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اختتامیه جشنواره بزرگ هفت باغ علوی برگزار شد

بانوی کرمانی 
 برنده لیفان 620  اولین 
جشنواره بزرگ هفت باغ 
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رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: 

صنایع بزرگ به کمک 
ورزش استان بیایند

افتتاح رسمی 
مرکز خرید فایتون

 در شهر کرمان
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شکایت احمدی نژاد
از اسحاق جهانگیری 

 جشنواره ای با ابعاد بین المللی
 کرمان، ثروتمند از نظر منابع انسانی

 تصویر دقیقی از کرمان در ایران  وجود ندارد
نشسـت خبـری جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی 
کرمـان بـا حضـور دبیـر جشـنواره، مشـاور عالـی 
هنـری جشـنواره و رئیـس کارگـروه مطبوعـات و 
رسـانه های محلـی در اتاق بازرگانـی کرمان برگزار 
شـد.  دبیر جشـنواره گفت:بحث هفتـه کرمان را از 

اوایـل بهمـن ماه شـروع کردیـم. شـهرداری تهران 
از سـال ۹۳ شـروع کرده بود هفته فرهنگی اسـتان 
هـای مختلـف تحـت عنـوان معرفی فرهنـگ های 

. مختلف
صفحه ۳

یـک سـایت نزدیـک به جریـان محمـود احمدی 
نـژاد اعـام کرده اسـت کـه رییس جمهور سـابق از 
اسـحاق جهانگیـری معـاون اول دولـت یازدهـم بـه 

قـوه قضائیه شـکایت کرده اسـت.
سـیدعادل حیـدری، وکیـل دکتـر احمـدی نژاد 
در گفـت و گـو بـا سـایت دولت بهـار، گفـت: آقای 
اسـحاق جهانگیـری در سـال هـای اخیـر بـا هـدف 
اذهـان  در  تشـویش  و  مـردم  باورهـای  تخریـب 
عمومـی، اقـدام بـه طـرح اتهامـات بی اسـاس علیه 
دولـت قبـل کرده که در سـطح وسـیعی در رسـانه 

هـای مکتـوب و شـبکه هـای مجـازی و صوتـی و 
تصویـری منتشـر شـده اسـت. 

حیـدری گفته اسـت »دکتر احمدی نـژاد رئیس 
جمهور سـابق بـه دلیل ادامه سـکوت وحدت بخش 
خـود، از پاسـخگویی بـه افتراها و اکاذیـب مطروحه 
علیـه دولـت قبل در سـطوح رسـانه ای پرهیز دارند 
امـا برای پیشـگیری از تـداوم رفتار ناهنجـار برخی 
مقامـات مسـئول در دولـت کنونـی و در موافقـت با 
درخواسـت هـای مکـرر مـردم، تصمیم گرفته شـد 
تـا علیـه اتهـام زننـدگان در دسـتگاه قضایـی اقامه 

دعوی شـود.« 
وی تصریـح کـرد کـه بـه همین منظور شـکایتی 
مبنـی بـر افتـرا و نشـر اکاذیـب علیه آقای اسـحاق 
جهانگیـری که بیشـترین اتهامات را بـه دولت های 
تنظیـم و تسـلیم  وارد کـرده اسـت  نهـم و دهـم 
دسـتگاه قضایـی گردیـد کـه امیدواریـم در اسـرع 

وقـت مـورد رسـیدگی قـرار گیرد.
 بـا وجـود این توضیحات هنوز مشـخص نیسـت 
کـه رییـس دولت دهـم از کدام سـخنان معاون اول 

دولـت یازدهم شـکایت کرده اسـت.

پیشخوان

معاون برنامه ریزی و راهبردی معاونت زنان و 
خانواده ریاست جمهوری: 

برخی معتقدند دختران حتی 
نباید از خانه بیرون بیایند 

---------  صفحه 2 ---------

پاسخ شهردار به انتقاد استاندار
---------  صفحه 2 ---------

چرا از هر 10 کرمانی یک نفر 
بیماري کلیه دارد؟

---------  صفحه 5 ---------

معرفی اعضای  شورای مرکزی 
جشنواره هفته فرهنگی اقتصادی 

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

ابارقی المپیکی شد

از کرمان تا ریو
---------  صفحه 7 ---------

سلیمانی دبیر جشنواره بزرگ فرهنگی اقتصادی کرمان خبر داد

کرمان
بر بام تهران
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یادداشت

ما همه به معلم ها 
مد یونيم

نعمت احمد  ي/ حقوقد  ان

تاثیرگذارتریـن قشـر اجتماعي، معلم اسـت، از طرفي، 
د  ر کشـور مـا مظلوم تریـن گـروه، معلم هـا هسـتند  . بـه 
و  مشـاغل  نظـام طبقه بنـد  ي  نظـر  از  کـه  لحـاظ  ایـن 
د  ریافت هـا، حقـوق معلم ها د  ر کـف قـرار د  ارد  . جایگاهي 
کـه معلـم د  ارد  ، زحمتي که مي کشـد   و تاثیـري که معلم 
د  ر جامعـه د  ارد  ، انـکار ناپذیر اسـت. مـرد  ان و زنان آیند  ه 
بلنـد    از مد  رسـه ها  بلنـد   نمي شـوند  ،  از خانه هـا  کشـور 
مي شـوند  . امـا مـا نتوانسـته ایم آنگونـه کـه بایـد  ، حقوق 
از »شـد  ن«  همیشـه حـرف  کنیـم.  تامیـن  را  معلم هـا 
مي شـود  ، پـس د  ر واقـع هنـوز اتفـاق قابـل ماحظـه اي 

بـراي معلم هـا رقـم نخورد  ه اسـت.
د  یگـر  بـه  نسـبت  د  ریافـت حقـوق  نظـر  از  معلم هـا 
مشـاغل، د  ریافتي هـاي کمتـري د  ارنـد  ، از طرفـي آنهـا 
نمي تواننـد   شـغل د  ومـي انتخـاب کننـد   بـه ایـن خاطـر 
کـه د  ر ذهن شـان اثـر منفـي مي گـذارد  . حتـي اسـاتید   
تومـان  هـزار  د ه  سـاعتي  از  بیشـتر  هـم  د  انشـگاه ها 
د  ریافـت نمي کننـد  . سـه گـروه اجتماعـي را بایـد   حتمـا 
از نظـر مالـي تامیـن کرد   وگرنـه جامعه آسـیب مي بیند ؛ 
معلم هـا، قضـات و پلیـس. معلـم اسـت کـه تغذیـه روح 
جامعـه را بـه عهـد  ه د  ارد  ، خصوصـا معلم هـاي د  وره هـاي 

پیش د  بسـتاني.  و  د  بسـتان 
ایـن افـراد   د  ر حکـم پیامبران فکـري بچه ها هسـتند  .

پـس وقتي روح خود  شـان آرامش ند  اشـته باشـد  ، چگونه 
مي تواننـد   بچه هـاي مـا را بـه عنـوان یـک معلـم روح، 
آمـوزش د  هنـد  . ما نسـبت به د  و گـروه د  یگر توانسـته ایم 
تـا انـد  ازه اي حقوق شـان را تامیـن کنیـم امـا نسـبت بـه 
معلم هـا ایـن اتفـاق نیفتـاد  ه و نکرد  ه ایـم. وقتـي این کار 
را نکرد  ه ایـم و حقـوق طبیعـي اش را پرد  اخـت نکرد  ه ایم، 
پـس معلـم حقـش را مطالبـه مي کنـد   کـه یـک نـوع 
مبـارزه مد  نـي اسـت. معلـم چطـور مي توانـد   صد  ایـش 
را بـه گـوش مسـئوالن برسـاند  ؟ بهتریـن جـا و مکانـي 
کـه معلمـان اسـتفاد  ه کرد  ه انـد  ، مجلس اسـت و د  رسـت 
زمانـي کـه الیحـه بود  جـه سـال ۹5 د  ر د  ولـت د  ر حـال 

است. نوشـتن 
جلسـه  د  ر  و  مجلـس  د  ر  پـرورش  و  آمـوزش  وزیـر 
اسـتیضاح خـود  گفـت؛ »شـما پول به مـن د  اد  یـد   که به 
معلم هـا نـد  اد  م؟! از صـد   د  ر صـد   اعتبـاري کـه آموزش و 
پـرورش  د  ارد  ، بیـش از ۹۹ د  رصد   بـراي حقوق معلم ها و 
پرسـنل مي رود  .« پس مشـکل آموزش و پرورش، مشکل 
بود  جـه اسـت. اتفاقـا مد  ني تریـن کار هـم از نظـر زمان و 
هـم از نظـر مکان و هم از نظر شـیوه بیـان همین اتفاقي 
اسـت کـه چنـد روز پیـش رخ د  اد  من و شـما هـم زماني 
مي توانیـم اقتصـاد   خانـواد  ه را تامیـن کنیـم کـه منبـع 
مالیمـان تامیـن باشـد  . منبـع مالـي هم توسـط حقوق و 
د  رآمـد   تامیـن مي شـود  . از طرفـي نحـوه بیـان معلم هـا 
هـم مطـرح اسـت. اسـلحه معلـم؛ یـا قلم اسـت یـا زبان. 

معلم هـا بـا بیانشـان جلـوي مجلـس آمد  ه اند  .
آمـوزش و پرورش شـاکله پرورش و پیشـرفت کشـور 
اسـت. اگر شـاکله د  رستي د  اشـته باشـید  ، مي توانید   اد  عا 
کنیـد   کـه جامعـه اي را به سـامت بـه سـرمنزل مقصود   
مي رسـانید  . قانـون اساسـي هـم اجـازه د  اد  ه اجتماعـات 
آزاد   باشـند   بـه شـرطي کـه اسـلحه اي وجـود   ند  اشـته 
باشـد  .  بـه نظـرم بایـد   کـف احتیاجـات یـک زند  گـي 
متعـارف برآورد  ه شـود  . یاد  مـان نرود    معلم؛ پـد  ر معنوي 
همـه ماسـت واي کاش شـرایطي فراهـم شـود کـه بـا 
میانجیگـري و حکمیـت  نهـاد دولـت اختافـات در این 

میـان مرتفـع گردد.

سـید حسـین مرعشـی در دیـدار بـا جمعی 
از اصاح طلبـان کرمـان و راور دربـاره وقایع 
سیاسـی سـال هـای اخیـر صحبـت کـرد. 
گزیـده صحبت هـای عضـو شـورای مرکـزی 
حـزب کارگـزاران را بـه نقل از ایسـنا در  یر 

خوانید: مـی 
گام  مسـیری  در  نمی توانیـم  مـا   
جمهـور  رییـس  آقـای  کـه  برداریـم 
حسـین  آقـای  دسـت  بیایـد  آمریـکا 

شـریعتمداری را ببوسـند و بگوینـد شـما 
را  دنیـا  مـا  و  می کنیـد  راهنمایـی  چـی 

کنیـم. اداره  چگونـه 
 وقتـی در دوره آقـای احمدی نـژاد پشـت 
سـر هـم قطعنامه علیـه ایران صادر می شـد 
مـی  کـه  مطلعـی  افـراد  و  کارشناسـان 
یعنـی  امنیـت  قطعنامـه شـورای  دانسـتند 
چـه نگـران بودنـد کـه اینهـا را چـه کسـی 

بکنـد. رفـع  می خواهـد 

 یـک روز دبیـر اول سـفارت ژاپـن پیـش 
مـن بـود و گفت شـما فکـر نمی کنیـد آقای 
کشـور  بـرای  زحمـت  خیلـی  احمدی نـژاد 
شـما درسـت می کند؟افـزود: مـن در مقابل 
خارجی هـا خیلـی محکـم از عملکـرد آقـای 
نـه  گفتـم  و  می کـردم  دفـاع  احمدی نـژاد 
باالخـره غرب برخـوردش دوگانه اسـت و ما 

بایـد اینگونـه موضع گیـری کنیـم.
 فکـر مـی کردیـم کـه بیسـت سـال بایـد 
راه شـورای امنیـت را برویـم و بیاییـم تا این 

شـش قطعنامـه را لغـو کنند.
 فـرد فـرد دوسـتانی کـه در شـکل گیری 
ایـن فضـا نقـش داشـتند بایـد به خودشـان 
یـک  از  کشـور  کردنـد  کمـک  کـه  ببالنـد 
جایـگاه  در  و  کنـد  پیـدا  نجـات  مخمصـه 

خـودش قـرار بگیـرد.

  همـه مـا در سـال 84 اشـتباه کردیـم و 
مسـیر را غلـط رفتیـم، بیشـتر از عامه مردم 
کاری  کردنـد.  اشـتباه  سیاسـی  رهبـران 
بـر  و  کـه در سـال 1۳۹2 صـورت گرفـت 
اسـاس مشـورت صـورت گرفته معـاون اول 
روحانـی  آقـای  نفـع  بـه  اصاحـات  دولـت 
کناره گیـری کـرد بایـد در سـال 84 صورت 

می گرفـت.
 اینها سـرمایه تجربی کشـور اسـت، وقتی 
در سـال 84 هیـچ کـس بـه هیـچ کـس و 
همـه به کشـور رحـم نکردیم بیـش از 800 
میلیـارد دالر خسـارت به کشـور وارد شـد.

از خسـارات    خسـارت های دولـت قبـل 
ایـن  بـود،  بیشـتر  تحمیلـی  جنـگ  دوران 
اشـتباه سیاسـیون بـود و همـه هـم در آن 

هسـتیم. سـهیم 

  سـال ۹2 سـرمایه های اصلـی را ما حذف 
کردنـد. در انتخابات گذشـته در همان زمین 
محـدودی که بـرای رقابت باقی ماند دسـت 
بـه انتخـاب زده شـد و ایـن موفقیت هـای 

امـروز ناشـی از آن تصمیم درسـت بود.
  ایـن طـور نیسـت کـه اگـر یـک تصمیم 
خـوب گرفتیـد بعـد هـر تصمیـم اشـتباهی 
بگیریـد مسـیر خـوب و صحیـح ادامـه پیدا 

. کند
 انتخابـات مجلس در پیش اسـت اسـتفاده 
از تجربـه ۹2 نشـان مـی دهـد کـه مـا بایـد 
دنبال آدم هایی باشـیم که شـان و صاحیت 
و ظرفیـت نمایندگی ملت را داشـته باشـند.

خودمـان  اشـتباه  و  رفتـار  بـا  نبایـد    
آدم هـای خودخـواه، خودبیـن،  جنجالـی و 

بفرسـتیم. مجلـس  بـه  ماجراجـو 

سال 84 رهبران سياسی 
بيشتر از مردم اشتباه کردند

حزب کارگزاران

بررسی پيشنهادات 
شرکت های 
هواپيماساز
در ایران

سرپرسـت سـازمان هواپیمایی 
کشـوری اعـام کـرد: بـا توجـه به 
صنعـت  تحریم هـای  لغـو  بحـث 
هواپیمایـی ایـران از سـوی چنـد 

شـرکت  هواپیماسـازی مختلـف در جهـان، پیشـنهاداتی به ایران ارائه شـده اسـت 
کـه تـاش می کنیـم پـس از بررسـی دقیـق آنهـا نسـبت بـه اسـتفاده از آن در 
نـاوگان هوایـی کشـور اقـدام کنیم. به گـزارش ایسـنا، محمد خداکرمـی در جمع 
خبرنـگاران بـا بیـان این کـه نـاوگان هوایـی ایـران در سـه عرصـه مختلف نیـاز به 
تغییـر و تحـول دارد، اظهـار کـرد: بحـث نوسـازی ناوگان چـه از نظر کمـی و چه 
از نظـر کیفـی یکـی از اصلی تریـن اهـداف مـا را می سـازد و در دیگـر حوزه ها نیز 
بایـد بـا تنوع بخشـی به ناوگان نسـبت به اسـتفاده بیشـتر از فرودگاه هـای مناطق 
مختلـف کشـور برنامه ریـزی کنیـم. وی بـا اشـاره به این کـه شـرکت های مختلف 
خارجـی بـرای حضـور در ایـران بسـته های پیشـنهادی تدویـن کرده انـد، اظهـار 
کـرد: ایـن بسـته ها چـه در حـوزه فـروش هواپیمـا کـه می توانـد بـه شـکل های 
نقـدی، اجـاره ای و اجـاره به شـرط تملیک باشـد و چه در عرصه فـروش تجهیزات 
فرودگاهـی و کمـک  ناوبری بـه مراجع ذیربط ایرانی ارائه شـده که پس از بررسـی 

نتایـج آن اعـام خواهد شـد.

افزایش سهم نفت 
در بودجه عمومی، 
خطایی فاحش

کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
توافـق  مجلـس،  اقتصـادی 
فرصـت  بهتریـن  را  هسـته ای 
تولیـد  در  تحـرک  ایجـاد  بـرای 
گفـت  و  دانسـت  کشـور  ملـی 
کـه بایـد از ایـن ظرفیـت بـرای 

جـذب منابـع خارجـی و سـرمایه گذاری در حـوزه تولیـد ملـی اسـتفاده کـرد. 
بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا پورابراهیمی اظهار کـرد: ایجاد تحـرک در تولید 
ملـی حلقـه مفقـوده تصمیمات اقتصـادی ماسـت و می تواند بیشـترین نقش را 
در فعالیت هـای اقتصـادی مـا ایفـا کنـد، لـذا توافـق هسـته ای بهتریـن فرصت 
بـرای انجـام ایـن کار اسـت. وی افزود: اگـر نقل و انتقـال منابع منجـر به ورود 
تکنولـوژی ، دانـش فنـی و سـرمایه گذاری هایـی شـود کـه بـه تولیـد بعـدی 
می انجامـد ، می توانیـم از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنیـم، امـا اگـر قـرار باشـد 
کشـور را بـه وارد کننـده کاالهای مصرفـی تبدیل کنیم و سـرمایه گذاری هایی 
انجـام شـود کـه منافعـش را کشـورهای دیگـر ببرند این بـه تولید در اشـتغال 
کشـور منجـر نخواهـد شـد و هدر رفـت منابع را مثل سـال های قبـل از تحریم 
تجربـه می کنیـم. وی یـادآور شـد: اینکـه ایـن کار انجام شـود خوب اسـت اما 

ایـن نفـت نبایـد در بودجـه هزینـه شـود.

 یارانه نقدی 
خانوارها طبق 
قانون پرداخت 
خواهد شد 
و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
برنامه ریـزی کشـور گفـت: تأخیـر 
دوروزه واریـز یارانـه خـرداد و تیـر 
یارانه هـا  پرداخـت  در  خللـی   ۹4
ایجـاد نکـرده اسـت و یارانه نقدی 

خانوارهـا طبـق قانون پرداخت خواهد شـد. بـه گزارش تسـنیم، محمدباقر نوبخت 
سـخنگوی دولت با اشـاره به تبصره 20 قانون بودجه سـال ۹4 گفت: دولت طبق 
ایـن قانـون موظـف اسـت یارانـه نقـدی را هر ماه بـه حسـاب خانوارهـا واریز کند 
و مـا نیـز همیـن کار را انجـام خواهیـم داد. سـخنگوی دولـت با اشـاره بـه برنامه 
ریزی هـای دولـت در چارچـوب تنظیـم چگونگی هزینه کـرد دارایی های آزادشـده 
گفـت: در ایـن خصـوص برنامـه ششـم توسـعه مناسـب ترین برنامـه ای اسـت که 
می توانـد ایـن مأموریـت را به عهـده گیرد چرا کـه زمان اجـرای این برنامـه تقریباً 
مصـادف بـا اجرایی شـدن لغو تحریم هـا خواهد بـود. وی تدوین ایـن برنامه ریزی 
را در حیطـه وظایـف سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی عنـوان کرد و افـزود: رقم 
مورد نیاز سـرمایه گذاری برنامه ششـم توسـعه بیش از هزار و شـصت و سـه هزار 
میلیـارد تومـان اسـت که یقینـاً رقم حـدود 120 میلیـارد دالری دارایی هـای آزاد 

شـده نمی توانـد پاسـخگوی چنیـن حجم سـرمایه گذاری باشـد.

