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ــن  ــبکه راه آه ــه ش ــت ب ــتان جیرف ــال شهرس ــوری از اتص ــس جمه ــاون اول رئی مع
سراســری در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفــت: ایــن برنامــه یکــی از طــرح هــای 

ــی باشــد. ــد م ــر و امی ــت تدبی ــدی دول کلی
ــت  ــتان های جیرف ــعه شهرس ــتاد توس ــی و س ــدار مردم ــری در دی ــحاق جهانگی اس
ــینی،  ــن حس ــام اربعی ــلیت ای ــن تس ــول)ص(، ضم ــل مسجدالرس ــاد در مح و عنبرآب
ــمت  ــه س ــاده روی ب ــر پی ــار دیگ ــراق ب ــران و ع ــردم ای ــر م ــال های اخی ــزود: در س اف
کربــای معــا و بــارگاه بــزرگ اباعبــداهلل الحســین)ع( را زنــده کرده انــد و ایــن روزهــا 
ــا پای پیــاده در حرکــت هســتند. ــا ب ــه ســمت کرب میلیون هــا عاشــق اهل بیــت )ع( ب

ــام  ــران ام ــی زائ ــراق در میزبان ــردم ع ــت و م ــات دول ــی از زحم ــن قدردان وی ضم

ــرار دارد  ــی ق ــه حساس ــران در منطق ــامی ای ــوری اس ــد: جمه ــین)ع(، یادآورش حس
ــد و  ــه دهن ــام ارائ ــنی از اس ــره خش ــه چه ــرای اینک ــام ب ــاب و اس ــمنان انق و دش
اسام هراســی را در دنیــا جــا بیاندازنــد، گروه هــای تکفیــری را پایــه گــذاری کردنــد.
ــدف  ــن ه ــوری اســامی را مهمتری ــردن جمه ــن ک ــور، ناام ــس جمه ــاون اول رئی مع
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.
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سیدحســین مرعشــی در آییــن افتتــاح دفتــر حــزب 
کارگــزاران ســازندگی ایــران در کرمــان گفــت: مــا در دوران 
ــی  ــت اصل ــزب، دو سیاس ــکیات ح ــترش تش ــد گس جدی

انتخــاب کرده ایــم.
ــامی  ــی و اس ــع مل ــر مناف ــز ب ــه داد: اول تمرک وی ادادم
کشــور و دوم تمرکــز بــر وحــدت اصــاح طلبــان در کشــور 

اســت. 
ــا ایــن  مرعشــی بیــان کــرد: گســترش تشــکیات حــزب ب
ــوده اســت و  ــی مــورد توجــه ب دو سیاســت و هــدف متعال
اعضــاء بــا رعایــت ایــن دو سیاســت بایــد تشــکیات حــزب 

را گســترش دهنــد.
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران، ادامــه داد: 
ــر  ــه منج ــی ک ــکیات حزب ــترش تش ــه گس ــچ وج ــه هی ب
ــوب  ــود، مطل ــات ش ــه اصاح ــاف در جبه ــاد اخت ــه ایج ب

ــا نیســت. و منظــور نظــر م
ــی و  ــزاب قدیم ــدام از اح ــروز هیچک ــرد: ام ــان ک وی بی
جدیــد بــه تنهایــی مخاطبــان کافــی و قابــل توجــه کافــی 
ــذار  ــور اثرگ ــای کش ــت ه ــد در سیاس ــه بتوانن ــد ک ندارن

ــند. باش
مرعشــی تصریــح کــرد: امــا جبهــه اصاحــات دارای 
ــه و  ــر، اندیش ــنی از تفک ــر روش ــی و عناص ــری کاف فراگی
راهــکار بــرای اداره کشــور و دارای ســابقه روشــن، رهبــران 

ــت. ــور اس ــی در کش ــان کاف ــده و مخاطب ــناخته ش ش
وی ادامــه داد: لــذا بــرای مــا بــه عنــوان حــزب کارگــزاران 
ــه  ــکیات ب ــترش تش ــا و گس ــری و آموزش ه ــم عضوگی ه
ــی  ــدف تعال ــا ه ــات و ب ــه اصاح ــی از جبه ــوان جزئ عن

ــورد توجــه اســت. ــی و اســامی م ــع مل مناف
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران بــا اشــاره به 
ــزود: کارگــزاران در مقطــع خاصــی  ــن حــزب اف ســوابق ای
پــا بــه عرصــه سیاســت گذاشــت کــه سیاســت هــای بســیار 
ــه  ــرا ب ــدان اصولگ ــه وســیله منتق ــد دوره ســازندگی ب مفی
تعبیــر آن روز جنــاح راســت حاکــم بــر مجلــس چهــارم بــه 

چالــش کشــیده شــده بــود.  
ــت  ــمتی حرک ــه س ــتان ب ــع دوس ــرد: در واق ــار ک وی اظه
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، دقیقــاً در اوج ایــن 

ــود. ــارها ب فش
ــرایط  ــه در ش ــه داد:  جامع ــان ادام ــابق کرم ــتاندار س اس
ــی و  ــای عمران ــروژه ه ــا و پ ــی از کاره ــود و خیل ــذار ب گ
ــار آن حجــم  ســرمایه گــذاری کــه شــروع شــده شــاید آث
ــوس  ــردم محس ــی م ــران در زندگ ــازندگی در ای ــیع س وس
ــود و  ــبی ب ــرایط نامناس ــت در ش ــت نف ــود و قیم ــده ب نش

ــود. ــنگین ب ــمی س ــت اهلل هاش ــت آی ــار روی دول فش
ــان از  ــه آن زم ــر ک ــای باهن ــا آق ــک روز ب ــت: ی وی گف
ــردم  ــی ک ــت م ــود صحب ــارم ب ــس چه ــدگان مجل گردانن
ــان  ــور و خودت ــه کش ــی ب ــن اجحاف ــرا چنی ــیدم چ و پرس
ــن  ــه چنی ــاال ک ــد؛ ح ــازه نمی دهی ــرا اج ــد و چ می کنی
ــردم  ــدگان م ــع نماین ــده و در جم ــوری آم ــس جمه رئی
ــئولیتش  ــت، مس ــی هس ــر گران ــد اگ ــتند و می گوی می ایس
ــن  ــا ای ــد کشــور ســاخته شــود. ب ــن اســت و بگذاری ــا م ب
ــا در اقتصــاد، کشــور ســاخته نمی شــود و  ــادل ه ــدم تع ع
بــا ایــن حجــم هــدر رفــت منابــع، کشــور زنــده نمی شــود.
ــنجانی در  ــمی رفس ــت اهلل هاش ــل از آی ــه نق ــی ب مرعش
ــه مــردم  آن دوره ادامــه داد: مــن مســئولیت پذیرفتــم و ب
مــی گویــم مســئولیت گرانــی هــا بــا مــن اســت بگذاریــد 
ایــن اصــاح ســاختارها در ایــران انجــام شــود و کشــور راه 

ــد.   ــی گذاری ــتاده اید و نم ــما ایس ــد و ش بیفت
وی اظهــار کــرد: کجــای تاریــخ چنیــن رئیــس جمهــوری 
ــجاعتی  ــن ش ــا چنی ــه ب ــود ک ــی ش ــدا م ــور پی در کش

ــد. ــاد کن ــول ایج ــور تح ــرد و در کش ــئولیت بپذی مس
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران، گفــت:  بــه 
مــن صریــح جــواب داد؛ جوابــی کــه می خواهیــم 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 
ــد  ــمی بای ــای هاش ــت و آق ــزی اس ــک مرک ــس کل بان رئی

تکلیفــش را یکســره کنــد.
وی تصریــح کــرد: درســی کــه می خواهــم از ایــن موضــوع 
ــه مســائل کشــور  ــان ب ــا نگاهم ــه م ــن اســت ک ــرم ای بگی
بایــد چگونــه باشــد؟ آیــا بایــد نــگاه صرفــاً جناحــی و حزبی 
داشــته باشــیم یــا بایــد مســائل کشــور را از زاویــه منافــع 

ملــی مــورد توجــه قــرار دهیــم.
اســتاندار ســابق کرمــان، افــزود: مطلقــاً در ســخنان ایشــان 
مســائل کشــور مطــرح نبــود؛ اینکــه آقــای هاشــمی بایــد 
تکلیفــش را روشــن کنــد و همــه آدم هــا را از مــا بچینــد و 

ــد؟ شــماها آنجــا چــه کار می کنی
ــت؛  ــن اس ــح و روش ــی صری ــخ خیل ــرد: پاس ــار ک وی اظه
ــه  ــه ای ک ــا جمل ــم ب ــی کن ــن حــرف را مقایســه م ــن ای م
بارهــا گفتــه ام. زمانــی کــه در مجلــس ششــم در ســفری به 
ایرلنــد رفتــه بــودم؛ مــن از رئیــس اقلیــت مجلــس ایرلنــد 
ــش  ــات پی ــردم در انتخاب ــئوال ک ــود س ــا ب ــان م ــه میزب ک
ــه اکثریــت شــدن را  رو شــما شــانس پیــروزی و تبدیــل ب
داریــد و او پاســخ داد خوشــبختانه رقیــب مــا آنقــدر کشــور 
ــم!  ــروزی نداری ــانس پی ــا ش ــه م ــرده ک ــوب اداره ک را خ
ببینیــد چــه قــدر منطقــی، جامــع و ملــی نــگاه می کننــد.
وی افــزود: اآلن کــه زمــان گذشــته و غبارهــا کنــار رفتــه و 
فاصلــه افتــاده و مــی تــوان از بــاال تحــوالت کشــور را نــگاه 
کــرد، می تــوان فهمیــد آن زمــان دوســتان اصولگــرای مــا 
ــگ  ــور تن ــائل کش ــا مس ــدر ب ــه ق ــارم چ ــس چه در مجل

نظرانــه برخــورد می کرده انــد.
ــه بیــش از 15 ســال  ــب ب ــرد: اآلن قری ــار ک مرعشــی اظه
ــن  ــد از ای ــوز بع ــذرد، هن ــش می گ ــای نوربخ ــوت آق از ف
مــدت هیــچ اقتصاددانــی جــای ایشــان را در اقتصــاد کشــور 
ــرا  ــد چ ــتان می گفتن ــال دوس ــن ح ــا ای ــت، ب ــه اس نگرفت

ــد. ــک می کنن ــتند و کم ــت هس ــا در دول اینه
وی افــزود: در آن فضــای بســیار خــاص، فکــر ایجــاد یــک 

تشــکل سیاســی جدیــد و نهضــت سیاســی جدیــد در بیــن 
دوســتان و همــکاران آیــت اهلل هاشــمی شــکل گرفــت.

ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران، بیــان 
ــزاران  ــدگان کارگ ــکیل دهن ــی تش ــاس عموم ــرد: احس ک
ــور  ــان کش ــا و فن گرای ــه تکنوکرات ه ــود ک ــن ب ــور ای کش
ــار اصلــی توســعه و تحــول کشــور را بایــد بــر دوش  کــه ب
داشــته باشــند، در عرصــه سیاســی توســط هیــچ گروهــی 

ــی  ــه سیاس ــده ای در عرص ــوند و نماین ــی نمی ش نمایندگ
ــد. ندارن

وی افــزود: حــزب کارگــزاران بــه عنــوان یــک حــزب فــن 
ــان کشــور باشــد. ــده فن گرای ــا نماین ــد ت ــرا آم گ

ــه  ــوط ب ــه بحــث هــای مرب ــا ک ــرد: آن روزه ــار ک وی اظه
ــای  ــت آق ــیه دول ــتیم در حاش ــزاران را داش ــکیل کارگ تش
ــه گروهــی  ــرد ک ــاور نمی ک هاشــمی رفســنجانی، کســی ب
ــه  ــد بیانی ــد و بخواهن ــه بیاین ــه صحن ــت ب ــای دول از اعض
سیاســی بدهنــد و مــردم را بــرای فعــال شــدن در انتخابــات 

دعــوت کننــد و مــردم نیــز اســتقبال کننــد.
ــس شــورای  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده اســبق م نماین
ــای  ــروه ه ــتان گ ــا دوس ــرد: آن روزه ــان ک ــامی، بی اس
ــس  ــات مجل ــه در انتخاب ــی از رنجشــی ک چــپ خــط امام
ــوط  ــی مرب ــه بخش ــود ک ــده ب ــش آم ــان پی ــارم برایش چه
ــان  ــا رأی نیاوردنش ــوط ب ــی مرب ــت و بخش ــه رد صاحی ب
ــد در عرصــه سیاســی  ــچ وجــه حاضــر نبودن ــه هی ــود، ب ب

ــوند. ــال ش ــدداً فع مج
وی گفــت: در دو جلســه ای کــه آن زمــان در منــزل مــن 
ــی  ــی و کروب ــان خاتم ــدام از آقای ــچ ک ــد، هی ــکیل ش تش
قانــع نشــدند کــه روحانیــون مبــارز وارد صحنــه انتخابــات 

مجلــس پنجــم شــوند.  
ــم  ــع در آن فضــای خــاص و علیرغ ــه داد: آن جم وی ادام
اینکــه آیــت اهلل هاشــمی مــا را منــع کــرده بودنــد و توصیــه 
ــا  بــه مصالحــه داشــتند و جالــب بــود کــه مصالحــه نیــز ب
انتظــارات خیلــی کمــی دنبــال می شــد. خواســته مــا 
ــت  ــا در لیس ــر م ــورد نظ ــراد م ــر از اف ــج نف ــدن پن گنجان
بــود کــه دو نفرشــان آقایــان دعایــی و محجــوب بــود کــه 
ــاری و  ــد انص ــان مجی ــد و آقای ــت ها بودن ــه در لیس همیش

ــد.   عبــداهلل نــوری هــم مــد نظــر مــا بودن
ــوری کــه ممکــن  ــای عبــداهلل ن ــح کــرد: جــز آق وی تصری
بــود کمــی زاویــه داشــته باشــد، بقیــه آنچنــان زاویــه ای هم 

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.
ــعار  ــا ش ــو ب ــنبه 500 تابل ــا روز پنجش ــه داد: م وی ادام
ــران« را  ــی ای ــازندگی و آبادن ــداوم س ــامی ت ــزت اس »ع

ــم. ــب کردی ــران نص ــم ای ــا پرچ ــراه ب هم
وی افــزود: قبــل از آن هیــچ گــروه سیاســی از پرچــم 
ایــران اســتفاده نکــرده بــود و اســتفاده از پرچــم ایــران هــم  
ــان خشــک و مقــدس، ضــد ارزش تلقــی  توســط اصولگرای

مــی شــد. 
ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران، گفــت: روز 
ــه کارگــزاران صــادر و منتشــر شــد  شــنبه نخســتین بیانی
و روز یکشــنبه 140 نفــر از نماینــدگان مجلــس علیــه مــا 

بیانــه دادنــد و از تریبــون مجلــس خوانــده شــد.
ــه  ــود ک ــته ب ــاعت نگذش ــوز 24 س ــرد: هن ــح ک وی تصری

ــد.  ــت ش ــن حرک ــتاب ای ــه ش ــارم متوج ــس چه مجل

وی تأکیــد کــرد: چهارشــنبه افطــار خدمــت رهبــر معظــم 
ــم. ایشــان مصلحــت ندانســتند 10  ــاب اســامی بودی انق
ــر  ــه اول را کــه وزی نفــر از 16 نفــر امضــاء کننــدگان بیانی
بودنــد، ادامــه بدهنــد و فرمودنــد کــه مصلحــت نیســت وزار 

ایــن کار را ادامــه دهنــد.

ــکار  ــه راه ــه، س ــکیل جلس ــا تش ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه یــک  ــم؛ افــزود: یکــی اینکــه مثــل مؤتلفــه ب ــه دادی ارائ
ــدادی از وزرا  ــه تع ــور ک ــویم، همانط ــل می ش ــزب تبدی ح
عضــو حــزب مؤتلفــه هســتند. راه حــل دوم ایــن بــود کــه 
ــوت  ــات دع ــه انتخاب ــردم را ب ــم و م ــه می دهی ــا  بیانی م
می کنیــم ولــی لیســت نخواهیــم داد و ســوم اینکــه بــا 16 

ــم. ــه می دهی ــای 10 ادام منه
ــر  ــه رهب ــب ب ــمی ش ــای هاش ــرد: آق ــح ک ــی تصری مرعش

ــردای آن روز  ــد و ف ــن زدن ــامی تلف ــاب اس ــم انق معظ
ــه  ــر ادام ــا شــش نف ــری ب ــوده رهب ــه فرم ــد ب اطــاع دادن

ــد. بدهی
وی بیــان کــرد: مــا گفتیــم بــا فــرض اینکــه شــما موافــق 
ــا ادامــه راه باشــید، مــا عاقمندیــم کــه مطمئــن شــویم  ب
پیــروزی مــا برایتــان شــیرین اســت؛ زیــرا مــا بــرای 
ــروزی  ــرار اســت از پی ــر ق ــم و اگ ــارزه می کنی ــروزی مب پی
ــم چنیــن کاری را  ــا آمادگــی نداری ــری برنجــد، م ــا رهب م
پیگیــری کنیــم. پاســخ رهبــری ایــن بــود کــه مــن خــودم 

ــرده ام. ــاده ک ــما آم ــروزی ش ــرای پی را ب
وی تصریــح کــرد: مــا ادامــه دادیــم و خودمــان در تهــران 
ــروز  ــا صــد در صــد پی ــر م ــم کــه اگ ــر کردی اینطــور تدبی

ــروزی  ــد در پی ــران 30 درص ــارز ته ــت مب ــویم، روحانی ش
ــر را از  ــدا، 10 نف ــا از 30 کاندی ــذا م ــا شــریک باشــند؛ ل م

ــم. ــرار دادی ــارز ق لیســت روحانیــت مب
ــراد زنــگ  ــه تــک تــک ایــن اف مرعشــی ادامــه داد: مــن ب
ــی و خــدا ســامت  ــای ابوتراب ــد آق زدم. خــدا رحمــت کن
ــد  ــم وحی ــرکار خان ــی را، س ــدی کرمان ــای موح ــدارد آق ب
ــا  ــم م ــا گفت ــه آنه ــتری را، ب ــد شبس ــتجردی و مجته دس
ــم و  ــزاران بگذاری ــت کارگ ــما را در لیس ــم ش ــی خواهی م
ــی کشــید و  ــد، زحمــت م ــت فرمودن ــال متان ــا کم ــا ب آنه

ــدارد. ــی ن ــار ماســت و مانع ــه افتخ مای
وی بیــان کــرد: بعــد از پایــان تبلیغــات چهــار نفــر از ایــن 
ــت جســتند  ــا برائ ــد و از لیســت م ــه دادن ــواران بیانی بزرگ
و مــا فرصــت جایگزینــی مجــدد و فرصــت تکذیــب 
نداشــتیم. همــان افــرادی کــه مــن خــودم بــا آنهــا صحبــت 
ــا مــا هماهنــگ نشــده اســت و مــا  کــرده بــودم، گفتنــد ب
گذاشــتیم بــه حســاب اینکــه دروغ مصلحــت آمیــز بــه نفــع 
ــز اســت و مــا ایــن را اینطــوری فــرض  ــح نظــام جای مصال

ــم. کردی
وی ادامــه داد: در آن انتخابــات خانــم فائــزه هاشــمی نفــر 
دوم تهــران شــد و تنهــا فــردی بــود کــه از لیســت مــا در 

ــه  کنــار آقــای ناطــق از لیســت روحانیــت مبــارز در مرحل
ــه دوم  ــه مرحل ــه ب ــه هم ــدند و بقی ــس ش اول وارد مجل

ــد. رفتن
وی تصریــح کــرد: بیــن مرحلــه اول و دوم مــا متهــم شــدیم 
ــه پیشــانی  ــه ناحــق ب ــو ب ــن تابل ــه لیبــرال منحــرف و ای ب
ــه  ــد ک ــوده بودن ــه ای فرم ــک جمل ــری ی ــورد. رهب ــا خ م
ــی  ــود، ول ــک گــروه کوچــک در خراســان ب مقصودشــان ی
ــن را  ــرد و ای ــتفاده ک ــوء اس ــا س ــخنان آق ــون از س تلویزی
ــه  ــد خردســالم ب ــه طــوری کــه فرزن ــه پیشــانی مــا ب زد ب
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 
ــم  ــم علیرغ ــس پنج ــرد و مجل ــود را ک ــی خ ــش آفرین نق
همــه فشــارهای ســنگینی کــه وجــود داشــت، متفــاوت از 

ــت. ــارم شــکل گرف ــس چه مجل
ــخ کاری  ــای تاری ــن فرازه ــم تری ــی از مه ــت: یک وی گف
کارگــزاران ایــن بــود کــه مــا در مجلــس پنجــم فراکســیون 
کارگــزاران را تشــکیل ندادیــم و تنهــا گروهــی بودیــم کــه 
ــه مجلــس در آن مقطــع  ــا 110 نفــر راه یافتــه ب از 100 ت

حــدود 80 نفــر مســتقًا مربــوط بــه لیســت مــا بــود.
وی افــزود: مــا ترجیــح دادیــم بــا مجمــوع نیروهــای چــپ 
آن زمــان فراکســیون مجمــع حــزب اهلل را در مجلــس 
ــه  ــان ب ــوف متحدم ــکاف در صف ــن ش ــیم و ای ــته باش داش
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــس انتخاب ــد. آن مجل ــود نیای وج
ــبی  ــروزی نس ــرد و آن پی ــذاری ک ــه گ ــرداد 76 را پای خ
ــس  ــات رئی ــکوه در انتخاب ــا ش ــروزی ب ــرای پی ــه را ب زمین

ــرد. ــم ک ــوری را فراه جمه
مرعشــی گفــت: در انتخابــات ســال 76 یــک رمــزی وجــود 
داشــت، اینهــا را گفتــم تــا ســخن نخســتم را تقویــت کنــم. 
مــا بایــد بــه دنبــال کار جمعــی و فراتــر از حزبمــان بــرای 
ــود  ــن ب ــات 76 ای کشــور باشــیم. تئــوری رقیــب در انتخاب
کــه انتخابــات ســه وجهــی باشــد؛ کارگــزاران یــک نامــزد و 
روحانیــون مبــارز یــک نامــزد و نامــزد روحانیــت مبــارز کــه 

