ارگ رایـن

بهمنیار که بود؟

محمد برشان

فرشته اسداللهی

صفحه 8

ترامپ میلیاردر یا
ترامپ رئیس جمهور!
شعبان بلوریان

صفحه 3

صفحه 6
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هفته نامه سیاسی و اجتماعی استان کرمان

صنعت مس
بی جنبه!
سعید قرایی

صفحه 7

 8صفحه -قیمت  1000تومان

گزارش سیاست روشن از:

سفر معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرا به جنوب استان کرمان

معــاون اول رئیــس جمهــوری از اتصــال شهرســتان جیرفــت بــه شــبکه راهآهــن
سراســری در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت :ایــن برنامــه یکــی از طــرح هــای
کلیــدی دولــت تدبیــر و امیــد مــی باشــد.
اســحاق جهانگیــری در دیــدار مردمــی و ســتاد توســعه شهرســتانهای جیرفــت
و عنبرآبــاد در محــل مسجدالرســول(ص) ،ضمــن تســلیت ایــام اربعیــن حســینی،
افــزود :در ســالهای اخیــر مــردم ایــران و عــراق بــار دیگــر پیــادهروی بــه ســمت
کربــای معــا و بــارگاه بــزرگ اباعبــداهلل الحســین(ع) را زنــده کردهانــد و ایــن روزهــا
میلیونهــا عاشــق اهلبی ـت(ع) بــه ســمت کربــا بــا پایپیــاده در حرکــت هســتند.
وی ضمــن قدردانــی از زحمــات دولــت و مــردم عــراق در میزبانــی زائــران امــام

حســین(ع) ،یادآورشــد :جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه حساســی قــرار دارد
و دشــمنان انقــاب و اســام بــرای اینکــه چهــره خشــنی از اســام ارائــه دهنــد و
اسالمهراســی را در دنیــا جــا بیاندازنــد ،گروههــای تکفیــری را پایــه گــذاری کردنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور ،ناامــن کــردن جمهــوری اســامی را مهمتریــن هــدف
تشــکیل گــروه هــای تکفیــری داعشــی عنــوان کــرد و گفــت :بــا فضــل الهــی ،تــاش
نیروهــای مســلح و رهبــری داعیانــه مقــام معظــم رهبــری ایــن امــر محقــق نشــد و بــا
صراحــت مــی تــوان اعــام کــرد ،ایــران تنهــا کانــون امــن منطقــه اســت.

ادامه صفحه 4

سیدحسین مرعشی:

دکتر احمد حمزه:

تمرکز بر منافع ملی و وحدت ،سرلوحه کارگزاران

سجاد صفاهانی زاده:

شعار زنده باد مخالف من،
مهمترین وجه
توسعه سیاسی است

جذب حداکثری است

سید مهدی طبیب زاده:

سیدیحیی جعفری:

هدف اصلی حزب کارگزاران
صفحه 3

صفحه 3

ضرورت همکاری
بانک کشاورزی
برای توسعه گلخانهها

صفحه 4

صفحه 2

کتاب،
منشأ سعادت
جامعه بشری است

صفحه 6

2
سیدحســین مرعشــی در آییــن افتتــاح دفتــر حــزب
کارگــزاران ســازندگی ایــران در کرمــان گفــت :مــا در دوران
جدیــد گســترش تشــکیالت حــزب ،دو سیاســت اصلــی
انتخــاب کردهایــم.
وی ادادمــه داد :اول تمرکــز بــر منافــع ملــی و اســامی
کشــور و دوم تمرکــز بــر وحــدت اصــاح طلبــان در کشــور
اســت.
مرعشــی بیــان کــرد :گســترش تشــکیالت حــزب بــا ایــن
دو سیاســت و هــدف متعالــی مــورد توجــه بــوده اســت و
اعضــاء بــا رعایــت ایــن دو سیاســت بایــد تشــکیالت حــزب
را گســترش دهنــد.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران ،ادامــه داد:
بــه هیــچ وجــه گســترش تشــکیالت حزبــی کــه منجــر
بــه ایجــاد اختــاف در جبهــه اصالحــات شــود ،مطلــوب
و منظــور نظــر مــا نیســت.
وی بیــان کــرد :امــروز هیچکــدام از احــزاب قدیمــی و
جدیــد بــه تنهایــی مخاطبــان کافــی و قابــل توجــه کافــی
ندارنــد کــه بتواننــد در سیاســت هــای کشــور اثرگــذار
باشــند.
مرعشــی تصریــح کــرد :امــا جبهــه اصالحــات دارای
فراگیــری کافــی و عناصــر روشــنی از تفکــر ،اندیشــه و
راهــکار بــرای اداره کشــور و دارای ســابقه روشــن ،رهبــران
شــناخته شــده و مخاطبــان کافــی در کشــور اســت.
وی ادامــه داد :لــذا بــرای مــا بــه عنــوان حــزب کارگــزاران
هــم عضوگیــری و آموزشهــا و گســترش تشــکیالت بــه
عنــوان جزئــی از جبهــه اصالحــات و بــا هــدف تعالــی
منافــع ملــی و اســامی مــورد توجــه اســت.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران بــا اشــاره به
ســوابق ایــن حــزب افــزود :کارگــزاران در مقطــع خاصــی
پــا بــه عرصــه سیاســت گذاشــت کــه سیاســت هــای بســیار
مفیــد دوره ســازندگی بــه وســیله منتقــدان اصولگــرا بــه
تعبیــر آن روز جنــاح راســت حاکــم بــر مجلــس چهــارم بــه
چالــش کشــیده شــده بــود.
وی اظهــار کــرد :در واقــع دوســتان بــه ســمتی حرکــت
مــی کردنــد کــه بــا ایجــاد یکپارچگــی بــه حســب ظاهــر در
حکومــت ،ولــی از نظــر مــا خالــی از عنصــر کفایــت بتواننــد
کشــور را مدیریــت کننــد.
مرعشــی بیــان کــرد :زمانــی کــه در دفتــر آیــت اهلل
هاشــمی رفســنجانی کارم را آغازکــردم ،دقیقـاً در اوج ایــن
فشــارها بــود.
اســتاندار ســابق کرمــان ادامــه داد :جامعــه در شــرایط
گــذار بــود و خیلــی از کارهــا و پــروژه هــای عمرانــی و
ســرمایه گــذاری کــه شــروع شــده شــاید آثــار آن حجــم
وســیع ســازندگی در ایــران در زندگــی مــردم محســوس
نشــده بــود و قیمــت نفــت در شــرایط نامناســبی بــود و
فشــار روی دولــت آیــت اهلل هاشــمی ســنگین بــود.
وی گفــت :یــک روز بــا آقــای باهنــر کــه آن زمــان از
گرداننــدگان مجلــس چهــارم بــود صحبــت مــی کــردم
و پرســیدم چــرا چنیــن اجحافــی بــه کشــور و خودتــان
میکنیــد و چــرا اجــازه نمیدهیــد؛ حــاال کــه چنیــن
رئیــس جمهــوری آمــده و در جمــع نماینــدگان مــردم
میایســتند و میگویــد اگــر گرانــی هســت ،مســئولیتش
بــا مــن اســت و بگذاریــد کشــور ســاخته شــود .بــا ایــن
عــدم تعــادل هــا در اقتصــاد ،کشــور ســاخته نمیشــود و
بــا ایــن حجــم هــدر رفــت منابــع ،کشــور زنــده نمیشــود.
مرعشــی بــه نقــل از آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در
آن دوره ادامــه داد :مــن مســئولیت پذیرفتــم و بــه مــردم
مــی گویــم مســئولیت گرانــی هــا بــا مــن اســت بگذاریــد
ایــن اصــاح ســاختارها در ایــران انجــام شــود و کشــور راه
بیفتــد و شــما ایســتادهاید و نمــی گذاریــد.
وی اظهــار کــرد :کجــای تاریــخ چنیــن رئیــس جمهــوری
در کشــور پیــدا مــی شــود کــه بــا چنیــن شــجاعتی
مســئولیت بپذیــرد و در کشــور تحــول ایجــاد کنــد.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران ،گفــت :بــه
مــن صریــح جــواب داد؛ جوابــی کــه میخواهیــم امــروز از
آن درس بگیریــم .او بــه مــن گفــت مــا تکلیفمــان بــا آقــای
هاشــمی روشــن نیســت.
وی ادامــه داد :پرســیدم یعنــی چــه؟ و جــواب داد برخــی
از دوســتان مــا در کابینــه هســتند؛ امــا شــما هــم هســتید.
آقــای جهانگیــری اســتاندار اصفهــان و آقــای نوربخــش هــم
رئیــس کل بانــک مرکــزی اســت و آقــای هاشــمی بایــد
تکلیفــش را یکســره کنــد.
وی تصریــح کــرد :درســی کــه میخواهــم از ایــن موضــوع
بگیــرم ایــن اســت کــه مــا نگاهمــان بــه مســائل کشــور
بایــد چگونــه باشــد؟ آیــا بایــد نــگاه صرفـاً جناحــی و حزبی
داشــته باشــیم یــا بایــد مســائل کشــور را از زاویــه منافــع
ملــی مــورد توجــه قــرار دهیــم.
اســتاندار ســابق کرمــان ،افــزود :مطلقـاً در ســخنان ایشــان
مســائل کشــور مطــرح نبــود؛ اینکــه آقــای هاشــمی بایــد
تکلیفــش را روشــن کنــد و همــه آدم هــا را از مــا بچینــد و
شــماها آنجــا چــه کار میکنیــد؟
وی اظهــار کــرد :پاســخ خیلــی صریــح و روشــن اســت؛
مــن ایــن حــرف را مقایســه مــی کنــم بــا جمل ـهای کــه
بارهــا گفتـهام .زمانــی کــه در مجلــس ششــم در ســفری به
ایرلنــد رفتــه بــودم؛ مــن از رئیــس اقلیــت مجلــس ایرلنــد
کــه میزبــان مــا بــود ســئوال کــردم در انتخابــات پیــش
رو شــما شــانس پیــروزی و تبدیــل بــه اکثریــت شــدن را
داریــد و او پاســخ داد خوشــبختانه رقیــب مــا آنقــدر کشــور
را خــوب اداره کــرده کــه مــا شــانس پیــروزی نداریــم!
ببینیــد چــه قــدر منطقــی ،جامــع و ملــی نــگاه میکننــد.
وی افــزود :اآلن کــه زمــان گذشــته و غبارهــا کنــار رفتــه و
فاصلــه افتــاده و مــی تــوان از بــاال تحــوالت کشــور را نــگاه
کــرد ،میتــوان فهمیــد آن زمــان دوســتان اصولگــرای مــا
در مجلــس چهــارم چــه قــدر بــا مســائل کشــور تنــگ
نظرانــه برخــورد میکردهانــد.
مرعشــی اظهــار کــرد :اآلن قریــب بــه بیــش از  15ســال
از فــوت آقــای نوربخــش میگــذرد ،هنــوز بعــد از ایــن
مــدت هیــچ اقتصاددانــی جــای ایشــان را در اقتصــاد کشــور
نگرفتــه اســت ،بــا ایــن حــال دوســتان میگفتنــد چــرا
اینهــا در دولــت هســتند و کمــک میکننــد.
وی افــزود :در آن فضــای بســیار خــاص ،فکــر ایجــاد یــک

سیاسی

سال دوم -شماره  - 36چهار شنبه  26آبان ماه 1395

سیدحسین مرعشی:
تـمرکز بر منافع مـلی و وحـدت ،سرلـوحه کـارگزاران

تشــکل سیاســی جدیــد و نهضــت سیاســی جدیــد در بیــن
دوســتان و همــکاران آیــت اهلل هاشــمی شــکل گرفــت.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران ،بیــان
کــرد :احســاس عمومــی تشــکیل دهنــدگان کارگــزاران
کشــور ایــن بــود کــه تکنوکراتهــا و فنگرایــان کشــور
کــه بــار اصلــی توســعه و تحــول کشــور را بایــد بــر دوش
داشــته باشــند ،در عرصــه سیاســی توســط هیــچ گروهــی

مــی شــد.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران ،گفــت :روز
شــنبه نخســتین بیانیــه کارگــزاران صــادر و منتشــر شــد
و روز یکشــنبه  140نفــر از نماینــدگان مجلــس علیــه مــا
بیانــه دادنــد و از تریبــون مجلــس خوانــده شــد.
وی تصریــح کــرد :هنــوز  24ســاعت نگذشــته بــود کــه
مجلــس چهــارم متوجــه شــتاب ایــن حرکــت شــد.

نمایندگــی نمیشــوند و نماینــده ای در عرصــه سیاســی
ندارنــد.
وی افــزود :حــزب کارگــزاران بــه عنــوان یــک حــزب فــن
گــرا آمــد تــا نماینــده فنگرایــان کشــور باشــد.
وی اظهــار کــرد :آن روزهــا کــه بحــث هــای مربــوط بــه
تشــکیل کارگــزاران را داشــتیم در حاشــیه دولــت آقــای
هاشــمی رفســنجانی ،کســی بــاور نمیکــرد کــه گروهــی
از اعضــای دولــت بــه صحنــه بیاینــد و بخواهنــد بیانیــه
سیاســی بدهنــد و مــردم را بــرای فعــال شــدن در انتخابــات
دعــوت کننــد و مــردم نیــز اســتقبال کننــد.
نماینــده اســبق مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای
اســامی ،بیــان کــرد :آن روزهــا دوســتان گــروه هــای
چــپ خــط امامــی از رنجشــی کــه در انتخابــات مجلــس
چهــارم برایشــان پیــش آمــده بــود کــه بخشــی مربــوط
بــه رد صالحیــت و بخشــی مربــوط بــا رأی نیاوردنشــان
بــود ،بــه هیــچ وجــه حاضــر نبودنــد در عرصــه سیاســی
مجــددا ً فعــال شــوند.
وی گفــت :در دو جلســه ای کــه آن زمــان در منــزل مــن
تشــکیل شــد ،هیــچ کــدام از آقایــان خاتمــی و کروبــی
قانــع نشــدند کــه روحانیــون مبــارز وارد صحنــه انتخابــات
مجلــس پنجــم شــوند.
وی ادامــه داد :آن جمــع در آن فضــای خــاص و علیرغــم
اینکــه آیــت اهلل هاشــمی مــا را منــع کــرده بودنــد و توصیــه
بــه مصالحــه داشــتند و جالــب بــود کــه مصالحــه نیــز بــا
انتظــارات خیلــی کمــی دنبــال میشــد .خواســته مــا
گنجانــدن پنــج نفــر از افــراد مــورد نظــر مــا در لیســت
بــود کــه دو نفرشــان آقایــان دعایــی و محجــوب بــود کــه
همیشــه در لیســتها بودنــد و آقایــان مجیــد انصــاری و
عبــداهلل نــوری هــم مــد نظــر مــا بودنــد.
وی تصریــح کــرد :جــز آقــای عبــداهلل نــوری کــه ممکــن
بــود کمــی زاویــه داشــته باشــد ،بقیــه آنچنــان زاویـهای هم

وی تأکیــد کــرد :چهارشــنبه افطــار خدمــت رهبــر معظــم
انقــاب اســامی بودیــم .ایشــان مصلحــت ندانســتند 10
نفــر از  16نفــر امضــاء کننــدگان بیانیــه اول را کــه وزیــر
بودنــد ،ادامــه بدهنــد و فرمودنــد کــه مصلحــت نیســت وزار
ایــن کار را ادامــه دهنــد.

شــویم ،روحانیــت مبــارز تهــران  30درصــد در پیــروزی
مــا شــریک باشــند؛ لــذا مــا از  30کاندیــدا 10 ،نفــر را از
لیســت روحانیــت مبــارز قــرار دادیــم.
مرعشــی ادامــه داد :مــن بــه تــک تــک ایــن افــراد زنــگ
زدم .خــدا رحمــت کنــد آقــای ابوترابــی و خــدا ســامت
بــدارد آقــای موحــدی کرمانــی را ،ســرکار خانــم وحیــد
دســتجردی و مجتهــد شبســتری را ،بــه آنهــا گفتــم مــا
مــی خواهیــم شــما را در لیســت کارگــزاران بگذاریــم و
آنهــا بــا کمــال متانــت فرمودنــد ،زحمــت مــی کشــید و
مایــه افتخــار ماســت و مانعــی نــدارد.
وی بیــان کــرد :بعــد از پایــان تبلیغــات چهــار نفــر از ایــن
بزرگــواران بیانیــه دادنــد و از لیســت مــا برائــت جســتند
و مــا فرصــت جایگزینــی مجــدد و فرصــت تکذیــب
نداشــتیم .همــان افــرادی کــه مــن خــودم بــا آنهــا صحبــت
کــرده بــودم ،گفتنــد بــا مــا هماهنــگ نشــده اســت و مــا
گذاشــتیم بــه حســاب اینکــه دروغ مصلحــت آمیــز بــه نفــع
مصالــح نظــام جایــز اســت و مــا ایــن را اینطــوری فــرض
کردیــم.
وی ادامــه داد :در آن انتخابــات خانــم فائــزه هاشــمی نفــر
دوم تهــران شــد و تنهــا فــردی بــود کــه از لیســت مــا در

وی بــا بیــان اینکــه بــا تشــکیل جلســه ،ســه راهــکار
ارائــه دادیــم؛ افــزود :یکــی اینکــه مثــل مؤتلفــه بــه یــک
حــزب تبدیــل میشــویم ،همانطــور کــه تعــدادی از وزرا
عضــو حــزب مؤتلفــه هســتند .راه حــل دوم ایــن بــود کــه
مــا بیانیــه میدهیــم و مــردم را بــه انتخابــات دعــوت
میکنیــم ولــی لیســت نخواهیــم داد و ســوم اینکــه بــا 16
منهــای  10ادامــه میدهیــم.
مرعشــی تصریــح کــرد :آقــای هاشــمی شــب بــه رهبــر

نداشــتند ،ولــی دوســتان مــا در روحانیــت مبــارز نپذیرفتند.
وی افــزود :آقــای هاشــمی بعــد از آنکــه آنهــا خواســته مــا
را رد کردنــد ،منعشــان را از فعالیــت مــا برداشــتند.
مرعشــی گفــت :البتــه بایــد تأکیــد کنــم در آن دوره رهبــر
معظــم انقــاب اســامی تأکیــد داشــتند کــه یــک گــروه
دیگــر بیایــد و لیســت بدهــد تــا انتخابــات پرشــور شــود.
وی ادامــه داد :مــا روز پنجشــنبه  500تابلــو بــا شــعار
«عــزت اســامی تــداوم ســازندگی و آبادنــی ایــران» را
همــراه بــا پرچــم ایــران نصــب کردیــم.
وی افــزود :قبــل از آن هیــچ گــروه سیاســی از پرچــم
ایــران اســتفاده نکــرده بــود و اســتفاده از پرچــم ایــران هــم
توســط اصولگرایــان خشــک و مقــدس ،ضــد ارزش تلقــی

معظــم انقــاب اســامی تلفــن زدنــد و فــردای آن روز
اطــاع دادنــد بــه فرمــوده رهبــری بــا شــش نفــر ادامــه
بدهیــد.
وی بیــان کــرد :مــا گفتیــم بــا فــرض اینکــه شــما موافــق
بــا ادامــه راه باشــید ،مــا عالقمندیــم کــه مطمئــن شــویم
پیــروزی مــا برایتــان شــیرین اســت؛ زیــرا مــا بــرای
پیــروزی مبــارزه میکنیــم و اگــر قــرار اســت از پیــروزی
مــا رهبــری برنجــد ،مــا آمادگــی نداریــم چنیــن کاری را
پیگیــری کنیــم .پاســخ رهبــری ایــن بــود کــه مــن خــودم
را بــرای پیــروزی شــما آمــاده کــردهام.
وی تصریــح کــرد :مــا ادامــه دادیــم و خودمــان در تهــران
اینطــور تدبیــر کردیــم کــه اگــر مــا صــد در صــد پیــروز

