود او همسن سید احمد نامزدش میباشد.
احمد خمینی متولد چهارم خرداد سال  ۱۳۷۷است.
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بدینوس�یله به اطالع میرس�اند به موجب مدارک تسلیمی از
س�وی انجمن مذکور اسامی و س�مت هر یک از اعضاء اصلی و
علیالبدل هیئت مدیره و بازرس�ان ک�ه از تاریخ  96/8/20به
مدت س�ه سال و بازرسان به مدت یک س�ال انتخاب شدهاند
به شرح ذیل میباشد.

 -1محمود خواجویی رئیس هیئت مدیره
 -2مرضیه آباده نایب رئیس
 -3بهنام خواجویینژاد خزانهدار
 -4معصومه اسدی فریدونی -محسن زرندی علیالبدل
هیئت مدیره
 -5اسکندر گرگینی بازرس اصلی
 -6عباس فیروزآبادی بازرس علیالبدل

ضمن ًا مطابق ماده  22اساسنامه ،کلیه اسناد و اوراق مالی
و بهادار با امضای مش�ترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و
خزانهدار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

انتخاباتی دیگر از جانب جریان اصالحات دور
از ذهن نباش��د .این عضو ارشد حزب مؤتلفه
اس�لامی در گفتوگویی درباره اس��تراتژی
اصالحطلبان در انتخابات پیشروی گفته که
امروز اصالحطلبان تالش میکنند ،به مردم
بگویند «نگذاشتند ما کار کنیم یا اختیاراتمان
با مسئولیتمان همخوانی نداشت».
این فعال سیاسی اصولگرا درباره استراتژی
احتمالی اصالحطلب��ان برای انتخابات پیش
روی ،بهویژه ریاس��ت جمهوری س��یزدهم،
عن��وان کرده ک��ه «با این توصی��ف میتوان
گفت ،حجاری��ان عبور از جریان اصالحات را
دارد تئوریزه میکند تا نیروهای این جریان با
یک نام دیگری به صحنه بیایند .در واقع هدف
اصلی این صحبت آقای حجاریان ،تنها عبور
از روحانی نیس��ت بلکه فرار به جلویی است
ت��ا با گفتمان جدیدی به انتخابات مجلس و
ریاست جمهوری وارد شوند ،بدون آنکه پاسخ
تصمیمات غلط خود را طی پنج سال گذشته
بدهن��د ».ائتالف اصالحطلبان با بخش��ی از
اصولگرایان معتدل که طی چند دوره اخیر
مجلس مدیریت پارلمان را به رهبری «علی
الریجانی» بر عهده داشتهاند ،اتفاقی است که
مدتهاست پیرامون آن حرف و حدیثهایی
مطرح میش��ود؛ اما هرچ��ه جلوتر میرویم،
با بررس��ی و تحلیل سخنان فعاالن سیاسی
اصالحطلب و همچنین برخ��ی اعضای این
جریان سیاس��ی اصولگرا میتوان آن را در
دس��ترستر دید؛ لذا انتظار شکلگیری یک
ائتالف سیاس��ی دیگر از سوی اصالح طلبان
برای انتخابات  1400انتظار بی راهی نخواهد
بود /.تابناک

ازدواجها در خاندان خمینی بیشتر یک رویه مشخص
را دارد .فرزندان و نوادگان امام (ره) عموماً با فرزندان
و نوادگان علما و چهرههای برجسته دینی و حوزوی
ازدواج کردهان��د .از جمله میتوان ب��ه ازدواج حاج
آقا مصطفی خمینی با ن��وه آیت ا ...حائری یزدی
بنیانگذار حوزه علمیه قم ،ازدواج حاج احمد آقا با
فاطمه طباطبایی دختر آیت ا ...سلطانی طباطبایی
و خواهر زاده امام موسی صدر ،ازدواج سید حسن
خمینی با دختر آیت ا ...موسوی بجنوردی و سید
علی خمینی با نوه آیت ا ...سیستانی اشاره کرد .در
میان نوادگان دختری نیز موارد اینچنینی فراوانی
دیده میشود از جمله ازدواج زهرا اشراقی نوه امام
با محمد رضا خاتمی فرزند آیت ا ...خاتمی.