آقــای ناطــق بــود، پیــروز شــود.
ــی  ــای خاتم ــت آق ــا حمای ــتیم ب ــا توانس ــه داد: م وی ادام
ــدا  ــک کاندی ــرده، ی ــای فش ــی و رایزنی ه ــر حبیب و دکت

ــیم.  ــته باش ــارز داش ــون مب ــا روحانی ــترکاً ب مش
ــیر  ــت؛ مس ــی گرف ــکل نم ــاف ش ــر آن ائت ــت: اگ وی گف

کشــور، مســیر دیگــری می شــد و آن ائتــاف بســیار 
ــاف  ــن ائت ــز ای ــد از ســال 76 نی ــود  و کاش بع ــارک ب مب

ــود. ــده ب ــظ ش ــارک حف مب
وی افــزود: مــن یــک روز در دوران مأموریــت اویــن! در اتاق 
هفــت جمــع شــدیم و آنجــا یــک صندلــی داغ داشــتیم و 
ــه  ــر چ ــت ه ــت، می بایس ــه روی آن می نشس ــس ک هرک

صادقانــه ســئوال مــی کردیــم، صادقانــه بگویــد.
وی گفــت: از یکــی از دوســتان ســختی کشــیده، مســئولیت 
ــد:  ــئوال ش ــتان مشــارکت س ــر تحــرک، از دوس ــر و پ پذی
ــواب  ــود؟ و او ج ــه ب ــما چ ــی ش ــتباه سیاس ــن اش بزرگتری
داد مخالفــت بــا آقــای هاشــمی، کاش ایــن اشــتباه بــزرگ 

ــت. ــکل نمی گرف ش
ــای  ــه آق ــم ب ــس شش ــات مجل ــن در انتخاب ــزود: م وی اف
ــس  ــه مجل ــما ب ــی دارد ش ــه ضرورت ــم چ ــمی گفت هاش
ــدارد؛  ــد دو مســیر بیشــتر وجــود ن ــد و ایشــان گفتن بیایی
مســیر اول آنکــه خــدای ناکــرده ایــن اختافــات بخواهــد 
منجــر بــه فروپاشــی نظــام شــود، آن وقــت در آن شــرایط 
ــه  ــن جبه ــه در ای ــرادی ک ــن اف ــک از ای ــچ ی ــا هی ــن ب م
هســتند، نیســتم. مــن بــا رهبــری هســتم و محکــم پشــت 
ــن  ــون ممک ــتم. چ ــام می ایس ــظ نظ ــرای حف ــری ب رهب
ــام را  ــته نظ ــا ناخواس ــته ی ــد خواس ــرادی بتوانن ــت اف اس
ــری را  ــز بهت ــد چی ــاً نمی توانن ــا حتم ــد، ام ــن ببرن از بی
ــم در  ــی محک ــرایط خیل ــن در آن ش ــد. م ــن کنن جایگزی
ــی  ــیر م ــن مس ــه در ای ــتم ک ــرادی هس ــه اف ــل هم مقاب

ــد. ــد، گام بردارن خواهن
مرعشــی ادامــه داد: دومیــن مســیر ایــن اســت کــه 
ــود  اختافــات و کشــمکش های سیاســی کــه اوج گرفتــه ب
ــد و  ــر را بزن ــرف آخ ــام ح ــه نظ ــود ک ــن ش ــه ای ــر ب منج
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 

ــزار الزم را دارد. ــدد، اب را ببن
وی بــه نقــل از هاشــمی رفســنجانی اظهــار کــرد: مــن دارم 
می آیــم تــا در مجلــس راه میانــه ای 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.  
ــر  ــه عص ــر روزنام ــم دفت ــک روز رفت ــرد: ی ــار ک وی اظه
ــای  ــب  آق ــه تخری ــر ب ــور کم ــرا اینط ــم چ آزادگان و گفت
هاشــمی بســته ایــد؟ بــه محــض اینکــه مــن ایــن بحــث را 
شــروع کــردم آقــای شــمس الواعظیــن از کشــوی میــزش 
ــرون آورد و  ــزدی بی ــم ی ــای ابراهی ــرف آق ــه ای از ط نام
گفــت مــا اولیــن مقالــه را کــه علیــه هاشــمی چــاپ کردیــم 
ــه را  ــت و نام ــن نوش ــرای م ــه را ب ــن نام ــزدی ای ــای ی آق
بــرای مــن خوانــد. در ایــن نامــه نوشــته شــده بــود، تمــام 
ــی  ــرا م ــان اصولگ ــمی را جری ــای هاش ــب آق ــع تخری مناف

ــد. ــازی را شــروع کردی ــن ب ــرد و شــما چــرا ای ب
ــان در  ــاح طلب ــتگذاری اص ــی سیاس ــورای عال ــو ش عض
ــات مجلــس دهــم، گفــت: ایــن فــرد ادامــه داد، مــا  انتخاب
در مــورد ایــن نامــه تأمــل و قبــول کردیــم، حــرف درســتی 
ــد تمــام  ــع هاشــمی نوشــتیم، بع ــه نف ــه ای ب اســت و مقال
فضــا را پــر کردنــد شــمس الواعظیــن پــول گرفتــه اســت.
وی اظهــار کــرد: کاش آن ائتافــی کــه در خرداد 76 شــکل 
گرفتــه بــود، ادامــه پیــدا مــی کــرد و حتمــاً فرصــت نقــش 
ــت و مشــکوک  ــی هوی ــه عناصــر ناشــناخته و ب ــی ب آفرین
وتاییــد میکنــم هنــوز هــم مشــکوک نمــی افتــاد و کشــور 

ــورد.   ــه نمی خ ــدر ضرب اینق
ــی  ــر کس ــم؛ اگ ــی کن ــد م ــم تأکی ــروز ه ــزود: ام وی اف
دلســوز ایــران، اســام و شــیعه و مــردم اســت، مســیر ایــن 
ــوری  ــک مح ــا و ت ــود رأیی ه ــی و خ ــوزی خودخواه دلس
نیســت؛ بلکــه مســیر انجــام کار جمعــی اســت. مــا مــادام 
ــویم  ــوی می ش ــم ق ــویم؛ داری ــع می ش ــم جم ــا ه ــه ب ک
و زمانــی کــه از هــم جــدا می شــویم؛ داریــم ضعیــف 

ــیم. ــم باش ــا ه ــد ب ــویم، بای می ش
مرعشــی تصریــح کــرد: کشــور در شــرایط مناســبی نیســت؛ 
ــده  ــات آین ــاد اســت، انتخاب ــا در کشــور زی ــاف نظره اخت
ــم  ــه مبه ــن لحظ ــا ای ــم ت ــیار ه ــت، بس ــم اس ــیار مه بس
ــم  ــار ه ــد در کن ــی نیازمن ــه مل ــن وظیف ــام ای ــت. انج اس

ــودن و گذشــت اســت. ب
ــم  ــما بده ــه ش ــد ب ــی بای ــک آدرس ــن ی ــه داد: م وی ادام

ــد. ــاد بگیری ــت را ی ــه گذش ــرای اینک ب
وی از دکتــر رضــوی از نماینــده ســه دوره کرمــان نــام بــرد 
ــوذن  ــان م ــود، آقای ــارم ب ــس چه ــات مجل ــزود: انتخاب و اف
ــمارش ارا  ــان ش ــد زم ــا بودن ــدای م ــوی کاندی زاده و رض
ــر(  ــد باق ــید محم ــا س ــی ) آق ــدوی کرمان ــای مه ــد، آق ش
ــا  ــت م ــوی از لیس ــر رض ــای دکت ــب و آق ــت رقی از لیس
ــد  ــرده ان ــنهاد ک ــتان پیش ــی از دوس ــد. جمع رای آورده ان
ــر  ــس مناســب ت ــرای مجل ــوذن زاده ب ــای م کــه چــون آق
ــری در  ــه رای گی ــادگان 05 را ک ــدوق پ ــر صن هســتند اگ
آن بــا شناســنامه انجــام نشــده اســت را باطــل کنیــم آقــای 
مــوذن زاده نفــر دوم مــی شــوند و بــه جــای دکتــر رضــوی 
ــه مجلــس راه مــی یابنــد، مــن گفتــم ایــن حــق دکتــر  ب
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 
ــام  ــری ن ــو سراس ــود از رادی ــان ب ــورای نگهب ــت ش صاحی
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 
ــه  ــه و عاقان ــه خردمندان ــورهایی ک ــت و کش ــخت اس س
اداره می شــوند، امــروز بــرای رفــع مشکاتشــان گرفتارنــد. 
ــودن  ــخت ب ــر س ــی آورد؛ بیانگ ــپ رأی م ــر ترام ــروز اگ ام
ــی  ــا خیل ــه داد: م ــی ادام ــت. مرعش ــی در آمریکاس زندگ
بــا حکمرانــی خــوب فاصلــه داریــم و بســیاری از کارهــای 
ــن  ــور از ای ــرای عب ــور ب ــت و کش ــی اس ــوز ابتدای ــا هن م
گردنه هــا نیازمنــد سیاســتمداران آگاه و دانــا و عاشــق 
ایــران و پــاک و پاکدامــن و اهــل گذشــت، مــدارا و منطــق 
ــد از درون احــزاب بیــرون  اســت و ایــن سیاســتمداران بای

ــه کار دشــواری اســت. ــه البت ــد ک بیاین
وی اظهــار کــرد: بایــد همــه یکدیدگــر را تأییــد و تکمیــل 

کنیــم و مســیر را بــرای ســرافزاری کشــور فراهــم کنیــم.

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

کجــای تاریخ چنیــن رئیس جمهــوری در کشــور همچون 
آیــت ا... هاشــمی پیــدا می شــود که بــا چنین شــجاعتی 
ــد ــاد کن ــول ایج ــور تح ــرد و در کش ــئولیت بپذی مس
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یادداشت

سیاسی

دکتر احمد حمزه:

شعار زنده باد مخالف من، مهمترین وجه توسعه سیاسی است
ــه  ــوب، قلع ــوج، منوجــان، رودبارجن ــردم کهن ــده م نماین
ــن  ــس شــورای اســامی در آیی ــاب در مجل ــج و فاری گن
ــران در  ــازندگی ای ــزاران س ــزب کارگ ــر ح ــاح دفت افتت
ــد  ــزب همانن ــر و ح ــن دفت ــاح ای ــت: افتت ــان، گف کرم
ــدال نقــش  ــا عقانیــت و اعت ــق ب ــا طــی طری گذشــته ب
توســعه  و  اجتماعــی  فرهنگــی  اعتــای  در  را  خــود 

ــد داد. ــان خواه ــادی نش اقتص
ــدرت در  ــول ق ــه تح ــزه ب ــن/احمد حم ــت روش سیاس
ــن  ــن بی ــش کشــور در ای ــروز و نق ــته و ام ــای گذش دنی
ــه  ــخ مقول ــول تاری ــدرت در ط ــزود: ق ــرد و اف ــاره ک اش
ــوده اســت و حــکام همــواره در پــی  ــراد ب بســیاری از اف

ــد. ــود بوده ان ــدرت خ ــردن ق ــترده ک گس
ــت و  ــوده اس ــدرت ب ــزار ق ــازو اب ــًا زور ب ــت: قب وی گف
ــزار  ــوان اب ــه عن ــم ب ــب ات ــت بم ــزار و نهای ــد از آن اب بع
ــط  ــرد و از اواس ــرار می گی ــان ق ــار انس ــدرت در اختی ق
قــرن گذشــته مســائل دیگــری ماننــد اقتصــاد در اجــزای 

ــه شــمار آمــد. قــدرت ب
ــد  ــته باش ــوی داش ــاد ق ــه اقتص ــوری ک ــزود: کش وی اف
کشــوری قدرتمنــد اســت کــه آخریــن نمونــه بــارز آن را 
ــای میــز مذاکــره  ــا حضــور کشــور آلمــان پ در برجــام ب
دیدیــم.  نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنــوب کرمــان 
ــد و  ــر کرده ان ــا تغیی ــدرت در دنی ــای ق ــت: کانون ه گف

قــدرت از غــرب بــه شــرق در حــال تغییــر اســت.
ــول و  ــال اف ــرب در ح ــای غ ــرد: ارزش ه ــار ک وی اظه
ارزش هــای مبتنــی بــر معنویــت در حــال گســترش 
اســت و ایــن عامــت جابجایــی قــدرت اســت؛ لــذا 
ــده عــرض  ــز در آین ــور اقتصــادی نی ــای نوظه ــدرت ه ق

ــرد. ــد ک ــدام خواهن ان
ــا  ــرد ت ــد ک ــه چــه بای ــن ســئوال ک ــا طــرح ای ــزه ب حم
ــم  ــت: تحکی ــم گف ــظ کنی ــا حف ــود را در دنی ــگاه خ جای
موقعیــت منطقــه ای کشــور یکــی از ایــن اقدامــات اســت 

کــه کشــور مــا در ایــن مــورد درســت عمــل کــرده اســت.
ــات  ــل مناقش ــل و فص ــران در ح ــور ای ــت: حض وی گف
ــدرت  ــد و ق ــش می ده ــا را کاه ــه ه ــه ای هزین منطق
ــوان  ــی ت ــه م ــیده ک ــه حــدی رس ــا ب ــی کشــور م نظام
ــتیم. ــه هس ــی منطق ــت نظام ــدرت نخس ــرد، ق ــا ک ادع

ــج(،  ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــاش س ــزود: ت وی اف
ــاش ســرداران و ســربازان  ــن، ت حضــور نیروهــای متدی
عرصــه دیپلماســی کشــور و راهنمایی هــای داهیانــه 
ایــران را بــه  رهبــری و حضــور مــردم در صحنــه، 
ــته های  ــا در رش ــرده و کشــور م ــدل ک ــن ب کشــوری ام
جدیــد علمــی جایــگاه خوبــی بــرای خــود ایجــاد کــرده 
ــج،  ــه گن ــان، قلع ــوج، منوج ــردم کهن ــده م اســت. نماین
رودبارجنــوب و فاریــاب بیــان کــرد: ســومین جــزء 
قــدرت در دنیــا اقتصــاد اســت کــه کشــور مــا متاســفانه 

ــد. ــام ده ــته کار انج ــوب نتوانس ــش خ ــن بخ در ای
ــور  ــف در کش ــای مختل ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش وی ب
ــری  ــم. رهب ــرفت نکرده ای ــد پیش ــه بای ــور ک ــت: آنط گف
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 
ــور و  ــرای حض ــرایطی را ب ــیم و ش ــته باش ــراوده داش م
ســرمایه گــذاری ســرمایه گــذاران خارجــی را در کشــور 
ــی کــه  ــن معضات ــزود: مهمتری ــم. حمــزه اف فراهــم کنی
ــت  ــوب حرک ــورد خ ــن م ــم در ای ــده نتوانی ــب ش موج
کنیــم؛ یکــی فســاد اداری اســت کــه در کشــور مــا بایــد 

ــد. ســامان یاب
ــی  ــای اطاعات ــت ه ــری از ران ــه جلوگی ــاره ب ــا اش وی ب

در کشــور اظهــار کــرد: تــا زمانــی کــه رانــت وجــود دارد 
اقتصــاد ســامان نخواهــد یافــت.

وی افــزود: دو قانــون خــوب رفــع موانــع تولیــد و بهبــود 
ــرا  ــت اج ــا درس ــده، ام ــته ش ــب و کار نوش ــط کس محی
ــت  ــر در حرک ــع دیگ ــک مان ــت: ی ــزه گف ــود. حم نمی ش
اقتصــادی مــردم، چنــد صدایــی اســت کــه در کشــور مــا 
ــع  ــد مناف ــون دارن ــه تریب ــرادی ک شــنیده می شــود و اف
ــی  ــع مل ــا مناف ــت ب ــن اس ــه ممک ــود را ک ــخصی خ ش

ــد. ــرح می کنن ــد، مط ــق نباش مطاب
ــرمایه  ــذب س ــع ج ــی مان ــد صدای ــن چن ــزود: ای وی اف
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 
ــو  ــد جل ــی توان ــی م ــا جای ــاد ت ــزود: اقتص ــت و اف دانس
بــرود بعــد از آن بایــد فضــای سیاســی بــاز وجــود داشــته 

باشــد. 
ــزب  ــد ح ــی مانن ــزاب سیاس ــا اح ــرد: اینج ــان ک وی بی
توســعه  در  مهمــی  نقــش  تواننــد  مــی  کارگــزاران 
ــد؛  ــان دهن ــه نش ــی جامع ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
احزابــی کــه تنــدرو نیســتند و مصالــح کشــور را بــر همــه 

ــد. ــی دهن ــج م ــز ترجی چی
وی گفــت: ضمــن تــاش بــرای تحقــق آرمان هــا و 
ــرای  ــن ب ــف م ــاد مخال ــده ب ــعار زن ــا ش ــان ب اهدافم
ــن  ــه مهمتری ــامی ک ــران اس ــرافزازی ای ــی و س آبادان
وجــه توســعه سیاســی اســت؛ گام هایمــان محکم تــر 

برداریــم.

ترامپ میلیاردر یا ترامپ 
رئیس جمهور!

شعبان بلوریان
ایــاالت  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  باالخــره 
ــراوان  ــای ف ــش و قوس ه ــس از ک ــکا پ متحــده امری
بــه پایــان رســید و دونالــد ترامــپ بــه عنــوان چهــل 
و پنجمیــن رئیــس جمهــور آن کشــور، معرفــی شــد. 
ــابقه نداشــته  ــه حــال س ــا ب ــاید ت ــه ش ــی ک انتخابات
ــب  ــن رقی ــی را طرفی ــن کارزار و کمپین در آن، چنی
ــر  ــه یکدیگ ــان( علی ــوری خواه ــا و جمه )دموکرات ه
ــر  ــات اخی ــا انتخاب ــه تنه ــی ن ــد. از طرف ــا کنن ــر پ ب
بــرای امریکایی هــا متفــاوت بــود، بلکــه سراســر 
جهــان نیــز بــه گونــه ای متفــاوت بــه آن مــی 
ــگاه  ــاوت، ن ــای متف ــن نگاه ه ــه ای ــت. از جمل نگریس
ــه نشــان  ــود ک ــکا ب ــات امری ــه انتخاب ــا ب ــا ایرانی ه م
ــه  از اهمیــت موضــوع داشــت. اینکــه چــرا؟ شــاید ب
ــت.  ــر می گش ــابرجام ب ــام و پس ــه برج ــژه ب ــور وی ط
امــا نکتــه قابــل تأمــل و تــا حــدودی حیــرت انگیــز 
ــور  ــس جمه ــردی رئی ــت ف ــه در نهای ــود ک ــن ب ای
ــه  ــاق نظری ــه اتف ــب ب ــاً قری ــه تقریب ــد ک ــکا ش امری
ــی  ــور کل ــه ط ــی و ب ــمندان سیاس ــردازان و اندیش پ
ــا در سیاســت داشــت،  ــر ی هــر کســی کــه دســتی ب
ــروزی اش را پیــش بینــی نمی کــرد. چــون تصــور  پی
غالــب ایــن بــود کــه شــعارهای دونالــد ترامــپ 
بلــوغ  و  شــعور  و  اســت  فریبانــه  عــوام  اساســاً 
ــم را  ــن مه ــم ای ــوان فه ــکا، ت ــردم امری ــی م سیاس
ــات نشــان داد،  ــج انتخاب ــه نتای ــان ک ــا آنچن دارد. ام
و  نظرســنجی ها  بینی هــا،  پیــش  تمــام  علی رغــم 
ــد،  ــه ش ــز وارون ــه چی ــب آن، هم ــای متعاق تحلیل ه
کــه بــه طــور ویــژه ایــن نشــان از یــک امــر اساســی 
ــا دارد؛ اینکــه مجموعــه عقــول علمــای  و البتــه گوی
ــی،  ــت و اراده مردم ــر خواس ــت در براب ــم سیاس عل
ــرای خــود  ــدارد و آنچــه مــردم ب محلــی از اعــراب ن
ــب  ــه صاح ــه ای ک ــده و نتیج ــا آین ــد ب ــم می زنن رق
نظــران پیــش بینــی می کننــد، می توانــد فاصلــه 

ــد. ــته باش ــادی داش زی
بــه هــر حــال بــه نظــر مــی رســد، در نظــام سیاســی 
ــر  ــکا علی رغــم اینکــه نظامــی ریاســتی یعنــی ب امری
ــور  ــس جمه ــوط رئی ــژه و مبس ــارات وی ــه اختی پای
ــود کــه ترامــپ  ــاز هــم نمی تــوان متصــور ب اســت، ب
ــت  ــی ریاس ــر کرس ــر ب ــصت روز دیگ ــا ش ــی ت وقت
ــه در  ــد ک ــی باش ــان ترامپ ــت، هم ــوری نشس جمه
مناظــرات انتخاباتــی مقابــل رقیــب دموکــرات خــود 
فحاشــی می کــرد! چــون ترامــپ چــه بخواهــد و 
ــات، دو  ــج انتخاب ــام نتای ــس از اع ــد، پ ــه نخواه چ
شــخصیت حقوقــی بســیار حائــز اهمیــت کســب 
کــرده کــه یکــی شــخصیت حقوقــی او در بیــن 
هــم حزبی هــای جمهــوری خواهــش و مهمتــر از 
ــس  ــوان رئی ــه عن ــپ ب ــی ترام ــخصیت حقوق آن ش
جمهــور ایــاالت متحــده امریــکا در جمــع موافقــان و 

