ميمند سكونت گاه
باستاني بشر

چشمانم را ببندید که
من از چشمهای شما
میترسم!

صفحه 8

صفحه 6

محمد برشان

کواکبیان در دانشگاه شهید رجایی:

شفافسازی درباره
حسابهای قوه قضائیه
چه اشکالی دارد؟

فرشته اسداللهی

سقوط برای
سلطان التساوی!
سعید قرایی

صفحه 2
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هفته نامه سیاسی و اجتماعی استان کرمان

صفحه 7

 8صفحه -قیمت  1000تومان

استاندار کرمان:

فهم سیاسی به معنای تحقق فعالیت آزادانه معتقدان به نظام است

اســتاندار کرمــان گفــت :فهــم سیاســی آن اســت کــه فعــاالن معتقــد بــه نظــام
آزادانــه فعالیــت کننــد و مــا بایــد فضــا را فراهــم کنیــم تــا جوانــان بداننــد هــر
کســی خــاف مــی کنــد ،انقالبــی نیســت .علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا نائــب
رئیــس دوم مجلــس شــورای اســامی کــه بــا حضــور معاونین و مشــاورین اســتاندار در
محــل اســتانداری کرمــان برگــزار شــد ،افــزود :تشــکل هــای دانشــجویی نیــز دلســوز
هســتند و در شــرایط بحرانــی هــر یــک از دانشــجویان یــک قاســم ســلیمانی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز اســتان کرمــان میزبــان فرزنــد شــهید بزرگــوار ،آیــت
اهلل مطهــری اســت ،ادامــه داد :نســل گذشــته دوران انقــاب را بــا مطالعــه کتــب هــای
ایشــان شــناخته انــد و نســل آینــده نیــز مــی شناســند.

علی مطهری:

نباید بین اصالح طلبی و
اصول گرایی دیوار کشید
صفحه 3

سید مهدی طبیب زاده:

صنعت زغال مصداق
بارز سیاستهای اقتصاد
مقاومتی است
صفحه 4

سید حسن خمینی:

سبک زندگی امام راحل

تبیین زندگی ائمه(ع) در
افق امروز است

صفحه 2

نماینــده عالــی دولــت یازدهــم در اســتان خاطرنشــان کــرد :کرمــان اســتانی سیاســی
اســت و شــخصیت هــای عالــی مقامــی از جملــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی ،آیــت
اهلل موحــدی کرمانــی ،آیــت اهلل جعفــری ،آیــت اهلل حجتــی کرمانــی ،حجــت االســام
دعائــی ،شــهید باهنــر و  ....در ایــن اســتان پــرورش یافتــه انــد.
رزم حســینی اظهــار کــرد :ســردار ســرافراز اســام حــاج قاســم ســلیمانی نیــز پرورش
یافتــه و از مــردان نیــک اســتان کرمــان اســت کــه امــروز نقــش تعییــن کننــده ای
در امنیــت ملــی دارد.

ادامه صفحه 3

سید یحیی جعفری:

نگاه ما به والیت فقیه
همان دیدگاه امام راحل
است
صفحه 3
با حضور مميزان صنعت برق كشور:

عملكرد شركت توزيع
نيروي برق شمال استان
كرمان بررسي شد
صفحه 4

2

سیاسی
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سید حسن خمینی:

خبر
دبیر کمیسیون دانشجویی
شورای امنیت کشور:

شرایط مناسبی برای برگزاری
شکوهمند روز دانشجو فراهم
شده است

دبیــر کمیســیون دانشــجویی شــورای امنیــت
کشــور گفــت :بــا تمهیــدات اتخــاذ شــده از
ســوی مدیــران وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و دانشــگاه هــا فضــای مناســبی بــرای
برگــزاری بــا نشــاط و شــکوهمند روز دانشــجو
بیــش از پیــش فراهــم شــده اســت.
پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور /محمــد
امیــن رضــازاده بــا تشــریح اقدامــات وزارت
کشــور بــرای حمایــت قانونــی از برنامــه هــای
 16آذر ،روز دانشــجو پیــش بینــی کرد :مراســم
هــای امســال در ایــن روز در فضــای بــا نشــاط
و در آرامــش کامــل و بــا کیفیــت و کمیــت
بهتــر برگــزار شــود و  16آذر ســال  95در
تکریــم مقــام دانشــجو خاطــره انگیــز باشــد.
وی ادامــه داد :در  6دهــه اخیــر روز دانشــجو
نمــادی از اســتکبار ســتیزی ،اســتبداد زدایــی
و آزادی خواهــی در تقویــم سیاســی بــوده و
همــواره فرصــت و یادنمایــی در پاسداشــت
شــان و منزلــت اقشــار دانشــجویی و دانشــگاهی
کشــور بــوده و ایــن قشــر در پیــروزی انقــاب
و در همــه دوره هــای بعــد از آن نیــز نقشــی
بــی بدیــل ایفــا کــرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :امســال نیــز هماننــد
ســال هــای اخیــر بــا تقویــت فضــای نشــاط
و شــادابی سیاســی در دانشــگاه هــا ،همــه
دســتگاه هــا و نهــاد هــای ذیربــط اعــم از
نهادهــای خــارج و داخــل دانشــگاه هــا اهتمــام
و همــکاری الزم و مناســبی بــرای برگــزاری
هرچــه بــا شــکوه تــر مراســم و برنامــه هــای
ایــن روز را بــه دور از هرگونــه التهــاب آفرینــی
دنبــال مــی کننــد.
دبیــر کمیســیون دانشــجویی شــورای امنیــت
کشــور تصریــح کــرد :همچنیــن هیــات هــای
نظــارت دانشــگاه هــا مطابــق وظایــف قانونــی
درخصــوص مجــوز مراســم و برنامــه هــای ایــن
روز اقــدام مــی کننــد و در همیــن زمینــه هیات
هــای مذکــور ضمــن لحــاظ رویکــرد قانونمند و
عادالنــه در تســهیل و تمهیــد شــرایط قانونــی
مناســب بــرای تمــام تشــکل هــا بــا ســوابق
سیاســی گوناگــون ،وظایــف خــود را انجــام
داده انــد.
رضــازاده خاطرنشــان کــرد :مطابــق مقــررات و
مصوبــه هــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
در مراســم هــای مربــوط بــه دانشــگاه هــا
و محیــط هــای علمــی و پژوهشــی ،تمــام
اختیــارات تصمیــم گیــری و مدیریــت برنامــه
هــا بــا روســای دانشــگاه هــا و موسســات
آمــوزش عالــی و هیــات هــای نظــارت ایــن
مجموعــه هــا اســت و حراســت دانشــگاه هــا
بــرای تامیــن امنیــت مراســم و برنامــه هــای
قانونــی روز دانشــجو در داخــل محیــط هــای
دانشــگاهی وظیفــه قانونــی دارنــد و فقــط در
صــورت لــزوم و در مــوارد خــاص از جملــه
بــر اســاس تقاضــای مســئوالن دانشــگاه هــا،
شــورای تامیــن اســتان و شهرســتان در مــورد
پیــش بینــی و اقدامــات امنیتــی در خــارج از
دانشــگاه هــا اقدامــات الزم انجــام مــی دهنــد.
مدیــرکل سیاســی وزارت کشــور یــادآور شــد:
ســال قبــل بــا اهتمــام وزارت کشــور و مجموعه
اســتانداری هــا ،فرمانــداری هــا و شــوراهای
تامیــن اســتان و همچنیــن دانشــگاه هــا در
یــک تجربــه موفــق بیــش از چهــار هــزار
برنامــه دانشــجویی اعــم از ســخنرانی ،تریبــون
آزاد و مناظــره برگــزار شــد.
رضــازاده تصریــح کــرد :ســال گذشــته تعــداد
برنامــه هــای برگــزار نشــده در روز دانشــجو
کمتــر از  10مــورد بــود کــه بیشــتر آنهــا بــه
دلیــل هماهنــگ نکــردن بــه موقــع برنامــه
ریــزان و ســخنرانان بــوده اســت.
وی افــزود :در ســال دو جلســه کمیســیون
دانشــجویی شــورای امنیــت کشــور در مرکــز
و صدهــا جلســه کمیســیون دانشــجویی
اســتانداری هــا و فرمانــداری هــا بــه ویــژه
بــرای تمهیــد شــرایط قانونــی و کمــک بــه
دانشــگاه هــا بــرای برگــزاری برنامــه هــا و
مراســم روز دانشــجو تشــکیل شــده اســت.
دبیــر کمیســیون دانشــجویی شــورای امنیــت
کشــور تاکیــد کــرد از صداوســیمای جمهــوری
اســامی ایــران بــه عنــوان رســانه ای بــا
گســتره ملــی انتظــار مــی رود بــرای تقویــت
همدلــی و آرامــش بیــش از پیــش اهتمــام الزم
داشــته و در خصــوص پوشــش برنامــه هــا و
مراســم روز دانشــجو پیــش بینــی مناســب
انجــام شــود.

سبک زندگی امام راحل تبیین زندگی ائمه(ع) در افق امروز است
تولیــت آســتان مقــدس امــام خمینــی(ره) بــا بیــان اینکــه
ســبک زندگــی حضــرت امــام راحــل تبییــن زندگــی همــه
ائمــه(ع) در افــق امــروز اســت ،گفــت :بــرای بازشناســی
ایــن تفکــر و ســبک زندگــی نیازمنــد متخصصانی هســتیم
کــه قواعــد کلــی اندیشــه امــام را اســتخراج کننــد.
جمــاران /حجــت االســام و المســلمین سیدحســن
خمینــی در دیــدار دبیــر ،کارشناســان و دبیــران اســتانی
شــورای فرهنــگ عمومــی و شــرکت کننــدگان در همایــش
ملــی ســبک زندگــی در شــهر ری بــا بیــان اینکــه اولیــن
ســئوال در خصــوص ایــن حــوزه« ،چیســتی ســبک
زندگــی» اســت ،اظهــار کــرد :ایــن واژه کــه بــه ســختی
مــی تــوان بــه تعریــف مشــترکی از آن دســت یافــت،
عمــر زیــادی نــدارد و برخــی روانشناســان اجتماعــی آن
را انتخــاب کــرده انــد.
وی تصریــح کــرد :البتــه مفهــوم ســبک زندگی همــواره در
فضــای عمومــی علــم ،فرهنــگ و اندیشــه وجــود داشــته،
امــا ابــداع ایــن واژه بــدان جهــت اســت کــه یکســری
مطالــب و خواســته هــا در یــک قالــب دســته بنــدی
زی طلبگــی
شــوند؛ البتــه در اصطالحــات حــوزوی تعبیــر ّ
ســابقه طوالنــی دارد کــه ظاهــرا ً همــان ســبک زندگــی
روحانیــون را بیــان مــی کــرده اســت.
سیدحســن خمینــی بــا بیــان اینکــه مفهــوم ســبک زندگی
دچــار ایــن بحــران درونــی اســت کــه افــراد مختلــف
تصــورات متفاوتــی نســبت بــه مصادیــق آن دارنــد ،افــزود:
«آزادی انتخــاب» از اصــول مهمــی اســت کــه همــه آن
را بــه عنــوان یکــی از ارکان ســبک زندگــی قبــول دارنــد
و اساســا یکــی از دالیــل تازگــی ایــن مفهــوم آن اســت
کــه انســان هــا وقتــی توانســتند ســبک زندگــی خــود را
انتخــاب کننــد ســبک هــای مختلــف زندگــی پدیــد آمــد،
در حالــی کــه تــا پیــش از شــکل گیــری مفهــوم ســبک
زندگــی ،تفــاوت مشــرب در جوامــع وجــود نداشــت و افــراد
ماننــد هــم زندگــی مــی کردنــد ،امــا وقتــی ایــن امــکان
فراهــم مــی آیــد و مردمــان تصمیــم مــی گیرنــد کــه بــه
گونــه هــای دیگــر زندگــی کننــد ســبک هــای مختلــف
در زندگــی شــکل مــی گیــرد؛ در اینجاســت کــه موضــوع
تفــاوت نســلی هــم پدیــد مــی آیــد چــرا کــه نســل هــا
امــکان انتخــاب ســبک هــای دیگــر زندگــی را پیــدا مــی
کننــد.
وی اظهــار کــرد :اگــر بــر ســر مفهــوم ســبک زندگــی بــه
تفاهــم رســیدیم ،ســپس ایــن ســئوال مطــرح مــی شــود
کــه «کــدام ســبک زندگــی خــوب و کدامیــن آنهــا بــد
اســت؟» بــرای پاســخ بــه ایــن ســئوال بایــد بدانیــم کــه
مطلوبیــت هــر امــری در قیــاس بــا هــدف آن تعریــف مــی
ّ
شــود ،بدیــن معنــا کــه گرچــه برخــی امــور دارای حســن
و قبــح ذاتــی هســتند امــا وقتــی اشــیاء تبدیــل بــه ابــزار
مــی شــوند بــر اســاس هــدف ،بایــد آنهــا را ارزش گــذاری
کنیــم و لــذا بایــد ببینیــم کــه هــر ســبک زندگــی بــرای

کدامیــن هــدف تعریــف مــی شــود و آیــا مــی توانــد آن را
تحصیــل کنــد ،تــا ســپس بتوانیــم در مــورد آن قضــاوت
کنیــم.
وی تصریــح کــرد :بــه شــدت محتــاج آن هســتیم کــه
بــرای خــوب یــا بــد بــودن نــوع نــگاه یــا فضــا تشــخیص
دقیقــی از ارزش هــای حاکــم داشــته باشــیم.
یــادگار امــام راحــل در ادامــه ایــن بخــش از ســخنان خــود
گفــت :بــرای مــا بــه عنــوان کســانی کــه ائمــه(ع) را بــه
عنــوان معصومیــن و اســام را بــه عنــوان تعییــن کننــده
ارزش هــا قبــول داریــم و قواعــد ارزشــی خــود را از ایــن
چارچــوب اخــذ مــی کنیــم اصــول روشــنی وجــود دارد.
بــه گفتــه وی ،امــا وقتــی ســبک زندگــی ائمــه را بیــان
مــی کنیــم بایــد توجــه کنیــم کــه مــا بــه دنبــال آن
هســتیم تــا بفهمیــم کــه اگــر آن بزرگــواران امــروز و در
ایــن مــکان بودنــد چگونــه زندگــی مــی کردنــد؟ و بــرای
امــروز مــا چــه دســتورالعملی دارنــد؟ چــرا کــه عوامــل
زمــان و مــکان نقــش خــود را در تغییــر ابــزار بــرای
رســیدن بــه هــدف بــه صــورت پررنــگ ایفــا مــی کننــد
و خــود را بــه مــا دیکتــه مــی کننــد و مــا نمــی توانیــم
نســبت بــه اتفاقاتــی کــه در تاریــخ و جغرافیــای مــا رخ
مــی دهــد بــی تفــاوت باشــیم.
وی بــه بیــان مثــال هایــی در مــورد نقــش عنصــر زمــان و
مــکان در تغییــر ســبک هــای زندگــی پرداخــت و گفــت:
زمانــی نــگاه غالــب اینگونــه بــود کــه زنــان هرچــه کمتــر
در عرصــه اجتمــاع حضــور پیــدا کننــد تطابــق بیشــتری
بــا ســبک زندگــی مــورد نظــر اســام وجــود دارد ،امــا در
آســتانه انقــاب اســامی امــام راحــل نقطــه مقابــل ایــن
وضعیــت را بیــان مــی کننــد ،البتــه بایــد توجــه داشــت

کــه ایــن امــر باعــث نمــی شــود کــه اصــل حجــاب و
عفــاف و عــدم اختــاط محــرم و نامحــرم از بیــن بــرود،
بلکــه صرفــا ســبک عمــل بــه آن تغییــر مــی کنــد چــرا
کــه شــرایط زمانــه عــوض شــده اســت.
وی مســأله موســیقی را دیگــر نمونــه ایــن ایــن امــر خوانــد
و اظهــار کــرد :در حالــی کــه در زمــان هــای گذشــته
نســبت بــه موســیقی نــگاه مثبتــی وجــود نداشــت ،اوایــل
انقــاب گروهــی مــی گفتنــد مگــر مــی شــود رادیــو باشــد
امــا موســیقی از آن پخــش نشــود؟ در همیــن راســتا
نیــز طــی ســالهای بعــد از آن ،بحــث فقهــی موســیقی
حالل(غیــر مطــرب) را امــام مطــرح کردنــد.
یــادگار امــام راحــل در ادامــه ،بــه بیــان نمونــه ای دیگــر
از تحــول در ســبک زندگــی پرداخــت و افــزود :در مــورد
موضــوع تحصیــل زنــان ،تــا زمانــی صرفــا تحصیــل تــا
ســطح مکتبخانــه پذیرفتــه شــده بــود امــا بعدهــا حضــور
آنــان در دانشــگاه هــم مــورد پذیــرش قــرار گرفــت کــه
طبعــا بحــث اشــتغال را هــم در پــی دارد.
وی ســپس بــا اشــاره بــه تفــاوت ســبک رفتــاری ائمــه(ع)،
یــادآور شــد :بــا توجــه بــه نقــش زمــان و مــکان در
انتخــاب ســبک هــای مختلــف زندگــی ،در بحــث هــای
کالمــی گفتــه مــی شــود کــه اگــر هــر کــدام از ائمــه بــه
جــای یکدیگــر بودنــد ماننــد دیگــری عمــل مــی کردنــد.
ســید حســن خمینــی بــا بیــان اینکــه ســبک زندگــی در
مــکان هــا و زمــان هــای مختلــف قطعــا یکســان نیســت
زیــرا وســیله رســیدن بــه هــدف در اماکــن و زمــان هــای
مختلــف متفــاوت اســت ،روایاتــی را از معصومیــن(ع)
بیــان کــرد و گفــت :بــرای مــا کــه شــخصیتی چــون
امــام خمینــی(ره) را در دوره خــود داشــته ایــم ،پاســخ

دادن بــه ایــن ســئوال کــه اگــر ائمــه(ع) امــروز حضــور
داشــتند چگونــه زندگــی مــی کردنــد ،دشــوار نیســت؛ چرا
کــه اگــر آنــان بودنــد آنگونــه زندگــی مــی کردنــد کــه
شاگردشــان امــام راحــل زندگــی کــرد.
وی در تبییــن ســبک زندگــی امــام خمینــی(ره) افــزود:
ســبک زندگــی حضــرت امــام تبییــن زندگــی همــه
ائمــه(ع) در افــق امــروز اســت و هیــچ دوگانگــی میــان
آنهــا وجــود نــدارد.
یــادگار امــام راحــل بــا تأکیــد بــر اینکــه ســبک زندگــی
مطلــوب بایــد دنیــا و آخــرت انســان را تأمیــن کنــد ،گفت:
بایــد ببنیــم کــه امــام خمینــی(ره) بــرای جــوان امــروز
چــه ســبک زندگــی را تعریــف مــی کننــد ،البتــه ایــن
نکتــه را هــم توجــه داشــته باشــیم کــه ســبک زندگــی
امــام راحــل در هشــتاد ســالگی ماننــد جــوان بیســت
ســاله نیســت و آنچــه مدنظــر قــرار مــی دهیــم نظــر امــام
در مــورد ســبک زندگــی جوانــان اســت ،نــه اعمالــی کــه
خــود امــام در ســنین آخــر عمــر انجــام مــی دادنــد.
وی بــه بیــان مثالــی در ایــن مــورد پرداخــت و گفــت:
همســر امــام راحــل بیــان مــی کردنــد کــه از وقتــی امــام
را بــه یــاد مــی آورم نمــاز شــب مــی خواندنــد امــا در
عیــن حــال مــی بینیــم کــه امــام خمینــی(ره) توصیــه
چنیــن کاری را بــه کــودکان و نوجوانــان نداشــتند و در
عیــن حــال تأکیــد ویــژه روی نمازهــای واجــب و ورزش
بــرای نوجوانــان داشــتند.
ســید حســن خمینــی یــادآور شــد :آن ســبک زندگــی
کــه از بازشناســی امــام انتظــار داریــم بــه دســت آوریــم،
ایــن اســت کــه امــام بــه عنــوان یــک مرجــع تقلیــد و
ادامــه دهنــده راه معصومیــن(ع) در دنیــای امــروز در مــورد
ســبک زندگــی جوانــان ،زنــان و غیــره چــه نگاهــی دارنــد
و اینجاســت کــه نیــاز بــه بازشناســی اندیشــه امــام پیــدا
مــی شــود .وی ادامــه داد :بــرای بازشناســی ایــن تفکــر و
ســبک زندگــی نیازمنــد متخصصانــی هســتیم کــه قواعــد
کلــی اندیشــه امــام راحــل را اســتخراج کننــد.
یــادگار امــام راحــل ســپس بــه بیــان اجمالــی برخــی
مولفــه هــای مهــم ســبک زندگــی امــام خمینــی(ره)
پرداخــت و گفــت :تعریــف رابطــه بــا خــدا و اختصــاص
دادن بخشــی از زندگــی بــه عبــادت و بــه ویــژه تأکیــد بــر
معنویــت شــریعت محــور ،رابطــه مهربانانــه و دلســوزانه بــا
مــردم و بــا یکدیگــر ،رابطــه منطقــی بــا طبیعــت و غیــره از
بخــش هــای مهــم ســبک زندگــی اســت کــه توســط هــر
انســانی بایــد رعایــت شــود.
ســید حســن خمینــی مهــم تریــن بخــش در ســبک
زندگــی اســامی را «تعریــف درســت رابطــه آدمــی بــا
خویــش» و مشــخص ســاختن هــدف و توجــه بــه تناســب
وســیله و نــوع زندگــی بــا دســتیابی بــه هــدف ذکــر کــرد
و «نظــم» و «آرامــش» را دو رکــن مهــم ایــن بخــش
دانســت.