فابيوس به عنوان 
مقام رسمی به 
ایران می آید

وزیـر دادگسـتری در واکنش به 
سـفر وزیـر امورخارجـه فرانسـه به 
ایـران و موضـوع پرونـده خون های 
آلـوده، اظهارداشـت: آقـای فابیوس 
بـه عنـوان مقـام رسـمی بـه ایـران 
می آیـد. بـه گـزارش مهـر مصطفی 

پورمحمـدی روز یکشـنبه  در مراسـم معارفـه معاونت هـای مالکیـت فکـری، امـور 
بین الملل و حقوق بشـر و معاونت مدیریت و توسـعه منابع انسانی وزارت دادگستری، 
افـزود: برخـی می گوینـد چرا برای ایـن مقامات فرش قرمز پهن می کنید؟ در جلسـه 
سـه روز پیـش کمیتـه روابـط خارجـی سـنای آمریـکا با سـه وزیـر ایالت متحـده از 
جملـه جـان کری یکی از سـناتورهای با سـابقه و موثـر کنگره خطاب بـه آنها گفت 
کـه شـما مـا را ذلیل کردیـد و هنوز توافق نهایی نشـده هیئت هـای مختلف خارجی 
راهـی ایران می شـوند. دشـمن می گوید اشـتباه کردم و نمی خواهـم وضعیت قبلی را 
ادامـه بدهـم و امـروز نیز کسـی بـرای آنها هـورا نمی کشـد. جمهوری اسـامی ایران 
در برقـراری روابـط اقتصـادی با کشـورهای دیگر هیـچ محدودیتی نداشـت و به آنها 
می گوییـم شـما خودتـان را محـدود کردیـد. وی تاکیـد کـرد: همان طور کـه دولت 
اعـام کـرده تمـام توافقات، امسـال اثـر اقتصـادی نخواهد داشـت و سـال آینده نیز 

برمبنـای اقتصـاد مقاومتـی و تاش درونـی فعالیـت خواهیم کرد.

خبر خبرخبر خبر

معاون برنامه ریزی و راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری: 

برخی معتقدند دختران حتی 
نباید از خانه بیرون بیایند

 رضا عبادی زاده

اطهـره نـژادی گفـت: تبلیـغ ایـن طـرز فکر کـه زنان 
آسـیب پذیر هسـتند بـه آن ها ضربه می زنـد. وی افزود: 
در جامعـه تبعیـض وجـود دارد اما مهم این اسـت که ما 
چـه کاری مـی خواهیـم انجام دهیـم و امیدواریـم با این 
اعتقـاد کـه در دولـت تدبیـر و امید نگاه بـه فرصت های 
برابـر وجـود دارد دارد بتوانیـم وضعیـت فعلـی را خـوب 

بشناسـیم و گام بعـدی را برداریم.
برخی معتقدند 

دختران نباید از خانه بیرون بیایند
معـاون برنامـه ریـزی و راهبـردی معاونـت زنـان و 
خانـواده ریاسـت جمهـوری در ادامـه بـه سـواالت پیام 
مـا دربـاره اقدامـات دولـت در مسـئله گشـت ارشـاد با 
توجـه بـه ایـن گفتـه روحانی کـه دختـران جامعه خود 
حافـظ حجـاب و عفـاف هسـتند، ورود بانوان به سـالن 
هـای ورزشـی و امنیـت بانـوان در حوزه فرهنـگ و هنر 
پاسـخ داد. وی درباره گشـت ارشـاد گفـت: جامعه تنوع 
و پویایـی دارد و بـا مخاطبـان یکسـانی روبرو نیسـتیم. 
نیازهـای یـک دختـر جـوان بـا مـادرش متفاوت اسـت 
و اگـر پاسـخ مناسـبی بـه نیازهـا وجود نداشـته باشـد، 
عواملـی هسـتند کـه جایگزیـن ایـن نیازها می شـوند. 
نـژادی اظهـار داشـت: برنامـه های مـا باید پیشـگیرانه 
باشـد. برخـی معتقدنـد دختـران حتـی نبایـد از خانـه 
بیـرون بیاینـد در حالیکه ورودی دختران دانشـگاه های 
مـا بیشـتر از پسـران اسـت. وی تصریـح کـرد: بـا یـک 
برنامـه ریـزی منظـم همـه باید کمـک کنیم تـا جامعه 
از سـرمایه  بتوانیـم  و  وارد شـود  کامـل  بطـور  مدنـی 

انسـانی جامعـه بهـره بـرداری کنیم. 
حذف ضعیف ترین گروه برای حل یک

 مسئله راه خوبی نیست
معـاون برنامـه ریـزی و راهبـردی معاونـت زنـان و 
خانـواده ریاسـت جمهـوری دربـاره ورود زنان به سـالن 
هـای ورزشـی هـم گفـت: ورود به سـالن های ورزشـی 
اولویـت اول بانـوان نیسـت امـا مـا در نظـام سیسـتمی 

زندگـی مـی کنیـم و حتـی اگر فقـط چند نفـر هم این 
نیـاز را بخواهنـد ما موظفیـم به همه خواسـته ها توجه 
کنیـم و در صـدد رفـع مشـکات برآییـم. وی ادامـه 
داد: قطعـا حـذف ضعیـف تریـن گـروه بـرای حـل یک 
مسـئله راه خوبـی نیسـت و پـاک کردن صورت مسـئله 
اسـت. نـژادی ابـراز داشـت: جامعه مـا از پویایـی باالیی 
برخـوردار اسـت وبه همیـن دلیل مدیریتی بسـیار قوی 
مـی طلبـد. مدیریتـی که انحصاری و بسـته فکـر نکند. 
وی دربـاره امنیـت زنـان در حـوزه فرهنـگ و هنـر هم 

گفـت: مسـائل فرهنگـی جامعـه زمان بر اسـت.
تهیه اطلس وضعیت زنان 

اطهـره نـژادی در ادامـه ایـن نشسـت اظهار داشـت: 
در سـال ۹۳ تمـام کار مـا در معاونـت زنـان و خانـواده 
نتیجـه  بـود و در 2 بخـش  شناسـایی وضـع موجـود 
کارمـان را ارائـه خواهیـم داد. بخـش اول تهیـه اطلـس 

وضعیـت زنـان کـه در آن 160 نقشـه موضوعـی آمـاده 
کردیـم و طبـق شـاخص هـای مختلـف اسـتان هـا را 
رتبـه بنـدی کردیم و قرار اسـت شـهریور مـاه به رئیس 
جمهـور محتـرم ارائـه شـود و بخـش دوم تهیـه پنـج 
گـزارش از وضعیـت موجـود زنـان کـه آمـاده انتشـار 

اسـت. وی افـزود: اقـدام دیگرایجـاد سـامانه 101 بـود 
و بانـوان مـی توانند مسـائل مختلـف حوزه بانـوان را به 

ایـن سـامانه پیامـک کنند. 
باید تبعیض های جنسیتی را کم کنیم

معـاون برنامـه ریـزی و راهبـردی معاونـت زنـان و 
خانـواده ریاسـت جمهوری درخصوص آمار زنان شـاغل 
در جامعـه نیـز گفت: در بحث اشـتغال زنـان در جامعه 
بایـد بـه تفاوت هـای زن و مـرد توجه شـود. وی گفت: 
مـا بـه برابـری مطلـق زن و مـرد قائـل نیسـتیم بلکـه 
معتقدیـم بایـد تبعیـض هـای جنسـیتی را کـم کنیـم. 
چـرا کـه نمـی شـود تـک بعـدی بـه مسـائل اجتماعی 
نـگاه کنیـم. نـژادی افـزود: اگـر بانـوان رغبت بـه خانه 
مانـدن ندارنـد، بـرای ایـن اسـت کـه حسـاب ملـی مـا 
جایـی بـرای کار کـردن خانـم هـا در خانـه نـدارد، در 
حالـی کـه عـدد بسـیار باالیـی در ارزش گـذاری کار 

خانگـی زنـان مـی توانیم به دسـت بیاوریـم. وی با بیان 
اینکـه بایـد مدیریت ما به روز باشـد تصریـح کرد: یکی 
از دالیلـی کـه از خانـم ها در مشـاغل کلیدی اسـتفاده 
نمـی شـود، ایـن اسـت کـه مـردان بـرای جامعـه مـا 
تصمیـم مـی گیرند. باید زنـان به عنـوان مخاطبان تک 

تـک دسـتگاه هـا در برنامـه ریـزی و سیاسـت گـذاری 
هـا دیـده شـوند و اگر بـه تفاوت هـای زن و مـرد دقت 
داشـته و همراهی بحث اول باشـد، تعـادل هم برای کار 

و زندگـی ایجـاد خواهد شـد.
برخی بدلیل از دست رفتن فرصت های شغلی 

از مرخصی 9 ماهه زایمان صرفنظر می کنند
نـژادی بـا بیـان اینکـه بـا انتقـاد از عملکـرد برخـی 
دسـتگاه هـای اجرایـی کشـور از اجـرا نکـردن قانـون 
برخـی  متاسـفانه  گفـت:   بانـوان  ماهـه   ۹ مرخصـی 
دسـتگاه هـای اجرایـی کشـور  مرخصی ۹ ماهـه بانوان 
را اجـرا نکردنـد کـه آن هـم بـه دلیـل عـدم موافقـت 
رییـس دسـتگاه بـوده اسـت کـه ایـن موضـوع خـود 
تناقـض هایـی در دسـتگاه هـا بوجـود آورده اسـت. وی 
افـزود: البتـه برخـی بانـوان هـم مـی گوینـد بدلیـل از 
دسـت رفتـن فرصت هـای شـغلی حاضر به اسـتفاده از 

ایـن مرخصـی نیسـتند. 
معـاون برنامـه ریـزی و راهبـردی معاونـت زنـان و 
خانـواده ریاسـت جمهـوری در پایـان گفـت: معاونـت 
امـور زنـان 22 محـور پژوهشـی را اعـام کـرده کـه در 
پورتـال معاونـت زنـان وجـود دارد و با اعتقاد بـه اینکه 
برنامـه ریـزی از بـاال بـه پاییـن جـواب نمـی دهـد، بـا 
تهیـه اطلـس زنـان، موضوعـات زنـان را بـه اسـتان هـا 
ارائـه مـی کنیـم.  وی خاطـر نشـان کرد: از حـوزه های 
پژوهشـی و دانشـگاهی اسـتان هـا مـی خواهیـم کمک 
کننـد بـه ریشـه یابـی مسـائل زنـان در جامعـه کمـک 
کننـد ضمـن آنکـه در ایـن معاونـت نیـز هـم اکنـون 
بحـث سـاعات کاری، دورکاری و بحث های حمایتی در 
زمینـه اشـتغال بانـوان را در دسـتور کار قـرار داده ایم. 
نـژادی بـا بیـان اینکـه توانمندسـازی خانـواده زندانیان 
مهـم اسـت، اظهـار کـرد: درد مـا زنـان در جامعـه این 
نیسـت کـه پنـج وزیـر زن داشـته باشـیم امـا دردنـاک 
اسـت کـه خانمـی با مشـکات بسـیاری دسـت و پنجه 

نـرم مـی کنـد و همسـرش در زندان اسـت.

معاون برنامه ریزی و راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
 برای برگزاری سومین نشست منطقه ای سمن های زنان به کرمان آمد. سومین 
نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی تقویت همکاری های تخصصی و شبکه 

ای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی حوزه زنان استان های کرمان و 
هرمزگان  4 تا 6 مردادماه جاری در کرمان برگزار می شود.

در بحث اشتغال زنان در جامعه باید به تفاوت های زن و مرد 
توجه شود، ما به برابری مطلق زن و مرد قائل نیستیم

 بلکه معتقدیم باید تبعیض های جنسیتی را کم کنیم. چرا که 
نمی شود تک بعدی به مسائل اجتماعی نگاه کنیم. 

اگر بانوان رغبت به خانه ماندن ندارند، برای این است که 
حساب ملی ما جایی برای کار کردن خانم ها در خانه ندارد،
 در حالی که عدد بسیار باالیی در ارزش گذاری کار خانگی 

زنان می توانیم به دست بیاوریم. 



شماره پیاپی 414   دوره جدید شماره 44
دوشنبه 5 مردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
500022030343 کرمان ویج

پاسخ شهردار به 
انتقاد استاندار

پاسـخ  در  کرمـان  شـهردار 
کرمـان  اسـتاندار  انتقـاد  بـه 
رونـد  شـدن  طوالنـی  دربـاره 
گفـت:  سـیدی،  پـل  احـداث 
پیمانـکار پـل سـیدی کیفیـت 
کار مناسـبی دارد امـا از نظـر 
زمانـی خیلـی عقـب اسـت. به 

گـزارش ایسـنا سـیف الهـی تاکیـد کـرد: بـرای برخـی از این پیمانـکاران 
خاتمـه پیمـان و اعمـال مـاده 146 مـی کنیـم و بـرای ادامـه کار، یـا 
پیمانـکار جدیـد انتخـاب می کنیـم و یا طرح هـا را به صـورت امانی اجرا 
مـی کنیـم. وی بـا اشـاره به طرح احیـای بافـت تاریخی بـه جمعیت زیاد 
سـاکن در بافـت تاریخی کرمان اشـاره کرد و گفت: بخـش عمده جمعیت 
حاضـر در ایـن مناطـق افاغنه هسـتند که باید به آن توجه الزم را داشـت. 
سـیف الهـی بـا بیـان اینکه مـوزه مدرسـه حیاتی نیـز از نظر سـازه تا یک 
هفتـه آینـده بـه اتمـام می رسـد و روند تجهیـز آن نیـز 15 روز طول می 
کشـد گفـت: سـعی مـی شـود کـه این طـرح تـا هفته دولـت آمـاده بهره 
بـرداری شـود. شـهردار کرمـان در ادامـه طـرح کوثـر را مورد اشـاره قرار 
داد و گفت: این طرح »شـرقی - غربی« از سـال 64 تصویب شـده اسـت 

کـه بافـت فرسـوده کرمـان را متحـول مـی کند.

همایش کوهبنان 
شناخت برگزار 
می شود

و  اسـناد  مرکـز  مدیـر 
از  جنوبشـرق  ملـی  کتابخانـه 
برگـزاری  همایـش »کوهبنـان 
گفـت:  و  داد  خبـر  شـناخت« 
 7 چهارشـنبه  همایـش  ایـن 
مرداد در سـالن ارشاد کوهبنان 

و با حضور اسـتاندار و معاون سـازمان اسـناد و کتابخانه  ملی مراسـم برگزار 
می شـود.  حجـت االسـام محمـد محمـود آبادیبـا اشـاره بـه اینکـه وظیفه 
مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملی انجام فعالیـت های پژوهشـی و تحقیقاتی می 
باشـد، گفـت: مرکز اسـناد و کتابخانـه ملی وظیفه انتشـار نتایـج پژوهش را 
بـر عهـده دارد کـه دانـش نامـه یکـی از آن اسـناد اسـت. دانش نامـه جامع 
کرمـان یکـی از دانشـنامه های کامل کشـور اسـت که قرار اسـت ظرف سـه 
سـال آینـده بـا همـکاری اسـتانداری کرمان بـه انجام برسـد و کامل شـود. 
مدیـرکل اسـناد و کتابخانـه ملـی اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد: بایـد زوایای 
پیـدا و پنهـان اسـتان در دانش نامـه گنجانـده شـود از ایـن رو اطاعـات 
همه جانبـه کوهبنـان به عنوان نخسـتین شهرسـتان اسـتان تدویـن خواهد 
شـد و بعـد از برگـزاری نشسـت کوهبنـان شـناخت، جلسـات تخصصـی و 
بازدیـد از اماکـن تاریخـی کوهبنـان، نمایشـگاه اسـناد کوهبنان بـا بیش از 

50 سـند تاریخـی و ... برگـزار خواهـد شـد.

راهدارخانه سيرچ 
در دست ساخت 
است

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
گفـت:  کرمـان  اسـتان 
محـور  در  سـیرچ  راهدارخانـه 
مهـم و پـر ترافیـک کرمـان - 
نهبنـدان   - شـهداد   - سـیرچ 
بـه  اسـت.  سـاخت  دسـت  در 

گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان خـداداد 
مقبلـی افـزود: ایـن راهدارخانـه کـه 250 متـر زیربنـا دارد بـا اعتبـار اولیه 
یـک میلیـارد و 500 میلیـون ریـال سـاخته می شـود. وی بیان کرد: سـعی 
مـی کنیـم عملیـات احـداث ایـن راهدارخانه طی مدت شـش ماه بـه اتمام 
برسـد. مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان با اشـاره به زمسـتان های 
سـرد و برفگیـر سـیرچ گفـت: ایـن منطقه خـوش آب و هوا در تمـام فصول 
گردشـگران زیـادی دارد از ایـن رو ایـن محـور دارای ترافیـک باالیی اسـت. 
راهدارخانـه سـیرچ در کیلومتـر ۳7 محـور کرمـان - شـهداد در دسـت 
سـاخت اسـت. سرپرسـت راه و شهرسـازي شهرسـتان بـم هـم گفـت: 20 
کیلومتـر شـیب شـیرواني جـاده کوهسـتاني بم-دهبکـري مرمـت و اصاح 
شـد. مهنـدس مسـلم قـادري با اعـام ایـن خبر گفـت: 20 کیلومتر شـیب 
شـیرواني جـاده کوهسـتاني بم-دهبکـري در دو طـرف مسـیر اصـاح شـد.

مغفول ماندن امر 
به معروف و نهی از 
منکر عامل بسياری 
از آسيب هاست

رییس کل دادگسـتری استان 
کرمـان گفـت: مغفول مانـدن دو 
فریضـه امـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر عامـل ایجاد بسـیاری از 
آسـیب هـا در حـوزه اجتماعـی و 

نظـام اداری اسـت. بـه گـزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان کرمـان یداهلل 
موحـد در نشسـت شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر دادگسـتری اسـتان 
افـزود: در حـال حاضـر کنتـرل اجتماعـی کاهـش پیـدا کـرده و اگـر بتوانیـم 
فرهنـگ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را در سـطح جامعـه و درون نهادهـا و 
سـازمان هـا تقویـت کنیـم از بـروز بسـیاری از آسـیب هـا جلوگیری می شـود. 
وی بـر نهادینـه کـردن فرهنـگ امـر به معـروف و نهـی از منکر در دادگسـتری 
اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد و گفت: اجـرای حدود الهـی در دسـتگاه قضایی، امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت.  وی اظهار کـرد: ترویج فرهنـگ تکریم ارباب 
رجـوع، مقابلـه بـا فسـاد و رعایت انضباط اداری سـه شـاخص مهـم و اصلی این 
شـورا در سـال جـاری در دادگسـتری اسـتان خواهـد بـود. وی ایجاد و تشـکیل 
شـورای امـر به معـروف و نهی از منکـر در ادارات را مثبت و مهـم ارزیابی کرد و 
افـزود: ایجاد این شـورا در دادگسـتری اسـتان کرمـان در جهـت ترویج فرهنگ 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بسـیار مهـم و کارآمد اسـت.