کنــار آقــای ناطــق از لیســت روحانیــت مبــارز در مرحلــه
اول وارد مجلــس شــدند و بقیــه همــه بــه مرحلــه دوم
رفتنــد.
وی تصریــح کــرد :بیــن مرحلــه اول و دوم مــا متهــم شــدیم
بــه لیبــرال منحــرف و ایــن تابلــو بــه ناحــق بــه پیشــانی
مــا خــورد .رهبــری یــک جملــه ای فرمــوده بودنــد کــه
مقصودشــان یــک گــروه کوچــک در خراســان بــود ،ولــی
تلویزیــون از ســخنان آقــا ســوء اســتفاده کــرد و ایــن را
زد بــه پیشــانی مــا بــه طــوری کــه فرزنــد خردســالم بــه
محــض نارضایتــی از مــن مــرا لیبــرال منحــرف صــدا مــی
کــرد و ایــن بــرای مــا مانــد .ســخنگوی حــزب کارگــزاران
ســازندگی ایــران ،ادامــه داد :در آن مقطــع کارگــزاران
نقــش آفرینــی خــود را کــرد و مجلــس پنجــم علیرغــم
همــه فشــارهای ســنگینی کــه وجــود داشــت ،متفــاوت از
مجلــس چهــارم شــکل گرفــت.
وی گفــت :یکــی از مهــم تریــن فرازهــای تاریــخ کاری
کارگــزاران ایــن بــود کــه مــا در مجلــس پنجــم فراکســیون
کارگــزاران را تشــکیل ندادیــم و تنهــا گروهــی بودیــم کــه
از  100تــا  110نفــر راه یافتــه بــه مجلــس در آن مقطــع
حــدود  80نفــر مســتق ً
ال مربــوط بــه لیســت مــا بــود.
وی افــزود :مــا ترجیــح دادیــم بــا مجمــوع نیروهــای چــپ
آن زمــان فراکســیون مجمــع حــزب اهلل را در مجلــس
داشــته باشــیم و ایــن شــکاف در صفــوف متحدمــان بــه
وجــود نیایــد .آن مجلــس انتخابــات ریاســت جمهــوری
خــرداد  76را پایــه گــذاری کــرد و آن پیــروزی نســبی
زمینــه را بــرای پیــروزی بــا شــکوه در انتخابــات رئیــس
جمهــوری را فراهــم کــرد.
مرعشــی گفــت :در انتخابــات ســال  76یــک رمــزی وجــود
داشــت ،اینهــا را گفتــم تــا ســخن نخســتم را تقویــت کنــم.
مــا بایــد بــه دنبــال کار جمعــی و فراتــر از حزبمــان بــرای
کشــور باشــیم .تئــوری رقیــب در انتخابــات  76ایــن بــود
کــه انتخابــات ســه وجهــی باشــد؛ کارگــزاران یــک نامــزد و
روحانیــون مبــارز یــک نامــزد و نامــزد روحانیــت مبــارز کــه
آقــای ناطــق بــود ،پیــروز شــود.
وی ادامــه داد :مــا توانســتیم بــا حمایــت آقــای خاتمــی
و دکتــر حبیبــی و رایزنیهــای فشــرده ،یــک کاندیــدا
مشــترکاً بــا روحانیــون مبــارز داشــته باشــیم.
وی گفــت :اگــر آن ائتــاف شــکل نمــی گرفــت؛ مســیر

کجــای تاریخ چنیــن رئیس جمهــوری در کشــور همچون
آیــت ا ...هاشــمی پیــدا می شــود که بــا چنین شــجاعتی
مســئولیت بپذیــرد و در کشــور تحــول ایجــاد کنــد

کشــور ،مســیر دیگــری میشــد و آن ائتــاف بســیار
مبــارک بــود و کاش بعــد از ســال  76نیــز ایــن ائتــاف
مبــارک حفــظ شــده بــود.
وی افــزود :مــن یــک روز در دوران مأموریــت اویــن! در اتاق
هفــت جمــع شــدیم و آنجــا یــک صندلــی داغ داشــتیم و
هرکــس کــه روی آن مینشســت ،میبایســت هــر چــه
صادقانــه ســئوال مــی کردیــم ،صادقانــه بگویــد.
وی گفــت :از یکــی از دوســتان ســختی کشــیده ،مســئولیت
پذیــر و پــر تحــرک ،از دوســتان مشــارکت ســئوال شــد:
بزرگتریــن اشــتباه سیاســی شــما چــه بــود؟ و او جــواب
داد مخالفــت بــا آقــای هاشــمی ،کاش ایــن اشــتباه بــزرگ
شــکل نمیگرفــت.
وی افــزود :مــن در انتخابــات مجلــس ششــم بــه آقــای
هاشــمی گفتــم چــه ضرورتــی دارد شــما بــه مجلــس
بیاییــد و ایشــان گفتنــد دو مســیر بیشــتر وجــود نــدارد؛
مســیر اول آنکــه خــدای ناکــرده ایــن اختالفــات بخواهــد
منجــر بــه فروپاشــی نظــام شــود ،آن وقــت در آن شــرایط
مــن بــا هیــچ یــک از ایــن افــرادی کــه در ایــن جبهــه
هســتند ،نیســتم .مــن بــا رهبــری هســتم و محکــم پشــت
رهبــری بــرای حفــظ نظــام میایســتم .چــون ممکــن
اســت افــرادی بتواننــد خواســته یــا ناخواســته نظــام را
از بیــن ببرنــد ،امــا حتمــاً نمیتواننــد چیــز بهتــری را
جایگزیــن کننــد .مــن در آن شــرایط خیلــی محکــم در
مقابــل همــه افــرادی هســتم کــه در ایــن مســیر مــی
خواهنــد ،گام بردارنــد.
مرعشــی ادامــه داد :دومیــن مســیر ایــن اســت کــه
اختالفــات و کشــمکشهای سیاســی کــه اوج گرفتــه بــود
منجــر بــه ایــن شــود کــه نظــام حــرف آخــر را بزنــد و
جامعــه را ببنــدد .ایــن محتمــل اســت و بــه نفــع هیچکــس
نیســت ،نــه بــه نفــع نظــام و رهبــر معظــم انقــاب اســامی
و نــه بــه نفــع شماســت؛ باالخــره اگــر نظــام بخواهــد فضــا
را ببنــدد ،ابــزار الزم را دارد.
وی بــه نقــل از هاشــمی رفســنجانی اظهــار کــرد :مــن دارم
میآیــم تــا در مجلــس راه میان ـهای را بــاز کنیــم کــه هــم
بــه خواســته هــای رهبــری پاســخ داده شــود و هــم فضــا
بــرای فعــاالن سیاســی بــاز شــود و ایــن پیــام و رســالت بــا
پاســخ هــای دیگــری مواجــه شــد.
وی اظهــار کــرد :یــک روز رفتــم دفتــر روزنامــه عصــر
آزادگان و گفتــم چــرا اینطــور کمــر بــه تخریــب آقــای
هاشــمی بســته ایــد؟ بــه محــض اینکــه مــن ایــن بحــث را
شــروع کــردم آقــای شــمس الواعظیــن از کشــوی میــزش
نامــه ای از طــرف آقــای ابراهیــم یــزدی بیــرون آورد و
گفــت مــا اولیــن مقالــه را کــه علیــه هاشــمی چــاپ کردیــم
آقــای یــزدی ایــن نامــه را بــرای مــن نوشــت و نامــه را
بــرای مــن خوانــد .در ایــن نامــه نوشــته شــده بــود ،تمــام
منافــع تخریــب آقــای هاشــمی را جریــان اصولگــرا مــی
بــرد و شــما چــرا ایــن بــازی را شــروع کردیــد.
عضــو شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــاح طلبــان در
انتخابــات مجلــس دهــم ،گفــت :ایــن فــرد ادامــه داد ،مــا
در مــورد ایــن نامــه تأمــل و قبــول کردیــم ،حــرف درســتی
اســت و مقال ـهای بــه نفــع هاشــمی نوشــتیم ،بعــد تمــام
فضــا را پــر کردنــد شــمس الواعظیــن پــول گرفتــه اســت.
وی اظهــار کــرد :کاش آن ائتالفــی کــه در خرداد  76شــکل
گرفتــه بــود ،ادامــه پیــدا مــی کــرد و حتمـاً فرصــت نقــش
آفرینــی بــه عناصــر ناشــناخته و بــی هویــت و مشــکوک
وتاییــد میکنــم هنــوز هــم مشــکوک نمــی افتــاد و کشــور
اینقــدر ضربــه نمیخــورد.
وی افــزود :امــروز هــم تأکیــد مــی کنــم؛ اگــر کســی
دلســوز ایــران ،اســام و شــیعه و مــردم اســت ،مســیر ایــن
دلســوزی خودخواهــی و خــود رأییهــا و تــک محــوری
نیســت؛ بلکــه مســیر انجــام کار جمعــی اســت .مــا مــادام
کــه بــا هــم جمــع میشــویم؛ داریــم قــوی میشــویم
و زمانــی کــه از هــم جــدا میشــویم؛ داریــم ضعیــف
میشــویم ،بایــد بــا هــم باشــیم.
مرعشــی تصریــح کــرد :کشــور در شــرایط مناســبی نیســت؛
اختــاف نظرهــا در کشــور زیــاد اســت ،انتخابــات آینــده
بســیار مهــم اســت ،بســیار هــم تــا ایــن لحظــه مبهــم
اســت .انجــام ایــن وظیفــه ملــی نیازمنــد در کنــار هــم
بــودن و گذشــت اســت.
وی ادامــه داد :مــن یــک آدرســی بایــد بــه شــما بدهــم
بــرای اینکــه گذشــت را یــاد بگیریــد.
وی از دکتــر رضــوی از نماینــده ســه دوره کرمــان نــام بــرد
و افــزود :انتخابــات مجلــس چهــارم بــود ،آقایــان مــوذن
زاده و رضــوی کاندیــدای مــا بودنــد زمــان شــمارش ارا
شــد ،آقــای مهــدوی کرمانــی ( آقــا ســید محمــد باقــر)
از لیســت رقیــب و آقــای دکتــر رضــوی از لیســت مــا
رای آورده انــد .جمعــی از دوســتان پیشــنهاد کــرده انــد
کــه چــون آقــای مــوذن زاده بــرای مجلــس مناســب تــر
هســتند اگــر صنــدوق پــادگان  05را کــه رای گیــری در
آن بــا شناســنامه انجــام نشــده اســت را باطــل کنیــم آقــای
مــوذن زاده نفــر دوم مــی شــوند و بــه جــای دکتــر رضــوی
بــه مجلــس راه مــی یابنــد ،مــن گفتــم ایــن حــق دکتــر
رضــوی اســت و ایشــان بایــد موافــق باشــند .چنــد دقیقــه
بعــد دکتــر رضــوی تمــاس گرفتنــد و اصــرار داشــتند کــه
ایــن کار را انجــام شــد ،ولــی بــه دلیــل اینکــه موضــوع در
صالحیــت شــورای نگهبــان بــود از رادیــو سراســری نــام
دکتــر رضــوی بــه عنــوان برنــده اعــام شــد و مــن هــم بــر
ادامــه همیــن نتیجــه را تاییــد کــردم .گذشــت در رضــوی
قابــل توجــه و آموزنــده بــود .وی گفــت :کشــورداری
ســخت اســت و کشــورهایی کــه خردمندانــه و عاقالنــه
اداره میشــوند ،امــروز بــرای رفــع مشکالتشــان گرفتارنــد.
امــروز اگــر ترامــپ رأی مــیآورد؛ بیانگــر ســخت بــودن
زندگــی در آمریکاســت .مرعشــی ادامــه داد :مــا خیلــی
بــا حکمرانــی خــوب فاصلــه داریــم و بســیاری از کارهــای
مــا هنــوز ابتدایــی اســت و کشــور بــرای عبــور از ایــن
گردنههــا نیازمنــد سیاســتمداران آگاه و دانــا و عاشــق
ایــران و پــاک و پاکدامــن و اهــل گذشــت ،مــدارا و منطــق
اســت و ایــن سیاســتمداران بایــد از درون احــزاب بیــرون
بیاینــد کــه البتــه کار دشــواری اســت.
وی اظهــار کــرد :بایــد همــه یکدیدگــر را تأییــد و تکمیــل
کنیــم و مســیر را بــرای ســرافزاری کشــور فراهــم کنیــم.
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یادداشت

اسحاق جهانگیری:
قطار توسعه کشور در مسیر صحیح
قرار گرفته است

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :جامعــه ای
هســتیم کــه بــه شــدت نیازمنــد ایجــاد اشــتغال
هســتیم و بخــش وســیعی از مردمــان نیازمنــد ایــن
هســتند کــه بــه ســرعت بــه مســائل معیشــت شــان
بپردازیــم.
سیاســت روشــن /اســحاق جهانگیــری در آییــن
افتتــاح کارخانــه گندلــه ســازی شــماره  2مجتمــع
معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســیرجان و مجموعــه
ورزشــی ایــن شــرکت گفــت :آنچــه بــرای ملــت
بــزرگ ایــران مهــم اســت اینکــه رونــد توســعه و
قطــار توســعه کشــور در مســیر بســیار صحیحــی
قــرار گرفتــه اســت ،ایــن مســیر بــه علــت درســت
انتخــاب شــدن بــه ســرعت در حــال پیشــرفت
اســت.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت بــرای
برخــی کــه صرفــا نقــاط ضعــف را مــی بیننــد
خیلــی نقــاط قــوت بــه چشــم نیایــد و مــن انــکار
نمــی کنــم کــه در مجموعــه اقتصــاد کشــور
نقــاط ضعفــی هــم وجــود دارد گفــت :جامعــه ای
هســتیم کــه بــه شــدت نیازمنــد ایجــاد اشــتغال
هســتیم و بخــش وســیعی از مردمــان نیازمنــد ایــن
هســتند کــه بــه ســرعت بــه مســائل معیشــت شــان
بپردازیــم و مشــکالت معیشــتی را برطــرف کنیــم.
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :مناطــق زیــادی
از کشــور هســتند کــه نیازمنــد اقدامــات توســعه
ای بیشــتر و کارهــای مهمــی در زمینــه توســعه
هســتند ،ایــن مــوارد در کشــور وجــود دارد و ایــن
مســیرها را بایــد بــه ســرعت در دســتور کار قــرار

داده و بــه عنــوان اولویــت هــای کشــور در نظــر
گرفــت امــا بــا همــه ایــن وجــود ســرعت توســعه
کشــور را نمــی شــود انــکار کــرد.
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه بودجــه دولــت در
هیــچ یــک از طــرح هــای بزرگــی کــه اخیــرا در
کشــور افتتــاح شــده ،نقــش نداشــته اســت؛ گفــت:
کســانی کــه فکــر مــی کننــد بــا بودجــه دولــت
توســعه در کشــور رخ مــی دهــد.
بایــد ایــن پنبــه را از گــوش خــود بیــرون آورنــد،
امــروز شــرکت هــای وابســته بــه بخــش خصوصــی
و شــرکت هــای غیــر دولتــی موتــور توســعه کشــور
هســتند ،در گذشــته اگــر یکــی از ایــن اتفاقــات
در کشــور رخ مــی داد کار بزرگــی بــه شــمار مــی
رفــت.
وی افــزود :در کل کشــور بودجــه عمرانــی دولــت
 22هــزار میلیــارد تومــان بــرای یکســال نیســت و
معنایــش ایــن اســت کــه در گوشــه و کنــار کشــور
کارهــای توســعه ای توســط شــرکت هــای عمومــی
در حــال انجــام اســت.
وی بیــان کــرد :ایــن شــرکت هــا زمانــی مــی
تواننــد ادامــه حیــات دهنــد کــه مدیــر بنــگاه فکــر
کنــد در مقابــل بهــره وری از او ســئوال خواهــد
شــد و مدیــر بنــگاه احســاس کنــد بــرای اینکــه
کاالی تولیــدی او بــا کیفیــت و رقابــت پذیــر باشــد
از مدیــر مســئولیت خواســته مــی شــود و بایــد
پاســخگو باشــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت :افتخارآمیــز
اســت کــه مدیــری اعــام کنــد قیمــت تمــام شــده
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از ســال قبــل ارزان تــر شــده و در ســال جــاری
نیــز ایــن رونــد کاهــش قیمــت ادامــه مــی یابــد و
در ایــن صــورت هــر بنگاهــی بــه یــک بنــگاه بیــن
المللــی تبدیــل مــی شــود.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه امــروز ایــران اســامی
از شــرکت هــای مطــرح در تــراز بیــن المللــی
تعــداد زیــادی را دارد کــه بیشــتر در بخــش صنایــع
معدنــی کار میکننــد گفــت :یکــی از مهمتریــن
اولویــت هــای کشــور ،توســعه صنعتــی و معدنــی
اســت زیــرا خداونــد در ایــران انــرژی و ذخایــر
معدنــی قــرار داده و ایــن پتانســیل هــا در کنــار
نیــروی انســانی تحصیلکــرده و جــوان مــی توانــد
در مســیر توســعه بســیار کارســاز باشــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مــی تــوان بــا اتــکا بــه
ایــن مــوارد و بــا قــدرت برنامــه ریــزی ایــن بخــش
از صنعــت کشــور را بــه ســطح بیــن اللملــی رســاند
و آن را بــه صنایــع ارزی تبدیــل کــردو بــه همیــن
اتــکا مــی گوییــم کــه مــی توانیــم اقتصــاد کشــور
را بــدون نفــت اداره کنیــم گفــت :ایــن مســئولیت
در اســتان کویــری و کــم آب کرمــان بایــد بیشــتر

مــورد توجــه قــرار گیــرد ،ودر کنــار آن واحدهــای
بــزرگ صنعتــی بــه مســئولیت هــای اجتماعــی
خــود نیــز واقــف باشــند.
معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار کــرد :مــی دانــم
کــه اســتان کرمــان در موضــوع آب آشــامیدنی در
شــرایط دشــواری از نظــر کیفیــت آب قــرار گرفتــه
و در ایــن ســفر بــا حضــور وزیــر نیــرو تصمیــم
گیــری الزم انجــام خواهــد شــد.
وی همچنیــن بــا ابــراز خرســندی از رونــد توســعه
مجتمــع گل گهــر ســیرجان گفــت :بانــک ســپه
از اواخــر دهــه  60وارد پــروژه هــای صنعتــی و
معدنــی شــد و از آن زمــان تاکنــون توســعه زیــادی
در ایــن مجموعــه و پیرامــون آن رخ داده کــه بایــد
از ایــن بانــک تشــکر کــرد.
شــایان ذکــر اســت ،چهــار هــزار و  400میلیــارد
ریــال بــه صــورت ریالــی و  103میلیــون یــورو
بــرای احــداث ایــن کارخانــه ســرمایه گــذاری شــده
اســت و بــا افتتــاح آن بــرای  500نفــر بــه صــورت
مســتقیم و  2هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم
اشــتغالزایی مــی شــود.

دکتر احمد حمزه:

شعار زنده باد مخالف من ،مهمترین وجه توسعه سیاسی است

نماینــده مــردم کهنــوج ،منوجــان ،رودبارجنــوب ،قلعــه
گنــج و فاریــاب در مجلــس شــورای اســامی در آییــن
افتتــاح دفتــر حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران در
کرمــان ،گفــت :افتتــاح ایــن دفتــر و حــزب هماننــد
گذشــته بــا طــی طریــق بــا عقالنیــت و اعتــدال نقــش
خــود را در اعتــای فرهنگــی اجتماعــی و توســعه
اقتصــادی نشــان خواهــد داد.
سیاســت روشــن/احمد حمــزه بــه تحــول قــدرت در
دنیــای گذشــته و امــروز و نقــش کشــور در ایــن بیــن
اشــاره کــرد و افــزود :قــدرت در طــول تاریــخ مقولــه
بســیاری از افــراد بــوده اســت و حــکام همــواره در پــی
گســترده کــردن قــدرت خــود بودهانــد.
وی گفــت :قبــ ً
ا زور بــازو ابــزار قــدرت بــوده اســت و
بعــد از آن ابــزار و نهایــت بمــب اتــم بــه عنــوان ابــزار
قــدرت در اختیــار انســان قــرار میگیــرد و از اواســط
قــرن گذشــته مســائل دیگــری ماننــد اقتصــاد در اجــزای
قــدرت بــه شــمار آمــد.
وی افــزود :کشــوری کــه اقتصــاد قــوی داشــته باشــد
کشــوری قدرتمنــد اســت کــه آخریــن نمونــه بــارز آن را
در برجــام بــا حضــور کشــور آلمــان پــای میــز مذاکــره
دیدیــم .نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنــوب کرمــان
گفــت :کانونهــای قــدرت در دنیــا تغییــر کردهانــد و
قــدرت از غــرب بــه شــرق در حــال تغییــر اســت.
وی اظهــار کــرد :ارزشهــای غــرب در حــال افــول و
ارزشهــای مبتنــی بــر معنویــت در حــال گســترش
اســت و ایــن عالمــت جابجایــی قــدرت اســت؛ لــذا
قــدرت هــای نوظهــور اقتصــادی نیــز در آینــده عــرض
انــدام خواهنــد کــرد.
حمــزه بــا طــرح ایــن ســئوال کــه چــه بایــد کــرد تــا
جایــگاه خــود را در دنیــا حفــظ کنیــم گفــت :تحکیــم
موقعیــت منطقــه ای کشــور یکــی از ایــن اقدامــات اســت

کــه کشــور مــا در ایــن مــورد درســت عمــل کــرده اســت.
وی گفــت :حضــور ایــران در حــل و فصــل مناقشــات
منطقــه ای هزینــه هــا را کاهــش میدهــد و قــدرت
نظامــی کشــور مــا بــه حــدی رســیده کــه مــی تــوان
ادعــا کــرد ،قــدرت نخســت نظامــی منطقــه هســتیم.
وی افــزود :تــاش ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج)،
حضــور نیروهــای متدیــن ،تــاش ســرداران و ســربازان
عرصــه دیپلماســی کشــور و راهنماییهــای داهیانــه
رهبــری و حضــور مــردم در صحنــه ،ایــران را بــه
کشــوری امــن بــدل کــرده و کشــور مــا در رشــتههای
جدیــد علمــی جایــگاه خوبــی بــرای خــود ایجــاد کــرده
اســت .نماینــده مــردم کهنــوج ،منوجــان ،قلعــه گنــج،
رودبارجنــوب و فاریــاب بیــان کــرد :ســومین جــزء
قــدرت در دنیــا اقتصــاد اســت کــه کشــور مــا متاســفانه