کواکبیان در دانشگاه شهید رجایی:
شفافسازی درباره حسابهای قوه قضائیه چه اشکالی دارد؟
یــک عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون امیــد بــا طــرح
ایــن پرســش کــه «شفافســازی دربــاره حســابهای قــوه
قضائیــه چــه اشــکالی دارد؟» گفــت :ســوال مــا ایــن اســت؛
ســود کــه بــه وثیقههــای ســپرده شــده در حســابهای
حقوقــی قــوه قضائیــه تعلــق میگیــرد .ایــن ســود بــرای
افــراد یــا دســتگاه قضایــی محســوب میشــود .ایــن ســود
جــای بحــث دارد و بایــد شفافســازی شــود.
ایســنا /مصطفــی کواکبیــان در مراســمی کــه بــه مناســبت
روز دانشــجو از ســوی مجمــع اســامی دانشــجویان دانشــگاه
تربیــت دبیــر شــهید رجایــی برگــزار شــد بــا اشــاره بــه
حکــم دادســتانی بــرای بازداشــت محمــود صادقــی نماینــده
تهــران ،گفــت :طبــق اصــل  ۸۶قانــون اساســی نماینــدگان
کامــ ً
ا در اظهــار نظــر آزاد هســتند ،پــس اینکــه شــبانه
بــرای نماینــدهای حکــم بازداشــت صــادر میشــود تقصیــر
مجلــس اســت کــه از حــق و حقــوق خــود کوتــاه میآیــد.
بایــد مجلــس بایســتد .البتــه میگوینــد کــه ایــن موضــوع
مربــوط بــه حســاب شــخصی نبــوده و اتهامــی وارد شــده
اســت .حــرف مــا ایــن اســت کــه حتــی بــا فــرض درســت
بــودن ایــن صحبــت ،رئیــس قــوه قضائیــه بایــد راحــت
بگویــد اظهــارات وقیحانــه؟ آیــا ایــن توهیــن نیســت؟ یــا
اینکــه بگویــد بدنــه فاســدی از اصالحطلبــان؟ رئیــس قــوه
قضائیــه بــه اصالحطلبــان و اصولگرایــان چــه کار دارد؟ اگــر
بگوینــد یــک اتهــام وارد شــده بایــد طبــق قانــون هیــأت
نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان تشــخیص دهــد کــه ایــن
اظهــار نظــر در مقــام ایفــای وظایــف نمایندگــی بــوده یــا
خیــر .امــا درس ـتتر رفتــاری اســت کــه صــورت میگیــرد.
اینکــه آن زمــان و در شــب و در زمــان تعطیلــی کشــور ،در
ایــام عــزاداری آخــر صفــر اینگونــه رفتــار صــورت گیــرد چــه
معنایــی دارد؟
ایــن نماینــده اصالحطلــب مجلــس ادامــه داد :در مــورد
ســوال شــخصی نیــز ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه
وقتــی وثیقــهای در ایــن حســابها گذاشــته میشــود
و بــه آن ســود تعلــق میگیــرد ایــن ســود بــه آن فــرد و
یــا دســتگاه قضایــی میرســد .حــاال بمانــد کــه همیــن
ســودهای بانکــی شــبهه شــرعی دارد .انشــاءاهلل کــه عملیات
بانکــداری مــا اســامی باشــد ولــی بــه طــور کلــی فــرض
کنیــم کــه مث ـ ً
ا شــما بــرای کاری  ۳۰۰میلیــون وثیقــه در
حســاب قــوه قضائیــه گذاشــتهاید ،ایــن ســود کــه در اختیــار
آنهــا قــرار میگیــرد بــرای فــرد یــا دســتگاه قضایــی
اســت .مــا نمیگوییــم حســاب شــخصی اســت امــا آیــا
ایــن پــول جــای بحــث نــدارد؟ بحــث مــا ایــن اســت کــه
بایــد شفافســازی شــود .چــه اشــکالی دارد کــه در زمینــه
عدالتخواهــی توضیحــات داده شــود؟
وی افــزود :اگــر مــا بــرای عدالتخواهی کوتــاه بیاییــم مطمئن
باشــیم حکومــت در خطــر اســت .مــا دوســتدار حکومــت

هســتیم .اگــر علیــه مفاســد اقتصادی و سیســتماتیک شــدن
مفاســد اقتصــادی در نظــام فریــاد میکشــیم بــه خاطــر
ایــن اســت کــه حکومــت را دوســت داریــم و میخواهیــم
ایــن حکومــت بمانــد .بــه گــزارش ایســنا ،نماینــده تهــران
همچنیــن بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای  ۱۶آذر
ســه فضیلــت کســب علــم ،مبــارزه و جهــاد و تقــوا را بــه
عنــوان فضایــل مترتــب بــرای دانشــجویان برشــمرد و گفــت:
دانشــجویان بایــد آرمانهــای عدالتخواهــی ،آزادیخواهــی،
دموکراســی ،مردمســاالری ،اســتقاللطلبی و وجــود حقــوق
شــهروندی را مطالبــه کننــد .دانشــجویان بایــد بینــش
سیاســی و ارتقــای ســطح آگاهیهــای سیاســی را مدنظــر
داشــته باشــند نــه اینکــه تصــور کننــد تنهــا وظیفهشــان
درس خوانــدن اســت چــون بــدون اطــاع از اوضــاع اجتمــاع
و سیاســت و فرهنــگ نمیتواننــد عنصــر مفیــدی بــرای
جامعــه باشــند .در ایــن شــرایط آنهــا توســط باندهــای
قــدرت جهتدهــی میشــوند .کواکبیــان بــا تأکیــد بــر
اینکــه دانشــگاه بــدون سیاســت دانشــگاه مــرده اســت،
گفــت :دانشــجو بایــد مطالبهگــر باشــد نــه اینکــه منتظــر
حــوادث و تحــوالت شــود؛ بلکــه بایــد خــودش حادثهســاز
و تحولگــرا باشــد .در جامعــه مــا بســیاری از مســائل
میگــذرد کــه نمونــه آن اتفــاق بــرای یــک نماینــده اســت،
امــا مســائل عمیقتــری در جامعــه وجــود دارد کــه یکبــاره

میشــنویم همچــون اعــدام بابــک زنجانــی .شــاید در وهلــه
اول خوشــحال شــویم کــه قــرار اســت یــک مفســد میلیــارد
نفتــی اعــدام شــود امــا مــا راضــی نیســتیم بــه ایــن زودی
اعــدام شــود.
وی توضیــح داد :دو میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون دالر نفــت بــرده
شــده امــا معلــوم نیســت پولهــا چــه شــده اســت .از ۱۱
هــزار میلیــارد پــول تنهــا  ۴یــا  ۵هــزار میلیــارد شناســایی
شــده و بایــد مشــخص شــود بقیــه کجــا رفتــه اســت.
کواکبیــان افــزود :از طــرف دیگــر سرنوشــت امــاک و
فیشهــای نجومــی و اختالسهــای میلیــاردی زمــان
محمــود آقــا معلــوم نیســت کــه چــه شــده اســت .مهــم
اســت کــه دانشــجو از همــه ایــن اتفاقــات مطلــع باشــد و بــه
نــام ملــت فریــاد بزنــد .مــا ایــن فریادهــا را بــه دلیــل دوســت
داشــتن مردمانمــان میزنیــم چــون معتقدیــم بایــد راه
شــهدا را ادامــه دهیــم .از اینروســت کــه عدالتخواهــی و
عدالتجویــی یکــی از آرمانهــای مهــم جنبــش دانشــجویی
اســت و هیــچگاه نبایــد از آن فاصلــه گرفــت.
ایــن نماینــده اصالحطلــب مجلــس در ادامــه بــا اشــاره بــه
لغــو ســخنرانی مطهــری در مشــهد ،گفــت :اینکــه اجــازه
ندهنــد ســخنرانی نایــب رئیــس مجلــس در مشــهد انجــام
شــود چــه معنایــی دارد؟ مگــر ایشــان میخواســت چــه
چیــزی بگویــد کــه عــدهای از آن وحشــت میکننــد و

بعــد میخواهنــد آن را بــه جاهــای دیگــر ســرایت دهنــد.
بایــد صداهــای مختلــف شــنیده شــود تــا از ایــن صداهــا
بهترینهــا انتخــاب شــوند .جامعــه آرمانــی و اســامی بــا
تکصدایــی معنایــی نــدارد .از اینروســت کــه آزادیخواهــی
از آرمانهــای دیگــر جنبــش دانشــجویی اســت کــه بایــد
دنبــال آن باشــد .وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــجویان نبایــد
یــک لحظــه از دموکراســی و مردمســاالری غافــل شــوند،
گفــت:اســتقالل نیــز یــک مفهــوم واقعــی اســت کــه بایــد
دانشــجویان مطالبهگــر آن باشــند ،امــا اســتقالل بــا قطــع
رابطــه و انزواطلبــی منافــات دارد .اســتقالل یعنــی زیــر
ســلطه هیــچ قدرتــی نرویــم و بــا ســرافرازی حــق ایــن ملــت
را اســتیفا کنیــم .ولــی برخیهــا در کشــور بــه دنبــال پــاک
کــردن صــورت مســأله هســتند چــون نمیتواننــد مســأله را
حــل کننــد کــه نمونــه آن در برجــام اســت.
کواکبیــان ابــراز عقیــده کــرد :مــا در برجــام توانســتیم اجماع
جهانــی را بشــکنیم البتــه برخــی از مراکــز هســتهای دچــار
محدودیــت شــدند کــه بایــد درســت شــوند .اکنــون برخــی
بــا یــک مصوبــه کنگــره آمریــکا میگوینــد بایــد همــه چیــز
ســر جــای اول خــود برگــردد .ایــن بــه آن دلیــل اســت کــه
آنهــا شــناخت دقیقــی از شــرایط ندارنــد و میخواهنــد
صــورت مســأله را پــاک کننــد .اگــر دولــت یــک کشــوری
نقــض عهــد کــرد بایــد برخــورد شــود امــا مــا در برجــام بــا
 ۶کشــور مذاکــره کردیــم .از طــرف دیگــر آمریکاییهــا نیــز
معتقدنــد در ایــن تمدیــد تحریمهــا بحثهــای هســتهای را
عمــل نمیکننــد و اوبامــا نیــز نمیتوانــد ایــن مصوبــه را وتــو
کنــد؛ چــون ایــن مصوبــه بیــش از دو ســوم رأی کنگــره را
بــه همــراه داشــت .ایــن کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتقاللطلبی بــا
عــزت همــراه اســت ،گفــت :برجــام نــه فتحالفتــوح اســت
کــه بتوانــد همــه چیــز را زیــر و رو کنــد و نــه عهدنامــه
ترکمانچــای اســت کــه عــدهای بگوینــد بایــد میــز مذاکــره
را تــرک کــرد ،کمــا اینکــه هشــت ســال ایــن کار را کردنــد
و نتیجــهآن تصویــب هفــت قطعنامــه شــورای امنیــت و
قــرار گرفتــن کشــورمان ذیــل فصــل هفــت منشــور ســازمان
ملــل بــود بــدان معنــا کــه آنهــا هــر زمــان کــه بخواهنــد
میتواننــد بــه مــا حملــه کننــد.
کواکبیــان آرمــان دیگــر جنبــش دانشــجویی را مطالبــه
حقــوق شــهروندی عنــوان و اظهــار کــرد :نبایــد خیلــی
راحــت از کنــار بســیاری از مســائل گذشــت .مــا را بــا لغــو
فــان ســخنرانی و یــا تــاش بــرای بازداشــت فــان نماینــده
اصالحطلــب مشــغول میکننــد امــا مهمتــر آن اســت کــه
بایــد بــه مقابلــه بــا چنیــن مباحثــی پرداخــت کــه منجــر
بــه بــروز چنیــن مباحثــی شــده اســت .امــا ســوال ایــن
اســت کــه دولــت چــه کــرده و چــرا شــورای تأمیــن اســتان و
اســتاندار برخــورد نکــرده اســت.
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علی مطهری:

نباید بین اصالح طلبی و اصول گرایی
دیوار کشید

نائــب رئیــس دوم مجلس شــورای اســامی در دیدار
بــا اســتاندار کرمــان گفــت :در هــر اســتانی اگــر یک
امــام جمعــه و اســتاندار بــا تدبیــر و اســتوار حضــور
داشــته باشــد آن اســتان مــی توانــد راه پیشــرفت را
بهتــر طــی کنــد و از آرامــش برخــوردار بــوده و در
اینگونــه اســتانی دعواهــای سیاســی وجــود نخواهــد
داشــت و خوشــبختانه در اســتان کرمــان ایــن فضــا
حاکــم اســت و بــا تدبیــر اســتاندار و امــام جمعــه
اســتان کرمــان بــه خوبــی اداره مــی شــود.

علــی مطهــری افــزود :اســتفاده از بخــش خصوصــی
و ایجــاد رقابــت بیــن آنهــا بــه خوبــی در اســتان
کرمــان محقــق شــده وبــه طــور جــدی موضــوع
حــدف قوانیــن مزاحــم توســعه را دنبــال خواهیــم
کــرد.
وی ادامــه داد :دســته بنــدی هــای سیاســی در
جامعــه مــا اصالــت نــدارد و کار درســتی نیســت و
همیــن تعصبــات آســیب هایــی را بــه جامعــه وارد
کــرده اســت و اگــر روش حکومــت داری و گــروه
هــای سیاســی خــوب مدیریــت شــوند بســیاری از
دعواهــا پایــان مــی یابــد.
وی اظهــار کــرد :فضــای خوبــی در اســتان کرمــان
حاکــم اســت و امیــد اســت کــه ســخنرانی امــروز
در جمــع دانشــجویان بــرای دانشــجویان و اســتان
مفیــد واقــع شــود.
وی خطــاب بــه اســتاندار کرمــان یــادآور شــد :در
اســتان کرمــا ن از بخــش خصوصــی و اســتعدادهای
مردمــی بــه خوبــی اســتفاده کــرده ایــد و در مجلس
شــورای اســامی بــه دنبــال تنظیــم قوانیــن
مناســب هســتیم.
وی تاکیــد کــرد :نبایــد دیــوار اصــاح طلبــی و
اصــول گرایــی بکشــیم زیــر تعصبــات همیشــه
آســیب زننــده هســتند و روش حکومــت داری
خــوب فــارغ از گرایــش هــای سیاســی و بــا
اســتفاده از همــه نیروهــای دلســوز اســت.

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با علی مطهری:

نگاه ما به والیت فقیه همان دیدگاه
امام راحل است

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان گفــت:
نــگاه مــا بــه والیــت فقیــه همــان دیــدگاه
امــام راحــل اســت کــه آن را معنــا کردنــد و
رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــه اجمــال دربــاره
آن ســخن گفتــه انــد و امیدواریــم خداونــد
توفیــق دهــد کــه بــه تکلیــف الهــی خــود
عمــل کنیــم.
آیــت اهلل ســید یحیــی جعفــری در دیــدار علــی

مطهــری نایــب رئیــس دوم مجلــس شــورای
اســامی گفــت :شــما فرزنــد شــخصیتی بــزرگ
و نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی
هســتید و مســائل مختلــف از ســوی شــما
مدیریــت خواهــد شــد و امیــدوارم در ایــن
ســفر از طــرح مســائل تنــش زا و حساســیت زا
جلوگیــری شــود و ســخنانی نشــود کــه جــو و
آرامــش جامعــه را مخــدوش کنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان بــا
اشــاره بــه اهمیــت مشــورت از نــگاه پیامبــر
اکــرم (ص)گفــت :اگــر انســان اهــل فکــر
باشــد نتیجــه خوبــی مــی گیــرد و هیــچ
پشــتیبانی باالتــر از مشــورت بــا اهلــش نیســت
و در مســائل سیاســی نیــز بایــد بــا سیاســیون،
در مســائل نظامــی بایــد بــا نظامــی هــا و در
مســائل عبــادی بایــد بــا علمــا مشــورت کــرد
زیــرا مشــورت یــک ســنت و ســفارش پیامبــر
اکــرم (ص) اســت.
آیــت اهلل جعفــری افــزود :نــگاه مــا بــه والیــت
فقیــه همــان دیــدگاه امــام راحــل اســت کــه
آن را معنــا کردنــد و رهبــر معظــم انقــاب
نیــز بــه اجمــال دربــاره آن ســخن گفتــه انــد
و امیدواریــم خداونــد توفیــق دهــد کــه بــه
تکلیــف الهــی خــود عمــل کنیــم.

استاندار کرمان:

فهم سیاسی به معنای تحقق فعالیت آزادانه معتقدان به نظام است
اســتاندار کرمــان گفــت :فهــم سیاســی آن اســت کــه
فعــاالن معتقــد بــه نظــام آزادانــه فعالیــت کننــد و مــا
بایــد فضــا را فراهــم کنیــم تــا جوانــان بداننــد هــر کســی
خــاف مــی کنــد ،انقالبــی نیســت.
علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا نائــب رئیــس دوم
مجلــس شــورای اســامی کــه بــا حضــور معاونیــن و
مشــاورین اســتاندار در محــل اســتانداری کرمــان برگــزار
شــد ،افــزود :تشــکل هــای دانشــجویی نیــز دلســوز
هســتند و در شــرایط بحرانــی هــر یــک از دانشــجویان
یــک قاســم ســلیمانی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز اســتان کرمــان میزبــان
فرزنــد شــهید بزرگــوار ،آیــت اهلل مطهــری اســت ،ادامــه
داد :نســل گذشــته دوران انقــاب را بــا مطالعــه کتــب
هــای ایشــان شــناخته انــد و نســل آینــده نیــز مــی
شناســند.
نماینــده عالــی دولــت یازدهــم در اســتان خاطرنشــان
کــرد :کرمــان اســتانی سیاســی اســت و شــخصیت هــای
عالــی مقامــی از جملــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی،
آیــت اهلل موحــدی کرمانــی ،آیــت اهلل جعفــری ،آیــت اهلل
حجتــی کرمانــی ،حجــت االســام دعائــی ،شــهید باهنــر
و  ....در ایــن اســتان پــرورش یافتــه انــد.
رزم حســینی اظهــار کــرد :ســردار ســرافراز اســام حــاج
قاســم ســلیمانی نیــز پــرورش یافتــه و از مــردان نیــک
اســتان کرمــان اســت کــه امــروز نقــش تعییــن کننــده
ای در امنیــت ملــی دارد.
وی گفــت :اســتان کرمــان دارای فعــاالن نجیــب سیاســی
اســت و در دولــت یازدهــم بــا نــگاه واقعــی اعتدالی ســعی
شــده بــا هدایــت هــای نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و
امــام جمعــه فهیــم کرمــان بــه خوبــی تــا امــروز گــروه
هــای سیاســی در فضــای آرام و امنیــت کامــل نســبت
بــه برگــزاری گردهمایــی هــای سیاســی اقــدام کننــد.
اســتاندار کرمــان یــادآور شــد :در انتخابــات گذشــته در
کرمــان بــا امنیــت کامــل گردهمایــی هــای سیاســی بــا
حضــور ســایق مختلــف قانونــی در کنــار هــم برگــزار
شــدو همچنیــن در ســال  93جشــنواره فرهنگــی و
اقتصــادی اســتان کرمــان در تهران،ســایق و شــخصیت
هــای ارزشــمند بــا همدلــی و همزبانــی بــرای توســعه و
تعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی دور هــم جمــع
شــدند.
رزم حســینی بــه گســتردگی اســتان کرمــان و فعالیــت
 56امــام جمعــه بــا نظــرات و ســایق مختلــف در ایــن
اســتان اشــاره و بیــان کــرد :دیــروز در ســمینار ائمــه
جمعــه اســتان همدلــی و همزبانــی بســیار خوبــی
مشــاهده شــد و مطلــب خاصــی در حــوزه سیاســی در
اســتان کرمــان وجــود نــدارد.
وی گفــت :وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه جنــاح هــا
سیاســی در منافــع ملــی نقطــه اشــتراک واحــد دارنــد،
افــزود :در ایــن راســتا پیــش از انتخابات ســال  94منشــور
همدلــی در اســتان تهیــه و بــه امضــای احــزاب سیاســی
رســید تــا بــا رعایــت قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران،

رقابــت منصفانــه و عادالنــه داشــته باشــند و همیــن امــر
موجــب شــد تــا انتخابــات خوبــی در اســتان برگزار شــود.
نماینــده عالــی دولــت یازدهــم در اســتان بــا تاکیــد
براینکــه اســتان کرمــان بــا وجــود فعالیــت هــای احــزاب
سیاســی بــا کمتریــن چالــش سیاســی در دولــت یازدهــم
روبــرو بــوده اســت ،یادآورشــد :وجــود بروکراســی نحــس
اداری و قوانیــن مزاحــم دو مشــکل اساســی توســعه و
پیشــرفت اســتان هاســت کــه موجبــات فســاد اداری و
عــدم انســجام دســتگاه هــای حکومتــی از جملــه دولــت،
مجلــس ،قضائــی و امنیتــی را پدیــد آورده اســت.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه در اغلــب کشــورها
همــگان روی اصــول قــدرت متمرکــز شــده انــد،
خاطرنشــان کــرد :در ایــن راســتا بــرای تمرکــز ارکان
حکومــت بــه توســعه اســتان ،طــرح مثلــث توســعه
اقتصــادی بــه عنــوان مــدل جدیــد و نــو پیــش از
نامگــذاری امســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه نــام
(اقتصــاد مقامتــی ،اقــدام و عمــل) تهیــه و اجرایــی شــد.
وی بــا تشــریح و تبییــن طــرح مثلــث توســعه اقتصــادی،
گفــت :نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی
بــه دلیــل جایــگاه حقوقــی و مردمــی خــود در راس ایــن
مثلــث هســتند  ،نماینــدگان دولــت و ســرمایه گــذاران
نیــز از اضــاع اصلــی ایــن مــدل هســتند کــه مــی توانــد
انســجام بــرای تمرکــز بــر امــر توســعه و ســرمایه گــذاری
را پدیــد بیــاورد ،در ایــن راســتا از جایــگاه حقوقــی
نماینــدگان اســتفاده خواهــد شــد.
اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد براینکــه در اســتان کرمــان بــر
اســاس آمــوزه هــای اســامی از ســرمایه گــذاران بدلیــل
اشــتغالزایی بــه عنــوان مجاهــد اقتصــادی یــاد مــی
شــود ،افــزود :در ایــن مــدل از ظرفیــت امامــان جمعــه
کــه دارای تریبــون و مــورد اعتمــاد مــردم هســتند و مــی
تواننــد آزادانــه ســخن بگوینــد ،بــه عنــوان ناظریــن طــرح
و بــرای ترویــج فرهنــگ ســالم اقتصــادی اســتفاده شــده