مرکز اسناد و کتابخانه ملیشهرداری دادگستریراه و شهرسازی

خبر

دبیر جشنواره بزرگ فرهنگی اقتصادی کرمان خبر داد

کرمان بر بام تهران
 رضا عبادی زاده

نشسـت خبری جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمان 
با حضور دبیر جشـنواره، مشـاور عالی هنری جشـنواره و 
رئیـس کارگـروه مطبوعات و رسـانه های محلـی در اتاق 

بازرگانـی کرمان برگزار شـد. 
جشنواره ای با ابعاد بین المللی

دبیـر جشـنواره گفت:بحـث هفتـه کرمـان را از اوایـل 
بهمـن ماه شـروع کردیـم. شـهرداری تهران از سـال ۹۳ 
شـروع کـرده بـود هفتـه فرهنگـی اسـتان هـای مختلف 
یاسـر  مختلـف.  هـای  فرهنـگ  معرفـی  عنـوان  تحـت 
سـلیمانی افزود:اسـتان را در راسـتای این هـدف معرفی 
کنیـم. نـوع کار مـا با دیگر اسـتان ها متفاوت شـد و یک 
مقـدار از حالـت هفته فرهنگـی خارج شـد و در ادامه به 

یـک جشـنواره بیـن المللی تبدیل شـد. 
کرمان، ثروتمند از نظر منابع انسانی

تهـران،  شـهرداری  همـکاری  داشـت:با  اظهـار  وی 
اسـتانداری کرمـان و دبیرخانه کانشـهرهای کشـور یک 
دبیرخانـه شـکل گرفـت. اسـتان کرمـان عاوه بـر حوزه 
هـای دیگـر از نظر منابع انسـانی از ثروتمندترین اسـتان 
هـای کشـور اسـت. در تمـام کمیتـه هـا سـعی کردیـم 
بهتریـن افـراد را انتخـاب کنیـم تـا از ظرفیـت مدیریتی 

ایـن افـراد و تجـارب آن ها اسـتفاده شـود. 
تصویر دقیقی از کرمان وجود ندارد

ایـن جشـنواره گفـت: در  اهـداف  سـلیمانی دربـاره 
جشـنواره کرمـان بـرای تمـام ظرفیـت هـا برنامـه ریزی 
شـد تـا اول بتوانیـم اسـتان کرمـان را معرفـی کنیـم. 
اسـتانی کـه تصویر دقیقی از آن در کشـور وجـود ندارد. 
کسـی فکـر نمـی کنـد کرمـان بهشـت معـادن کشـور 
اسـت. دوم اینکـه در حوزه گردشـگری نتیجـه بگیریم. با 
رویکـرد بیـن المللی هم که بـا دعوت 100 سـفیر ایجاد 
شـد تـا در آینـده در حـوزه گردشـگری از ایـن ظرفیـت 
اسـتفاده شـود. دبیر جشـنواره فرهنگی اقتصادی کرمان 
ادامـه داد: بحـث دیگـر مـا حـوزه اقتصـادی بـود که 14 
کارگـروه تشـکیل شـده اسـت و مـا یـک هـزار و 200 
شـرکت اقتصـادی در قالـب کارگـروه هـای فرصت های 

و  ایـن جشـنواره دعـوت کردیـم  بـه  سـرمایه گـذاری 
امیـدوارم در انتهـای کارگـروه های فرصت های سـرمایه 
گـذاری بتوانیـم بیـش از 50 سـرمایه گـذار بـرای پروژه 

هـای مختلـف جـذب کنیم. 
جهانگیری سخنران مراسم افتاحیه جشنواره

تلویزیونـی  شـبکه  سـه  داشـت:  ابـراز  سـلیمانی 
جشـنواره را پوشـش مـی دهنـد. هفتـه هـای اسـتان 
هـای دیگـر را حتـی یـک دقیقـه تلویزیـون ملـی پخش 
نکـرد. رسـانه اسـتانی هـم همـکاری خوبی با ما داشـت 
و صـدا و سـیمای کرمـان برنامـه مدونی را ریخته اسـت. 
شـخص  بـا  جشـنواره  ایـن  ریاسـت  شـد:  یـادآور  وی 
اسـتاندار کرمـان اسـت کـه حمایـت بـی نظیـری را از 
ایـن جشـنواره انجام دادند. سـلیمانی با اشـاره بـه اینکه 
در سـمینارهای تخصصـی، وزرای مربوطـه حضـور پیـدا 
خواهنـد کـرد گفت:امیدواریـم یـک افتتاحیه باشـکوهی 
با حضور سـران کشـور داشـته باشـیم. احتماال سـخنران 
افتتاحیـه آقـای اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس 
جمهـور هسـتند. وی ابـراز داشـت: بعد از جشـنواره یک 
شـورای مرکزی از شـاخصین اسـتان کرمان تشکیل می 
شـود. بایـد برنامه ریزی شـود و از ظرفیـت کرمانی هایی 
که در سـطوح مختلف هسـتند اسـتفاده شـود و همراه با 
آبادانـی کشـور، در کرمـان هـم از ایـن ظرفیت اسـتفاده 
شـود. سـلیمانی همچنیـن دربـاره برنامـه هـای مختلف 
جشـنواره گفـت: برنامـه های مختلفی دیده شـده اسـت 
کـه جزئیـات آن در زمـان برگـزاری جشـنواره اعام می 
شـود. دبیـر جشـنواره بانـک گردشـگری و گـروه مالـی 
گردشـگری را حامـی اول و موسسـه اعتبـاری نـور را بـه 

عنـوان حامـی مالـی دوم جشـنواره معرفـی کرد. 
جزئیات جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان

دبیـر جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان همچنین 
دربـاره جزئیـات برگـزاری ایـن جشـنواره توضیحاتـی را 
ارائـه کـرد. یاسـر سـلیمانی بـا اشـاره بـه اینکـه تـاش 
شـده در جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمـان در تهـران 
1۳ سـمینار و همایـش بـا موضوعـات مختلف بـه منظور 

معرفـی ظرفیـت های اسـتان کرمان برگزار شـود، گفت: 
انتقـال مجسـمه هـای تاریخی جیرفـت به تهـران انجام 
مـی شـود و بعـد از جشـنواره ایـن تندیس هـا در پارک 

هـا و میادیـن شـهر تهـران نصـب خواهند شـد.
وی افـزود: در این جشـنواره با توجه بـه ظرفیت های 
جنـوب کرمان سـعی شـده تمـام برنامـه هـای جنوب و 
شـمال از هـم تفکیـک شـده و نمایشـگاه هـای آنهـا هم 
از یکدیگـر جداسـت کـه فرصـت خوبـی بـرای معرفـی 
اسـتان می باشـد. دبیر جشـنواره هفته فرهنگـی کرمان 
بـا تاکیـد براینکـه تمـدن هلیـل مهترین بحـث در حوزه 
تاریـخ شناسـی اسـت، خاطـر نشـان کـرد: امـروز ایـن 
جشـنواره و سـمینار تمـدن هلیـل فرصتـی اسـت بـرای 
شناسـایی ایـن تمدن کهـن و در ادامـه آن رونق صنعت 
گردشـگری در منطقـه کـه بایـد بـرای تحقـق آن تاش 

. کرد
سـلیمانی گفـت: هفتـه فرهنگـی کرمـان از قالب یک 
هفتـه فرهنگـی خـارج شـده و قرار اسـت به همـه حوزه 
هـا از جمله ظرفیـت های اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی 
و دیگـر حـوزه هـا بپردازیـم. قسـمت عمـده ای از کار ما 
تقریبـا اقتصـادی اسـت.وی از سـمینار بم و زلزله، شـب 
شـعر و اهـل قلـم و رسـانه ، بحث تمـدن اََرَت و سـمینار 
تخصصـی بـه عنوان مهمتریـن برنامه های جشـنواره یاد 
کـرد و افـزود: از سـاعت ۹ صبـح تـا 12 شـروع بـه کار 
جشـنواره اسـت و بـرای بعـد از ظهرها برنامه هـای ویژه 
ای از جملـه تئاتـر و موسـیقی کـه از مهـم تریـن برنامه 

هـای بعـد ازظهرها مـی باشـد، برگزار می شـود.

از  یکـی  کرمـان  فرهنگـی  هفتـه  جشـنواره  دبیـر 
اقدمـات مهـم دبیرخانه را پوشـش های رسـانه ای هفته 
فرهنگـی کرمـان خوانـد و یـادآور شـد: چندیـن شـبکه 
سراسـری از جمله شـبکه جـام جم، اقتصاد، شـما، خبر، 
مسـتند و شـبکه اسـتانی و رادیـو جـوان، اقتصـاد، ایران 
و گفتگـو در طـول برگـزاری ایـن هفتـه در قالـب هـای 
مختلـف همچـون خبـر، مسـتند، زیرنویـس و … بـه 
پوشـش رسـانه ای آن خواهنـد پرداخـت. سـلیمانی بـا 
اشـاره بـه اینکـه 650 نفـر عوامـل اجرایـی و مهمـان در 
ایـن هفتـه در پایتخـت اسـکان داده مـی شـوند، گفـت: 
بـرای مراسـم افتتاحیـه و اختتامیه برنامه هـای ویژه ای 
طراحـی و از 1200 شـرکت بـرای شـرکت در نمایشـگاه 

دعـوت بـه عمـل آمده اسـت.
اسـتان هـای  از جملـه  اسـتان   6 یـادآور شـد:  وی 
لرسـتان، اردبیـل، آذربایجـان، سیسـتان و بلوچسـتان 
و … جشـنواره فرهنگـی در تهـران برگـزار کردنـد امـا 
بهـره  کیفیتـی  و  عمـق  از چنیـن  آنـان  هـای  برنامـه 
منـد نبودنـد و اطـاع رسـانی بسـیار ضعیـف بـود امـا 
در اسـتان کرمـان بـا فضـای همدلی و وحدتـی که بین 
مسـئولین وجـود دارد، شـاهد یـک برنامـه بـا کیفیـت 

بسـیار عالـی خواهیـم بـود.
عالـی هنـری جشـنواره  پنـاه مشـاور  یـزدان  دکتـر 
فرهنگـی اقتصـادی کرمـان هـم گفـت: جشـنواره بایـد 
سرشـار از زیبایـی هایـی باشـد کـه کرمـان دارد و بـه 
همیـن دلیـل سـعی کردیـم هویـت بصـری خاصـی را 
تعریـف کنیـم کـه بیانگـر زیبایـی هـای کرمـان باشـد.

شهردار بم با اشاره به برگزاری جشنواره کرمان:

اولویت باید جذب گردشگر باشد

شـهردار بـم بـا اشـاره بـه برگـزاری جشـنواره فرهنگی 
اقتصـادی کرمـان در بـرج میـاد تهـران بـه »پیـام مـا« 
گفـت: اولویـت اول مـا باید جذب گردشـگر باشـد. علیرضا 
ریاضـی افـزود: بایـد از فرصـت هـای طایـی بـرای جذب 
سـرمایه گـذار در بخـش خصوصـی بـا توجـه بـه ظرفیت 
هـای شهرسـتان بـم اسـتفاده کنیـم. وی اظهار داشـت: با 
توجـه بـه اینکه شـهر بم یـک تجربه تلخ و عظیـم از لحاظ 
آسـیب فیزیکـی چـه در بحـث شهرسـازی و چـه در بعـد 
انسـانی داشـته اسـت تبادل ایـن تجربه تلخ بـرای افزایش 
راندمـان مدیریت بحران در همه جای کشـور الزم اسـت و 
بـه همین دلیل سـمینار بـم، زلزله و میراث جهانی بسـیار 
بـا اهمیـت اسـت. ریاضـی با اشـاره بـه فرهنگ غنی شـهر 
بـم ابراز داشـت: ایـن فرهنگ غنی در زمینـه های مختلف 
فرهنگـی، اقتصـادی و گردشـگری در برج میـاد تهران به 
صـورت ویـژه بـه تصویر کشـیده می شـود. شـهردار بم در 
پایـان گفت: شـهرداری بم بـا حمایت مدیران شهرسـتان، 
فرمانـدار، امـام جمعـه و نماینـدگان بم در مجلـس و همه 
نهادهـای دولتـی و مردمی سـعی بر معرفی شایسـته بم و 

منطبـق بـا فرهنگ دارالصابریـن دارد.

وقوع سه زمين لرزه در کرمان
امـواج  مقیـاس  در   4.۹ بزرگـي  بـه  اي  لـرزه  زمیـن 
درونـي زمیـن) ریشـتر( شـامگاه شـنبه  سـیرچ از توابـع 
کرمـان را لرزانـد . بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره کل 
بـه  ،زمین لرزه هایـی  کرمـان  اسـتان  شهرسـازي  و  راه 
بزرگی 4.۹ ریشـتر و ۳.5 و ۳.2 ریشـتر منطقه ی سـیرچ 
و گلبـاف در اسـتان کرمـان را لرزانـد.  زمین لـرزه سـیرچ 
هنـوز  اسـت.  داده  رخ  زمیـن  کیلومتـری   10 درعمـق 
هیچ گونـه خسـارت جانـی و مالـی گـزارش نشـده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش بـا اعـام زمیـن لـرزه بافاصلـه 

راهـداران در محـل حضـور یافتنـد. 

نهادینه کردن فرهنگ صحيح رانندگی 
نيازمند همکاری عمومی است

فرمانـدار جیرفت گفت: نهادینـه کردن فرهنگ صحیح 
رانندگـی بـه همـکاری همـه اقشـار جامعـه نیـاز دارد لذا 
در جهـت تحقـق ایـن هدف مهـم همه دسـتگاه ها تاش 
کننـد. بـه گـزارش ایرنـا احمـد امینـی روش در نشسـت 
شـورای ترافیـک شهرسـتان جیرفت افزود: همه دسـتگاه 
هـای اجرایـی بایـد با همیـاری با پلیـس درصـدد ارتقای 
فرهنـگ رانندگـی باشـند. وی با بیـان این کـه پلیس در 
محورهـا حضـور دارد تـا مـردم صحیح و سـالم بـه مقصد 
برسـند تصریح کـرد: باید قـدردان خدمات پلیس باشـیم 
و از آنهـا تشـکر کنیـم کـه در سـرما و گرمـا در محورهـا 
حضـور دارنـد. وی گفـت: توسـعه همـه جانبـه شـهرها و 
افزایـش وسـایط نقلیـه را شـاهد هسـتیم و در کنـار آن 
بایـد محورهـای مواصاتـی و تجهیزات پلیس نیـز به روز 
باشـد. فرمانـدار جیرفـت با اشـاره بـه فعال شـدن کارگاه 
هـای راهسـازی در محورهـای مهـم شهرسـتان جیرفـت 
بیـان کـرد: محـور جیرفـت - بم، محـور جیرفـت - بافت 
و محـور جیرفـت بـه سـمت شهرسـتان هـای جنوبـی با 
همـت دولـت تدبیـر و امیـد راهسـازی آنها شـروع شـده 
و پیشـرفت خوبـی داشـته انـد. وی گفـت: دولـت تمـام 
تـاش خـود را بـرای احداث زیرسـاخت ها بـه کار گرفته 
و محورهـای مواصاتـی یکـی از زیـر سـاخت هـای مهـم 
توسـعه یافتگی اسـت که در دسـتور کار دولت در جنوب 

اسـت. کرمان 

محسـن جال پـور که چنـدی پیش به 
عنـوان رئیس اتـاق بازرگانی ایـران انتخاب 
شـد بـه کرمـان آمـد. او کـه رئیـس اتـاق 
کرمـان هـم هسـت نـه بـرای سرکشـی به 
اتـاق کرمـان که بـرای شـرکت در همایش 
رونمایـی از کتاب »تاریـخ اقتصاد و تجارت 
کرمـان« بـه نویسـندگی سـید محمدعلـی 

گاب زاده بـه کرمـان آمـده بود. 
بـه گـزارش خبرآناین محسـن جالپور 
گفـت: کار تدویـن کتـاب »تاریـخ تجـارت 
کرمـان« را از حـدود سـه سـال قبـل آغـاز 
کردیـم کـه ایـن موضـوع بـه عنـوان یکی 
از وظایـف اصلـی مـا و اتـاق کرمـان بـود. 
و  فرهنـگ  تعامـل  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اقتصـاد یـک تعامـل جـدی اسـت تصریـح 
کـرد: هیـچ اقتصـادی بنـا نمـی شـود مگر 
اینکـه زیربنای فرهنگی درسـتی در جامعه 
وجود داشـته باشـد و رشـته پیونـد اقتصاد 

و فرهنـگ ناگسسـتنی و رشـته محکـم و 
گـره ای اسـت کـه بایـد به سـامت در کار 
زده تـا کار انجـام شـود. جالپـور تصریـح 
کـرد: فرهنـگ از نیازهای زیربنایی توسـعه 
اقتصـادی اسـت و ورود بـه فرهنگی که در 
ارتبـاط با اقتصاد باشـد یکـی از الزمه های 

پیشـرفت اقتصـادی خواهـد بود.
بازرگانـی اسـتان کرمـان  اتـاق  رییـس 
بـا بیـان اینکـه در حـدود ۹ هـزار سـالی 
کـه اقتصـاد کرمـان فعـال بـوده، هیـچ اثر 
تاریخـی و مکتوبی از ایـن تجارت و اقتصاد 
بخـش  امـروز  کـرد:  بیـان  نـدارد  وجـود 
عمـده ای از هویـت هـر تمـدن بـه اقتصاد 
آن تمـدن برمـی گـردد که این قسـمت از 
پـازل در اسـتان کرمـان مغفول مانـده و با 
همـه کارهایـی که انجام شـده، خـاء های 
بسـیاری وجـود دارد.  وی افـزود: کرمـان 
کشـاورزی،  هنـری،  اقتصـاد  مجموعـه  در 

صنعـت و معـدن در هـزاره هـای گذشـته 
بسـیار درخشـیده امـا هیچ جا این مسـائل 
نـگارش نشـده و امـروز بایـد نشـان دهیـم 
چقـدر به آنچـه که در بخش هـای مختلف 

اتفـاق مـی افتـد اهمیـت مـی دهیم.
جالپـور تصریـح کـرد: بخـش نگارشـی 
تمـدن هـای دیگـر بیش از سـخنان اسـت 
و ایـن نقصـی اسـت که امـروز تاریـخ ایران 
و کرمـان در بسـیاری از زمینـه هـا از آن 

رنـج مـی برد.
وی اظهـار کـرد: متاسـفانه از بسـیاری 
از صنایعـی کـه در کرمـان وجود داشـته و 
داریـم، هیـچ نشـانه و آثـاری وجـود ندارد، 
همانگونـه که از صنعت شـال بافـی کرمان 
هیـچ آثـاری نداریم کـه چگونه فعـال بوده 
طـب  در  دانشـمندان  اینکـه  یـا  و  اسـت 
کرمـان قبـل از ورود طـب غربـی چگونـه 
ایـران  اتـاق  رییـس  کردنـد؟  مـی  عمـل 

گفـت: امـروز اثـر مکتوبـی از فـرش کرمان 
وجـود نـدارد و اینکه سـنت و هنـر کرمان 
را حفـظ کنیـم، وظیفـه همـه مـا بـه ویژه 

اسـت. بازرگانی  اتـاق 
بازرگانـی اسـتان کرمـان  اتـاق  رییـس 
افـزود: مـا مردمـی اقتصـادی بـوده ایـم و 
بهـره وری  از  قنـات هـای کرمـان نشـان 

آن  در  آب  ظرفیـت  از  بهینـه  اسـتفاده  و 
نداشـته، دارد کـه  زمـان کـه محدودیـت 
اینکـه  و  اسـت  کرمـان  در  قنـات  ابـداع 
امـروز ایـن امر بـه نـام کرمان ثبت نشـده، 
نشـان از کـم کاری و بـی همتـی مـا در 
دوران گذشـته بـرای حفظ و ایجـاد چنین 

کارهـای بزرگـی بـوده، مـی باشـد.

فعاليت 9 هزار ساله اقتصادی در کرمان
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از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری های جناح های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، 
کمیته مجازات و ... به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر )به ویژه دکتر بقایی( از مطرح ترین چهره های سیاسی 
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بقایی روشن ترین کارنامه سیاسی را دارد
 بخش بيست سوم

آیت اهلل کاشانی: دکتر بقایی نظیر 
ندارد، دارای تقوای سیاسی است 

)قسمت دوم(
]س: عـده ای می گوینـد دکتـر بقایـی بین 
آیـت اهلل کاشـانی و مصـدق اختـاف انداخت 
نظر شـما چیسـت؟[ ج: اول این نکته را بگویم 
که آیت اهلل کاشـانی هـم در باره الیحه امنیت 
اجتماعـی معتـرض بـود و یک نامه شـدیدی 
در ایـن زمینـه بـه مصـدق نوشـت.   امـا برای 
ایـن کـه به پرسـش شـما   پاسـخ بگویـم باید 
مـوارد اعتراض آیت اهلل کاشـانی و دکتر بقایی 
بـه مصـدق را بـه گونـه کوتـاه بازگـو کنـم تا 
ببینید آیت اهلل کاشـانی در اعتـراض به قانون 
شـکنی های مصدق شـخصاً ابتکار عمـل را در 
دسـت داشـت.   مصدق   الیحه ای بـرای تمدید 
اختیـارات در دی مـاه 1۳۳1 بـه مجلـس داد 
کـه یک سـال دیگـر اختیـارات قانون گـذاری 
را از مجلـس بگیـرد. دوره مجلس آن موقع دو 
سـال بود. مصدق بار اول شـش مـاه اختیارات 
قانون گـذاری را از مجلـس گرفتـه بـود و حاال 
می خواسـت یک سـال دیگر این اختیـارات را 
بگیـرد یعنـی عماً دیگر مجلسـی در کشـور 
باقـی نمی ماند.  آیت اهلل کاشـانی   بـا واگذاری 
ایـن اختیـارات مخالفـت کـرد و چـون رئیس 
مجلـس بـود پیامی بـه مجلـس داد و صریحاً 
گفـت این الیحه، خاف قانون اساسـی اسـت 
و نبایـد حتـی در دسـتور کار جلسـه علنـی 
مجلـس قـرار بگیـرد ولـی اوضـاع سیاسـی 
کشـور هم بسـیار پیچیـده بود؛ مصـدق پس 
از پشـتیبانی های بی دریـغ آیـت اهلل کاشـانی 
و مجلـس، محبوبیتـی پیـدا کـرده و امکانات 
تبلیغاتـی داخلـی و خارجـی هـم در اختیـار 
او بـود. حـزب تـوده که شـبکه ی گسـترده ای 
بـه  داشـت  تهـران  در  ویـژه  بـه  کشـور  در 
خدمـت او درآمـده و مخالفـت و ایسـتادگی 
در برابـر خواسـته های خـاف قانـون اساسـی 
او بسـیار دشـوار شـده بـود دشـوارتر از مبارزه 
پیـروزی  از  پیـش  مسـتبد  دولت هـای  بـا 
نهضـت ملـی چـون رزم آرا. زیـرا رهبرانی که 
بـا دولت هـای مسـتبد مبـارزه می کننـد بـر 
وجاهـت ملـی خـود می افزایند. ولـی رهبرانی 
کـه بخواهنـد بـا دولتمردانـی کـه بـرای خود 
محبوبیتـی دسـت و پا کـرده اند مبـارزه   و در 
برابر قانون شـکنی های آنان ایسـتادگی کنند 
بایـد از آبرو و وجهه ی سیاسـی خـود بگذرند.   
در ایـن جهاد اکبر بسـیاری از سیاسـتمداران 
کوتـاه می آینـد و ترجیـح می دهنـد خـود را 
از رویارویـی بـا امواج کنار بکشـند تا آسـیبی 
بـه حیثیـت و اعتبار آنان وارد نشـود، هر چند 
کـه بـه کشـور و مردم آسـیب وارد شـود. ولی 
شـخصیت های چـون آیـت اهلل کاشـانی، دکتر 
بقایـی، حائـری زاده، عبدالرحمـن فرامـرزی و 
دیگـر معترضـان به اعمال مصـدق در مجلس 
هفدهـم یـک اسـتثنای تاریخـی در تاریـخ 
مشـروطیت  هسـتند کـه زیـر بـار دیکتاتوری 
آرایش شـده ی مصدق نرفتند و در برابر تجاوز 
او بـه اصـول قانـون اساسـی و حقوق مـردم با 
علـم بـه پیامدهـای آن ایسـتادگی کردنـد. 
سـخنان  آیت اهلل کاشـانی و دکتر بقایی در این 
روزهـای بحرانـی دی مـاه 1۳۳1 یـادآور ایـن 
عبـارت از »جیمـز َمدیسـون« از نویسـندگان 
قانون اساسـی سـال 178۹ امریکاسـت. او که 
بـه پـدر قانـون اساسـی شـهرت یافـت   گفته 
اسـت: »یک حکومت انتخابی اسـتبدادی، آن 
حکومتـی نبـود کـه مـا برای رسـیدن بـه آن 
جنگیدیـم. مبارزه ما بـرای آن چنان حکومتی 
بـوده اسـت که نـه تنها بر پایـه اصـول آزادی 
اسـتوار گـردد بلکـه در آن اقتـدرات حکومت 
می بایسـت چنان میان سـران کشـور تقسیم 
گـردد و تـوازن میـان آنـان بـر قـرار شـود به 
شـیوه ای کـه هیـچ یک از آنـان نتوانـد بی آن 
کـه بـه طـور مؤثـر از سـوی دیگـران کنتـرل 