جناب آقای ناصر صادقی
انتصاب بجا و شایسته شما به ریاست شعبه بانک ملی پاریز
را تبری�ک عرض می نمایی�م ،امیدواری�م در تمامی مراحل
زندگی موفق و پیروز باشید

همکاران بانک ملی

آگهی مزایده نوبت سوم

نظ�ر به اینکه در پرونده کالس�ه  941652اج�رای احکام کیفری س�یرجان محکوم علیه
آق�ای هاش�م کاظمیان محکوم ب�ه پرداخت مبل�غ  300/000/000ریال در ح�ق محکوم له
محمدعلی ش�هریار بهرامی و نیم عش�ر دولت گردیده دفتر ش�عبه اجرای احکام کیفری
دادس�رای عمومی و انقالب س�یرجان در نظر دارد در پرونده کالسه  941652اجرا تعداد
 1فقره ملک به ش�رح مورد اش�اره  -1سه دانگ مش�اع یک باب ملک به آدرس سیرجان
ش�هرک س�یبیجی کوچه دوم از واحدهای درب به حیاط با ش�ماره پ�الک ثبتی 3419
فرع�ی از  6518اصل�ی مف�روز از  1605بخ�ش  37کرمان ب�ه مس�احت  200مترمربع که
توسط کارش�ناس رس�می دادگس�تری به مبلغ  650/000/000ریال ارزیابی گردیده است
از طری�ق مزایده به فروش میرس�اند لذا طالبان خری�د میتوانند ضمن مراجعه و بازدید
اق�الم مورد نظر پیش�نهاد خود را تا تاریخ  1397/9/28س�اعت  9صبح ب�ه دفتر اجرای
احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقالب شهرس�تان سیرجان ارسال نمایند و بایست 10
درصد مبلغ پیش�نهادی را فیالمجلس به حساب س�پرده دادگستری سیرجان به شماره
 2171293825007نزد بانک ملی ایران واریز و فیش آن را ضمیمه پیش�نهاد به این اجرا
تحویل نمایند و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حس�اب دادگس�تری واریز
نمایند .پیش�نهاد دهنده بایستی شخص ًا در جلسه مزایده که در تاریخ  1397/9/28رأس
س�اعت  9صبح جهت بازگش�ایی پاکات در دفتر اجرای احکام کیفری تش�کیل میشود
حاضر ش�وند .این اجرا به کلیه پیش�نهادات مش�روط و مخدوش و فاقد  10درصد قیمت
پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف
دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مجتبی خسروی -مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای سیرجان

آگهی دعوت هب مناقصه

شرکت کیمیا آبرس�ان یاور زمین (کاریز) مجری پروژه فاضالب سیرجان در نظر دارد

نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 -1نداشتن سابقه دریافت زمین کشاورزی از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی
 -2نداشتن سابقه دریافت پروانه بهرهبرداری حفر چاه کشاورزی
 -3نداشتن سابقه تصرف زمین کشاورزی از منابع طبیعی

شرایط فروش:
قیمت هر حبه موتور آب و  175قصب زمین سنددار

 35/000/000تومان

همزمان با عقد قرارداد و وکالتنامه فروش تاماالختیار در دفترخانه اسناد رسمی

 15/000/000تومان

همزمان با تحویل موتور آب و زمین کشاورزی  6ماه بعد از عقد قرارداد

 10/000/000تومان

همزمان با انتقال سند تک برگی در دفترخانه اسناد رسمی  12ماه بعد از عقد قرارداد

 10/000/000تومان

مدیریت شرکت آرین سورن

 -1موضوع مناقصه :ترمیم و آس�فالت نوار حفاری شبکه جمعآوری فاضالب شهر سیرجان به طول تقریبی
 35کیلومتر در معابر شهرستان سیرجان
 -2محل دریافت اس�ناد و تحویل پیش�نهاد قیمت :دفتر مرکزی ش�رکت واقع در س�یرجان خیابان قدس
شمالی پالک  33تلفن  42206815کدپستی7815716487 :
 -3تاریخ دریافت اسناد1397/9/13 :
 -4تاریخ تحویل پیشنهادها :تا 1397/9/21
 -5سایر شرایط :داشتن حداقل پایه  5در رشته راه یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
 -6داش�تن کارخانه آس�فالت و ی�ا تفاهمنامه مکتوب با یکی از کارخانجات آس�فالت فعال در شهرس�تان
سیرجان برای شرکت کنندگان الزامی است.

عالقمندان واجد شرایط میتوانند از تاریخ  97/9/13از ساعت
 8-14جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.