اســت .رزم حســینی بــا اشــاره بــه توفیقــات طــرح مثلــث
توســعه اقتصــادی همچــون ســرمایه گــذاری بیــش
از  75هــزار میلیــارد تومــان طــی ســه ســال گذشــته،
یادآورشــد 17 :درصــد ایــن حجــم ســرمایه گــذاری
در اســتان در حــال اجــرا و راســت آزمایــی اســت امــا
بروکراســی اداری یــک واقعیــت نحــس اســت کــه دولــت
هــا بــه آن اضافــه کــرده انــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در راســتای ســبک جدیــد
مدیریتــی ،در ســال  93بحــث واگــذاری یــک شهرســتان
بــه صــورت پایلــوت بــه بخــش غیردولتــی مطــرح شــد و
در مذاکــرات و رایزنــی هــای متعــدد بــا وزیــر کشــور و
مســئولین مربوطــه ،رئیــس بنیــاد مســتضعفان مســئولیت
توســعه شهرســتان قلعــه گنــج پذیرفتــه شــد.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه از موسســات معیــن
انتظــار کمکهــای امــدادی نداریــم بلکــه بدنبــال مدیریــت
صحیــح منابــع هســتیم ،گفــت :طــی انعــاد تفاهــم
نامــه ای بــا بنیــاد مســتضعفان ،شهرســتان قلعــه گنــج
بــه عنــوان شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی بــه صــورت
پایلــوت مطــرح و یکــی از دســتاوردهای ایــن ایــده،
ارتقــاء  78درصــدی شــاخص هــای امنیتــی در ایــن
شهرســتان اســت.
رزم حســینی اظهــار کــرد :بــا اجــرای ایــن طــرح توســعه
ایــن منطقــه صاحــب پیــدا کــرده اســت و موجــب اعتماد
مــردم شــده اســت.
وی عنــوان کــرد :بــا انتخــاب اســتان کرمــان بــه عنــوان
یکــی از اســتان هــای پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی ،ایــن
اســتان بــه هشــت زون اقتصــادی تقســیم شــد و شــرکت
هــای توســعه گــرا مســئولیت توســعه در مناطــق را بــر
عهــده گرفتنــد.
نماینــده عالــی دولــت یازدهــم در اســتان بــا تاکیــد بــر
بعــد مردمــی اقتصــاد مقاومتــی ،گفــت :بایــد ظرفیــت
هــای مردمــی را بــا پیشــرانان اقتصــادی (موسســات

توســعه گــرا) مــورد اســتفاده بهینــه قــرار دهیــم.
رزم حســینی افــزود :طــرح تقســیم بنــدی اســتان کرمــان
بــه زون هــای اقتصــادی الگویــی اســت کــه از دو مــاه
قبــل در اســتان کرمــان اجرایــی شــده و از نهادهــای
دولتــی و غیــر دولتــی در ایــن طــرح اســتفاده شــده
اســت.
وی بــه احصــاء قوانیــن مزاحــم توســعه در  53دســتگاه
اجرایــی اســتان کرمــان اشــاره و ادامــه داد :قوانیــن
مزاحــم توســعه باعــث شــده تــا کشــور بــا مشــکالت
کنونــی مواجــه باشــد لــذا انتظــار مــی رود مجلــس
شــورای اســامی در راســتای رفــع قوانیــن مزاحــم گام
هــای مثبتــی بــردارد.
اســتاندار کرمــان بــه تاثیــرات برجــام روی شــرکت هــای
توانمنــد اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد :شــرکت
ملــی مــس ایــران بــا موجــودی  60هــزار تــن کاال بــا
مشــکالت فــروش مواجــه بــود امــا بــا اجــرای برجــام
تمــام کاالهــا را فروخــت و بدهــی هــای ایــن شــرکت از
 2400میلیــارد تومــان بــه  800میلیــون تومــان کاهــش
یافــت.
رزم حســینی ادامــه داد :شــرکت صنعتــی معدنــی گل
گهــر نیــز  110میلیــون یــورو فاینانــس دریافــت کــرد
و شــرکت خودروســازی کرمــان خــودرو کــه در آســتانه
مــرگ بــود بــا  600میلیــارد تومــان بدهــی امــروز بــا
تولیــد  85هــزار خــودرو زمینــه اشــتغال زایــی بــرای 10
هــزار نفــر را بوجــود آورده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تفاهــم نامــه ایجــاد مجتمــع
فــوالد نیــز بــا تولیــد ســه و نیــم میلیــون تــن ورق
فــوالدی در  22بهمــن مــاه منعقــد مــی شــود ،ادامــه داد:
فضــای کســب و کار اســتان کرمــان از رتبــه  24کشــوری
بــه جایــگاه برتــر کشــوری ارتقــا یافتــه و یکــی از دالیــل
آن برقــراری عقالنیــت سیاســی در اســتان کرمــان اســت.
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد :کرمــان در حــوزه اقتصــاد
مقاومتــی و عقالنیــت سیاســی الگــو اســت و نســل
کنونــی کــه انقــاب اســامی و دوران دفــاع مقــدس را
درک نکــرده بایــد بدانــد کــه نســل گذشــته دوران دفــاع
مقــدس بــدون جنــاح بــازی اداره شــد و امنیــت کنونــی
کشــور نیــز بــه دلیــل وجــود همیــن یکدلــی و همزبانــی
اســت.
رزم حســینی بیــان کــرد :آنچــه مصیبــت امــروز کشــور
اســت و موجــب شــده تــا تاریــح عقــب افتادگــی 300
ســاله کشــور تــداوم یابــد ،بخاطــر سیاســی بــازی اســت.
وی گفــت :اگــر مــرز امنیتــی مــا امــروز بــه اردن رســیده
و جوانــان مــا امــروز بــه صــورت داوطلبانــه بــرای تامیــن
امنیــت حضــور مــی یابنــد بایــد فرصــت را غنیمــت
شــمرد زیــرا فرصــت کار کــردن مقطعــی در دســتان
ماســت.
نماینــده عالــی دولــت یازدهــم در اســتان بــه رابطــه
خــوب بیــن شــیعه و ســنی در قلعــه گنــج اشــاره و بیــان
کــرد :وحــدت شــیعه و ســنی بــا کارخانــه تامیــن مــی
شــود نــه بــا جهــل و فقــر.
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استان کرمان پیرامون سخنرانی دکتر علی
مطهری در دانشگاه شهید باهنر کرمان
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اى کســانىکه ایمــان آوردهایــد ،پیوســته بــه
عدالــت قیــام کنیــد و بــراى خــدا گواهــى دهیــد،
هرچنــد بــه زیــان خودتــان یــا [بــه زیــان] پــدر و
مــادر و خویشــاوندان [شــما] باشــد؛ «ســوره نســاء،
آیــه »135
١٦آذر روز آغازيــن جنبشــي بــود كــه از دل آن
شــعله هــاي آتــش اســتقالل طلبــی و آزادی
خواهــی ملــت ایــران بــه هــوا برخاســت .آتشــی
کــه همــواره ســینه ایــن ســرزمین را مــي شــكافد
و شــراری تــازه تــر مــی افکنــد16 .آذر کــه در
تاریــخ ایــن مــرز و بــوم ،نمــاد ایســتادگی ،آزادگــی
و شــهادت دانشــجویان در برابــر اســتبداد ،تــک
صدایــی و تــک گویــی بــوده ،همــواره در تــار و
پــود ذهــن ایرانیــان ،یــادآور زنــده نــگاه داشــتن
اصــل انســانیت و نفــی هرگونــه سرســپردگی
و تــن دادن بــه ســخن ناحــق اســت .اصلــی کــه
بــا تلفیــق موازیــن دیــن مبیــن اســام پــس از
انقــاب شــکوهمند اســامی ،توانســت گفتمانــی
نــو بــه ســپهر سیاســی قــرن بیســتم ،دیکتــه
کنــد .گفتمانــی کــه بیشــک بالندگــی آن بــا
نــام افــرادی همچــون امــام خمینــی(ره) و مقــام
معظــم رهبــری ،دو چنــدان شــده اســت.
بــا ایــن اوصــاف ،جــای بســی شــگفتی اســت
کــه برخــی از جناحهــای سیاســی بــا مطــرح
کــردن خواســتههای غیرقانونــی ،غیرمنطقــی و
حتــی غیرشــرعی خــود ،زیــر پــا گذاشــتن اصــول
و اهــداف انقــاب اســامی را بــه ذهــن متبــادر
میســازند .در عیــن حــال ،همــه مــا معتقدیــم
صرفــاً بــا گام برداشــتن در چارچــوب قانــون و
رعایــت اصــل تســاوی و برابــری در پیشــگاه قانــون،
مــی تــوان اعتقــاد و التــزام بــه نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی ایــران را بــه اثبــات رســاند.
لیکــن احتــرام بــه نظــر مخالــف و قائــل شــدن
حــق بیــان بــرای گروههــای سیاســی رقیــب،
از ممیزههــای ارکان نظــام سیاســی اســامی
اســت .چراکــه نمیتــوان از اســام راســتین
دم زد ،ولــی حقــی بــرای دیگــران و بــه ویــژه
مخالفیــن قائــل نشــد؛ نمیتــوان جنــاح مخالــف
را بــه «مرزشــکنی ،هنجارشــکنی ،حاشیهســازی
و جریانســازیهای خــاص» منتســب کــرد و
پــس از آن اعتــای ایــران اســامی را آرزو کــرد؛
نمیتــوان از واژه مبهــم و نارســای «بــه صــاح
ندانســتن» اســتفاده کــرد و آن را «اعتــدال»
نــام گذاشــت .رویــه ای کــه متأســفانه از مشــهد
الرضــا(ع) آغــاز شــد و بــا لغــو ســخنرانی علــی
مطهــری ،نماینــده مجلــس شــورای اســامی،
همــان مجلســی کــه امــام خمینــی(ره) آن را در
رأس امــور دانســت ،بســیاری از دلســوزان نظــام
را نگــران کــرد .الجــرم ایــن پرســش در ذهــن هــر
انســان آزادهای شــکل میگیــرد کــه کــدام اصــل
از مبانــی دینــی و کــدام اصــل از اصــول قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران ایــن حــق را
بــه عــدهای انگشــت شــمار میدهــد تــا بــا دالیــل
واهــی و شــخصی در برابــر خواســت عمومــی و
حقــی کــه مــردم بــه نماینــده خودشــان تفویــض
کــرده انــد ،نظــر خــود را تحمیــل کننــد؟!
ناگفتــه پیداســت ،ایــن رویــه در آســتانه انتخابــات
پیــش رو نمیتوانــد بــا ســاحت مردمســاالری،
بــه ویــژه مردمســاالری دینــی ســازگار باشــد و
بایــد اذعــان کــرد آنچــه در مشــهد اتفــاق افتــاد،
اشــتباهی بــود کــه هیــچ توجیــه قانونــی و شــرعی
نتوانســت پشــتوانه آن قــرار گیــرد و متأســفانه
عــده ای خواهــان تکــرار همیــن رفتــار غیرقانونــی
و مغایــر بــا اصــول اســامی و جمهــوری در کرمــان
هســتند.
چگونــه مــي تــوان از ســويي مــردم را از شــنيدن
ســخنان انســاني كــه بــا اعتمــاد مــردم و بــا
افتخــار ،بــر كرســي قانونگــذاري ايــن ســرزمين بــه
حــق تكيــه زده محــروم كــرد و از ســويي ديگــر
ایشــان را ولــي نعمــت و صاحــب ايــن نظــام و
انقــاب دانســت؟
ايــن خــود رأيــي و هــرج و مــرج را چگونــه مــي
تــوان توجيــه كــرد؟ آيــا ایــن گونــه اظهــار نظرهــا،
نافــي اصــل وحــدت در کشــور نیســت؟
در همیــن راســتا ،حــزب کارگــزاران ســازندگی
اســتان کرمــان بــا دعــوت از همــه احــزاب،
گروههــا ،جریانــات و تشــکلهای سیاســی بــه
خویشــتنداری و ســعه صــدر ،از دولــت محتــرم و
نماینــدگان ایشــان در اســتان کرمــان ،درخواســت
اجــرای قانــون و رعایــت جانــب عــدل و انصــاف
در برخــورداری همــگان از حقــوق قانونــی خــود
را دارد.
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اقتصادی
خبر

با حضور مميزان صنعت برق كشور:
عملكرد شركت توزيع نيروي برق
شمال استان كرمان بررسي شد

بــا حضــور  29تــن از مميــزان صنعــت بــرق كشــور ،عملكرد
شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان در
تاريــخ هــاي  24و  25آبــان مــاه ســالجاري در  7عرصــه و
 26حــوزه ،بررســي و بنــا بــه گفتــه سرپرســت تيــم مميزي
همــان گونــه كــه پيــش بينــي مــي شــد تمامــي فرآيندهــا
و سيســتم هــا كار خــود را مطابــق بــا دســتور العمــل هــاي
صنعــت بــرق كشــور بــه انجــام مــي رســانند.
سیاســت روشــن /مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروي بــرق
شــمال اســتان كرمــان در جلســه افتتاحيــه مميــزي گفــت:
مميــزي صنعــت بــرق كشــور زمانــي بهتريــن نتيجــه
را خواهــد داشــت كــه دوســتي هــاي شــكل گرفتــه در
انجــام مميــزي حفــظ شــود و تبــادل تجربيــات بــراي ارتقــا
صنعــت بــرق ادامــه يابــد.
محمــود شــهبا در ادامــه گفــت :حــوزه شــمال اســتان
كرمــان بيــش از  500هــزار مشــترك دارد و تقريبــا  %47از
مصــرف بــرق را مشــتركين كشــاورزي تشــكيل مــي دهــد
كــه بــا كمتريــن نــرخ در صنعــت بــرق كشــور بــه فــروش
مــي رســد.
در ادامــه ميــرزا زاده حســيني ،مشــاور مديرعامــل و مجــري
طــرح كاهــش تلفــات شــركت توانيــر و سرپرســت تيــم
مميــزي كننــدگان گفــت :مميــزي سراســري صنعــت بــرق
بــراي بــار دوم اســت كــه بــه صــورت يكپارچــه در كشــور در
حــال انجــام اســت و تمامــي شــركت هــا تــا پايــان آذر مــاه
مميــزي خواهنــد شــد و بــا توجــه بــه اينكــه تمامــي افــراد
انتخــاب شــده از مجموعــه صنعــت بــرق كشــور و داراي
تخصــص و ايــده هســتند ،فرصــت مناســبي بــراي تبــادل
تجربيــات و دانــش متقابــل طرفيــن اســت.
ميــرزا زاده حســيني تاكيــد كــرد :در مــدت زمــان انجــام
مميــزي فرآيندهــاي جــاري در شــركت بــا دســتورالعمل ها
و رويــه هــاي اســتاندارد ابالغــي مطابقــت داده مــي شــود و
نتايــج اســتخراج شــده بــه صــورت خالصــه در پايــان روز
دوم (اختتاميــه) و بــه صــورت كلــي تــا  2مــاه آينــده بــه
شــركت هــا ابــاغ مــي شــود.
رضايــت  80درصــدي مميــزان از عملكــرد همــكاران
شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال كرمــان
در پايــان روز دوم سرپرســت تيــم مميــزي ضمــن ارائــه
گزارشــي گفــت :مميــزي شــركت توزيــع نيــروي بــرق
شــمال اســتان كرمــان در  7عرصــه بــه انجــام رســيد كــه
شــامل  27حــوزه كاري اســت و بيــش از  1600چــك
ليســت مــورد بررســي قــرار گرفــت .ميــرزا زاده حســيني
ضمــن تشــكر از حســن ميزبانــي همــكاران شــركت توزيــع
نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان گفــت :همــان گونــه
كــه پيــش بينــي مــي شــد فرآيندهــا و سيســتم هــا بــه
خوبــي كار خــود را بــه انجــام مــي رســانند و مميــزان در
قريــب بــه اتفــاق حــوزه هــا بــا مشــاهده مســتندات رضايت
خــود را اعــام نمودنــد و اميدواريــم بــا پشــتيباني و تقويــت
نقــاط قــوت ،همــكاران بتواننــد موفــق تــر از قبــل بــه
وظايــف خــود عمــل نماينــد.
در پايــان مميــزان بــه ارائــه گــزارش هــاي خــود از بخــش
هــاي مختلــف پرداختنــد و نــكات بهبــود و قابــل بهبــود را
اعــام نمودنــد.

رییس مجمع نمایندگان استان:
نگاه توسعهای استاندار کرمان در همه
استان متوازن است

نماینــده مــردم شهرســتان هــای زرنــد و کوهبنــان در
مجلــس شــورای اســامی گفــت :دیــدگاه توســعه ای
اســتاندار کرمــان در سراســر اســتان کامــا متــوازن اســت.
روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان /حســین امیــری در
آئیــن بهــره بــرداری از پــروژه گازرســانی بــه مجموعــه 24
روســتای زرنــد کــه بــا حضــور اســتاندار کرمــان برگزار شــد،
یکــی از زیرســاخت هــای توســعه را توجــه بــه مســائلی
همچــون آب ،بــرق ،گاز و  ...شــد و افــزود :دیــدگاه توســعه
ای اســتاندار کرمــان در سراســر اســتان کامــا متــوازن
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه گازرســانی در  3دهســتان
شهرســتان زرنــد و  2دهســتان شهرســتان کوهبنــان،
یادآورشــد :پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ اقتصــادی باید در
منــازل راه انــدازی شــده و مــردم بــه ســمت خوداشــتغالی
گام بردارنــد.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای زرنــد و کوهبنــان در
مجلــس شــورای اســامی در ادامــه خواســتار راه انــدازی
خــط ویــژه گاز صنایــع بــرای شهرســتان زرنــد شــد و گفت:
بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان زرنــد بــه ســمت صنعتــی
شــدن گام برمــی دارد لــذا نیــاز اســت کــه خــط ویــژه گاز
صنایــع در ایــن شهرســتان راه انــدازی شــود و ایــن امــر
محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا حمایــت مدیریــت اســتان.
فرمانــدار زرنــد نیــز در ادامــه ایــن آئیــن از بهــره مند شــدن
 132خانــواده روســتایی در منطقــه جرجافــک از نعمــت گاز
بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح خبــر داد و گفــت :همزمــان
بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح ،گازرســانی بــرای یکهــزار
خانــوار مجموعــه روســتاهای جرجافــک آغــاز مــی شــود.
حبیــب اهلل خنجــری بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان
زرنــد از خدمــات دولــت تدبیــر و امیــد در بخــش هــای
کشــاورزی ،صنعــت و گردشــگری برخــوردار شــده اســت،
افــزود :بــا بهــره بــرداری از مجتمــع فــوالد زرنــد در نیمــه
اول ســال آینــده بــرای بیــش از  2هــزار نفــر بــه صــورت
مســتقیم اشــتغالزایی مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اصــاح چنــد نقطــه حادثــه خیــز در
شهرســتان طــی ســالهای گذشــته ،یادآورشــد :بــا اصــاح
نقــاط حادثــه خیــز شــمال اســتان از جملــه گردنــه ده
علیرضــا ،خوشــبختانه شــاهد هیــچ حادثــه جــاده ای در
چنــد مــاه اخیــر نبودیــم.
فرمانــدار زرنــد از بهــره منــد شــدن روســتاهای ســیریز،
جرجافــک و یــزدان آبــاد از نعمــت آب آشــامیدنی ســالم
در ســال جــاری خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :در حــوزه
اقتصــاد مقاومتــی کارهــای بســیار خوبــی در شهرســتان
زرنــد انجــام شــده و تهیــه شناســنامه روســتای جرجافــک
بــا کمــک دهیــاری روســتا نیــز تــا هفتــه آینــده تهیــه و
آمــاده ارائــه مــی باشــد.

سال دوم -شماره  - 37سه شنبه  16آذر ماه 1395

استاندار کرمان:

کرمان پیشتاز در عرضه واگذاری پروژههای نیمه تمام
به بخش غیردولتی
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان از
اســتان هــای پیشــتاز کشــور در واگــذاری پــروژه هــای
نیمــه تمــام بــه بخــش غیــر دولتــی اســت ،گفــت :تاکنــون
هــزار میلیــارد تومــان پــروژه نیمــه تمــام در ســطح اســتان
کرمــان بــه بخــش هــای غیــر دولتــی واگــذار شــده اســت.
علیرضــا رزم حســینی در همایــش ائمــه جمعــه اســتان
کرمــان کــه بــه مناســبت هفتــه وقــف برگــزار شــد ،افــزود:
اولیــن سیاســت اســتان کرمــان بــر مبنــای آمــوزه هــای
دینــی و قانــون اساســی ،وحــدت حــول محــور والیــت بــوده
و همــواره تــاش شــده همــه گــروه هایــی کــه در چارچــوب
قانــون فعالیــت دارنــد بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه دهنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در ســه ســال گذشــته بــا تعامــل
همــه گــروه هــای سیاســی ،منشــور همدلــی اســتان تدویــن
شــده اســت و در حــال حاضــر عقالنیــت سیاســی در اســتان
کرمــان محقــق شــده اســت .نماینــده عالــی دولــت یازدهــم
در اســتان بــه اجــرای ایــده مثلــث توســعه اقتصــادی نیــز
اشــاره و بیــان کــرد :در ایــن طــرح نقــش ائمــه جمعــه در
توســعه مناطــق بــه صــورت ویــژه مــورد نظــر قــرار گرفــت.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای ایــده مثلــث
توســعه اقتصــادی نتایــج مثبتــی را بــه دنبــال داشــته و
بســیاری از مســئوالن کشــوری از ایــن الگــو اســتقبال کــرده
انــد ،گفــت :بایــد از ظرفیــت اعتمــاد مــردم بــه روحانیــت
بــرای توســعه و پیشــرفت کشــور هــر چــه بیشــتر اســتفاده
کنیــم.
وی افــزود :در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی ایــده ای کــه در
ابتــدای ســال  90دراســتان کرمــان مطــرح شــد ایــن بــود

کــه یــک شهرســتان محــروم را بــرای توانمندســازی بــه
بخــش غیــر دولتــی واگــذار کنیــم و ایــن در حالــی بــود
کــه طــرح ایــن ایــده جــرات مــی خواســت.
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد :امــروز مــی تــوان بــا افتخــار
گفــت کــه مقــام معظــم رهبــری در دو جلســه علنــی رســما
از قلعــه گنــج یــاد کــرده انــد و فرمــوده انــد کــه برویــد
قلعــه گنــج را ببینیــد و ایــن افتخــار بزرگــی بــرای اســتان
کرمــان اســت.
رزم حســینی بیــان کــرد :اقتصــاد مقاومتــی در ســال 93
از اســتان کرمــان کلیــد خــورد و ایــن مــی توانــد توفیقــی
بــرای محرومیــت زدایــی ،اعتمــاد ســازی و توانمنــد ســازی
مــردم باشــد .وی بــه لــزوم مردمــی کــردن اقتصــاد کشــور
اشــاره و عنــوان کــرد :در اســتان کرمــان بــا الگــوی ویــژه
ای مردمــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی را دنبــال مــی کنیــم
و تاکنــون  15موسســه ملــی الگــوی قلعــه گنــج را پذیرفتــه
انــد و در حــال اجــرای آن هســتند.
نماینــده عالــی دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان کرمــان
عنــوان کــرد :موسســات ملــی در کنــار فعالیــت هــای خــود
بــه حــوزه فرهنگــی نیــز بــر مبنــای مســئولیت اجتماعــی
شــان توجــه ویــژه دارنــد.
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه موفقیــت اســتان کرمــان در
عرصــه اقتصــاد مقاومتــی ثمــره همدلــی موجــود اســت،
ادامــه داد :در حــوزه توســه صنعتــی540 ،واحــد صنعتــی
بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی معرفــی شــده انــد و
تاکنــون دو هــزار و  250میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ایــن
واحدهــا واگــذار شــده اســت.