شـود پـای را از حـدود خـود فراتـر نهد«.
دکتـر بقایـی در 25 دی مـاه 1۳۳1 در یک 
نطـق طوالنـی کـه در مخالفـت بـا الیحـه ی 
تمدیـد اختیـارات قانون گـذاری مصـدق برای 
یـک سـال دیگر کـرد و از نطق هـای پارلمانی 
کـم نظیـر دوران مشـروطیت اسـت،  دوبـاره 
بحـث الیحه امنیت اجتماعی را پیش کشـید 

و گفـت »نتیجـه تجربه اختیارات شـش ماهه 
ایـن شـد که مصـدق الیحه امنیـت اجتماعی 
را تصویـب کـرد بنابراین ما چرا بیائیـم دوباره 
برای یک سـال دیگر بـه  او اختیارات بدهیم؟« 
او در نطـق خـود    این واقعیـت را بیان می کند 
کـه الیحه امنیـت اجتماعی را دکتر شـایگان 
نوشـته اسـت. مندرجـات ایـن الیحه تـا آنجا 
مغایـر حقوق و آزادی های مـردم بود که دکتر 
شـایگان ابتدا در همین جلسـه   انکار کرد ولی 

 سـپس ناگزیر شـد چنین اعتـراف  کند:
»االن مـا یـک موقعیـت باریکی در کشـور 
داریـم. دارنـد تحریکاتـی می کنند مـا مجبور 
بودیـم ایـن قانون را بیاوریم یـا قانون حکومت 
نظامـی را برقـرار کنیم و چون در فراکسـیون   
نهضـت ملی[ که هـواداران مصـدق درآن ِگرد 
آمـده بودنـد] ، بـا قانـون حکومـت نظامـی 
موافقت نشـد مجبوریم این قانون را بیاوریم«.

 یعنـی میـان دو راه گیـر کـرده بودنـد. یـا 
بایـد حکومت نظامی برقـرار کنند یعنی همه 
آزادی هـای مـردم را  بـه حـال تعلیـق درآورند 
و یـا ایـن که مصـدق الیحه امنیـت اجتماعی 
 را امضـا کنـد تـا بـا پایمـال کـردن حقـوق و 
آزادی هـای مـردم بتواننـد کشـور را کنتـرل 
کننـد. ببینیـد ایـن اسـتدالل دکتر شـایگان 
اسـت کـه اسـتاد دانشـکده حقـوق بـود ولی 
 از روی جاه طلبـی هـوادار مصـدق بـود. امـا 
دکتـر بقایـی در پاسـخ دکتر شـایگان چنین 

می گویـد:
»آقـا از بـرای خدا بروید یزیـد را زنده کنید 
و فرمانـدار حکومـت نظامی اش کنید و شـمر 
را دادسـتان حکومـت نظامـی بکنیـد ولـی 
اسـم ایـن قانـون را نیاورید کـه ایـن بی اندازه 
نازیباسـت کـه از طـرف مـا نـام این قانـون بر 

آید«. زبـان 
اعتـراض بـه الیحـه ی امنیـت اجتماعی در 
مجلـس محدود به دکتر بقایی نبـود. از جمله 
سـید ابوالحسـن حائری زاده نیز در مخالفت با 
ایـن الیحـه و ایـن کـه ایـن الیحه بـه مراتب 
خطرناک تـر  نظامـی  حکومـت  برقـراری  از 
اسـت گفـت: »در جهنـم عذاب هایـی اسـت 
کـه اهـل جهنم به مـار غاشـیه پنـاه می برند. 
پنـاه  خواسـتم  نظامـی  حکومـت  بـه  بنـده 
بیـاورم پـس موافـق مشـروط شـدم. حکومت 
نظامـی مظالمـش خیلـی زیاد اسـت؛ با سـوء 
ظـن، می رونـد اشـخاص را می گیرنـد، توقیف 

می کننـد یـا مطابـع ]چاپخانه هـا[ را شـنیدم 
کـه می فرسـتند آنجـا کـه هیـچ روزنامـه ای 
نشـده  روزنامـه چـاپ  نکنیـد. هنـوز  چـاپ 
توقیفـش می کنند. با وجـود ایـن نواقص، اگر 
حکومـت نظامی بـرود مردم راحت می شـوند. 
ولـی این قانـون امنیت اجتماعـی میدانش به 
قدری وسـیع اسـت کـه آن قاضـی، آن رئیس 
اداره همیـن کـه خواسـت یک کسـی را طرد 
بکنـد، آن فرد باید نیسـت و نابود بشـود. ]این  
الیحـه[ اثراتـش تا چندین سـال باقی اسـت. 
مـن چـون قانـون امنیـت اجتماعـی را دیـدم 

پناه بـه حکومـت نظامـی آوردم ...«.
می بینیـد دکتر بقایـی و حائـری زاده با این 
قانـون امنیـت اجتماعی کـه ضـد آزادی بود، 
چگونـه در مجلـس برخورد کردنـد. اما نتیجه 
ایـن اعتراض هـا چه شـد؟ آیا باالخـره مصدق 
تسـلیم شـد و دسـت از این قانون برداشـت و 
ایـن قانـون را لغـو کـرد؟ نکته مهم این اسـت 
کـه او با همـه ادعاهـای آزادی خواهی در طول 
عمـر سیاسـی خـود  ایـن الیحـه را بـا ایـن 
خشـونت تدویـن و امضا کـرد و بـه اعتراضات 
دیگـر  و  بقایـی  دکتـر  و  کاشـانی   آیـت  اهلل 
نماینـدگان مجلس و به اعتراضـات فراوانی که 
در مطبوعـات شـد ترتیـب اثـر نـداد. آیـا این 
دفـاع از قانـون اساسـی و اصـل تفکیـک قوا و 
حقـوق و آزادی های مـردم را می توان اختاف 
 افکنـی میـان آیـت اهلل کاشـانی و مصـدق نام 

نهاد؟
]س: هـدف اصلی از تدویـن این الیحه چه 
بـود؟ مصدق می خواسـت ازطریـق این الیحه 
بـا چـه کسـانی برخورد کنـد؟[ ج: عـده ای در 
سـال های گذشـته مدعی شـده اند این الیحه 
را علیـه حـزب تـوده آورده بودنـد  و حـال آن 
کـه حزب تـوده عماً در نیمه دوم سـال ۳1 و 
نیمه نخسـت سال ۳2 وارد یک ائتاف پنهانی 
بـا مصدق شـده بـود که این اتحاد هم سـپس 
آشـکار شـد. بنابراین این الیحه برای سرکوب 
آزادی خواهـان تدویـن و اجـرا شـد و آن هـم 
بـه اسـتناد اختیاراتـی کـه مصـدق از مجلس 
گرفتـه بـود!  بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنم که 
انگیـزه مصـدق از تصویـب ایـن الیحـه تنهـا 
آن نبـود کـه در دوران نخسـت وزیـری خود  ، 
آزادی خواهـان را سـرکوب کنـد بلکـه هـدف 
او ایـن بـود که پـس از فروپاشـی نهضت ملی 
ایـران هم از این الیحه سـوء اسـتفاده شـود و 

سیاسـت هـای بیگانه بتواننـد مبـارزات ملت 
ایـران را سـرکوب کننـد تا نهضت ملـی ایران 
دوبـاره احیا نشـود.  از همیـن رو در 18 تیر ماه 
1۳۳2 کـه عمر قـدرت و دولـت او رو به پایان 
وخـود او هـم قطعـاً از آن آگاه بود، ایـن بار به 
اسـتناد اختیارات یک سـاله ای کـه از مجلس 
نـام  بـه  را  خشـن تری  الیحـه  بـود  گرفتـه 
»الیحه قانونی تشـکیل و اختیارات کمیسیون 
امنیـت اجتماعـی« امضـا کـرد. دلیـل آن هم 
ایـن بـود کـه قضـات دادگاه هـا بـه سـختی 
زیـر بـار اجـرای مندرجـات الیحـه ی امنیـت 
اجتماعـی علیـه مـردم می رفتنـد. بنابرایـن 
اجتماعـی  امنیـت  کمیسـیون  تشـکیل  بـا 
کـه خـاف اصـل تفکیـک قوا بـود مرکـب از 
فرمانـدار، دادسـتان، رئیـس دارایـی، رییـس 
شـهربانی، رییس ژاندارمری در هر شهرسـتان 
بـه ریاسـت فرمانـدار بـرای اجـرای کیفرهای 
مندرج در الیحه ی امنیت اجتماعی، سـازوکار 
جدیدی را خارج از دادگسـتری تأسـیس کرد. 
مندرجـات و جرم هـای پیـش بینـی شـده در 
الیحه ی 18 تیر سـال ۳2 نیز سـرکوب گرانه و 
مغایـر اصول قانون اساسـی بودنـد. برای نمونه 
در مـاده 5 آن مقـرر شـده بـود: »اجتماعاتـی 
که حـرکات و تظاهراتشـان ایجـاد اضطراب و 
تشـویش در افکار مـی کند! یا نظـم و آرامش 
و یـا آسـایش عمومـی را مختل می سـازد در 
هـر محـل ممنوع اسـت« کـه به معنـی نفی 
کامـل اصـل آزادی اجتماعـات بـود. در ماده 6 
نیـز گفته شـده بـود: »اشـخاص ناراحـت! که 
پیوسـته مـردم را بـه ّضدیـت با یکدیگـر وادار 
می کننـد و موجبـات سـلب آسـایش و اخال 
در نظـم و آرامـش را عمـًا فراهـم می سـازند 
فـوراً به وسـیله ی مأمورین انتظامی دسـتگیر 
و بـا گـزارش امـر تحویـل کمیسـیون امنیت 
مـی شـوند«. کـه بـا ایـن گونـه برچسـب ها 
بـه  می خواسـتند  را  هرکسـی  می توانسـتند 
دسـتاویز ایـن کـه شـخص ناراحتـی اسـت 
دسـتگیر و موجبـات تبعیـد او را فراهم کنند.

]س: مصدق  چه هدفی از سـرکوب مبارزان 
نهضـت ملـی داشـته اسـت؟ این سـرکوب ها 
چـه نفعـی بـرای او داشـت؟[ ج: ...  پرسـش 
شـما بایـد این باشـد که سـود تصویب چنین 
قانونـی بـه جیـب چـه سیاسـتی می رفـت و 
اساسـاً اگـر نهضـت ملـی شکسـت می خـورد 
بهره منـد  شکسـت  ایـن  از  سیاسـتی  چـه 

می شـد؟ هیـچ کـس نمی توانـد تردیـد کنـد 
کـه پیـروزی نهضت ملی ایـران گام بزرگی  در 
جهـت احیای اصول قانون اساسـی و سـعادت 
ملـت ایـران بود و شکسـت آن هم مسـلماً به 
سـود بیگانـگان  به ویژه انگلسـتان بـود که در 
واقـع از قانـون ملی کـردن نفت آسـیب دیده 
و منافـع سرشـار خـود را از دسـت داده بـود. 
بنابرایـن اقدامـات   مصدق  همگی در راسـتای 

حفـظ منافـع انگلسـتان بوده اند. 
]س: کـدام اقدامـات؟[ ج: متوقـف کـردن 
یـک  بـا  انتخابیـه  حـوزه   ۳۳ در  انتخابـات 
اردیبهشـت  در  قانونـی  غیـر  تصویب نامـه 
1۳۳1 و جلوگیـری از وارد شـدن 56 نماینده 
نماینـده مجلـس در دوره هفدهـم،  از 1۳6 
گرفتـن اختیـارات غیـر قانونـی به مـدت یک 
سـال و نیم از مجلـس هفدهـم، پایمال کردن 
اصـل تفکیـک قـوا کـه روح قانون اساسـی و 
مردم سـاالری اسـت، تصویـب   قانـون امنیـت 
روزنامـه  از  گروهـی  بازداشـت  و   اجتماعـی 
بـه  معتـرض  کـه  آن هـا  مدیـران  و  نـگاران 
قانون شـکنی های مصدق بودند. کار خطرناک 
خـاف  رفرانـدوم  یـک  برگـزاری  او  دیگـر 
قانون اساسـی و نمایشـی بـرای منحل کـردن 
مجلـس هفدهـم بـود. در حالـی ایـن مجلس 
دسـتاورد مشـروطیت و نهضت ملی ایران بود. 
آیـت اهلل کاشـانی، دکتـر بقایی، حائـری زاده و 
جمعـاً 22 تـن از نماینـدگان هـوادار نهضـت 
ملـی ایـران کـه در پی مبـارزات طوالنـی وارد 
این مجلس شـده بودند در برابـر این رفراندوم 
و منحـل کـردن این مجلس کـه تیر خاصی   
بـه نهضت ملـی ایران  بـود ایسـتادگی کردند. 
بنابرایـن تمامـی اقدامـات مصـدق در جهـت 
منافع انگلسـتان بود و این حقیقتی اسـت که 

قابـل انکار نیسـت ... 
]س: عـده ای می گوینـد دکتـر بقایی عامل 
ارتباطاتـی هـم بـا سـازمان  بیگانـه  بـوده و 
سـیا داشـته اسـت، در ایـن زمینـه نظر شـما 
تـرور  و  افتـرا  تهمـت زدن،  ج:  چیسـت؟[ 
ایـران  ملـی  نهضـت  پیشـگامان  شـخصیت 
کار  ایـران  تاریـخ  دوران  سـال های  آن  در 
سیاسـت های بیگانـه در  کشـور ما بوده اسـت 
بـرای این کـه نهضت ملـی ایران را بـا ناکامی 
روبـرو کننـد. کسـانی کـه در خال 60 سـال 
گذشـته ایـن تهمت هـا را تکـرار می کنند نیز 
 می خواهنـد شـیوه مداخلـه بیگانـگان در امور 

داخلـی ایـران همچنـان پنهـان بمانـد. ولـی 
حقیقـت در دراز مـدت پنهـان نمی مانـد. اگر 
پرونـده مبارزات نهضت ملی ایران  به درسـتی 
بررسـی شـود می توانم بگویم پـس از آیت اهلل 
کاشـانی هیچ کـس به انـدازه دکتـر بقایی در 
ایـن زمینه مبارزه و تـاش نکرده و هیچ کس 
هـم در بـه قـدرت رسـیدن مصـدق به انـدازه 
دکتر بقایی نقش نداشـته اسـت، چـون این ها 
خودشـان داعیه نخسـت وزیری نداشتند و به 
دنبـال کسـی می گشـتند کـه او بتوانـد ایـن 
مسـئولیت را برعهـده بگیرد، تصـور می کردند 
چـون مصـدق از رجـال پیشکسـوت بـوده او 
را بـه نخسـت وزیـری رسـاندند. مصـدق در 
مبـارزات نهضت ملی ایران نقشـی نداشـت در 
دوران دو سـال و چهار ماه نخسـت وزیری اش 
هـم بـه هیـچ یـک از برنامه هـا و تعهداتی که 
در برابـر مجلـس و ملـت داشـت عمـل نکرد. 
اولیـن بنـد برنامه و تعهد او این بـود که قانون 
ملـی کـردن نفت را اجـرا و نفت ایـران را روانه 
بازارهای جهانی سـازد. با آن که پیشنهادهای 
گوناگونی به او داده شـد و می توانسـت فرمول 
و راه حلـی بـرای اجـرای قانـون ملـی کـردن  
نفـت ایـران پیـدا بکند ولـی   گامـی در اجرای 
برنامـه ی خـود بـر نداشـت و کشـور را بـه بن 
بسـت مالـی و اقتصـادی کشـاند. آن چنان که 
در مـاه هـای تیـر و مـرداد سـال ۳2 از نظـر 
مالـی، کشـور مـا بـه ورشکسـتگی رسـید و 
دولـت امـکان پرداخـت حقـوق کارمنـدان را 
نداشـت. در بـاره اصـاح قانـون انتخابـات هم 
اقدامـی انجـام نـداد. در حالـی کـه او طبـق 
برنامـه ای که به مجلس ارائه داد تعهد داشـت 
کـه قانون انتخابات را اصاح کنـد، اما این کار 
را نکـرد و همیـن باعـث شـد، نهضـت ملی از 
یک پشـتوانه قوی یعنی یک مجلس نیرومند 
محـروم شـود و همـان مجلس نیم  بنـد را هم 
منحـل کـرد.  حـال چگونـه افـرادی در ایـن 
کشـور  ایـن قانون شـکنی ها و ایـن اقدامـات 
خـاف قانون اساسـی و مصالح ملـی را نادیده 
می گیرنـد و رهبرانـی چون دکتـر بقایی را که 
روشـن ترین کارنامـه سیاسـی را دارد بـدون 
هیـچ گونـه دلیلـی متهـم می کننـد. بـه این 
گونـه برخوردها، چه نامی جز ترور شـخصیت 

می تـوان نهـاد؟
 ]س: دکتـر بقایـی در پرونـده قتـل افشـار 
طـوس رئیـس شـهربانی مصـدق متهم شـد. 
آیـا او در ایـن قتـل دسـت داشـت؟[ ج: قتـل 
فجیـع سـرتیپ محمـود افشـار طـوس یکی 
از رویدادهـای مهـم نیمـه اول سـال 1۳۳2 
اسـت. خبـر ربـوده شـدن افشـار طـوس روز 
یکـم اردیبهشـت 1۳۳2 اعان شـد و افرادی 
در پـی آن دسـتگیر و مـورد بازپرسـی قـرار 
گرفتنـد. نخسـتین انحرافـی کـه در پیگـرد 
قتـل افشـار طـوس بـه وجـود آمـد ایـن بود 
کـه مصـدق رسـیدگی بـه ایـن پرونـده را به 
دادسـرای نظامی ارجاع کـرد در حالی که این 
پرونـده بـر پایـه قوانیـن الزم االجرای کشـور 
بایـد در دادسـرای عمومـی پیگـرد می شـد و 
اگـر افرادی متهم می شـدند و قـرار مجرمیت 
در بـاره  آنـان صـادر می گردیـد می بایسـت 
در دیـوان جنایـی و بـا بی طرفـی و اسـتقال 
بـه اتهامـات آنـان رسـیدگی می شـد. ولـی با 
واگـذاری ایـن پرونـده بـه دادسـرای نظامی، 
پیگـرد متهمان ایـن پرونده از مسـیر طبیعی 
قتـل  ایـن  واقعـی  انگیزه هـای  و  خـارج  آن 
آشـکار نشـد و سـرانجام خـون افشـار طوس 
لـوث گردیـد. دولـت مصدق از ایـن قتل برای 
پرونـده  سـازی و از میـان برداشـتن مخالفان 
خـود سوءاسـتفاده کـرد. بـا اقرارهایـی که از 
متهمـان پرونـده بـا شـکنجه گرفتنـد تاش 
کردنـد شـتر قتـل افشـار طـوس را درِ خانـه 
دکتر بقایی بخواباننـد. کار ناجوانمردانه ای که 
دسـت اندرکاران دولتـی کردنـد ایـن بـود که 
ایـن اقرارهـا را در رادیـو که در کنتـرل دولت 
بـود بارهـا پخـش کردنـد و در روزنامه هـای 
وابسـته بـه خـود نیـز منتشـر می کردنـد که 
ایـن در جـای خـود تخلّـف از مقـررات آئیـن 
تـرور  روشـن  نمونـه  و  کیفـری  دادرسـی 

بود. شـخصیت 
ادامه دارد ...

