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ــام  ــه نظ ــد ب ــاالن معتق ــه فع ــت ک ــی آن اس ــم سیاس ــت: فه ــان گف ــتاندار کرم اس
ــر  ــد ه ــان بدانن ــا جوان ــم ت ــم کنی ــا را فراه ــد فض ــا بای ــد و م ــت کنن ــه فعالی آزادان
کســی خــالف مــی کنــد، انقالبــی نیســت. علیرضــا رزم حســینی در دیــدار بــا نائــب 
رئیــس دوم مجلــس شــورای اســالمی 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 انقــالب 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 االســالم 

دعائــی، شــهید باهنــر و .... در ایــن اســتان پــرورش یافتــه انــد.
رزم حســینی اظهــار کــرد: ســردار ســرافراز اســالم حــاج قاســم ســلیمانی نیــز پرورش 
یافتــه و از مــردان نیــک اســتان کرمــان اســت کــه امــروز نقــش تعییــن کننــده ای 

در امنیــت ملــی دارد.
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ــرح  ــا ط ــد ب ــیون امی ــزی فراکس ــورای مرک ــو ش ــک عض ی
ــوه  ــاره حســاب های ق ــازی درب ــه »شفاف س ــن پرســش ک ای
قضائیــه چــه اشــکالی دارد؟« گفــت: ســوال مــا ایــن اســت؛ 
ــاب های  ــده در حس ــپرده ش ــای س ــه وثیقه ه ــه ب ــود ک س
ــرای  ــود ب ــن س ــرد. ای ــق می گی ــه تعل ــوه قضائی ــی ق حقوق
ــن ســود  ــی محســوب می شــود. ای ــتگاه قضای ــا دس ــراد ی اف

ــود. ــازی ش ــد شفاف س ــث دارد و بای ــای بح ج
ــه مناســبت  ایســنا/ مصطفــی کواکبیــان در مراســمی کــه ب
روز دانشــجو از ســوی مجمــع اســالمی دانشــجویان دانشــگاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــی برگ ــهید رجای ــر ش ــت دبی تربی
حکــم دادســتانی بــرای بازداشــت محمــود صادقــی نماینــده 
ــون اساســی نماینــدگان  تهــران، گفــت: طبــق اصــل 86 قان
ــبانه  ــه ش ــس اینک ــتند، پ ــر آزاد هس ــار نظ ــاًل در اظه کام
ــر  ــده ای حکــم بازداشــت صــادر می شــود تقصی ــرای نماین ب
ــد.  ــاه می آی مجلــس اســت کــه از حــق و حقــوق خــود کوت
ــن موضــوع  ــد کــه ای ــه می گوین ــد مجلــس بایســتد. البت بای
ــده  ــی وارد ش ــوده و اتهام ــخصی نب ــاب ش ــه حس ــوط ب مرب
ــا فــرض درســت  اســت. حــرف مــا ایــن اســت کــه حتــی ب
ــت  ــد راح ــه بای ــوه قضائی ــس ق ــت، رئی ــن صحب ــودن ای ب
ــا  ــت؟ ی ــن نیس ــن توهی ــا ای ــه؟ آی ــارات وقیحان ــد اظه بگوی
ــوه  ــان؟ رئیــس ق ــه فاســدی از اصالح طلب ــد بدن اینکــه بگوی
قضائیــه بــه اصالح طلبــان و اصولگرایــان چــه کار دارد؟ اگــر 
ــأت  ــون هی ــق قان ــد طب ــده بای ــام وارد ش ــک اته ــد ی بگوین
ــن  ــه ای ــد ک ــخیص ده ــدگان تش ــار نماین ــر رفت ــارت ب نظ
ــا  ــوده ی ــی ب ــف نمایندگ ــای وظای ــام ایف ــار نظــر در مق اظه
خیــر. امــا درســت تر رفتــاری اســت کــه صــورت می گیــرد. 
اینکــه آن زمــان و در شــب و در زمــان تعطیلــی کشــور، در 
ایــام عــزاداری آخــر صفــر اینگونــه رفتــار صــورت گیــرد چــه 