بهره مندی  1035خانوار روستایی مجموعه دهستان جرجافک
از نعمت گاز

در مراســمی کــه بــا حضــور اســتاندار کرمــان مهنــدس
رزم حســینی ،رئیــس کمیســیون انــرژی و نماینــده مــردم
کوهبنــان و زرنــد در مجلــس شــورای اســامی دکتــر
امیــری  ،مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان مهنــدس
ودیعتــی  ،فرمانــدار زرنــد مهنــدس خنجــری و مــردم
همیشــه در صحنــه و شــهید پــرور دهســتان جرجافــک،
مشــعل روشــنایی مســجد جامــع روســتای جرجافــک بــه
نمایندگــی  23روســتای دیگــر روشــن شــد و از نعمــت گاز
بهــره منــد گردیدنــد.
سیاســت روشــن /محمــد علــی ودیعتــی مدیــر عامــل
شــرکت گاز اســتان کرمــان در خصــوص مشــخصات ایــن
پــروژه گفــت  :بــا تــاش و کوشــش کارکنــان ایــن مجموعه
و لطــف خداونــد متعــال و حمایــت هــای مســئولین محتــرم
شــرکت ملــی گاز ایــران و اســتان 24 ،روســتای مجموعــه
دهســتان جرجافــک از توابــع حومــه غربــی شهرســتان
زرنــد بــا اجــرای 24000متــر شــبکه تغذیــه و  76کیلومتــر
شــبکه توزیــع بــه همــراه یــک ایســتگاه  TBSبــا ظرفیــت
10هــزار متــر مکعــب بــر ســاعت بــا هزینــه ای بالــغ بــر
 143هــزار میلیــون ریــال اجــرا شــده اســت کــه هدیــه

دیگــری از دولــت تدبیــر و امیــد بــرای مــردم اســت.
مهنــدس ودیعتــی در ادامــه بــه توجــه ویــژه دولــت تدبیــر
و امیــد بــه مناطــق محــروم روســتایی اشــاره کــرد و گفــت
 :وزارت نفــت در دوســال اخیــر بــا گازرســانی بــه بســیاری
از مناطــق محــروم در راســتای توســعه عادالنــه و متــوازن
کشــور گام برداشــته کــه انجــام ایــن مهــم در جهــت
اجــرای مطالبــه رهبــری در ســند چشــم انــداز 1404
اســت .یکــی از مطالبــات مــردم در تمامــی اســتان هــای
کشــور اســتفاده از ســوخت پــاک گاز اســت و در خصــوص
گازرســانی بــه روســتاهای اســتان کرمــان تاکنــون پیگیــری
هــای بســیاری صــورت گرفتــه اســت و بــا اعتبــارات خوبــی
کــه در بنــد ق تخصیــص یافتــه در حــال حاضــر  45شــهر و
 748روســتا در اســتان کرمــان از نعمــت گاز طبیعــی بهــره
منــد مــی باشــند.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان در خاتمــه گفــت
 ،امیــد اســت بتوانیــم بــرای ســربلندی ایــران اســامی
و انقــاب و رفــاه و آرامــش همشــهریان عزیــز و فهیــم
کرمانــی گامــی برداشــته و بــرای آبادانــی شــهر هــا و
روســتاهایمان تــاش نماییــم .

وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون هــزار تخــت بیمارســتانی در
اســتان کرمــان ایجــاد شــده اســت ،ادامــه داد :طــرح تحــول
نظــام ســامت نیــز بــه خوبــی در ایــن اســتان اجرایی شــده
و مــردم پرداخــت هــای درمانــی کمــی را انجــام مــی دهنــد.
اســتاندارکرمان بــه تشــکیل شــورایاری هــای اقتصــاد
مقاومتــی در روســتاها و محــات اشــاره کــرد و گفــت :در
دوران دفــاع مقــدس مســاجد محورفعالیــت هــا بــوده انــد
و مــی تــوان از ظرفیــت ایــن مســاجد بــرای اجــرای ایــده
هــای اقتصــاد مقاومتــی نیــز اســتفاده کــرد.
رزم حســینی خاطرنشــان کــرد :ایــن طــرح در چتــرود آغــاز
شــده اســت و تــاش مــی شــود کــه در ســایر شهرســتان
هــا نیــز اجرایــی شــود.
وی بــه فعالیــت هــای ســه ســاله خــود در ســمت مدیریــت
عالــی اجرایــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت :همــه
اقدامــات انجــام شــده بــا همراهــی ائمــه جمعــه ،مســئوالن
و مــردم حاصــل شــده اســت.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان نیــز در
ادامــه ایــن همایــش گفــت :در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و

بــر مبنــای تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و سیاســت هــای
نظــام جمهــوری اســامی بــرای اســتفاده از پتانســیل هــای
کشــور قــدم هــای خوبــی در کشــور و بــه ویــژه در اســتان
کرمــان برداشــته شــده اســت.
حجــت االســام محمــد قاســمی زاده بیــان کــرد :بــا اجــرای
طــرح هــای عمرانــی و اقتصــادی ،تحــول جدیــدی بــرای
اســتان کرمــان آغــاز شــده و ایــن اقدامــات ،تحقــق اهــداف
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی،
اقــدام و عمــل تلقــی مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :اقدامــات اســتاندار کرمان در راســتای
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی از جملــه احیــای بــاغ فتــح آبــاد
موجــب اســتقبال بســیاری از مســئوالن کشــوری و اســتانی
شــده زیــرا بــا همــت ایشــان ضمــن احیــای یــک بــاغ
تاریخــی ،یــک موقوفــه نیــز آبــاد شــده اســت.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان اظهــار
کــرد :یکــی از عناصــر مهــم و فعــال در حــوزه عمــران
موقوفــات ،ائمــه جمعــه هســتند و اقدامــات ایــن عزیــزان
جــای تقدیــر دارد.

رئیس اتاق کرمان:

صنعت زغال مصداق بارز سیاستهای اقتصاد مقاومتی است

رئیــس اتــاق کرمــان گفــت :صنعــت زغــال مصــداق بــارز
 24بنــد ابالغــی سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی توســط
رهبــر معظــم انقــاب اســت و بــه همیــن دلیــل تــاش
بــرای حــل مشــکالت آن اهمیــت ویــژهای دارد.
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی اســتان کرمــان /ســیدمهدی طبیــبزاده در
نشســت بــا فعــاالن صنعــت زغالســنگ اســتان افــزود:
رقابــت پذیــر نبــودن ،انحصــار و برخــی مســائل دیگــر در
ایــن حــوزه ســبب شــده بــا وجــود برگــزاری نشســت های
مختلــف در ســطح ملــی و اســتانی ،مشــکالت زغالســنگ
اســتان همچنــان باقــی بمانــد .وی بــا بیــان اینکــه اتــاق
از حضــور و مشــارکت افــراد بــا تجربــه بــرای احقــاق
حــق و بــاال بــردن قــدرت چانــه زنــی بخــش خصوصــی
در هــر حــوزه اقتصــادی حمایــت مــی کنــد ،ادامــه داد:
بــرای زغالســنگ کرمــان ابتــدا بایــد بــا تشــکیل انجمــن،
هلدینــگ و یــا هــر تشــکل دیگــری ،نهادســازی صــورت
گیــرد ســپس بــا همراهــی و هــم افزایــی ،مشــکالت
را شــناخت و بــا یافتــن راهحلهــای الزم بــرای رفــع
آنهــا پیگیــری کــرد .طبی ـبزاده ،بــا اشــاره بــه نامآشــنا

بــودن زغــال ســنگ اســتان کرمــان ،خاطرنشــان کــرد:
ایــن صنعــت اگــر از بیــن رود تعــداد زیــادی از فعــاالن
و افــراد مرتبــط بــا آن آســیب مــی بیننــد .رئیــس اتــاق
کرمــان تصریــح کــرد :نقشــه راه نجــات زغــال اســتان را
بایــد فعــاالن ایــن حــوزه تهیــه کننــد و ســپس اتــاق
بــرای توســعه کســب و کار و کمــک بــه جــذب ســرمایه
گذاریهــای جدیــد ،بــا ابزارهــا و مســیرهای قانونــی کــه
در اختیــار دارد ،حــل مشــکالت ایــن بخــش را پیگیــری
مــی کنــد.
در ادامــه ایــن نشســت نیــز سرپرســت اداره کل ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان کرمــان ،بــه وجــود
 22پروانــه بهرهبــرداری زغالســنگ در اســتان اشــاره
کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط موجــود در ایــن
صنعــت ،راهانــدازی تشــکلی بــرای ایــن بخــش ضــروری
اســت .مهــدی حســینینژاد افــزود :راه نجــات زغالســنگ
کرمــان ،هماهنگــی و اتحــاد بیــن فعــاالن ایــن صنعــت
اســت و از ســوی دیگــر تــاش بــرای صــادرات ایــن
محصــول نیــز مــی توانــد بــه فــروش زغــال بــا قیمــت
مناســب کمــک کنــد.

اولین نشست اعضای هیات مدیره دومین دوره کانون سردفتران و دفتریاران
استان کرمان با مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اولیــن نشســت اعضــای هیــات مدیــره دومیــن دوره
کانــون ســردفتران و دفتریــاران اســتان کرمــان بــا مدیــر
کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان برگــزار گردیــد.
روابــط عمومــی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
کرمــان /در ایــن نشســت کــه بــا موضــوع خــط مشــی و
اهــداف کانــون ســردفتران و دفتریــاران برگــزار گردیــد،
رضــا طالبــی زاده مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن دوره از
انتخابــات کانــون ،شــاهد انتخاباتــی ســالم و بــدون
حاشــیه بودیــم اظهــار داشــت کارآمــدی یــک مجموعــه
در گــرو همدلــی و همــکاری اعضــای آن اســت و کانــون
ســردفتران بــه عنــوان یــک نهــاد صنفــی کــه عهــده دار
ارائــه خدمــت بــه قشــر ســردفتران و دفتریــاران مــی
باشــد بایــد بــا دقــت  ،ســامت و صالبــت بتوانــد در
فضایــی آرام بــه حــل مشــکالت ایــن قشــر بپــردازد.
وی ادامــه داد دفاتــر اســناد رســمی بــه عنوان پیشــخوان
ارائــه خدمــات ثبتــی بــه آحــاد مــردم نقــش مهــم و
ســازنده ای در شــکل گیــری تفکــر جامعــه نســبت بــه
ســازمان ثبــت اســناد و امــاک و هویــت بخشــی بــه
ایــن مجموعــه دارد.
طالبــی زاده از قانونمــداری و تعهــد کاری بعنــوان دو
رکــن اساســی در فعالیــت ســردفتران یــاد کــرد و بیــان

داشــت کانــون ســردفتران کــه مهمتریــن نهــاد متولــی
در امــر آمــوزش و ارتقــاء ســردفتران اســت بایــد تقویــت
ایــن دو رکــن را در میــان ســران دفاتــر و دفتریــاران
وجهــه و همــت خــود گمــارد و از ایــن طریــق بــه شــکل
گیــری نظــم حقوقــی و امنیــت اجتماعــی در جامعــه
کمــک نمایــد.
وی همچنیــن ادامــه داد پیگیــری فعالیــت هــای ســابق
کــه توســط هیــات مدیــره اولیــن دوره کانــون در ســطح
اســتان صــورت پذیرفتــه از اولویتهــای دیگــر اعضــای
فعلــی مــی باشــد و خاطــر نشــان کــرد کــه طــرح و
اقداماتــی کــه تــا کنــون صــورت گرفتــه هرچــه ســریعتر
بایــد تکمیــل شــود.
ایــن مقــام قضائــی از مهمتریــن طرحهــای در دســت
اقــدام کانــون بــه تکمیــل ســاختمان کانــون اشــاره نمود
و خطــاب بــه اعضــای کانــون ســردفتران و دفتریــاران
تصریــح کــرد کــه تکمیــل ســاختمان کانــون بایــد بــا
جدیــت هرچــه بیشــتر در دســتور کار قــرار بگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاختمان کانــون بــا توجــه
بــه بودجــه و اعتباراتــی کــه طــی ســالهای گذشــته
تخصیــص داده شــده مــی بایســت تــا ســال  93تکمیــل
مــی شــد گفــت در حــال حاضــر بایــد از ظرفیــت
موجــود و توجهــی کــه مســئولین ســازمان ثبــت اســناد

و امــاک کشــور بــه کرمــان دارنــد ،اســتفاده نمــود و
هــر چــه زودتــر نســبت بــه تکمیــل ایــن ســاختمان
اقــدام کــرد.
طالبــی زاده در پایــان بیــان داشــت روحیــه انســجام و
همدلــی کــه در میــان اعضــای فعلــی کانــون وجــود دارد
مایــه خرســندی اســت و ابــراز امیــد واری کــرد در ایــن
دوره بتوانیــم شــاهد پیشــرفت و ارائــه خدمــات خوبــی

بــه ســردفتران و دفتریــاران اســتان باشــیم
در ادامــه ایــن جلســه محمــد گلشــنی بــه عنــوان رئیس
هیــات مدیــره کانــون ســردفتران و دفتریــاران ضمــن
تشــکر از دلســوزی و پیگیــری مدیــر کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان بــه بیــان برنامــه هــا و طرحهــای در
دســت اقــدام کانــون ســردفتران و دفتریــاران در ایــن
دوره پرداخــت.

اجتماعی
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رسانه دارای بیشترین نقش در برآورد پژوهشهاي اجتماعي
رئيــس دفتــر تحقيقــات كاربــردي اســتان کرمــان طــرح
ديدبــان حقــوق همســايه ،گفــت :در هريــك از محــات
9نفــر بــه عنــوان نماينــده از اقشــار مختلــف كــه داوطلــب
بــه انجــام فعاليــت هــاي فرهنگــي اجتماعــي هســتند بــه
صــورت شــورايي در شــناخت و حــل معضــات اجتماعــي
بــا مطالبــه گــري از پليــس و ديگــر ســازمان هــا بــا
آمــوزش هــاي محلــي در پيشــگيري از ايــن مســائل
همــكاري مــي كننــد.
سیاســت روشــن /كــوروش احمــد يوســفي در نشســت
خبــري بــه مناســبت هفتــه پژوهــش در محــل دفتــر
تحقيقــات كاربــردي پليــس اســتان بــا تبريــك آغــاز
هفتــه پژوهــش گفــت :اصحــاب رســانه پژوهــش گــران
واقعــي جامعــه هســتند و بيشــترين نقــش را دارنــد.
رئيــس دفتــر تحقيقــات كاربــردي نقــش رســانه هــا را در
مطالبــه گــري از ســازمان هــاي دولتــي بــراي پيشــگيري
از آســيب هــاي اجتماعــي ضــروري دانســت و گفــت :در
ارتبــاط بــا حــوزه دانــش محــور ،پليــس فعاليــت هــاي
پژوهشــي خــود را از ســال  87آغــاز كــرده اســت كــه
ايــن فعاليــت هــا در دو محــور اســتاني و ملــي انجــام
شــده اســت.
احمــد یوســفی گفــت :ســاختار مشــخص پليــس در
فعاليــت هــاي پژوهشــي بــه گونــه اي اســت كــه ابتــدا بــا
شناســايي مســائل ،جلســات انديشــه ورزي برگــزار مــي
شــود ،طــي ايــن فرآينــد تصميمــات حاصلــه بــه رده هــاي
بهــره بــردار ابــاغ مــي شــود و بــا نظــارت مســئوالن بــه

يافتــه هــاي مشــخص تبديــل مــي شــود و ســپس بــه
صــورت دســتورات ســازماني تصويــب مــي شــود.
ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال جــاري بــر اســاس
تدبيــر فرمانــده انتظامــي اســتان يافتــه هــاي پژوهشــي به
صــورت طــرح هــاي عملــي بــه اجــرا در مــي آيــد ،گفــت:
از آن جملــه مــي تــوان بــه طــرح اجتماعــي كــردن نظــم

و امنيــت  ،طــرح ديدبــان حقــوق همســايه ،طــرح برپايــي
انديشــكده هــاي نظــم و امنيــت اشــاره كــرد.
احمــد یوســفی پليــس اســامي را يــك رويكــرد اخــاق
محــور در جامعــه خوانــد وگفــت :بــا شــناخت علــل و
رفتارشناســي مجرمــان در راســتاي اصــاح ايــن افــراد بــا
چتــر حمايتــي در كاهــش آســيب هــاي اجتماعــي گام

بــر مــي دارد.
رئيــس دفتــر تحقيقــات كاربــردي در حمایــت از طــرح
ديدبــان حقــوق همســايه ،گفــت :در هريــك از محــات
9نفــر بــه عنــوان نماينــده از اقشــار مختلــف كــه داوطلــب
بــه انجــام فعاليــت هــاي فرهنگــي اجتماعــي هســتند بــه
صــورت شــورايي در شــناخت و حــل معضــات اجتماعــي
بــا مطالبــه گــري از پليــس و ديگــر ســازمان هــا بــا
آمــوزش هــاي محلــي در پيشــگيري از ايــن مســائل
همــكاري مــي كننــد.
رئيــس دفتــر تحقيقــات كاربــردي پليــس بــا اشــاره بــه
برگــزاري همايــش علمــي بــا عنــوان كرمــان و نظــم
وامنيــت بيــان كــرد :انتظــار پليــس مشــاركت صاحــب
نظــران در برپايــي انديشــكده هــاي پژوهشــي و برگــزاري
جلســات انديشــه ورزي بــه صــورت ماهيانــه در جهــت
ارائــه داده هــاي دانشــي بــه پليــس و بخــش هــاي
ديگــري اســت كــه در ايــن حــوزه هــا ايفــاي نقــش مــي
كننــد ،اســت.
وي از ديگــر طــرح هــاي مشــاركتي همــراه ســازي
خيريــن مــادي و معنــوي را در حــوزه تاميــن نظــم
و امنيــت دانســت و بــا تاكيــد بــه اهميــت امنيــت بــه
عنــوان نيازهــاي زيربنايــي زيســتي ،خاطــر نشــان کــرد:
بايــد ماموريــت هــاي پليــس بــه روشــني بــراي مــردم
بيــان شــود و اطــاع رســاني بــه افــرادي كــه تمايــل بــه
فعاليــت در امــر تاميــن امنيــت اجتماعــي در ايــن عرصــه
را دارنــد از ســوي رســانه هــا ضــروري اســت.

سیاستگذاریها برای بهبود وضعیت ترافیکی شهر کرمان کام ً
ال علمی است
رییــس شــورای اســامی شــهر کرمــان گفــت:
سیاســتهای شــورای اســامی شــهر کرمــان و
برنامههــای شــهرداری ،در راســتای شــاخصهای
شــهرهای مناســب دنیــا پیــش مــیرود.
کرنــا /علیاکبــر مشــرفی در آییــن رونمایــی از 250
تاکســی نــو در کرمــان افــزود :در شــورای اســامی
شــهر کرمــان ،ســعی داشــتیم شــاخصهای شــهرهای
مناســب دنیــا را جمــعآوری کنیــم تــا آنچــه در
شــورا سیاســتگذاری و بهوســیلهی شــهرداری اجــرا
میشــود ،کامــأ علمــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای زندگــی در شــهرها،
شــاخصهای مهمــی وجــود دارد ،گفــت :از جملـهی این
شــاخصها ،مســایل زیس ـتمحیطی ،ســطح بهداشــت و
درمــان ،ســطح آمــوزش و البتــه سیســتم حملونقــل
عمومــی اســت؛ بنابرای ـن ،شــهردار کرمــان ســعی کــرد
براســاس سیاســتگذاریهای شــورا ،سیســتمهای
ترافیکــی شــهر کرمــان را در حــد امــکان اصــاح کنــد.
مشــرفی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای متــرو در کرمــان
مــورد تأییــد دولــت قــرار گرفتــه اســت ،گفــت :بررســی
راهانــدازی متــرو در شــهر کرمــان ،در دســتور کار
شــهرداری کرمــان قــرار دارد.
وی افــزود :همچنیــن اجــرای قطــار شــهری روزمینــی
بــه طــول  10کیلومتــر در شــهر کرمــان از دیگــر

برنامههاســت کــه یــک شــرکت آلمانــی و شــرکتهای
دیگــر از جملــه از کشــور اتریــش ،در ایــن رابطــه اعــام
آمادگــی کردهانــد.
رییــس شــورای اســامی شــهر کرمــان بازســازی
اتوبوسهــا ،نوســازی تاکسـیها و اســتفاده از خودرهــای
حمــل زبالــهی جدیــد را از دیگــر برنامههــای شــورای

اســامی شــهر کرمــان و شــهرداری در راســتای بهبــود
وضعیــت ترافیکــی و کاهــش آلودگــی در کرمان دانســت
و گفــت :ایــن اقدامــات نشــان میدهــد شــورای اســامی
شــهر و شــهرداری کرمــان ،برنامههــای جامعــی در
لونقــل شــهر
زمین ـهی اصــاح سیســتم ترافیکــی و حم 
کرمــان دارنــد.

مشــرفی بــا بیــان اینکــه تقاطعهــای غیرهمســطح
شــهر کرمــان نیــز تــا یکســال آینــده بــه بهرهبــرداری
خواهنــد رســید ،گفــت :بهرهبــرداری از تقاطعهــای
غیرهمســطح نیــز ،تأثیــر زیــادی بــر بهبــود وضعیــت
ترافیکــی و زیبایــی چهــرهی شــهر خواهــد داشــت.
وی بــه ســفر چندســال پیــش رهبــر معظــم انقــاب بــه
شــهر کرمــان اشــاره کــرد و گفــت :از قــول ایشــان نقــل
شــده بــود کــه شــهر کرمــان نســبت بــه  20ســال قبــل
تغییــر چندانــی نکــرده اســت ،امــا االن شــاهد تحــوالت
زیــادی در شــهر کرمــان هســتیم.
مشــرفی بــه اجــرای طــرح میــدان شــورا نیــز اشــاره
کــرد و گفــت :میــدان شــورا بــه میــدان چهــار هکتــاری
بــزرگ و محــل گردآمــدن مــردم بــرای مراســم مختلــف
تبدیــل خواهــد شــد.
رییــس شــورای اســامی شــهر کرمــان بــا بیــان اینکــه
دورهی چهــارم شــورا ،برنامههــای قابــل توجهــی در
بخشهــای مختلــف داشــته اســت ،گفــت :شــهردار
جــوان کرمــان نیــز پیگیــر برنامههایــی اســت کــه در
شــورا مصــوب میشــود؛ ضمــن اینکــه برنامههــای
جامــع و کاملــی هــم بــه شــورا ارایــه میدهنــد.
مشــرفی بیــان کــرد :بــهزودی عملکــرد چهارســالهی
دورهی چهــارم شــورای اســامی را تدویــن و بــه مــردم
ارایــه میکنیــم.