سـردبير: مطالـب ایـن صفحه روایتی اختصاصی اسـت از آنچه در تاریـخ معاصر کرمان روی داده اسـت، این مطالب 
بـرای اولیـن بـار و بـه طور کامـا اختصاصی در پیام ما منتشـر می شـود و خوانـدن آن به همه محققیـن و عاقمندان 

رویدادهـای تاریخی توصیه می شـود.



شماره پیاپی 414   دوره جدید شماره 44
دوشنبه 5 مردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
500022030345 سالمت

کلينيک زیبایی - پزشکی پيام ما

قصـد  سـتون  ایـن  در 
سـواالت  پاسـخ  داریـم 
مـان  پزشـکی خواننـدگان 
را در زمينـه هـای مختلـف 
بدیم.همچنيـن  پزشـکی 
توصيه هـای مهم سـامتی 
از زبـان خـود پزشـکان  را 

باشـيم. داشـته 
خواننـدگان محتـرم لطفا سـواالت خـود را در 
رابطـه بـا تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 10009353412500 پيامـک کنيد تا از 
طریـق دکتـر صفا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در ميـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

سـتون چـاپ کنيم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203
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0۹۳۳...۳5۹۹
ترک های بارداری ام را چگونه درمان کنم؟
راه پيشگيری ترک های پوستی در دوران 

بارداری چيست؟
در مـورد پیشـگیری از تـرک هـای پوسـتی در دوران 
بـارداری بایـد گفت کـه اسـتفاده از روغن زیتـون و کرم 
جوانـه گنـدم از ابتـدای بـارداری مـی توانـد تاثیـر گذار 

شد. با

0۹21...7516
چراگوش ها و دست هایم خواب می روند؟

پشـت سـر، گـوش هـا و دسـت هایـم مـدام در هـر 
حالتـی خواب می روند و انگار سـوزن سـوزن می شـوند. 
در روز هـم کمـر درد دارم و موقع خـواب گردنم درد می 

گیرد و همیشـه کسـل هسـتم مشـکل از کجاسـت؟
این مشـکل ممکن اسـت دیسـکوپاتی در گردن باشـد 
و الزم اسـت از ناحیـه گـردن ام.آر.آی بگیریـد و زیر نظر 

متخصـص داخلی یا ارتوپدی باشـید.

0۹۳۳...2267
پهلوهایم را چگونه کوچک کنم؟ 

اسـلیو  جملـه  از  الغـری  عمل هـای  انجـام  بـا  آیـا 
معـده و... پهلوهایـم کوچـک می شـوند یـا بایـد بـا روش 
لیزرلیپولیـز آنهـا را از بیـن ببـرم؟ راه حـل دیگـر بـراي 
کوچـک کـردن پهلـو چیسـت و چگونـه انجام می شـود؟      
درمـان  بـرای  گـوارش  دسـتگاه  جراحـی  عمل هـای 
چاقـی مرضـی از طریـق کاهـش حجـم، کاهـش جـذب 
غـذا یا ترکیبـی از این 2 روش باعث کاهش وزن و سـایز 
در کل بـدن می شـوند. هـدف از ایـن اعمـال، پیشـگیری 
و درمـان بیمـاری چاقـی مرضـی و عـوارض ناشـی از آن 
ماننـد دیابـت، پرفشـاری خـون، کبـد چـرب، کمـردرد، 
پـا درد و... اسـت. بهبـود ظاهـر بیمـار و کاهش سـایز در 
درجـه  دوم اهمیـت قـرار دارد. اگـر فـردی در محـدوده  
وزن چاقـی باشـد، بایـد ابتـدا بـا اقدامـات مناسـب وزن 
کـم کنـد و پس از رسـیدن بـه وزن ایـده آل جراحی های 
زیبایـی ماننـد پوست کشـی یا لیفت سـینه انجـام گیرد. 
نباشـد،  مطـرح  چاقـی  و  وزن  اضافـه  صورتی  کـه  در 
روش هایـی ماننـد لیپولیـز بـرای اصـاح سـایز موضعـی 

مناسـب خواهـد بود.

0۹۳6...8526
چرا هميشه خسته و کسل هستم؟

فردی 2۹ سـاله و سـرمایی هسـتم. اکثر اوقات خسته 
و کسـل هسـتم. وزنـم 55 کیلوگـرم اسـت. آیا خسـتگی 
و بـی حالـی نشـانه بیمـاری خاصـی اسـت؟ در ضمـن 

بیمـاری تیروئیـد هـم ندارم.
خسـتگی و بـی حالـی یـک شـکایت عمومـی اسـت. 
در یـک مطالعـه در نقـاط مختلف جهان، مشـخص شـد 
تقریبـا 70 درصـد از خانـم هـا چنـد بـار در هفتـه دچار 
خسـتگی و بـی حالـی هسـتند و در مقابـل مشـکات و 
مسـائل خیلـی زودتـر احسـاس خسـتگی، ضعـف و بـی 
حالـی مـی کننـد. بنابرایـن ایـن خسـتگی هیـچ ارزش 
بالینـی نـدارد. مـا صدهـا بیمـاری داریـم که بـا ضعف و 
خسـتگی همـراه هسـتند امـا شـاید از بین صدهـا بیمار 
کـه بـا شـکایت ضعـف و بـی حالـی بـه پزشـک مراجعه 
مـی کننـد تنهـا درصد کمـی از آن هـا برای مثـال فقط 
5 تا 10 درصد شـان علت واقعی پزشـکی داشـته باشـند. 
مـی توانـم بگویم شـاید بیش از ۹0 درصـد از ضعف و بی 

حالـی هـا زمینـه روانشـناختی دارند.

خواص و فواید گل 
ختمی کدام اند

گل ختمـی عـاوه بـر آنکه به 
دلیـل داشـتن گل هـای رنگـی و 
بزرگـش در تزئین خانـه یا باغچه 
کاربردهـای  می شـود،  اسـتفاده 

پزشـکی و درمانـی هـم دارد.
گل  گلبرگ هـای  و  برگ هـا 
شـکل  بـه  می تـوان  را  ختمـی 
دم نـوش و عرقیـات مصـرف کـرد 

اسـت. مفیـد  بیماری هـا  از  انواعـی  بـرای درمـان  کـه 
بـه لحـاظ تاریخـی گل ختمـی در فرهنگ هـای مختلـف به عنـوان گزینه ای 
بـرای درمـان چندیـن بیمـاری کاربـرد داشـته اسـت. در مصـر باسـتان از دم 
نـوش گل ختمـی بـرای کاهـش دمـای بـدن، درمـان بیماری هـای عصبـی و 
قلبـی و افزایـش دهنـده ادرار اسـتفاده می کردنـد. در کشـورهای آفریقایـی نیـز 
دم نـوش گل ختمـی را بـرای درمـان یبوسـت، سـرطان، بیمـاری کبـد و عائـم 
سـرماخوردگی تجویـز می کردنـد. همچنیـن خمیر تولیـد شـده از برگ های این 
گیـاه بـرای درمـان جراحـت روی پوسـت قـرار داده می شـد. در ایـران ایـن دم 
نـوش بـه عنـوان روش درمانـی بـرای کاهـش فشـار خـون بـاال مـورد اسـتفاده 
بـوده اسـت. مطالعـات جدید هـم حاکی از آن اسـت که گل ختمـی می تواند در 
کاهـش فشـارخون و کلسـترول باال موثر باشـد. هرچند الزم اسـت بررسـی های 

بیشـتری در ایـن بـاره انجـام گیرد.

شایع ترین علل 
افزایش حساسيت 
دندان ها  
انجمـن  هیـات  مدیـره  عضـو 
متخصصین دندانپزشکی ترمیمی، 
گفـت: خـوردن غذاهـای ترش که 
منجر به کاهش تدریجی ضخامت 
از  می گـردد،  دندان هـا  مینـای 
جملـه مهم تریـن عوامـل افزایـش 
حساسـیت دندان ها هستند. دکتر 

کیوان سـاعتی دربـاره شـایع ترین علل افزایش حساسـیت دندان ها، اظهارداشـت: 
دربـاره علـل حساسـیت دندان ها می توان بـه عوامل تغذیـه ای و عوامل مکانیکال و 
موارد دندانپزشـکی اشـاره کـرد. وی دربـاره غذاهای ترش، گفت: خـوردن غذاهای 
تـرش بیشـتر از میـزان الزم مانند آب میوه های تـرش، میوه های ترش، لواشـک و 
امثـال آنهـا مخصوصا چنانچه بافاصله مسـواک زده شـود باعـث کاهش تدریجی 
ضخامـت مینـای دندان هـا در ناحیه فوق شـده کـه این خود منجر به حساسـیت 
دندان هـا می گـردد. ایـن متخصص دربـاره عوامل مکانیـکال، افزود: مسـواک زدن 
افقـی و شـدید بـا مسـواک های زبر بـه جای مسـواک زدن عمودی نرم با مسـواک 
متوسـط منجـر به حساسـیت طـوق دندان هـا می شـود. وی گفت: سـومین دلیل 
فشـردن دندان هـا روی هـم در اثـر اسـترس های عصبـی اسـت که به مـرور باعث 
افزایش حساسـیت می شـود البته مـواردی مانند پوسـیدگی ها، ترمیم هـای تازه و 

مشـکات لثـه ای هـم از عوامل دیگر حساسـیت اسـت.

راهی برای کاهش 
سرعت پيری مغز

بـا گذشـت زمـان مغـز دچـار 
تغییراتـی می شـود امـا برخـی از 
ایـن تغییـرات کـه شـاهد آن هـا 
هسـتیم بـه ایـن مفهـوم نیسـت 
کـه وضعیـت وحشـت آوری اتفاق 

افتـاده  اسـت.
دسـت اندرکاران  گفتـه  بـه 
کـه  تخصصـی  گروهـی 

بررسـی هایی دربـاره ایـن موضع انجـام داده، در حالی که باال رفتن سـن آسـیب 
بیشـتری بـه برخـی از افـراد وارد می کنـد بیشـتر مـردم می تواننـد بـرای بهبود 
کیفیـت سامتشـان اقدامـات پیشـگیرانه جـدی و موثـر انجام دهند.پزشـکان بر 
اسـاس بررسـی خـود اظهـار داشـتند: افـراد می تواننـد بـرای حفـظ عملکـرد و 
کارایـی ذهنـی مغزشـان اقداماتـی را انجـام دهنـد کـه داشـتن فعالیت جسـمی 
کافـی، کنتـرل فشـارخون، پیشـگیری و کنتـرل دیابـت و خـودداری از مصـرف 
سـیگار از جملـه ایـن راهکار هـا اسـت. افـراد بزرگسـال نیـز بایـد بـه وضعیـت 
سـامت و درمـان خـود توجـه بیشـتری داشـته باشـند چـرا کـه می توانـد بـر 
سـامت ذهنـی آنـان تاثیـر بگـذارد. آنهـا می گوینـد داشـتن زندگـی اجتماعـی 
فعـال در ارتقـاء سـامت ذهنـی و ادراکـی فـرد تاثیرگذار اسـت. همچنیـن افراد 
بزرگسـال بایـد بـه وضعیـت و نـوع خواب خـود هم حسـاس باشـند و در صورت 

ابتـا بـه هـر گونـه اختـال خـواب آن را جـدی بگیرنـد.

تشخيص سامتی 
از پاها

بـه گفتـه متخصصـان، چشـم 
هـم  پـا  امـا  اسـت،  روح  آینـه 
سـامت  وضـع  دربـاره  می توانـد 
کنـد. بازگـو  را  بسـیاری  مـوارد 

پاهـای سـرد: اگر پاها همیشـه 
سـرد اسـت، ایـن می توانـد نشـانه 
کار ضعیـف غـده تیروئیـد باشـد، 
بـه خصوص اگـر در فرد پوسـت و 

موهـا خشـک اسـت و بـه راحتی خسـته می شـود.
تشخيص سامتی از روی پاها

انگشـتاهای شسـت پاهای متورم: انگشـتان بزرگ متورم و قرمز شـده پا، نشانه 
کاسـیک نقـرس، یکـی از اشـکال آرتریـت اسـت کـه اگر درمـان نشـود می تواند 
تاثیـر منفـی بـر عملکرد کلیه هـا بگـذارد. گرفتگی های مکـرر پاها می تواند نشـان 
دهنـده کمبـود منیزیـم یا پتاسـیم در بـدن باشـد.این عامت همچنیـن می تواند 
نشـان دهنـده گـردش خـون ضعیف و سـطح پاییـن قند در خـون باشـد.برخی از 

داروهـا نیـز می توانـد این اسپاسـم را ایجـاد کنند. 
بـی حسـی و  کرختـی نامفهوم و غیر قابـل توضیح پاها: در برخـی از موارد این 

می تواند نشـان دهنده اسـکلروز پراکنده، آسـیب عصبی و دیابت باشـد. 
پاهـای متـورم و بـاد کـرده: اگـر پاها ورم کننـد و تـا ۳-2 روز بـه همین وضع 

باقـی بماننـد، ایـن می توانـد نشـانه مشـکل در کلیه ها یـا در قلب باشـد.

سامتمراقبت خواصسامت

صبحانه کاهش وزن
کاهـش وزن آسـان نیسـت. امـا بعضـی از 
غذاهـا هسـتند کـه بـه کاهـش وزن کمـک 
می کننـد. ایـن ابـر غذاهـا، سـرعت سـوخت و 
سـاز بـدن را افزایـش می دهنـد و همچنیـن 
باعـث می شـوند مـدت طوالنی تـری احسـاس 
سـیری کنیـد.در نتیجـه با پـر خـوری نکردن، 
وزنتـان کاهـش می یابـد. همچنیـن بیشـتر از 
میـزان نرمـال چربـی می سـوزانید. دفعه ی بعد 
کـه به دنبـال مواد غذایی چربی سـوز هسـتید، 
فرامـوش نکنیـد که این مـواد غذایـی را هم به 

لیسـت خریدتـان اضافـه کنید:
شکالت تیره

درسـت اسـت. ممکـن اسـت ایـن مـاده ی 
شـیرین مـورد عاقه ی شـما، به چربی سـوزی 
کمـک کند. شـکات تیره ای که بـا حداقل 70 
درصـد کاکائـو سـاخته شـده اسـت، هورمـون 
اسـترس یعنـی کورتیـزول را در بـدن کاهـش 

می دهـد. اسـترس با متابولیسـم کنـد، مرتبط 
اسـت. بـا به حداقل رسـاندن هورمون اسـترس 
افزایـش  سـاز  و  سـوخت  سـرعت  بـدن،  در 
می یابـد. همچنیـن تحقیقـات نشـان می دهـد 
که شـکات تیـره، حاوی کافئیـن و تئوبرومین 
اسـت. ایـن ترکیبات، سـرعت سـوخت و سـاز 
بـدن و چربی سـوزی موثـر را تندتـر می کنند. 
بزرگسـاالنی  جداگانـه،  مطالعـه ی  یـک  در 
کـه بطـور منظـم شـکات تیـره می خوردنـد، 
الغرتـر از افـرادی بودنـد کـه از شـکات دوری 
و  ورزش  وجـود  بـا  نتیجـه،  ایـن  می کردنـد. 
مصـرف همـان مقدار کالـری در طـول مطالعه 

آمد. بدسـت 
تخم مرغ

تخـم مرغ هـا یـک وعـده ی غذایـی کامـل 
در یـک بسـته بنـدی کوچـک هسـتند. آنهـا 
پروتئیـن بـا کیفیـت دارنـد، و دارای تمـام ۹ 
اسـید آمینـه ی ضـروری بـرای ترمیـم و رشـد 
فیبرهـای عضانی جدید می باشـند. همچنین 

کمـک  بیشـتر  چربـی  سـوزاندن  بـه  آنهـا 
می کننـد. خـوردن تخـم مرغ، به عضله سـازی 
کمـک می کنـد. دلیلـش ایـن اسـت کـه تخم 
مـرغ حـاوی بلوک هـای سـاختمانی پروتئیـن 
یعنی اسـیدهای آمینه اسـت. خـوردن غذاهای 
غنـی از اسـیدهای آمینـه، باعث رشـد عضات 
می شـود. در نهایـت حفظ عضات هم نسـبت 

بـه چربـی، به کالـری بیشـتری نیـاز دارد.
دانه های کنجد

دانه هـای کنجـد حاوی مواد مغـذی گیاهی 
بـه نـام لیگنان هـا هسـتند. ایـن ترکیبـات بـا 
افزایـش آنزیم هـای کبـدی، چربـی سـوزی را 
را  چربـی  آنزیم هـا،  ایـن  می دهنـد.  افزایـش 
تجزیـه کـرده و سـطح کلسـترول را در بـدن 
حـاوی  کنجـد  دانه هـای  می دهنـد.  کاهـش 
مقـدار متعادلـی از اسـیدهای چـرب ضـروری 
و پروتئیـن هسـتند. مطالعـات متعـدد نشـان 
می دهـد کـه ایـن ترکیبـات، به بهبود سـرعت 
سـوخت و سـاز بـدن کمـک می کننـد. از همه 

بهتـر، دانه های کنجد سرشـار از فیبر هسـتند. 
فیبـر باعـث می شـود که بمـدت طوالنـی تری 
احسـاس سـیری کنیـد، بنابرایـن پـر خـوری 
نمی کنیـد. همچنیـن فیبـر، مانـع جـذب کل 

چربـی در جریـان خـون می شـود.
فلفل )شامل انواع فلفلهای تند و شیرین(

آیا میدانسـتید که فلفل سرشـار از ویتامین 
آنتـی  یـک  بعنـوان   C ویتامیـن  اسـت؟   C
اکسـیدان عمـل می کنـد و از آسـیب سـلولی 
ناشـی از رادیکال هـای آزاد جلوگیـری می کند. 

همچنیـن پوسـت را روشـن و اسـتخوان ها را 
سـالم نگـه مـی دارد. یـک مطالعـه نشـان داده 
اسـت افـرادی کـه در خونشـان دارای سـطوح 
بـاالی ویتامیـن C هسـتند، چربی بـدن کمتر 
و BMI پاییـن تـری دارنـد. همچنیـن، فلفـل 
یـک منبع غنـی از کارنیتین اسـت. کارنیتین، 
مولکولـی اسـت کـه به عضات کمـک می کند 
بـرای تولیـد انرژی چربـی بسـوزانند، و این امر 
منجر به سـرعت سـوخت و سـاز تندتر و روانتر 

می شـود.

4 خوراکی چربی سوز برای کاهش وزن
سامت

چرا از هر 10 کرماني  یک نفر بیماري کلیه دارد؟
 به کوشش عطيه بهره بر

اشـتباهاتي کـه هر روز از شـما سـر مي زنـد، مي تواند 
پس از چند سـال شـما را بـه بخش دیالیز بیمارسـتان ها 

بکشاند.
بسـیاري از مـا عـادت کرده ایـم کـه شـانس بدمـان را 
علـت مبتـا شـدن بـه بیماري هـا بدانیـم و گاهـي هـم 
ژن هـاي بیمار را دلیـل درد کشـیدن مان می دانیم. اینکه 
شـانس در ابتـا بـه بیماري دخیل اسـت و ژن هـا هم در 
ایـن زمینـه بي اثـر نیسـتند درسـت اسـت. امـا در اغلب 
مـوارد، عـادات نادرسـت غذایـي و انتخاب سـبک زندگي 
نامناسـب اسـت کـه بي آنکـه بدانیـد، مي تواند سـامت و 
یـا جان شـما را به خطـر بینـدازد. در پایان سـال 1۳۹۳، 
محمدرضـا گنجـي، رئیـس انجمن نفرولوژي ایـران اعام 
کـرد کـه از هـر 10 کرمانـی یـک نفـر بـا بیماري هـاي 
کلیـه دسـت و پنجـه نـرم مي کند و دو سـال قبـل از آن 
هـم اعـام شـده بود کـه ایـران در زمینـه شـروع و بروز 
سـنگ سـازي کلیـه از کشـورهاي منطقه سـبقت گرفته 
اسـت. ایـن را کـه چطـور ایراني هـا بـا دسـت خودشـان 

کلیه هـاي خـود را بیمـار مي کننـد درادامـه آورده ایـم.
کم آب مي خورید؟

اصـا مي دانید مهم تریـن فعالیتي کـه کلیه ها در بدن 
شـما انجـام مي دهنـد چیسـت؟ مـا بـه شـما مي گوییم. 
آنهـا مثـل فیلتـري بـراي خـون شـما عمـل مي کننـد و 
مـواد زائـد و سـموم بـدن شـما را از بیـن مي برنـد. حاال 
انجـام  کاري  چـه  شـما  بـراي  کلیه هـا  فهمیدیـد  کـه 
مي دهنـد، بایـد بـه ایـن سـوال پاسـخ دهیـد کـه چطور 
آنهـا از پـس چنیـن فعالیـت دشـواري برمي آینـد. جواب 
ایـن سـوال هم سـاده اسـت. وقتي شـما به انـدازه کافي 
آب مي خوریـد، کار کلیه هایتـان بـراي رسـیدن به چنین 
هدفـي را آسـان مي کنیـد. امـا زمانـي کـه در طـول روز 
بـه انـدازه کافـي آب نمي نوشـید، سـموم و مـواد زائـد 
بدن تـان هـم تاشـي بـراي دفـع شـدن نمي کننـد و در 
بـدن شـما مانـدگار مي شـوند. کلیه هایـي کـه در بدنـي 
کـم آب زندگـي مي کنند، خیلـي زودتر از آنچـه که باید 

بیمـار شـده و حتـي جانشـان را از دسـت مي دهنـد.
چه کنیم؟

سـختي  بـه  دهان تـان  در  زبـان  کـه  زمانـي  فقـط 
مي چرخـد، نبایـد لیـوان آب را  برداریـد. حـاال کـه فصل 
گـرم سـال اسـت و احتمـاال بدنتـان آب بیشـتري را از 
دسـت مي دهـد، بـد نیسـت کـه همیشـه یک پـارچ آب 
یخ را روي میزتان داشـته باشـید و مدام سـراغش بروید.