ــی دارد؟ معنای
ــورد  ــه داد: در م ــس ادام ــب مجل ــده اصالح طل ــن نماین ای
ــه  ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــن س ــز ای ــخصی نی ــوال ش س
وقتــی وثیقــه ای در ایــن حســاب ها گذاشــته می شــود 
ــرد و  ــه آن ف ــود ب ــن س ــرد ای ــق می گی ــود تعل ــه آن س و ب
ــن  ــه همی ــد ک ــاال بمان ــد. ح ــی می رس ــتگاه قضای ــا دس ی
ســودهای بانکــی شــبهه شــرعی دارد. ان شــاءاهلل کــه عملیات 
ــرض  ــی ف ــور کل ــه ط ــی ب ــا اســالمی باشــد ول ــداری م بانک
کنیــم کــه مثــاًل شــما بــرای کاری 300 میلیــون وثیقــه در 
حســاب قــوه قضائیــه گذاشــته اید، ایــن ســود کــه در اختیــار 
آن هــا قــرار می گیــرد بــرای فــرد یــا دســتگاه قضایــی 
ــا  ــا آی ــت ام ــخصی اس ــاب ش ــم حس ــا نمی گویی ــت. م اس
ــن اســت کــه  ــا ای ــدارد؟ بحــث م ــول جــای بحــث ن ــن پ ای
ــه  ــد شفاف ســازی شــود. چــه اشــکالی دارد کــه در زمین بای

عدالت خواهــی توضیحــات داده شــود؟
وی افــزود: اگــر مــا بــرای عدالتخواهی کوتــاه بیاییــم مطمئن 
ــت  ــتدار حکوم ــا دوس ــت. م ــر اس ــت در خط ــیم حکوم باش

هســتیم. اگــر علیــه مفاســد اقتصادی و سیســتماتیک شــدن 
ــر  ــه خاط ــیم ب ــاد می کش ــام فری ــادی در نظ ــد اقتص مفاس
ــم  ــم و می خواهی ــت داری ــت را دوس ــه حکوم ــت ک ــن اس ای
ــده تهــران  ــه گــزارش ایســنا، نماین ــد. ب ــن حکومــت بمان ای
ــهدای 16 آذر  ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــا گرامیداش ــن ب همچنی
ــه  ــوا را ب ــاد و تق ــارزه و جه ــم، مب ــب عل ــت کس ــه فضیل س
عنــوان فضایــل مترتــب بــرای دانشــجویان برشــمرد و گفــت: 
ــی،  ــی، آزادیخواه ــای عدالتخواه ــد آرمان ه ــجویان بای دانش
دموکراســی، مردمســاالری، اســتقالل طلبی و وجــود حقــوق 
شــهروندی را مطالبــه کننــد. دانشــجویان بایــد بینــش 
ــر  ــی را مدنظ ــای سیاس ــطح آگاهی ه ــای س ــی و ارتق سیاس
ــان  ــا وظیفه ش ــد تنه ــور کنن ــه تص ــه اینک ــند ن ــته باش داش
درس خوانــدن اســت چــون بــدون اطــالع از اوضــاع اجتمــاع 
ــرای  ــدی ب ــر مفی ــد عنص ــگ نمی توانن ــت و فرهن و سیاس
ــای  ــط بانده ــا توس ــرایط آنه ــن ش ــند. در ای ــه باش جامع
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــوند. کواکبی ــی می ش ــدرت جهت ده ق
ــت،  ــرده اس ــگاه م ــت دانش ــدون سیاس ــگاه ب ــه دانش اینک
ــر  ــه منتظ ــه اینک ــد ن ــر باش ــد مطالبه گ ــت: دانشــجو بای گف
ــاز  ــد خــودش حادثه س ــه بای حــوادث و تحــوالت شــود؛ بلک
و تحول گــرا باشــد. در جامعــه مــا بســیاری از مســائل 
می گــذرد کــه نمونــه آن اتفــاق بــرای یــک نماینــده اســت، 
امــا مســائل عمیق تــری در جامعــه وجــود دارد کــه یکبــاره 

می شــنویم همچــون اعــدام بابــک زنجانــی. شــاید در وهلــه 
اول خوشــحال شــویم کــه قــرار اســت یــک مفســد میلیــارد 
ــه ایــن زودی  نفتــی اعــدام شــود امــا مــا راضــی نیســتیم ب

اعــدام شــود.
وی توضیــح داد: دو میلیــارد و 700 میلیــون دالر نفــت بــرده 
ــت. از 11  ــده اس ــه ش ــا چ ــت پول ه ــوم نیس ــا معل ــده ام ش
هــزار میلیــارد پــول تنهــا 4 یــا ۵ هــزار میلیــارد شناســایی 