خرید اتوبوسهای  18متری برای راهاندازی خط BRT

شــهردار کرمــان گفــت :بــرای بهبــود حملونقــل
عمومــی شــهر کرمــان ،برنامههــای کوتاهمــدت و
بلندمــدت در دســتور کار قــرار دارد.
سیاســت روشــن /علــی بابایــی در آییــن رونمایــی
از  250تاکســی نــو در شــهر کرمــان ،بــا اشــاره بــه
تدویــن ســند اقتصــاد مقاومتــی شــهرداری کرمــان
بیــان کــرد :یکــی از برنامههــای ســند اقتصــاد
مقاومتــی شــهرداری کرمــان ،بهبــود وضعیــت
حملونقــل عمومــی و ترافیکــی شــهر کرمــان اســت
کــه بازســازی  53دســتگاه اتوبــوس و نوســازی
تاســیهای فرســوده ،از آن جملــه اســت.
بابایــی بــا بیــان اینکــه جابهجایــی پایانههــای
اتوبــوس و تاکســی از دیگــر برنامههاســت گفــت:
ب ـهزودی پایان ـهی اتوبــوس میــدان شــهدا بــه میــدان
خواجــوی کرمانــی انتقــال مییابــد همچنیــن خریــد
اتوبوسهــای  18متــری بــرای راهانــدازی خــط BRT
مســیر میــدان آزادی تــا میــدان شــهدا بــا ه ـمکاری
ســرمایهگذار بخــش خصوصــی نیــز در دســتور کار
قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه  500تاکســی فرســوده در شــهر
کرمــان تــا پایــان امســال نوســازی میشــوند گفــت:
طبــق توافقنامــهای کــه بــا شــرکت هونــدا داریــم،
در تــاش هســتیم  1000خــودروی هونــدا بــه
چرخــهی حملونقــل عمومــی شــهر کرمــان اضافــه
شــود ،چــون قــرار اســت ایــن خودروهــا در گمــرک

رفســنجان تخلیــه شــوند ،اگــر شــعاع  150کیلومتــر
بــرای اســتفاده از ایــن خودروهــا تأییــد شــود،
میتوانیــم از خودروهــای هونــدا بــرای حملونقــل
عمومــی شــهر کرمــان اســتفاده کنیــم.
شــهردار کرمــان افــزود 5700 :پارکینــگ در شــهر
کرمــان در حــال ســاخت اســت وتمــام  38پــل عابــر
پیــاده و تلویزیونهــای شــهری کــه در شــهر کرمــان
ســاخته و نصــب شــدهاند ،مجــوز شــورای ترافیــک
دارنــد.
بابایــی از افزایــش نیروهــای شــهرداری وراهنمایــی
ورانندگــی خبــر داد وگفــت :بــا افزایــش نیــرو هیــچ
اتفاقــی در تحقــق اهــداف مــا نمــی افتــد تــا مــردم
هــمکاری نکننــد ،مشــکالت حــل نمیشــود؛ پایــهی
اعتقــادی مــا در کشــور اســامی ،رعایــت قوانیــن
و حقالنــاس اســت ،امــا متأســفانه اگــر اجبــار و
اعمــال قانــون نباشــد ،برخــی مــردم حــق و حقــوق
شــهروندی را رعایــت نمیکننــد.
وی دربــارهی نصــب دوربینهــای کنترلســرعت در
شــهر کرمــان گفــت 150 :دوربیــن کنترلســرعت در
شــهر کرمــان نیــاز داریــم کــه در حــال برنامهریــزی
هســتیم تــا از محــل وصــول جرایــم راهنمایــی
و رانندگــی و بــا هــمکاری ســرمایهگذار بخــش
خصوصــی ،ایــن تعــداد دوربیــن در شــهر کرمــان
نصــب شــوند.
بابایــی از فرهنگســازی بــرای بهبــود وضعیــت

معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان کرمــان از راهاندازی
ســه مرکــز اوتیســم در شهرســتانهای جیرفــت،
رفســنجان و ســیرجان خبــرداد و گفــت :در یــک مــاه
آینــده مرکــز ســیرجان افتتــاح مــی گــردد.
در مراســم بزرگداشــت روز جهانــی معلــوالن بــا
گرامیداشــت روز جهانــی معلــوالن و بــا اشــاره بــه اینکــه
مهمتریــن هــدف ســازمان بهزیســتی در ســالجاری
تصویــب الیحــه جامــع حمایــت از معلــوالن اســت،
اظهــار کــرد :ایــن الیحــه یــک بــار تصویــب و بــه شــورای
نگهبــان ارســال شــد و دوبــاره بــه دولــت برگشــت خــورد
و بــا تغییــرات جزیــی مجــدد بــه شــورای نگهبــان ارســال
شــد کــه امیدواریــم بــه تصویــب برســد.

لزوم اجرای برنامههای فرهنگی برای
کاهش آسیبهای اجتماعی

نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس گفــت:
پــس از زلزلــه ســال  83در زرنــد ،مــردم دچــار
افســردگی شــده و مســائل اجتماعــی داشــتیم کــه
رو بــه کاهــش بــود امــا بــا زلزلــه اخیــر ایــن موضــوع
تشــدید شــد لــذا از مســووالن فرهنگــی اســتان مــی
خواهیــم در جهــت تقویــت روحیــه مــردم و کاهــش
آســیب هــای اجتماعــی برنامــه هایــی را در نظــر
گرفتــه و انجــام دهنــد.
حســین امیــری در مراســم افتتــاح پالتــو نمایــش شــهر
زرنــد بــا حضــور اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد :بــا توجه
بــه جهــش صنعتــی و توســعه اســتان ،شهرســتان زرنــد
نیــز ایــن جهــت را داشــته و از ظرفیــت هــای خــود
اســتفاده مــی کنــد.
وی افــزود :شهرســتان زرنــد تبدیــل بــه یــک محیــط
صنعتــی کشــاورزی و کارگــری شــده کــه نیــاز بــه
پیوســت اجتماعــی و فرهنگــی دارد و از شــهرداری و
شــورای شــهر تشــکر مــی کنیــم کــه نشــان دادنــد بــه
همــه مســائل شــهر توجــه مــی کننــد و نــگاه توســعه
ای دارنــد.
امیــری بــا بیــان اینکــه خواســتار تجهیــز پالتونمایــش
و احــداث ســینما در زرنــد هســتیم ،تصریــح کــرد:
بــا توجــه بــه ســاختار درمانــی شهرســتان ،بایــد
بیمارســتان جدیــد بــه خوبــی حفــظ شــود.
رییــس مجمــع ماینــدگان اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه
خســارات وارد شــده بــه بیمارســتان ســینا زرنــد در
زلزلــه اخیــر افــزود :بازســازی و مقــاوم ســازی منــازل
مســکونی ،مراکــز عمومــی و بیمارســتان هــا نیــاز امــروز
شهرســتان زرنــد اســت.
وی افــزود :پــس از زلزلــه ســال  83در زرنــد ،مــردم
دچــار افســردگی شــده و مســائل اجتماعــی داشــتیم
کــه رو بــه کاهــش بــود امــا بــا زلزلــه اخیــر ایــن
موضــوع تشــدید شــد لــذا از مســووالن فرهنگــی
اســتان مــی خواهیــم در جهــت تقویــت روحیــه مــردم
و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی برنامــه هایــی را در
نظــر گرفتــه و انجــام دهنــد.

پارکهای علم و فنآوری حلقهی
اتصال تحقیقات به صنعت

پــارک علــم و فــنآوری و مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان کرمــان
تفاهمنامــهی هــمکاری امضــا کردنــد.
عبــاس قــوام ،رییــس پــارک علــم و فــنآوری اســتان
کرمــان در آییــن امضــای ایــن تفاهمنامــه ،بــا اشــاره بــه
اینکــه کرمــان بهعنــوان اســتان شــاخص کشــاورزی
در کشــور مطــرح اســت ،گفــت :بخــش کشــاورزی
اســتان کرمــان ظرفیتهــای خوبــی دارد تــا جایــی
کــه در ایــن بخــش رتبــهی اول را بــه لحــاظ تعــداد
شــرکتهای دانشبنیــان داشــتهایم.
وی افــزود :پارکهــای علــم و فـنآوری حلقـهی اتصــال
تحقیقــات بــه صنعــت هســتند و افتتــاح مرکــز مبادالت
تجــاری فنآوریهــای پیشرفتــه ،راهانــدازی مرجــع
مالکیــت فکــری و تاســیس صنــدوق پژوهــش و فنآوری
اســتان از فعالیتهایــی اســت کــه در پــارک علــم و
فــنآوری بــرای تســهیل تجاریســازی محصــوالت و
ایدههــای دانشبنیــان انجــام گرفتــه اســت.
قــوام بــا بیــان اینکــه در یــک ســال اخیــر دو
جشــنوارهی تجاریســازی در کرمــان و دبــی
برگزارشــده اســت ،گفــت :ســومین جشــنوارهی
تجاریســازی فنآوریهــای پیشرفتــه ،هفتــم و
هشــتم بهمنمــاه در جزیــرهی کیــش برگــزار خواهــد
شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک علــم و فــنآوری
اســتان کرمــان بــا حــدود  200شــرکت فــنآور و
 14مجتمــع فــنآوری در اســتان کرمــان فعالیــت
میکنــد ،گفــت :طــی یــک مــاه گذشــته ایــن ســومین
تفاهمنامــهی پــارک علــم و فــنآوری اســتان کرمــان
در بخــش کشــاورزی اســت کــه منعقــد میشــود.

ترغیب زنان به مصرف شیشه در
آرایشگاههایغیرمجاز

ترافیکــی شــهر کرمــان خبــر داد و گفــت :قــرار اســت
بــا هــمکاری معاونــت فرهنگیاجتماعــی شــهرداری
کرمــان ،بــرای فرهنگســازی در راســتای بهبــود
وضعیــت ترافیکــی و رانندگــی در شــهر کرمــان ،روی
شیشــهی عقــب تاکســیهای نــو مطالبــی از جملــه
«در بیــن خطــوط رانندگــی کنیــم» نوشــته شــود.

راه اندازی  3مرکز اوتیسم در استان کرمان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالجاری تفاهمنامههایــی
از ســوی بهزیســتی بــا برخــی از دســتگاههای اجرایــی
اســتان در راســتای کاهــش معلولیــت منعقــد شــده اســت
تصریــح کــرد :تفاهمنامههــای منعقــد شــده در رابطــه
بــا طــرح غربالگــری شــنوایی ،بینایــی و آزمایشــات
ژنتیــک بــوده اســت.
معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان کرمــان از رشــد 53
درصــدی مشــاورههای ازدواج در ســالجاری در اســتان
کرمــان خبــرداد و تصریــح کــرد :انعقــاد تفاهمنامههــا
ســبب رشــد  39درصــدی انجــام آزمایشــات ژنتیــک
بــرای پیشــگیری از معلولیــت شــده اســت.
اســدی بــا بیــان اینکــه پیشبینــی میشــود تــا پایــان
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ســالجاری انجــام آزمایشــات ژنتیــک در ســطح اســتان
 50درصــد رشــد داشــته باشــد ،گفــت :همزمــان بــا
هفتــه دولــت نیــز بــرای ارائــه خدمــت بــه معلــوالن ســه
مرکــز خانــه و کــودک ناشــنوا در شــهربابک ،رفســنجان و
جیرفــت راهانــدازی گردیــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دو مرکــز شــبانهروزی بــرای
بیمــاران مزمــن روانــی در اســتان راهانــدازی شــده اســت،
تصریــح کــرد :ســه مرکــز بــرای بیمــاران اوتیســم در
شهرســتانهای ســیرجان ،رفســنجان و زرنــد راهانــدازی
میشــود کــه مرکــز ســیرجان طــی یــک مــاه آینــده بــه
بهرهبــرداری میرســد.

شــهردار کرمــان افــزود :شــهر کرمــان در حــال
پوســتاندازی اســت ،بــا کمــک مدیــران ارشــد
اســتان ،اعضــای شــورای اســامی شــهر کرمــان و
مدیــران شــهری و همچنیــن همراهــی و مشــارکت
مــردم ،شــهر کرمــان در تمــام ابعــاد ســاخته و زیبــا
شــود.

رییــس اتحادیــه آرایشــگران زنانــه کرمــان از وجــود
بیــش از 300آرایشــگاه غیــر مجــاز زنانــه در شــهر
کرمــان خبــر ونســبت بــه آســیبها وســوء اســتفاده
هایــی کــه در ایــن اماکــن ،متوجــه خانمهــای مراجعــه
کننــده بــه ایــن آرایشــگاه هاســت ،هشــدارداد.
ایســنا /مینــا مرآتــی بــا ابــراز نگرانــی ازناامنــی هــای
مختلفــی کــه در آرایشــگاههای زنانــه غیــر مجــاز
متوجــه خانمهــای مراجعــه کننــده بــه ایــن اماکــن
اســت ،خواســتار برخــورد شــدید قضایــی بــا ایــن
اماکــن غیــر مجــاز شــد و گفــت :متاســفانه در اکثــر
آرایشــگاههای غیــر مجــاز شــهر کرمــان ،امنیــت
فــردی ،اخالقــی ،اجتماعــی و بهداشــتی(ابتال بــه
بیمــاری هــای ایــدز و هپاتیــت) خانمهــای مراجعــه
کننــده بــه ایــن اماکــن در خطــر اســت ،متاســفانه
اکثرآنهــا بــه پایگاههــای ضــد امنیــت اخالقــی بــرای
بانــوان تبدیــل شــده انــد.
رییــس اتحادیــه آرایشــگران زنانــه کرمــان اذعــان کــرد:
در برخــی از ایــن اماکــن حتــی مراجعــه کننــدگان را
بــه مصــرف مــاده مخــدر شیشــه ترغیــب و دلیــل آنــرا
زیبایــی و تناســب انــدام ذکــر مــی کننــد.
مرآتــی بــا بیــان اینکــه «در برخــی از ایــن
آرایشــگاههای غیــر مجــاز نیــز اتفاقــات بــدی رخ داده
اســت کــه ترجیــح مــی دهیــم آنهــا را خبــری نکنیــم»،
تاکیــد کــرد :درخواســت مــا ورود دادســتانی بــه عنــوان
مدعــی العمــوم بــه ایــن موضــوع و پلمــب تمامــی ایــن
اماکــن تهدیــد کننــده امنیــت اخالقــی زنــان اســت.
رییــس اتحادیــه آراشــگران زنانــه کرمــان بااشــاره بــه
وقــوع ایــن ناهنجــاری در آرایشــگاههای غیــر مجــاز،
بهتریــن روش و راه برخــورد بــا ایــن پدیــده را همــکاری
از طــرف بانــوان عزیــز در عــدم مراجعــه و تحریــم ایــن
گونــه اماکــن و ارســال گزارشــات مردمــی اعــام کــرد.
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نخستین مرکز فراگیر کانون پرورش
فکری در کرمان افتتاح میشود

نخســتین مرکــز فرهنگــی هنــری فراگیــر کانــون پــرورش
فکــری ویــژهی کــودکان و نوجوانــان نابینــا ،ناشــنوا و
معلــول جســمی حرکتــی ،افتتــاح میشــود.
تاکنــون  ۲۷مرکــز فرهنگــی هنــری فراگیــر در سراســر
کشــور راهانــدازی شــده اســت و بیستوهشــتمین مرکــز
نیــز روز  ۱۳آذرمــاه در کرمــان گشــایش مییابــد.
بــا بازســازی و مناسبســازی مرکــز فرهنگــی هنــری
شــماره یــک کرمــان بــرای راهانــدازی مرکــز فراگیرکانــون؛
از ایــن پــس کــودکان و نوجوانــان دارای نیازهــای ویــژه
میتواننــد در کنــار دیگــر همسنوســاالن خــود از
فعالیتهــای کانــون بهرهمنــد شــوند .بــا هــمکاری
ادارهکل بهزیســتی اســتان نیــز امکاناتــی نظیــر برجســته
نــگار ،کتابهــای بریــل و نرمافــزار ســروش بــرای
ارایــهی فعالیتهــای فرهنگــی هنــری کانــون بــه
کــودکان دارای نیازهــای ویــژه آمــاده شــده اســت.
نخســتین مرکــز فراگیــر کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان کرمــان ،بــا حضــور معــاون سیاســی امنیتــی،
مدیــرکل حــوزه اســتاندار و جمعــی از مســئوالن اســتانی
در مرکــز فرهنگــی هنــری شــماره یــک کرمــان واقــع در
چهــارراه ولیعصر(عجلاهللفرجــه) پــارک باغملــی آغــاز
بــه کار میکنــد.

حـضور حوزه هنری کـرمان
در جشنواره رویش

مســئول واحــد هنرهــای تصویــری حــوزه هنــری کرمــان
از حضــور فیلمســازان اســتان در دهمیــن جشــنواره فیلــم
کوتــاه دینــی رویــش خبــر داد.
روابــط عمومــی حــوزه هنــری اســتان کرمــان /محســن
مجیــدی گفــت :حــوزه هنــری اســتان کرمــان بــا چهــار
فیلــم کوتــاه در دهمیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه دینــی
رویــش حضــور مییابــد.
وی افــزود :فیلــم هــای «ســاعت» بــه کارگردانــی معیــن
ایرانپور«،حبــس ابــد» بــه کارگردانــی محمدرضــا
عســکریُ « ،مهــرم» و «هاشــمر» بــه کارگردانــی علیرضــا
فخــریزاده از جملــه آثــاری هســتند کــه از حــوزه هنــری
اســتان کرمــان در ایــن دوره از جشــنواره رویــش حضــور
دارنــد .مســئول واحــد هنرهــای تصویــری حــوزه هنــری
کرمــان عنــوان کــرد :دهمیــن دوره جشــنواره فیلــم كوتــاه
دینــی رویــش بــه همــت حــوزه هنــری در قالب داســتانی،
مســتند و پویانمایــی در دو بخــش ملــی و جوانــه هــای
رویــش بــه صــورت رقابتــی از  27تــا  30دی مــاه 1395
در شــهر مشــهد مقــدس برگــزار مــی شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :جشــنواره فیلــم كوتــاه دینــی
رویــش محملــی بــرای شــناخت قابلیــت ســینمای دینــی
در ابعــاد ملــی اســت تــا بســتری مناســب بــرای معرفــی
فیلمســازانی باشــد كــه آثارشــان مفهــوم دیــن ،اخــاق،
امیــد و نجابــت و ســبك زندگــی ایرانــی اســامی را ترویــج
مــی كنــد و نیــز عرص ـهای بــرای پدیــد آوردن انگیــزه و
امیــد در فیلمســازان جــوان و آیندهســازان ســینمای
حرف ـهای ایــران اســت.

پـالتوی شهرسـتان زرند به
بهره برداری رسید

بــا حضــور اســتاندار،مدیر کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان،رئیس مجمــع نماینــدگان اســتان در
مجلــس شــورای اســامی و جمعــی از اهالــی فرهنــگ
و هنر،پالتو(تماشــاخانه) شهرســتان زرنــد افتتــاح و بــه
بهربــرداری رســید .
محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان کرمــان در مراســم افتتــاح ایــن تماشــاخانه ،گفــت:
عــاوه بــر ایــن پالتــو کــه امــروز در شهرســتان زرنــد
افتتــاح و بــه بهربــرداری رســید ،پالتوهــای شــهرهای
رفســنجان و ســیرجان نیــز  ٧٠درصــد پیشــرفت فیزیکــی
داشــته انــد.
وی افــزود :تجهیــز ایــن ســه پالتــو در حــال انجــام اســت.
محمــد محمــدی ،شــهردار زرنــد نیــز در ایــن مراســم در
ســخنانی گفــت :ایــن پالتو(تــاالر نمایــش) کمتــر از شــش
مــاه و در راســتای اقتصــاد مقاومتــی بــه بهــره بــرداری
رســید .وی افــزود :یــک میلیــارد و  ٥٠٠میلیــون ریــال
اعتبــار بــرای محوطــه ســازی و تجهیــز امکانــات ایــن
تماشــاخانه هزینــه شــده اســت .محمــدی گفــت :بوســتان
هنرمنــدان نیــز توســط شــهرداری احــداث و در کنــار ایــن
تــاالر نمایــش ،امکاناتــی نظیــر فرهنگســرا ،آموزشــگاه
هنــری و ســینما راه انــدازی مــی شــود .تفاهــم نامــه
ســاخت شــش پالتــوی نمایــش در شــهرهای اســتان
کرمــان از جملــه تفاهــم هایــی بــود کــه ســال گذشــته
بیــن وزیــر وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســتاندار
کرمــان ،و بــا پیگیــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان کرمــان امضــا گردیــد .بــا امضــای ایــن تفاهــم نامه،
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســتانداری کرمــان در
ســاخت شــش پالتــوی نمایــش در شــهرهای رفســنجان،
ســیرجان ،زرنــد ،بــم ،دو پالتــو در شــهر کرمــان بــا
یکدیگــر همــکاری کردنــد کــه کار اجرایــی ســاخت ایــن
تماشــاخانهها از ســوی اســتانداری بــه شــهرداریهای
شــهرهای یــاد شــده ،ســپرده شــد .