در ایــن بخــش خــوب نتوانســته کار انجــام دهــد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای مختلــف در کشــور
گفــت :آنطــور کــه بایــد پیشــرفت نکردهایــم .رهبــری
هــم تأکیــد دارنــد ،مهمتریــن مســأله امــروز کشــور مــا
مســائل اقتصــادی اســت .وی کمبــود مدیریــت علمــی را
مشــکل بخــش اقتصــاد نــام بــرد و گفــت :بایــد از فرصــت
برجــام بــرای رشــد کشــور اســتفاده کــرد ،بایــد بــا دنیــا
مــراوده داشــته باشــیم و شــرایطی را بــرای حضــور و
ســرمایه گــذاری ســرمایه گــذاران خارجــی را در کشــور
فراهــم کنیــم .حمــزه افــزود :مهمتریــن معضالتــی کــه
موجــب شــده نتوانیــم در ایــن مــورد خــوب حرکــت
کنیــم؛ یکــی فســاد اداری اســت کــه در کشــور مــا بایــد
ســامان یابــد.
وی بــا اشــاره بــه جلوگیــری از رانــت هــای اطالعاتــی

در کشــور اظهــار کــرد :تــا زمانــی کــه رانــت وجــود دارد
اقتصــاد ســامان نخواهــد یافــت.
وی افــزود :دو قانــون خــوب رفــع موانــع تولیــد و بهبــود
محیــط کســب و کار نوشــته شــده ،امــا درســت اجــرا
نمیشــود .حمــزه گفــت :یــک مانــع دیگــر در حرکــت
اقتصــادی مــردم ،چنــد صدایــی اســت کــه در کشــور مــا
شــنیده میشــود و افــرادی کــه تریبــون دارنــد منافــع
شــخصی خــود را کــه ممکــن اســت بــا منافــع ملــی
مطابــق نباشــد ،مطــرح میکننــد.
وی افــزود :ایــن چنــد صدایــی مانــع جــذب ســرمایه
گــذاران در کشــور مــی شــود و بایــد زیــر چتــر والیــت
اجــازه دهیــم مســئوالن سیاســت خارجــی مواضــع
رســمی کشــور را در عرصــه بیــن الملــل اعــام کننــد نــه
اینکــه هــر کســی بلنــد شــود و حــرف خــود را بزنــد کــه
بعضــا هــم متناقــض اســت.
وی گفــت :تجمیــع قوانیــن محیــط کســب و کار از دیگــر
مســائل اســت و بایــد ایــن قوانیــن اصــاح شــود.
حمــزه توســعه سیاســی را بــرای توســعه اقتصــادی الزم
دانســت و افــزود :اقتصــاد تــا جایــی مــی توانــد جلــو
بــرود بعــد از آن بایــد فضــای سیاســی بــاز وجــود داشــته
باشــد.
وی بیــان کــرد :اینجــا احــزاب سیاســی ماننــد حــزب
کارگــزاران مــی تواننــد نقــش مهمــی در توســعه
سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه نشــان دهنــد؛
احزابــی کــه تنــدرو نیســتند و مصالــح کشــور را بــر همــه
چیــز ترجیــج مــی دهنــد.
وی گفــت :ضمــن تــاش بــرای تحقــق آرمانهــا و
اهدافمــان بــا شــعار زنــده بــاد مخالــف مــن بــرای
آبادانــی و ســرافزازی ایــران اســامی کــه مهمتریــن
وجــه توســعه سیاســی اســت؛ گامهایمــان محکمتــر
برداریــم.

سجاد صفاهانی زاده:

هدف اصلی حزب کارگزاران جذب حداکثری است

دبیــر اول حــزب کارگــزاران ســازندگی اســتان کرمــان
در مراســم افتتاحیــه ایــن حــزب گفــت :هــدف اصلــی
حــزب کارگــزاران در اســتان کرمــان ایجــاد وحــدت

بیشــتر در بیــن اصــاح طلبــان اســت.
ســجاد صفاهانــی زاده بــا بیــان اینکــه ایــن حــزب
دســت یــاری بــه ســوی تمــام اصــاح طلبــان اســتان
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دراز میکنــد گفــت :هــدف مــا جــذب حداکثــری اســت،
مــا آمــده ایــم بــه دور از کلیــه اختــاف نظرهایــی کــه
در گذشــته میــان بعضــی از دوســتان وجــود داشــته
پیــام همدلــی را تحقــق ببخشــیم.
وی خاطــر نشــان کــرد کــه :آمــوزش در ســر لوحــه
برنامــه هــای و کارهــای حــزب اســت ،وبرنامــه هــا را
بدیــن نحــو تدویــن کــرده انــد کــه تــک محــور وقائــل
بــه آمــوزش سیاســی نباشــد بلکــه در کنار سیاســت در
امــور اجتماعــی وفرهنگــی نیــز پــر رنــگ وارد شــوند.
صفاهانــی زاده بــا بیــان اینکــه تشــکیل کانــون هــای
مختلــف حــزب در دســتور کار اســت گفــت :حــزب
کازگــزاران از افــکار وایــده هــای جدیــد اســتقبال
میکنــد و در ایــن حــزب بــه ســوی همــه عالقــه منــدان
ودلســوزان جامعــه بــاز اســت.
وی برنامــه زمــان بنــدی تشــکیل شــورا هــای اجــرا ی
شهرســتانها را ســه ماهــه خوانــد وگفــت :بنــا داریــم
حداکثــر ظرفــت ایــن مــدت در تمــام شهرســتانها
شــورای اجرایــی را انتخــاب ودفاتــر را راه انــدازی
کنیــم.
دبیــر اول حــزب کارگــزاران ســازندگی اســتان کرمــان
گفــت :گام برداشــتن در مســیر توســعه اســتان را ســر
مشــق تمــام اهدافمــان قــرار میدهیــم ودر کنــار آن
شناســایی و معرفــی انســانهای پــاک دســت ومتخصــص
رابــه جامعــه دنبــال میکنیــم.
وی افــزود :حــزب کارگــزاران ســازندگی بــه عنــوان

یکــی از محبــوب تریــن احــزاب اصــاح طلــب در
کشــور ،تصمیــم دارد بــا نگاهــی جامــع نســبت گردهــم
آوری کلیــه اصــاح طلبــان اســتان اقــدام نمایــد ،بــی
شــک ایــن مهــم میســر نمــی شــود مگــر بــا تــاش
و هــم افزایــی تمامــی هــم فکرانــی کــه دل در گــرو
آبادانــی ایــن مــرز وبــوم دارنــد.
صفاهانــی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه فضــای سیاســی
کشــور و اســتان بســیار مطلــوب اســت ،گفــت :اگــر
در گذشــته کشــور در انــزوای خــاص سیاســی و در
معــرض تهدیــد و ناامنــی بــود ،اکنــون بــه کشــوری
تبدیــل شــده کــه امنیــت ملــی خــود را تضمیــن کــرده
و بــه درجــه رفیــع اقتــدار ملــی رســیده اســت ،و مــا
ایــن آرامــش را مرهــون فــداکاری و تیــز هوشــی و
ذکاوت اصــاح طلبــان هســتیم.
وی افــزود :فعالیــت جریــان هــای مختلــف سیاســی
اکنــون در کنــار هــم وجــود دارد امــا مــا بایــد تیــز
هــوش باشــیم و نگذاریــم عــده ای بــا نزدیــک شــدن
بــه انتخابــات بــا ســلب هویــت دیگــران فضــای
دوســتانه مــا را متالطــم کننــد.
دبیــر اول حــزب کارگــزاران اســتان کرمــان ،ادامــه داد:
خوشــبختانه مــردم دریافتــه انــد کــه راه نجــات جامعــه
خــرد گرایــی واســتفاده از نیروهــای مؤمــن و متعهــد
و پــاک دســت اســت؛ لــذا بــا ایــن شــرایط اصــاح
طلبــان در دور آینــده انتخابــات از موقعیــت مناســبی
برخوردارنــد.

باالخــره انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت
متحــده امریــکا پــس از کــش و قوسهــای فــراوان
بــه پایــان رســید و دونالــد ترامــپ بــه عنــوان چهــل
و پنجمیــن رئیــس جمهــور آن کشــور ،معرفــی شــد.
انتخاباتــی کــه شــاید تــا بــه حــال ســابقه نداشــته
در آن ،چنیــن کارزار و کمپینــی را طرفیــن رقیــب
(دموکراتهــا و جمهــوری خواهــان) علیــه یکدیگــر
بــر پــا کننــد .از طرفــی نــه تنهــا انتخابــات اخیــر
بــرای امریکاییهــا متفــاوت بــود ،بلکــه سراســر
جهــان نیــز بــه گونــه ای متفــاوت بــه آن مــی
نگریســت .از جملــه ایــن نگاههــای متفــاوت ،نــگاه
مــا ایرانیهــا بــه انتخابــات امریــکا بــود کــه نشــان
از اهمیــت موضــوع داشــت .اینکــه چــرا؟ شــاید بــه
طــور ویــژه بــه برجــام و پســابرجام بــر میگشــت.
امــا نکتــه قابــل تأمــل و تــا حــدودی حیــرت انگیــز
ایــن بــود کــه در نهایــت فــردی رئیــس جمهــور
امریــکا شــد کــه تقریبــاً قریــب بــه اتفــاق نظریــه
پــردازان و اندیشــمندان سیاســی و بــه طــور کلــی
هــر کســی کــه دســتی بــر یــا در سیاســت داشــت،
پیــروزیاش را پیــش بینــی نمیکــرد .چــون تصــور
غالــب ایــن بــود کــه شــعارهای دونالــد ترامــپ
اساســاً عــوام فریبانــه اســت و شــعور و بلــوغ
سیاســی مــردم امریــکا ،تــوان فهــم ایــن مهــم را
دارد .امــا آنچنــان کــه نتایــج انتخابــات نشــان داد،
علیرغــم تمــام پیــش بینیهــا ،نظرســنجیها و
تحلیلهــای متعاقــب آن ،همــه چیــز وارونــه شــد،
کــه بــه طــور ویــژه ایــن نشــان از یــک امــر اساســی
و البتــه گویــا دارد؛ اینکــه مجموعــه عقــول علمــای
علــم سیاســت در برابــر خواســت و اراده مردمــی،
محلــی از اعــراب نــدارد و آنچــه مــردم بــرای خــود
رقــم میزننــد بــا آینــده و نتیجــهای کــه صاحــب
نظــران پیــش بینــی میکننــد ،میتوانــد فاصلــه
زیــادی داشــته باشــد.
بــه هــر حــال بــه نظــر مــی رســد ،در نظــام سیاســی
امریــکا علیرغــم اینکــه نظامــی ریاســتی یعنــی بــر
پایــه اختیــارات ویــژه و مبســوط رئیــس جمهــور
اســت ،بــاز هــم نمیتــوان متصــور بــود کــه ترامــپ
وقتــی تــا شــصت روز دیگــر بــر کرســی ریاســت
جمهــوری نشســت ،همــان ترامپــی باشــد کــه در
مناظــرات انتخاباتــی مقابــل رقیــب دموکــرات خــود
فحاشــی میکــرد! چــون ترامــپ چــه بخواهــد و
چــه نخواهــد ،پــس از اعــام نتایــج انتخابــات ،دو
شــخصیت حقوقــی بســیار حائــز اهمیــت کســب
کــرده کــه یکــی شــخصیت حقوقــی او در بیــن
هــم حزبیهــای جمهــوری خواهــش و مهمتــر از
آن شــخصیت حقوقــی ترامــپ بــه عنــوان رئیــس
جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا در جمــع موافقــان و
مخالفانــش در سراســر آن کشــور اســت.
بنابرایــن بدبینتریــن سیاســتمداران و نظریــه
پــردازان هــم نمیتواننــد بــرای چنیــن جایگاهــی
صرف ـاً شــخصیت فــردی ترامــپ را در نظــر بگیرنــد؛
از طرفــی ،اهرمهــای فشــار و نظــارت بــر عملکــرد
رئیــس جمهــور ،اعــم از نهادهــای سیاســی ،مدنــی
و افــکار عمومــی بســیار تأثیــر گــذاری در امریــکا
وجــود دارنــد کــه اصــل کنتــرل متقابــل را بــه نحوی
در نظــام سیاســی ،تعریــف و اجــرا میکننــد .در
ایــن وضعیــت ،دیگــر بایســتی ترامــپ را در لبــاس
و جایــگاه رئیــس جمهــور امریــکا ببینیــم؛ نــه بــه
مــن لُمپــن!»
عنــوان یــک میلیــاردر یــا «بیزینــس
ِ
البتــه ایــن نگاهــی اســت کــه علــی القاعــده،
مشــاوران ترامــپ و خــود ترامــپ ،پیــش از مــا
بــه آن رســیدهاند .شــاید بتــوان گفــت ،نخســتین
فــردی کــه ترامــپ را در هیبــت رئیــس جمهــوری
مشــاهده کــرد؛ بــاراک اوبامــا ،رئیــس جمهــور فعلــی
ایــاالت متحــده باشــد کــه پیــش از مشــخص شــدن
نتیجــه نهایــی انتخابــات ،گفــت« :در هــر حــال،
خورشــید فــردا دوبــاره طلــوع خواهــد کــرد»؛ بــه
عبــارت دیگــر ،اوبامــا متذکــر شــد کــه فــارغ از هــر
نتیجـهای کــه در انتخابــات بــه دســت بیایــد ،رونــد و
سیاس ـتهای کالن امریــکا در راســتای منافــع ملــی
تعریــف شــده ،تغییــر نخواهــد کــرد .ایــن ســخن
زمانــی قابــل فهمتــر خواهــد بــود کــه بــه یــاد
بیاوریــم ،اندیشــههای متفکرینــی همچــون هابــز،
روســو ،الک و مونتســکیو کــه جــزء اندیشــمندان
محــوری عصــر روشــنگری اروپــا هســتند ،جــان
مایــهی تدویــن قانــون اساســی امریــکا و پایــه
گــذاری ایــن کشــور اســت .اندیشــمندانی کــه قبــل
از هــر چیــز ،نقــدی مهلــک بــه نــوع نــگاه مقــدس
مآبانــه بــه بشــر را ارائــه دادنــد .نقــدی کــه نــگاه
مثبــت بــه بشــر را رد کــرده و اگــر نگوییــم نگاهــی
منفــی جایگزیــن آن کــرد ،دســت کــم خواســتار
نگاهــی واقــع بینانهتــر بــه انســان شــد .بــه تعبیــر
ایشــان ،انســان بــه همــان انــدازه کــه میتوانــد
خــوب باشــد ،قابلیــت بــد بــودن هــم دارد!
همیــن نحــوه نــگاه بــه انســان و اندیشــه مســتتر
در آن بــود کــه موجبــات اســتقرار دســتگاههای
مســتقل نظارتــی را در نظــام سیاســی امریــکا بــه
دنبــال داشــته تــا بتوانــد هرگونــه افــراط و زیــاده
خواهــی را از یکایــک شــهروندان ســلب کــرده و بــه
طریــق اولــی ،مقامــات دولتــی را همــواره نســبت بــه
رفتــار و اعمــال خــود ،هوشــیار نگــه دارد.
بنابرایــن هرچنــد ترامــپ در عالــم سیاســت و
مقــام ریاســت جمهــوری و بــه طــور کلــی در امــور
اجرایــی دولــت امریــکا ناشــی اســت ،امــا حضــور
خبــرگان و کار آزمودههــای عرصــه سیاســت در
حــزب جمهــوری خــواه و حتــی در حــزب رقیــب،
اجــازه تخطــی را از وی خواهنــد گرفــت و ترامــپ
را از عواقــب فــردی ،جناحــی و ملــی تصمیمــات
غیرمعقــول ،آگاه خواهنــد کــرد.
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اقتصادی
خبر

ضرورت همکاری بانک کشاورزی
برای توسعه گلخانهها

رئیــس اتــاق کرمــان در نشســت اقتصــاد مقاومتــی،
خواســته هــای بخــش خصوصــی را از معــاون اول
رئیــس جمهــوری مطالبــه کــرد.
سیاســت روشــن /ســیدمهدی طبیــب زاده در ایــن
نشســت کــه بــا حضــور وزرای جهــاد کشــاورزی،
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،نیــرو ،ورزش و جوانــان،
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی
و گردشــگری ،معــاون ســازمان برنامــه و بودجــه
و برخــی معاونــان وزرا همــراه بــود ،افــزود :بایــد
بــرای جــذب منابــع در زمینــه اجــرای طــرح
خــروج از رکــود بنگاههــای اقتصــادی ،چنــد
تصمیــم اساســی و جــدی گرفتــه شــود.
وی ضمــن انتقــاد از عملکــرد بانــک هــا در زمینــه
ارائــه تســهیالت در قالــب ایــن طــرح ،بیــان کــرد:
اگــر چــه بانــک مرکــزی ارائــه تســهیالت را اعــام
میکنــد امــا بانکهــا شــرط میگذارنــد و عنــوان
میکننــد کــه بایــد بــرای جبــران تفــاوت نــرخ
ســود ،درصــدی از ایــن میــزان پــول را ســپرده
کنیــد؛ متاســفانه ایــن اقــدام در حالــی صــورت
مــی گیــرد کــه صراحــت قانــون و مصوبــه شــورای
پــول و اعتبــار را بــه دنبــال دارد.
طبیــب زاده ،درخواســت کــرد در ایــن نشســت
مصــوب شــود بانــک هــا کار اجرایــی بــرای تملــک
را حداقــل در زمــان اجــرای طــرح خــروج از رکــود
انجــام ندهنــد و گفــت :بانــک هــا بــا ایــن بهانــه
کــه ممکــن اســت تملــک شــود ،از اعطــای وام
خــودداری میکننــد و ایــن بــا طــرح خــروج از
رکــود منافــات دارد.
رئیــس اتــاق کرمــان در ادامــه ،تامیــن مالــی را
اصلیتریــن نیــاز بــرای اجــرای پــرژه هــا عنــوان
کــرد و گفــت :در حــال حاضــر امــکان جــذب 500
میلیــون دالر فاینانــس خارجــی در جیرفــت وجــود
دارد امــا چــون ضمانــت دولتــی بــه آنهــا داده
نمــی شــود ،جــذب آنهــا امکانپذیــر نیســت کــه
درخواســت تصویــب کــردن ایــن میــزان فاینانــس
خارجــی بــا ضمانــت دولتــی را بــرای منطقــه
داریــم.
وی خطــاب بــه وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان و شهرســتان
جیرفــت پتانســیل بســیاری در معــدن دارد،
تصریــح کــرد :کار کارشناســی و سیســتماتیک
بــرای اکتشــاف در منطقــه انجــام نشــده و یــا
ناقــص انجــام شــده کــه درخواســت میکنیــم
ســازمان زمیــن شناســی بــر روی منطقــه تمرکــز
کنــد.
طبیــب زاده افــزود :پهنــه معدنــی بحــر آســمان
ایــن منطقــه ،محــل مناقشــه ســازمان محیــط
زیســت و ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت
کــه بــه دالیلــی غیرکارشناســی ایــن پهنــه منطقــه
حفاظــت شــده معرفــی شــده و منابــع عظیمــی را
از دســترس خــارج کــرده اســت کــه بایــد فعــال
شــود .وی در بخــش دیگــری در مــورد احــداث
گلخانــه هــا در جنــوب اســتان ،گفــت :همــکاری
بانــک کشــاورزی بــرای توســعه گلخانــه هــا در ایــن
رابطــه ضــروری اســت.
رئیــس اتــاق کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه انتخــاب
اتــاق بــه عنــوان معیــن منطقــه دو بســیار
هوشــمندانه صــورت گرفتــه اســت ،گفــت :در
ایــن منطقــه انبــوه تولیــدات وجــود دارد و اتــاق
مــی بایســت ســاماندهی تولیــد محصــول خــوب و
عرضــه مناســب آنهــا را انجــام دهــد.
طبیــب زاده ،بــا بیــان اینکــه اتــاق ســه برنامــه
کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلنــد مــدت بــرای
جیرفــت و عنبرآبــاد در نظــر گرفتــه اســت ،افــزود:
در فــاز کوتــاه مــدت ،محصــول تولیــدی امســال
از مزرعــه تــا محــل مصــرف داخلــی و خارجــی
رصــد ،گلــوگاه هــا شناســایی و بــرای حمــل و نقــل
برنامهریــزی شــده کــه در پیــک بــار مشــکلی
پیــش نیایــد و همچنیــن بــرای ســاماندهی
بازارهــای خارجــی نیــز برنامــه هایــی در دســت
بررســی اســت .رئیــس اتــاق کرمــان ادامــه داد:
در فــاز میــان مــدت نیــز از شــرکت هــای صاحــب
برنــد و بــزرگ کشــوری بــرای حضــور در منطقــه
دعــوت کردهایــم کــه قــرار اســت در اینجــا پایــگاه
ایجــاد کننــد و اســتان نیــز بتوانــد از برنــد آنهــا
اســتفاده کنــد .وی تصریــح کــرد :در فــاز ســوم
بــرای اصــاح الگــوی کشــت ،بهینــه ســازی
مصــرف آب ،افزایــش راندمــان و کاهــش میــزان
باقــی مانــده ســموم کشــاورزی بــا کارشناســان
مباحثــی مطــرح شــده کــه در حــال پیگیــری آنهــا
هســتیم .وی خاطرنشــان کــرد :مــردم و جوانــان
منطقــه گروههایــی را در حــوزه هــای گردشــگری،
کشــاورزی ،صنعــت و معــدن ،صــادرات و تامیــن
مالــی تشــکیل دادهانــد ،طرحهــای بســیاری از
ســوی ایــن جوانهــا مطــرح شــده و بــر اســاس ایــن
پروژههــا زمینههــای فعالیــت بســیاری تعریــف
کردهایــم .طبیــب زاده افــزود :در اواخــر آذرمــاه
یــا اوایــل دی مــاه امســال ســمینار جــذب فرصــت
هــای ســرمایه گــذاری منطقــه را برگــزار و آنهــا
را معرفــی خواهیــم کــرد کــه امیدواریــم موجــب
ایجــاد تحــول جدیــد شــود.
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گزارش سیاست روشن از:

سفـر معاون اول رئیـس جمهور و تـعدادی از وزرا به جـنوب اسـتان کرمان

اسحاق جهانگیری:
به زودی جیرفت به شــبکه راه آهن سراسری ،متصل میشود

معــاون اول رئیــس جمهــوری از اتصــال شهرســتان جیرفت
بــه شــبکه راهآهــن سراســری در آینــده ای نزدیــک خبــر
داد و گفــت :ایــن برنامــه یکــی از طــرح هــای کلیــدی
دولــت تدبیــر و امیــد مــی باشــد.
اســحاق جهانگیــری در دیــدار مردمــی و ســتاد
توســعه شهرســتانهای جیرفــت و عنبرآبــاد در محــل
مسجدالرســول(ص) ،ضمــن تســلیت ایــام اربعیــن
حســینی ،افــزود :در ســالهای اخیــر مــردم ایــران و عــراق
بــار دیگــر پیــادهروی بــه ســمت کربــای معــا و بــارگاه
بــزرگ اباعبــداهلل الحســین(ع) را زنــده کردهانــد و ایــن
روزهــا میلیونهــا عاشــق اهلبیــت(ع) بــه ســمت کربــا
بــا پایپیــاده در حرکــت هســتند.
وی ضمــن قدردانــی از زحمــات دولــت و مــردم عــراق در
میزبانــی زائــران امــام حســین(ع) ،یادآورشــد :جمهــوری
اســامی ایــران در منطقــه حساســی قــرار دارد و دشــمنان
انقــاب و اســام بــرای اینکــه چهــره خشــنی از اســام
ارائــه دهنــد و اسالمهراســی را در دنیــا جــا بیاندازنــد،
گروههــای تکفیــری را پایــه گــذاری کردنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور ،ناامــن کــردن جمهــوری
اســامی را مهمتریــن هــدف تشــکیل گــروه هــای تکفیــری
داعشــی عنــوان کــرد و گفــت :بــا فضــل الهــی ،تــاش
نیروهــای مســلح و رهبــری داعیانــه مقــام معظــم رهبــری
ایــن امــر محقــق نشــد و بــا صراحــت مــی تــوان اعــام
کــرد ،ایــران تنهــا کانــون امــن منطقــه اســت.
جهانگیــری بــا تاکیــد براینکــه قدرتهــای بــزرگ بــرای
تامیــن امنیــت منطقــه بــه ســوی جمهــوری اســامی
ایــران دســت دراز کردهانــد ،افــزود :دولــت یازدهــم
عالرغــم محدودیــت منابــع ،گام هــای بلنــدی را بــه ســمت
توســعه و پیشــرفت کشــور برداشــته و توســعه مناطــق
عقــب افتــاده کشــور را در اولویــت برنامــه هــای خــود
قــرار داده اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالهای
گذشــته بــه علــت تحریمهــای ناجوانمردانــه کمتــر بــه
توســعه مناطــق عقبافتــاده کشــور پرداختــه شــده اســت،
یادآورشــد :پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا

گفتــه مــی شــود کــه فــان رئیــس جمهــور آمریــکا بــه
توافقــات برجــام عمــل نمیکنــد امــا خودشــان هــم
میداننــد ایــن حرفهــا دیگــر خریــداری نــدارد و بــا یــک
ملــت و نظــام بــزرگ و ثباتســاز در منطقــه نمیشــود بــا
ایــن زبــان ســخن گفــت.
معــاون اول رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد :جمهــوری
اســامی ایــران امــروز دیگــر ایــران منــزوی و تنهــا نیســت
بلکــه حــرف ایــران در دنیــا حــرف اســت و دولتهــا و
ملتهــا بــه ایــران توجــه دارنــد و آنهــا بــا ایــن ســخنان
میخواهنــد دل ملــت ایــران را خالــی کننــد.
جهانگیــری بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســتهای ابالغــی
رهبــری ایــران را از فشــار اقتصــادی نجــات میدهــد،
گفــت :سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری،
شهرســتان قلعهگنــج را بــه یکــی از کانونهــای توســعه
کشــور تبدیــل کــرده اســت.
وی افــزود :بــا تکیــه بــر سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
مــی تــوان گامهــای بلنــدی بــرای توســعه کشــور برداشــت
لــذا همــه افــراد صاحــب نفــوذ بایــد در ایــن زمینــه تــاش
کننــد و سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی کــه نقشــه راه
اداره کشــور و نقشــه راه رفــع محرومیــت و ایجــاد فضــای
اشــتغال ایــران اســت ،در کشــور اجرایــی شــود.
معــاون اول رئیــس جمهــور در ادامــه ســخنانش ،کشــاورزی
جیرفــت را مهمتریــن نقطــه توســعه ایــران دانســت و
یادآورشــد :کشــور بــا بحــران آب روبــهرو اســت لــذا
کشــتهای گلخانــهای بایــد در شهرســتان هــای جنوبــی
اســتان توســعه یابــد.
جهانگیــری گفــت :گاز مهمتریــن منبــع بــرای پتروشــیمی
اســت کــه امیــد مــی رود بــا ورود گاز بــه شهرســتان هــای
جیرفــت و عنبرآبــاد ،شــاهد احــداث کارخانــه پتروشــیمی
در ایــن مناطــق باشــیم.
وی از اتصــال شهرســتان جیرفــت بــه شــبکه راهآهــن
سراســری در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و افــزود :اتصــال
شهرســتان جیرفــت بــه شــبکه راه آهــن سراســری یکــی
از طــرح هــای کلیــدی دولــت تدبیــر و امیــد مــی باشــد.

محمود حجتی پور:
جنوب اســتان کرمان ،بیشترین حجم گلخانه کشور را دارد

وزیــر جهــاد کشــاورزی ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه احــداث
گلخانــه هــای هیدروپونیــک ،وجــود شــرکت بازرگانــی نیــاز
منطقــه جنــوب کرمــان اســت ،چــرا کــه در زمینــه تولیــد
هیــچ مشــکلی نداریــم ولــی بایــد بــازار مصــرف محصــوالت
را پیــدا کنیــم.
محمــود حجتــی در آغــاز عملیــات اجرایــی گلخانــه
هیدروپونیــک در مجتمــع کشــت و صنعــت جیرفــت ،گفت:
جنــوب اســتان کرمــان یــک گلخانــه طبیعــی اســت کــه
بیشــترین حجــم گلخانــه را در کشــور دارد.
وی بــا تاکیــد بــر بهــره بــری حداکثــر از آب گفــت :بخــش
کشــاورزی در اســتان کرمــان بــا توجــه بــه ویژگــی هایــی
کــه دارد بــر اســاس بهــره وری آب اســت و اینکــه آب را
چگونــه اســتفاده و بــرای چــه محصولــی مصــرف کنیــم
مهــم اســت تــا ارزش افــزوده بیشــتری داشــته باشــیم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :کشــت و صنعــت جیرفــت
طــرح بلندمــدت یکهــزار هکتــاری گلخانــه هیدروپونیــک
دارد کــه  200هکتــار آن امــروز در فــاز اول کلنــگ زنــی
شــد ،تــاش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم تســهیالت را در
اختیــار کشــاورزان قــرار دهیــم .حجتــی بــا بیــان اینکــه
تــاش کردیــم اعتبــارات را بــه ســمت گلخانــه هــا بیاوریــم
تــا ایــن مــدل کشــت ترویــج پیــدا کنــد گفــت :امیدواریــم
بتوانیــم بحــث مربــوط بــه توســعه گلخانــه هــا و بازریابــی را

همزمــان دنبــال کنیــم و بقیــه فعالیــت هــا و پیگیــری هــا
عمدتــا حــول همیــن دو محــور انجــام گیــرد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه احــداث گلخانــه هــای
هیدروپونیــک ،وجــود شــرکت بازرگانــی نیــاز منطقــه
جنــوب کرمــان اســت ،چــرا کــه در زمینــه تولیــد هیــچ
مشــکلی نداریــم ولــی بایــد بــازار مصــرف محصــوالت را
پیــدا کنیــم.
رئیــس کشــت و صنعــت جیرفــت نیــز گفــت :طــرح
گلخانــه یکهــزار هکتــاری هیدروپونیــک در  2فــاز دیــده
شــده اســت کــه در فــاز اول امــروز عملیــات اجرایــی 200
هکتــار گلخانــه بــا اعتبــار  2هــزار و  500میلیــارد ریــال
آغــاز شــد.
یعقــوب بهرامــی بــا بیــان اینکــه در فــاز اول بــرای  600نفر
اشــتغالزایی صــورت مــی گیــرد افــزود :افزایــش راندمــان
محصــول و صرفــه جویــی در آب از ویژگــی هــای گلخانــه
هــای هیدروپونیــک اســت.
وی بیــان کــرد :کشــت و صنعــت جیرفــت پنــج هــزار
هکتــار اراضــی باغــی و یکهــزار هکتــار اراضــی زراعــی دارد.
در هــر هکتــار از ایــن مجتمــع  28هکتــاری گلخانــه کــه از
طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت حــدود چهــار میلیــون
ریــال هزینــه داشــته اســت و بــه ازای هــر هکتــار  15نفــر
اشــتغالزایی مــی شــود.

زهرا احمدیپور:

کرمان از قطبهای گردشپذیر کشور است

علیرضا رزم حسینی:

دولت یازدهم ،به توســعه نگاه جدیدی دارد

اســتاندار کرمــان از رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور خواســتار افزایــش
اعتبــارات کاوشــگری تمــدن چنــد هــزار ســاله
کنارصنــدل شهرســتان جیرفــت بــا هــدف افزایــش
گردشــگران داخلــی و خارجــی شــد.
علیرضــا رزم حســینی در ادامــه جلســه دیــدار مردمــی
و ســتاد توســعه شهرســتان هــای جیرفــت و عنبرآبــاد
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــر شــهدای اســتان کرمــان
و تســلیت ایــام اربعیــن حســینی ،افــزود :اقدامــات خوبــی
در دولــت تدبیــر و امیــد در منطقــه اتفــاق افتــاده اســت
کــه یکــی از ایــن اقدامــات ،افتتــاح فــرودگاه جیرفــت
بــود.
وی از افتتــاح پایانــه صادراتــی شهرســتان جیرفــت
طــی یکســال آینــده خبــر داد و یادآورشــد :مــرز هوایــی
شهرســتان جیرفــت در دســتور کار دولــت تدبیــر و امیــد
قــرار دارد.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه  247میلیــارد
تومــان از محــل صنــدوق توســعه بــرای کشــاورزی
پرداخــت شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :در دولــت
یازدهــم  36هــزار هکتــار آبیــاری نویــن در شهرســتان
جیرفــت صــورت گرفتــه کــه ایــن رقــم در دولــت گذشــته
یــک ســوم بــود و خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاروزی

همچــون  30هــزار تــن محصــول گوجــه فرنگــی انجــام
شــده اســت.
رزم حســینی بــه انعقــاد بیــش از  3هــزار میلیــارد تومــان
موافقتنامــه ســرمایهگذاری در دولــت تدبیــر و امیــد در
منطقــه یــک اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت :از
ایــن مجمــوع یکهــزار و  500میلیــارد تومــان در روی
زمیــن اجرایــی و تعــداد زیــادی پــروژه بــه بهرهبــرداری
رســید.
وی خاطرنشــان کــرد :علیرغــم خدمــات دولتهــای پــس
از انقــاب اســامی همچنــان شــاهد عقبافتادگــی در
مناطــق کشــور هســتیم ،دولــت یازدهــم بــا نــگاه جدیــد
بــه توســعه از تــوان موسســات ملــی توانمنــد در اجــرای
اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان معیــن مناطــق اســتفاده
میکنــد.
اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد براینکــه بــا همدلــی مــردم و
مســئولین بــر پایــه والیــت و توســعه مــی تــوان شــاهد
توســعه شهرســتان جیرفــت بــود ،افــزود :از معــاون رئیس
جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری کشــور انتظــار مــی رود اعتبــارات
کاوشــگری تمــدن چنــد هــزار ســاله کنارصنــدل
شهرســتان جیرفــت بــا هــدف افزایــش گردشــگران
داخلــی و خارجــی را افزایــش دهــد.

رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری و معــاون رئیــس جمهــور گفــت :اســتان
کرمــان بــا داشــتن پنــج اثــر در فرصــت میــراث جهانــی،
از قطبهــای گردشــگرپذیر کشــور محســوب میشــود،
ایــن فهرســت بایــد هــدف گــذاری شــود تــا شــاهد
پیشــرفت خوبــی در زمینــه صنعــت گردشــگری کرمــان
باشــیم.
زهــرا احمــدیپــور در حاشــیه ســفر بــه شهرســتان قلعــه
گنــج ،گفــت :کویــر لــوت بــه همــراه ســه قنــات اســتان
کرمــان تابســتان امســال در اجــاس یونســکو ثبــت
جهانــی شــد و کرمــان بــا داشــتن پنــج اثــر در فهرســت
میــراث جهانــی از جایــگاه باالیــی در ردشــگری برخــوردار
اســت همچنیــن تپــه هــای باســتانی کنارصنــدل در

جنــوب کرمــان فرصــت خــوب دیگــر اســتان در زمینــه
گردشــگری اســت کــه بایــد از ایــن فرصــت هــای خــوب
گردشــگری نهایــت اســتفاده را بــرد.
رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی بــا بیــان اینکــه در
تقســیم بنــدی هشــتگانه اســتان مناطــق در زمینــه هــای
گردشــگری هــدف گــذاری نشــده انــد گفــت :بــا توجــه بــه
اهمیــت بــاالی ایــن موضــوع بایــد در ایــن زمینــه برنامــه
ریــزی هــای الزم صــورت گیــرد.
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری بــا بیــان اینکــه تمرکــز مــا روی صنــدوق هــای
خــرد اســت گفــت :قاعدتــا ایــن صنــدوق هــا مــی توانــد
بــه کمــک صنایــع دســتی بیاینــد و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد
ظرفیــت را بــرای اقتصــاد مقاومتــی فراهــم مــی کنــد.

در ادامــه ایــن ســفر دو روزه ،معــاون اول رئیــس
جمهــور و تعــدادی از وزرا ،ضمــن بازدیــد از تعــدادی
طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان قلعــه گنــج
مثــل کارخانــه آبمیــوه گیــری از طــرح هــای اقتصــاد
مقاومتــی شهرســتان قلعــه گنــج ،کارگاه قالــی بافــی،
مجتمــع پــرورش بــز شــیری مورســیای اســپانیایی،
پــروژه تــوان افزایــی جوامــع روســتایی؛ پروژه آبرســانی
بــه  34روســتای اســتان کرمــان نیــز افتتــاح شــد.

اجتماعی
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 ۲۲بهمن ،آزادی آزاد میشود

شــهردار کرمــان گفــت :اگــر بــرای پمپــاژ
آبهــای ســطحی بــه مشــکل برخــورد نکنیــم،
مســیر بهمنیــار تــا  ۲۲بهمــن آزاد میشــود.
سیاســت روشــن /علــی بابایــی در نشســت
شــورای اســامی شــهر کرمــان کــه بــا
حضــور نایــب رئیــس و ســایر اعضــای شــورا
و شــهردار کرمــان برگــزار شــد ،در رابطــه بــا
پــروژه میــدان آزادی گفــت :عــاوه بــر خیابــان
اســتقالل کــه بازگشــایی شــده ،تــا  ۲۲بهمــن
رینــگ دور میــدان آزادی و ورودی بــه میــدان
آزادی از ســمت بلــوار جمهوریاســامی نیــز
آزاد میشــود.
وی افــزود :ســطح ایســتایی آبهــای زیرســطحی
در پــروژه آزادی شــش متــر اســت؛ بنابرایــن،
کار بایــد دو متــر در آب انجــام شــود کــه بــرای
حــل ایــن مشــکل ،بهناچــار بایــد آبهــای
زیرســطحی را پمپــاژ کنیــم .اگــر بــرای پمپــاژ
آبهــای ســطحی بــه مشــکل برخــورد نکنیــم،
مســیر بهمنیــار تــا  ۲۲بهمــن آزاد میشــود.
وی در مــورد پــروژه بــام کرمــان گفــت :آخریــن
انفجــار جــاده دسترســی هــم دو تــا ســه هفتــه
قبــل انجــام گرفــت و جــاده در حــال ســاخت
اســت.
وی افــزود :از قــرارداد جــاده دسترســی ،دو مــاه
دیگــر باقــی مانــده اســت ،البتــه قــرارداد جــاده
دسترســی ،بیــن ســرمایهگذار و پیمانــکار

بســته شــده و قــرار اســت  ۲۴ماهــه تحویــل
دهــد کــه اگــر بــا تأخیــر تحویــل بدهنــد،
مشــمول مــواردی اســت کــه در قــرارداد ذکــر
شــده اســت ،همچنیــن در قــرارداد بــام کرمــان
تمــام مصوباتــی کــه مدنظــر شــورا بــود ،مــورد
موافقــت قــرار گرفــت و قــرارداد اصــاح شــد.
بابایــی درخصــوص پارکینــگ پشــت
مسجدالرســول نیــز گفــت :ایــن پــروژه نیــز
چــون مشــمول مــرور زمــان شــده ،علیرغــم
اینکــه ســرمایهگذار متضــرر میشــد ،مقــرر
شــده قیمتگــذاری زمیــن مــورد تهاتــر و
پروانــه ســاختمان بــهروز شــود ،همچنیــن در
رابطــه بــا پارکینــگ کوچــه  ۱۲شــریعتی نیــز
بــا ســرمایهگذار مکاتبــه کردیــم و تهدیــد بــه
فســخ شــده اســت.
شــهردار کرمــان درخصــوص پــروژه صــارج
پــارس نیــز گفــت :چــون آبهــای زیرســطحی
بــاال آمــده بــود ،پــروژه معطــل مانــد تــا اینکــه
آب منطقــهای گالریهــای ضلــع غربــی پــروژه
را اجــرا کــرد و اکنــون تســطیح بســتر انجــام
شــده و آمــاده اجــرای فونداســیون اســت.
شــهردار کرمــان ادامــه داد :از  ۱۵هــزار تــن
اســکلت فلــزی هــم کــه قــرار اســت ســاخته
شــود ،هفــت هــزار و  ۵۰۰تــن ســاخته شــده و
ظــرف چنــد مــاه آینــده ،اســکلت فلــزی پــروژه
نصــب میشــود.