شــده و بایــد مشــخص شــود بقیــه کجــا رفتــه اســت.
کواکبیــان افــزود: از طــرف دیگــر سرنوشــت امــالک و 
زمــان  میلیــاردی  اختالس هــای  و  نجومــی  فیش هــای 
ــم  ــت. مه ــده اس ــه ش ــه چ ــت ک ــوم نیس ــا معل ــود آق محم
اســت کــه دانشــجو از همــه ایــن اتفاقــات مطلــع باشــد و بــه 
نــام ملــت فریــاد بزنــد. مــا ایــن فریادهــا را بــه دلیــل دوســت 
داشــتن مردمانمــان می زنیــم چــون معتقدیــم بایــد راه 
ــی و  ــه عدالت خواه ــت ک ــم. از این روس ــه دهی ــهدا را ادام ش
عدالت جویــی یکــی از آرمان هــای مهــم جنبــش دانشــجویی 

ــت. ــه گرف ــد از آن فاصل ــچ گاه نبای ــت و هی اس
ــه  ــا اشــاره ب ــن نماینــده اصالح طلــب مجلــس در ادامــه ب ای
ــازه  ــه اج ــت: اینک ــهد، گف ــری در مش ــخنرانی مطه ــو س لغ
ــب رئیــس مجلــس در مشــهد انجــام  ندهنــد ســخنرانی نای
ــه  ــت چ ــان می خواس ــر ایش ــی دارد؟ مگ ــه معنای ــود چ ش
چیــزی بگویــد کــه عــده ای از آن وحشــت می کننــد و 

ــد.  ــرایت دهن ــر س ــای دیگ ــه جاه ــد آن را ب ــد می خواهن بع
ــا  ــن صداه ــا از ای ــود ت ــنیده ش ــف ش ــای مختل ــد صداه بای
ــا  ــالمی ب ــی و اس ــه آرمان ــوند. جامع ــاب ش ــا انتخ بهترین ه
ــی  ــه آزادیخواه ــت ک ــدارد. از این روس ــی ن ــی معنای تکصدای
ــد  ــه بای ــت ک ــجویی اس ــش دانش ــر جنب ــای دیگ از آرمان ه
دنبــال آن باشــد. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دانشــجویان نبایــد 
ــوند،  ــل ش ــاالری غاف ــی و مردمس ــه از دموکراس ــک لحظ ی
گفــت:  اســتقالل نیــز یــک مفهــوم واقعــی اســت کــه بایــد 
ــا قطــع  ــا اســتقالل ب ــر آن باشــند، ام دانشــجویان مطالبه گ
رابطــه و انزواطلبــی منافــات دارد. اســتقالل یعنــی زیــر 
ســلطه هیــچ قدرتــی نرویــم و بــا ســرافرازی حــق ایــن ملــت 
را اســتیفا کنیــم. ولــی برخی هــا در کشــور بــه دنبــال پــاک 
کــردن صــورت مســأله هســتند چــون نمی تواننــد مســأله را 

ــه آن در برجــام اســت. ــد کــه نمون حــل کنن
کواکبیــان ابــراز عقیــده کــرد: مــا در برجــام توانســتیم اجماع 
جهانــی را بشــکنیم البتــه برخــی از مراکــز هســته ای دچــار 
محدودیــت شــدند کــه بایــد درســت شــوند. اکنــون برخــی 
بــا یــک مصوبــه کنگــره آمریــکا می گوینــد بایــد همــه چیــز 
ســر جــای اول خــود برگــردد. ایــن بــه آن دلیــل اســت کــه 
آنهــا شــناخت دقیقــی از شــرایط ندارنــد و می خواهنــد 
ــک کشــوری  ــت ی ــر دول ــد. اگ ــاک کنن صــورت مســأله را پ
نقــض عهــد کــرد بایــد برخــورد شــود امــا مــا در برجــام بــا 
6 کشــور مذاکــره کردیــم. از طــرف دیگــر آمریکایی هــا نیــز 
معتقدنــد در ایــن تمدیــد تحریم هــا بحث هــای هســته ای را 
عمــل نمی کننــد و اوبامــا نیــز نمی توانــد ایــن مصوبــه را وتــو 
ــه بیــش از دو ســوم رأی کنگــره را  ــن مصوب کنــد؛ چــون ای
بــه همــراه داشــت. ایــن کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــا  ــتقالل طلبی ب ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــس ب ــی مجل خارج
ــت  ــوح اس ــه فتح الفت ــام ن ــت: برج ــت،  گف ــراه اس ــزت هم ع
ــه  ــه عهدنام ــد و ن ــر و رو کن ــز را زی ــه چی ــد هم ــه بتوان ک
ترکمانچــای اســت کــه عــده ای بگوینــد بایــد میــز مذاکــره 
را تــرک کــرد، کمــا اینکــه هشــت ســال ایــن کار را کردنــد 
ــت و  ــورای امنی ــه ش ــت قطعنام ــب هف ــه  آن تصوی و نتیج
قــرار گرفتــن کشــورمان ذیــل فصــل هفــت منشــور ســازمان 
ــد  ــه بخواهن ــان ک ــر زم ــا ه ــه آنه ــا ک ــدان معن ــود ب ــل ب مل