باید برای توسعه قرآن از ابزارهای نوین
استفاده شود

حمیــد ذکاءاســدی ،معــاون سیاســی اســتاندار کرمــان بــا
اشــاره بــه ایــن کــه بــرای توســعه قــرآن بایــد از ابزارهــای
نویــن اســتفاده شــود گفــت :بــا اســتفاده از ایــن ابــزار
میشــود در هــر خانــه یــک مرکــز قرآنــی ایجــاد کــرد،
بنابرایــن بایــد از روشهــای نویــن اطالعرســانی در امــر
توســعه قــرآن و ترویــج فرهنــگ قرآنــی اســتفاده کــرد
ذکاءاســدی بــا اشــاره بــه ایــن که هنــر نیــز ابزار مناســبی
بــرای توســعه فرهنــگ قرآنــی در جامعــه اســت گفــت :در
خــود قــرآن بســیاری از مطالــب در قالــب داســتان آمــده
و داســتان حضــرت یوســف هنرمندانــه بیــان شــده اســت.
معــاون سیاســی اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه
بایــد بــاور کنیــم کــه هنرمنــدان مــا مســلمان و دارای
اعتقــادات دینــی هســتند تصریــح کــرد :نبایــد بــه ظاهــر
افــراد نــگاه کــرد و از طرفــی حافظــان قــرآن نیــز هنرمنــد
هســتند کــه توانســتهاند بــا هنرمنــدی قــرآن کریــم را
بــه شــیوههای مختلــف حفــظ کننــد.
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مستند دکتر باستانی پاریزی،
میهمان جشنواره بین المللی «حقیقت»

مســتند یــک عمــر در گهــواره بــه کارگردانــی ســید
حمیدمیرحســینی روایتگــر زندگــی پرفــراز و نشــیب
مرحــوم محمدابراهیــم باســتانیپاریزی مــورخ،
نویســنده ،پژوهشــگر ،شــاعر ،موســیقیپــژوه و اســتاد
بازنشســته دانشــگاه تهــران در جشــنواره بیــن المللــی
فیلــم مســتند ایــران «ســینماحقیقت» بــه نمایــش در
مــی آیــد.
کرمــان هنر/عوامــل ایــن پــروژه عبارتنــد از ســمیرا
شــیخ مظفــری مدیــر تولیــد و برنامهریــز ،غالمرضــا
ســعادت و علیرضــا نجیــبزاده مدیــر تصویربــرداری،
محمــد هاشــمی صدابــردار و ســارا رحیمــی دســتیار
کارگــردان و علــی درویشــی تهیــه کننــده ایــن اثــر
هســتند .و افــرادی چــون احمدرضــا احمــدی ،دکتــر
پیــروز ارجمنــد ،ســیدمحمود دعایــی ،محمدعلــی
علومــی ،بلقیــس ســلیمانی و حمیــد و حمیــده باســتانی
پاریــزی در مقابــل دوربیــن ایــن مســتند قــرار گرفتــه
انــد.
اســتاد باســتانیپاریزی در ســوم دی مــاه ۱۳۰۴
هجــری شمســی در پاریــز از توابــع شهرســتان ســیرجان

در اســتان کرمــان متولــد شــد.وی تــا پایــان تحصیــات
ابتدایــی در پاریــز تحصیــل کــرد و ســال ۱۳۲۰
تحصیــات خــود را در دانشســرای مقدماتــی کرمــان
ادامــه داد و پــس از گرفتــن دیپلــم در ســال ۱۳۲۵
بــرای ادامــه تحصیــل بــه تهــران رفــت و تحصیــات
خــود را در رشــته تاریــخ دنبــال کرد.ســال  ۱۳۳۷در
آزمــون دکتــرای تاریــخ پذیرفتــه شــد و دوره دکتــرای
تاریــخ را هــم در دانشــگاه تهــران گذرانــد .یکــی از علــل
اقبــال مــردم بــه آثــار دکتــر باســتانیپاریزی عــاوه بــر
صداقتــش در نقــل تاریــخ بیــان حــوادث بــا اســتفاده از
شــعر و داســتان و لطایــف و ظرایــف ادبــی اســت کــه
تاریــخ را خواندنــی و دلپذیــر کــرده اســت.
قابــل ذکــر اســت مرکــز گســترش ســینمای مســتند
و تجربــی ســازمان امــور ســینمایی ،دهمیــن
دوره جشــنواره بینالمللــی فیلــم مســتند ایــران
«ســینماحقیقت» را طــی روزهــای  ۱۴تــا  ۲۱آذرمــاه
 ،۱۳۹۵بــا شــعار «حقیقــت بهتریــن راهنماســت» کــه
از فرمایشــات حضــرت علــی(ع) اســت ،در پردیــس
ســینمایی چارســو برگــزار خواهــد کــرد.

هفته فرهنگی قرآن و عترت ،بهمن ماه در
کرمان برگزار میشود

محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان کرمــان گفــت :هفتــه فرهنگــی قــرآن
و عتــرت از دهــم تــا  ۱۶بهمــن مــاه ســال جــاری در
کرمــان برگــزار میشــود.
وی کــه در پنجمیــن جلســه شــورای هماهنگــی و
گســترش فعالیتهــای قرآنــی اســتان کرمــان ســخن
میگفــت ،ادامــه داد :برنامههایــی کــه وزارت ارشــاد
در خصــوص توســعه قــرآن برگــزار کــرده بســیار
اثرگــذار بودهاســت.
علیــزاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه بعضــی از ایــن برنامهها
بــه صــورت دو ســاالنه برگــزار میشــود گفــت :در
ابتــدای امســال همزمــان بــا ایــام فاطمیــه نمایشــگاه
فاطمــی در کرمــان برگــزار شــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان
برگــزاری یازدهمیــن نمایشــگاه قــرآن و عتــرت
همزمــان بــا مــاه رمضــان را از دیگــر برنامههــا دانســت
و افــزود :همچنیــن در ایــن مــاه جشــن رمضــان بــا
هــدف توســعه فعالیتهــای قرآنــی در کرمــان برگــزار
شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه آزمــون کارکنــان دولــت بــه
صــورت الکترونیکــی در اســتان برگزار شــد خاطرنشــان
کــرد :آزمــون کارکنــان آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز
بــه صــورت مجــزا در دیماهامســال برگــزار میشــود.
علیــزاده بــا بیــان اینکــه  ٢٠٠موسســه فرهنگــی و
قرآنــی در اســتان وجــود دارد گفــت :هفتــه فرهنگــی
قــرآن و عتــرت از دهــم تــا  ١٦بهمــن مــاه امســال در
کرمــان برگــزار میشــود.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن هفتــه بــا هــدف تبییــن و
ترویــج فرهنــگ قرآنــی در اســتان برگــزار میشــود
افــزود :در ایــن هفتــه  ١٥جشــنواره قرآنــی بــا ٣٥
موضــوع بــا همــکاری همــه دســتگاههای اســتان
برگــزار میشــود.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان
بــا اشــاره بــه ایــن کــه تــا رســیدن بــه هفتــه قــرآن
فضــای اســتان بــه مــدت دو مــاه قرآنــی میشــود
ابــراز امیــدواری کــرد :همــه دســتگاهها بــا مشــارکت
خــود در برگــزاری هفتــه قــرآن و عتــرت بتواننــد از
ایــن گنجینــه نــور الهــی بهــره منــد شــوند

چشمانم را ببندید که من از چشمهای شما میترسم!
فرشته اسداللهی

میــدان مشــتاق یکــی از بزرگتریــن و قدیمیتریــن
میدانهــای شــهر کرمــان اســت .در پیرامــون ایــن
میــدان ،بناهایــی تاریخــی قــرار دارد ،کــه هــر کــدام
گویــای قســمتی از تاریــخ و سرگذشــت شــهر و مردمانش
مــی باشــد .یکــی از ایــن بناهــا مشــتاقیه نــام دارد ،کــه
در واقــع شناســنامه میــدان بــه شــمار مــی رود .مشــتاقیه
در قســمت شــرقی میــدان واقــع شــده؛ آنجــا کــه بــا
یــک پیــچ بــه خیابــان  17شــهریور متصــل میگــردد.
در ســمت راســت پیــچ ،دری چوبــی و قدیمــی دیــده
میشــود ،بــا کلــون هایــی بــزرگ و درگاهــی کــه آثــار
گــذر زمــان را بــه بــر پیشــانی دارد .ایــن بنــا بــه ســه
گنبــد نیــز شــهرت دارد .زیــرا بــر فــراز بنــا ،ســه گنبــد
قــرار گرفتــه ،دو گنبــد آجــری و یــک گنبــد فیــروزه ای،
ســاخت ایــن بنــا و گنبــد اصلــی آن بــه اواخــر دوره
صفویــه و اوایــل دوره قاجاریــه بــاز میگــردد و در دوره
هــای بعــد مــورد تعمیــر و مرمــت قــرار گرفتــه اســت.
آثــار تزیینــی مجموعــه در قــرن اخیــر ســاخته شــده
و شــامل کاشــی کاری ،نقاشــی ،گــچ بــری ،کاربنــدی
و مقرنــس اســت .مشــتاقیه ،آرامــگاه صوفیــان بــزرگ
کرمــان اســت .مقبــره مشــتاق علــی شــاه و مریــدش
شــیخ جعفــر ،کوثرعلــی شــاه و شــیخ اســماعیل هراتــی
همــراه بــا بزرگانــی دیگــر کــه بــه اتفــاق در ایــن مــکان
آرمیــده انــد.
بنــا دارای حیاطــی اســت بــا حوضــی زیبــا در میــان،
و درختانــی بلنــد کــه در اطــراف حــوض قــرار دارنــد و
فضــای خــاص و آرامــش بخشــی را بــه وجــود آورده انــد،
همــراه بــا ســکوتی سرشــار از معنویــت کــه محیــط را
احاطــه کــرده اســت.
مشــتاق علیشــاه جوانــی بــود ،برومنــد و خــوش ســیما
بــا اخالقــی پهلوانــی ،او نوازنــده ای چیــره دســت بــود
بــا صدایــی بســیار خــوش و چنــان خــوش برخــورد و
تاثیرگــذار کــه هــر کــه او را مــی شــناخت در حلقــه
مریدانــش مــی نشســت .نامــش میــرزا محمــد تربتــی
معــروف بــه مشــتاق علیشــاه از صوفیــان نامــی قــرن
ســیزدهم هجــری قمــری بــود ،کــه از پــدر و مــادری
اهــل تربــت حیدریــه و در اصفهــان بــه دنیــا آمــد.
او در دوران کودکــی بــه واســطهی از دســت دادن پــدر،

زندگــی ســختی را تجربــه کــرد .برادرانــش او را مجبــور
بــه شــرکت در مکتبخانــهی اصفهــان کردنــد ،ولــی
میــرزا محمــد عالقــهای بــه ایــن شــکل از تحصیــات
نداشــت و دیــری نپاییــد کــه تــرک تحصیــل کــرد.
مدتــی نیــز در کارگاه بافندگــی مشــغول بــه کار شــد ،امــا
ایــن کار را نیــز بــه ســبب نداشــتن عالقــه تــرک کــرد.
میرزامحمــد ،مدتــی را هــم بــه ســمت کشــتی پهلوانــی
رفــت و در زورخانهی(محیــط صادقــی ثانــی) اصفهــان
بــه ورزش پهلوانــی پرداخــت و در ایــن مــورد تــا حــد
قابــل قبولــی پیــش رفــت ،امــا عالق ـهی میرزامحمــد در
زمین ـهای دیگــر بــود.
وی بــا توجــه بــه صــدای خوبــی کــه داشــت از نوجوانــی
در مراســم عــزاداری سیدالشــهدا(ع) نوحهخوانــی
میکــرد و بــه شــدت بــه موســیقی ایرانــی و شــناخت
دســتگاههای آن عالقهمنــد شــده بــود .بــه نحــوی
کــه بعــد از همــهی ایــن فــراز و نشــیبها نــزد اســتاد
درویــش تقــی رفتــه و بــه کســب مهــارت در زمینــهی
موســیقی مشــغول شــد .عالقــهی میرزامحمــد بــه
موســیقی باعــث شــد تــا در ایــن زمینــه بســیار موفــق
باشــد .تــا آنجــا کــه از برجســتهترین نوازنــدگان س ـهتار
در زمــان خــودش شــد .کســانی کــه بــا موســیقی ســنتی
و ســازهایش مختصــر آشــنایی داشــته باشــند میداننــد
کــه ســیم چهــارم س ـهتار کــه اکنــون بــه ســیم مشــتاق
مشــهور اســت از ابتــکارات میرزامحمــد تربتــی اســت.

امــا شــهرت موســیقیایی میرزامحمــد هــم حادثــهی
ویــژهی زندگــی او نبــود و بایــد اتفاقــات دیگــری در
زندگــی او رخ مـیداد تــا میرزامحمــد تربتــی بــه مشــتاق
علیشــاه تبدیــل شــود .میرزامحمــد در جوانــی عاشــق
شــد و دنبــال عشــق بــه شــیراز رفــت ،در آنجــا بــا
تصــوف آشــنا شــد و در ایــن آشــنایی بــا صوفیــان بزرگــی
برخــورد کــرد کــه مســیر زندگــی وی را تغییــر دادنــد.
یکــی از ایــن صوفیــان ،بــزرگ دراویــش نعمتاللهــی آن
زمــان یعنــی ســید معصــوم علیشــاه بــود کــه تــا آنجــا
بــر میرزامحمــد تأثیــر گذاشــت کــه میرزامحمــد مریــد
وی شــده و مراحــل رشــد و کمــال صوفیان ـهی خــود را
نــزد ایشــان طــی کــرد.
لقــب مشــتاق علیشــاه نیــز توســط ســید معصــوم
علیشــاه بــرای او برگزیــده شــد.
مشــتاق بــه دلیــل ارادت فراوانــش بــه شــاه نعمــتاهلل
ولــی ،موســس سلســلهی نعمتاللهــی در تصــوف و
وجــود مقبــرهی وی در ماهــان کرمــان بــه کرمــان آمــد
و مابقــی عمــر خــود را در ایــن شــهر مانــد .مشــتاق
در مــدت اقامتــش در کرمــان بــر بســیاری از افــراد
تاثیرگــذار بــود بــه نحــوی کــه هــر چــه از حضــور
مشــتاق در کرمــان میگذشــت بــر خیــل طرفــداران
و مریــدان او افــزوده میشــد .رونــق محفــل مشــتاق در
کرمــان تــا حــدی پیــش رفــت کــه میــرزا محمدتقــی
کرمانــی از روحانیــون برجســتهی کرمــان در آن زمــان

نیــز مریــد مشــتاق شــده و در محافــل او حاضــر میشــد.
مخالفــان تصــوف کــه رونــق گرفتــن کار مشــتاق در
کرمــان را بــه ضــرر خــود میدیدنــد علیــه مشــتاق
توطئــه و شــایعه کردنــد کــه مشــتاق قــرآن را بــا نــوای
ســهتار تــاوت کــرده و بــه مقدســات بیاحترامــی
میکنــد .ســرانجام در روز جمعــه مــورخ  ۲۶مــاه رمضــان
ســال  ۱۲۰۶هجــری قمــری و هنــگام حضــور مشــتاق در
مســجد بــرای ادای فریضــه ،مالعبــداهلل مجتهــد کرمانــی
تحــت تاثیــر همیــن شــایعات دســتور سنگســار کــردن
مشــتاق را اعــام کــرد و مــردم مشــتاق را بــه هنــگام
خــروج از مســجد در چالــهای افکنــده و او را سنگســار
کردنــد.
در جریــان ایــن سنگســار کــردن عــاوه بــر مشــتاق،
یکــی از مریدانــش بــه نــام درویــش جعفــر هــم بــه قتــل
رســید کــه بــه جهــت جلوگیــری از اصابــت ســنگها بــه
مشــتاق خــود را در مقابــل وی قــرار داده بــود.
محمدعلــی خــان راینــی فرزنــد میــرزا حســین خــان
راینــی کــه از مریــدان مشــتاق بــود ،پیکــر مشــتاق و
درویــش جعفــر را در کنــار مقبــرهی پــدرش محــل
فعلــی آرامــگاه دفــن کــرد.
گفتهانــد مشــتاق پیــش از مــرگ بــه مــردم گفتــه
«چشــمانم را ببندیــد کــه مــن از چشــمهای شــما
میتر ســم » .
عــدهای معتقدنــد یــک ســال بعد کــه ســپاه آغامحمدخان
قاجــار بــه کرمــان حملــه میکنــد و چشــمهای مــردم
را از کاســه در م ـیآورد ،خونبهــای قتــل مشــتاق بــوده
کــه گریبــان مــردم کرمــان را میگیــرد.
ســوای حقیقــت یــا افســانه بــودن روایتهــای زندگــی
مشــتاق ،بنــای مشــتاقیه کــه حــدود دویســت ســال
پیــش ســاخته شــده ،از جاهاییســت کــه آســیب زیــادی
ندیــده و هنــوز میشــود در آشــفتگی و کجســلیقگی
ســاختمانهای دور و بــرش ،از معمــاری نــاب و فضــای
معنــوی و آرامشبخــش آن لــذت بــرد.
اگــر بــه دیــدن مشــتاق میرویــد شــاید کمــی پیــش
از غــروب ،بهتریــن زمــان دیــدار باشــد؛ رنــگ آجرهــا و
گنبــد فیــروزهای مشــتاقیه و نــوری کــه از غــرب بــه طاق
و ســتونهای باغچــه میتابــد ،همــراه بــا عطــر معنویــت
و ســکوت آرامشبخــش در غروبهــای زیبــای کرمــان
دیدنیســت.

نمایشگاه آثار و توانمندیهای توانیابان استان در اکونوموزه حیاتی گشایش یافت
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهردار کرمــان گفــت:
بــه مناســبت گرامیداشــت روز جهانــی «معلــوالن»،
نمایشــگاه آثــار و توانمندیهــای توانیابــان اســتان در
اکونومــوزهی حیاتــی گشــایش یافــت.
روابــط عمومــی معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری
کرمان/حجتاالســام ســید مرتضــی حســینی بــا بیــان
اینکــه معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری کرمــان
بــا همــکاری اداره کل بهزیســتی کرمــان بــه برپایــی ایــن
نمایشــگاه اقــدام کــرده اســت؛ تصریــح کــرد :کلیــهی
عوایــد فــروش ایــن آثــار بــه صــورت مســتقیم بــه خــود
توانیابــان تعلــق میگیــرد.
وی ادامــه داد :آثــاری کــه در نمایشــگاه بــه نمایــش
گذاشــته شــده ،نشــان از هنــر و توانمنــدی ایــن عزیــزان
دارد و بــه حــق کلمـهی «هنرمند» شایســتهی آنهاســت.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهردار کرمــان گفــت:
یکــی از وظایــف شــهرداری و بــه واســطهی آن معاونــت
فرهنگــی اجتماعــی آن ،توجــه بــه ایــن قشــر از جامعــه

اســت و ایــن توجــه بــه دلیــل معلولیــت آنهــا نیســت
بلکــه بــرای معرفــی تــوان و ویژگیهایــی اســت کــه
خداونــد در آنهــا قــرار داده اســت.
وی افــزود :مشــکالت ایــن قشــر در جامعــه بســیار زیــاد
اســت و مســتلزم اجــرای طــرح جامــع تهیــه شــده

ویــژهی آنهاســت.
حجتاالســام حســینی خاطرنشــان کــرد :شــهرداری
کرمــان تــا جایــی کــه توانســته بــه خصــوص در
طرحهــای عمرانــی در دســت اجــرا ،مناســب ســازی و
تکریــم ایــن گــروه را در دســتور کار خــود قــرار داده

اســت.
معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهردار کرمــان تصریــح
کــرد :ایــن برنامــه یکــی از برنامههــای اکونومــوزه
حیاتــی اســت کــه بــرای میزبانــی توانیابــان کرمانــی
برگــزار شــده تــا آنهــا را بــرای اجــرای برنامههــا یــاری و
بــا ایــن مــکان فرهنگــی آشــنا کنــد.
وی گفــت :آثــاری کــه در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش
گذاشــته شــده بیشــک نشــاندهندهی خالقیــت
صاحــب اثــر اســت کــه وقــت زیــادی بــرای آن گذاشــته
شــده اســت و نبایــد از کنــار آن بــه آســانی بگذریــم و
امیدواریــم بازدیــد کننــدگان هــر چــه کــرم خودشــان در
حــق نمایشــگاه و  ...اســت را انجــام دهنــد.
گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه از  13تــا  19آذرمــاه ســال
جــاری برپاســت و عالقهمنــدان میتواننــد از ســاعت 9
صبــح تــا  16:30بعدازظهــر بــرای بازدیــد بــه اکونومــوزه
حیاتــی واقــع در بــازار بــزرگ کرمــان جنــب مســجد
وکیــل مراجعــه کننــد.

ورزشی
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سـقوط برای سلـطان التـساوی!

سعید قرایی

اصــوال مســاوی بدتریــن نتیجــهی دامنــهدار بــرای
یــک تیــم فوتبــال محســوب میشــود ...نتیجــهای کــه
وضعیــت یــک تیــم را در بالتکلیفــی محــض نگــه مـیدارد
و همــ ه مخاطبیــن تیــم را در رابطــه بــا آن کامــا بــی
انگیــزه و آچمــز میکنــد...
شــاید چنــد شکســت متوالــی بتوانــد تکلیــف یــک تیــم را
بــرای تصمیمگیــری پیرامونــش بیشــتر مشــخص کنــد و
دســت و دلهــا را بــرای تصمیمگیــری بــرای آن قــرص و
محکــم کنــد امــا تــداوم مســاویها ســبب میشــود کــه
در تــه فکــر همــه فرصــت بــرای بــازی بعــد بــاز بمانــد
تــا جایــی کــه شــور و گنــد ایــن تســاویهای دامن ـهدار
در بیایــد!...
مــس در فصلــی کــه بــه لیــگ یــک ســقوط کــرد ،از 30
بــازی خــود  19تســاوی را در کارنامــهاش ثبــت کــرد...
یعنــی چیــزی بیــش از دو ســوم بازیهــای خــود را بــا
همــان نتیجـهی لعنتــی پشــت ســر گذاشــت ...نتیجـهای
کــه در ایــن فصــل بازهــم بیشــتر از همیشــه بــرای مــس
تکــرار شــده اســت و مــس از  15بــازی خــود در ده بــازی
بــه نتیجـهی مســاوی رضایــت داده اســت ...چیــزی شــبیه
بــه همــان آمــاری کــه منجــر بــه ســقوط ایــن تیــم از
لیــگ برتــر شــد...
مــس در حالــی رکــورد دار بالمنــازع تســاوی در فوتبــال
ایــران شــده اســت و بــه ســلطان التســاوی لقــب پیــدا

کــرده اســت کــه ایــن نتیجــه هماننــد یــک ســرطان،
مــرگ تدریجــی محســوب میشــود و مثــل یــک موریانــه
میتوانــد جایــگاه تیــم را در جــدول بجــود بــه نحــوی
کــه پــس از چنــد تســاوی ،بــا یــک شکســت ،بــه طــور
کلــی جایــگاه تیــم را چنــان ویــران کنــد کــه فقــط آثــار
آن در تــه جــدول یافــت شــود ...دقیقــا هماننــد اتفاقــی
کــه در آخریــن دوره حضــورش در لیــگ برتــر بــرای مــس
رخ داده بــود!
کســب نتیجــهی تســاوی خانگــی برابــر راه آهــن از آن
دســته نتایجــی بــود کــه تمــام تســاویهای بــا ارزش
مــس در خــارج از خانــه را هــم بــی ارج و قــرب کــرد

و حــاال مــس رســما بــا مــرض تســاوی روبــرو شــده
اســت ...ویروســی کــه قب ـ ً
ا ایــن تیــم را بــه شــدیدترین
شــکل ممکــن از پــای درآورده اســت .ایــن کــه تیمــی
بــه بــای تســاوی مواجــه میشــود نشــات گرفتــه
از نوعــی بیتفاوتــی و رفــع تکلیفــی در تیــم اســت و
اینکــه تیــم میــل بــه بــردن را در خــود از دســت داده
اســت .مــس بــرای بــردن نمیجنگــد ...عــرق نمیریــزد
و بــرای ســه امتیــاز خــود را بــه آب و آتــش نمیزنــد...
در ایــن شــرایط اگــر مــس نمیبــازد شــاید بــه ایــن
موضــوع برمیگــردد کــه حریفانــش نیــز بــه تســاوی در
ایــن بــازی راضــی هســتند امــا انهــا حداقــل ایــن امیــد

سالمت

را دارنــد کــه ایــن یــک امتیــاز را بــا ســه امتیــاز بــازی
بعــد کامــل کننــد امــا در تیــم مــس متاســفانه بــا ده
تســاوی از  15بــازی ثابــت میشــود کــه ایــن امیــد در
تیــم وجــود نــدارد و ایــن تســاویها بیشــتر از آنکــه یــک
امتیــاز را بــه حســاب مــس بریــزد ،دو امتیــاز را از ایــن
تیــم میگیــرد و از همیــن رو دیگــر حتــی تســاویهای
خــارج از خانـهی مــس از ایــن هفتــه بــه بعــد نیــز قابــل
ســتایش نیســت چراکــه کوپــن از دســت دادن امتیــاز
بــرای ایــن تیــم خیلــی وقــت اســت کــه پــر شــده اســت.
مــس نمیبــرد و ایــن نبــردن آفتــی اســت کــه بــه
بدتریــن شــکل ممکــن بــه جــان تیــم افتــاده اســت...
مــس بــه راحتــی آب خــوردن برتــری خــود را از دســت
میدهــد و ایــن یعنــی مــس میــل بــه برتــری در وجــود
خــود نمیبینــد ...مــس وقتــی برتــری خــود را از دســت
میدهــد دیگــر جانــی بــرای دوبــاره بــه دســت آوردن
آن در خــود نــدارد و ایــن یعنــی مــس نمیخواهــد برتــر
باشــد.
مــس نــه از نــام خــود بهــره میبــرد و نــه از توانــش و
نــه از امکاناتــش ...ایــن تیــم در زمیــن بــازی کارش گــره
خــورده اســت و ایــن گــره در بــازی بــا راهآهــن نــه تنهــا
بازتــر نشــد کــه کورتــر هــم گردیــد ...مــس بــرای یافتــن
برتــریاش کــور شــده اســت ...چشــم بینایــم آرزوســت...
قبــل از اینکــه هماننــد آن دوره لیــگ برتــر ســلطنت بــر
روی تســاوی مایــه ســقوط مــان شــود...