مردم در عید نوروز ،کرمان را زیباتر میبینند

رئیــس شــورای اســامی شــهر کرمــان از ســرعت بــاالی
ســاخت سگمنتالهای(عرشــه) پــل ولیعصــر خبــر
داد.
کرنــا /علیاکبــر مشــرفی در حاشــیهی بازدیــد از
کارخانــهی گــروه شــهید رجایــی قــرارگاه خاتــم در
کرمــان ،گفــت :ســگمنتال اولیــهی پــل ولیعصــر کــه
مبنــای کار اســت ،ســاخته شــده و مابقــی ســگمنتالها
نیــز در حــال ســاخت هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه تــا  20روز آینــده کــه
ســگمنتالهای پــل بــه مقاومــت الزم برســند،
قابــل حمــل بــه محــل پــل هســتند ،گفــت :نصــب
ســگمنتالها نیــز دو مــاه طــول میکشــد؛ بنابرایــن،
پــل ولیعصــر حداکثــر تــا اواخــر بهمنمــاه افتتــاح
خواهــد شــد.
مشــرفی افــزود :قالبهــای ســگمنتال پــل ابــوذر هــم
رســیده اســت؛ بنابرایــن ،پــس از تکمیــل ســگمنتالهای
پــل ولیعصــر ،ســاخت عرشــهی پــل ابــوذر شــروع
خواهــد شــد .وی ادامــه داد :قالبهــای ســگمنتالهای
پــل شــهید بادپــا نیــز تــا یــک مــاه آینــده از خــارج
کشــور وارد میشــود کــه بنابرایــن امیدواریــم ایــن پــل
نیــز تــا پایــان امســال بــه بهرهبــرداری برســد.
رییــس شــورای اســامی شــهر کرمــان ســرعت
پیشرفــت کار در پــروژهی آزادی را نیــز مطلــوب
ارزیابــی کــرد و گفــت :طبــق گزارشــی کــه از وضعیــت
پــروژهی میــدان آزادی داده شــد ،زیرگــذر میــدان آزادی
تــا بهمنمــاه تکمیــل میشــود ،امــا بــا در نظــر گرفتــن

تمــام مســایل و مشــکالت ،ایــن پــروژه حداکثــر تــا
پایــان امســال بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
مشــرفی بــه بازدیــد از بازگشــایی معبــر گلبازخــان
هــم اشــاره کــرد و گفــت :تقریبــأ حــدود  80درصــد از
امــاک مســیری ایــن معبــر تملــک شــده و بــرای تملک
بقیـهی امــاک نیــز ،شــهرداری در حــال مذاکــره اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه برنامـهی زمانبنــدی شــهرداری
و تخریــب حــدود  60درصــد از امــاک مســیری ،اگــر
تملــک بقیــهی امــاک بــا مشــکل مواجــه نشــود،
خیابــان گلبازخــان تــا دهــهی فجــر بــه بهرهبــرداری
میرســد.رئیس شــورای اســامی شــهر کرمــان بــا
بیــان اینکــه شــهرداری کرمــان در معبــر گلبازخــان
گ و فضــای ســبز مطلوبــی پیشبینــی کــرده
پارکینــ 
اســت ،گفــت :بــا بهرهبــرداری از معبــر گلبازخــان،
میــدان توحیــد(ارگ) بــه پیــادهراه تبدیــل میشــود.
مشــرفی افــزود :شــهرداری کرمــان بــرای بهســازی
میــدان توحیــد نیــز طراحــی مطلوبــی کــرده و امیدواریم
بــا بازگشــایی معبــر گلبازخــان و بهســازی میــدان
توحیــد ،ایــن میــدان تــا عیــد نــوروز بــه پیــادهراه
تبدیــل شــود.
وی ضمــن تشــکر از شــهردار کرمــان بهدلیــل
پیگیــری بــرای تکمیــل پروژههــای مختلــف شــهر
کرمــان گفــت :تــا پایــان امســال  12پــارک محلــهای
نیــز بــه بهرهبــرداری میرســد؛ بنابرایــن ،عیــد نــورز
مــردم شــهر کرمــان را زیباتــر از ســالهای پیــش
مشــاهده خواهنــد کــرد.

مصرف مواد مخدر از دالیل عمده بروز سرطان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــه رونــد
کاهنــده ســرطان معــده در کشــور اشــاره کــرد و اذعــان
داشــت :در بیــن ســرطان هــا از لحــاظ بــار اقتصــادی و
عمــری کــه از جامعــه مــی گیرنــد ،ســرطان معــده در

اولویت قرار می گیرد.
سیاســت روشــن /دکتــر علــی اکبــر حــق دوســت در
کنفرانــس ســلول هــای بنیــادی گفــت :بیمــاری هــای
بدخیــم بــر اســاس آمــار ،پراکندگــی آن در کشــور

متفــاوت مــی باشــد و شــیوع ســرطان حنجــره ،مثانــه
و کبــد در اســتان کرمــان بیشــتر از متوســط کشــور
اســت.
وی افــزود :بیشــترین شــیوع ســرطان در بیــن زنــان
مربوبــط بــه ســرطان ســینه ،روده بــزرگ و معــده و
در بیــن مــردان بیشــترین شــیوع ســرطان معــده،
پروســتات و روده بــزرگ اســت؛ ضمــن آنکــه میانگیــن
ســنی ســرطان ســینه در بیــن خانمهــا نیــز در ایــران 6
ســال کمتــر از میانگیــن جهانــی آن مــی باشــد.
وی نســبت شــیوع ســرطان در جنــوب کشــور را نســبت
بــه شــمال کمتــر دانســت وگفــت :توزیــع جغرافیایــی
بیمــاری هــای بدخیــم در اســتان کرمــان ناهمگــن
اســت ،متاســفانه شــیوع ســرطان حنجــره ،مثانــه و کبــد
در اســتان کرمــان بیشــتر از متوســط کشــور مــی باشــد.
حــق دوســت همچنیــن بــروز ســرطان در شــمال اســتان
را بیشــتر از جنــوب اســتان اعــام و عنــوان کــرد :در
برخــی از روســتاهای فاریــاب میــزان شــیوع ســرطان
خــون زیــاد مــی باشــد کــه بایــد در ایــن زمینــه
پژوهشــگران تحقیقاتــی انجــام دهنــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان مصــرف مــواد
مخــدر را از دالیــل عمــده بــروز ســرطان دانســت

وگفــت :در حــال حاضــر بــر اســاس بررســی هــا اســتان
کرمــان از لحــاظ مصــرف مــواد مخــدر ســنتی ،رتبــه
ســه کشــور و از لحــاظ مصــرف مــواد مخــدر صنعتــی
رتبــه بــاالی دهــم را در کشــور را دارد.
در ادامــه رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان کرمــان
گفــت :جهــاد دانشــگاهی اســتان کرمــان در زمینــه
هــای مختلــف تحقیقاتــی و فنــاوری فعالیــت دارد ،در
حــال حاضــر  12گــروه مشــغول تهیــه ســند آمایــش
ســرزمین اســتان کرمــان مــی باشــند کــه از دل ایــن
ســند 3 ،برنامــه توســعه اقتصــادی بیــرون خواهــد آمــد.
کامیــاب مقــدس بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه
پیچیدگــی هــای دنیــای امــروز ،بــرای تصمیــم گیــری
همــه ابعــاد را بایــد در نظــر گرفــت ،تصریــح کــرد:
بنابرایــن در طــرح آمایــش ســرزمین همــه ابعــاد توســعه
ای اســتان لحــاظ مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :متاســفانه در گذشــته شــاهد نتایــج
ناگــوار و تلخــی کــه ناشــی از تصمیماتــی کــه فقــط بــه
یــک بعــد مســاله نــگاه شــده ،بودهایــم امــا امــروز در
تدویــن ســند آمایــش اســتان کرمــان ،بعنــوان یکــی از
اســناد باالدســتی ،بــه دنبــال تصمیاتــی جندجانبــه و
همــه بعــدی هســتیم.

 ۶میلیون نفر در ایران مبتال به دیابت هستند
ســفیر بیمــاری دیابــت در کشــور گفــت :حــدود ۶
میلیــون نفــر در کشــور دیابــت دارنــد کــه از ایــن
تعــداد نیمــی از آنهــا یعنــی حــدود  ۳میلیــون نفــر از
بیمــاری خــود مطلــع نیســتند.
مهــر /ســام درخشــانی در همایــش روز جهانــی دیابــت
در رفســنجان ،اظهــار داشــت :حــدود یکســال اســت
کــه بــه عنــوان ســفیر دیابــت انتخــاب شــدم و دربــاره
آن اطــاع رســانی مــی کنــم.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر فــرد دیابتــی از بیمــاری خــود
اطــاع نداشــته باشــد ســبب بیماریهــای دیگــر مــی
شــود ،افــزود :وظیفــه مــا ایــن اســت کــه ایــن افــراد
را بــه کنتــرل قنــد خــون ترغیــب کنیــم تــا از ایــن
بیمــاری پیشــگیری شــود.
ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون تصریــح کــرد:
متاســفانه در ایــران هــر  ۱۴دقیقــه یــک نفــر بــر اثــر
اینکــه از دیابــت خــود خبــر نــدارد یــا نســبت بــه
آن بــی تفــاوت برخــورد مــی کنــد جــان خــود را از
دســت مــی دهــد.
درخشــانی بیــان داشــت :بــدن بــه طــور طبیعــی
هورمــون انســولین را ترشــح مــی کنــد کــه اگــر بــه
هــر دلیلــی ایــن هورمــون ترشــح نشــود یــا کم ترشــح
شــود بــدن دچــار عارضــه دیابــت خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :هــر چیــزی کــه انســان در طــول روز
مــی خــورد یــا مــی آشــامد در بــدن تبدیــل بــه قنــد
مــی شــود ،ایــن قنــد بایــد وارد ســلولها شــوند.

درخشــانی گفــت :انســولین ســلولهای بــدن را بــاز
مــی کنــد تــا قنــد وارد ســلول شــود؛ اگــر انســولین
نباشــد ایــن ســلولها بــاز نشــده و قنــد بــه هــدر مــی
رود.
ســفیر بیمــاری دیابــت در کشــور دربــاره کســانی کــه
بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه دیابــت هســتند،
اظهــار داشــت :کســانی کــه اضافــه وزن دارنــد ،ســابقه
خانوادگــی دارنــد ،کــم تحرکنــد و دخانیــات زیــاد
مصــرف مــی کننــد بایــد خیلــی مراقــب باشــند چــرا
کــه در معــرض ابتــا هســتند.
درخشــانی عنــوان کــرد :روزانــه  ۴۰دقیقــه پیــاده
روی تــا  ۵۰درصــد از دیابــت و بیماریهــای دیگــر
جلوگیــری مــی کنــد و بــا تغذیــه مناســب و تحــرک
مــی تــوان دیابــت را کنتــرل کــرد.
ســفیر بیمــاری دیابــت در کشــور بــا بیــان اینکــه دو
نــوع دیابــت نــوع یــک و نــوع دو داریــم ،ادامــه داد:
دیابــت نــوع یــک دیابتــی اســت کــه بــدن از ابتــدا
انســولین تولیــد نمــی کنــد معمــوالً مــادرزادی اســت
و در ســنین زیــر  ۱۸ســال اتفــاق مــی افتــد و درصــد
کمــی از افــراد را درگیــر کــرده اســت.
وی گفــت :دیابــت نــوع دو درصــد بیشــتری دچــار
آن هســتند و از ســن  ۳۵ســال بــه بــاال و بــر اثــر
چاقــی ،مصــرف دخانیــات و کــم تحرکــی فــرد مبتــا
مــی شــود.
بازیگــر ســینما و تلویزیــون تصریــح کــرد :از هــر ۲۰

نفــر یــک نفــر مبتــا بــه دیابــت اســت کــه خــودش
نمــی دانــد.
درخشــانی تصریــح کــرد :بزرگتریــن عالمــت بیمــاری
دیابــت ،بــی عالمــت بــودن آن اســت؛ یعنــی وقتــی
فــرد متوجــه مــی شــود کــه دچــار آن شــده اســت

کــه دیــر اســت.
وی ابــراز داشــت :بــا یــک تســت قنــد خــون پنــج
دقیقــه ای ســاده مــی تــوان از بیمــاری دیابــت
جلوگیــری کــرد یــا اگــر مبتــا شــدید درمــان کنیــد
قبــل از اینکــه دیــر شــود.
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کانون اصالح و تربیت استان کرمان

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت :طــی اجرای
دســتورالعمل ســاماندهی زندانیــان و کاهــش جمعیــت
کیفــری در یــک مــاه گذشــته 11.6درصــد از موجــودی
مددجویــان کانــون اصــاح و تربیــت اســتان ،کاهــش یافته
اســت.
سیاســت روشــن /یــداهلل موحــد در جلســه بررســی
دســتورالعمل ســاماندهی زندانیــان و کاهــش جمعیــت
کیفــری زندانهــای اســتان کرمــان ،اظهــار کــرد:
شهرســتانهای کرمــان ،جیرفــت و بــم بــه ترتیــب بــا
 37.9و  12.5و  13درصــد موجــودی ،بیشــترین حجــم
زندانیــان اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
موحــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد 12381
نفــر در زندانهــای اســتان تحمــل کیفــر مینماینــد کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل موجــودی زنــدان
ها(1.3درصــد) کاهــش داشــته اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه
جمعیــت اســتان بــه ازاء هــر  100هــزار نفــر 395 ،زندانــی
وجــود دارد ،کــه  93درصــد زندانیــان اســتان را آقایــان
تشــکیل مــی دهنــد و 71درصــد زندانیــان اســتان متأهــل
و  29درصــد مجــرد هســتند.
وی افــزود 62 :درصــد زندانیــان اســتان کرمــان بــدون
ســابقه کیفــری مــی باشــند و  38درصــد بازگشــت مجــدد
بــه زنــدان را داریــم و جــرم ســرقت بیشــترین بازگشــت
مجــدد بــه زنــدان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
موحــد بــا بیــان اینکــه بیشــترین تعــداد زندانیــان را
گروهــای ســنی بیــن  26تــا  39ســال تشــکیل مــی دهند،
گفــت 86 :درصــد زندانیــان بومــی اســتان کرمــان مــی
باشــند و تنهــا  5درصــد زندانیــان تحصیــات باالتــر از
دیپلــم دارنــد .در هفــت ماهــه ســال  95تعــداد 10992
نفــر وارد زنــدان هــای اســتان شــده انــد کــه ایــن رقــم
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  8.3درصــد کاهــش
داشــته اســت .موحــد افــزود :طــی هفــت مــاه گذشــته
جرائــم مــواد مخــدر ،ســرقت ،جرائــم علیــه اشــخاص و
محکومیــت هــای مالــی بــه ترتیــب بیشــترین جرائمــی
بــوده کــه زندانیــان اســتان مرتکــب شــده انــد.

صدور ویزای اربعین با قیمتی کمتر از
 ۴۰دالر صحت ندارد

رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان گفــت :قیمــت ویــزای
اربعیــن حســینی از ســوی دولــت عــراق  ۴۰دالر تعییــن
شــده و بــههیــچ عنــوان نمیتــوان بــا رقمــی پایینتــر
از حــد تعییــن شــده ویــزا صــادر شــود.
سیاســت روشــن /ســرهنگ کامبیــز اســماعیلی در جمــع
خبرنــگاران اظهــا ر داشــت :مــردم بایــد نســبت بــه
وعدههــای دروغیــن در برخــی شــبکههای اجتماعــی و
ســایتهای اینترنتــی کــه خــود را نماینــده دفاتــر صــدور
ویــزا معرفــی میکننــد هوشــیار باشــند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی برنامههــای ســفر زیارتــی
خــود را از مراکــز قانونــی انجــام دهیــد تاکیــد کــرد :بــه
وعدههــای دورغیــن ویــزای اربعیــن حســینی در فضــای
مجــازی توجــه نکنیــد.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه
کالهبــرداران اینترنتــی بــه دنبــال ایــن هســتند تــا
در ماههــای محــرم و صفــر و بــ ه ویــژه ایــام اربعیــن
حســینی از عشــق و عالقــه معنــوی مــردم ســوء
اســتفاده کننــد افــزود :بــه طــور حتــم بــا اینگونــه افــراد
و مراکــزی کــه قصــد اخــال در برنامههــای قانونــی را
دارنــد برخــورد جــدی میشــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه
برخــی ســایتهای اینترنتــی ادعــای صــدور ویــزا بــا
رقــم پایینتــر از قیمــت تعییــن شــده را دارنــد ،هشــدار
داد :ایــن تبلیغــات در فضــای مجــازی کــذب اســت و
کالهبــرداران بهدنبــال سوءاســتفاده از احساســات پــاک
مــردم هســتند .اســماعیلی تصریــح کــرد :طبــق اعــام
ســازمان حــج و زیــارت قیمــت ویــزای اربعیــن حســینی
از ســوی دولــت عــراق  40دالر تعییــن شــده و ب ـ ه هیــچ
عنــوان نمیتــوان بــا رقمــی پایینتــر از حــد تعییــن
شــده ویــزا صــادر شــود.

عدم مدیریت مسائل اجتماعی،
تبدیل به آسیب میشود

مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان از وجــود  ۸۹مرکــز
مشــاوره دولتــی و غیــر دولتــی در اســتان خبــرداد
و گفــت :تعــداد خدمتگیرنــدگان مراکــز مشــاوره
حضــوری در شــش ماهــه نخســت ســالجاری  ۱۹هــزار و
 ۵۱۶نفــر بــوده اســت.
روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان/
عبــاس صــادقزاده در کارگاه آموزشــی اصــول و فنــون
مشــاوره تلفنــی کــه بــه مــدت دو روز بــه همــت
معاونــت امــور توســعه و پیشــگیری در کرمــان برگــزار
شــد ،اظهــار داشــت :ایــن کارگاه بــا حضــور کارشناســان
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،خراســان جنوبــی و
خراســان رضــوی برگــزار شــده اســت.
وی افــزود :امیدواریــم ایــن دوره بتوانــد در ارائــه
ماموریتهــای تخصصــی کــه برعهــده ســازمان
بهزیســتی اســت ،اثــرات ارزنــدهای داشــته باشــد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان افزایــش توانایــی
افــراد حاضــر در کارگاه از طریــق انتقــال دانــش ،آگاهــی
و تجربــه را از اهــداف برگــزاری ایــن دوره برشــمرد و
گفــت :فضــای مجــازی ،توســعه سیاســی ،اقتصــادی و
اجتماعــی مــا را دســتخوش بســیاری از تغییــرات قــرار
داده اســت کــه مدیریــت همــراه بــا دانــش و آگاهــی
میتوانــد راه حــل و تعدیــل کننــده ایــن شــرایط باشــد.
صــادقزاده بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه دغدغههــا
و مســائل اجتماعــی بســیاری در بیــن خانوادههــا
مشــاهده میشــود ،بیــان کــرد :عــدم مدیریــت مســائل
اجتماعــی در جامعــه تبدیــل بــه آســیب میشــود.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان بیــان داشــت :افــراد
در مشــاوره حضــوری یــا تلفنــی نگراننــد از اینکــه
دچــار آســیب اجتماعــی نشــوند و بــه دنبــال راهــکاری
بــرای حــل مســأله اجتماعــی خــود هســتند و مشــاوران
میتواننــد بــا دانــش و علــم روز ،خدمــات تخصصــی
الزم را در راســتای نجــات و ســامت جامعــه کــه یکــی
از اهــداف ســازمانی اســت؛ ارائــه دهنــد.
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فرهنگی و هنری
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کتاب،
منشأ سعادت جامعه بشری است

نماینــده ولــی فقیــه وامــام جمعــه کرمــان گفــت:
مقــام معظــم رهبــری همــواره در حــال مطالعــه و بــر
ایــن اعتقــاد بودنــد کــه کتابخوانــی ،راهنمایــی کــردن
جوانــان را آســان مــی کنــد.
سیاســت روشــن/آیت اهلل ســیدیحیی جعفــری در دیــدار
بــا معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا تبریــک
هفتــه کتــاب ،گفــت :مســأله کتــاب و مطالعــه کتــاب در
کشــور مــورد رضایــت برخــی خــواص ماننــد نخبــگان
نیســت .امــام جمعــه کرمــان افــزود :منشــأ ســعادت و
خوشــبختی انســان هــا و جامعــه بشــری وابســته بــه
مطالعــه کتــاب اســت ،مــردم تشــنه فهــم و خواهــان
ســیراب شــدن هســتند ،امــا امکانــات محــدود و ضعیــف
اســت .آیــت اهلل جعفــری بــا اشــاره بــه خاطــرات خــود
بــا مقــام معظــم رهبــری ،اظهــار کــرد :مقــام معظــم
رهبــری همــواره در حــال مطالعــه و بــر ایــن اعتقــاد
بودنــد کــه کتابخوانــی ،راهنمایــی کــردن جوانــان را
آســان مــی کنــد.
امــام جمعــه کرمــان افــزود :رهبــر انقــاب اســامی از
کوچــک تریــن فرصــت بــرای مطالعــه کتــاب اســتفاده
مــی کردنــد ،مطالعــهی ایشــان اعجــاب انگیــز بــود و
بایــد الگــوی همــه مــردم قــرار گیــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در کرمــان بــا اشــاره بــه آیــه ۱۲۵
ســوره حکمــت ،اظهــار کــرد :بنــا بــر ایــن آیــه ،حکمــت
بایــد همــراه بــا برهــان باشــد بــه گونــه ای کــه بــا
بهتریــن و نیکوتریــن شــیوه جــدال کــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در خصــوص شــخصیت واعــظ
شــهید محمــد تقــی فلســفی گفــت :ماننــد مرحــوم
فلســفی در ســطح کشــور نداریــم چــرا کــه او بــه
معنــای صحیــح کلمــه یــک هنرمنــد بــود؛ ایشــان از
نبــوغ خاصــی برخــوردار بودنــد بــه نحــوی کــه امــام
فرمونــد کــه بعــد از مرحــوم فلســفی ،نفــر دومــی نبــوده
اســت.