ــت.  ــور اس ــر آن کش ــش در سراس مخالفان
نظریــه  و  سیاســتمداران  بدبین تریــن  بنابرایــن 
ــی  ــن جایگاه ــرای چنی ــد ب ــم نمی توانن ــردازان ه پ
ــد؛  صرفــاً شــخصیت فــردی ترامــپ را در نظــر بگیرن
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــار و نظ ــای فش ــی، اهرم ه از طرف
ــی  ــای سیاســی، مدن ــم از نهاده ــور، اع ــس جمه رئی
ــکا  ــذاری در امری ــر گ ــیار تأثی ــی بس ــکار عموم و اف
وجــود دارنــد کــه اصــل کنتــرل متقابــل را بــه نحوی 
در نظــام سیاســی، تعریــف و اجــرا می کننــد. در 
ــاس  ــپ را در لب ــتی ترام ــر بایس ــت، دیگ ــن وضعی ای
ــه  ــه ب ــم؛ ن ــکا ببینی ــور امری ــس جمه ــگاه رئی و جای
ــن!«  ــِن لُمپ ــس م ــا »بیزین ــاردر ی ــک میلی ــوان ی عن
القاعــده،  علــی  کــه  اســت  نگاهــی  ایــن  البتــه 
مشــاوران ترامــپ و خــود ترامــپ، پیــش از مــا 
ــتین  ــت، نخس ــوان گف ــاید بت ــیده اند. ش ــه آن رس ب
ــوری  ــس جمه ــت رئی ــپ را در هیب ــه ترام ــردی ک ف
مشــاهده کــرد؛ بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــور فعلــی 
ایــاالت متحــده باشــد کــه پیــش از مشــخص شــدن 
ــال،  ــر ح ــت: »در ه ــات، گف ــی انتخاب ــه نهای نتیج
ــه  ــرد«؛ ب ــد ک ــوع خواه ــاره طل ــردا دوب ــید ف خورش
عبــارت دیگــر، اوبامــا متذکــر شــد کــه فــارغ از هــر 
نتیجــه ای کــه در انتخابــات بــه دســت بیایــد، رونــد و 
ــکا در راســتای منافــع ملــی  سیاســت های کان امری
ــخن  ــن س ــرد. ای ــد ک ــر نخواه ــده، تغیی ــف ش تعری
ــاد  ــه ی ــه ب ــود ک ــد ب ــر خواه ــل فهم ت ــی قاب زمان
ــز،  ــون هاب ــی همچ ــه های متفکرین ــم، اندیش بیاوری
ــمندان  ــزء اندیش ــه ج ــکیو ک ــو، الک و مونتس روس
محــوری عصــر روشــنگری اروپــا هســتند، جــان 
مایــه ی تدویــن قانــون اساســی امریــکا و پایــه 
گــذاری ایــن کشــور اســت. اندیشــمندانی کــه قبــل 
ــگاه مقــدس  ــوع ن ــه ن ــک ب ــز، نقــدی مهل از هــر چی
ــگاه  ــه ن ــدی ک ــد. نق ــه دادن ــر را ارائ ــه بش ــه ب مآبان
ــه بشــر را رد کــرده و اگــر نگوییــم نگاهــی  مثبــت ب
ــتار  ــم خواس ــت ک ــرد، دس ــن آن ک ــی جایگزی منف
ــر  ــه تعبی ــد. ب ــه انســان ش ــر ب ــع بینانه ت ــی واق نگاه
ــد  ــه می توان ــدازه ک ــان ان ــه هم ــان ب ــان، انس ایش

ــم دارد!  ــودن ه ــد ب ــت ب ــد، قابلی ــوب باش خ
ــتتر  ــه مس ــان و اندیش ــه انس ــگاه ب ــوه ن ــن نح همی
در آن بــود کــه موجبــات اســتقرار دســتگاه های 
ــه  ــکا ب ــی امری ــام سیاس ــی را در نظ ــتقل نظارت مس
ــاده  ــراط و زی ــه اف ــد هرگون ــا بتوان ــته ت ــال داش دنب
خواهــی را از یکایــک شــهروندان ســلب کــرده و بــه 
طریــق اولــی، مقامــات دولتــی را همــواره نســبت بــه 

ــه دارد.  ــیار نگ ــود، هوش ــال خ ــار و اعم رفت
و  سیاســت  عالــم  در  ترامــپ  هرچنــد  بنابرایــن 
ــه طــور کلــی در امــور  مقــام ریاســت جمهــوری و ب
ــور  ــا حض ــت، ام ــی اس ــکا ناش ــت امری ــی دول اجرای
آزموده هــای عرصــه سیاســت در  کار  و  خبــرگان 
ــب،  ــزب رقی ــی در ح ــواه و حت ــوری خ ــزب جمه ح
ــپ  ــت و ترام ــد گرف ــی را از وی خواهن ــازه تخط اج
را از عواقــب فــردی، جناحــی و ملــی تصمیمــات 

غیرمعقــول، آگاه خواهنــد کــرد.

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 
ــدت  ــاد وح ــان ایج ــتان کرم ــزاران در اس ــزب کارگ ح

بیشــتر در بیــن اصــاح طلبــان اســت.
ــزب  ــن ح ــه ای ــان اینک ــا بی ــی زاده ب ــجاد صفاهان س
دســت یــاری بــه ســوی تمــام اصــاح طلبــان اســتان 

دراز میکنــد گفــت: هــدف مــا جــذب حداکثــری اســت، 
مــا آمــده ایــم بــه دور از کلیــه اختــاف نظرهایــی کــه 
ــته  ــود داش ــتان وج ــی از دوس ــان بعض ــته می در گذش

ــی را تحقــق ببخشــیم.  ــام همدل پی
ــوزش در ســر لوحــه  ــه:  آم ــرد ک وی خاطــر نشــان ک
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.
ــون هــای  ــان اینکــه تشــکیل کان ــا بی ــی زاده ب صفاهان
ــزب  ــت: ح ــت گف ــتور کار اس ــزب در دس ــف ح مختل
کازگــزاران از افــکار وایــده هــای جدیــد اســتقبال 
میکنــد و در ایــن حــزب بــه ســوی همــه عاقــه منــدان 

ــاز اســت. ــه ب ودلســوزان جامع
وی برنامــه زمــان بنــدی تشــکیل شــورا هــای اجــرا ی 
ــم  ــا داری ــت: بن ــد وگف ــه خوان ــه ماه ــتانها را س شهرس
ــتانها  ــام شهرس ــدت در تم ــن م ــت ای ــر ظرف حداکث
شــورای اجرایــی را انتخــاب ودفاتــر را راه انــدازی 

ــم. کنی
دبیــر اول حــزب کارگــزاران ســازندگی اســتان کرمــان 
گفــت:  گام برداشــتن در مســیر توســعه اســتان را ســر 
ــار آن  ــم ودر کن ــرار میدهی ــان ق ــام اهدافم ــق تم مش
شناســایی و معرفــی انســانهای پــاک دســت ومتخصــص 

رابــه جامعــه دنبــال میکنیــم. 
ــوان  ــه عن ــازندگی ب ــزاران س ــزب کارگ ــزود: ح وی اف

یکــی از محبــوب تریــن احــزاب اصــاح طلــب در 
کشــور، تصمیــم دارد بــا نگاهــی جامــع نســبت گردهــم 
آوری کلیــه اصــاح طلبــان اســتان اقــدام نمایــد، بــی 
ــاش  ــا ت ــر ب ــم میســر نمــی شــود مگ ــن مه شــک ای
ــرو  ــه دل در گ ــی ک ــم فکران ــی ه ــی تمام ــم افزای و ه

ــد. ــوم دارن ــرز وب ــن م ــی ای آبادان
ــی  ــای سیاس ــه فض ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی زاده ب صفاهان
ــر  ــت: اگ ــت، گف ــوب اس ــیار مطل ــتان بس ــور و اس کش
ــی و در  ــاص سیاس ــزوای خ ــور در ان ــته کش در گذش
ــوری  ــه کش ــون ب ــود، اکن ــی ب ــد و ناامن ــرض تهدی مع
تبدیــل شــده کــه امنیــت ملــی خــود را تضمیــن کــرده 
ــا  ــه درجــه رفیــع اقتــدار ملــی رســیده اســت، و م و ب
ــی و  ــز هوش ــداکاری و تی ــون ف ــش را مره ــن آرام ای

ــتیم. ــان هس ــاح طلب ذکاوت اص
ــی  ــف سیاس ــای مختل ــان ه ــت جری ــزود: فعالی وی اف
ــز  ــد تی ــا بای ــا م ــود دارد ام ــم وج ــار ه ــون در کن اکن
ــا نزدیــک شــدن  ــم عــده ای ب هــوش باشــیم و نگذاری
بــه انتخابــات بــا ســلب هویــت دیگــران فضــای 

ــد.  ــم کنن ــا را متاط ــتانه م دوس
دبیــر اول حــزب کارگــزاران اســتان کرمــان، ادامــه داد: 
خوشــبختانه مــردم دریافتــه انــد کــه راه نجــات جامعــه 
ــن و متعهــد  ــای مؤم ــی واســتفاده از نیروه خــرد گرای
ــاح  ــرایط اص ــن ش ــا ای ــذا ب ــت؛ ل ــت اس ــاک دس و پ
ــات از موقعیــت مناســبی  ــده انتخاب ــان در دور آین طلب

ــد.  برخوردارن

اسحاق جهانگیری: 
قطار توسعه کشور در مسیر صحیح 

قرار گرفته است
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: جامعــه ای 
ــتغال  ــاد اش ــد ایج ــدت نیازمن ــه ش ــه ب ــتیم ک هس
هســتیم و بخــش وســیعی از مردمــان نیازمنــد ایــن 
هســتند کــه بــه ســرعت بــه مســائل معیشــت شــان 

ــم. بپردازی
سیاســت روشــن/ اســحاق جهانگیــری در آییــن 
ــه ســازی شــماره 2 مجتمــع  ــه گندل افتتــاح کارخان
ــه  ــیرجان و مجموع ــر س ــی گل گه ــی و صنعت معدن
ــت  ــرای مل ــه ب ــت: آنچ ــرکت گف ــن ش ــی ای ورزش
ــعه و  ــد توس ــه رون ــت اینک ــم اس ــران مه ــزرگ ای ب
ــی  ــیار صحیح ــیر بس ــور در مس ــعه کش ــار توس قط
ــه علــت درســت  ــرار گرفتــه اســت، ایــن مســیر ب ق
انتخــاب شــدن بــه ســرعت در حــال پیشــرفت 

اســت.
ــرای  ــت ب ــن اس ــه ممک ــان اینک ــا بی ــری ب جهانگی
برخــی کــه صرفــا نقــاط ضعــف را مــی بیننــد 
ــکار  ــد و مــن ان ــه چشــم نیای ــوت ب ــاط ق ــی نق خیل
کشــور  اقتصــاد  مجموعــه  در  کــه  کنــم  نمــی 
ــه ای  ــت: جامع ــود دارد گف ــم وج ــی ه ــاط ضعف نق
ــتغال  ــاد اش ــد ایج ــدت نیازمن ــه ش ــه ب ــتیم ک هس
هســتیم و بخــش وســیعی از مردمــان نیازمنــد ایــن 
هســتند کــه بــه ســرعت بــه مســائل معیشــت شــان 
ــم. ــرف کنی ــم و مشــکات معیشــتی را برط بپردازی

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: مناطــق زیــادی 
ــعه  ــات توس ــد اقدام ــه نیازمن ــتند ک ــور هس از کش
ای بیشــتر و کارهــای مهمــی در زمینــه توســعه 
هســتند، ایــن مــوارد در کشــور وجــود دارد و ایــن 
ــرار  ــتور کار ق ــرعت در دس ــه س ــد ب ــیرها را بای مس

ــر  ــور در نظ ــای کش ــت ه ــوان اولوی ــه عن داده و ب
ــعه  ــود ســرعت توس ــن وج ــه ای ــا هم ــا ب ــت ام گرف

ــرد. ــکار ک کشــور را نمــی شــود ان
ــر اینکــه بودجــه دولــت در  ــا تأکیــد ب جهانگیــری ب
ــرا در  ــه اخی ــی ک ــای بزرگ ــرح ه ــک از ط ــچ ی هی
کشــور افتتــاح شــده، نقــش نداشــته اســت؛ گفــت: 
ــت  ــه دول ــا بودج ــد ب ــی کنن ــر م ــه فک ــانی ک کس

ــد. ــی ده ــور رخ م ــعه در کش توس
ــد،  ــد ایــن پنبــه را از گــوش خــود بیــرون آورن  بای
امــروز شــرکت هــای وابســته بــه بخــش خصوصــی 
و شــرکت هــای غیــر دولتــی موتــور توســعه کشــور 
ــات  ــن اتفاق ــی از ای ــر یک ــته اگ ــتند، در گذش هس
ــی  ــه شــمار م ــی داد کار بزرگــی ب در کشــور رخ م

رفــت.
ــت  ــی دول ــه عمران ــور بودج ــزود: در کل کش وی اف
ــرای یکســال نیســت و  ــان ب ــارد توم ــزار میلی 22 ه
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 
ــد  ــئوال خواه ــره وری از او س ــل به ــد در مقاب کن
ــه  ــرای اینک ــد ب ــاس کن ــگاه احس ــر بن ــد و مدی ش
کاالی تولیــدی او بــا کیفیــت و رقابــت پذیــر باشــد 
ــد  ــود و بای ــی ش ــته م ــئولیت خواس ــر مس از مدی

ــد. ــخگو باش پاس
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: افتخارآمیــز 
اســت کــه مدیــری اعــام کنــد قیمــت تمــام شــده 

ــاری  ــال ج ــده و در س ــر ش ــل ارزان ت ــال قب از س
ــد و  ــد کاهــش قیمــت ادامــه مــی یاب نیــز ایــن رون
در ایــن صــورت هــر بنگاهــی بــه یــک بنــگاه بیــن 

ــود. ــی ش ــل م ــی تبدی الملل
ــران اســامی  ــروز ای ــان اینکــه ام ــا بی جهانگیــری ب
از شــرکت هــای مطــرح در تــراز بیــن المللــی 
تعــداد زیــادی را دارد کــه بیشــتر در بخــش صنایــع 
معدنــی کار میکننــد گفــت: یکــی از مهمتریــن 
ــی  ــی و معدن ــعه صنعت ــور، توس ــای کش ــت ه اولوی
ــر  ــرژی و ذخای ــران ان ــد در ای ــرا خداون ــت زی اس
ــار  ــا در کن ــیل ه ــن پتانس ــرار داده و ای ــی ق معدن
ــد  ــی توان ــوان م ــرده و ج ــانی تحصیلک ــروی انس نی

ــد. ــاز باش ــیار کارس ــعه بس ــیر توس در مس
ــه  ــکا ب ــا ات ــوان ب ــی ت ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ایــن مــوارد و بــا قــدرت برنامــه ریــزی ایــن بخــش 
از صنعــت کشــور را بــه ســطح بیــن اللملــی رســاند 
ــه همیــن  ــه صنایــع ارزی تبدیــل کــردو ب و آن را ب
ــکا مــی گوییــم کــه مــی توانیــم اقتصــاد کشــور  ات
ــن مســئولیت  ــت: ای ــم گف ــدون نفــت اداره کنی را ب
ــد بیشــتر  ــری و کــم آب کرمــان بای در اســتان کوی

ــار آن واحدهــای  ــرار گیــرد، ودر کن مــورد توجــه ق
بــزرگ صنعتــی بــه مســئولیت هــای اجتماعــی 

ــف باشــند. ــز واق خــود نی
معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: مــی دانــم 
ــامیدنی در  ــان در موضــوع آب آش ــتان کرم ــه اس ک
شــرایط دشــواری از نظــر کیفیــت آب قــرار گرفتــه 
ــم  ــرو تصمی ــر نی ــور وزی ــا حض ــفر ب ــن س و در ای

ــری الزم انجــام خواهــد شــد. گی
ــد توســعه  ــراز خرســندی از رون ــا اب وی همچنیــن ب
ــپه  ــک س ــت: بان ــیرجان گف ــر س ــع گل گه مجتم
از اواخــر دهــه 60 وارد پــروژه هــای صنعتــی و 
معدنــی شــد و از آن زمــان تاکنــون توســعه زیــادی 
در ایــن مجموعــه و پیرامــون آن رخ داده کــه بایــد 

ــرد. ــک تشــکر ک ــن بان از ای
ــارد  ــزار و 400 میلی ــار ه ــت، چه ــر اس ــایان ذک ش
ــورو  ــون ی ــی و 103 میلی ــورت ریال ــه ص ــال ب ری
بــرای احــداث ایــن کارخانــه ســرمایه گــذاری شــده 
اســت و بــا افتتــاح آن بــرای 500 نفــر بــه صــورت 
ــتقیم  ــورت غیرمس ــه ص ــر ب ــزار نف ــتقیم و 2 ه مس

ــود. ــی ش ــتغالزایی م اش
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معــاون اول رئیــس جمهــوری از اتصــال شهرســتان جیرفت 
ــه شــبکه راه آهــن سراســری در آینــده ای نزدیــک خبــر  ب
ــدی  ــای کلی ــرح ه ــی از ط ــه یک ــن برنام ــت: ای داد و گف

دولــت تدبیــر و امیــد مــی باشــد.
ســتاد  و  مردمــی  دیــدار  در  جهانگیــری  اســحاق 
توســعه شهرســتان های جیرفــت و عنبرآبــاد در محــل 
اربعیــن  ایــام  تســلیت  ضمــن  مسجدالرســول)ص(، 
حســینی، افــزود: در ســال های اخیــر مــردم ایــران و عــراق 
ــارگاه  ــای معــا و ب ــه ســمت کرب ــاده روی ب ــار دیگــر پی ب
ــن  ــد و ای ــده کرده ان ــین)ع( را زن ــداهلل الحس ــزرگ اباعب ب
ــا  ــمت کرب ــه س ــت )ع( ب ــق اهل بی ــا عاش ــا میلیون ه روزه

بــا پای پیــاده در حرکــت هســتند.
ــت و مــردم عــراق در  ــی از زحمــات دول وی ضمــن قدردان
ــوری  ــد: جمه ــین)ع(، یادآورش ــام حس ــران ام ــی زائ میزبان
اســامی ایــران در منطقــه حساســی قــرار دارد و دشــمنان 
ــام  ــنی از اس ــره خش ــه چه ــرای اینک ــام ب ــاب و اس انق
ــد،  ــا بیاندازن ــا ج ــی را در دنی ــد و اسام هراس ــه دهن ارائ

ــد. ــذاری کردن ــه گ ــری را پای ــای تکفی گروه ه
معــاون اول رئیــس جمهــور، ناامــن کــردن جمهــوری 
اســامی را مهمتریــن هــدف تشــکیل گــروه هــای تکفیــری 
ــاش  ــی، ت ــل اله ــا فض ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــی عن داعش
نیروهــای مســلح و رهبــری داعیانــه مقــام معظــم رهبــری 
ــام  ــوان اع ــی ت ــا صراحــت م ــق نشــد و ب ــر محق ــن ام ای

ــت. ــه اس ــن منطق ــون ام ــا کان ــران تنه ــرد، ای ک
ــرای  ــزرگ ب ــای ب ــه قدرت ه ــد براینک ــا تاکی ــری ب جهانگی
ــامی  ــوری اس ــوی جمه ــه س ــه ب ــت منطق ــن امنی تامی
یازدهــم  دولــت  افــزود:  کرده انــد،  دراز  ایــران دســت 
عارغــم محدودیــت منابــع، گام هــای بلنــدی را بــه ســمت 
ــق  ــعه مناط ــته و توس ــور برداش ــرفت کش ــعه و پیش توس
ــود  ــای خ ــه ه ــت برنام ــور را در اولوی ــاده کش ــب افت عق
ــال های  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــرار داده اس ق
ــه  ــر ب ــه کمت ــای ناجوانمردان ــت تحریم ه ــه عل ــته ب گذش
توســعه مناطــق عقب افتــاده کشــور پرداختــه شــده اســت، 
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــس از انتخاب ــد: پ یادآورش

ــه  ــکا ب ــور آمری ــان رئیــس جمه ــه ف ــی شــود ک ــه م گفت
توافقــات برجــام عمــل نمی کنــد امــا خودشــان هــم 
می داننــد ایــن حرف هــا دیگــر خریــداری نــدارد و بــا یــک 
ملــت و نظــام بــزرگ و ثبات ســاز در منطقــه نمی شــود بــا 

ــان ســخن گفــت. ــن زب ای
ــوری  ــرد: جمه ــور خاطرنشــان ک ــس جمه ــاون اول رئی مع
اســامی ایــران امــروز دیگــر ایــران منــزوی و تنهــا نیســت 
ــا و  ــت و دولت ه ــرف اس ــا ح ــران در دنی ــرف ای ــه ح بلک
ــن ســخنان  ــا ای ــا ب ــد و آنه ــران توجــه دارن ــه ای ــا ب ملت ه

ــد. ــی کنن ــران را خال ــت ای ــد دل مل می خواهن
ــی  ــت های اباغ ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب جهانگی
رهبــری ایــران را از فشــار اقتصــادی نجــات می دهــد، 
رهبــری،  معظــم  مقــام  اباغــی  گفــت: سیاســت های 
ــعه  ــای توس ــی از کانون ه ــه یک ــج را ب ــتان قلعه گن شهرس

ــت. ــرده اس ــل ک ــور تبدی کش
ــی  ــاد مقاومت ــت های اقتص ــر سیاس ــه ب ــا تکی ــزود: ب وی اف
مــی تــوان گام هــای بلنــدی بــرای توســعه کشــور برداشــت 
لــذا همــه افــراد صاحــب نفــوذ بایــد در ایــن زمینــه تــاش 
ــه راه  ــه نقش ــی ک ــاد مقاومت ــت های اقتص ــد و سیاس کنن
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 روبــه رو اســت لــذا 
ــی  ــای جنوب ــتان ه ــد در شهرس ــه ای بای کشــت های گلخان

ــد. ــعه یاب ــتان توس اس
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 راه آهــن 
سراســری در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و افــزود: اتصــال 
ــه شــبکه راه آهــن سراســری یکــی  ــت ب شهرســتان جیرف
ــت تدبیــر و امیــد مــی باشــد. از طــرح هــای کلیــدی دول

گزارش سیاست روشن از:
سفـر معاون اول رئیـس جمهور و تـعدادی از وزرا به جـنوب اسـتان کرمان

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

ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــان از رئی ــتاندار کرم اس
ــش  ــع دســتی و گردشــگری کشــور خواســتار افزای صنای
ســاله  هــزار  چنــد  تمــدن  کاوشــگری  اعتبــارات 
کنارصنــدل شهرســتان جیرفــت بــا هــدف افزایــش 

گردشــگران داخلــی و خارجــی شــد.
ــی  ــدار مردم ــه دی ــه جلس ــینی در ادام ــا رزم حس علیرض
ــاد  ــت و عنبرآب ــای جیرف ــتان ه ــعه شهرس ــتاد توس و س
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 
ــت  ــرودگاه جیرف ــاح ف ــات، افتت ــن اقدام ــی از ای ــه یک ک

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 

ــرار دارد. ق
ــارد  ــه 247 میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
تومــان از محــل صنــدوق توســعه بــرای کشــاورزی 
پرداخــت شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: در دولــت 
ــتان  ــن در شهرس ــاری نوی ــار آبی ــزار هکت ــم 36 ه یازده
جیرفــت صــورت گرفتــه کــه ایــن رقــم در دولــت گذشــته 
یــک ســوم بــود و خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاروزی 

ــن محصــول گوجــه فرنگــی انجــام  همچــون 30 هــزار ت
شــده اســت.