زیاد نمک مي خورید؟
کسـاني کـه با نمک دوسـت هسـتند، با کلیه هایشـان 
دشـمن هسـتند. رسـیدن سـدیم زیـاد بـه بـدن، قطعـا 
تنهـا  نـه  نمک دوسـتي  و  مي زنـد  آسـیب  کلیه هـا  بـه 
فشـارخون شـما را بـاال مي بـرد، بلکـه به کلیه هاي شـما 
هـم آسـیبي جبران ناپذیـر مي زنـد و بـه آنهـا اسـترس 

زیـادي را وارد مي کنـد.
چه کنیم؟

اگـر همیشـه برایتان سـوال اسـت کـه در روز مجاز به 
مصـرف چـه میـزان نمـک هسـتید، بـه شـما مي گوییـم 
کـه تنهـا حـق داریـد هـر روز 5 گـرم نمـک مصـرف 

کنیـد. حـاال خودتـان قضـاوت کنیـد. تـا امروز چقـدر با 
کرده ایـد؟ دشـمني  کلیه هایتـان 

توالت عمومي نمي روید؟
اجابـت  به جـاي  مي دهیـم  ترجیـح  مـا  از  بسـیاري 
عمومـي،  آلـوده  البتـه  و  شـلوغ  توالت هـاي  در  مـزاج 
دستشـویي مان را نگـه  داریـم و تـا رسـیدن بـه خانـه، 
خـود را کنتـرل کنیـم. اگـر براي تـان زیاد پیـش مي آید 
معـرض  در  را  خـود  کنیـد،  کنتـرل  را  ادرارتـان  کـه 
بیماري هـاي مختلـف کلیـه قـرار مي دهیـد؛ از نارسـایي 
کلیـه گرفتـه تـا سنگ سـاز شـدنش و حتـي بي اختیاري 
ادرار، همـه مي تواننـد به خاطـر تحمـل این نیـاز طبیعي 

بیاینـد. سـراغ تان 
چه کنیم؟

نیازهایـش،  مـورد  در  و  کنیـد  توجـه  بدن تـان  بـه 
هوشـیارانه بـا او برخورد کنید. نگه داشـتن ادرار همیشـه 
عمـدي و آگاهانـه نیسـت. گاهي شـما آنقـدر درگیر کار 
هسـتید که مـدت طوالنـي یادتان مـي رود از پشـت میز 
کارتـان بلنـد شـوید و سـري به دستشـویي بزنیـد و این 
دقیقـا همـان اتفاقـي اسـت که مي تواند سـامت شـما را 

بـه خطر بینـدازد.
زیادي شکر مي خورید؟

محققـان مي گوینـد اغلـب افـراد عـادت دارنـد که هر 
روز دو لیوان یا بیشـتر نوشـیدني شـیرین مصـرف کنند. 
چنیـن عـادت تغذیـه اي مي تواند بـه ادرار شـما پروتئین 
وارد کنـد. اولیـن حرفـي که وجـود پروتئیـن در ادرار به 
اسـت کـه کلیه هایتـان خـوب کار  ایـن  شـما مي زنـد، 

نمي کننـد.
چه کنیم؟

تـا آنجـا کـه مي توانیـد قیـد شـیریني جات را بزنیـد. 
شـاید خودتـان هـم ندانیـد که در طـول روز چقـدر مواد 

شـیرین میـل مي کنیـد امـا اگر یـک روز همه مـوادي را 
کـه بـه معده تـان وارد مي کنیـد روي کاغذ بنویسـید، در 
پایـان روز مي فهمیـد که بیشـتر از آنچه خیـال مي کنید 

اهـل خـوردن ایـن خوراکي ها هسـتید.
بدنتان کمبود دارد؟

اینکـه  یـا  داریـد  شـدن  الغـر  قصـد  نیسـت  مهـم 
نمي خواهیـد تغییـري در وزنتـان بدهیـد. در هـر حـال 
شـما بایـد همـه انـواع مـواد غذایـي را بـه انـدازه الزم 
در رژیم تـان قـرار دهیـد. اگـر اهـل خـوردن سـبزیجات 
ویتامیـن  کمبـود  به خاطـر  نباشـید،  تـازه  میوه هـاي  و 
خودتـان را در معـرض ابتا به سـنگ کلیه و یا نارسـایي 
بـراي داشـتن کلیه هـاي سـالم،  کلیـه قـرار می دهیـد. 
بایـد بـه انـدازه کافي ویتامیـن 6B و منیزیـم میل کنید 
و بـا ایـن کار شـانس سنگ سـاز شـدن کلیه هاي تـان را 
پاییـن بیاوریـد. محققـان مي گوینـد اغلـب مـا بـه اندازه 
کافـي منیزیـم مصـرف نمي کنیـم و به خاطر ایـن کمبود 

کلیه هایمـان را در معـرض خطـر قـرار مي دهیـم.
چه کنیم؟

خودسـرانه رژیـم نگیریـد. اگـر مي خواهیـد وزن کـم 
کنیـد، بـه جـاي کـم کـردن میـزان غذاي تـان و حـذف 
کـردن برخـي مـواد سـراغ متخصـص تغذیـه برویـد تـا 
بـه شـما آمـوزش دهـد کـه بـه انـدازه نیـاز بدن تـان، نه 
بیشـتر و نـه کمتـر، مـواد غذایي میـل کنید. گذشـته از 
ایـن، بـراي رسـاندن منیزیـم بـه بدنتـان مي توانیـد هـر 
روز سـبوس برنـج یـا گنـدم میـل کنیـد و یا گذشـته از 
سـبزیجات بـرگ سـبز، سـراغ بـذر کتـان برویـد که هم 

ویتامیـن B دارد و هـم منیزیـم فـراوان.
زیاد گوشت مي خورید؟

ایـن روزهـا بـازار گیاهخـوار شـدن داغ اسـت و برخي 
متخصصـان تغذیـه در مـورد اینکـه انتخـاب یـک رژیـم 

غذایـي کامـل بـراي ایـن افـراد کار پیچیـده اي اسـت و 
آنهـا را معـرض خطـر فقـر غذایـی قـرار می دهد هشـدار 
مي دهنـد. بـا ایـن وجـود بررسـي ها نشـان مي دهـد کـه 
رژیـم غذایـي پرگوشـت و به عبـارت دقیق تـر رژیمي که 
در آن سـهم پروتئیـن حیوانـي زیاد اسـت، مي تواند براي 
کلیه هـا ضـرر داشـته باشـد. از نظـر متخصصـان چنیـن 
عـادت غذایـي بـار متابولیـک کلیه هـا را بیشـتر مي کنـد 
و مي توانـد پـس از چنـد سـال بـه اختـال در عملکـرد 

منجر شـود. کلیه هـا 
چه کنیم؟

بایـد  هـم  بـاز  چنیـن خطـري  از  شـدن  دور  بـراي 
همـان توصیـه بـه ظاهـر تکـراري امـا مهـم متخصصـان 
تغذیـه را رعایـت کنیـد. گنجانـدن مقـدار قابـل توجهي 
سـهم  مي توانـد  روزانه تـان  رژیـم  در  سـبزیجات  از 
پروتئین هـاي حیوانـي را از وعده هـاي غذایـي شـما کـم 
کنـد و فوایـد بي شـمار دیگري را هـم به بدنتان برسـاند.

خوب نمي خوابید؟
اسـت  شـایعي  اتفـاق  خـواب،  مزمـن  محرومیـت 
ناسـازگار  سـاعت  برگـردن  را  آن  افـراد  برخـي  کـه 
یـا  و  کار  برخـي  و  مي اندازنـد  بیولوژیک شـان 
مشـغله هاي دیگـر را بهانـه مي کننـد. امـا ایـن اتفـاق 
افـراد  جـان  بـه  را  متفاوتـي  بیماري هـاي  مي توانـد 
بینـدازد کـه یکي شـان بیماري هـاي کلیـوي اسـت. از 
آنجـا کـه بافـت کلیـه در طـول شـب خـود را ترمیـم 
روزانـه  آسـیب دیدگي هاي  جبـران  بـراي  و  مي کنـد 
تـاش مي کنـد، محـروم بـودن از خـواب کافـي شـبانه 
جبران ناپذیـر  و  جـدي  آسـیبي  کلیه هـا  بـه  مي توانـد 

کنـد. وارد 
چه کنیم؟

 7 تـا 8 سـاعت خـواب شـبانه، نه تنهـا حق شماسـت 
بلکـه کامـل کـردن ایـن میـزان خـواب در شـب بـراي 
سـالم مانـدن بدن تـان ضـروری اسـت. بـا ایـن کار نـه 
تنهـا کلیه هـا، بلکـه معـده و دیگـر ارگان هـاي بدنتان را 
سـالم نگـه مي دارید و به سـامت روان خـود هم خدمت 

بزرگـي مي کنیـد.
زیاد قهوه مي خورید؟

تنهـا نمـک نیسـت کـه مي  توانـد فشـار خـون شـما 
را بـاال ببـرد و بـه کلیه هایتـان اسـترس وارد کنـد. اگـر 
در طـول روز قهـوه و نوشـیدني هایي از ایـن دسـت زیـاد 
مي خوریـد، همـان آسـیبی را کـه مصـرف نمک زیـاد بر 
سـر کلیه مـی آورد بـه آن وارد می کنید. تجربه پزشـکان 
و بررسي هایشـان نشـان مي دهـد کـه قهـوه دوسـت ها و 
کسـاني که بـه این نوشـیدني وابسـتگي دارنـد، در طول 

زمـان سـامت کلیه هاي شـان را از دسـت مي دهنـد.
چه کنیم؟ 

پزشـکان مي گویند نوشـیدن بیشـتر از 2 تـا ۳ فنجان 
قهـوه در طول روز براي بسـیاري از ارگان هاي بدن شـما 
خطرناک اسـت. گرچـه برخي پژوهشـگران فایده هایي را 
بـراي نوشـیدن بیـن 5 تا 7 فنجـان قهـوه در روز معرفي 
کرده انـد، امـا بایـد اعتـراف کنیـم کـه زیـان آن میـزان 

قهـوه، بیشـتر از فواید اندکش اسـت.
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یادداشت

مفهوم شناسی ایثار 
و شهادت

 مژگان مددی/قسمت دوم

آه شهر کولی ها
چه کسی می تواند تو را ببیند و فراموش کند

شهر مشک و اندوه
با قلعه های دارچینی

کارسیا لورکا )اسپانیا(
دلبرم!

چه بر سر قلب تو
اگر بفهمی که امشب

این خانه
و جلوی خانه
به گرو می رود

علی منصور )مصر(
بگذار بر مردم بگریم خورشید خورشید است

مرگ مرگ است
عشق عشق است
میهن میهن است

و فرانسه ی زخم دیده، جز میهن من نیست
آرگون )فرانسه(

وطنم سرزمین گسترده ی آفریقاست
سرزمینی که در خونم حملش می کنم

و در هوا تنفسش می کنم
محمد الفیتوری )سودان(

آه میهن من!
چه لحظه فرخنده و بی پایانی

هیچ چیز بهتر و زیباتر از چشمان
ماده گوساله ات نیست

سرگشی یسنین )روسیه(
شـاعران و نویسـندگان بسـیاری از ایـن حـس سـخن 
گفته انـد و مرزهـای سـرخ هـر سـرزمینی جایـی برای 

رویـش شـعرهایی ایـن چنین اسـت:
ایثـار و شـهادت زمانی ایـن نیز فراتر مـی رود و معنای 
نیـز  دینـی  آموزه هـای  بـا  کـه  می یابـد  عمیق تـری 
هـم سـو گـردد. »آیـا می پنداریـد شـهدا می میرنـد، 
آن هـا همانـا زنده هسـتند و نـزد پروردگارشـان روزی 
می-خورنـد.« اسـام دین یک سـرزمین نیسـت برای 
یـک  نسـخه ی  نشـده  گفتـه  نـژاد خـاص  یـا  مـردم 
فرهنـگ نیسـت، دینـی بـرای نجـات بشـریت اسـت، 
دینـی کـه بـا گـذر و توجـه بـه تاریـخ آن درمی یابیـم 
کـه تنهـا از خودگذشـتی یـاران و وفـاداران آن بود که 
توانسـت تـا امـروز از آن پاسـداری کنـد، پـس تمـام 
سـرزمین های اسـامی سـرزمین ماسـت، همه ی آن ها 
یـادگاران مادریمـان هسـتند. شـهدا با شـما می مانند 
کـه  سـمیه  و  یاسـر  عمـاد،  چـون  اسـطوره هایی 
نمودهای واالی شـهادت هسـتند، ایثار یـاران حضرت 
محمـد)ص( در اوایـل اسـام آن ها راه نجـات این دین 
بـه حسـاب می آینـد، چـه کسـی می توانـد آن را انکار 
کنـد، ... تاریـخ اسـام راهـش را بـا خـون شـهیدان 
گشـوده و پیونـد خورده اسـت بـه امـروز و این تقدس 
در آثار و یادداشـت ها و وصایای تمام شـهدا پیداسـت. 
تنهـا نشـانه ای کـه در ایـن آثـار یـک سـان به دسـت 

می آیـد توجـه بـه مفهـوم ایثـار و شـهادت اسـت.
تمـام حـوادث تاریخـی در اسـامی می توانـد بـه هـم 
وصـل باشـد و به هم ارجاع داده شـود، شـهدای کربا 
نمونـه ی واالتریـن فرهنـگ شـهادت در تمـام اعصـار 

شـناخته می شـود.
در شـعر مقاومـت ایـران بـه برتریـن نمونـه در ایـن 
ویژگـی پیونـدی اسـت کـه شـاعران میـان رزمندگان 
ایـن عصـر و جنـگ هشـت سـاله، بـا واقعـه ی کربا و 

شـهدا و حـوادث آن برقـرار می کنـد.
ملـت ایران سـال ها بـه واقعـه دردناک کربا گریسـته 
و بـا ایـن مبـارزه دوباره خویشـتن را میان دسـت های 
تاریـخ می بینند و شـروع به سـرایش و خلـق آثار ادبی 

می نمایـد کـه ریشـه در فرهنگ عاشـورایی دارد.
فرهنـگ عاشـورایی همـان فرهنـگ شـهادت اسـت، 

فرهنـگ ایثـار و مقاومـت اسـت.
انسـان ابتدایی به حکم غریـزه و برای دفاع از فرزندش 
گاه تنهـا نشـانه هایی از دفـاع و مبـارزه را از خـود بروز 
می دهـد، انسـان شـرقی دارای حسـن وطـن پرسـتی 
اسـت و بـرای دفـاع از جـان و مـال و نامـوس خـود از 
خوشـی می گذرد و انسـان واال دین را برتر می شـمارد 
و خونـش را در راه دیـن نثـار می کند، اینجـا نه مرزها 
معنـا دارنـد و نـه احسـاس مالکیت انسـانی، تنها بشـر 
واال مـد نظـر اسـت. رفتـاری متعلق بـه تنها نوع بشـر 
واال و باالتریـن مشـکل ایـن عمل بزرگ در حماسـه ی 
بی بدیل عاشـوار نهفته اسـت. شـاعران و نویسـندگان 
معنامـدار بسـیاری ایـن ادبیـات ایثـار و شـهادت را با 
ادبیـات دفـاع مقدس ایران مقایسـه کرده انـد و معتقد 

بودنـد همان تأثیر را داشـته اسـت.

اعضای شورای مرکزی جشنواره فرهنگی اقتصادی استان کرمان

آقای مظفر اسکندری زاده
مشاور عالی اقتصادی

آقای پيروز ارجمند
 کميته هنر

مدیر کل سابق دفتر موسیقی وزارت ارشاد

آقای فرشيد فاح
دبير فرهنگی جشنواره

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان

آقای یاسر سليمانی
دبير جشنواره

مشاور اجرایی دبیرخانه کالن شهرها

آقای حميد ذکا اسدی
نایب ریيس جشنواره

معاون استاندار کرمان

آقای عليرضا رزم حسينی
رئيس جشنواره
استاندار کرمان

آقای سليمان عليدادی
کميته ميراث فرهنگی و گردشگری

رییس اسبق کاوش های باستان شناسی کرمان

آقای اصغر رستمی
 کميته علم و فناوری

معاون وزیر علوم

آقای موسوی
کميته کشاورزی و محصوالت غذایی

مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان

آقای متصدی 
کميته محيط زیست

معاون محیط زیست کشور

آقای اميرتيموری
 ریيس کارگروه مطبوعات 

سردبیر روزنامه پیام ما

آقای رحيم نژاد
ریيس کارگروه بم و زلزله

استاد دانشگاه

آقای مهدی سياوشی
کميته ميراث فرهنگی و گردشگری
مدیر عامل شرکت هفت باغ علوی

آقای عباس پورنصاری
کميته ارتباطات و تبليغات

رییس هیات مدیره دخانیات ایران

آقای سعيدی
کميته کشاورزی و محصوالت غذایی

مدیر کل جهاد کشاورزی شمال استان

حجت االسام محمد زاده
کميته مذهبی و فرهنگی

رییس اوقاف شهرستان تهران

آقای عبداللهی 
کميته اقتصاد مقاومتی

معاون بنیاد 

آقای گاب زاده 
ریيس کارگروه کرمان در گذر تاریخ

رییس مرکز کرمان شناسی

آقای سيد محمد حسينی
عضو شورای مرکزی

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی

آقای محمدمهدی احمدی خواه 
مشاور حقوقی جشنواره

استاد دانشگاه

آقای شاکری
کميته عشایر

مدیر کل اداره عشایری شمال استان

آقای رضا سنجری
کميته فرصت های سرمایه گذاری

مدیر کل امور اقتصادی استانداری کرمان

آقای سعيدی کيا
 کميته اقتصاد مقاومتی

رییس بنیاد مستضعفان کشور

آقای طبيب زاده
 کارگروه کویرشناسی

نایب رییس اتاق بازرگانی استان

آقای وفایی
 کميته ميراث فرهنگی و گردشگری

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری

آقای حسنی سعدی 
کميته شهدا و ایثارگران
رییس بنیاد شهید استان

سرکار خانم عشرت شایق
کميته مفاخر و نام آوران

معاون شهردار منطقه 22 تهران

حجت االسام حاتم پوری 
کميته مذهبی و فرهنگی

معاون امور مساجد استان تهران

سرکار خانم حسينی 
کميته بانوان کارآفرین

مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان

آقای اکبر رشيدی مقدم 
ریيس کارگروه کویرشناسی
عضو اتاق بازرگانی استان

آقای محمود محمودی نيا
کميته ورزش و جوانان

مدیر کل ورزش و جوانان استان

آقای مهدی ابوالحسنی
 کميته شهدا و ایثارگران

رییس حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

آقای محسن جال پور
کميته صنایع و معادن

رییس اتاق بازرگانی ایران

آقای شاهيد مظفری بمی
کميته فرصت های سرمایه گذاری

مدیر مطالعات اقتصادی وابسته به صدا و سیما 

آقای رجبی زاده 
کميته منابع طبيعی

مدیر کل منابع طبیعی شمال استان

 
آقای سيد محی الدین طيبی

 ریيس کارگروه تمدن هليل
مشاور حقوقی دبیرخانه کالنشهرها

آقای محمدعلی شجاعی
کميته ورزش و جوانان

رییس کنفدارسیون تیراندازی با کمان آسیا

آقای مجتبی یزدان پناه
 مشاور عالی تبليغاتی و هنری

استاد دانشگاه

آقای گرامی
 کميته علم و فناوری

معاون استاندار کرمان

حجت االسام عرب پور 
کميته مذهبی و فرهنگی

مدیر کل سازمان تبلیغاتی اسالمی استان

آقای صفرزاده
 کميته محيط زیست

مدیر کل محیط زیست استان

آقای عليرضا دليری
عضو شورای مرکزی 

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری
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کوچکی در مس 

بازیکـن فصـل قبـل فـوالد نویـن اهـواز بـا امضـای 
قـراردادی بـه تیـم مـس کرمـان پیوسـت.