نمایشگاه کتاب ،همزمان با هفته
کتاب آغاز شد

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان
گفــت 44 :هــزار عنــوان کتــاب در پانزدهمین نمایشــگاه
کتــاب کرمــان در معــرض دیــد عمــوم اســت و 250
غرفــه بــا حضــور حــدود  300ناشــر برتــر از سراســر
کشــور در نمایشــگاه ایجــاد شدهاســت.
سیاســت روشــن/محمدرضا علیــزاده در مراســم افتتاحیه
پانزدهمیــن نمایشــگاه بــزرگ کتــاب ناشــران ایــران در
کرمــان کــه بــا حضــور صالحــی ،معــاون فرهنگــی وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگــزار شــد؛ گفــت :میــزان
مطالعــه در هــر کشــور از شــاخصهای توســعه یافتگــی
اســت.
وی افــزود :تولیــد کتــاب و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی
بــا برگــزاری نمایشــگاههای کتــاب محقــق میشــود،
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در اســتان کرمــان یــک
رویــداد فرهنگــی اســت کــه همــه ســاله انجــام
میشــود.
علیــزاده گفــت :هفتــه کتــاب از  24آبــان مــاه در کل
کشــور آغــاز شــده اســت و تمــام برنامههــای اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان در ایــن هفتــه حــول
محــور کتــاب برنامهریــزی شــدهاســت.
علیــزاده بــا بیــان اینکــه کتابهــا بــا تخفیــف 30
درصــدی عرضــه میشــود ،افــزود :پانزدهمیــن
نمایشــگاه کتــاب اســتان کرمــان در فضایــی بــه
مســاحت  5هــزار و  200متــر مربــع در محــل دائمــی
نمایشــگاههای جنوبشــرق کشــور در جــاده باغیــن
برپــا شــد ه اســت.
وی اظهارداشــت 600 :میلیــون تومــان بــن کارت کتــاب
عرضــه شــده و از طریــق ایــن بــن کارتهــا از تعــدادی
از کتابفروشــیهای ســطح شــهر کرمــان نیــز میشــود
کتــاب خریــداری کــرد.

گردآوری :فرشته اسداللهی

یکــی از مشــاهیر و مفاخــر برجســته و معاصــر کرمــان،
اســتاد احمــد بهمنیــار اســت؛ کــه بــرای تجلیــل
و بزرگداشــت از ایــن شــخصیت نامــی و یــادآوری
اینکــه کرمــان چــه کســانی را در خــود پــرورش
داده اســت؛ نــام بهمنیــار بــر خیابانــی در شــمال
میــدان آزادی گــذارده شــده .بــرای آشــنایی بیشــتر
شــهروندان کرمانــی بــا بهمنیــار ،مــروری مختصــر بــر
چگونگــی شــخصیت و کارهــای وی خواهیــم داشــت.
اســتاد احمــد بهمنیــار ملقــب بــه احمــد دهقــان
روزنامــه نــگار ،شــاعر ،مــدرس ،محقــق ایرانــی و عضــو
پیوســته فرهنگســتان ایــران بــوده اســت.
بهمنیــار در  9بهمــن  1262خورشــیدی در خانــواده
ای مذهبــی در کرمــان چشــم بــه جهــان گشــود.
او فرزنــد محمدعلــی مــدرس ،مشــهور بــه معلــم
از دانشــمندان سلســله شــیخیه و مــردی ادیــب و
فاضــل بــود؛ کــه در علــوم و ادب عربــی مهارتــی
بســزا داشــت .عــاوه بــر آن در فنــون ریاضــی ،نجــوم،
اســطرالب ،فقــه و اصــول اســتاد بــود و مدرســه
علمیــه ای را اداره مــی کــرد .احمــد تحصیــات
ابتدایــی را نــزد پــدر و در همــان مدرســه ای کــه
وی اداره مــی کــرد فــرا گرفــت .بــزودی آثــار نبــوغ و
اســتعدادش نمایــان گشــت ،بطوریکــه در  16ســالگی
صــرف و نحــو و دیگــر فنــون ادب عــرب را بــا مهــارت
تدریــس مــی نمــود و بــر کتــاب عوامــل ،تالیــف
پــدرش بــه عربــی شــرحی نوشــت ،بــا ایــن وجــود در
آموختــن لحظــه ای تعلــل نمــی کــرد و همــواره در
حــال آموختــن بــود.
او پــس از آموختــن ادب فارســی و عربــی بــه فراگیری
اصــول و تفســیر ،حدیــث ،فلســفه ،ریاضیــات و
حتــی اصــول علمــی طــب قدیــم پرداخــت؛ و زبــان
انگلیســی را نیــز فــرا گرفــت .بهمنیــار پــس از مــرگ
پــدر بــا کمــک بــرادر بزرگتــرش جوادآقــا اداره
مدرســه علمیــه را بــر عهــده گرفــت؛ تــا آنکــه در
ســال  1287خورشــیدی روش تدریــس جدیــد را
برگزیــد و در همــان مدرســه پــدر ،مدرســه ای چهــار
کالســه بــه نــام تربیــت تاســیس کــرد؛ کــه بعدهــا بــه
نــام مدرســه ســعادت نامگــذاری شــد .چنــدی بعــد
در بــم نیــز مدرســه ای بــه نــام اســامیه تاســیس
نمــود؛ کــه آن مدرســه نیــز بعدهــا بــه عمادیــه
تغییــر نــام داد .بهمنیــار تــا ســن ســی ســالگی
همچــون پــدر و بــرادرش معمــم بــود و حجــره ای
در مدرســه ابراهیمیــه داشــت .ایــن مدرســه از عالــی
تریــن مــدارس قدیــم کرمــان بــود؛ وی آنجــا بــه
تحصیــل ،تدریــس و مطالعــه مــی پرداخــت .اســتاد از
مدرســان مشــهور زبــان و ادبیــات عــرب و بــه تجــدد
خواهــی معــروف بــود .بهمنیــار در انتشــار روزنامــه
«کرمــان» همــکاری داشــت و در آن روزنامــه مقالــه
مــی نوشــت .و از پیشــگامان جنبــش مشــروطیت
بــه شــمار مــی رفــت ،وی بــا وقــوع ایــن جنبــش

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان
گفــت :اگــر کتــاب نبــود تاریــخ و ادبیــات خــود را گــم
میکردیــم اگــر فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی فرامــوش
شــود ســابقه بشــریت نیــز فرامــوش شــده و مراجعــه بــه
تجربــه گذشــتگان ســخت میشــود.
سیاســت روشــن/حمید ذکاءاســدی در مراســم افتتاحیه
پانزدهمیــن نمایشــگاه بــزرگ کتــاب و ناشــران ایــران
در کرمــان گفــت :اولیــن لحظــات بعثــت نبــی مکــرم
اســام(ص) بــا امــر بــه خوانــدن از طــرف خداونــد بــوده
اســت؛ همچنیــن پیامبــر(ص) نیــز در زمــان رحلــت،
همــه مســلمانان را بــه اطاعــت از قــرآن و اهلبیــت(ع)
دعــوت کــرد ،ایــن موضــوع یعنــی آنچــه کــه میتوانــد
جســم و روح مــا را بــا نشــاط کنــد مراجعــه بــه کتــاب
اســت.
ذکاءاســدی بــا بیــان اینکــه تعــداد کتابخانههــای
عمومــی در اســتان کرمــان  14درصــد رشــد داشــته
اســت ،گفــت :در زمینــه افزایــش کتــب موجــود در
کتابخانههــا رشــد  11درصــدی داشــتهایم و در

بهـمنیار کـه بـود؟

بالفاصلــه بــه مشــروطه خواهــان پیوســته بــود .پــس
از شکســت محمدعلــی شــاه در تهــران دو حــزب
دمکــرات عامیــون و حــزب اعتدالیــون پــا بــه عرصــه
سیاســت نهــاده بودنــد .بهمنیــار بــه عضویــت حــزب
دمکــرات درآمــده و در ســال (1289ه.ش) روزنامــه
«دهقــان» ارگان آن حــزب را منتشــر کــرد .از آن
زمــان بــود کــه بــه احمــد دهقــان معــروف گشــت.
در آن هنــگام او از معروفتریــن کســانی بــود کــه در
تقویــت حــزب دموکــرات موثــر بــود؛ تــا اینکــه در
ســال  1294خورشــیدی بــه ســبب جنــگ جهانــی
اول بــا عــده ای از آزادیخواهــان کرمــان دســتگیر
و بــه همــراه چنــد آلمانــی بــه فــارس تبعیــد و در
ارســنجان زندانــی گردیــد .در ایــن ایــام موقعیتــی
پیــش آمــد کــه بهمنیــار بــه فراگیــری زبــان ترکــی
عثمانــی پرداخــت و صــرف و نحــوی بــرای زبــان

ترکــی بــه فارســی نوشــت .او همچنیــن در زنــدان
نــزد یــک نفــر زرتشــتی بــه نــام بهــرام علــم نجــوم
را فــرا گرفــت .وی در ســال  1295از زنــدان آزاد
گشــت و بــه تهــران عزیمــت نمــود .در تهــران بــه
خدمــت وزارت مالیــه درآمــد و بــا ســمت بــازرس بــه
مشــهد اعــزام شــد؛ و هفــت ســال در مشــهد بــه ســر
بــرد .در ایــن مــدت ضمــن آشــنایی بــا شــاعران و
ســخنوران بــزرگ خراســان ،روزنامــه فکــر آزاد را در
ســال  1301خوشــیدی بــه مــدت دو ســال منتشــر
نمــود .ســپس در ســال (1303ه.ش) بــه تهــران
بازگشــت و انتشــار «فکــرآزاد» را در پایتخــت بــه
صــورت هفتگــی ادامــه داد .در ســال (1305ه.ش) بــه
ســمت ریاســت دارالمعلمیــن تبریــز برگزیــده شــد؛ از
آنجــا کــه بــه تدریــس نیــز عالقــه داشــت بــه تدریــس
در دبیرســتان محمدیــه هــم مشــغول گردیــد .یــک

معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
گفــت ۲۱ :نفــر از اعضــای هیئــت نظــارت بــر کتــاب
بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کشــور معرفــی
و بیــش از  ۱۰۰نفــر هــم بــه عنــوان ســرگروههای
هیئــت نظــارت کتــاب در کشــور انتخــاب شــدند.
سیاســت روشن/ســیدعباس صالحــی در دیــدار بــا
آیــتاهلل ســیدیحیی جعفــری نماینــده ولیفقیــه در

ســال بعــد بــه دعــوت وزارت عدلیــه عهــده دار امــور
قضــاوت شــد؛ و چنــد ســال در شــهرهای قزویــن و
همــدان بــه قضــاوت پرداخــت تــا اینکــه بــه ســعی
اعتمادالدولــه ،وزیــر فرهنــگ وقــت بــه وزارت معــارف
انتقــال یافــت و در مــدارس امیرکبیــر ،شــرف،
دارالفنــون ،علمیــه و ثــروت بــه تدریــس ادبیــات
فارســی و عربــی ،منطــق و فلســفه مشــغول گردیــد.
او در ســال  (1310ه.ش) در دارلمعلمیــن عالــی کــه
بــه دانشســرای عالــی تغییــر نــام داد ،تدریــس مــی
نمــود و ســپس بــه عنــوان اســتاد تاریــخ ادبیــات در
دانشــگاه معقــول و منقــول تدریــس را ادامــه داد.
در ســال (1312ه.ش) قانــون تاســیس دانشــگاه بــه
تصویــب رســید و مدرســان دانشــگاه بــرای کســب
درجــه اســتادی مجبــور بــه داشــتن مــدرک دکتــرا
بودنــد؛ بهمنیــار کتابــی در شــرح احــوال و آثــار
صاحــب ابــن عبــاد بــه عنــوان رســاله نوشــت تــا
میــزان تحصیــات او در حــد دکتــرا شــناخته شــود
و بتوانــد اســتحقاق تدریــس در دانشــگاه و رتبــه
اســتادی پیــدا کنــد .در هفتمیــن جلســه شــورای
دانشــگاه کــه بــه ریاســت وزیــر فرهنــگ وقــت
علــی اصغرحکمــت تشــکیل شــد؛ موضــوع رســاله
احمــد بهمنیــار و تعــدادی دیگــر از اســتادان نامــی
ماننــد :حســین گل گالب ،بدیــع الزمــان فروزانفــر،
ســعید نفیســی ،عبــاس اقبــال آشــتیانی و  ...تصویــب
گردیــد .بهمنیــار در ســال 1321خورشــیدی بــه
عضویــت پیوســته فرهنگســتان ایــران انتخــاب شــد .او
عــاوه بــر مقاالتــی کــه در جرایــد نگاشــته؛ رســاالت
آموزشــی متعــددی را متتشــر کــرده اســت .بهمنیــار
از ســال (1318ه.ش) بــا عالمــه علــی اکبــر دهخــدا
در تنظیــم لغــت نامــه هــم همــکاری داشــته اســت.
حاصــل  52ســال کار مــداوم در عمــر  74ســاله احمــد
بهمنیــار آثــار و تالیفاتــی اســت کــه بــه برخــی از آنهــا
اشــاره مــی شــود.
 تصحیــح اســرارالتوحید فــی مقامــات شــیخ ابــیســعید
 تصحيح التوســل الی الترسل تصحيح تاریخ بیهقیترجمه زبده التواریخ در تاریخ آل ســلجوق شــرح حال صاحب ابن عباد مجمع االمثال -داســتان نامه بهمنیاری تاریخ ادبیلت عرب در ســه جلدســرانجام در روز جمعــه  12آبــان (1334ه.ش) در
منــزل شــخصی خــود در تهــران ،خیابــان عیــن
الدولــه درگذشــت .پیکــر احمــد بهمنیــار طبــق
وصیــت وی بــه کربــا حمــل و در وادی ایمــن بــه
خــاک ســپرده شــد.
انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی بــه پــاس ســالها
خدمــات علمــی و فرهنگــی وی طــی برگــزاری
مراســم بزرگداشــتی در  29آذر مــاه  1384ایشــان
را بــه عنــوان یکــی از مفاخــر ایــران زمیــن معرفــی
کــرد و لــوح تقدیــری بــه خانــواده اســتاد اهــدا نمــود.

کتاب ،جسم و روح را با نشاط می کند

زمینــه تعــداد عناویــن کتابهــا رشــد  19درصــدی
و در زمینــه تعــداد انتشــاراتی هــای فعــال در اســتان
کرمــان رشــد  40درصــدی بــه وجــود آمــده اســت.
وی ضمــن اینکــه خواســتار ایــن شــد کــه شــرایطی
ایجــاد شــود کــه بتوانیــم نســخ اینترنتــی کتابهــا
در کتابخانههــا قابــل دســترس شــود ،گفــت :ایــن
وضعیــت در ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی بســیار موثــر
اســت.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
کرمــان گفــت :نشســتهای تخصصــی حــوزه کتــاب
و کتابخوانــی در اســتان کرمــان رشــد  94درصــدی
داشــته اســت .همچنیــن وی افــزود :اســتفاده از
فضــای مجــازی بــرای تشــویق خانوادههــا و فرزنــدان
بــه رویآوری بــه مطالعــه بســیار موثــر اســت و بایــد
از تکنولــوژی روز در کتابخانههــای عمومــی اســتان
کرمــان اســتفاده کــرد .ذکاءاســدی ادامــه داد :یکــی از
باالتریــن شــاخصهای توســعهیافتگی در هــر کشــور
میــزان مطالعــه آن کشــور اســت و هــر چــه انــس بــا

کتــاب در اســتان بیشــتر شــود بــه اهــداف اقتصــاد
مقاومتــی نیــز بهتــر و زودتــر دســت پیــدا میکنیــم.
وی بــر برگــزاری نمایشــگاههای فصلــی و تخصصــی

کرمان ،پیشتاز ترویج کتابخوانی

کارگاه تاریخنگاری انقالب
در کرمان برگزار شد

علــی اکبــر علیمردانــی در کارگاه جریــان شناســی
تاریــخ نــگاری انقــاب اســامی گفــت :فعالیــت هــای
مرکــز بررســی اســناد تاریخــی بــا دو دهــه ســابقه
برآمــده از فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری اســت.
مهــر /پژوهشــگر مرکــز بررســی اســناد تاریخــی بــا
اشــاره بــه وجــود  ۶۰میلیــون ســند از بایگانــی هــای
ســاواک افــزود :اســناد مبــارزات مــردم کرمــان در
 ۱۵تــا  ۲۰جلــد کتــاب جمــع آوری شــده چنــد
جلــد آن هــا همزمــان بــا دهــه فجــر رونمائــی مــی
شــود.
علیمردانــی بــا اشــاره بــه اســناد بــر جــای مانــده
از رژیــم پهلــوی ،اظهــار کــرد :تبییــن اســناد رژیــم
پهلــوی بــه بیگانــگان یکــی از اهدافــی کــه دنبــال
مــی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه وجــود اســناد اســتبداد و خفقــان
رژیــم پهلــوی و ظلــم هایشــان بــه مــردم گفــت:
اســنادی از فســاد رژیــم پهلــوی در خصــوص تبعیــض
طبقاتــی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد کشــور
دارای دو قشــر برخــوردار و عقــب مانــده و فقیــر
بــود.
علیمردانــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه پایــگاه رژیــم
پهلــوی خــارج مرزهــا و در دولــت هــای بیگانــه بــود،
افــزود :دولــت هــای بیگانــه هــم بــه دلیــل منافــع
خــود از ایــن رژیــم فاســد حمایــت مــی کردنــد.
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اســتان و امــام جمعــه کرمــان اظهارداشــت :تشــکیل
هیئــت نظــارت بــر کتــاب مصوبــهای بــود کــه در
دولــت قبــل اجرایــی نشــد.
معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
ادامــه داد :تشــکیل ایــن هیئــت در دولــت یازدهــم
در دســتور کار قــرار گرفــت؛ طبــق اساســنامه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی کشــور بایــد وزارت ارشــاد

افــرادی را بــه عنــوان هیئــت نظــارت بــر کتــاب بــه
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی کنــد.
وی افــزود 16 :نفــر در بخــش کتــاب بزرگســاالن و
 5نفــر در بخــش کتــاب کــودک و نوجوانــان بــرای
تشــکیل هیئــت نظــارت بــر کتــاب کشــور بــه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی شــدند و بیــش
از  100نفــر هــم بــه عنــوان ســرگروههای هیئــت
نظــارت کتــاب در کشــور انتخــاب شــدند کــه برخــی
وظایــف در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی بــر عهــده آنهــا
اســت.
صالحــی گفــت :نمایشــگاه کتــاب جمهــوری اســامی
در تهــران یــک اتفــاق ملــی اســت کــه در آبانمــاه
برگــزار میشــود و بایــد تولیــد ،ترویــج و مصــرف
کتــاب در کشــور بــا جدیــت پیگیــری شــود،
خوشــبختانه امســال فعالیتهــای خوبــی در تهــران
و اســتانها در حــوزه کتــاب انجــام شــده اســت و
کرمــان یکــی از اســتانهای خــوب کشــور در زمینــه
ترویــج کتابخوانــی اســت و نمایشــگاه بــزرگ کتــاب
در کرمــان نیــز همزمــان بــا آغــاز هفتــه کتــاب
برگــزار میشــود.
وی ادامــه داد :فرهنــگ مکتــوب کشــور بــرای مــا
بســیار اهمیــت دارد خوشــبختانه اکثــر فعالیــت هــای
فرهنگــی در اســتان کرمــان بــه خوبــی برگــزار و

کتــاب در اســتان کرمــان تاکیــد کــرد و افــزود :هــر چــه
ایــن نمایشــگاهها در اســتان کرمــان بیشــتر برگــزار
شــود در توســعه اســتان از همــه لحــاظ موثــر اســت.

پیگیــری میشــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :اگــر چــه رقبــای زیــادی بــرای
کتــاب پدیــد آمــده امــا هیــچ چیــز جــای کتــاب را
نمیگیــرد هیــچ رســانهای نمیتوانــد جــای کتــاب
را بگیــرد و همــه رســانهها در مقابــل کتــاب خاضــع
میشــوند.
معــاون فرهنگــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
افــزود :پــس از انقــاب اتفاقــات خوبــی در حــوزه
کتــاب از نظــر کمــی و کیفــی حاصــل شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :ســال گذشــته جشــن چــاپ
یــک میلیــون کتــاب پــس از انقــاب در کشــور
برگــزار شــد.
صالحــی بیــان کــرد :در مجمــوع  222هــزار کتــاب در
دولــت یازدهــم منتشــر شــده اســت و درهفــت ماهــه
ابتــدای امســال حــدود  39هــزار جلــد کتــاب در
کشــور بــه چــاپ رســید .همچنیــن  3ســال گذشــته
 13هــزار و  138کتــاب چــاپ اولــی منتشــر شــده
اســت و  91هــزار و  360عنــوان کتــاب نیــز چــاپ
مجــدد شــدهاســت.
وی افــزود :در حــوزه علــوم انســانی حــدود  8هــزار
جلــد کتــاب ،بخــش دیــن  4هــزار و  761جلــد ،هنــر
و ادبیــات  5هــزار و  705جلــد و کــودک و نوجــوان
 5هــزار و  501جلــد کتــاب بــه چــاپ رســیده اســت.