رزم حســینی بــه انعقــاد بیــش از 3 هــزار میلیــارد تومــان 
ــد در  ــر و امی ــت تدبی ــرمایه گذاری در دول ــه س موافقتنام
منطقــه یــک اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کــرد و گفــت: از 
ــان در روی  ــارد توم ــزار و 500 میلی ــوع یک ه ــن مجم ای
ــرداری  ــه بهره ب ــروژه ب ــادی پ ــی و تعــداد زی زمیــن اجرای

رســید.
وی خاطرنشــان کــرد: علیرغــم خدمــات دولت هــای پــس 
ــی در  ــاهد عقب افتادگ ــان ش ــامی همچن ــاب اس از انق
مناطــق کشــور هســتیم، دولــت یازدهــم بــا نــگاه جدیــد 
بــه توســعه از تــوان موسســات ملــی توانمنــد در اجــرای 
ــتفاده  ــق اس ــن مناط ــوان معی ــه عن ــی ب ــاد مقاومت اقتص

می کنــد.
اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد براینکــه بــا همدلــی مــردم و 
ــوان شــاهد  ــه والیــت و توســعه مــی ت ــر پای مســئولین ب
توســعه شهرســتان جیرفــت بــود، افــزود: از معــاون رئیس 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ــور و رئی جمه
ــارات  دســتی و گردشــگری کشــور انتظــار مــی رود اعتب
کنارصنــدل  ســاله  هــزار  چنــد  تمــدن  کاوشــگری 
شهرســتان جیرفــت بــا هــدف افزایــش گردشــگران 

ــد. ــش ده ــی را افزای ــی و خارج داخل

رزم حسینی: علیرضا 
دولت یازدهم، به توســعه نگاه جدیدی 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: 
ــه طبیعــی اســت کــه  جنــوب اســتان کرمــان یــک گلخان

ــور دارد. ــه را در کش ــم گلخان ــترین حج بیش
وی بــا تاکیــد بــر بهــره بــری حداکثــر از آب گفــت: بخــش 
کشــاورزی در اســتان کرمــان بــا توجــه بــه ویژگــی هایــی 
ــه آب را  ــره وری آب اســت و اینک ــاس به ــر اس ــه دارد ب ک
ــم  ــرف کنی ــی مص ــه محصول ــرای چ ــتفاده و ب ــه اس چگون

ــا ارزش افــزوده بیشــتری داشــته باشــیم. مهــم اســت ت
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: کشــت و صنعــت جیرفــت 
ــه هیدروپونیــک  ــاری گلخان ــزار هکت طــرح بلندمــدت یکه
ــی  ــاز اول کلنــگ زن ــروز در ف ــار آن ام ــه 200 هکت دارد ک
شــد، تــاش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم تســهیات را در 
ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــم. حجت ــرار دهی ــار کشــاورزان ق اختی
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.

هــای  گلخانــه  احــداث  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
هیدروپونیــک، وجــود شــرکت بازرگانــی نیــاز منطقــه 
ــچ  ــد هی ــه تولی ــه در زمین ــرا ک ــان اســت، چ ــوب کرم جن
ــوالت را  ــرف محص ــازار مص ــد ب ــی بای ــم ول ــکلی نداری مش

ــم. ــدا کنی پی
رئیــس کشــت و صنعــت جیرفــت نیــز گفــت: طــرح 
ــده  ــاز دی ــک در 2 ف ــاری هیدروپونی ــزار هکت ــه یکه گلخان
شــده اســت کــه در فــاز اول امــروز عملیــات اجرایــی 200 
ــال  ــارد ری ــزار و 500 میلی ــار 2 ه ــا اعتب ــه ب ــار گلخان هکت

ــاز شــد. آغ
یعقــوب بهرامــی بــا بیــان اینکــه در فــاز اول بــرای 600 نفر 
ــان  ــش راندم ــزود: افزای ــرد اف ــی گی اشــتغالزایی صــورت م
محصــول و صرفــه جویــی در آب از ویژگــی هــای گلخانــه 

هــای هیدروپونیــک اســت.
ــزار  ــج ه ــت پن ــت جیرف ــت و صنع ــرد: کش ــان ک وی بی
هکتــار اراضــی باغــی و یکهــزار هکتــار اراضــی زراعــی دارد.
در هــر هکتــار از ایــن مجتمــع 28 هکتــاری گلخانــه کــه از 
طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت حــدود چهــار میلیــون 
ریــال هزینــه داشــته اســت و بــه ازای هــر هکتــار 15 نفــر 

اشــتغالزایی مــی شــود.

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

رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری و معــاون رئیــس جمهــور گفــت: اســتان 
کرمــان بــا داشــتن پنــج اثــر در فرصــت میــراث جهانــی، 
ــود،  ــوب می ش ــور محس ــگرپذیر کش ــای گردش از قطب ه
ایــن فهرســت بایــد هــدف گــذاری شــود تــا شــاهد 
ــان  ــگری کرم ــت گردش ــه صنع ــی در زمین پیشــرفت خوب

ــیم. باش
زهــرا احمــدی  پــور در حاشــیه ســفر بــه شهرســتان قلعــه 
ــه همــراه ســه قنــات اســتان  ــوت ب ــر ل گنــج، گفــت: کوی
کرمــان تابســتان امســال در اجــاس یونســکو ثبــت 
ــر در فهرســت  ــا داشــتن پنــج اث ــی شــد و کرمــان ب جهان
میــراث جهانــی از جایــگاه باالیــی در ردشــگری برخــوردار 
اســت همچنیــن تپــه هــای باســتانی کنارصنــدل در 

ــه  ــتان در زمین ــر اس ــوب دیگ ــت خ ــان فرص ــوب کرم جن
گردشــگری اســت کــه بایــد از ایــن فرصــت هــای خــوب 

ــرد. ــتفاده را ب ــت اس ــگری نهای گردش
ــه در  ــان اینک ــا بی ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س ریی
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 
ــا ایــن صنــدوق هــا مــی توانــد  خــرد اســت گفــت: قاعدت
بــه کمــک صنایــع دســتی بیاینــد و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد 

ــرای اقتصــاد مقاومتــی فراهــم مــی کنــد. ظرفیــت را ب

احمدی پور: زهرا 
کرمان از قطب های گردش پذیر کشور است

در ادامــه ایــن ســفر دو روزه، معــاون اول رئیــس 
ــدادی  ــد از تع ــن بازدی ــدادی از وزرا، ضم ــور و تع جمه
طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان قلعــه گنــج 
ــاد  ــای اقتص ــرح ه ــری از ط ــوه گی ــه آبمی ــل کارخان مث
ــی،  ــی باف ــج، کارگاه قال ــه گن ــتان قلع ــی شهرس مقاومت
ــپانیایی،  ــیای اس ــیری مورس ــز ش ــرورش ب ــع پ مجتم
پــروژه تــوان افزایــی جوامــع روســتایی؛ پروژه آبرســانی 
ــد.   ــاح ش ــز افتت ــان نی ــتان کرم ــتای اس ــه 34 روس ب

خبر

ضرورت همکاری بانک کشاورزی
 برای توسعه گلخانه ها 

رئیــس اتــاق کرمــان در نشســت اقتصــاد مقاومتــی، 
ــاون اول  ــای بخــش خصوصــی را از مع خواســته ه

رئیــس جمهــوری مطالبــه کــرد.
سیاســت روشــن/ ســیدمهدی طبیــب زاده در ایــن 
ــاورزی،  ــاد کش ــور وزرای جه ــا حض ــه ب ــت ک نشس
صنعــت، معــدن و تجــارت، نیــرو، ورزش و جوانــان، 
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــاون س ــگری، مع و گردش
ــد  ــزود: بای ــود، اف ــراه ب ــان وزرا هم ــی معاون و برخ
بــرای جــذب منابــع در زمینــه اجــرای طــرح 
چنــد  اقتصــادی،  بنگاه هــای  رکــود  از  خــروج 

ــود.  ــه ش ــدی گرفت ــی و ج ــم اساس تصمی
وی ضمــن انتقــاد از عملکــرد بانــک هــا در زمینــه 
ارائــه تســهیات در قالــب ایــن طــرح، بیــان کــرد: 
اگــر چــه بانــک مرکــزی ارائــه تســهیات را اعــام 
ــوان  ــد و عن ــرط می گذارن ــا ش ــا بانک ه ــد ام می کن
ــرخ  ــاوت ن ــران تف ــرای جب ــد ب ــه بای ــد ک می کنن
ــپرده  ــول را س ــزان پ ــن می ــدی از ای ــود، درص س
ــورت  ــی ص ــدام در حال ــن اق ــفانه ای ــد؛ متاس کنی
مــی گیــرد کــه صراحــت قانــون و مصوبــه شــورای 

ــال دارد. ــه دنب ــار را ب ــول و اعتب پ
طبیــب زاده، درخواســت کــرد در ایــن نشســت 
مصــوب شــود بانــک هــا کار اجرایــی بــرای تملــک 
را حداقــل در زمــان اجــرای طــرح خــروج از رکــود 
ــه  ــن بهان ــا ای ــا ب ــک ه ــت: بان ــد و گف ــام ندهن انج
ــای وام  ــود، از اعط ــک ش ــت تمل ــن اس ــه ممک ک
ــروج از  ــرح خ ــا ط ــن ب ــد و ای ــودداری می کنن خ

ــات دارد.  ــود مناف رک
ــی را  ــن مال ــه، تامی ــان در ادام ــاق کرم ــس ات رئی
ــوان  ــا عن ــرژه ه ــرای پ ــرای اج ــاز ب ــن نی اصلی تری
کــرد و گفــت: در حــال حاضــر امــکان جــذب 500 
میلیــون دالر فاینانــس خارجــی در جیرفــت وجــود 
دارد امــا چــون ضمانــت دولتــی بــه آنهــا داده 
ــه  ــت ک ــر نیس ــا امکان پذی ــذب آنه ــود، ج ــی ش نم
ــن میــزان فاینانــس  درخواســت تصویــب کــردن ای
خارجــی بــا ضمانــت دولتــی را بــرای منطقــه 

ــم. داری
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه وزی ــاب ب وی خط
ــان و شهرســتان  ــه اســتان کرم ــه اینک ــا اشــاره ب ب
دارد،  معــدن  در  بســیاری  پتانســیل  جیرفــت 
و سیســتماتیک  کارشناســی  کار  کــرد:  تصریــح 
بــرای اکتشــاف در منطقــه انجــام نشــده و یــا 
ناقــص انجــام شــده کــه درخواســت می کنیــم 
ــز  ــه تمرک ــر روی منطق ــن شناســی ب ــازمان زمی س

ــد.  کن
ــمان  ــر آس ــی بح ــه معدن ــزود: پهن ــب زاده اف طبی
ایــن منطقــه، محــل مناقشــه ســازمان محیــط 
زیســت و ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســت 
کــه بــه دالیلــی غیرکارشناســی ایــن پهنــه منطقــه 
ــع عظیمــی را  حفاظــت شــده معرفــی شــده و مناب
ــال  ــد فع ــه بای ــت ک ــرده اس ــارج ک ــترس خ از دس
ــداث  ــورد اح ــری در م ــش دیگ ــود. وی در بخ ش
ــکاری  ــت: هم ــتان، گف ــوب اس ــا در جن ــه ه گلخان
بانــک کشــاورزی بــرای توســعه گلخانــه هــا در ایــن 

رابطــه ضــروری اســت. 
رئیــس اتــاق کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه انتخــاب 
بســیار  دو  منطقــه  معیــن  عنــوان  بــه  اتــاق 
هوشــمندانه صــورت گرفتــه اســت، گفــت: در 
ــاق  ــود دارد و ات ــدات وج ــوه تولی ــه انب ــن منطق ای
مــی بایســت ســاماندهی تولیــد محصــول خــوب و 

ــد.  ــام ده ــا را انج ــب آنه ــه مناس عرض
ــه  ــه برنام ــاق س ــه ات ــان اینک ــا بی ــب زاده، ب طبی
ــرای  ــدت ب ــد م ــدت و بلن ــان م ــدت، می ــاه م کوت
جیرفــت و عنبرآبــاد در نظــر گرفتــه اســت، افــزود: 
ــال  ــدی امس ــول تولی ــدت، محص ــاه م ــاز کوت در ف
ــی  ــی و خارج ــرف داخل ــل مص ــا مح ــه ت از مزرع
رصــد، گلــوگاه هــا شناســایی و بــرای حمــل و نقــل 
برنامه ریــزی شــده کــه در پیــک بــار مشــکلی 
ســاماندهی  بــرای  همچنیــن  و  نیایــد  پیــش 
ــت  ــی در دس ــه های ــز برنام ــی نی ــای خارج بازاره
ــه داد:  ــان ادام ــاق کرم ــس ات ــت. رئی ــی اس بررس
در فــاز میــان مــدت نیــز از شــرکت هــای صاحــب 
ــه  ــرای حضــور در منطق ــزرگ کشــوری ب ــد و ب برن
دعــوت کرده ایــم کــه قــرار اســت در اینجــا پایــگاه 
ــا  ــد آنه ــد از برن ــز بتوان ــتان نی ــد و اس ــاد کنن ایج
ــوم  ــاز س ــرد: در ف ــح ک ــد. وی تصری ــتفاده کن اس
ســازی  بهینــه  کشــت،  الگــوی  اصــاح  بــرای 
ــزان  ــش می ــان و کاه ــش راندم ــرف آب، افزای مص
ــان  ــا کارشناس ــاورزی ب ــموم کش ــده س ــی مان باق
مباحثــی مطــرح شــده کــه در حــال پیگیــری آنهــا 
ــان  ــردم و جوان ــرد: م ــان ک ــتیم.  وی خاطرنش هس
منطقــه گروههایــی را در حــوزه هــای گردشــگری، 
ــن  ــادرات و تامی ــدن، ص ــت و مع ــاورزی، صنع کش
مالــی تشــکیل دادهانــد، طرحهــای بســیاری از 
ســوی ایــن جوانهــا مطــرح شــده و بــر اســاس ایــن 
پروژههــا زمینه هــای فعالیــت بســیاری تعریــف 
ــاه  ــر آذرم ــزود: در اواخ ــب زاده اف ــم.  طبی کرده ای
یــا اوایــل دی مــاه امســال ســمینار جــذب فرصــت 
ــا  ــزار و آنه ــه را برگ ــذاری منطق ــرمایه گ ــای س ه
ــب  ــم موج ــه امیدواری ــرد ک ــم ک ــی خواهی را معرف

ــود. ــد ش ــول جدی ــاد تح ایج
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کاهش 11 درصدی موجودی 
کانون اصالح و تربیت استان کرمان

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: طــی اجرای 
ــت  ــش جمعی ــان و کاه ــاماندهی زندانی ــتورالعمل س دس
ــودی  ــد از موج ــته 11.6درص ــاه گذش ــک م ــری در ی کیف
مددجویــان کانــون اصــاح و تربیــت اســتان، کاهــش یافته 

اســت.
سیاســت روشــن/ یــداهلل موحــد در جلســه بررســی 
ــت  ــش جمعی ــان و کاه ــاماندهی زندانی ــتورالعمل س دس
کــرد:  اظهــار  کرمــان،  اســتان  زندان هــای  کیفــری 
ــا  ــب ب ــه ترتی ــم ب ــت و ب ــان، جیرف ــتان های کرم شهرس
ــم  ــترین حج ــودی، بیش ــد موج 37.9 و 12.5 و 13 درص

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــان اس زندانی
ــداد 12381  ــر تع ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــد ب موح
نفــر در زندان هــای اســتان تحمــل کیفــر می نماینــد کــه 
ــدان  ــودی زن ــل موج ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ها)1.3درصــد( کاهــش داشــته اســت، گفــت: بــا توجــه بــه 
جمعیــت اســتان بــه ازاء هــر 100 هــزار نفــر، 395 زندانــی 
ــان  ــتان را آقای ــان اس ــد زندانی ــه 93 درص ــود دارد، ک وج
تشــکیل مــی دهنــد و71 درصــد زندانیــان اســتان متأهــل 

و 29 درصــد مجــرد هســتند.
ــدون  ــان ب ــتان کرم ــان اس ــد زندانی ــزود: 62 درص وی اف
ســابقه کیفــری مــی باشــند و 38 درصــد بازگشــت مجــدد 
ــم و جــرم ســرقت بیشــترین بازگشــت  ــدان را داری ــه زن ب

ــود اختصــاص داده اســت. ــه خ ــدان را ب ــه زن مجــدد ب
موحــد بــا بیــان اینکــه بیشــترین تعــداد زندانیــان را 
گروهــای ســنی بیــن 26 تــا 39 ســال تشــکیل مــی دهند، 
ــی  ــان م ــتان کرم ــی اس ــان بوم ــد زندانی ــت: 86 درص گف
ــر از  ــات باالت ــان تحصی ــد زندانی ــا 5 درص ــند و تنه باش
ــداد 10992  ــال 95 تع ــه س ــت ماه ــد. در هف ــم دارن دیپل
ــم  ــن رق ــه ای ــد ک ــای اســتان شــده ان ــدان ه ــر وارد زن نف
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 8.3 درصــد کاهــش 
ــته  ــاه گذش ــت م ــی هف ــزود: ط ــد اف ــت. موح ــته اس داش
ــخاص و  ــه اش ــم علی ــرقت، جرائ ــدر، س ــواد مخ ــم م جرائ
ــی  ــترین جرائم ــب بیش ــه ترتی ــی ب ــای مال ــت ه محکومی

ــد. ــان اســتان مرتکــب شــده ان ــه زندانی ــوده ک ب
صدور ویزای اربعین با قیمتی کمتر از 

4۰ دالر صحت ندارد
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان گفــت: قیمــت ویــزای 
اربعیــن حســینی از ســوی دولــت عــراق 40 دالر تعییــن 
ــر  ــی پایین ت ــا رقم ــوان ب ــوان نمی ت ــچ عن ــه  هی شــده و ب

از حــد تعییــن شــده ویــزا صــادر شــود.
سیاســت روشــن/ ســرهنگ کامبیــز اســماعیلی در جمــع 
خبرنــگاران اظهــار  داشــت: مــردم بایــد نســبت بــه 
ــی و  ــبکه های اجتماع ــی ش ــن در برخ ــای دروغی وعده ه
ســایت های اینترنتــی کــه خــود را نماینــده دفاتــر صــدور 

ــند. ــیار باش ــد هوش ــی می کنن ــزا معرف وی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمامــی برنامه هــای ســفر زیارتــی 
خــود را از مراکــز قانونــی انجــام دهیــد تاکیــد کــرد: بــه 
ــزای اربعیــن حســینی در فضــای  وعده هــای دورغیــن وی

مجــازی توجــه نکنیــد.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
کاهبــرداران اینترنتــی بــه  دنبــال ایــن هســتند تــا 
ــن  ــام اربعی ــژه ای ــه  وی ــر و ب ــرم و صف ــای مح در ماه ه
ســوء  مــردم  معنــوی  عاقــه  و  عشــق  از  حســینی 
 اســتفاده کننــد افــزود: بــه طــور حتــم بــا اینگونــه افــراد 
ــی را  ــای قانون ــال در برنامه ه ــد اخ ــه قص ــزی ک و مراک
دارنــد برخــورد جــدی می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــزا ب ــدور وی ــای ص ــی ادع ــایت های اینترنت ــی س برخ
ــد، هشــدار  ــر از قیمــت تعییــن شــده را دارن رقــم پایین ت
ــت و  ــذب اس ــازی ک ــای مج ــات در فض ــن تبلیغ داد: ای
ــاک  ــات پ ــتفاده از احساس ــال سوءاس ــرداران به دنب کاهب
ــام  ــق اع ــرد: طب ــح ک ــماعیلی تصری ــتند. اس ــردم هس م
ســازمان حــج و زیــارت قیمــت ویــزای اربعیــن حســینی 
از ســوی دولــت عــراق 40 دالر تعییــن شــده و بــه  هیــچ 
ــن  ــد تعیی ــر از ح ــی پایین ت ــا رقم ــوان ب ــوان نمی ت عن

ــود. ــادر ش ــزا ص ــده وی ش
عدم مدیریت مسائل اجتماعی، 

تبدیل به آسیب می شود
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان از وجــود 89 مرکــز 
مشــاوره دولتــی و غیــر دولتــی در اســتان خبــرداد 
مشــاوره  مراکــز  تعــداد خدمت گیرنــدگان  گفــت:  و 
حضــوری در شــش ماهــه نخســت ســالجاری 19 هــزار و 

ــت. ــوده اس ــر ب 516 نف
روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان/ 
ــون  ــول و فن ــی اص ــادق زاده در کارگاه آموزش ــاس ص عب
مشــاوره تلفنــی کــه بــه مــدت دو روز بــه همــت 
ــزار  ــان برگ ــور توســعه و پیشــگیری در کرم ــت ام معاون
شــد، اظهــار داشــت: ایــن کارگاه بــا حضــور کارشناســان 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی و 

ــت. ــده اس ــزار ش ــوی برگ ــان رض خراس
ارائــه  در  بتوانــد  دوره  ایــن  امیدواریــم  افــزود:  وی 
ســازمان  برعهــده  کــه  تخصصــی  ماموریت هــای 
ارزنــده ای داشــته باشــد. اثــرات  بهزیســتی اســت، 
ــی  ــش توانای ــان افزای ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
افــراد حاضــر در کارگاه از طریــق  انتقــال دانــش، آگاهــی 
ــمرد و  ــن دوره برش ــزاری ای ــداف برگ ــه را از اه و تجرب
ــادی و  ــی، اقتص ــعه سیاس ــازی، توس ــای مج ــت: فض گف
ــرار  ــرات ق ــا را دســتخوش بســیاری از تغیی اجتماعــی م
ــی  ــش و آگاه ــا دان ــراه ب ــت هم ــه مدیری ــت ک داده اس
می توانــد راه حــل و تعدیــل کننــده ایــن شــرایط باشــد.

صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه دغدغه هــا 
خانواده هــا  بیــن  در  بســیاری  اجتماعــی  مســائل  و 
مشــاهده می شــود، بیــان کــرد: عــدم مدیریــت مســائل 

اجتماعــی در جامعــه تبدیــل بــه آســیب می شــود.
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 
ــی  ــات تخصص ــم روز، خدم ــش و عل ــا دان ــد ب می توانن
الزم را در راســتای نجــات و ســامت جامعــه کــه یکــی 

ــد. ــه دهن ــداف ســازمانی اســت؛ ارائ از اه

22 بهمن، آزادی آزاد می شود

پمپــاژ  بــرای  اگــر  گفــت:  کرمــان  شــهردار 
ــم،  ــورد نکنی ــکل برخ ــه مش ــطحی ب ــای س آب ه
مســیر بهمنیــار تــا 22 بهمــن آزاد می شــود.
نشســت  در  بابایــی  علــی  روشــن/  سیاســت 
بــا  کــه  کرمــان  شــهر  اســامی  شــورای 
ــورا  ــای ش ــایر اعض ــس و س ــب  رئی ــور نای حض
ــا  ــه ب ــد، در رابط ــزار ش ــان برگ ــهردار کرم و ش
ــان  ــر خیاب ــروژه  میــدان آزادی گفــت: عــاوه ب پ
ــن  ــا 22 بهم ــده، ت ــایی ش ــه بازگش ــتقال ک اس
ــدان  ــه می ــدان آزادی و ورودی ب ــگ دور می رین
آزادی از ســمت بلــوار جمهوری اســامی نیــز 

می شــود. آزاد 
وی افــزود: ســطح ایســتایی آب هــای زیرســطحی 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــر اس ــش مت ــروژه  آزادی ش در پ
کار بایــد دو متــر در آب انجــام شــود کــه بــرای 
بایــد آب هــای  به ناچــار  ایــن مشــکل،  حــل 
ــاژ  ــرای پمپ ــر ب ــم. اگ ــاژ کنی ــطحی را پمپ زیرس
ــم،  ــورد نکنی ــکل برخ ــه مش ــطحی ب ــای س آب ه

ــود. ــن آزاد می ش ــا 22 بهم ــار ت ــیر بهمنی مس
وی در مــورد پــروژه بــام کرمــان گفــت: آخریــن 
ــا ســه هفتــه  انفجــار جــاده  دسترســی هــم دو ت
ــاخت  ــال س ــاده در ح ــت و ج ــام گرف ــل انج قب

اســت.
وی افــزود: از قــرارداد جــاده  دسترســی، دو مــاه 
دیگــر باقــی مانــده اســت، البتــه قــرارداد جــاده  
پیمانــکار  و  ســرمایه گذار  بیــن  دسترســی، 

ــل  ــه تحوی ــت 24 ماه ــرار اس ــده و ق ــته ش بس
دهــد کــه اگــر بــا تأخیــر تحویــل بدهنــد، 
ــر  ــرارداد ذک ــه در ق ــت ک ــواردی اس ــمول م مش
ــام کرمــان  شــده اســت، همچنیــن در قــرارداد ب
ــورد  ــود، م ــه مدنظــر شــورا ب ــی ک تمــام مصوبات
ــد. ــاح ش ــرارداد اص ــت و ق ــرار گرف ــت ق موافق

پشــت  پارکینــگ  درخصــوص  بابایــی 
مسجدالرســول نیــز گفــت: ایــن پــروژه نیــز 
ــم  ــده، علی رغ ــان ش ــرور زم ــمول م ــون مش چ
مقــرر  می شــد،  متضــرر  ســرمایه گذار  اینکــه 
و  تهاتــر  مــورد  زمیــن  قیمت گــذاری  شــده 
ــن در  ــود، همچنی ــه روز ش ــاختمان ب ــه  س پروان
ــز  ــریعتی نی ــه 12 ش ــگ کوچ ــا پارکین ــه ب رابط
ــه  ــد ب ــم و تهدی ــه کردی ــرمایه گذار مکاتب ــا س ب

ــت. ــده اس ــخ ش فس
صــارج  پــروژه   درخصــوص  کرمــان  شــهردار 
ــطحی  ــای زیرس ــون آب ه ــت: چ ــز گف ــارس نی پ
ــا اینکــه  ــد ت ــروژه معطــل مان ــود، پ ــاال آمــده ب ب
ــروژه  ــی پ ــع غرب ــای ضل ــه ای گالری ه آب  منطق
ــام  ــتر انج ــطیح بس ــون تس ــرد و اکن ــرا ک را اج

ــت. ــیون اس ــرای فونداس ــاده  اج ــده و آم ش
شــهردار کرمــان ادامــه داد: از 15 هــزار تــن 
ــاخته  ــت س ــرار اس ــه ق ــم ک ــزی ه ــکلت فل اس
ــن ســاخته شــده و  شــود، هفــت هــزار و 500 ت
ظــرف چنــد مــاه آینــده، اســکلت فلــزی پــروژه 

می شــود. نصــب 

مردم در عید نوروز، کرمان را زیباتر می بینند

رئیــس شــورای اســامی شــهر کرمــان از ســرعت بــاالی 
ســاخت سگمنتال های)عرشــه( پــل ولی عصــر خبــر 

داد.
از  بازدیــد  حاشــیه ی  در  مشــرفی  علی اکبــر  کرنــا/ 
ــم در  ــرارگاه خات ــی ق ــهید رجای ــروه ش ــه ی گ کارخان
ــه  ــل ولی عصــر ک ــه ی پ ــت: ســگمنتال اولی ــان، گف کرم
مبنــای کار اســت، ســاخته شــده و مابقــی ســگمنتال ها 

ــتند. ــاخت هس ــال س ــز در ح نی
کــه  آینــده  روز   20 تــا  این کــه  بیــان  بــا  وی 
برســند،  الزم  مقاومــت  بــه  پــل  ســگمنتال های 
ــب  ــت: نص ــتند، گف ــل هس ــل پ ــه مح ــل ب ــل حم قاب
ــن،  ــد؛ بنابرای ــول می کش ــاه ط ــز دو م ــگمنتال ها نی س
ــاح  ــاه افتت ــر بهمن م ــا اواخ ــر ت ــر حداکث ــل ولی عص پ

خواهــد شــد.
ــم  ــوذر ه ــل اب ــگمنتال پ ــای س ــزود: قالب ه ــرفی اف مش
رســیده اســت؛ بنابرایــن، پــس از تکمیــل ســگمنتال های 
ــروع  ــوذر ش ــل اب ــه ی پ ــاخت عرش ــر، س ــل ولی عص پ
ــگمنتال های  ــای س ــه داد: قالب ه ــد. وی ادام ــد ش خواه
ــارج  ــده از خ ــاه آین ــک م ــا ی ــز ت ــا نی ــهید بادپ ــل ش پ
کشــور وارد می شــود کــه بنابرایــن امیدواریــم ایــن پــل 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــان امس ــا پای ــز ت نی
ســرعت  کرمــان  شــهر  اســامی  شــورای  رییــس 
مطلــوب  نیــز  را  آزادی  پــروژه ی  در  کار  پیش رفــت 
ارزیابــی کــرد و گفــت: طبــق گزارشــی کــه از وضعیــت 
پــروژه ی میــدان آزادی داده شــد، زیرگــذر میــدان آزادی 
تــا بهمن مــاه تکمیــل می شــود، امــا بــا در نظــر گرفتــن 

ــا  ــر ت ــروژه حداکث ــن پ ــکات، ای ــایل و مش ــام مس تم
ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــان امس پای

مشــرفی بــه بازدیــد از بازگشــایی معبــر گلبازخــان 
هــم اشــاره کــرد و گفــت: تقریبــأ حــدود 80 درصــد از 
امــاک مســیری ایــن معبــر تملــک شــده و بــرای تملک 
بقیــه ی امــاک نیــز، شــهرداری در حــال مذاکــره اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه برنامــه ی زمان بنــدی شــهرداری 
ــر  ــاک مســیری، اگ ــب حــدود 60 درصــد از ام و تخری
تملــک بقیــه ی امــاک بــا مشــکل مواجــه نشــود، 
ــرداری  ــه بهره ب ــر ب ــه ی فج ــا ده ــان ت ــان گلبازخ خیاب
می رســد.رئیس شــورای اســامی شــهر کرمــان بــا 
ــان  ــر گلبازخ ــان در معب ــهرداری کرم ــه ش ــان این ک بی
ــرده  ــی ک ــی پیش بین ــبز مطلوب ــای س ــگ  و فض پارکین
اســت، گفــت: بــا بهره بــرداری از معبــر گلبازخــان، 
ــود. ــل می ش ــاده راه تبدی ــه پی ــد)ارگ( ب ــدان توحی می

مشــرفی افــزود: شــهرداری کرمــان بــرای به ســازی 
میــدان توحیــد نیــز طراحــی مطلوبــی کــرده و امیدواریم 
بــا بازگشــایی معبــر گلبازخــان و به ســازی میــدان 
ــاده راه  ــه پی ــوروز ب ــد ن ــا عی ــدان ت ــن می ــد، ای توحی

ــود. ــل ش تبدی
به دلیــل  کرمــان  شــهردار  از  تشــکر  ضمــن  وی 
پی گیــری بــرای تکمیــل پروژه هــای مختلــف شــهر 
ــه ای  ــارک محل ــال 12 پ ــان امس ــا پای ــت: ت ــان گف کرم
ــورز  ــد ن ــن، عی ــد؛ بنابرای ــرداری می رس ــه بهره ب ــز ب نی
مــردم شــهر کرمــان را زیباتــر از ســال های پیــش 

ــرد. ــد ک ــاهده خواهن مش

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 
ــد، ســرطان معــده در  عمــری کــه از جامعــه مــی گیرن

اولویت قرار می گیرد. 
ــت در  ــق دوس ــر ح ــی اکب ــر عل ــن/ دکت ــت روش سیاس
کنفرانــس ســلول هــای بنیــادی گفــت: بیمــاری هــای 
بدخیــم بــر اســاس آمــار، پراکندگــی آن در کشــور 

ــه  متفــاوت مــی باشــد و شــیوع ســرطان حنجــره، مثان
ــور  ــط کش ــتر از متوس ــان بیش ــتان کرم ــد در اس و کب

اســت.
ــان  ــن زن ــرطان در بی ــیوع س ــترین ش ــزود: بیش وی اف
ــده و  ــزرگ و مع ــینه، روده ب ــرطان س ــه س ــط ب مربوب
در بیــن مــردان بیشــترین شــیوع ســرطان معــده، 
پروســتات و روده بــزرگ اســت؛ ضمــن آنکــه میانگیــن 
ســنی ســرطان ســینه در بیــن خانم هــا نیــز در ایــران 6 

ــد. ــی باش ــی آن م ــن جهان ــر از میانگی ــال کمت س
وی نســبت شــیوع ســرطان در جنــوب کشــور را نســبت 
ــی  ــع جغرافیای ــت: توزی ــر دانســت وگف ــه شــمال کمت ب
ــن   ــان ناهمگ ــتان کرم ــم در اس ــای بدخی ــاری ه بیم
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 
ــرد: در  ــوان ک ــام و عن ــتان اع ــوب اس ــتر از جن را بیش
ــرطان  ــیوع س ــزان ش ــاب می ــتاهای فاری ــی از روس برخ
خــون زیــاد مــی باشــد کــه بایــد در ایــن زمینــه 

ــد. ــام دهن ــی انج ــگران تحقیقات پژوهش
ــواد  ــوم پزشــکی کرمــان مصــرف م رئیــس دانشــگاه عل
مخــدر را از دالیــل عمــده بــروز ســرطان دانســت 

وگفــت: در حــال حاضــر بــر اســاس بررســی هــا اســتان 
ــه  ــنتی، رتب ــدر س ــواد مخ ــرف م ــاظ مص ــان از لح کرم
ــی  ــواد مخــدر صنعت ســه کشــور و از لحــاظ مصــرف م

ــور را دارد. ــم را در کش ــاالی ده ــه ب رتب
ــان  ــتان کرم ــگاهی اس ــاد دانش ــس جه ــه رئی در ادام
ــه  ــان در زمین ــتان کرم ــگاهی اس ــاد دانش ــت: جه گف
ــت دارد، در  ــاوری فعالی ــی و فن ــف تحقیقات ــای مختل ه
ــش  ــند آمای ــه س ــروه مشــغول تهی ــال حاضــر 12 گ ح
ــن  ــه از دل ای ــی باشــند ک ــان م ــتان کرم ســرزمین اس
ســند، 3 برنامــه توســعه اقتصــادی بیــرون خواهــد آمــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدس ب ــاب مق کامی
ــرای تصمیــم گیــری  پیچیدگــی هــای دنیــای امــروز، ب
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــر گرف ــد در نظ ــاد را بای ــه ابع هم
بنابرایــن در طــرح آمایــش ســرزمین همــه ابعــاد توســعه 

ــی شــود. ــتان لحــاظ م ای اس
ــج  ــاهد نتای ــته ش ــفانه در گذش ــرد: متاس ــه ک وی اضاف
ناگــوار و تلخــی کــه ناشــی از تصمیماتــی کــه فقــط بــه 
ــروز در  ــا ام ــم ام ــده، بوده ای ــگاه ش ــاله ن ــد مس ــک بع ی
تدویــن ســند آمایــش اســتان کرمــان، بعنــوان یکــی از 
ــه و  ــی جندجانب ــال تصمیات ــه دنب ــتی، ب ــناد باالدس اس

همــه بعــدی هســتیم.

ــدود 6  ــت: ح ــور گف ــت در کش ــاری دیاب ــفیر بیم س
ــن  ــه از ای ــد ک ــت دارن ــور دیاب ــر در کش ــون نف میلی
تعــداد نیمــی از آنهــا یعنــی حــدود 3 میلیــون نفــر از 

ــتند. ــع نیس ــود مطل ــاری خ بیم
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 
ــن  ــا از ای ــم ت ــد خــون ترغیــب کنی ــرل قن ــه کنت را ب

بیمــاری پیشــگیری شــود.
بازیگــر ســینما و تلویزیــون تصریــح کــرد:  ایــن 
متاســفانه در ایــران هــر 14 دقیقــه یــک نفــر بــر اثــر 
ــه  ــبت ب ــا نس ــدارد ی ــر ن ــود خب ــت خ ــه از دیاب اینک
ــد جــان خــود را از  ــی کن ــاوت برخــورد م ــی تف آن ب

ــد. ــی ده ــت م دس
ــی  ــور طبیع ــه ط ــدن ب ــت: ب ــان داش ــانی بی درخش
ــه  هورمــون انســولین را ترشــح مــی کنــد کــه اگــر ب
هــر دلیلــی ایــن هورمــون ترشــح نشــود یــا کم ترشــح 

ــد شــد. ــت خواه ــار عارضــه دیاب ــدن دچ شــود ب
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.

ــاز  ــدن را ب ــلولهای ب ــولین س ــت: انس ــانی گف درخش
ــا قنــد وارد ســلول شــود؛ اگــر انســولین  مــی کنــد ت
نباشــد ایــن ســلولها بــاز نشــده و قنــد بــه هــدر مــی 

رود.
ســفیر بیمــاری دیابــت در کشــور دربــاره کســانی کــه 
ــت هســتند،  ــه دیاب ــا ب ــرض خطــر ابت بیشــتر در مع
اظهــار داشــت: کســانی کــه اضافــه وزن دارنــد، ســابقه 
ــاد  ــات زی ــد و دخانی ــم تحرکن ــد، ک ــی دارن خانوادگ
مصــرف مــی کننــد بایــد خیلــی مراقــب باشــند چــرا 

کــه در معــرض ابتــا هســتند.
ــاده  ــه پی ــه 40 دقیق ــرد: روزان ــوان ک ــانی عن درخش
روی تــا 50 درصــد از دیابــت و بیماریهــای دیگــر 
ــا تغذیــه مناســب و تحــرک  جلوگیــری مــی کنــد و ب

ــرد. ــرل ک ــت را کنت ــوان دیاب ــی ت م
ــا بیــان اینکــه دو  ســفیر بیمــاری دیابــت در کشــور ب
ــه داد:  ــم، ادام ــوع دو داری ــک و ن ــوع ی ــت ن ــوع دیاب ن
ــدا  ــدن از ابت ــه ب ــی اســت ک ــک دیابت ــوع ی ــت ن دیاب
انســولین تولیــد نمــی کنــد معمــوالً مــادرزادی اســت 
و در ســنین زیــر 18 ســال اتفــاق مــی افتــد و درصــد 

کمــی از افــراد را درگیــر کــرده اســت.
ــار  ــتری دچ ــد بیش ــوع دو درص ــت ن ــت: دیاب وی گف
ــر  ــر اث ــاال و ب ــه ب ــال ب ــن 35 س ــتند و از س آن هس
چاقــی، مصــرف دخانیــات و کــم تحرکــی فــرد مبتــا 

مــی شــود.
بازیگــر ســینما و تلویزیــون تصریــح کــرد: از هــر 20 

نفــر یــک نفــر مبتــا بــه دیابــت اســت کــه خــودش 
نمــی دانــد.

درخشــانی تصریــح کــرد: بزرگتریــن عامــت بیمــاری 
ــی  ــی وقت ــودن آن اســت؛ یعن ــت ب ــی عام ــت، ب دیاب
ــه دچــار آن شــده اســت  ــی شــود ک ــرد متوجــه م ف

کــه دیــر اســت.
ــج  ــون پن ــد خ ــت قن ــک تس ــا ی ــت: ب ــراز داش وی اب
دقیقــه ای ســاده مــی تــوان از بیمــاری دیابــت 
جلوگیــری کــرد یــا اگــر مبتــا شــدید درمــان کنیــد 

ــود. ــر ش ــه دی ــل از اینک قب

۶ میلیون نفر در ایران مبتال به دیابت هستند
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خبر

فرهنگی و هنری

بهـمنیار کـه بـود؟
گردآوری: فرشته اسداللهی

یکــی از مشــاهیر و مفاخــر برجســته و معاصــر کرمــان، 
ــل  ــرای تجلی ــه ب ــت؛ ک ــار اس ــد بهمنی ــتاد احم اس
ــادآوری  ــی و ی ــخصیت نام ــن ش ــت از  ای و بزرگداش
اینکــه کرمــان چــه کســانی را در خــود پــرورش 
داده اســت؛ نــام بهمنیــار بــر خیابانــی در شــمال 
ــرای آشــنایی بیشــتر  ــذارده شــده. ب ــدان آزادی گ می
شــهروندان کرمانــی بــا بهمنیــار، مــروری مختصــر بــر 
چگونگــی شــخصیت و کارهــای وی خواهیــم داشــت.
ــان  ــد دهق ــه احم ــب ب ــار ملق ــد بهمنی ــتاد احم اس
روزنامــه نــگار، شــاعر، مــدرس، محقــق ایرانــی و عضــو 

ــت. ــوده اس ــران ب ــتان ای ــته فرهنگس پیوس
ــواده  ــار در 9 بهمــن 1262 خورشــیدی در خان بهمنی
ــود.  ــان گش ــه جه ــم ب ــان چش ــی در کرم ای مذهب
او فرزنــد محمدعلــی مــدرس، مشــهور بــه معلــم 
از دانشــمندان سلســله شــیخیه و مــردی ادیــب و 
ــی  ــی  مهارت ــوم و ادب عرب ــه در عل ــود؛ ک ــل ب فاض
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 
ــه  ــه ای ک ــان مدرس ــدر و در هم ــزد پ ــی را ن ابتدای
وی اداره مــی کــرد فــرا گرفــت. بــزودی آثــار نبــوغ و 
اســتعدادش نمایــان گشــت، بطوریکــه در 16 ســالگی 
صــرف و نحــو و دیگــر فنــون ادب عــرب را بــا مهــارت 
ــف  ــل، تالی ــاب عوام ــر کت ــود و ب ــی نم ــس م تدری
پــدرش بــه عربــی شــرحی نوشــت، بــا ایــن وجــود در 
ــواره در  ــرد و هم ــی ک ــل نم ــه ای تعل ــن لحظ آموخت

ــود. ــن ب ــال آموخت ح
او پــس از آموختــن ادب فارســی و عربــی بــه فراگیری 
و  ریاضیــات  فلســفه،  حدیــث،  تفســیر،  و  اصــول 
ــان  ــم پرداخــت؛ و زب ــی اصــول علمــی طــب قدی حت
انگلیســی را نیــز فــرا گرفــت. بهمنیــار پــس از مــرگ 
پــدر بــا کمــک بــرادر بزرگتــرش جوادآقــا اداره 
ــه در  ــا آنک ــت؛ ت ــده گرف ــر عه ــه را ب ــه علمی مدرس
ســال 1287 خورشــیدی روش تدریــس جدیــد را 
برگزیــد و در همــان مدرســه پــدر، مدرســه ای چهــار 
کاســه بــه نــام تربیــت تاســیس کــرد؛ کــه بعدهــا بــه 
ــد  ــدی بع ــذاری شــد. چن ــام مدرســه ســعادت نامگ ن
ــیس  ــامیه تاس ــام اس ــه ن ــه ای ب ــز مدرس ــم نی در ب
نمــود؛ کــه آن مدرســه نیــز بعدهــا بــه عمادیــه 
تغییــر نــام داد. بهمنیــار تــا ســن ســی ســالگی 
ــره ای  ــود و حج ــم ب ــرادرش معم ــدر و ب ــون پ همچ
در مدرســه ابراهیمیــه داشــت. ایــن مدرســه از عالــی 
ــه  ــا ب ــود؛ وی آنج ــان ب ــم کرم ــدارس قدی ــن م تری
تحصیــل، تدریــس و مطالعــه مــی پرداخــت. اســتاد از 
مدرســان مشــهور زبــان و ادبیــات عــرب و بــه تجــدد 
ــه  ــار روزنام ــار در انتش ــود. بهمنی ــروف ب ــی مع خواه
ــه  ــه مقال ــکاری داشــت و در آن روزنام ــان« هم »کرم
مــی نوشــت. و از پیشــگامان جنبــش مشــروطیت 
ــش  ــن جنب ــوع ای ــا وق ــت، وی ب ــی رف ــمار م ــه ش ب