ــد. ــه کنن ــا حمل ــه م ــد ب می توانن
ــه  ــجویی را مطالب ــش دانش ــر جنب ــان دیگ ــان آرم کواکبی
ــی  ــد خیل ــرد: نبای ــار ک ــوان و اظه ــهروندی عن ــوق ش حق
ــا لغــو  ــا را ب ــار بســیاری از مســائل گذشــت. م راحــت از کن
فــالن ســخنرانی و یــا تــالش بــرای بازداشــت فــالن نماینــده 
ــه  ــر آن اســت ک ــا مهم ت ــد ام ــب مشــغول می کنن اصالح طل
ــا چنیــن مباحثــی پرداخــت کــه منجــر  ــه ب ــه مقابل ــد ب بای
ــن  ــوال ای ــا س ــت.  ام ــده اس ــی ش ــن مباحث ــروز چنی ــه ب ب
اســت کــه دولــت چــه کــرده و چــرا شــورای تأمیــن اســتان و 

اســتاندار برخــورد نکــرده اســت.

كواكبیان در دانشگاه شهید رجايی:
شفاف سازی درباره حساب های قوه قضائیه چه اشکالی دارد؟

خبر

دبیر كمیسیون دانشجويی
 شورای امنیت كشور:

شرايط مناسبی برای برگزاری 
شكوهمند روز دانشجو فراهم 

شده است

ــت  ــورای امنی ــجویی ش ــیون دانش ــر کمیس دبی
ــده از  ــاذ ش ــدات اتخ ــا تمهی ــت: ب ــور گف کش
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  مدیــران  ســوی 
فنــاوری و دانشــگاه هــا فضــای مناســبی بــرای 
برگــزاری بــا نشــاط و شــکوهمند روز دانشــجو 

ــت. ــده اس ــم ش ــش فراه ــش از پی بی
ــد  ــور/ محم ــانی وزارت کش ــالع رس ــگاه اط پای
ــات وزارت  ــریح اقدام ــا تش ــازاده ب ــن رض امی
ــی از برنامــه هــای  ــرای حمایــت قانون کشــور ب
16 آذر، روز دانشــجو پیــش بینــی کرد: مراســم 
هــای امســال در ایــن روز در فضــای بــا نشــاط 
ــت  ــت و کمی ــا کیفی ــل و ب ــش کام و در آرام
بهتــر برگــزار شــود و 16 آذر ســال 9۵ در 
ــد. ــز باش ــره انگی ــجو خاط ــام دانش ــم مق تکری

ــجو  ــر روز دانش ــه اخی ــه داد: در 6 ده وی ادام
ــی  نمــادی از اســتکبار ســتیزی، اســتبداد زدای
ــوده و  ــی ب ــم سیاس ــی در تقوی و آزادی خواه
همــواره فرصــت و یادنمایــی در پاسداشــت 
شــان و منزلــت اقشــار دانشــجویی و دانشــگاهی 
کشــور بــوده و ایــن قشــر در پیــروزی انقــالب 
ــی  ــز نقش ــد از آن نی ــای بع ــه دوره ه و در هم