ورزشی
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نــه فقــط در ایــن فصــل کــه در بازیهــای لیــگ یــک
ســال قبــل هــم هــر زمــان تیــم مــس بــا نتیجــه گیــری
در چنــد بــازی ،همــه را دلگــرم میکــرد کــه خبــر
خوبــی در راه اســت و همــه چشــمها را بــه ســمت
خــود مشــتاق میکــرد ،درســت در همیــن شــرایط بــا
یــک نتیج ـهی بــد چنــان آب ســردی را بــر پیکــر همــه
میریخــت کــه همــگان را از خــود دلســرد میکــرد.
همیــن رونــد بــود کــه ســال گذشــته دســت مــس را از
رســیدن بــه بــاالی جــدول کوتــاه کــرد و ظاهــرا همیــن
اتفــاق بــد قــرار اســت امســال هــم رخ دهــد...
بعــد از چنــد نتیجــه و چنــد بــازی خــوب ،ایــن اتفــاق بــه
شــکل مــال آوری در ایــن فصــل هــم کپــی پیســت شــد
تــا مشــخص شــود کــه ظاهــرا مسـیها خیلــی زود ارضــا
میشــوند و یــا اینکــه آنهــا دوســت ندارنــد یــک رونــد
موفقیــت را بــه صــورت دامنـهدار دنبــال کننــد و از نظــر
روانــی و فکــری خیلــی بــر ایــن موضــوع اعتقــاد ندارنــد
کــه موفقیتهــای آنهــا بــرای رســیدن بــه نتیجــه بایــد
پایــدار و دامنـهدار باشــد!
باخــت بــه ســپیدرود در کرمــان دقیقــا همــان اتفــاق
بــود ...ســپیدرود کــه یکــی از تیمهــای باالنشــین در
جــدول اســت اصــا در کرمــان حریــف دندانگیــری
نبــود کــه مــس بــه واســطهی ســبک بــازی ایــن تیــم و

صنعت مـس بـی جـنبه!
سعید قرایی

خبر
بــه صــورت فنــی مغلــوب ایــن تیــم شــود ...مــس در ایــن
بــازی و بــه خصــوص تــا قبــل از دقیقــه  70آنقــدر بــد
بــود کــه خــودش بــرای بــرد حریــف بــه آنهــا بفرمــا زد...
و ایــن داغ باخــت را بــرای کرمانیهــا بیشــتر میکنــد.
اینکــه چــرا مــس کرمــان بــرای موفقیــت حریــص نیســت
و یــا اینکــه ایــن تیــم آنقــدر کــم جنبــه شــده اســت
کــه درســت بعــد از چنــد تعریــف و تمجیــد بــه بدتریــن
شــکل ممکــن همــه را ناامیــد میکنــد ســوال بــزرگ در
کرمــان اســت ...ســوالی کــه بایــد پاســخ آن را در علــل
فنــی و غیــر فنــی جســتجو کــرد.
موضوعاتــی کــه در ذهــن کلــی ایــن تیــم میگــذرد
و در زمیــن مســابقه بــه بدتریــن شــکل ممکــن اثــر
میگــذارد ...از نظــر روانــی کمجنبگــی و عــدم میــل
بــه جنگندگــی و بــه نوعــی تنبلــی خــود خواســته
یــک بیمــاری محســوب میشــود ...مــس کــه از ســال
قبــل نشــان داده اســت میتوانــد برنــده باشــد امــا بــه
طــور خودخواســته ناگهــان پنچــر میشــود و همــه
موفقیتهایــش را یکجــا از دســت میدهــد بــه ایــن
بیمــاری دچــار اســت ...صــرف چنــد نتیجــه خــوب فقــط
بــرای رفــع تکلیــف ایــن تیــم فایــده دارد و مــس خالــی از
موفقیــت پایــدار شــده اســت ...بایــد بــرای ایــن بیمــاری
شــوم درمانــی پیــدا کــرد...

سپیدرود در کرمان سپیدبخت شد

اولیــن شکســت خانگــی مــس در ایــن فصــل از
رقابتهــای لیــگ دســته اول کشــور بــه شــدت هم ـهی
کرمانیهــا را ناراحــت و غمگیــن کــرد و ایــن وظیف ـهی
مس ـیها را بــرای دلجویــی از آنهــا در بازیهــای آتــی
ســنگینترهم خواهــد کــرد.
باشــگاه مس/اولیــن نکتـهای کــه پیــش از بــازی در ذوق
همــگان مـیزد ،کیفیــت بســیار پائیــن چمــن ورزشــگاه
باهنــر کرمــان اســت کــه روز بــه روز هــم بدتــر میشــود.
ظاهــرا هیــچ عزمــی بــرای نگهــداری اصولــی و صحیــح از
ان وجــود نــدارد و بــا ایــن رونــد تــا چنــد هفتـهی دیگــر
شــاهد زمیــن خاکــی باهنــر بــه جــای زمیــن چمــن آن
خواهیــم بــود .وضعیــت چمــن ورزشــگاه باهنــر از حالــت
بحرانــی خــارج و بــه وضعیــت فاجعــه رســیده اســت امــا
گــوش هیچکــس بــرای ترمیــم ولــو موقــت آن بدهــکار
نیست .
پیــش از بــازی از ســوی باشــگاه مــس مراســم
گرامیداشــتی بــرای منصــور پورحیــدری پیشکســوت
فقیــد فوتبــال کشــور برگــزار گردیــد و بــا آهنگهــای
متناســب و همچنیــن اهــدای گل بــه عکــس بــزرگ او از
ســوی عوامــل دو تیــم ،یــاد و خاطــرهی این پیشکســوت
فوتبــال ایــران گرامــی داشــته شــد.
احمــد زنــدهروح کــه در ترکیــب ثابــت تیــم مــس قــرار
داشــت ،در زمــان گــرم کــردن دچــار مصدومیــت شــد و
نتوانســت در ترکیــب تیــم جــای بگیــرد و جــای خــود را

بــه زینالخیــری داد.
غیبتهــای فــراوان در ترکیــب تیــم مــس ســبب شــد
کــه بســیاری از بازیکنــان جــوان مــس در ترکیــب ثابــت
تیــم قــرار بگیرنــد و برخــی نفــرات نیــز در پس ـتهای
غیــر تخصصــی خــود بــازی کننــد.
بــا وجــودی کــه تعــداد زیــادی تماشــاگر بــه ایــن
ورزشــگاه نیامــده بــود و کمتــر از هــزار نفــر بــازی مــس
را از نزدیــک مشــاهده میکردنــد ،امــا همیــن تعــداد
هــواداران بــا متدهــای روز از جملــه تشــویق ایســلندی
بــه حمایــت از تیــم مــس پرداختنــد.
تعــدادی از بازیکنــان مــس بــرای اولیــن بــار در ترکیــب
ایــن تیــم در ورزشــگاه باهنــر بــه میــدان رفتنــد و در
کرمــان مــس اولــی شــدند .از جملــه حســین تهامــی
و مصطفــی مظهــری کــه بــازی در باهنــر بــرای مــس
بزرگســال را بــرای اولیــن بــار تجربــه کردنــد.
بــا وجــودی کــه هــواداران مــس از شکســت تیــم خــود
بــه شــدت ناراحــت بودنــد امــا بــدون هیــچ مشــکلی
ورزشــگاه را تــرک کردنــد و تنهــا از عوامــل تیــم جبــران
هرچــه ســریعتر ایــن باخــت را خواســتند.
متاســفانه در ســاعات منتهــی بــه ایــن بــازی جــو
بســیار نامطلوبــی در فضــای مجــازی بیــن شــهروندان
کرمانــی و رشــتی بــه وجــود آمــده بــود و فحاشــی و
الفــاظ بســیار زشــت برخــی از هــواداران ســپیدرود و در
مقابــل موضعگیــری برخــی از هــواداران مــس ســبب

شــده بــود کــه فضــای بســیار تلخــی بــرای ایــن بــازی
در فضــای مجــازی شــکل بگیــرد کــه بــه هیــچ وجــه
زیبنــده نبــود.
صــدا و ســیمای کرمــان نیــز کــه بــه طــور کلــی فراموش
کــرده اســت مقولـهای بــه نــام پخــش مســتقیم فوتبــال
میتوانــد جلــوی خیلــی از ناهنجاریهــای اجتماعــی
را بگیــرد و شــاید اگــر پخــش مســتقیم ایــن بــازی
وجــود داشــت ،ایــن فضــای زشــت در دنیــای مجــازی
شــکل نمیگرفــت ...ایــن در حالــی بــود کــه در برخــی

از شــهرهای دیگــر مثــل شــیراز و بوشــهر ،شــبکهی
اســتانی آنهــا بــا احتــرام بــه تمــام مخاطبانــش در
سراســر کشــور بــازی تیمهــای خــود را مســتقیم روی
آنتــن بــرده بــود.
در حالــی کــه بازیهــای لیــگ دســته اول بــه نیــم
فصــل خــود رســیده اســت ،ســازمان لیــگ فوتبــال
کشــور از دادن کارتهــای خبرنــگاران تیمهــای لیــگ
یکــی اجتنــاب کــرده اســت تــا لیــگ یــک تبعیــدگاه
خبرنــگاران شــهرهای لیــگ یکــی هــم باشــد!

راهکارهایی موثر برای سوزاندن یک روزه چربی
بــرای بســیاری از خانــم هــا و برخــی آقایــان اهمیــت
دارد کــه بتواننــد لبــاس هــای مــورد عالقــه خــود
را پوشــیده و در جمــع دوســتان یــا بســتگان خــود
بدرخشــند .داشــتن اندامــی مناســب ســبب خواهــد
شــد کــه فــرد اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر و گزینــه
هــای بهتــری بــرای انتخــاب لبــاس خــود داشــته
باشــد.
آکا ایــران /داشــتن اندامــی مناســب ســبب خواهــد
شــد کــه فــرد اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر و گزینــه
هــای بهتــری بــرای انتخــاب لبــاس خــود داشــته
باشــد .عــاوه بــر همــه ایــن دالیــل ظاهــری ،اضافــه
وزن ســامت فــرد را هــم بــه مخاطــره مــی انــدازد.
بــه عنــوان مثــال ســبب افزایــش فشــار خــون ،ابتــا
بــه امــراض قلبــی و عروقــی و نیــز دیابــت مــی شــود.
خانــم هــا خــوب مــی داننــد کــه در بســیاری از
مــوارد برخــی از رعایــت هــای رژیــم هــای کوتــاه
مــی توانــد لباســی را کــه آنهــا آرزوی پوشــیدنش
در مهمانــی را دارنــد بــرای شــان مقــدور کنــد .بــا
ایــن حــال چــه خــوب اســت کــه ایــن کار را بــا
تمــام دشــواری هایــی کــه دارد بــه صــورت ادامــه دار
پیگیــری کــرده و از نتایــج آن همیشــه لــذت ببریــم
نــه تنهــا بــرای رفتــن بــه یــک مهمانــی.
ایــن مــوارد را کــه از قــرار ذیــل هســتند بــا هــم
مــرور مــی کنیــم:
بــا قطــع مصــرف شــکر ،چربــی هــای شــکم را از بیــن
ببر ید
مصــرف شــکر ،خصوصــا شــکرهای تصفیــه شــده،
کــه بــه انــواع و اقســام مــواد غذایــی و نوشــیدنی هــا
اضافــه مــی شــود ،در صــف نخســت فاکتورهــای مضر
بــرای افزایــش وزن هســتند .گلوکــز و فروکتــوز،
کــه از شــکر بدســت مــی آینــد ،کربوهیــدرات هــای
ســاده ای هســتند کــه بــه ســرعت جــذب جریــان
خــون مــی شــوند و بــرای ســوخت و ســاز بــدن
انــرژی آزاد مــی کننــد.
زمانــی کــه ایــن میــزان بیــش از انــدازه باشــد ،بــه
گلیکــوژن تبدیــل و در بافــت هــای چربــی ذخیــره
خواهــد شــد .همچنیــن مصــرف بیــش از انــدازه شــکر
ســبب مــی شــود کــه قنــد موجــود در خــون افزایــش
پیــدا کــرده و انســولین بــه میــزان فراوانــی آزاد شــود.
ایــن امــر قویــا ســبب پدیــده ای مــی شــود کــه از
آن بــه «مقاومــت بــه انســولین» یــاد مــی شــود و
مرتبــط بــا ســندرومی بــه نــام «ســندروم متابولیــک»
اســت .بهتریــن کار بــرای از بیــن بــردن چربــی هــای
شــکمی قطــع مصــرف غذاهــای شــیرین و نوشــیدنی
هــای پرشــکر اســت کــه مــی توانیــد امــروز ایــن کار
را امتحــان کنیــد .اگــر مــی خواهیــد شــکم تخــت
و بــدون چربــی داشــته باشــید از قندهــای طبیعــی

موجــود در مــوادی چــون ،میــوه هــای تــازه ،عســل
طبیعــی ،خرمــا و نارگیــل اســتفاده کنیــد.
مصــرف پروتیئــن یکــی از راه هایــی اســت کــه مــی
توانــد در از بیــن بــردن چربــی هــای شــکمی موثــر
باشــد .زمانــی کــه پروتئیــن بیشــتری مصــرف مــی
کنیــد بــرای مــدت طوالنــی تــری شــما را ســیر
نگــه مــی دارد و هورمــون گرلیــن کــه مخصــوص
اشتهاســت کمتــر ترشــح و کالــری بیشــتری را هــم
در بــدن ســوزانده خواهــد شــد.
مصــرف پروتئیــن کافــی در هــر وعــده غذایــی ،کــه
 ۲۰تــا  ۳۰گــرم پروتئیــن را در برداشــته باشــد ،مــی
توانــد بــا ســوزاندن کالــری بیشــتر باعــث افزایــش
متابولیســم یــا همــان ســوخت و ســاز بــدن شــود.
بهتریــن منابــع پروتئیــن ،مــرغ ،گوشــت بــدون
چربــی ،تخــم مــرغ ،ماهــی تــازه و ســایر غذاهــای
دریایــی ،پنیــر و ماســت هســتند .یــک یــا مقــداری
بیشــتری از ایــن مــواد را در هــر وعــده غذایــی کــه
میــل مــی کنیــد ،بگنجانیــد.
مصــرف بیشــتر فیبــر خصوصــا انــواع قابــل تجزیــه
ســریع تــر آن از جملــه جــو ،دانــه هــای گیاهــی،
ســبزیجات و میــوه هــا مــی توانــد از تجمــع چربــی
در اطــراف شــکم جلوگیــری کنــد .اســفرزه یکــی از
گیاهانــی اســت کــه بــا دارا بــودن کالــری معــادل
صفــر ،مقادیــر قابــل توجهــی فیبــر در آن وجــود
دارد.
زمانــی کــه فیبــر وارد معــده مــی شــود بــا آب موجود
در بــدن حجیــم مــی شــود و احســاس ســیری را در

فــرد بــه وجــود مــی آورد .همچنیــن از جــذب چربــی
نیــز جلوگیــری مــی کنــد .همچنیــن بــا مــواد
دیگــری چــون کربوهیــدرات هــا هــم اتصاالتــی پیــدا
مــی کنــد و جــذب آنهــا در جریــان خــون را بــه
تعویــق مــی انــدازد.
نوشــیدن چندیــن فنجــان چــای در روز مــی توانــد
در ســوزاندن چربــی هــای شــکمی نقــش فراوانــی
داشــته باشــد کــه در ایــن میــان ،چــای ســبز،
کارآمدتریــن اســت .ســایر چــای هــا چــون ولنــج
کــه از بــرگ هــای درخــت کاملیــا گرفتــه شــده
انــد و همچنیــن چــای ســفید هــم بــرای بــاال بــردن
میــزان متابولیســم بــدن موثــر اســت چــرا کــه بــا
افزایــش متابولیســم ،ســوختن چربــی هــا نیــز بیشــتر
صــورت مــی گیــرد و ایــن اتفــاق خصوصــا زمانــی
کــه فعالیــت هــای ورزشــی مــی کنیــد افزایــش هــم
پیــدا مــی کنــد.
از جملــه ســایر چــای هــای چربــی ســوز مــی تــوان
بــه چــای نعنــاع ،کــه بــرای کاهــش اشــتها بســیار
موثــر اســت و نیــز چــای رویبــوس قرمــز را مــی
تــوان نــام بــرد .چــای رویبــوس قرمــز ،مــاده ای بــه
نــام اســپاالثین دارد کــه ازجملــه هورمــون هــای
اســترس اســت .کاهــش ایــن هومــون باعــث افزایــش
اشــتهای عصبــی مــی شــود.
بیــش از انــدازه نشســتن یکــی از اصلــی تریــن دالیــل
ســندروم متابولیــک ،چاقــی و دیابــت اســت .امــا هــر
نــوع تحرکــی بــرای جبــران چنیــن وضعیتــی مــی
توانــد کمــک خوبــی باشــد .بــه عنــوان مثــال کمــی

حرکــت در پاهــا یــا راه رفتــن هنــگام صحبــت کــردن
تلفنــی همگــی مــی توانیــد راه هــای مفیــدی باشــند.
ایــن نــوع حرکــت کــه بــه آن  NEATهــم گفتــه
مــی شــود ،کــه از جملــه فعالیــت هــای گرمــازای
روزانــه هــر فــردی تلقــی مــی شــوند .اگــر بــه جــای
اســتفاده از آسانســور از پلــه و در زمــان هــای صــرف
ناهــار هــم کمــی تحــرک داشــته باشــید مــی توانــد
مفیــد باشــد.
یــوگا و مدیتیشــن ،مــی تواننــد در از دســت دادن
چربــی هــای اســیدی موثــر باشــند .البتــه بایــد گفــت
کــه مســلما فعالیــت هــای ورزشــی بیشــتر مــی توانــد
موثرتــر باشــد .بســیاری از تحقیقــات علمــی نشــان
داده کــه میــان هورمــون اســترس یعنــی کورتیــزول
و افزایــش وزن ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد کــه
خصوصــا در ناحیــه شــکم مــی توانــد بیشــتر بــه
وجــود آیــد .بنابرایــن بــه مــدت  ۲۰تــا  ۳۰دقیقــه
در روز یــوگا کنیــد.
تمریــن هــای ورزشــی مــداوم هــم مــی توانــد در
از بیــن رفتــن چربــی هــای شــکمی موثــر بــوده
و بــه حفــظ چنیــن تناســبی بســیار کمــک مــی
کنــد .اینکــه آیــا بایــد بــه ســراغ ایروبیــک برویــد
یــا ســایر ورزش هایــی کــه در آنهــا از وزنــه اســتفاده
مــی شــود را انتخــاب کنیــد ،معلــوم نیســت چــرا کــه
هنــوز اتفــاق نظــری در ایــن مــورد وجــود نــدارد .امــا
توصیــه مــی شــود کــه بــرای افــراد بــاالی  ۳۰ســال
کــه در معــرض از دســت دادن اســتقامت اســتخوان
هــای شــان هســتند ،از وزنــه زدن هــم اســتفاده
شــود.
بــر خــاف تصــور بســیاری از افــراد کــه گمــان مــی
کننــد دراز و نشســت همیشــه ســبب از بیــن رفتــن
چربــی هــای شــکم مــی شــود ،ایــن طــور نیســت
بلکــه ایــن کار بــه ســاخت ماهیچــه در ناحیــه شــکم
کمــک مــی کنــد و انــرژی بیشــتری را بــرای ســوخت
و ســاز مصــرف مــی کنــد و ممکــن اســت بتوانــد در
مواقعــی هــم باعــث از بیــن بــردن چربــی هــا شــود.
زمانــی کــه از ایــن موضــوع آگاه شــده باشــید کــه
کــم خوابــی مــی توانــد ســبب چاقــی شــود ،آنــگاه
بــه اهمیــت خــواب پــی خواهیــد بــرد .خوابیــدن
تعــادل خوبــی میــان دو هورمــون مهــم گرســنگی
و ســیری کــه بــه ترتیــب گرلیــن و ل ِپتیــن هســتند
برقــرار مــی کنــد.
زمانــی کــه بــه انــدازه کافــی نمــی خوابیــد ،اشــتهای
تــان افزایــش پیــدا مــی کنــد .هورمــون انســولین بــا
تغییراتــی مواجــه مــی شــود و کورتیــزول کــه همــان
هورمــون اســترس اســت ،ترشــح و در بــدن جمــع
مــی شــود .بنابرایــن همــه تــاش تــان را بکنیــد کــه
بیــن ۷تــا  ۸ســاعت در شــبانه روز بخوابیــد.
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کریمی را به سمت مربیگری
هول میدهند؟

علــي كريمــي اوليــن دوره كالسهــاي مربيگــرياش را
پشــت ســر گذاشــت و موفــق شــد مــدرك مربيگــري
درجــه ســوم آســيا را بــه دســت بيــاورد.
پارســینه/علي كريمــي اوليــن دوره كالسهــاي
مربيگــرياش را پشــت ســر گذاشــت و موفــق شــد
مــدرك مربيگــري درجــه ســوم آســيا را بــه دســت
بيــاورد.
فــوق ســتاره فراموشنشــدني فوتبــال ايــران ،پيــش
از ايــن بــدون دريافــت هــر نــوع مدركــي بــه عنــوان
دســتيار كـيروش روي نيمكــت تيــم ملــي نشســته بــود
امــا بــه یکبــاره و طــی اقدامــی غیــر منتظــره در آخریــن
اردوی تیــم ملــی و پیــش از ســوار شــدن بــه هواپیمــا از
حضــور در تیــم ملــی و جــام ملتهــای آســیا (اســترالیا)
انصــراف داد و بــا تیــم ملــی ایــران بــه اســترالیا نرفــت.
همیــن رفتارهــای غیرمنتظــره از کریمــی باعــث شــد تــا
او محبوبیــت دو چندانــی بیــن هــواداران داشــته باشــد.
او درخصــوص انصرافــش از حضــور در کادر فنــی فقــط
بــه چنــد جملــه بســنده کــرد « :مســایلی را بــا چشــمانم
دیــدم کــه بــه نفــع فوتبــال ایــران بــود در تیــم ملــی
نباشــم» .او از حضــور در کادر فنــی ســر بــاز زد و بــرای
اینکــه نشــان دهــد تشــنه نیمکــت مربیگــری نیســت تــا
بــه امــروز روی نیمکــت هیــچ تیمــی حتــی پرســپولیس
هــم ننشســته اســت.
تبدیــل شــدن بــه یــک مربــی کارآمــد امــا صرفــا بــا
حضــور در تیــم هــای بــزرگ اروپایــی چــون بایــرن
مونیــخ و شــالکه امــکان پذیــر نیســت و بایــد دیــد
کریمــی مــی توانــد خلــق و خــوی دوران بازیگــری خــود
را کنــار بگــذارد و تبدیــل بــه مربــی شــود کــه کارایــی
الزم را بــرای تیمــش داشــته باشــد؟
خیلــی هــا فعــا بــر ایــن باورنــد کــه کریمــی بــا فشــار
رســانهای کــه روی دوش خــود دارد بــه کالس هــای
مربیگــری رفتــه تــا از هــم دورهای هــای خــود عقــب
نیفتــد امــا مســاله دیگــر ایــن اســت کــه مارادونــای
آســیا هیچــگاه بــر اســاس خواســته فکــری دیگــران
کاری نکــرده بــه همیــن دلیــل غیرقابــل پیشبینــی
تریــن بازیکــن تاریــخ فوتبــال ایــران لقــب گرفتــه اســت.
بایــد دیــد علــی کریمــی میتوانــد در قامــت مربــی هــم
بســیاری از هــمدورهای هــای خــود را دریبــل بزنــد و
مــردم را پــای تلویزیونهــا میخکــوب کنــد یــا خیــر؟
اگــر بخواهــد؛ چــرا کــه نــه...