بازوبنـد  بسـتن  سـابقه ی  کـه  کوچکـی  ادریـس 
قبـل  فصـل  در  هـم  را  نویـن  فـوالد  تیـم  کاپیتانـی 
داشـت بـه کرمـان آمـد تـا پـس از اضافـه شـدن بـه 
جمـع بازیکنـان مـس فصـل آینـده در ایـن تیـم توپ 

بزنـد.
کوچکـی کـه در دفـاع راسـت بـازی می کنـد، فصل 
قبـل در تمـام بازی هـای فـوالد نویـن بـه زمیـن رفت 
و در مجمـوع 1666 دقیقـه بـرای ایـن تیم بـازی کرد 
و یکـی از بازیکنـان موثـر در راه صعـود فـوالد نوین به 

لیـگ برتـر بود.
ایـن بازیکـن بـا حضـور در تمرینات تیم مس رسـما 
کار خـود را بـا ایـن تیـم و زیـر نظـر وینگـو بگوویـچ 

کرد. آغـاز 
 6۹ سـال  بهمـن  دوازده  متولـد  کـه  کوچکـی 
شموشـک،  تیم هـای  در  بـازی  سـابقه ی  می باشـد، 
نویـن  فـوالد  و  اسـتقال خوزسـتان  اهـواز،  اسـتقال 

دارد. را  اهـواز 

زوج خـط دفاعـی مـس کرمـان در نیـم فصـل دوم 
بـا تمدیـد  رقابت هـای لیـگ دسـته اول فصـل قبـل، 

قراردادهـای خـود در ایـن تیـم مانـدگار شـدند.
فصـل  کـه  مختـاری  محمـد  و  نظیـف کار  علیرضـا  
قبـل زوج بسـیار خوبـی در دفـاع میانـی مس تشـکیل 
داده بودنـد، ظهـر امـروز بـا حضـور در باشـگاه مـس، 
بـرای فصـل بعـد هـم با ایـن تیم بـه توافق رسـیدند تا 

همچنـان در کنـار هـم بـرای مـس بـازی کننـد.
بـا حضـور نظیـف کار و مختـاری و جـذب چند دفاع 
میانـی خوبـی که بـرای مـس در این فصل انجام شـده 
می توانـد  هـواداران مـس  و  فنـی  کادر  اسـت، خیـال 
از اسـتحکام خـط دفاعـی تیـم مـس بـرای فصـل بعـد 

باشـد. راحت 
مختـاری و نظیـف کار از فـردا در تمرینـات تیم مس 
حاضـر می شـوند و کار خـود را رسـما بـرای فصـل بعد 
باشـگاه  مذاکـره ی  کار  کـرد.  آغـاز خواهنـد  بـا مـس 
مـس بـا چنـد بازیکن دیگـر نیز نهایی شـده اسـت که 
بـه محـض امضـای قـرارداد بـا آن هـا نیـز اسـامی این 

بازیکنـان نیـز اعـام خواهد شـد.

بـا  نشسـت  در  زاهـدی   محمدمهـدی 
ورزش  اهالـی  و  قهرمانـان  پیشکسـوتان، 
کرمـان اظهار داشـت: کرمان عزیـز، کرمانی 
که دیار کریمان اسـت و بـه پهلوانی، نجیبی 
و بـه بصیرت معروف اسـت، دردهـای پنهان 
بزرگـی دارد و اگـر بـرای ایـن دردهـا فکـر 
نمی شـد، ایـن بیماری هـا تبدیل به سـرطان 
بدخیـم و غیرقابـل درمـان بـود و کرمـان را 
از پـای در مـی آورد. بـه گـزارش فـارس وی 
خاطرنشـان کـرد: مشـکات زیـاد اسـت، اما 
برخـی از مشـکات آن قدر حاد هسـتند که 
اگـر برطـرف نشـود، کرمـان در چنـد سـال 
آینـده قابـل اسـکان نخواهـد بـود. نماینـده 
شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم 
اسـامی گفت: یکـی از آن مشـکات بحران 
آب اسـت، کرمـان زیر خط قرمـز بحران آب 
اسـت و هـم اکنـون مـا از عمـق ۳70 متری 
تـا چهـار سـال  و  اسـتخراج می کنیـم  آب 
آینـده اگـر آب را بـه کرمـان انتقـال ندهیم، 
بایـد از ایـن اسـتان مهاجـرت کنیـم.  وی 
ادامـه داد: مـا در چهار سـال گذشـته تاش 
زیـادی در مـورد بحـران آب انجـام دادیـم و 
بـرای ایـن امـر تمهیداتـی اندیشـیده شـده 
و انتقـال آب شـامل انتقـال آب کشـاورزی، 
شـرب و صنعتـی اسـت. زاهـدی گفـت: یک 
هـزار و ۳50 میلیـارد تومـان بودجـه انتقال 
آب اسـت و ما جلسـات زیادی را داشـتیم و 
بحـث انتقـال آب پـول و بودجه زیـادی نیاز 

دارد و انجـام ایـن مـورد، کار مشـکلی بود و 
همچنیـن اسـتاندار کرمـان بـازوی قـوی ما 
در ایـن امـر بـود و مـن همیـن جـا از ایـن 

بـرادر بزرگـوار تشـکر می کنـم.
7500 نفر اشتغال زایی در کرمان

رئیـس مجمع نماینـدگان اسـتان کرمان 
در مجلـس شـورای اسـامی بیـان داشـت: 
مشـکل کار، یکی از مشـکات دیگـر کرمان 
اسـت و بایـد این اسـتان را صنعتـی کنیم تا 
اشـتغالزایی داشـته باشیم تا مشـکل بیکاری 
جوانـان برطـرف شـود.زاهدی تصریـح کرد: 
کـه  بـود  مـوردی  پتروشـیمی  صنعـت 
مسـئوالن اسـتان کرمـان 20 سـال دنبـال 
آن بودنـد، امـا موفـق بـه انجـام آن نشـده 
بودنـد و مـا در جلسـاتی که همراه اسـتاندار 
بـه دیـدار وزیر نفـت رفتیـم، توانسـتیم این 
صنعـت را در کرمـان راه انـدازی کنیـم و 4 
هـزار و 500 نفـر اشـتغال مسـتقیم و 40 
هـزار نفـر اشـتغال غیرمسـتقیم از مزایـای 

راه انـدازی ایـن مجتمـع اسـت.
وی عنـوان کـرد: کارخانـه فـوالد کرمـان 
نیـز از پروژه هـای در دسـتور کار اسـت کـه  
و  دارد  اشـتغال زایی  نفـر  هـزار  از 2  بیـش 
ان شـاء اهلل بهمن مـاه سـال آینـده افتتـاح و 
همچنیـن تا بهمن ماه سـال جـاری در طرح 
توسـعه السـتیک بـارز یک هـزار نفـر در این 
کارخانـه مشـغول بـه کار می شـوند.زاهدی 
ادامـه داد: کرمـان به سـمت بحـران امنیتی 

 ۳00 از  بیـش  اسـتان  شـمال  در  مـی رود؛ 
هـزار نفر اتبـاع بیگانـه زندگـی می کنند که 
آمـاری در حـدود 17 درصد اسـت که 200 
هـزار نفـر بـدون مجـوز و کارت شناسـایی 
و  جرم هـا  از  بسـیاری  می کننـد،  زندگـی 
کارهای شـوم توسـط آنهـا انجام می شـود و 
مـا نگرانی جـدی در این زمینـه داریم و اگر 
کاری نکنیـم تا چهار سـال آینده به واسـطه 
ناامنـی نمی توانیـم در کرمـان زندگی کنیم.

تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  رئیـس 
مجلـس شـورای اسـامی خاطرنشـان کـرد: 
توافق هـای  بـه  تامیـن  شـورای  جلسـه  در 
خوبـی رسـیدیم و طی دو سـال ایـن معضل 
مهـار می شـود و مـا بـا ایـن پدیـده مقابلـه 
بـه  می خواهیـم  هـم  مـردم  از  و  می کنیـم 
مـا کمـک کنند.زاهـدی ادامـه داد: از تمـام 
ورزشـکاران ورزش دوسـت و قهرمانانـی کـه 
مـدال آور شـدند و مدیرانی کـه با تاش های 
تشـکر  می کننـد  ورزش خدمـت  بـه  خـود 
رنج هایـی  و  درد  کرمـان  ورزش  می کنـم؛ 

دارد کـه بایـد بـه آنها رسـیدگی شـود.
صنایع بزرگ به کمک ورزش

 استان بیایند
بایـد  مـا  گفـت:  مجلـس  نماینـده  ایـن 
ورزش همگانـی را تبدیـل بـه یـک فرهنـگ 
افزایـش  را  کرمـان  ورزش  سـرانه  و  کنیـم 
دهیـم و کاری کنیـم، باشـگاه صنعـت مس، 
ورزش  کمـک  بـه   ... و  ماهان ایـر  گل گهـر، 

اسـتعدادیابی  بـا  و  بیاینـد  کرمـان  اسـتان 
بتوانیـم ورزشـکاران بومی بیشـتری داشـته 
و  آمـوزش  کمیسـیون  رئیـس  باشـیم. 
تحقیقـات مجلـس شـورای اسـامی تصریح 
کـرد: باید حتمـا اسـتعدادیابی انجـام دهیم 
و ایـن امـری مهم اسـت و باید همـه صنایع 

را پـای کار آوریـم.
زاهـدی تاکیـد کـرد: مـا در سـال اخیـر 
بـه همـت برخـی از دسـتگاه ها بـه کمـک 
را  آنهـا  و  رفتیـم  ورزشـکاران  از  عـده ای 
حمایـت کردیـم، ورزشـکاران بایـد وحـدت 
داشـته باشـند و همدلـی و همزبانـی ایـن 

قشـر عزیـز، توسـعه ورزش اسـتان کرمان را 
بـه دنبـال دارد.وی اظهـار داشـت: از اعضای 
شـورای شـهر کرمـان تقاضـا داریـم، عـاوه 
بـر پـارک نخبـگان ورزش، مـوزه ورزش و 
سـندهای ورزشـی را داشـته باشـیم و ایـن 
امـر به ورزشـکاران انـرژی می دهد و سـبب 

آنهـا می شـود. تشـویق 
خوبـی  کارهـای  داشـت:  بیـان  زاهـدی 
پیسـت  و  دوچرخـه  پیسـت  قبیـل  از 
اسب سـواری شـکل می گیـرد و مـا تـاش 
خـود را بـرای توسـعه ورزش و حمایـت از 
ورزشـکاران اسـتان کرمـان انجـام می دهیم.

هرچنـد هنـوز حکـم رسـمی فدراسـیون 
فوتبـال از بابـت اتهـام تبانی به تیـم فوتبال 
مـس کرمـان رسـما اعـام نشـده اسـت اما 
رئیـس  زاده  مصاحبـه روز گذشـته محمـد 
کمیتـه اخـاق فدراسـیون فوتبال با سـایت 
رسـمی ایـن نهـاد و اعـام حکـم محرومیت 
کرمـان  مـس  باشـگاه  سـابق  عامـل  مدیـر 
بـه  اسـت.  داشـته  را  خـود  تبعـات خـاص 
خصـوص اینکـه وی به صراحـت از باز بودن 
ایـن پرونـده و بـه نوعـی تهدید بیشـتر مس 

از ایـن بابـت نیـز صحبـت کرده اسـت.
موضـوع  مـس  بـه  تبانـی  اتهـام  بحـث 
جدیـدی نیسـت و نزدیـک بـه 5 مـاه مـی 
مـس  هـواداران  و  باشـگاه  ایـن  کـه  شـود 
بـه شـدت بـا آن درگیـر بودنـد و در همـه 
مـس  باشـگاه  دفاعیـات  گذشـته  روزهـای 
نیـز از بابـت اتهامـات بـه ایـن باشـگاه بـه 
کـه  زمانـی  و  اسـت  شـده  منتشـر  کـرات 
فیـش هـای واریـزی بـه مبلـغ ده میلیـون 
بـه عنـوان اسـناد اصلـی ایـن اتهام منتشـر 
گردیـد، باشـگاه مـس کرمان نیـز نامه هایی 
را منتشـر کرد که از سـوی سـازمان لیگ به 
باشـگاه های کشـور ارسال شـده بود و بابت 
همـکاری بـا م.نـون، بـا باشـگاه هـا مکاتبـه 
شـده بـود، کـه باشـگاه مـس نیز بـر همین 
اسـاس مبالـغ مطرح شـده را پرداخـت کرد. 
و جالـب اینکـه این مبالغ از سـوی بسـیاری 
از باشـگاه هـای دیگـر کشـور نیـز پرداخـت 
گردیـده بـود که همیـن مبلغ نیز بـه عنوان 
اصلـی تریـن دلیـل اتهـام بـه مـس مطـرح 

بود. شـده 
هرچنـد بارهـا اعـام شـد کـه ایـن نامـه 
در سـال ۹1 ارسـال شـده اسـت امـا این در 
اصـل موضـوع هیـچ تفاوتی ایجـاد نمی کند 
و آن اینکه فرد معرفی شـده رسـما از سـوی 
سـازمان لیگ معرفی شـده اسـت و غامرضا 
بهـروان رئیـس این نهـاد رسـما در مصاحبه 

خـود عنـوان کـرد کـه م.ن از سـوی یکی از 
بـه وی معرفـی شـده  نماینـدگان مجلـس 
اسـت و او نیـز ایـن فـرد را بـا نامه سـازمان 

لیـگ بـه باشـگاه هـا معرفی کرده اسـت.
بهـروان در ادامه مصاحبه خـود در برنامه 
در  هـا  آن  عنـوان کـرد کـه  نـود صراحتـا 
ادامـه متوجـه شـدند کـه ایـن فـرد کارهای 
مشـکوکی انجام مـی دهد ولی بـا وجود این 
اطـاع، سـازمان لیگ هیـچ نامـه دیگری به 
باشـگاه هـا از بابـت عـدم همـکاری بـا وی 

ارسـال نکرده اسـت...
بـا ایـن صحبـت چنـد سـوال بـه ذهـن 
متبـادر مـی شـود و آن اینکـه پـول هـای 
دریافتـی از سـوی باشـگاه هـا از سـال ۹1 
چـه سرنوشـتی داشـته اسـت؟! پـول هایـی 

کـه از سـوی تعـداد زیـادی از باشـگاه هـای 
ورزشـی کشـور پرداخت شده اسـت و مبالغ 
آن مشـابه پرداختـی مس بوده اسـت. ضمن 
اینکـه پـس از جنجال های صـادق درودگر، 
ایـن زوم فقـط روی باشـگاه مـس صـورت 
گرفـت کـه در سـال ۹۳ ایـن پرداختـی هـا 
را انجـام داد و چه بسـا باشـگاه های دیگری 
هـم در بیـن ایـن سـال ها بـوده باشـند که 
بر اسـاس همیـن نامـه مطابق رفتار باشـگاه 
مـس پرداخت هایـی انجام داده انـد که این 
موضـوع دیگـر هیچگاه روشـن نخواهد شـد!

بـرای  فدراسـیون  دلیـل  تمـام  اگـر 
مـس  باشـگاه  عامـل  مدیـر  محکومیـت 
پرداخـت همیـن پـول بـوده باشـد کـه باید 
باشـگاه هـای زیـادی در کشـور بـا همیـن 

محکومیـت روبـرو شـوند! و اگـر فدراسـیون 
دلیـل دیگـری بـرای ایـن موضـوع دارد کـه 
بایـد بـه طـور شـفاف اقـدام بـه انتشـار آن 

کنـد.
حکمـی که فدراسـیون بـرای ایـن ماجرا 
صـادر کرده اسـت بسـیار عجیب اسـت ولی 
نکتـه ای کـه بـا صـدور ایـن حکـم کامـا 
روشـن مـی کنـد ایـن مـی باشـد کـه بـا 
وجـود آن خیلـی از افـراد از بررسـی خیلـی 
موضوعات تبرئه خواهند شـد.... بررسـی این 
سـواالت کـه چرا سـازمان لیگ کـه این فرد 
را رسـما معرفـی کـرده بـود، مجددا نسـبت 
بـه عـدم همـکاری باشـگاه هـا بـا وی اقدام 
نکـرد و هشـدار الزم را نـداد؟! و اینکـه اگـر 
پـول هـای واریـزی از سـوی باشـگاه هـای 

دیگـر مصـداق کاهبـردای بـوده اسـت چرا 
بـرای باشـگاه مـس بایـد مصـداق شـروع به 
تبانـی قلمـداد شـود و اگـر صـادق درودگـر 
بـرای توجیـه اتهـام زنـی های خـود به مس 
ایـن موضـوع را عنـوان نمـی کـرد آیـا ایـن 
موضـوع بـرای مـس کامـا مشـابه بـا سـایر 
باشـگاه هـای دیگـر نبـود؟! و بر این اسـاس 
تکلیـف رفتـار دو گانه فدراسـیون با باشـگاه 
مـس و سـایر باشـگاه هـا بـر چـه اسـاس 

است؟!
صـادق  نکنیـم  فرامـوش  اینکـه  ضمـن 
درودگـر اتهـام تبانـی بـه مـس را از بهمـن 
مـاه سـال ۹۳ و پـس از سـه بـازی نخسـت 
نیـم فصـل دوم آغـاز کـرده بـود و از همـان 
زمـان فدراسـیون بـرروی نتایـج تیـم مـس 
حسـاس شـده بـود و جالـب اینکـه واریـزی 
هـای انجام شـده به حسـاب م.ن در اسـفند 
قبـول  اند...اینکـه  بـوده  بعـد  فروردیـن  و 
کنیـم بـا وجـود ایـن شـرایط، باشـگاه مس 
بـا حسـاب رسـمی باشـگاه اقـدام به شـروع 
تبانـی کـرده اسـت کـه بسـیار خنـده دار و 

مضحـک اسـت...!
حکـم  تـای  دو  دو  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
فدراسـیون بـا قضیه چهار نمی شـود و برای 
همیـن ایـن حکـم سراسـر ابهـام و تعجـب 
اسـت و از انجـا کـه ایـن حکـم پرابهـام بـا 
آبـروی یک اسـتان و یک باشـگاه بـازی می 
کنـد، الزم اسـت فدراسـیون در رابطـه با آن 

کامـا روشـنگری کنـد.
ایـن حکم بـرای کرمانـی ها ایـن ابهام را 
ایجـاد مـی کنـد  که بـا صـدور آن از خیلی 
هـا تبرئه صـورت گرفـت...از صـادق درودگر 
گرفتـه کـه مـاه ها اتهـام اصـل تبانـی را به 
باشـگاه مس وارد کـرد تا مسـائلی که منجر 
بـه دریافـت وجوهاتی مشـابه پرداختی های 
ایـن  در  اسـت  بهتـر  مـس شـد...!  باشـگاه 

قضیـه کمـی کاه خـود را باالتـر بگذاریم.

رئيس مجمع نمایندگان استان کرمان: 

صنایع بزرگ به کمک ورزش استان بيایند

با حکم فدراسیون چه کسانی تبرئه می شوند؟!
 سعيد قرایی

خبر

صعود تيم کوهنوردی 
استانداری کرمان به 
قله توچال

سـعید شـریفیان سرپرسـت 
اسـتانداری  کوهنـوردی  تیـم 
کرمـان گفـت :  اولیـن صعـود 
وزارت  کوهنـوردان  سراسـری 
کشـور بـه قلـه دماونـد ) یادمان 
شـهدای وزارت کشور( 26  تا 28 

مـرداد مـاه برگـزار می گـردد.  وی افزود: به همین مناسـبت و جهـت برگزاری 
هـر چـه بـا شـکوه تـر ایـن برنامـه از هـر اسـتان سـه نفـر کوهنـورد ذیصاح 
بـه وزارت کشـور معرفـی شـده و ایـن افـراد بایسـتی در دو اردوی آمادگـی و 
هماهنگـی اولیـه بـرای صعـود به قلـه توچـال و قله خل نـو در تهـران حضور 
یابند. سرپرسـت تیـم کوهنوردی اسـتانداری افزود: صعود به قلـه۳۹65 متری 
توچـال در روز یکـم مـرداد ماه جاری طبـق برنامه انجام شـد وتیم کوهنوردی 
اسـتانداری کرمـان بـا موفقیـت ایـن مهـم را بـه انجـام رسـانید. وی گفـت : 
هـم اکنـون ایـن تیـم بایسـتی خـود را بـرای صعـود بـه قله خـل نو بـا ارتفاع 
4۳74متـر آمـاده نمایند. شـریفیان در پایـان افزود : ان شـاءاهلل پس از فتح قله 
خـل نـو کـه در پانزدهم مـرداد ماه جـاری انجام مـی گیرد ،  تیـم کوهنوردی 

اسـتانداری کرمـان مصمـم بـه فتـح قلـه دماونـد ) بـام ایـران(  خواهـد بود.