بـاید گفتـمان جـوانی را زنـده کـنیم

معــاون فرهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
کرمــان گفــت :بایــد گفتمــان جوانــی را زنــده کنیــم
و ایــن گفتمــان زمانــی دوبــاره رایــج مــی شــود کــه
بتوانیــم ســاختار خــود را بــه وســیله جوانانــی کــه
همیشــه در صحنــه بــوده انــد احیــا کنیــم.
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان /روح اهلل
اســدی در نخســتین دوره توانمندســازی و نشســت
هــم اندیشــی ســازمان هــای مــردم نهــاد جوانــان
اســتان کرمــان کــه بــه همــت شــورای هماهنگــی
ســازمان هــای مــردم نهــاد اداره کل ورزش و جوانــان
اســتان کرمــان در محــل هتــل آســمان برگــزار شــد
اظهــار کــرد :شــتاب تغییــرات در ســال هــای اخیــر
بســیار زیــاد بــوده و موجــب چالــش هــای زیــادی
شــده بطوریکــه بیشــترین آســیب را جوانــان در ایــن
حــوزه شــاهد بــوده انــد و الزم اســت امــور جوانــان
ســازماندهی شــود.
وی افــزود :توســعه پایــدار هــر کشــوری نیازمنــد
توســعه امــور جوانــان اســت امــا متاســفانه بــه نظــر
مــی رســد برنامــه جامعــی بــرای رفــع مشــکالت
جوانــان وجــود نــدارد و حتــی در برخــی مــوارد
احســاس نیــاز مبنــی بــر وجــود ســازمانی بــه نــام
جوانــان نیست.اســدی تصریــح کــرد :کاری کــه مــا
بایــد انجــام دهیــم ایــن اســت کــه گفتمــان جوانــی
را زنــده کنیــم ،ایــن گفتمــان زمانــی دوبــاره رایــج
مــی شــود کــه بتوانیــم ســاختار خــود را بــه وســیله
جوانانــی کــه همیشــه فرصــت و در صحنــه بــوده
انــد احیــا کنیــم.وی گفــت :بعــد از ادغــام ســازمان

ملــی جوانــان بــا تربیــت بدنــی مشــکالتی بــرای
جوانــان ایجــاد شــد کــه مســبب آنهــا هیچکــدام از
مــا نبودیــم امــا دو محــور را در دســتور کار قــرار داده
ایــم؛ نخســت بحــث مشــارکت نهادمنــد اجتماعــی و
ســپس ســاماندهی ســتادهای امــور جوانــان.
معــاون فرهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق آمــار در حــوزه
مشــارکت نهادمنــد اجتماعــی موفــق عمــل کــرده ایــم
گفــت :امــا متاســفانه تعــداد ســمن هــای فعــال در

ســال  93صفــر بــود ،امــا در ســال  38 ،94ســمن
مجــوز دریافــت کردنــد و امــروز  48تشــکل فعــال
اضافــه شــده اســت ،ضمــن اینکــه  23تشــکل هــم
پرونــده هــای در حــال بررســی دارنــد.
اســدی بیــان کــرد :بــه ایــن دلیــل دنبــال افزایــش
ســمن هــا هســتیم کــه یکــی از شــاخص هــای
افزایــش مشــارکت اجتماعــی را وجــود ســمن هــا مــی
دانیــم ،بــه عــاوه بــه ازای هــر  5000نفــر جــوان
بایــد یــک ســمن وجــود داشــته باشــد یعنــی بایســتی

 200تشــکل را در کرمــان ســازماندهی کنیــم.
وی گفــت :عــاوه بــر رشــد کمــی تشــکل هــا بــه
دنبــال رشــد کیفــی هــم هســتیم و در ایــن راســتا،
در ســه ماهــه اخیــر  32کارگاه آموزشــی بــه همــت
تشــکل هــا برگــزار شــده اســت و امیدواریــم فعالیــت
هــای برونــی را هــم بتوانیــم افزایــش دهیــم.
معــاون فرهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
کرمــان همچنیــن بــه ســتادهای ســاماندهی امــور
جوانــان نیــز اشــاره و یــادآوری کــرد 21 :دســتگاه در
ایــن زمینــه دور هــم جمــع شــده انــد و کرمــان در
ایــن زمینــه بــه عنــوان الگویــی شایســته بــرای ســایر
اســتان هــا تعییــن شــده اســت ،در مجمــوع اســتان
هــم از  15مصوبــه اجرایــی بــرای جوانــان در ســال
 93بــه  1100مصوبــه در ســال  94رســیده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری طــرح کمپیــن نفــس
بکــش کــه توســط انجمــن دانــش ورزان جــوان
کرمــان برگــزار شــد ،تصریــح کــرد :درخواســت مــا
ایــن اســت کــه مدیــرکل اجتماعــی و فرهنگــی
اســتانداری کرمــان ماننــد گذشــته پــل ارتباطــی
تشــکل هــا بــا ســازمان هــای دولتــی باشــد.
اســدی گفــت :درخواســت مهــم تــر مــا بحــث بودجــه
اســت کــه تقاضــا داریــم در حــوزه جوانــان بــه مــا
کمــک شــود ،چراکــه در بودجــه  93بســیاری از برنامه
هــای جوانــان از جملــه برنامــه حمایــت از ســازمان
هــای مــردم نهــاد ،حمایــت از فعالیــت هــای اوقــات
فراغــت و ...حــذف شــد کــه امیدواریــم ایــن جریــان
امســال تکــرار نشــود.

پهلوان کسی است که جلوی فساد و ظلم بایستد
رییــس پیشــین فدراســیون فوتبــال در مراســم
زندهیــاد پرویــز دهــداری بــا بیــان اینکــه شــانس
زیــادی بــرای صعــود بــه جــام جهانــی فوتبــال داریــم،
گفــت :کــیروش فــرد کاربلــدی اســت و بایــد بــه او
احتــرام گذاشــت تــا بتوانیــم حضــور خــود را در جــام
جهانــی فوتبــال قطعــی کنیــم.
ایســنا /محمــد دادکان در جمــع خبرنــگاران در
رابطــه بــا حضــورش در مراســم ســالگرد زندهیــاد
پرویــز دهــداری بیــان کــرد :بــه اعتقــاد مــن دهــداری
نمــرده بلکــه بــه عنــوان یــک معلــم اخــاق همیشــه
در یادهــا باقــی اســت .اگــر امــروز بــه وی لقــب معلــم
اخــاق بدهنــد ایــن اخالقمــداری و پهلوانــی را
بایــد در زمانــی کــه پیشکســوتان مــا زنــده هســتند
اینگونــه مراســمها برگــزار شــود نــه زمانــی کــه
میمیرنــد .دهــداری بــه خاطــر ایــن لقــب معلــم
اخــاق و فرهنــگ را بــه خــود اختصــاص داده چــون
حــرف دل مــردم را م ـیزد .پهلــوان کســی اســت کــه
اگــر در اجتمــاع ظلــم و ســتیز را میبینــد آن را
بازگــو کنــد و بــه عشــق مــردم تــاش کنــد.
وی گفــت :هــر کســی بتوانــد درد و دل مــردم را
بازگــو کنــد و جلــوی بیعدالتیهــا و ظلــم و فســاد
بایســتد آن پهلــوان واقعــی اســت.
دادکان پیرامــون ایــن پرســش کــه چــرا امــروز حضــور
کمرنگــی در عرصــه ورزش و بخصــوص فوتبــال دارد،
افــزود :مــن ســعی میکنــم ایــن حضــور خــود را در
دانشــگاه پررنــگ کنــم و از ســال  ۵۶تــا بــه امــروز
نزدیــک بــه  ۴۰ســال اســت کــه در شــغل معلمــی
فعالیــت میکنــم .اگــر امــروز در ورزش و فوتبــال
ســمتی نــدارم در دانشــگاه آزاد تــاش میکنــم
فعالیتهــای خوبــی را در عرصــه ورزش و بــه ویــژه
فوتبــال داشــته باشــم .مهــم خدمــت کــردن اســت نــه
کســب القــاب.
رییــس پیشــین فدراســیون فوتبــال بــا بیــان اینکــه
بیاخالقــی در فوتبــال مــا بیــداد میکنــد ،گفــت:
در حــال حاضــر معلــم اخــاق در فوتبــال کــم اســت
و تنهــا در بلندگوهــا میتــوان ایــن عنــوان را مطــرح
کــرد .در حــال حاضــر فوتبــال مــا بــدون نقــص
نیســت .البتــه در زمــان مــن نیــز فوتبــال نقص داشــت
و مــن منکــر آن نیســتم امــا االن بیاخالقیهــا و زد
و بندهــا و بــه ویــژه فســاد در افــراد فوتبالــی افزایــش
پیــدا کــرده اســت و امیــدوارم کــه در آینــده شــرایط

بهتــری در فوتبــال کشــور ایجــاد شــود.
وی در پاســخ بــه پرســش یکــی از خبرنــگاران مبنــی
بــر اینکــه در انتخابــات برترینهــای آســیا چــرا
نماینــده ایــران حضــور نداشــت و آیــا داشــتن تنهــا
نایــب رییــس  AFCبــرای فوتبــال مــا کافــی اســت،
افــزود :چــرا ایــن مســاله را زمانــی کــه ســعیدلو
رییــس ســازمان تربیــت بدنــی وقــت بــود و مــن
بــه عنــوان رییــس فدراســیون فوتبــال در کمیتــه
اجرایــی بــودم و همزمــان دو کرســی در  AFCو فیفــا
را داشــتم ایــن نپرســیدید .مــا در آن زمــان کمیتــه
اجرایــی داشــتیم کــه بــه راحتــی از دســت دادیــم .مــا
کرســیهایی کــه در آن زمــان بــه ســختی گرفتــه
بودیــم را بــه راحتــی از دســت دادیــم و ایــن هــم بــه
خاطــر زد و بندهایــی بــود کــه در گذشــته صــورت
گرفــت .علــی آبــادی رییــس ســازمان تربیــت بدنــی
وقــت قصــد داشــت همــان زمــان رییــس فدراســیون
فوتبــال نیــز باشــد امــا در همــان زمــان اعــام شــد
ایــن امــکان وجــود نــدارد .در آن زمــان مــن عضــو
ســه کمیتــه بــودم و کمیتــه اجرایــی را نیــز بــر
عهــده داشــتم کــه متاســفانه همــه کمیتههــا را از
دســت دادیــم .االن داشــتن کرســی بــه عنــوان نایــب
رییــس  AFCیــا کمیتــه فوتســال فیفــا کرســی مهمــی
نیســت ،مهــم عضــو بــودن در کمیتــه اجرایــی فیفــا و
ای اف ســی اســت.

دادکان بــا بیــان اینکــه مــا شــانس زیــادی بــرای
صعــود بــه جــام جهانــی فوتبــال داریــم ،گفــت:
ک ـیروش فــرد کاربلــدی اســت و بایــد بــه او احتــرام
گذاشــت و بــه اضافهخواهــی او کاری نداشــته باشــیم.
او ســرمربی موفقــی اســت و قطعــا بــا حضــور او تیــم
ملــی ایــران بــه جــام جهانــی صعــود خواهــد کــرد.
وی گفــت :در طــول چهار ،پنج ســالی کــه وی در راس
تیــم ملــی فوتبــال قــرار گرفتــه اســت توانســته ۱۰۰
بازیکــن در تیــم ملــی محــک بزنــد آیــا در گذشــته
نیــز بدیــن گونــه بــوده اســت؟ اگــر میگوینــد کــه
بــه وی اختیــارات زیــادی دادنــد و کــیروش طالــب
اضافهخواهیهــای زیــادی اســت مــن میگویــم
بایــد کســی کــه ایــن اختیــارات را داده در ایــن رابطــه
اظهارنظــر کنــد .بــه هــر صــورت ایــن اختیــارات بــه او
داده شــده و وی اجــازه دارد تحــت هــر شــرایطی تیــم
را بــه جــام جهانــی ببــرد .اجــازه دهیــد کــه بــدون
هیچگونــه حاشــیه کـیروش تیــم را بــه جــام جهانــی
ببــرد تــا دل مــردم خوشــحال شــود.
دادکان در پاســخ بــه پرســش یکــی دیگــر از خبرنگاران
کــه بــه نظــر میرســد در ســال  ۲۰۱۶تیــم ایــران
بــه عنــوان یکــی از موفقتریــن تیمهــا موفــق بــوده،
افــزود :مــن معتقــدم ک ـیروش فــرد کاربلــدی اســت
و اینکــه توانســتهایم در ســه ســال اخیــر بــه نتایــج
خوبــی دســت پیــدا کنیــم نشــان از عملکــرد موفــق

کـیروش اســت .مــا بایــد بــه افــرادی چــون کـیروش
و برانکوهــا احتــرام بگذاریــم زیــرا نســبت بــه مربیــان
ایرانــی عملکــرد موفقــی داشــتند و در موفقیــت تیــم
تــا بــه امــروز نقــش زیــادی داشــتهاند.
وی افــزود :مــن بــه یــاد دارم در دوره ســعیدلو کــه
رییــس ســازمان تربیــت بدنــی وقــت بــود کفاشــیان
قــرار بــود مــن را بــه عنــوان نامــزد حضــور در کمیتــه
اجرایــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا مطــرح کنــد امــا
بــه مــن گفتنــد اجــازه کار داده نشــده اســت .واقعــا
اگــر کفاشــیان خــودش نیــز میخواســت مــن را بــه
عنــوان کمیتــه اجرایــی معرفــی کنــد باالدســتیهای
وی اجــازه کار بــه او نمیدادنــد؟ در کشــور مــا
افتخــار داشــتن کمیتــه اجرایــی بســیار مهمتــر
اســت زیــرا در تصمیمگیریهــا میتوانیــم نقــش
بســزایی داشــته باشــیم .بــه هــر حــال زد و بندهــای
دولــت قبــل ســبب شــد تــا پســتی کــه قــرار بــود در
کمیتــه اجرایــی بــه مــن ســپرده شــود بــه راحتــی
از دســت بدهیــم .البتــه تــاج در جریــان ایــن قضایــا
بــود و مــدارک مــن را چندیــن بــار بردنــد امــا رییــس
ســازمان تربیــت بدنــی وقــت اجــازه ایــن کار را نــداد.
دادکان تاکیــد کــرد :کرســیهایی کــه کفاشــیان
امــروز در  AFCگرفتــه اســت اجرایــی نیســت و قطعــا
ســبب شــده کــه مــا نتوانیــم در برترینهــای آســیا
نماینــدهای از ایــران داشــته باشــیم .مــا بایــد تــاش
کنیــم کــه در کمیتــه اجرایــی کرســی داشــته باشــیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر روزی کـیروش
از فوتبــال ایــران بــرود ،برخــورد مــردم ایــران بــا او
چگونــه خواهــد بــود ،گفــت :ک ـیروش بــرای فوتبــال
مــا زحمــات زیــادی کشــیده و کار حرفــهای انجــام
داده اســت و اگــر امــروز حاشــیههای زیــادی پشــت
ســر او اســت و اختیــارات زیــادی دادهانــد بایــد همــان
افــراد کــه اختیــارات بــه وی دادهانــد ،میدانســتند
کــه بایــد در حــد چارچــوب ایــن اختیــارات واگــذار
میشــد .همیــن کــه کــیروش تــاش میکنــد تیــم
ملــی ایــران آبرومندانــه در هــر رقابتــی پیــروز میــدان
باشــد ،نشــان از عملکــرد موفــق ایــن مربــی اســت و
هــر کســی امــروز بــه ک ـیروش ایــراد بگیــرد ،نبایــد
اجــازه چنیــن کاری بــه او داده شــود زیــرا مــا در
مرحلــهای هســتیم کــه نیــاز بــه صعــود بــه جــام
جهانــی داریــم و ایــن انتقادهــا راه بــه جایــی نخواهــد
بــرد.
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عالئم و عوارض ورزش بیش از حد

 ۵عالمتــی کــه نشــان میدهــد بیــش از انــدازه
ورزش کردهایــد؛
خسته شدن
همــهی مــا وقتــی کاری کــه کردهایــم بیشــتر بــد
اســت تــا خــوب ،از حــرف زدن فــرار میکنیــم ،در
مــورد ورزش هــم همیــن طــور اســت.
اگرچــه همــان پیــدا کــردن انگیــزهی اولیـهی ورزش
هــم بــرای خیلیهــا یــک چالــش بــزرگ اســت ،امــا
بعضیهــا کــه بــه ورزش معتــاد شــدهاند ،دیگــر دل
کنــدن از ورزش برایشــان کار بســیار ســختی اســت.
بــدن مــا بــرای اینکــه بتوانــد بــا دشــواریهای
مختلــف مبــارزه کنــد و بــرای امــور روزمــره آمــاده
شــود ،نیــاز بــه میــزان مناســبی اســتراحت دارد.
بیــن ورزش ،و ورزش بیــش از انــدازه ،یــک خــط
خیلــی نــازک فــرق اســت .مــا بــه شــما کمــک
خواهیــم کــرد تــا بدانیــد بــرای داشــتن آینــدهای
بهتــر و ســالمتر ،کــدام ســمت ایــن خــط بــرای
قــدم برداشــتن صحیــح اســت.
بیشــتر احســاس خســتگی میکنیــد تــا احســاس
شــادابی
یکــی از اصلیتریــن دالیــل بــرای ورزش کــردن،
جــدای از تناســب انــدام ،ایــن اســت کــه بــرای
گذرانــدن پیــچ و تابهــای زندگــی و چســبیدن بــه
برنامههــای مراقبتیتــان ،پــر انــرژی بمانیــد.
امــا اگــر پــس از ورزش تمــام روز احســاس خســتگی
شــما را در بــر میگیــرد ،بایــد برنامهتــان را
بررســی و دوبــاره طراحــی کنیــد تــا بــا نیازهــای
بدنــی شــما متناســب شــود.
بــا ورزش بیــش از انــدازه ،بدنتــان بــه شــما اخطــار
داده و بــه مقــدار مناســبی اســتراحت ،اعــام نیــاز
میکنــد.
خــواب کم یا در کل بیخوابی
اگــر در کل روز خوابالــو هســتید ،و یــا اگــر بعــد
از یــک تمریــن ســخت و خســته کننــده خوابتــان
نمیبــرد ،احتمالــش وجــود دارد کــه بخاطــر ورزش
بیــش از انــدازه باشــد.
ناهماهنگی هورمونی
یکــی از جدیتریــن عــوارض جانبــی ورزش بیــش
از انــدازه ،ایجــاد ناهماهنگــی هورمونــی اســت.
اگــر بیشــتر مواقــع احســاس میکنیــد حــال
خوشــی نداریــد یــا اگــر عــادت ماهیانــهی شــما
نامنظــم شــده اســت ،ممکــن اســت ایــراد از روتیــن
ورزشــیتان باشــد.
در حالیکــه ورزش کــردن بــه انــدازهی متعــادل،
کمــک میکنــد تــا سیســتم ایمنــی بدنتــان ســالم
و قــوی بمانــد ،ورزش بیــش از انــدازه آنــرا بهــم
خواهــد ریخــت ،و باعــث خســتگی زیــاد و ضعــف
سیســتم ایمنــی بدنتــان خواهــد شــد.
همچنیــن بخوانیــد :بهتریــن مــواد غذایــی بــرای
تنظیــم هورمــون
احساس گرفتگی و افسردگی دارید
اگرچــه ورزش باعــث انتشــار هورمونهایــی
خواهــد شــد کــه در طــول روز شــما را شــاداب و
پــر انــرژی نــگاه میدارنــد ،امــا ورزش بیــش از
انــدازه برعکــس ،شــما را خســته ،گرفتــه و کامــا
بــی انگیــزه خواهــد کــرد.
ریکاوری آهسته
اگــر بصــورت منظــم بــدون اینکــه بــه بدنتــان
اســتراحت مــورد نیــازش را بدهیــد ،شــدید ورزش
کنیــد ،آنوقــت هنگامــی کــه بدنتــان آســیب ببینــد
یــا بیمــار بشــوید ،بدنتــان بــه آهســتگی دوبــاره
انــرژی خواهــد گرفــت.
ســپس اگــر اجــازه ندهیــد تــا بدنتــان بــه کاملــی
بهبــود پیــدا کنــد و ریــکاور شــود ،تالشهایتــان
هیــچ نتیجــهی مثبتــی در بــر نخواهــد داشــت،
مخصوصــا اگــر ورزش میکنیــد تــا بدنــی ســالم و
خــوش انــدام داشــته باشــید.
اگرچــه ورزش بــرای داشــتن بدنــی ســالم اهمیــت
دارد ،امــا بــه همــان اندازه ،اســتراحت و گــوش دادن
بــه بــدن نیــز مهــم اســت .ســعی کنیــد متناســب بــا
تــوان بدنتــان ورزش کنیــد هرچنــد بــرای پیشــرفت،
ارتقــا رکــورد و عضلــه ســازی بیشــتر نیــاز بــه فشــار
آوردن بــه ماهیچههــا داریــد امــا میتوانیــد بــا در
نظــر گرفتــن مــوارد فــوق از آســیب رســاندن بــه
بــدن خــود جلوگیــری کنیــد.