ــود. پــس  ــه مشــروطه خواهــان پیوســته ب بافاصلــه ب
از شکســت محمدعلــی شــاه در تهــران دو حــزب 
دمکــرات عامیــون و حــزب اعتدالیــون پــا بــه عرصــه 
ــه عضویــت حــزب  ــد. بهمنیــار ب سیاســت نهــاده بودن
ــه  ــال 1289)ه.ش( روزنام ــده و در س ــرات درآم دمک
»دهقــان« ارگان آن حــزب را منتشــر کــرد. از آن 
ــروف گشــت.  ــان مع ــد دهق ــه احم ــه ب ــود ک ــان ب زم
ــه در  ــود ک ــانی ب ــن کس ــگام او از معروفتری در آن هن
ــه در  ــا اینک ــود؛ ت ــر ب ــرات موث ــزب دموک ــت ح تقوی
ــی  ــگ جهان ــبب جن ــه س ــیدی ب ــال 1294 خورش س
اول بــا عــده ای از آزادیخواهــان کرمــان دســتگیر 
ــد و در  ــارس تبعی ــه ف ــی ب ــد آلمان ــراه چن ــه هم و ب
ــی  ــام موقعیت ــن ای ــد. در ای ــی گردی ــنجان زندان ارس
ــان ترکــی  ــه فراگیــری زب ــار ب پیــش آمــد کــه بهمنی
عثمانــی پرداخــت و صــرف و نحــوی بــرای زبــان 

ــدان  ــن در زن ــت. او همچنی ــی نوش ــه فارس ــی ب ترک
ــم نجــوم  ــرام عل ــام به ــه ن ــر زرتشــتی ب ــک نف ــزد ی ن
را فــرا گرفــت. وی در ســال 1295 از زنــدان آزاد 
ــه  ــران ب ــود. در ته ــت نم ــران عزیم ــه ته ــت و ب گش
خدمــت وزارت مالیــه درآمــد و بــا ســمت بــازرس بــه 
مشــهد اعــزام شــد؛ و هفــت ســال در مشــهد بــه ســر 
ــاعران و  ــا ش ــنایی ب ــن آش ــدت ضم ــن م ــرد. در ای ب
ــر آزاد را در  ــه فک ــزرگ خراســان، روزنام ســخنوران ب
ــال منتشــر  ــدت دو س ــه م ــیدی ب ــال 1301 خوش س
نمــود. ســپس در ســال 1303)ه.ش( بــه تهــران 
بازگشــت و انتشــار »فکــرآزاد« را در پایتخــت بــه 
صــورت هفتگــی ادامــه داد. در ســال 1305)ه.ش( بــه 
ســمت ریاســت دارالمعلمیــن تبریــز برگزیــده شــد؛ از 
آنجــا کــه بــه تدریــس نیــز عاقــه داشــت بــه تدریــس 
ــک  ــد. ی ــغول گردی ــم مش ــه ه ــتان محمدی در دبیرس

ســال بعــد بــه دعــوت وزارت عدلیــه عهــده دار امــور 
ــن و  ــهرهای قزوی ــال در ش ــد س ــد؛ و چن ــاوت ش قض
ــعی  ــه س ــه ب ــا اینک ــه قضــاوت پرداخــت ت ــدان ب هم
اعتمادالدولــه، وزیــر فرهنــگ وقــت بــه وزارت معــارف 
شــرف،  امیرکبیــر،  مــدارس  در  و  یافــت  انتقــال 
دارالفنــون، علمیــه و ثــروت بــه تدریــس ادبیــات 
ــد.  ــی، منطــق و فلســفه مشــغول گردی فارســی و عرب
او در ســال 1310) ه.ش( در  دارلمعلمیــن عالــی کــه 
ــی  ــس م ــام داد، تدری ــر ن ــی تغیی ــه دانشســرای عال ب
ــخ ادبیــات در  ــه عنــوان اســتاد تاری نمــود و ســپس ب
دانشــگاه معقــول و منقــول تدریــس را ادامــه داد. 
ــه  ــگاه ب ــیس دانش ــون تاس ــال 1312)ه.ش( قان در س
ــب  ــرای کس ــگاه ب ــان دانش ــید و مدرس ــب رس تصوی
ــرا  ــدرک دکت ــه داشــتن م ــور ب ــتادی مجب ــه اس درج
بودنــد؛ بهمنیــار کتابــی در شــرح احــوال و آثــار 
ــا  ــت ت ــاله نوش ــوان رس ــه عن ــاد ب ــن عب ــب اب صاح
ــود  ــناخته ش ــرا ش ــد دکت ــات او در ح ــزان تحصی می
و بتوانــد اســتحقاق تدریــس در دانشــگاه و رتبــه 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــد. در هفتمی ــدا کن ــتادی پی اس
دانشــگاه کــه بــه ریاســت وزیــر فرهنــگ وقــت 
ــاله  ــوع رس ــد؛ موض ــکیل ش ــت تش ــی اصغرحکم عل
ــی  ــتادان نام ــر از اس ــدادی دیگ ــار و تع ــد بهمنی احم
ــر،  ــان فروزانف ــع الزم ــین گل گاب، بدی ــد: حس مانن
ســعید نفیســی، عبــاس اقبــال آشــتیانی و ... تصویــب 
گردیــد. بهمنیــار در ســال1321 خورشــیدی بــه 
عضویــت پیوســته فرهنگســتان ایــران انتخــاب شــد. او 
عــاوه بــر مقاالتــی کــه در جرایــد نگاشــته؛ رســاالت 
ــار  آموزشــی متعــددی را متتشــر کــرده اســت. بهمنی
ــر دهخــدا  ــی اکب ــه عل ــا عام از ســال 1318)ه.ش( ب
ــه هــم همــکاری داشــته اســت.  ــت نام ــم لغ در تنظی
حاصــل 52 ســال کار مــداوم در عمــر 74 ســاله احمــد 
بهمنیــار آثــار و تالیفاتــی اســت کــه بــه برخــی از آنهــا 

ــی شــود. اشــاره م
ــی  ــیخ اب ــات ش ــی مقام ــرارالتوحید ف ــح اس - تصحی

ــعید س
- تصحیح التوســل الی الترسل

- تصحیح تاریخ بیهقی
-ترجمه زبده التواریخ در تاریخ آل ســلجوق

- شــرح حال صاحب ابن عباد 
- مجمع االمثال- داســتان نامه بهمنیاری

- تاریخ ادبیلت عرب در ســه جلد 
ســرانجام در روز جمعــه 12 آبــان 1334)ه.ش( در 
منــزل شــخصی خــود در تهــران، خیابــان عیــن 
الدولــه درگذشــت. پیکــر احمــد بهمنیــار طبــق 
ــه  ــن ب ــل و در وادی ایم ــا حم ــه کرب ــت وی ب وصی

ــد. ــپرده ش ــاک س خ
ــالها  ــاس س ــه پ ــی ب ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث انجم
برگــزاری  طــی  وی  فرهنگــی  و  علمــی  خدمــات 
ــان  ــاه 1384 ایش ــتی در 29 آذر م ــم بزرگداش مراس
ــی  ــن معرف ــران زمی ــر ای ــی از مفاخ ــوان یک ــه عن را ب
کــرد و لــوح تقدیــری بــه خانــواده اســتاد اهــدا نمــود.

کتاب، جسم و روح را با نشاط می کند
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار کرمــان 
گفــت: اگــر کتــاب نبــود تاریــخ و ادبیــات خــود را گــم 
می کردیــم  اگــر فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی فرامــوش 
شــود ســابقه بشــریت نیــز فرامــوش شــده و مراجعــه بــه 

تجربــه گذشــتگان ســخت می شــود.
سیاســت روشــن/حمید ذکاء اســدی در مراســم افتتاحیه 
ــران  ــاب و ناشــران ای ــزرگ کت پانزدهمیــن نمایشــگاه ب
ــی مکــرم  ــت نب ــن لحظــات بعث ــان گفــت: اولی در کرم
اســام)ص( بــا امــر بــه خوانــدن از طــرف خداونــد بــوده 
ــت،  ــان رحل ــز در زم ــر)ص( نی ــن پیامب ــت؛ همچنی اس
همــه مســلمانان را بــه اطاعــت از قــرآن و اهل بیــت)ع( 
دعــوت کــرد، ایــن موضــوع یعنــی آنچــه کــه می توانــد 
جســم و روح مــا را بــا نشــاط کنــد مراجعــه بــه کتــاب 

اســت.
ذکاء  اســدی بــا بیــان اینکــه تعــداد کتابخانه هــای 
ــته  ــد داش ــد رش ــان 14 درص ــتان کرم ــی در اس عموم
ــود در  ــب موج ــش کت ــه افزای ــت: در زمین ــت، گف اس
در  و  داشــته ایم  درصــدی   11 رشــد  کتابخانه هــا 

ــدی  ــد 19 درص ــا رش ــن کتاب ه ــداد عناوی ــه تع زمین
ــتان  ــال در اس ــای فع ــداد انتشــاراتی ه ــه تع و در زمین
ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــدی ب ــد 40 درص ــان رش کرم

ــرایطی  ــه ش ــد ک ــن ش ــتار ای ــه خواس ــن اینک وی ضم
ــا  ــی کتاب ه ــخ اینترنت ــم نس ــه بتوانی ــود ک ــاد ش ایج
در کتابخانه هــا قابــل دســترس شــود، گفــت: ایــن 
ــر  ــی بســیار موث ــج فرهنــگ کتابخوان ــت در تروی وضعی

ــت. اس
اســتاندار  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
ــاب  ــوزه کت ــی ح ــت های تخصص ــت: نشس ــان گف کرم
ــدی  ــد 94 درص ــان رش ــتان کرم ــی در اس و کتابخوان
از  اســتفاده  افــزود:  وی  همچنیــن  اســت.  داشــته 
ــدان  ــا و فرزن ــویق خانواده ه ــرای تش ــازی ب ــای مج فض
ــد  ــر اســت و بای ــه بســیار موث ــه مطالع ــه روی آوری ب ب
از تکنولــوژی روز در کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
کرمــان اســتفاده کــرد. ذکاء اســدی ادامــه داد: یکــی از 
ــور  ــر کش ــعه یافتگی در ه ــاخص های توس ــن ش باالتری
ــا  ــس ب ــزان مطالعــه آن کشــور اســت و هــر چــه ان می

ــاد  ــداف اقتص ــه اه ــود ب ــتر ش ــتان بیش ــاب در اس کت
ــم.  ــدا می کنی ــر دســت پی ــر و زودت ــز بهت ــی نی مقاومت
ــی  ــی و تخصص ــگاه های فصل ــزاری نمایش ــر برگ وی ب

کتــاب در اســتان کرمــان تاکیــد کــرد و افــزود: هــر چــه 
ــزار  ــتر برگ ــان بیش ــتان کرم ــگاه ها در اس ــن نمایش ای
ــر اســت. ــه لحــاظ موث شــود در توســعه اســتان از هم

 کتاب،
 منشأ سعادت جامعه بشری است

نماینــده ولــی فقیــه وامــام جمعــه کرمــان گفــت: 
ــر  ــه و ب ــواره در حــال مطالع ــری هم ــام معظــم رهب مق
ــی، راهنمایــی کــردن  ــد کــه کتابخوان ایــن اعتقــاد بودن

ــد. ــی کن ــان م ــان را آس جوان
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 
ــگان  ــد نخب ــت برخــی خــواص مانن ــورد رضای کشــور م
ــزود: منشــأ ســعادت و  ــان اف ــه کرم ــام جمع نیســت. ام
ــه  ــته ب ــری وابس ــه بش ــا و جامع ــان ه ــبختی انس خوش
ــان  ــم و خواه ــنه فه ــردم تش ــت، م ــاب اس ــه کت مطالع
ســیراب شــدن هســتند، امــا امکانــات محــدود و ضعیــف 
اســت. آیــت اهلل جعفــری  بــا اشــاره بــه خاطــرات خــود 
ــم  ــام معظ ــرد: مق ــار ک ــری، اظه ــم رهب ــام معظ ــا مق ب
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــه و ب ــال مطالع ــواره در ح ــری هم رهب
ــان را  ــردن جوان ــی ک ــی، راهنمای ــه کتابخوان ــد ک بودن

آســان مــی کنــد.
ــر انقــاب اســامی از  ــزود: رهب ــان اف ــام جمعــه کرم ام
ــرای مطالعــه کتــاب اســتفاده  کوچــک تریــن فرصــت ب
ــود و  ــز ب ــه ی ایشــان اعجــاب انگی ــد،  مطالع ــی کردن م

بایــد الگــوی همــه مــردم قــرار گیــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در کرمــان بــا اشــاره بــه آیــه 125 
ســوره حکمــت، اظهــار کــرد: بنــا بــر ایــن آیــه، حکمــت 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــد ب ــان باش ــا بره ــراه ب ــد هم بای

ــن شــیوه جــدال کــرد. ــن و نیکوتری بهتری
ــظ  ــخصیت واع ــوص ش ــه در خص ــی فقی ــده ول نماین
ــوم  ــد مرح ــت: مانن ــفی گف ــی فلس ــد تق ــهید محم ش
فلســفی در ســطح کشــور نداریــم چــرا کــه او بــه 
ــان از  ــود؛ ایش ــد ب ــک هنرمن ــه ی ــح کلم ــای صحی معن
ــام  ــه ام ــوی ک ــه نح ــد ب ــوردار بودن ــی برخ ــوغ خاص نب
فرمونــد کــه بعــد از مرحــوم فلســفی، نفــر دومــی نبــوده 

ــت. اس

نمایشگاه کتاب، همزمان با هفته 
کتاب آغاز شد

ــان  ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
گفــت: 44 هــزار عنــوان کتــاب در پانزدهمین نمایشــگاه 
ــت و 250  ــوم اس ــد عم ــرض دی ــان در مع ــاب کرم کت
ــر  ــر از سراس ــر برت ــدود 300 ناش ــور ح ــا حض ــه ب غرف

ــت. ــاد شده اس ــگاه ایج ــور در نمایش کش
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 شــاخص های توســعه یافتگــی 

اســت.
وی افــزود: تولیــد کتــاب و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی 
ــود،  ــق می ش ــاب محق ــگاه های کت ــزاری نمایش ــا برگ ب
ــک  ــان ی ــتان کرم ــاب در اس ــگاه کت ــزاری نمایش برگ
انجــام  اســت کــه همــه ســاله  فرهنگــی  رویــداد 

. می شــود
ــاه  در کل  ــان م ــاب از 24 آب ــه کت ــزاده گفــت: هفت علی
ــای اداره کل  ــام برنامه ه ــاز شــده اســت و تم کشــور آغ
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان در ایــن هفتــه حــول 

ــزی شــده  اســت. ــاب برنامه ری محــور کت
علیــزاده بــا بیــان اینکــه کتاب هــا بــا تخفیــف 30 
پانزدهمیــن  افــزود:  می شــود،  عرضــه  درصــدی 
بــه  فضایــی  در  کرمــان  اســتان  کتــاب  نمایشــگاه 
ــع در محــل دائمــی  ــر مرب مســاحت 5 هــزار و 200 مت
نمایشــگاه های جنوب شــرق کشــور در جــاده باغیــن 

ــت. ــده  اس ــا ش برپ
وی اظهارداشــت: 600 میلیــون تومــان بــن کارت کتــاب 
عرضــه شــده و از طریــق ایــن بــن کارت هــا از تعــدادی 
ــز می شــود  ــان نی از کتابفروشــی های ســطح شــهر کرم

کتــاب خریــداری کــرد.

کارگاه تاریخ نگاری انقالب
 در کرمان برگزار شد

ــی  ــان شناس ــی در کارگاه جری ــر علیمردان ــی اکب عل
تاریــخ نــگاری انقــاب اســامی گفــت: فعالیــت هــای 
ــابقه  ــه س ــا دو ده ــی ب ــناد تاریخ ــی اس ــز بررس مرک
ــام معظــم رهبــری اســت. برآمــده از فرمایشــات مق

ــا  ــز بررســی اســناد تاریخــی ب ــر/ پژوهشــگر مرک مه
اشــاره بــه وجــود 60 میلیــون ســند از بایگانــی هــای 
ــان در   ــردم کرم ــارزات م ــناد مب ــزود: اس ــاواک اف س
ــد  ــده چن ــع آوری ش ــاب جم ــد کت ــا 20 جل 15 ت
جلــد آن هــا  همزمــان بــا دهــه فجــر رونمائــی مــی 

شــود.
ــده  ــای مان ــر ج ــناد ب ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب علیمردان
از رژیــم پهلــوی، اظهــار کــرد: تبییــن اســناد رژیــم 
ــال  ــه دنب ــی ک ــی از اهداف ــگان یک ــه بیگان ــوی ب پهل

ــم. ــی کنی م
ــه وجــود اســناد اســتبداد و خفقــان  ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــردم گف ــه م ــان ب ــم هایش ــوی و ظل ــم پهل رژی
اســنادی از فســاد رژیــم پهلــوی در خصــوص تبعیــض 
ــد کشــور  ــی ده ــه نشــان م ــود دارد ک ــی وج طبقات
دارای دو قشــر برخــوردار و عقــب مانــده و فقیــر 

ــود. ب
علیمردانــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه پایــگاه رژیــم 
پهلــوی خــارج مرزهــا و در دولــت هــای بیگانــه بــود، 
ــع  ــل مناف ــه دلی ــم ب ــه ه ــای بیگان ــت ه ــزود: دول اف

خــود از ایــن رژیــم فاســد حمایــت مــی کردنــد.

کرمان، پیشتاز ترویج کتابخوانی

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع
گفــت: 21 نفــر از اعضــای هیئــت نظــارت بــر کتــاب 
ــی  ــی کشــور معرف ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه ش ب
ــرگروه های  ــوان س ــه عن ــم ب ــر ه ــش از 100 نف و بی

ــدند. ــاب ش ــور انتخ ــاب در کش ــارت کت ــت نظ هیئ
سیاســت روشن/ســید عباس صالحــی  در دیــدار بــا 
ــه در  ــده ولی فقی ــری نماین ــید یحیی جعف ــت اهلل س آی

اســتان و امــام جمعــه کرمــان اظهار داشــت: تشــکیل 
ــه در  ــود ک ــه ای ب ــاب مصوب ــر کت ــارت ب ــت نظ هیئ

ــی نشــد. ــل اجرای ــت قب دول
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع
ــم  ــت یازده ــت در دول ــن هیئ ــکیل ای ــه داد: تش ادام
در دســتور کار قــرار گرفــت؛ طبــق اساســنامه شــورای 
ــاد  ــد وزارت ارش ــور بای ــی کش ــاب فرهنگ ــی انق عال

ــه  ــر کتــاب ب ــه عنــوان هیئــت نظــارت ب ــرادی را ب اف
ــد. ــی کن ــی معرف ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش

ــاالن و  ــاب بزرگس ــش کت ــر در بخ ــزود: 16 نف وی اف
ــرای  ــان ب ــودک و نوجوان ــاب ک ــش کت ــر در بخ 5 نف
تشــکیل هیئــت نظــارت بــر کتــاب کشــور بــه شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی شــدند و بیــش 
ــت  ــرگروه های هیئ ــوان س ــه عن ــم ب ــر ه از 100 نف
نظــارت کتــاب در کشــور انتخــاب شــدند کــه برخــی 
وظایــف در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی بــر عهــده آنهــا 

اســت.
صالحــی گفــت: نمایشــگاه کتــاب جمهــوری اســامی 
ــاه  ــه در آبان م ــت ک ــی اس ــاق مل ــک اتف ــران ی در ته
ــرف  ــج و مص ــد، تروی ــد تولی ــود و بای ــزار می ش برگ
شــود،  پیگیــری  جدیــت  بــا  کشــور  در  کتــاب 
ــران  ــی در ته ــای خوب ــال فعالیت ه ــبختانه امس خوش
ــت و  ــده اس ــام ش ــاب انج ــوزه کت ــتان ها در ح و اس
کرمــان یکــی از اســتان های خــوب کشــور در زمینــه 
ــاب  ــزرگ کت ــی اســت و نمایشــگاه ب ــج کتابخوان تروی
در کرمــان نیــز همزمــان بــا آغــاز هفتــه کتــاب 

برگــزار می شــود.
ــا  ــرای م ــور ب ــوب کش ــگ مکت ــه داد: فرهن وی ادام
بســیار اهمیــت دارد خوشــبختانه اکثــر فعالیــت هــای 
فرهنگــی در اســتان کرمــان بــه خوبــی برگــزار و 

می شــود. پیگیــری 
وی خاطــر نشــان کــرد: اگــر چــه رقبــای زیــادی بــرای 
ــاب را  ــز جــای کت ــچ چی ــا هی ــده ام ــد آم ــاب پدی کت
ــاب  ــای کت ــد ج ــانه ای نمی توان ــچ رس ــرد هی نمی گی
ــاب خاضــع  ــل کت ــه رســانه ها در مقاب ــرد و هم را بگی

می شــوند.
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ مع
ــوزه  ــی در ح ــات خوب ــاب اتفاق ــس از انق ــزود: پ اف
ــی حاصــل شــده اســت. ــی و کیف ــاب از نظــر کم کت

ــاپ  ــن چ ــته جش ــال گذش ــرد: س ــان ک وی خاطرنش
یــک میلیــون کتــاب پــس از انقــاب در کشــور 

ــد. ــزار ش برگ
صالحــی بیــان کــرد: در مجمــوع 222 هــزار کتــاب در 
دولــت یازدهــم منتشــر شــده اســت و درهفــت ماهــه 
ــاب در  ــد کت ــزار جل ــدود 39 ه ــال ح ــدای امس ابت
ــه چــاپ رســید. همچنیــن 3 ســال گذشــته  کشــور ب
ــده  ــر ش ــی منتش ــاپ اول ــاب چ ــزار و 138 کت 13 ه
ــاپ  ــز چ ــاب نی ــوان کت ــزار و 360 عن ــت و 91 ه اس

مجــدد شــده  اســت.
ــزار  ــدود 8 ه ــانی ح ــوم انس ــوزه عل ــزود: در ح وی اف
جلــد کتــاب، بخــش دیــن 4 هــزار و 761 جلــد، هنــر 
ــودک و نوجــوان  ــد و ک ــزار و 705 جل ــات 5 ه و ادبی
5 هــزار و 501 جلــد کتــاب بــه چــاپ رســیده اســت.