امیر قلعه نوعی:
به خاطر تیم ملی تمام ضررها را به
جان میخریم

ســرمربی تیــم تراکتورســازی تبریــز گفــت :تعطیــات
لیــگ ایــران در هیــچ جــای دنیــا مرســوم نیســت ولــی
اگــر ســود آن نصیــب تیــم ملــی شــود تمــام ضررهــا را
بــه جــان میخریــم.
ایســنا /امیــر قلعهنویــی در حاشــیه تمریــن
تراکتورســازی در کیــش تعطیلــی لیــگ برتــر را بســیار
مضــر خوانــد و دراینبــاره گفــت :قطعـاً تعطیــات لیــگ
میتوانــد آســیب جــدی بــه بدنــه فوتبــال کشــور وارد
کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه اساس ـاً تعطیــل کــردن
لیــگ در هیــچ کجــای دنیــا مرســوم نیســت.
وی افــزود :بــا اینوجــود اگــر تیــم ملــی مــا بــه جــام
جهانــی راه پیــدا کنــد ،مــا مفتخــر هســتیم و بســیار
خوشــحال میشــویم کــه ســود ایــن تعطیــات نصیــب
تیــم ملــی کشــورمان شــود بــه همیــن خاطــر تمــام
ضررهــا را بــه جــان میخریــم.
ســرمربی تراکتورســازی تبریــز ،شــرایط ایــن تیــم
را بســیار خــوب عنــوان کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه
شــرایط روحــی خــوب تیــم امیدواریــم کــه در آینــده
نزدیــک بتوانیــم طلســم  ۱۶ســاله را بشــکنیم و بتوانیــم
در صــدر لیــگ برتــر شــانزدهم قــرار بگیریــم.
قلعهنویــی دربــاره ارزیابــی ســایر تیمهــا اظهــار کــرد:
در حــال حاضــر شــرایط ارزیابــی از ســایر تیمهــا وجــود
نــدارد زیــرا بازیهــای انجــام شــده را نمیتــوان لیــگ
نامیــد .زمانــی کــه بازیهــا بهصــورت کامــل و مســتمر
برگــزار شــود و عیــار تیمهــا مشــخص شــود آن زمــان
اســت کــه بــا ارزیابــی آنهــا میتــوان در رابطــه بــا
شــرایط تیمهــای حاضــر در میــدان نظــر داد.
ســرمربی تراکتورســازی تبریــز بــا ابــراز نگرانــی از
وضعیــت بازیکنــان مصــدوم ایــن تیــم گفــت :امیدواریــم
بازیکنــان مصــدوم هرچــه زودتــر بــه شــرایط آرمانــی
مــا برســند تــا بتوانیــم بــا آمادگــی کامــل وارد مســابقات
شــویم.

افتتاح مجموعه ورزشی گل گهر
سیرجان با حضور
معاون اول رئیس جمهور

مجموعــه ورزشــی گل گهــر بــا حضــور معــاون اول
رئیــس جمهــوری و وزیــر ورزش و جوانــان در شهرســتان
ســیرجان افتتــاح شــد.
سیاســت روشــن /مجموعــه ورزشــی گل گهر ســیرجان در
ســفر اســحاق جهانگیــری بــه اســتان کرمــان بــا حضــور
جمعــی از مســئوالن کشــوری و اســتانی افتتــاح شــد.
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر ســیرجان
در حاشــیه ایــن آییــن گفــت :مجموعــه ورزشــی گل گهــر
 17هــزار و  200مترمربــع فضــای سرپوشــیده و  11هــزار
و  900مترمربــع فضــای روبــاز دارد .ناصــر تقــیزاده
افــزود :فضــای سرپوشــیده ایــن مجتمــع دارای ســالن
هــای کشــتی ،ژیمناســتیک ،وزنــه بــرداری ،بدنســازی،
تیرانــدازی ،اتــاق پزشــک و غیــره اســت  ،در فضــای
بــاز نیــز ،زمیــن فوتبــال بــا ظرفیــت ســه هــزار نفــر و
 2قطعــه زمیــن تنیــس بــه مســاحت یکهــزار و 600
مترمربــع بــا ظرفیــت  150نفــر قــرار دارد .وی گفــت:
ایــن مجموعــه ورزشــی همچنیــن شــامل قســمت هایــی
چــون پیســت دو و میدانــی ،اســتخر ،ســالن ژیمناســتیک،
زمیــن تنیــس ،ســالن هــای شــطرنج ،بوئینــگ ،اســکواش،
بیلیــارد ،پینــگ پنــگ ،تیرانــدازی ،رســتوران ،اتــاق هــا و
ســالن کنفرانــس اســت.
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محمد برشان

شــهر رايــن مركــز بخــش وســيعي اســت

كــه در فاصلــه  108كيلومتــري جنــوب
شــرق كرمــان قــرار دارد .ايــن شــهر
داراي ســابقه تاريخــي مهمــي اســت و
بــه ســبب اينكــه بــر ســر راه كرمــان بــه
جيرفــت و بنــدر عبــاس قــرار داشــته
از قديــم بعنــوان يــك منزلــگاه واقعــي
مطــرح بــوده و بــراي كاروانهــا و قافلــه
هايــي كــه در مســيرها طــي طريــق مــي
كــرده انــد اهميــت زيــادي داشــته اســت
در حقيقــت تاريخچــه فرهنــگ و مدنيــت
در ايــن منطقــه همــگام و همزمــان بــا
تاريــخ مدنيــت در كرمــان بــوده و شــانه
بــه شــانه تاريــخ ايــن مــرز و بــوم دوران
پــر افــت و خيــزي را شــاهد بــوده اســت.
رايــن در تاريــخ كرمــان بعنــوان يــك شــهر
بــا اهميــت از نظــر موقعيــت جغرافيايــي و
آب و هوايــي بــه ثبــت رســيده اســت و در
اكثــر ســفرنامه هــاي ايرانــي و خارجــي كــه
يــادي از كرمــان در آنهــا آمــده ،نــام رايــن
نيــز خودنمايــي مــي كنــد.
در مــورد وجــه تســميه رايــن مــي تــوان
گفــت از آنجايــي كــه رايــن از زمانهــاي
قديــم بــر ســر راه كرمــان بــه جيرفــت
و بنــدر عبــاس قــرار داشــته بــه آن «راه
ايــن» گفتــه مــي شــده ،بــه زبــان ديگــر
رايــن را مــي تــوان تقاطــع مهمــي بيــن ايــن
شــهرها بــه حســاب آورد كــه بــه تدريــج بــه
رايــن تبديــل گرديــده اســت .رايــن در
بعضــي از كتــب تاريخــي بــه نــام رانيــان
نيــز آمــده اســت كــه رانيــان در لغــت بــه
معنــي از را ه رســيده تعبيــر شــده اســت.
رانــي بــه معنــي بــه بيننــده هــم بــه كار
مــي رود ،رايــن همچنيــن در ســفر نامــه بــا
لفــظ رانيــن و رونيــن آمــده اســت .یکــی از
مورخیــن مــی نویســد :ســيرگان ،جيرفــت،
بــم ،هرمــز و رونيــن ايــن شــهرها را قومــي
پــارس خواننــد.
ابــن حوقــل كــه در ســال  321هجــري
شمســي از بغــداد بيــرون آمــده در زمــان
ســامانيان بــه كرمــان رســيده كــه مــي
تــوان گفــت رايــن در آن زمــان معمــور و
آبــاد بــوده اســت كــه توانســته ســهمي در
كتــاب صــورت االرض كتــاب ابــن حوقــل
بــه خــود اختصــاص دهــد.
احمــد بــن محمــد مقدســي ســياح عــرب
در كتــاب احســن التقاســيم فــي معرفــت
االقاليــم مــي نويســد :رايــن كوچــك اســت
و جامــع در ميــان بــازار بســتانهاي بســيار
دارد پارچــه هــاي بمــي بســيار مــي بافنــد
و بــه همــان بــازار صــادر مــي كننــد.
افضــل الديــن ابوحامــد كرمانــي در
كتــاب خــود تحــت عنــوان ســلجوقيان و
در كرمــان مــي نويســد :رايــن شــهر ســر
حــد و ييالقــي بــراي مــردم كرمــان و بــم
و جيرفــت مــي باشــد و در كتــاب ديگــرش
بنــام عقدالعلــي للموقــف االعلــي مــي
نويســد :رايــن در جنــوب ماهــان و هفتــاد
ميلــي شــمال باختــري بــم واقــع شــده
اســت جــاي كوچكــي اســت مســجد آن در
وســط بــازار اســت و باغســتاني بــزرگ دارد.
رايــن در قــرن ششــم و قبــل از حمــات

ويــران كننــده ســاجقه در زمــره شــهرهاي
معــروف و بــزرگ كرمــان بــوده اســت و
جمعيتــي بالــغ بــر  50هــزار نفــر داشــته
آنچــه باعــث ويرانــي ايــن شــهر بعــد از
ايــن دوره هــاي رونــق گرديــده حمــات
مكــرر لشــكريان مهاجــم بــوده اســت .رايــن
در قــرن ششــم ميزبــان لشكركشــي هــاي
دو ســپاه ملــك ارســان و بهرامشــاه شــد
کــه موجــب شــد لشكركشــي هــاي متوالــي
از جهــت اقتصــادي بــراي كرمــان و ســاير
واليــات بســيار خطرنــاك و ويــران كننــده
شــود.
در قــرن ســيزدهم رايــن بــه نعمــت و
بركــت امنيتــي كــه در منطقــه حاكــم
شــده بــود تقريبــاً وضعيــت گذشــته خــود
را بدســت آورد.
قلعــه رايــن يكــي از مهمتريــن آثــاري
اســت كــه مــي توانــد گواهــي بــر تاريــخ
طوالنــي و چنــد هــزار ســاله ايــن خطــه
باشــد ايــن قلعــه مــدرك گويايــي اســت
كــه قدمــت و ســابقه ايــن ديــار را بــه
دوره ساســانيان مــي رســاند و هماننــد
راوي و قصــه گــوي پيــر و ســالخورده كــه
ناماليمــات و طوفــان حــوادث كمــرش را
خمانــده و خطــوط رخســارش را افــزون
نمــوده اســت ،از حكايــت و داســتانهاي
تلــخ و شــيرين كــه عمــري بــا آنهــا قريــن
و دمســاز بــوده بــا مــا ســخن مــي گويــد.
قلعــه اي بــا مســاحت حــدود  20هــزار متــر
مربــع كــه تــا حــدودي بــا ارگ تاريخــي
بــم شــبيه اســت و دوميــن نمــاي خشــتي
اســتان كرمــان محســوب مــي گــردد ايــن
قلعــه در حــدود  15قــرن پيــش ســاخته
شــده اســت و ســاخت و احــداث چنيــن
قلعــه اي عظيــم بيانگــر آن اســت كــه در
آن زمــان جمعيــت قابــل توجــه و زيــادي
در آن منطقــه مــي زيســته انــد كــه بــراي
دفــاع از خــود احــداث چنيــن بــرج و
بارويــي را ضــروري مــي دانســته انــد .
پــان قلعــه تقريبــاً مربــع شــكل و بــه
چنديــن بــرج در اطــراف مزيــن شــده
اســت ،دور تــا دور قلعــه را حصــاري در
بــر گرفتــه كــه ارتفــاع آن اندكــي بيــش از
 10متــر باشــد تنهــا ورودي قلعــه از جبهــه
شــرقي اســت كــه بــا ســردر بــزرگ و بــا
شــكوهي بــه محوطــه داخلــي راه دارد بعــد
از عبــور از كوچــه شــرقي غربــي بــه چهــار
ســوي كوچــك هشــت ضلعــي ميرســيم
كــه انتهــاي راهــروي آن بــه چهــار
ســاختمان زيبــاي حاكــم نشــين ختــم
مــي شــود .ايــن خانــه هــا بوســيله حصــار و
برجهايــي در اطــراف محصــور شــده اســت.
چنيــن بنظــر مــي رســد كــه خانــه هــاي
يــاد شــده در زمــان قاجاريــه احــداث و
ســاخته شــده انــد.
قلعــه رايــن عــاوه بــر ســاختمانها داراي
عناصــري چــون بــازار ،اصطبــل ،ناحيــه
عــام نشــين ،بــرج ديــده بانــي ،مســجد و
ميــدان ســان مــي باشــد .در ايــن بــازار
اصنــاف مختلــف فعاليــت داشــته انــد
چاقوســازي ،اســلحه ســازي ،كاله مالــي،
سنگتراشــي ،آهنگــري و نجــاري مهمتريــن
مشــاغل ســاكنين قلعــه بــوده اســت چاقــو
ســازي در رايــن شــهرت زيــادي داشــته

اســت .هنــوز هــم در چنــد نقطــه از شــهر
ميتــوان ايــن صنعــت را مشــاهده كــرد
صنعــت چاقــو ســازي ،هنرهــاي شمشــير
ســازي ،دشــنه و خنجــر ســازي را نيــز
در بــر مــي گرفتــه اســت بعــد از رواج
ســاحهاي آتشــين ارگ رايــن مركــز مهــم
ســاخت قنــداق انــواع تفنــگ بــوده اســت.
اصطبــل ارگ رايــن بــه صــورت تابســتاني
و زمســتاني بــوده اســت در گوشــه هــاي
جنوبــي و شــرقي ارگ محــل اصطبلهــاي
زمســتاني هنــوز هــم مشــاهده مــي شــود
ناحيــه عامــه نشــين جــداي از بــازار و
حاكــم نشــين وجــود داشــته اســت ميــدان
ســان بــه مســاحت  600متــر مربــع محــل
اجتمــاع لشــكريان ،ســخنرانان و خطابــه
بــوده اســت.
هنگامــي كــه خــان زنــد را پــس از
گرفتــاري در بــم بــه كرمــان مــي آورنــد
بــه ارگ رايــن آوردنــد و لطفعلــي خــان
زنــد شــب را در همیــن ميــدان ســان
گذرانــد .دالور زنــد هنگامــي كــه بــا انــدك
يارانــش از كرمــان بــه بــم مــي رفــت يــك
شــب را نيــز در هميــن ارگ بــه ســر بــرد

مســجد قلعــه رايــن ابتــدا آتشــكده بــوده
اســت و پــس از اســام بــه مســجد تبديــل
شــده اســت.آب مــورد نيــاز ارگ رايــن از
راههــاي متعــدد تهيــه مــي شــده اســت آب
اصلــي قلعــه از آبشــار رايــن تاميــن مــي
شــده و ايــن آب ضمــن گــردش در داخــل
ارگ خنــدق اطــراف را هميشــه پــر نــگاه
مــي داشــته اســت و بــا توجــه بــه شــيب
منطقــه مــازاد آن بــه مــزارع و باغــات
مــي رســيده اســت راه ديگــري بــراي
آبرســاني بــه ارگ وجــود داشــته كــه يكــي
از شــاهكارهاي آبرســاني بــه حســاب مــي
آيــد كــه بــه طــول  1/5كيلومتــر از محــل
ارگ تــا قنــات چنــار مســجد جامــع حفــر
شــده كــه آب مــورد نيــاز ســاكنين را در
مواقــع اضطــراري تهيــه مــي كــرده اســت
و كمتــر كســي از وجــود آن اطــاع داشــته
اســت و راه فــراري در مواقــع اضطــراري
نيــز بــه حســاب مــي آيــد بــه طــوري كــه
اســب نيــز از آن عبــور مــي كــرده اســت
امــا تاميــن آب در منطقــه عامــه نشــين
چنيــن نيســت در ايــن منطقــه چاههــاي
آب زيــادي در فواصــل معيــن حفــر شــده

اســت و بــه طــور متوســط هــر چهــار خانــه
تــوان اســتفاده از يــك چــاه آب را داشــته
انــد و در منطقــه حاكــم نشــين نيــز چــاه
آب وجــود داشــته كــه از گاو چــاه اســتفاده
مــي شــده اســت.
سيســتم فاضــاب در ارگ رايــن جذبــي
اســت و آب بــاران پــس از جمــع شــدن
از كوچــه هــاي مختلــف در انتهــاي قلعــه
توســط كانالــي بــه بيــرون هدايــت مــي
شــده اســت هــر خانــه ناودانــي مســتقل
داشــته اســت و ناوهــاي گلــي بســيار
زيبايــي در منطقــه ده ميــرزا نزديــك رايــن
ســاخته مــي شــده ايــن ناوهــا در داخــل
ديــوار نصــب مــي شــده اســت.
مهمتريــن ارتبــاط قلعــه رايــن بــا قلعــه بــم
بــوده اســت در نزديكــي ارگ رايــن قلعــه
هــاي ده ميــرزا قــرار دارنــد كــه در واقــع
ورودي و خروجــي ارگ رايــن بــه حســاب
مــي آينــد قلعــه هــاي ده ميــرزا هنــوز هــم
بــا ناودانهــاي زيبــاي خــود راوي تاريــخ پــر
فــراز و نشــيب منطقــه هســتند.
آرام تريــن دوران رايــن زمــان حاكميــت
گنجعلــي خــان در كرمــان بــوده اســت

كــه قناتهــاي زيــادي در ايــن دوران حفــر
شــد و سيســتم تقســيم آب همــان بــوده
كــه توســط شــيخ بهايــي تنظيــم شــده
اســت و شــباهت زيــادي بــه تقســيم آب
در نقاطــي از اصفهــان دارد بــه عنــوان
مثــال مــدار گــردش آب  18روز شــامل
اربابــي و ديوانــي بــوده اســت اربابــي هــا
خــرده مالــك و ديوانــي هــا بــزرگ مالــكان
هســتند در بعضــي نقــاط نظــام آبيــاري بــر
اســاس مــن قــرار دارد و هــر مــن برابــر
 12دقيقــه اســت در بعضــي از روســتاها
طــاق هــم وجــود دارد هــر طــاق  300مــن
و  12ســاعت اســت مــدار گــردش آب در
مناطــق كوهســتاني  6روز ،در دشــت  6تــا
 9روز ،در مناطــق جلگــه اي  12روز اســت
قناتهــاي گــودر ،قطــب آبــاد ،كــوزه گــر،
ســراب ،ســرگدار ،ده قاضــي و والــي آبــاد
قدمــت چنــد صــد ســاله دارنــد.
ارگ رايــن عظمــت تاريــخ كرمــان و رايــن
اســت و بازســازي كامــل آن ميتوانــد
مرهمــي بــر زخمهــاي ارگ بــم باشــد كــه
هــم زمــان در مســير تاريــخ پيــش آمــده
انــد.