خبر

کرمان نایب قهرمان جودو بانوان
کشور شد

تیــم جــودو بانــوان اســتان کرمــان در بیســت و
پنجمیــن دوره مســابقات قهرمانــی بزرگســاالن
کشــور عنــوان نایــب قهرمانــی را تصاحــب کــرد.
روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان /بیســت و
پنجمیــن دوره رقابــت هــای جــودو قهرمانــی کشــور
در بخــش بانــوان  12آذرمــاه بــا حضــور بیســت
اســتان و بــه میزبانــی اســتان ســمنان برگــزار شــد .
گفتنــی اســت در ایــن دوره از مســابقات تیــم جــودو
بانــوان اســتان کرمــان بــا مربیگــری و سرپرســتی
خانــم فهیمــه عباســی موفــق بــه کســب مقــام دوم
تیمــی ایــن دوره از مســابقات شــد.
در ایــن دوره از مســابقات محبوبــه حریفــی در وزن
منهــای  78مقــام نخســت و مــدال طــای ایــن دوره
از مســابقات را بدســت آورد .
فاطیمــا پــور فریدونــی در وزن منهــای  48مقــام
دوم و مــدال نقــره ایــن دوره از مســابقات را کســب
کــرد .خانــم هــا فاطمــه محمــد رضایــی و صوفیــه
زیدآبــادی در اوزان منهــای  52و  70عناویــن
پنجمــی ایــن دوره از مســابقات را بدســت آوردنــد
و مریــم غفــوری مقــام  7وزن منهــای 57را بدســت
آورد.
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محمد برشان

روســتاي ميمنــد بــي شــك يكــي از باســتاني
تريــن ســكونتگاههاي بشــر در جهــان اســت
كــه از  12000ســال پيــش تاكنــون همچنــان
پابرجاســت و بــه حيــات خــود ادامــه مــي
دهــد هســته هــاي اوليــه ايــن روســتا متعلــق
بــه زمانــي اســت كــه ايرانيــان مهرپرســت
بــوده انــد مهرپرســتان بــه پايــداري ،
اســتقامت و زوال ناپذيــري كوههــا معتقــد
بودنــد و بــر اســاس هميــن اعتقــاد خانــه
هــاي خــود را نيــز در دل كــوه مــي كندنــد
آييــن مهرپرســتي قبــل از ظهــور زردشــت در
ايــران رواج و تــا مدتهــا از ظهــور وي نيــز
ادامــه داشــته اســت نقــوش ده هــزار ســاله
و ســفالهاي  6000ســاله از جملــه مســتندات
مكشــوفه اي هســتند كــه تاريــخ ميمنــد را
گواهــي مــي دهنــد .پــس از ظهــور و ورود
اســام مــردم ميمنــد بــه اســام و شــيعه
گرويدنــد.
مــردم ميمنــد ســه مرحلــه مختلــف زندگــي
دارنــد آنهــا زمســتان را در خانــه هــاي
مــي گذراننــد از ابتــداي
ســنگي خــود
فصــل بهــار بــه نقــاط خــوش آب و هــوا و
سرســبز كــوچ مــي كننــد بعــد از ايــن مرحلــه
بــه باغــداري مــي پردازنــد .مــي تــوان گفــت
ميمنــد يكــي از بهتريــن مراجــع تحقيــق در
خصــوص فرهنــگ ايرانيــان قديــم مــي باشــد
خانــه هــاي صخــره اي در ســطح شــيب دار
و در طبقــات مختلــف (بريدگــي هايــي بــه
صــورت شــكافهاي افقــي) ايـــجاد شــده اســت
طــول ايــن بـريـــدگي هــا كــه بــه آنهــا كيچــه
مــي گوينــد بــه  6الــي  9متــر مــي رســد
كــه در اطــراف هــر كــدام از ايــن داالنهــا
بيــن يــك تــا پنــج خانــه صخــره اي وجــود
دارد حــدود  400كيچــه كوچــك و بــزرگ
در ميمنــد وجــود دارد فضــاي داخلــي خانــه
هــا گاهــي مشــكل مربــع مســتطيل يــا مــدور
دارد و از ورودي كوتاهــي كــه ارتفــاع آن بــه
 75ســانتي متــر مــي رســد نــور ميگيرنــد
درهــاي ورودي چوبــي و بــه داخــل ديــوار
ايــوان روزنــه اي ايجــاد كــرده انــد كــه از
طريــق آن بوســيله ابــزاري بنــام كليــدون
(كليــدان) در قفــل يــا بــاز مــي شــود شــكل
ورودي اتاقهــا در روســتاي ميمنــد منطبــق
بــا مــدل بــدن انســان اســت بــه طــوري كــه
عــرض ورودي در ســمت پاييــن بــه  65الــي
 80ســانتي متــر مــي رســد پاييــن ورودي
منــازل از ســطح كيچــه حــدود  15تــا 20
ســانتي متــر برجســتگي دارد كــه ايــن
برجســتگي مانــع ورود آب و خــاك بداخــل
منــازل مــي شــود مــي تــوان ادعــا نمــود كــه
در ميمنــد برخــاف همــه ســكونت گاههــاي
شــناخته شــده شــهري و روســتايي كوچــه
يــا معبــري وجــود نــدارد كوچــه در فرهنــگ
ميمنــد صرفــاً بــه مســيرهاي افقــي كــه در
دل شــيبدار تپــه هــا بــه عمــق رفتــه و در
انتهــا بــه منــازل غــار ماننــد مســكوني مــي
رســد اطــاق مــي شــود.
ميمنــد مهــر تاييــدي بــر زندگــي نســبتاً
مرفــه و پيشــرفته دور انســان غــار نشــين از
تاريــخ ناحيــه كرمــان و جنــوب شــرق ايــران
اســت اهميــت ايــن تمــدن از لحــاظ وضعيــت
زندگــي انســان آن زمــان و پيشــرفت هايــي
كــه در ابعــاد مختلــف داشــته اســت حتــي
از تمدنهــاي مكشــوفه همزمــان خــودش در
نواحــي مختلــف فــات ايــران ،بيــن النهريــن
و موهنجــو دار و دره ســند و ســيلك كاشــان
بيشــتر اســت زيــرا آنهــا اســتفاده از حمــام
و ســاخت آن را در خــم رودخانــه بــراي

ميمند سكونتگاه باستاني بشر

تســهيل در امــر جــاري ســاختن آب بداخــل
آن مــي دانســتند انتخــاب ايــن نقطــه بــراي
ايجــاد شــهر و شــناخت خــاك و ســنگ و
طــرح ريــزي جمعيــت قابــل توجــه در آن
نشــان دهنــده پيشــرفت صنعــت معمــاري
در عهــد باســتان اســت ايــن ســبك معمــاري
اعجــاب انگيــز چشــم انســان اوليــه را بــا
همــان شــكل و شــمايل ادوار پيشــين تداعــي
مــي نمايــد از ويژگــي هــاي بــارز منــازل شــهر
باســتاني چگونگــي تعبيــه آبروهــاي دو منــزل
و هدايــت شــدن آب بــاران بداخــل رودخانــه
اســت بطــوري كــه هيچكــدام از ايــن منــازل
از آبريــزي منــازل فوقانــي هيچگونــه آســيبي
نمــي بينــد و از ارامنــه قديــم تاكنــون بــدون
كوچكتريــن تخريبــي ســالم باقــي مانــده انــد
مشــخص اســت كــه حصــار و بــرج و باروهــاي
آن بــر بــاالي منابــع طبيعــي محــاط بــر
ايــن شــهر مثــل تپــه هــا و قلــل مرتفــع در
قســمت شــمالي و شــرقي و غربــي طــوري
ســاخته شــده انــد كــه تنهــا راه ورود بــه آن
از ســمت جنــوب و از طريــق شــيب رودخانــه
امــكان پذيــر بــوده اســت بنابرايــن امنيــت
قابــل مالحظــه اي بــراي ســاكنان ايــن شــهر
ايجــاد و آنــان را از هــر نــوع هجــوم بيگانــگان
مصــون نگــه مــي داشــته اســت بنظــر چنيــن
برمــي آيــد كــه محــل نگهــداري خزائــن و
دفينــه هــاي كل مــردم ســاكن در نواحــي
اطــراف ميمنــد بــوده اســت .
بنظــر مــي رســد كــه ســاخت خانــه هــاي
رو زمينــي در داامنــه ايــن كــوه بــراي مــردم
ايــن ناحيــه مناســب نبــوده زيــرا در اثــر
ريــزش شــديد بــاران بــزودي تخريــب مــي
شــده انــد چــون اطــراف آن تپــه هــاي داراي
خــاك ســرخ اســت كــه در برابــر بــاران و آب
بــه راحتــي فــرو مــي ريــزد اوردن خــاك
مناســب بــراي ســاختن خانــه از راه دور نيــز
بســيار مشــكل بــوده اســت زيــرا دامنــه كــوه
ميمنــد تــا فاصلــه چنــد فرســنگ بــه طــرف
شــهربابك سنگســتاني اســت اســتقرار در كنار
رودخانــه و مواظبــت از مــزارع و باغــات نيــز
مزيــد بــر علــت بــوده اســت عــاوه بــر آن
تنهــا نقطــه اي كــه مــي توانســت محــل امــن
و پناهــگاه مطمئــن از هجــوم دشــمنان باشــد

هميــن مــكان بــوده اســت اســتفاده بهينــه
از موانــع طبيعــي بــراي ايجــاد ايــن آرامــش
خاطــر ســاخت ايــن شــهر را در ايــن نقطــه
اجتنــاب ناپذيــر ســاخته اســت.
تنهــا حمــام موجــود كنــده شــده در دل
ســنگ در خــم رودخانــه حمــام باســتاني
ميمنــد اســت كــه در اســتان كرمــان ،در
ايــران و جهــان بــي نظيــر اســت و نمونــه
آن وجــود نــدارد و مــي تــوان گفــت يكــي از
قديمــي تريــن حمامهــاي موجــود در جهــان
اســت ايــن حمــام در مكانــي قــرار گرفتــه كــه
آب رودخانــه از آن جــاري مــي گــردد و تمــام
ويژگــي هــاي حمــام هــاي ســنتي را مثــل
خزينــه ،كفــش كــن ،حــوض آب گــرم ،رخــت
كــن ،ســكوي نشســتن  ،كــوره يــا آتــش خانه،
كانــال ورود و خــروج آب  ،حــوض پــا شــور
 ،جايــگاه نظافــت ،منفــذ روشــنائي و نصــب
نوعــي ســنگ مرمــر بــراي انعــكاس نــور بــه
داخــل حمــام را در ايــن مــكان مــي تــوان
يافــت .بــراي ســاخت حمــام كــه مســاحتي
حــدود  120متــر مربــع اســت ابتــدا دو
اتــاق بــا فضــاي نســبتاً بــزرگ در دل كــوه
تراشــيده انــد و در مراحــل بعــدي بــا برپايــي
ديــوار هايــي قســمت هــاي مختلــف را ايجــاد
كــرده انــد ورودي شــامل يــك راهــرو باريــك
اســت پــس از ايــن بــه فضــاي رختكــن مــي
رســيم كــه متشــكل از ســه ايوانچــه اســت در
وســط رختكــن حــوض مرمــر بــا پاشــوري از
ســنگ و ســاروج ســاخته شــده اســت پــس
از رختكــن بــه فضايــي بزرگتــر كــه همــان
حمــام اســت وارد مــي شــويم فضــاي اصلــي
شستشــو و خزينــه در انتهــاي غربــي ايــن
مجموعــه واقــع اســت خزينــه فضايــي حــدود
 9متــر مربــع دارد كــه مصالــح آن ســنگ و
مــات و ســاروج اســت و در كــف آن يــك
ديــگ مســي نصــب گرديــده اســت.
نمونــه ســاخت مســجد ميمنــد را در هيــچ
جــاي جهــان اســام بديــن ســبك نمــي تــوان
يافــت طــرز ســاختن ايــن مســجد عمــق
اعتقــاد مــردم ايــن ديــار را بــه آييــن مقــدس
اســام نشــان مــي دهــد زيربنــاي مســجد
 120مترمربــع و بــه شــكل مــدور ســاخته
شــده اســت قســمت نمازخانــه زنانــه بــا نمــد

از مردانــه جــدا شــده اســت ارتفــاع ســقف آن
حــدود  2متــر اســت و ســه ســتون ســنگي
دارد محــراب مســجد در داخــل ســنگ حفــر
شــده و ارتفــاع آن حــدود يــك متــر اســت
ديوارهــا و ســقف مســجد برخــاف ســايرخانه
هــاي روســتايي ســفيد رنــگ اســت حســينيه
نيــز در وســط روســتا قــرار دارد و حــدود 200
متــر زيربنــاي آن اســت ارتفــاع آن حــدود
 1/80تــا  2/30متــر اســت و بزرگتريــن غــار
در ايــن مجموعــه اســت كــه از ســردرب و
چهارســتون برخــوردار اســت در انتهــاي آن
جــاي منبــر بــراي روضــه خوانــي كنــده شــده
اســت.
در گورســتان هــاي ايــن شــهر قبــور قديمــي
بــا ســنگ نوشــته هــاي ضخيــم مرمريــن
زيــادي وجــود دارد كــه قدمــت بعضــي از
آنهــا بــه بيــش از هــزار ســال مــي رســد
در ايــن قبرســتان گورهايــي را مــي تــوان
مشــاهده نمــود كــه مــردگان را رو بــه مشــرق
دفــن مــي كردنــد و ايــن قبــور مربــوط بــه
زمانــي اســت كــه آييــن ميترابيســم در ايــن
ســرزمين رواج داشــته اســت بديــن ترتيــب
مــردم ميمنــد از نظــر اعتقــادي كليــه آييــن
هــاي مرســوم ســرزمين ايــران را در ادوار
مختلــف پشــت ســر گذاشــته انــد.
روســتاي ميمنــد در عــرض  30درجــه و
 16دقيقــه و طــول  55درجــه و  25دقيقــه
جغرافيايــي قــرار دارد و ارتفــاع آن از ســطح
دريــا  2240متــر اســت مهمتريــن ارتفاعــات
منطقــه دو رشــته كــوه بنامهــاي تيركــوه و
گردكــوه بــه فاصلــه چنــد كيلومتــري در
شــمال اســت كــه دنبالــه كوههــاي مركــزي
ايــران مــي باشــند حــد متوســط درجــه
حــرارت در تابســتان  32درجــه ســانتي گــراد
و زمســتانها  18درجــه زيرصفــر اســت.
ميــزان بــارش ســاالنه در منطقــه بيــن 300
تــا  500ميلــي متــر اســت ميمنــد در فصــل
مشــترك دو تپــه اصلــي بــا شــيبي نســبتاً تند
كــه ارتفــاع متوســط آن از خــط القعــر تــا خط
الــراس حــدود  60متــر اســت قــرار دارد و
تپــه موصــوف و محــل فصــل مشــترك آنهــا
بــه روســتا شـــكلي شـــبيه قـيـــف مــي دهد.
در روســتاي ميمنــد تاريــخ را از درون اســتوانه

اي عميــق نظــاره مــي كنيــم نظــر بــه ميمنــد
يعنــي نظــر بــه تاريــخ و قرنهــا زندگــي مــردم
بــه صــورت قابــل لمــس و درك بــراي كســاني
كــه عالقــه منــد بــه تاريــخ گذشــته و مســايل
آن هســتند مهمتريــن عناصــر در ســاختار
ميمنــد عبارتنــد از محلــه هــا ،كوچــه هــا،
مســاكن ،مســجد ،حمــام ،مدرســه ،حســينيه
و … محلــه هــاي صخــره اي عبارتنــد از محله
گــدا ،محلــه كالغــون ،محلــه هــاي طــاق
ابراهيــم محمــودي هــا  ،محلــه زيــن الدينــي
هــا ،محلــه مســجد كمــري ،محلــه الي نــي
ريــزو ،محلــه بــن ميمنــد ،محلــه گريوعليــا و
محلــه گريــو ســفلي.
آب آشــاميدني مــردم از چشــمه هــا و
قنــوات و رودخانــه هــا تاميــن مــي شــده
و دوره آبيــاري بــراي درختــان  12روز
و بــراي محصــوالت صيفــي  9روز اســت
قنــات گرگوييــه در جنــوب غربــي قــرار
دارد كــه داراي هفــت حلقــه چــاه اســت و
عمــق مــادر چــاه آن بــه  10متــر مــي رســد
قنــات مــرادي هــا در جنــوب شــرقي قــرار
دارد و داراي  8حلقــه چــاه و  200متــر طــول
ميباشــد و آب ايــن قنــات داخــل منبــع
وســط روســتا منتقــل و آب لولــه كشــي آن
را تشــكيل مــي دهــد .رودخانــه هــاي ميمنــد
شــامل رودخانــه الخيــس ،الخريــن ،رز ملــك
و دربيــد مــي باشــند كــه بعضــي فصلــي بــوده
و در جنــوب روســتا بهــم مــي پيوندنــد و از
كوههــاي تيركــوه سرچشــمه مــي گيرنــد از
بهــم پيوســتن آب رودخانــه هــا و قنــوات
آســيابهاي زيــادي در مســير راه انــدازي شــده
اســت هنــوز نــام آســياب رز ملــك ،آســياب
گداعلــي ،آســياب رضــا ،آســياب يوســف،
آســياب چيــل احمــدي ،آســياب درخونــي
هــا ،آســياب علــي بــادي  ،آســياب مورنــگ
و آســياب كمــري در ميــان مــردم شــنيده
مــي شــود آســياب رزملــك بازســازي شــده
و خرابــه هــاي آســيابهاي ديگــر هنــوز باقــي
اســت ايــن آســيابها بصــورت شــبانه روز كار
مــي كــرده و  20بــار  15منــي را آرد مــي
كــرده انــد اهالــي شــهربابك ،خاتــون آبــاد،
هــرات ،مروســت و چاهــك گنــدم و حبوبــات
خــود را بــه ايــن آســيابها آورده انــد چنــد

تــا از ايــن آســيابها مخصــوص بلغــور كــردن
بــوده انــد در مســير رودخانــه اصلــي ميمنــد
حوضهــاي زيــادي ســاخته شــده اســت كه آب
بــاران و بــرف در درون ايــن حوضهــا انبــار مي
شــده اســت آثــار بســياري از ايــن حوضهــا
اكنــون پابرجاســت ايــن حوضهــا عمومــاً در
ابعــاد  3×4و ارتفــاع  2×2/5ســاخته شــده انــد
ديــوار آنهــا از آجــر و ســنگ ســاخته شــده
و از درون بــا گــچ و ســاروج نفــوذ ناپذيــر
گشــته اســت منظــور اصلــي از ســاختن ايــن
حوضهــا ســيراب كــردن احشــام و مســافران و
رهگــذران بــوده اســت مهمتريــن حوضهــاي
مســير رودخانــه ميمنــد عبارتنــد از حوضهــاي
رضــا  2عــدد ،حوضهــاي حســين حســنعلي
 3عــدد  ،حــوض ســه تايــي  ،حــوض حــاج
حبيبــه و حــوض بنــدي .
رودخانــه الخيــس حــدود ســه متــر از ســطح
جــاده روســتا پاييــن تــر اســت و ايــن اختالف
ارتفــاع باعــث شــده كــه آب آن بتوانــد وارد
خزينــه حمــام شــود و داخــل حمــام نيــز
جريــان يابــد مهمتريــن منبــع آب آشــاميدني
مــردم چشــمه الي نــي ريــز مــي باشــد بــه
اعتقــاد اهالــي آب ايــن چشــمه هرگــز خشــك
نشــده طعــم و مــزه آن تغييــر نمــي كنــد و
بــه انــدازه اي اســت كــه از الي و درون يــك
نــي بــراي هميشــه بيــرون مــي آيــد چشــمه
الي نــي ريــزو جنبــه تقــدس دارد و از دل
مــي آيــد.
كمــر بيــرون
در مــورد قدمــت ميمنــد نظريــات مختلفــي
وجــود دارد اكثــر مورخــان و محققــان ســاخت
ايــن غارهــا را مربــوط بــه ادوار پيــش از تاريــخ
مــي داننــد بعضــي ايــن قدمــت را بــر اســاس
شــواهد و اليــه هــاي ضخيــم دوده درون
غارهــا بــه دوره ساســاني مــي رســانند امــا
آنچــه مســلم اســت ايــن اســت كــه ســكونت
در ميمنــد درســت همزمــان بــا ســكونت
اوليــه در كنــار رودخانــه هابــوده اســت
اهميــت ســوق الجيشــي و موقعيــت عالــي
ميمنــد عبــور رودخانــه الخيــس از ميــان
ان اســت كــه از شــمال بــه جنــوب جــاري
اســت و ســاكنين هميشــه تــوان اســتفاده
و دسترســي بــه آب داشــته انــد و دشــمن
هرگــز قــادر بــه بســتن و تغييــر مســير آب
از ايــن نقطــه نبــوده اســت بنابرايــن نمونــه
بــارز ســكونت بــا آســايش و امنيــت در روزگار
باســتان را مــي تــوان در شــهر صخــره اي
ميمنــد جســتجو كــرد.
ســكونت در ميمنــد همزمــان بــا اســتقرار
انســان در شــهداد  ،رودخانــه هليــل در
جيرفــت ،انســان ســومري در كنــار دجلــه و
فــرات شــكل گرفتــه اســت.
هنــري پاتينجــر افســر انگليســي در طــول
مســافرتش از كرمــان بــه ســمت فــارس در
ســالهاي  1180هجــري شمســي دربــاره
ميمنــد مــي نويســد :شــهر ميمنــد (مينــان)
داراي  300الــي  400غــار كــه در كوهســتان
كنــده شــده بــوده مــي باشــد طــول ايــن
غارهــا بــه يــك چهــارم ميــل مــي رســد
جمعيــت در گذشــته زيــاد بــوده ولــي هــم
اكنــون بســياري از غارهــا خالــي و متــروك
هســتند .ميمنــد نمونــه بــارز يــك شــهر
باســتاني انســان غارنشــين اســت كــه تصويــر
دقيقــي از وضعيــت زندگــي اجتماعــي و
فرهنگــي انســان ايرانــي را از روزگار كهــن تــا
بــه امــروز در زمينــه هــاي مختلــف زيســت
محيطــي ،بهداشــتي ،كشــاورزي و دامــداري،
سياســي ،نظامــي و اعتقــادي نشــان مــي
دهــد و خاطــرات همــه معيارهــا و مشــخصه
هــاي انســان ايــران باســتان را در دلهــا بطــور
ملمــوس زنــده مــي كنــد.
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