خبر

کریمی را به سمت مربیگری
 هول می دهند؟

ــي کریمــي اولیــن دوره کاس هــاي مربیگــري اش را  عل
ــري  ــدرک مربیگ ــد م ــق ش ــر گذاشــت و موف پشــت س

ــه دســت بیــاورد. درجــه ســوم آســیا را ب
کاس هــاي  دوره  اولیــن  کریمــي  پارســینه/علي 
مربیگــري اش را پشــت ســر گذاشــت و موفــق شــد 
ــت  ــه دس ــیا را ب ــوم آس ــه س ــري درج ــدرک مربیگ م

بیــاورد.
ــش  ــران، پی ــال ای ــدني فوتب ــتاره فراموش نش ــوق س ف
ــوان  ــه عن ــي ب ــوع مدرک ــر ن ــت ه ــدون دریاف ــن ب از ای
دســتیار کــي روش روي نیمکــت تیــم 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 ملت هــای 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 
ــی  ــود در تیــم مل ــران ب ــال ای ــه نفــع فوتب ــدم کــه ب دی
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.
ــا  ــا ب ــا صرف ــد ام ــی کارآم ــک مرب ــه ی ــل شــدن ب تبدی
ــرن  ــون بای ــی چ ــزرگ اروپای ــای ب ــم ه ــور در تی حض
ــد  ــد دی ــت و بای ــر نیس ــکان پذی ــالکه ام ــخ و ش مونی
کریمــی مــی توانــد خلــق و خــوی دوران بازیگــری خــود 
را کنــار بگــذارد و تبدیــل بــه مربــی شــود کــه کارایــی 

ــد؟ ــته باش ــش داش ــرای تیم الزم را ب
خیلــی هــا فعــا بــر ایــن باورنــد کــه کریمــی بــا فشــار 
ــای  ــه کاس ه ــود دارد ب ــه روی دوش خ ــانه ای ک رس
ــب  ــود عق ــای خ ــم دوره ای ه ــا از ه ــه ت ــری رفت مربیگ
ــای  ــه مارادون ــت ک ــن اس ــر ای ــاله دیگ ــا مس ــد ام نیفت
ــران  ــری دیگ ــته فک ــاس خواس ــر اس ــگاه ب ــیا هیچ آس
ــی  ــل پیش بین ــل غیرقاب ــن دلی ــه همی ــرده ب کاری نک
تریــن بازیکــن تاریــخ فوتبــال ایــران لقــب گرفتــه اســت.
بایــد دیــد علــی کریمــی می توانــد در قامــت مربــی هــم 
ــد و  ــل بزن ــود را دریب ــای خ ــم دوره ای ه ــیاری از ه بس
ــر؟  ــا خی ــد ی ــوب کن ــا میخک ــای تلویزیون ه ــردم را پ م

ــه... اگــر بخواهــد؛ چــرا کــه ن
امیر قلعه نوعی:

به خاطر تیم ملی تمام ضررها را به 
جان می خریم

ــات  ــت: تعطی ــز گف ــازی تبری ــم تراکتورس ــرمربی تی س
لیــگ ایــران در هیــچ جــای دنیــا مرســوم نیســت ولــی 
اگــر ســود آن نصیــب تیــم ملــی شــود تمــام ضررهــا را 

ــم. ــان می خری ــه ج ب
تمریــن  حاشــیه  در  قلعه نویــی  امیــر   ایســنا/ 
تراکتورســازی در کیــش تعطیلــی لیــگ برتــر را بســیار 
مضــر خوانــد و دراین بــاره گفــت: قطعــاً تعطیــات لیــگ 
ــال کشــور وارد  ــه فوتب ــه بدن ــد آســیب جــدی ب می توان
کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه اساســاً تعطیــل کــردن 

ــت. ــوم نیس ــا مرس ــای دنی ــچ کج ــگ در هی لی
ــه جــام  ــا ب ــی م ــم مل ــر تی ــا این وجــود اگ ــزود: ب وی اف
ــیار  ــتیم و بس ــر هس ــا مفتخ ــد، م ــدا کن ــی راه پی جهان
خوشــحال می شــویم کــه ســود ایــن تعطیــات نصیــب 
ــام  ــر تم ــن خاط ــه همی ــود ب ــورمان ش ــی کش ــم مل تی

ــم. ــان می خری ــه ج ــا را ب ضرره
ســرمربی تراکتورســازی تبریــز، شــرایط ایــن تیــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــوب عن ــیار خ را بس
ــده  ــه در آین ــم ک ــم امیدواری شــرایط روحــی خــوب تی
نزدیــک بتوانیــم طلســم 16 ســاله را بشــکنیم و بتوانیــم 

ــم. ــرار بگیری ــانزدهم ق ــر ش ــگ برت ــدر لی در ص
ــرد:  ــار ک ــا اظه ــایر تیم ه ــی س ــاره ارزیاب ــی درب قلعه نوی
در حــال حاضــر شــرایط ارزیابــی از ســایر تیم هــا وجــود 
ــوان لیــگ  ــرا بازی هــای انجــام شــده را نمی ت ــدارد زی ن
نامیــد. زمانــی کــه بازی هــا به صــورت کامــل و مســتمر 
ــار تیم هــا مشــخص شــود آن زمــان  برگــزار شــود و عی
ــا  ــه ب ــوان در رابط ــا می ت ــی آن ه ــا ارزیاب ــه ب ــت ک اس

ــر داد. ــدان نظ ــر در می ــای حاض ــرایط تیم ه ش
ســرمربی تراکتورســازی تبریــز بــا ابــراز نگرانــی از 
وضعیــت بازیکنــان مصــدوم ایــن تیــم گفــت: امیدواریــم 
ــی  ــرایط آرمان ــه ش ــر ب ــه زودت ــان مصــدوم هرچ بازیکن
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 

ــد. ــاح ش ــیرجان افتت س
سیاســت روشــن/ مجموعــه ورزشــی گل گهر ســیرجان در 
ســفر اســحاق جهانگیــری بــه اســتان کرمــان بــا حضــور 
ــد.  ــاح ش ــتانی افتت ــوری و اس ــئوالن کش ــی از مس جمع
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر ســیرجان 
در حاشــیه ایــن آییــن گفــت: مجموعــه ورزشــی گل گهــر 
17 هــزار و 200 مترمربــع فضــای سرپوشــیده و 11 هــزار 
و 900 مترمربــع فضــای روبــاز دارد. ناصــر تقــی زاده 
ــالن  ــع دارای س ــن مجتم ــیده ای ــای سرپوش ــزود: فض اف
ــرداری، بدنســازی،  ــه ب ــتیک، وزن ــای کشــتی، ژیمناس ه
ــای  ــت ، در فض ــره اس ــک و غی ــاق پزش ــدازی، ات تیران
ــر و  ــزار نف ــت ســه ه ــا ظرفی ــال ب ــن فوتب ــز، زمی ــاز نی ب
ــزار و 600  ــاحت یکه ــه مس ــس ب ــن تنی ــه زمی 2 قطع
ــت:  ــرار دارد. وی گف ــر ق ــت 150 نف ــا ظرفی ــع ب مترمرب
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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ــک  ــگ ی ــای لی ــه در بازی ه ــن فصــل ک ــط در ای ــه فق ن
ســال قبــل هــم هــر زمــان تیــم مــس بــا نتیجــه گیــری 
در چنــد بــازی، همــه را دلگــرم می کــرد کــه خبــر 
خوبــی در راه اســت و همــه چشــم ها را بــه ســمت 
ــا  ــرایط ب ــن ش ــت در همی ــرد، درس ــتاق می ک ــود مش خ
یــک نتیجــه ی بــد چنــان آب ســردی را بــر پیکــر همــه 
ــرد. ــرد می ک ــود دلس ــگان را از خ ــه هم ــت ک می ریخ

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 مســی ها خیلــی زود ارضــا 
می شــوند و یــا اینکــه آن هــا دوســت ندارنــد یــک رونــد 
موفقیــت را بــه صــورت دامنــه دار دنبــال کننــد و از نظــر 
روانــی و فکــری خیلــی بــر ایــن موضــوع اعتقــاد ندارنــد 
کــه موفقیت هــای آن هــا بــرای رســیدن بــه نتیجــه بایــد 

پایــدار و دامنــه دار باشــد!
ــاق  ــان اتف ــا هم ــان دقیق ــپیدرود در کرم ــه س ــت ب باخ
ــین در  ــای باالنش ــی از تیم ه ــه یک ــپیدرود ک ــود... س ب
ــری  ــف دندان گی ــان حری ــا در کرم ــت اص ــدول اس ج
نبــود کــه مــس بــه واســطه ی ســبک بــازی ایــن تیــم و 

بــه صــورت فنــی مغلــوب ایــن تیــم شــود... مــس در ایــن 
ــد  ــا قبــل از دقیقــه 70 آنقــدر ب ــه خصــوص ت ــازی و ب ب
بــود کــه خــودش بــرای بــرد حریــف بــه آن هــا بفرمــا زد... 
ــد. ــتر می کن ــا بیش ــرای کرمانی ه ــت را ب ــن داغ باخ و ای

اینکــه چــرا مــس کرمــان بــرای موفقیــت حریــص نیســت 
ــت  ــده اس ــه ش ــم جنب ــدر ک ــم آنق ــن تی ــه ای ــا اینک و ی
کــه درســت بعــد از چنــد تعریــف و تمجیــد بــه بدتریــن 
شــکل ممکــن همــه را ناامیــد می کنــد ســوال بــزرگ در 
ــل  ــد پاســخ آن را در عل ــان اســت... ســوالی کــه بای کرم

فنــی و غیــر فنــی جســتجو کــرد.
ــذرد  ــم می گ ــن تی ــی ای ــن کل ــه در ذه ــی ک موضوعات
ــر  ــن اث ــکل ممک ــن ش ــه بدتری ــابقه ب ــن مس و در زمی
ــل  ــدم می ــی و ع ــی کم جنبگ ــر روان ــذارد... از نظ می گ
بــه جنگندگــی و بــه نوعــی تنبلــی خــود خواســته 
ــال  ــه از س ــس ک ــود... م ــوب می ش ــاری محس ــک بیم ی
ــه  ــا ب ــده باشــد ام ــد برن ــل نشــان داده اســت می توان قب
طــور خودخواســته ناگهــان پنچــر می شــود و همــه 
موفقیت هایــش را یکجــا از دســت می دهــد 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 

ــرد... ــدا ک ــی پی ــوم درمان ش

سپیدرود در کرمان سپیدبخت شد

صنعت مـس بـی جـنبه!
سعید قرایی

از  فصــل  ایــن  در  مــس  خانگــی  شکســت  اولیــن 
رقابت هــای لیــگ دســته اول کشــور بــه شــدت همــه ی 
کرمانی هــا را ناراحــت و غمگیــن کــرد و ایــن وظیفــه ی 
ــرای دلجویــی از آن هــا در بازی هــای آتــی  مســی ها را ب

ــرد. ــد ک ــنگین ترهم خواه س
باشــگاه مس/اولیــن نکتــه ای کــه پیــش از بــازی در ذوق 
همــگان مــی زد، کیفیــت بســیار پائیــن چمــن ورزشــگاه 
باهنــر کرمــان اســت کــه روز بــه روز هــم بدتــر می شــود. 
ظاهــرا هیــچ عزمــی بــرای نگهــداری اصولــی و صحیــح از 
ان وجــود نــدارد و بــا ایــن رونــد تــا چنــد هفتــه ی 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
مراســم  مــس  باشــگاه  ســوی  از  بــازی  از  پیــش 
ــوت  ــدری پیشکس ــور پورحی ــرای منص ــتی ب گرامیداش
ــا آهنگ هــای  ــد و ب ــزار گردی ــال کشــور برگ ــد فوتب فقی
متناســب و همچنیــن اهــدای گل بــه عکــس بــزرگ او از 
ســوی عوامــل دو تیــم، یــاد و خاطــره ی این پیشکســوت 

ــته شــد. ــی داش ــران گرام ــال ای فوتب
احمــد زنــده روح 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 

ــری داد. ــه زینال خی ب
ــم مــس ســبب شــد  ــراوان در ترکیــب تی غیبت هــای ف
کــه بســیاری از بازیکنــان جــوان مــس در ترکیــب ثابــت 
ــز در پســت های  ــرات نی ــد و برخــی نف ــرار بگیرن ــم ق تی

غیــر تخصصــی خــود بــازی کننــد.
ــن  ــه ای ــاگر ب ــادی تماش ــداد زی ــه تع ــودی ک ــا وج ب
ورزشــگاه نیامــده بــود و کمتــر از هــزار نفــر بــازی مــس 
ــداد  ــن تع ــا همی ــد، ام ــاهده می کردن ــک مش را از نزدی
ــا متدهــای روز از جملــه تشــویق ایســلندی  هــواداران ب

ــد. ــس پرداختن ــم م ــت از تی ــه حمای ب
تعــدادی از بازیکنــان مــس بــرای اولیــن بــار در ترکیــب 
ــد و در  ــدان رفتن ــه می ــر ب ــگاه باهن ــم در ورزش ــن تی ای
ــی  ــین تهام ــه حس ــدند. از جمل ــی ش ــس اول ــان م کرم
ــس  ــرای م ــر ب ــازی در باهن ــه ب ــری ک ــی مظه و مصطف

ــد. ــه کردن ــار تجرب ــن ب ــرای اولی بزرگســال را ب
بــا وجــودی کــه هــواداران مــس از شکســت تیــم خــود 
ــکلی  ــچ مش ــدون هی ــا ب ــد ام ــت بودن ــدت ناراح ــه ش ب
ورزشــگاه را تــرک کردنــد و تنهــا از عوامــل تیــم جبــران 

هرچــه ســریعتر ایــن باخــت را خواســتند.
متاســفانه در ســاعات منتهــی بــه ایــن بــازی جــو 
ــهروندان  ــن ش ــازی بی ــای مج ــی در فض ــیار نامطلوب بس
ــی و  ــود و فحاش ــده ب ــود آم ــه وج ــتی ب ــی و رش کرمان
الفــاظ بســیار زشــت برخــی از هــواداران ســپیدرود و در 
ــبب  ــس س ــواداران م ــی از ه ــری برخ ــل موضع گی مقاب

شــده بــود کــه فضــای بســیار تلخــی بــرای ایــن بــازی 
ــچ وجــه  ــه هی ــه ب ــرد ک در فضــای مجــازی شــکل بگی

ــود. ــده نب زیبن
صــدا و ســیمای کرمــان نیــز کــه بــه طــور کلــی فراموش 
کــرده اســت مقولــه ای بــه نــام پخــش مســتقیم فوتبــال 
ــی  ــای اجتماع ــی از ناهنجاری ه ــوی خیل ــد جل می توان
ــازی  ــن ب ــتقیم ای ــش مس ــر پخ ــاید اگ ــرد و ش را بگی
ــای مجــازی  ــن فضــای زشــت در دنی وجــود داشــت، ای
شــکل نمی گرفــت... ایــن در حالــی بــود کــه در برخــی 

ــبکه ی  ــهر، ش ــیراز و بوش ــل ش ــر مث ــهرهای دیگ از ش
ــش در  ــام مخاطبان ــه تم ــرام ب ــا احت ــا ب ــتانی آن ه اس
ــای خــود را مســتقیم روی  ــازی تیم ه سراســر کشــور ب

ــود. ــرده ب آنتــن ب
ــم  ــه نی ــته اول ب ــگ دس ــای لی ــه بازی ه ــی ک در حال
ــال  ــگ فوتب ــازمان لی ــت، س ــیده اس ــود رس ــل خ فص
ــگ  ــای لی ــگاران تیم ه ــای خبرن ــور از دادن کارت ه کش
ــدگاه  ــک تبعی ــگ ی ــا لی ــرده اســت ت ــاب ک ــی اجتن یک

ــد! ــم باش ــی ه ــگ یک ــهرهای لی ــگاران ش خبرن

راهکارهایی موثر برای سوزاندن یک روزه چربی
بــرای بســیاری از خانــم هــا و برخــی آقایــان اهمیــت 
ــود  ــه خ ــورد عاق ــای م ــاس ه ــد لب ــه بتوانن دارد ک
ــود  ــا بســتگان خ ــتان ی ــع دوس ــیده و در جم را پوش
بدرخشــند. داشــتن اندامــی مناســب ســبب خواهــد 
ــه  ــتر و گزین ــس بیش ــه نف ــاد ب ــرد اعتم ــه ف ــد ک ش
ــته  ــود داش ــاس خ ــاب لب ــرای انتخ ــری ب ــای بهت ه

باشــد.
ــد  ــبب خواه ــب س ــی مناس ــتن اندام ــران/ داش آکا ای
ــه  ــتر و گزین ــس بیش ــه نف ــاد ب ــرد اعتم ــه ف ــد ک ش
ــته  ــود داش ــاس خ ــاب لب ــرای انتخ ــری ب ــای بهت ه
باشــد. عــاوه بــر همــه ایــن دالیــل ظاهــری، اضافــه 
ــدازد.  ــه مخاطــره مــی ان وزن ســامت فــرد را هــم ب
بــه عنــوان مثــال ســبب افزایــش فشــار خــون، ابتــا 
بــه امــراض قلبــی و عروقــی و نیــز دیابــت مــی شــود.

ــیاری از  ــه در بس ــد ک ــی دانن ــوب م ــا خ ــم ه خان
ــاه  ــای کوت ــم ه ــای رژی ــت ه ــی از رعای ــوارد برخ م
ــیدنش  ــا آرزوی پوش ــه آنه ــی را ک ــد لباس ــی توان م
ــا  ــد. ب ــدور کن ــان مق ــرای ش ــد ب ــی را دارن در مهمان
ــا  ــن کار را ب ــه ای ــت ک ــوب اس ــه خ ــال چ ــن ح ای
تمــام دشــواری هایــی کــه دارد بــه صــورت ادامــه دار 
پیگیــری کــرده و از نتایــج آن همیشــه لــذت ببریــم 

ــی. ــک مهمان ــه ی ــن ب ــرای رفت ــا ب ــه تنه ن
ــم  ــا ه ــتند ب ــل هس ــرار ذی ــه از ق ــوارد را ک ــن م ای

ــم: ــی کنی ــرور م م
بــا قطــع مصــرف شــکر، چربــی هــای شــکم را از بیــن 

ید ببر
ــده،  ــه ش ــکرهای تصفی ــا ش ــکر، خصوص ــرف ش مص
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 
ــان  ــذب جری ــرعت ج ــه س ــه ب ــتند ک ــاده ای هس س
ــدن  ــاز ب ــوخت و س ــرای س ــوند و ب ــی ش ــون م خ

ــد.  ــی کنن ــرژی آزاد م ان
ــه  ــدازه باشــد، ب ــزان بیــش از ان ــن می ــه ای ــی ک زمان
ــره  ــی ذخی ــای چرب ــت ه ــل و در باف ــوژن تبدی گلیک
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.