بخشی از پول های 
بلوکه شده فوتبال 
برگشت

بـا  جوانـان  و  ورزش  وزیـر 
اشـاره بـه اینکـه بخـش عظیمی از 
پول های بلوکه شـده فوتبـال ایران 
بـا رایزنی هـای صـورت گرفتـه بـه 
کشـور بازگشـته، تصریح کـرد: »از 
ایـن مقدار تقریبا یـک میلیون دالر 

دیگـر باقـی مانـده که بـا رایزنی ها و مذاکرات در حال بازگشـت به کشـور اسـت.« 
محمـود گـودرزی بـا اشـاره بـه 10 میلیـون دالر پول هـای بلوکه شـده ایـران در 
جریـان صعـود تیـم ملـی فوتبـال به جـام جهانـی برزیل گفـت: »تاکنـون بخش 
عظیمـی از ایـن پول هـا بـا رایزنی هـای صورت گرفته به کشـور بازگشـته اسـت.« 
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه بلوکـه شـدن 10 میلیون دالر سـهم ایـران از فوتبال 
ارتبـاط چندانـی بـا قضیـه تحریم ها نداشـته اسـت، گفـت: »از این مقـدار تقریبا 
یـک میلیـون دالر دیگـر باقـی مانده اسـت کـه بـا رایزنی هـا و مذاکـرات در حال 
بازگشـت بـه کشـور اسـت.« گـودرزی خاطرنشـان کـرد: »قرار اسـت بعـد از قول 
رییـس جمهـوری، درخواسـتی را بـه صـورت مکتـوب بـه ایشـان ارائـه کنیـم تا 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور از ردیف هـای مربوطـه، اعتبـاری را برای 
آماده سـازی تیم هـای ملـی جهت حضـور در بازی هـای المپیک در اختیـار وزارت 

ورزش و جوانـان قـرار دهـد.«

قرعه کشی 
رقابت های ليگ یک 
عصر امروز انجام 
خواهد شد

ایـن  لیـگ  بازی هـای  هرچنـد 
فصـل در یک گروه برگزار می شـود 
رقابت هـا  ایـن  قرعه کشـی  و 
حساسـیت فصل قبل کـه رقابت ها 
در دو گـروه برگـزار می شـد را ندارد 

امـا بـا ایـن حـال با توجـه به اینکـه در ایـن قرعه کشـی نحـوه ی بازی هـای تیم ها 
در هـر هفته مشـخص می شـود، بازهـم این قرعه کشـی تاثیر زیادی در سرنوشـت 
تیم هـا خواهـد داشـت. پیـش از این قـرار بود مراسـم قرعه کشـی بازی هـای لیگ 
یـک در سـالن برج میـاد برگزار و به صورت زنده از شـبکه ورزش پخش شـود که 
هیـچ یـک از ایـن اتفاقـات رخ نخواهد داد. مراسـم قرعه کشـی این مسـابقات روز 
دوشـنبه 5 مردادماه راس سـاعت 14 در سـالن اجتماعات سـازمان لیگ برگزار می 
شـود. همچنیـن پایان این مسـابقات 22 اردیبهشـت ۹5 اسـت.این بازی هـا از روز 
26 مـرداد مـاه آغـاز خواهـد شـد. مجموعـه ی تیم فوتبال مـس کرمان عصـر فردا 
چشـم های خـود را بـه گلدان های قرعه کشـی این مسـابقات می دوزد و امیـدوار به 
گلزنـی ایـن گلدان هـا برای خود می باشـد.از باشـگاه مس کرمان نیـز حاج جعفری، 

سرپرسـت ایـن باشـگاه در مراسـم حضـور پیدا خواهـد کرد.

از کرمان تا ریو
محمـد حسـین ابارقـی در 
و  د و   مسـابقات  روز  دومیـن 
شـد  موفـق  کازانـف   مید ا نـی 
المپیـک  سـهمیه  چهارمیـن 
د و  و  مید ا نـی را کسـب کنـد.

ابارقـی در دوی 200 متـر این 
مسـابقات بـا زمـان 20 ثانیه و 
47 صـدم ثانیـه ضمن کسـب 

مـدال طـا ورودی بازی هـای المپیـک را کسـب کرد.بـا ایـن زمـان او 
موفـق شـد بـه مسـابقات جهانـی پکن نیـز راه یابـد. این برای نخسـتین 
بـار اسـت کـه د و و مید ا نـی ایـران سـهمیه 200 متـر بازی هـای المپیک 

را کسـب می کنـد.
ابارقـی بـا ایـن زمان رکـورد ملی و رکورد ایـن مسـابقات را در اختیار 
گرفت.رکـورد ورودی مسـابقات جهانـی و بـازی هـای المپیـک 20.50 
اسـت.ابارقی در سـال های پیـش سـابقه حضـور در رقابت هـای کشـوری 
بـا پیراهـن مـس کرمـان را دارد و موفقیـت او یـک اتفـاق بـزرگ بـرای 
جامعه ی ورزش کشـور محسـوب می شـود که باشـگاه مـس یک بار دیگر 
ایـن موفقیـت تاریخ سـاز را بـه وی و آقـای اکبرپـور مربی این ورزشـکار 

تبریـک عـرض می نماید.

فوتبالفوتبال کوهنوردیدو و ميدانی
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آخر 8

افتتاح رسمی مرکز خرید فایتون در شهر کرمان

 بـه گزارش روابـط عمومی مرکز 
خریـد فایتـون فایتـون بـه عنـوان 
فروشـگاه  و مجهزتریـن  بزرگتریـن 
اسـتان کرمـان، بـا حضور سـنجری 
امـور  هماهنگـی  دفتـر  مدیـرکل 
اقتصـادی و بیـن الملل اسـتانداری 
کرمـان، زریسـفی معـاون بازرگانـی 
و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت 
رییـس  مویـدی  ا...  فتـح  ومعـدن، 
یوسـف   ، شـهر  اسـامی  شـورای 
جعفـری رئیـس اتاق اصناف اسـتان 
معـاون  بابایـی  مهنـدس  کرمـان، 
حمیـد  حـاج  کرمـان،  شـهرداری 
امیری پیشکسـوت و فعال اقتصادی 
مسـئوالن  و  مدیـران  از  برخـی  و 
اسـتان و جمعی ازفعاالن اقتصادی، 
مدیـران بانـک ها و اعضای شـورای 
اسـامی شـهر، روز پنجشنبه بیست 
و پنجـم تیرمـاه ۹4 به طور رسـمی 

شـد.  افتتاح 
حمیـد صانعـی عضوهیئت مدیره 
مرکـز خرید فایتـون گفـت: فایتون 
کـه  هزارمترمربـع   20 بامسـاحت 

شامل 10 هزارمترمربع زیرمجموعه 
هزارمترمربـع   10 و  فروشـگاهی 
پارکینـگ و بـا بیش از پانـزده هزار 
قلـم کاال در گروههـای موادغذایـی، 
لبنی، شـوینده، قندوشـکر، پالسکو، 
وخشـکبار،  آجیـل  بـازی،  اسـباب 
آرایشـی وبهداشـتی، لـوازم خانگـی 
و صنایـع دسـتی، فـرش، مبلمان و 
سـرویس خـواب، شـیرینی و لـوازم 
بـا تولـد، غـذای گـرم، نـان وفـرآورده  وماهـی  مـرغ  گوشـت،  هـای 

نظـارت نماینـده دامپزشـکی عرضه 
زیرمجموعـه  فایتـون  گـردد.  مـی 
گسـتر  تجـارت  شـرکت  از  ای 
حـاج خلیلـی مـی باشـد و شـرکت 
زیرمجموعـه  گسـتر،دو  تجـارت 
دارد: مجتمـع تجـاری حـاج خلیلی 
)مشـتاق(  شـهدا  درمیـدان  واقـع 
ومرکـز خریـد فایتون واقـع در بلوار 
ه سـیلو(  را  )سـه  شـهید صدوقـی 
صـورت  بـه  حاضـر  درحـال  کـه 
فروشـگاهی  ای  زنجیـره  مجموعـه 
در کرمـان و در آینـده بـه صـورت 
فعالیـت  درکشـور  ای  زنجیـره 
خواهـد داشـت. وی از برنامـه هـای 
اجرایـی فایتـون درآینـده، سـاخت 

سـالن ورزشـی بیلیارد و اسـکواش، 
و  فـود  فسـت   ، اجتماعـات  سـالن 
رسـتوران ایتالیایـی ، احـداث پارک 
آبـی وپـارک بـادی ویژه کـودکان ، 
شـهربازی و سـایر بخش های مورد 

تقاضـا را نـام بـرد.
محمدصالـح حـاج خلیلـی مدیـر 
نیـز  فایتـون  خریـد  مرکـز  عامـل 
توانسـته  فایتـون  داشـت:  اظهـار 
بسـتر مناسـبی برای ایجاد اشـتغال 
ایجـاد  اسـتان  جوانـان  از  بخشـی 
کنـد،  هـدف فایتـون صرفـا انجـام 
کار تجـاری نمـی باشـد، بلکـه ارائه 
بـه  تفریحـی  و  رفاهـی  خدمـات 

خانـواده هـا مـی باشـد. وی افـزود: 
مـدرن بـودن فایتون فواید بسـیاری 

ازجملـه جـذب گردشـگر و رضایت 
همچنیـن  و  مشـتریان  بیشـتر 
افزایـش اعتبـار تجاری شـهرکرمان 

را در پـی خواهـد داشـت.
مرکـز خریـد فایتـون بـا ایجـاد 
مکانـی جهـت خریـد جامـع باعـث 
شـهری،  ترافیـک  حجـم  کاهـش 
وهزینـه  زیسـت  محیـط  آلودگـی 
و  شـهری  درون  تـردد  هـای 
همچنیـن صرفـه جویـی در زمـان 

خرید شـهروندان شـده و قرار است 
از طریـق وب سـایت فایتون سـنتر 
  Faitoncenter .ir نشـانی  بـه 
گامـی بلنـد درجهـت ارائـه خدمات 
راداشـته  شـهروندان  بـه  مجـازی 
دفتـر  کل  مدیـر  سـنجری  باشـد. 
بیـن  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
الملـل اسـتانداری کرمـان در ایـن 
مراسـم ضمـن قدردانـی ازحسـین 
حاج خلیلـی اظهار داشـت:75 هزار 
گـذاری  سـرمایه  تومـان  میلیـارد 
دراسـتان کرمـان تعریـف شـده که 
ازمبلـغ مـورد اشـاره 6800 میلیارد 
 8.4 و  شـده  محقـق  آن  تومـان 
درصد سـرمایه گـذاری از این مبلغ 
اسـتان  و  درشـهر  مشـاهده  قابـل 

کرمـان مـی باشـند.
افتتـاح و بازدیـد  از آئیـن  پـس 
فروشـگاه  از بخـش هـای مختلـف 
توسـط مسـئوالن، ادامـه برنامـه ها 
اجـرای  بـا  همـراه  پالیـز  تـاالر  در 
افطـار  ضیافـت  و  زنـده  موسـیقی 

برگزارگردیـد

تیرمـاه  گـزارش۳1  ایـن  بـر  بنـا 
اختتامیـه اولین جشـنواره بزرگ هفت 
بـاغ علوی با حضـور  تاجیـک نماینده 
سیاوشـی   مهـدی  کرمـان،  دادسـتان 
مدیـر عامـل و علیرضـا دادگـر معـاون 
اجرایـی هفـت بـاغ علـوی، مهنـدس 
تفاهمـی رییس اولین جشـنواره بزرگ 
هفت بـاغ علـوی، محمد علی بـرازوان 
مدیـر عامل مجتمع خودرویی شـرکت 
هـزار، آقای نـژاد محمودی مدیر مجتع 
گردشـگری پالیـز و برخـی از سـرمایه 
گـذاران محـور گردشـگری هفـت بـاغ 
علـوی برگزار شـد و آزاده پایـدار برنده 
خـودرو لیفان 620 ، جایـزه ویژه اولین 

جشـنواره بـزرگ هفت باغ علوی شـد.
 ایـن اختتامیـه کـه در مجموعـه 
تفریحـی و گردشـگری پالیـز 2 واقـع 
گردشـگری  محـور   20 کیلومتـر  در 
هفـت باغ علـوی برگزارمی شـد حضور 
پررنگـی را از مـردم و عاقـه منـدان 
در خـود جـای داده بـود. مـردم دیـار 
کریمـان کـه چشـم انتظـار اختتامیـه 
ایـن جشـنواره بودنـد گـروه گـروه بـه 
محـل برگـزاری اختتامیـه مـی آمدند 

و نیـم نگاهـی هم بـه جایزه ویـژه این 
جشـنواره کـه  خـورودی لیفـان 620 
سـفیدرنگی بـود داشـتند. میهمانان از 
همـان ابتـدا بـا شـور و هیجـان برگـه 
هـای قرعـه کشـی خـود را در صندوق 
مـی ریختنـد و تا آخرین لحظه بسـته 
شـدن درب صنـدوق ازدحـام جمعیت 
را در کنـار صنـدوق شـاهد بودیم.  این 
مراسـم صرفـا بـرای قرعه کشـی نبود 
بلکـه برنامـه هـای فرهنگـی هنـری از 
جملـه اجرای موسـیقی و نمایش را در 
خـود جـای داده بـود و دل میهمانـان 
را شـاد کرد. قرعه کشـی ها از سـاعت 
مچـی آغـاز شـد و مرحلـه بـه مرحلـه 

ارزش جوایـز باالتـر می رفـت و همراه 
بـا آن شـور وهیجـان میهمانـان نیـز 
بـرای رسـیدن بـه جایـزه ویژه بیشـتر 
مـی شـد. پـس از اهـدا جوایـز نقـدی 
100 و 200 هـزار تومانـی و جوایـزی 
دیگـر از قبیل تلفـن همـراه، تلویزیون 
ال ای دی، سـاعت مچـی؛ بلیـط رفت 
و برگشـت به مشـهد مقـدس و جزیره 
کیـش و ... بـه میهمانـان بـه بخـش 
جایـزه ویژه جشـنواره رسـیدیم. جایزه 

دسـتگاه  یـک  جشـنواره  ایـن  ویـژه 
خـودرو لیفـان 620 بـود کـه پـس از 
قرعـه کشـی، خانـم آزاده پایـدار برنده 
خـوش شـانس ایـن جایـزه شـد. نکته 
جالـب توجـه این بـود کـه آزاده پایدار 
مراسـم  برگـزاری  از  قبـل  شـب  دو 
اختتامیـه بـرای اولیـن بار از رسـتوران 
گـردان مجتمـع تفریحـی گردشـگری 
فامینگـو در محـور گردشـگری هفت 
بـاغ علـوی خرید نمـود و همانند دیگر 
قرعـه  کارت  هـا  رسـتوان  مشـتریان 
کشـی را دریافـت کرده بود. جشـنواره  
بـزرگ هفـت بـاغ علـوی از دی مـاه 
1۳۹۳ بـه منظور جذب هرچه بیشـتر 

مـردم بـه محور گردشـگری هفـت باغ 
علوی و ایجاد شـور و نشـاط و استفاده 
از امکانات  مراکز تفریحی و گردشگری 
ایـن محـور کار خـود را آغاز کـرد. این 
جشـنواره بـا برگـزاری مسـابقه هایـی 
همچـون دوچرخه سـواری، شـیرینی، 
پیـاده روی، سـافاری و...  برگـه هایـی 
را جهـت شـرکت در قرعـه کشـی  بـه 
مدعویـن و میهمانـان ارایـه مـی داد. 
هـم چنیـن کلیـه رسـتوارن هـای این 

مجموعـه در طـول ایـن جشـنواره در 
بیـن مشـتریان خـود برگه هـای قرعه 
ایـن  کردنـد.  مـی  توزیـع  را  کشـی 
جشـنواره اولین جشـنواره بزرگ هفت 

بـاغ علـوی بود.
جشنواره هفت باغ هرساله

 برگزار خواهد شد
مدیرعامـل  سیاوشـی  مهـدی 
علـوی  بـاغ  هفـت  عمـران  شـرکت 
ماهـان دربـاره این جشـنواره گفـت: از 
سـال گذشـته مجموعه هـای ورزشـی، 
تفریحـی، گردشـگری و ... مسـتقر در 
هفت  باغ برای ایجاد نشـاط و سـرگرمی 
برگـزاری  بـه  اقـدام  کرمـان  مـردم 

جشـنواره ای کرده انـد. وی افـزود: ایـن 
جشنواره شـامل مسابقات سـوارکاری، 
برگـزاری  خانوادگـی،  پیاده روی هـای 
برنامه هـای  و  مذهبـی  مراسـم های 
کـه خوشـبختانه  بـود  دیگـر  متنـوع 
از سـوی  بـا اسـتقبال بسـیار خوبـی 
مـردم مواجـه شـد. سیاوشـی تصریـح 
کـرد: همـه افـرادی کـه در برنامه های 
شـرکت  علـوی  هفت بـاغ  جشـنواره 
کـرده بودنـد یکسـری قبـض  جهـت 

شـرکت در قرعه کشـی دریافـت کردند 
از جملـه یـک  کـه جوایـز متعـددی 
خـودروی لیفـان نیز برای برنـدگان در 

نظـر گرفتـه شـده بـود.
استقبال 4000 نفری

 از جشنواره هفت باغ
مدیرعامـل شـرکت عمـران هفـت 
بـاغ علـوی ماهـان در کرمـان با اشـاره 
بـه اینکـه نماینـده دادسـتانی نیـز در 
اختتامیـه جشـنواره هفـت بـاغ حضور 
داشـت بیان کـرد: علی رغم اینکه محل 
برگزاری اختتامیه جشـنواره حدود 20 
کیلومتـر از کرمـان فاصلـه داشـت امـا 
خوشـبختانه با اسـتقبال بی نظیـری از 

سـوی مـردم مواجـه شـد بـه طوریکه 
حـدود 4000 نفـر در مراسـم شـرکت 
کردنـد. وی بیـان کـرد: از آنجـا کـه با 
از جشـنواره  مـردم  و رضایـت  اقبـال 
هفـت باغ روبرو شـدیم قصـد داریم در 
سـال های بعـدی نیـز این برنامـه ادامه 
یابـد و هـر سـال بهتـر، پربارتـر و بـا 
رضایـت حداکثـری مردم همراه باشـد. 
سیاوشـی در ادامه بـه پروژه های هفت 
بـاغ اشـاره و اظهـار کـرد: هـم اکنـون 

تعـداد 2۳ رسـتوران، تـاالر و مجموعه 
گردشـگری در هفت بـاغ علـوی وجود 
دارد کـه ایـن مجموعـه را در کشـور 
بی نظیـر می کند. وی ادامـه داد: ضمن 
اینکـه تعـداد 60 هـزار اصلـه درخـت 

دست کاشـت در مجموعـه هفـت بـاغ 
وجـود دارد کـه بـه صـورت قطـره ای 
آبیـاری می شـوند و زیبایـی این محور 
را چندیـن برابـر کرده اند، گذشـته نیز 
400 میلیـون تومـان جهـت خریداری 
سـم و کـود درختان این محـور هزینه 
شده اسـت. مدیرعامل شـرکت عمران 
هفـت بـاغ علـوی ماهـان در کرمـان 
افـزود:  بخـش عمـده محـور هفت بـاغ 
بـه  گردشـگری  پروژه هـای  را  علـوی 

خـود اختصـاص داده انـد و در همیـن 
راسـتا از 16 تـا 2۳ مردادمـاه جـاری 
۹ پـروژه گردشـگری در فرصت هـای 
سـرمایه گذاری بخـش گردشـگری که 
افتتـاح  و  آبـی  پـارک  آن  مهمتریـن 

بـود،  خواهـد  آسـیاب بادی  رسـتوران 
مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرنـد.
قرارگيری محور هفت باغ زیر 
پوشش گاز در آینده نزدیک

وی گفت: روز گذشـته در نخستین 
بخـش هفـت بـاغ گاز تزریـق شـد و 
قـرار اسـت تا دو مـاه آینـده کل محور 
هفـت بـاغ زیر پوشـش گاز قـرار گیرد 
و بـه طـور کلـی مـا تـاش می کنیـم 
تـا بهتریـن خدمـات را بـه مـردم ارائه 

کنیـم و امیدواریـم سـرمایه گذاران نیز 
از طرح هـای مختلـف اسـتقبال کنند. 
سیاوشـی بیـان کـرد: در مدت هشـت 
سـال گذشـته ما فهمیدیم کـه باید به 
خداونـد اتـکا کرده و دسـت بـه زانوی 

و  کنیـم  تـاش  و  بگیریـم  خودمـان 
خوشـبختانه بـا روی کار آمـدن دولت 
یازدهـم نیـز همکاری هـا بیشـتر نمود 
پیـدا کرد و دسـتگاه ها نیز مانـع ایجاد 
نکـرده و در حـد وسـع خـود یاری گـر 
کـرد:  خاطرنشـان  وی  هسـتند.  مـا 
حمایت هـای اسـتاندار کرمـان از محور 
هفـت بـاغ نیـز بسـیار کمـک کننـده 
اسـت و خوشـبختانه هفت باغ راه خود 

را پیـدا کـرده و پیـش مـی رود.
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