ــه از  ــی شــود ک ــده ای م ــا ســبب پدی ــر قوی ــن ام ای
ــود و  ــی ش ــاد م ــولین« ی ــه انس ــت ب ــه »مقاوم آن ب
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 
ــت  ــکم تخ ــد ش ــی خواهی ــر م ــد. اگ ــان کنی را امتح
ــی  ــای طبیع ــی داشــته باشــید از قنده ــدون چرب و ب

ــازه، عســل  موجــود در مــوادی چــون، میــوه هــای ت
ــد. ــل اســتفاده کنی ــا و نارگی ــی، خرم طبیع

مصــرف پروتیئــن یکــی از راه هایــی اســت کــه مــی 
ــر  ــی هــای شــکمی موث ــردن چرب ــد در از بیــن ب توان
ــی  ــن بیشــتری مصــرف م ــه پروتئی ــی ک باشــد. زمان
ــیر  ــما را س ــری ش ــی ت ــدت طوالن ــرای م ــد ب کنی
ــوص  ــه مخص ــن ک ــون گرلی ــی دارد و هورم ــه م نگ
ــم  ــری بیشــتری را ه ــر ترشــح و کال اشتهاســت کمت

ــد. ــد ش ــوزانده خواه ــدن س در ب
ــی، کــه  مصــرف پروتئیــن کافــی در هــر وعــده غذای
20 تــا 30 گــرم پروتئیــن را در برداشــته باشــد، مــی 
ــش  ــث افزای ــتر باع ــری بیش ــوزاندن کال ــا س ــد ب توان
ــود.  ــدن ش ــاز ب ــوخت و س ــان س ــا هم ــم ی متابولیس
بهتریــن منابــع پروتئیــن، مــرغ، گوشــت بــدون 
ــای  ــایر غذاه ــازه و س ــی ت ــرغ، ماه ــم م ــی، تخ چرب
ــا مقــداری  ــر و ماســت هســتند. یــک ی ــی، پنی دریای
بیشــتری از ایــن مــواد را در هــر وعــده غذایــی کــه 

ــد. ــد، بگنجانی ــی کنی ــل م می
ــه  ــل تجزی ــواع قاب ــا ان ــر خصوص ــتر فیب ــرف بیش مص
ــی،  ــای گیاه ــه ه ــو، دان ــه ج ــر آن از جمل ــریع ت س
ــی  ــد از تجمــع چرب ســبزیجات و میــوه هــا مــی توان
ــد. اســفرزه یکــی از  ــری کن در اطــراف شــکم جلوگی
ــادل  ــری مع ــودن کال ــا دارا ب ــه ب ــت ک ــی اس گیاهان
ــود  ــر در آن وج ــی فیب ــل توجه ــر قاب ــر، مقادی صف

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 
ــه  ــون را ب ــان خ ــا در جری ــذب آنه ــد و ج ــی کن م

ــدازد. ــی ان ــق م تعوی
ــد   نوشــیدن چندیــن فنجــان چــای در روز مــی توان
ــی  ــش فراوان ــکمی نق ــای ش ــی ه ــوزاندن چرب در س
داشــته باشــد کــه در ایــن میــان، چــای ســبز، 
ــج  ــون ولن ــا چ ــای ه ــایر چ ــت. س ــن اس کارآمدتری
ــده  ــه ش ــا گرفت ــت کاملی ــای درخ ــرگ ه ــه از ب ک
انــد و همچنیــن چــای ســفید هــم بــرای بــاال بــردن 
ــا  ــه ب ــرا ک ــت چ ــر اس ــدن موث ــم ب ــزان متابولیس می
افزایــش متابولیســم، ســوختن چربــی هــا نیــز بیشــتر 
ــی  ــا زمان ــاق خصوص ــن اتف ــرد و ای ــی گی ــورت م ص
کــه فعالیــت هــای ورزشــی مــی کنیــد افزایــش هــم 

ــد.  ــی کن ــدا م پی
از جملــه ســایر چــای هــای چربــی ســوز مــی تــوان 
ــتها بســیار  ــرای کاهــش اش ــه ب ــاع، ک ــای نعن ــه چ ب
ــی  ــز را م ــوس قرم ــای رویب ــز چ ــت و نی ــر اس موث
تــوان نــام بــرد. چــای رویبــوس قرمــز، مــاده ای بــه 
ــای  ــون ه ــه هورم ــه ازجمل ــپاالثین دارد ک ــام اس ن
اســترس اســت. کاهــش ایــن هومــون باعــث افزایــش 

ــی شــود. ــی م اشــتهای عصب
بیــش از انــدازه نشســتن یکــی از اصلــی تریــن دالیــل 
ســندروم متابولیــک، چاقــی و دیابــت اســت. امــا هــر 
ــی  ــی م ــن وضعیت ــران چنی ــرای جب ــی ب ــوع تحرک ن
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.
ــه  ــم گفت ــه آن NEAT ه ــه ب ــت ک ــوع حرک ــن ن ای
ــازای  ــای گرم ــت ه ــه فعالی ــه از جمل ــود، ک ــی ش م
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 

ــد باشــد. مفی
ــت دادن  ــد در از دس ــی توانن ــن، م ــوگا و مدیتیش  ی
چربــی هــای اســیدی موثــر باشــند. البتــه بایــد گفــت 
کــه مســلما فعالیــت هــای ورزشــی بیشــتر مــی توانــد 
ــان  ــی نش ــات علم ــیاری از تحقیق ــد. بس ــر باش موثرت
داده کــه میــان هورمــون اســترس یعنــی کورتیــزول 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــاط تنگاتنگ ــش وزن ارتب و افزای
ــه  ــتر ب ــد بیش ــی توان ــکم م ــه ش ــا در ناحی خصوص
ــه  ــا 30 دقیق ــدت 20 ت ــه م ــن ب ــد. بنابرای ــود آی وج

ــد. ــوگا کنی در روز ی
ــد در  ــی توان ــم م ــداوم ه ــی م ــای ورزش ــن ه تمری
ــوده  ــر ب ــکمی موث ــای ش ــی ه ــن چرب ــن رفت از بی
ــی  ــک م ــیار کم ــبی بس ــن تناس ــظ چنی ــه حف و ب
ــد  ــک بروی ــراغ ایروبی ــه س ــد ب ــا بای ــه آی ــد. اینک کن
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 30 ســال 
ــرض از دســت دادن اســتقامت اســتخوان  ــه در مع ک
ــتفاده  ــم اس ــه زدن ه ــتند، از  وزن ــان هس ــای ش ه

شــود. 
بــر خــاف تصــور بســیاری از افــراد کــه گمــان مــی 
کننــد دراز و نشســت همیشــه ســبب از بیــن رفتــن 
ــت  ــور نیس ــن ط ــود، ای ــی ش ــکم م ــای ش ــی ه چرب
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.
ــه  ــید ک ــده باش ــوع آگاه ش ــن موض ــه از ای ــی ک زمان
ــگاه  ــی شــود، آن ــد ســبب چاق ــی توان ــی م کــم خواب
ــدن  ــرد. خوابی ــد ب ــی خواهی ــواب پ ــت خ ــه اهمی ب
ــنگی  ــم گرس ــون مه ــان دو هورم ــی می ــادل خوب تع
ــن و لِپتیــن هســتند  ــه ترتیــب گرلی و ســیری کــه ب

ــد. ــی کن ــرار م برق
زمانــی کــه بــه انــدازه کافــی نمــی خوابیــد، اشــتهای 
تــان افزایــش پیــدا مــی کنــد. هورمــون انســولین بــا 
تغییراتــی مواجــه مــی شــود و کورتیــزول کــه همــان 
ــع  ــدن جم ــح و در ب ــت، ترش ــترس اس ــون اس هورم
مــی شــود. بنابرایــن همــه تــاش تــان را بکنیــد کــه 

بیــن7 تــا 8 ســاعت در شــبانه روز بخوابیــد.
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برشان محمد 
ــت  ــیعي اس ــش وس ــز بخ ــن مرک ــهر رای ش
کــه در فاصلــه 108 کیلومتــري جنــوب 
شــهر  ایــن  دارد.  قــرار  کرمــان  شــرق 
و  اســت  مهمــي  تاریخــي  ســابقه  داراي 
ــه  ــان ب ــر راه کرم ــر س ــه ب ــبب اینک ــه س ب
داشــته  قــرار  عبــاس  بنــدر  و  جیرفــت 
ــي  ــگاه واقع ــک منزل ــوان  ی ــم  بعن از قدی
مطــرح بــوده و بــراي کاروانهــا و قافلــه 
ــي  ــق م ــي طری ــیرها ط ــه در مس ــي ک های
ــت  ــته اس ــادي داش ــت زی ــد اهمی ــرده ان ک
ــت  ــگ و مدنی ــه فرهن ــت تاریخچ در حقیق
در ایــن منطقــه همــگام و همزمــان بــا 
ــانه  ــوده و ش ــان ب ــت در کرم ــخ مدنی تاری
ــوم دوران  ــرز و ب ــن م ــخ ای ــانه تاری ــه ش ب
ــت.  ــوده اس ــاهد ب ــزي را ش ــت و خی ــر اف پ
رایــن در تاریــخ کرمــان بعنــوان یــک شــهر 
ــي و  ــت جغرافیای ــر موقعی ــت از نظ ــا اهمی ب
ــه ثبــت رســیده اســت و در  ــي ب آب و هوای
اکثــر ســفرنامه هــاي ایرانــي و خارجــي کــه 
یــادي از کرمــان در آنهــا آمــده، نــام رایــن 

ــد. ــي کن ــي م ــز خودنمای نی
ــوان  ــي ت ــن م ــمیه رای ــه تس ــورد وج در م
گفــت از آنجایــي کــه رایــن از زمانهــاي 
قدیــم بــر ســر راه کرمــان بــه جیرفــت 
ــه آن »راه  ــته ب ــرار داش ــاس ق ــدر عب و بن
ــر  ــان دیگ ــه زب ــده، ب ــي ش ــه م ــن« گفت ای
رایــن را مــي تــوان تقاطــع مهمــي بیــن ایــن 
شــهرها بــه حســاب آورد کــه بــه تدریــج بــه 
رایــن تبدیــل گردیــده اســت. رایــن در 
ــان  ــام رانی ــه ن ــي ب ــب تاریخ ــي از کت بعض
ــه  ــان در لغــت ب ــه رانی ــده اســت ک ــز آم نی
ــت.  ــده اس ــر ش ــیده تعبی ــي از را ه رس معن
ــه کار  ــم ب ــده ه ــه بینن ــي ب ــه معن ــي ب ران
مــي رود، رایــن همچنیــن در ســفر نامــه بــا 
لفــظ رانیــن و رونیــن آمــده اســت. یکــی از 
ــت،  مورخیــن مــی نویســد: ســیرگان،  جیرف
 بــم،  هرمــز و رونیــن ایــن شــهرها را قومــي 

ــد. ــارس خوانن پ
ابــن حوقــل کــه در ســال 321 هجــري 
ــان  ــده در زم ــرون آم ــداد بی ــي از بغ شمس
ســامانیان بــه کرمــان رســیده کــه مــي 
ــور و  ــان معم ــن در آن زم ــت رای ــوان گف ت
ــه توانســته ســهمي در  ــوده اســت ک ــاد ب آب
ــل  ــن حوق ــاب اب ــورت االرض کت ــاب ص کت

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ب
ــرب  ــیاح ع ــي س ــد مقدس ــن محم ــد ب احم
ــت  ــي معرف ــیم ف ــن التقاس ــاب احس در کت
االقالیــم مــي نویســد: رایــن کوچــک اســت 
ــیار  ــتانهاي بس ــازار بس ــان ب ــع در می و جام
دارد پارچــه هــاي بمــي بســیار مــي بافنــد 

ــد. ــازار صــادر مــي کنن ــه همــان ب و ب
در  کرمانــي  ابوحامــد  الدیــن  افضــل 
ــلجوقیان و  ــوان س ــت عن ــود تح ــاب خ کت
ــر  ــهر س ــن ش ــد: رای ــي نویس ــان م در کرم
ــم  ــراي مــردم کرمــان و ب حــد  و ییاقــي ب
و جیرفــت مــي باشــد و در کتــاب دیگــرش 
مــي  االعلــي  للموقــف  عقدالعلــي  بنــام 
ــاد  ــان و هفت ــوب ماه ــن در جن ــد: رای نویس
میلــي شــمال باختــري بــم واقــع شــده 
اســت جــاي کوچکــي اســت مســجد آن در 
وســط بــازار اســت و باغســتاني بــزرگ دارد.

ــات  ــل از حم ــم و قب ــرن شش ــن در ق رای

ویــران کننــده ســاجقه در زمــره شــهرهاي 
معــروف و بــزرگ کرمــان بــوده اســت و 
ــته  ــر داش ــزار نف ــر 50 ه ــغ ب ــي بال جمعیت
ــد از  ــهر بع ــن ش ــي ای ــث ویران ــه باع آنچ
ــات  ــده حم ــق گردی ــاي رون ــن دوره ه ای
مکــرر لشــکریان مهاجــم بــوده اســت. رایــن 
ــاي  ــي ه ــان لشکرکش ــم میزب ــرن شش در ق
ــد  ــاه ش ــان و بهرامش ــک ارس ــپاه مل دو س
کــه موجــب شــد لشکرکشــي هــاي متوالــي 
ــایر  ــان و س ــراي کرم ــادي ب ــت اقتص از جه
ــده  ــران کنن ــاک و وی ــات بســیار خطرن والی

شــود.
و  نعمــت  بــه  رایــن  ســیزدهم  قــرن  در 
حاکــم  منطقــه  در  کــه  امنیتــي  برکــت 
ــود  ــته خ ــت گذش ــاً وضعی ــود تقریب ــده ب ش

آورد. بدســت  را 
آثــاري  مهمتریــن  از  یکــي  رایــن  قلعــه 
ــخ  ــر تاری ــي ب ــد گواه ــي توان ــه م ــت ک اس
ــه  ــن خط ــاله ای ــزار س ــد ه ــي و چن طوالن
ــت  ــي اس ــدرک گویای ــه م ــن قلع ــد ای باش
کــه قدمــت و ســابقه ایــن دیــار را بــه 
هماننــد  و  رســاند  مــي  ساســانیان  دوره 
ــه  ــالخورده ک ــر و س ــوي پی ــه گ راوي و قص
نامایمــات و طوفــان حــوادث کمــرش را 
خمانــده و خطــوط رخســارش را افــزون 
داســتانهاي  و  از حکایــت  اســت،  نمــوده 
ــا آنهــا قریــن  تلــخ و شــیرین کــه عمــري ب
ــد.  ــي گوی ــا ســخن م ــا م ــوده ب و دمســاز ب
قلعــه اي بــا مســاحت حــدود 20 هــزار متــر 
ــي  ــا ارگ تاریخ ــدودي ب ــا ح ــه ت ــع ک مرب
ــن نمــاي خشــتي  ــم شــبیه اســت و دومی ب
ــن  ــردد ای ــي گ ــان محســوب م اســتان کرم
ــاخته  ــش س ــرن پی ــدود 15 ق ــه در ح قلع
ــن  ــداث چنی ــاخت و اح ــت و س ــده اس ش
ــه در  ــت ک ــر آن اس ــم بیانگ ــه اي عظی قلع
ــادي  ــه و زی ــل توج ــت قاب ــان جمعی آن زم
ــراي  ــه ب ــد ک ــه مــي زیســته ان در آن منطق
و  بــرج  چنیــن  احــداث  خــود  از  دفــاع 

ــد . ــته ان ــي دانس ــروري م ــي را ض باروی
پــان قلعــه تقریبــاً مربــع شــکل و بــه 
شــده  مزیــن  اطــراف  در  بــرج  چندیــن 
اســت، دور تــا دور قلعــه را حصــاري در 
ــر گرفتــه کــه ارتفــاع آن اندکــي بیــش از  ب
10 متــر باشــد تنهــا ورودي قلعــه از جبهــه 
ــا  ــزرگ و ب ــردر ب ــا س ــه ب ــت ک ــرقي اس ش
شــکوهي بــه محوطــه داخلــي راه دارد بعــد 
ــه چهــار  از عبــور از کوچــه شــرقي غربــي ب
ــیم  ــي مي رس ــت ضلع ــک هش ــوي کوچ س
چهــار  بــه  آن  راهــروي  انتهــاي  کــه 
زیبــاي حاکــم نشــین ختــم  ســاختمان 
مــي شــود. ایــن خانــه هــا بوســیله حصــار و 
برجهایــي در اطــراف محصــور شــده اســت. 
ــاي  ــه ه ــه خان ــد ک ــي رس ــر م ــن بنظ چنی
یــاد شــده در زمــان قاجاریــه احــداث و 

ــد. ــده ان ــاخته ش س
ــاختمانها داراي  ــر س ــاوه ب ــن ع ــه رای قلع
عناصــري چــون بــازار،  اصطبــل،  ناحیــه 
ــجد و  ــي،  مس ــده بان ــرج دی ــین، ب ــام نش ع
ــازار  ــن ب ــد. در ای ــي باش ــان م ــدان س می
انــد  داشــته  فعالیــت  مختلــف  اصنــاف 
چاقوســازي، اســلحه ســازي، کاه مالــي، 
ــن  سنگتراشــي، آهنگــري و نجــاري مهمتری
ــو  ــوده اســت چاق ــه ب مشــاغل ســاکنین قلع
ــته  ــادي داش ــهرت زی ــن ش ــازي در رای س

ــد نقطــه از شــهر  ــم در چن ــوز ه اســت. هن
مي تــوان ایــن صنعــت را مشــاهده کــرد 
ــیر  ــاي شمش ــازي، هنره ــو س ــت چاق صنع
ســازي، دشــنه و خنجــر ســازي را نیــز 
از رواج  بعــد  بــر مــي گرفتــه اســت  در 
ــن مرکــز مهــم  ســاحهاي آتشــین ارگ رای
ــوده اســت.  ــگ ب ــواع تفن ــداق ان ســاخت قن
ــتاني  ــورت تابس ــه ص ــن ب ــل ارگ رای اصطب
ــاي  ــه ه ــت در گوش ــوده اس ــتاني ب و زمس
ــاي  ــل اصطبله ــرقي ارگ مح ــي و ش جنوب
ــود  ــي ش ــاهده م ــم مش ــوز ه ــتاني هن زمس
بــازار و  از  ناحیــه عامــه نشــین جــداي 
حاکــم نشــین وجــود داشــته اســت میــدان 
ســان بــه  مســاحت 600 متــر مربــع محــل 
اجتمــاع لشــکریان، ســخنرانان و خطابــه 

ــت. ــوده اس ب
از  پــس  را  زنــد  خــان  کــه  هنگامــي 
ــد  ــي آورن ــان م ــه کرم ــم ب ــاري در ب گرفت
ــان  ــي خ ــد و لطفعل ــن آوردن ــه ارگ رای ب
ســان  میــدان  همیــن  در  را  شــب  زنــد 
گذرانــد. دالور زنــد هنگامــي کــه بــا انــدک 
یارانــش از کرمــان بــه بــم مــي رفــت یــک 
ــرد  ــر ب ــه س ــن ارگ ب ــز در همی شــب را نی

ــوده  ــکده ب ــدا آتش ــن ابت ــه رای ــجد قلع مس
ــه مســجد تبدیــل  اســت و پــس از اســام ب
ــن از  ــاز ارگ رای ــورد نی ــت.آب م ــده اس ش
راه هــاي متعــدد تهیــه مــي شــده اســت آب 
ــي  ــن م ــن تامی ــار رای ــه از آبش ــي قلع اصل
ــن آب ضمــن گــردش در داخــل  شــده و ای
ــگاه  ــر ن ــه پ ــراف را همیش ــدق اط ارگ خن
ــیب  ــه ش ــه ب ــا توج ــت و ب ــته اس ــي داش م
باغــات  و  مــزارع  بــه  آن  مــازاد  منطقــه 
بــراي  دیگــري  راه  اســت  رســیده  مــي 
آبرســاني بــه ارگ وجــود داشــته کــه یکــي 
ــي  ــه حســاب  م از شــاهکارهاي آبرســاني ب
ــر از محــل  ــه طــول 1/5 کیلومت ــه ب ــد ک آی
ــر  ــع حف ــار مســجد جام ــات چن ــا قن ارگ ت
ــاکنین را در  ــاز س ــورد نی ــه آب م ــده ک ش
ــرده اســت  ــي ک ــه م ــراري تهی ــع اضط مواق
و کمتــر کســي از وجــود آن اطــاع داشــته 
اســت و راه فــراري در مواقــع اضطــراري 
ــه طــوري کــه  ــد ب ــه حســاب مــي آی نیــز ب
ــت  ــرده اس ــي ک ــور م ــز از آن عب ــب نی اس
امــا تامیــن آب در منطقــه عامــه نشــین 
ــاي  ــه چاهه ــن منطق ــت در ای ــن نیس چنی
ــده  ــر ش ــن حف ــل معی ــادي در فواص آب زی

اســت و بــه طــور متوســط هــر چهــار خانــه 
ــته  ــاه آب را داش ــک چ ــتفاده از ی ــوان اس ت
ــاه  ــز چ ــین نی ــم نش ــه حاک ــد و در منطق ان
آب وجــود داشــته کــه از گاو چــاه اســتفاده 

ــده اســت. ــي ش م
ــي  ــن جذب ــاب در ارگ  رای ــتم فاض سیس
ــدن  ــع ش ــس از جم ــاران پ ــت و آب ب اس
ــه  ــاي قلع ــف در انته ــاي مختل ــه ه از کوچ
ــي  ــت م ــرون هدای ــه بی ــي ب ــط کانال توس
ــتقل  ــي مس ــه ناودان ــر خان ــت ه ــده اس ش
بســیار  گلــي  ناوهــاي  و  اســت  داشــته 
زیبایــي در منطقــه ده میــرزا نزدیــک رایــن 
ــل  ــا در داخ ــن ناوه ــده ای ــي ش ــاخته م س

ــت. ــده اس ــي ش ــب م ــوار نص دی
مهمتریــن ارتبــاط قلعــه رایــن بــا قلعــه بــم 
ــه  ــن قلع ــي ارگ رای ــت در نزدیک ــوده اس ب
ــع  ــه در واق ــد ک ــرار دارن ــرزا ق ــاي ده می ه
ــاب  ــه حس ــن ب ــي ارگ رای ورودي و خروج
مــي آینــد قلعــه هــاي ده میــرزا هنــوز هــم 
بــا ناودانهــاي زیبــاي خــود راوي تاریــخ پــر 

ــتند. ــه هس ــیب منطق ــراز و نش ف
آرام تریــن دوران رایــن زمــان حاکمیــت 
گنجعلــي خــان در کرمــان بــوده اســت 

ــر  ــن دوران حف ــادي در ای ــاي زی ــه قناته ک
ــوده  ــان ب ــیم آب هم ــتم تقس ــد و سیس ش
کــه توســط شــیخ بهایــي تنظیــم شــده 
ــیم آب  ــه تقس ــادي ب ــباهت زی ــت و ش اس
عنــوان  بــه  دارد  اصفهــان  از  نقاطــي  در 
مثــال مــدار گــردش آب 18 روز شــامل 
ــا  ــي ه ــت ارباب ــوده اس ــي ب ــي و دیوان ارباب
خــرده مالــک و دیوانــي هــا بــزرگ مالــکان 
هســتند در بعضــي نقــاط نظــام آبیــاري بــر 
ــر  ــن براب ــر م ــرار دارد و ه ــن ق ــاس م اس
12 دقیقــه اســت در بعضــي از روســتاها 
طــاق هــم وجــود دارد هــر طــاق 300 مــن 
ــردش آب در  ــدار گ ــت م ــاعت اس و 12 س
ــا  مناطــق کوهســتاني 6 روز، در دشــت 6 ت
9 روز، در مناطــق جلگــه اي 12 روز اســت 
ــر،  ــوزه گ ــاد، ک ــب آب ــودر، قط ــاي گ قناته
ــاد  ــي آب ــي و وال ــرگدار،  ده قاض ــراب،  س  س

ــد. ــاله دارن ــد س ــد ص ــت چن قدم
ــن  ــان و رای ــخ کرم ــن عظمــت تاری ارگ رای
مي توانــد  آن  کامــل  بازســازي  و  اســت 
ــه  ــم باشــد ک ــاي ارگ ب ــر زخمه مرهمــي ب
ــده  ــش آم ــخ پی ــیر تاری ــان در مس ــم زم ه

ــد. ان

ارگ رایـــن