ــی بدیــل ایفــا کــرده اســت. ب
وی خاطرنشــان کــرد: امســال نیــز هماننــد 
ــاط  ــای نش ــت فض ــا تقوی ــر ب ــای اخی ــال ه س
و شــادابی سیاســی در دانشــگاه هــا، همــه 
دســتگاه هــا و نهــاد هــای ذیربــط اعــم از 
نهادهــای خــارج و داخــل دانشــگاه هــا اهتمــام 
ــزاری  ــرای برگ ــبی ب ــکاری الزم و مناس و هم
ــای  ــه ه ــم و برنام ــر مراس ــکوه ت ــا ش ــه ب هرچ
ایــن روز را بــه دور از هرگونــه التهــاب آفرینــی 

ــد. ــی کنن ــال م دنب
ــت  ــورای امنی ــجویی ش ــیون دانش ــر کمیس دبی
ــای  ــات ه ــن هی ــرد: همچنی ــح ک کشــور تصری
ــی  ــف قانون ــق وظای ــا مطاب نظــارت دانشــگاه ه
درخصــوص مجــوز مراســم و برنامــه هــای ایــن 
روز اقــدام مــی کننــد و در همیــن زمینــه هیات 
هــای مذکــور ضمــن لحــاظ رویکــرد قانونمند و 
ــی  ــه در تســهیل و تمهیــد شــرایط قانون عادالن
ــوابق  ــا س ــا ب ــکل ه ــام تش ــرای تم ــب ب مناس
سیاســی گوناگــون، وظایــف خــود را انجــام 

ــد.  داده ان
رضــازاده خاطرنشــان کــرد: مطابــق مقــررات و 
مصوبــه هــای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
در مراســم هــای مربــوط بــه دانشــگاه هــا 
و محیــط هــای علمــی و پژوهشــی، تمــام 
ــه  ــت برنام ــری و مدیری ــم گی ــارات تصمی اختی
هــا بــا روســای دانشــگاه هــا و موسســات 
ــن  ــارت ای ــای نظ ــات ه ــی و هی ــوزش عال آم
ــا  ــگاه ه ــت دانش ــت و حراس ــا اس ــه ه مجموع
ــای  ــه ه ــم و برنام ــت مراس ــن امنی ــرای تامی ب
ــای  ــط ه ــل محی ــجو در داخ ــی روز دانش قانون
ــط در  ــد و فق ــی دارن ــه قانون ــگاهی وظیف دانش
صــورت لــزوم و در مــوارد خــاص از جملــه 
ــا،  ــگاه ه ــئوالن دانش ــای مس ــاس تقاض ــر اس ب
شــورای تامیــن اســتان و شهرســتان در مــورد 
ــارج از  ــی در خ ــات امنیت ــی و اقدام ــش بین پی
دانشــگاه هــا اقدامــات الزم انجــام مــی دهنــد.

ــادآور شــد:  ــرکل سیاســی وزارت کشــور ی مدی
ســال قبــل بــا اهتمــام وزارت کشــور و مجموعه 
ــوراهای  ــا و ش ــداری ه ــا، فرمان ــتانداری ه اس
ــا در  ــگاه ه ــن دانش ــتان و همچنی ــن اس تامی
یــک تجربــه موفــق بیــش از چهــار هــزار 
برنامــه دانشــجویی اعــم از ســخنرانی، تریبــون 

ــد. ــزار ش ــره برگ آزاد و مناظ
ــداد  ــرد: ســال گذشــته تع ــح ک رضــازاده تصری
ــجو  ــده در روز دانش ــزار نش ــای برگ ــه ه برنام
ــه  ــا ب ــود کــه بیشــتر آنه ــورد ب ــر از 10 م کمت
ــه  ــع برنام ــه موق ــردن ب ــگ نک ــل هماهن دلی

ــت. ــوده اس ــخنرانان ب ــزان و س ری
وی افــزود: در ســال دو جلســه کمیســیون 
ــز  ــور در مرک ــت کش ــورای امنی ــجویی ش دانش
دانشــجویی  کمیســیون  جلســه  صدهــا  و 
ــژه  ــه وی ــا ب ــداری ه ــا و فرمان ــتانداری ه اس
ــه  ــک ب ــی و کم ــرایط قانون ــد ش ــرای تمهی ب
دانشــگاه هــا بــرای برگــزاری برنامــه هــا و 
مراســم روز دانشــجو تشــکیل شــده اســت.

ــت  ــورای امنی ــجویی ش ــیون دانش ــر کمیس دبی
کشــور تاکیــد کــرد از صداوســیمای جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه عنــوان رســانه ای بــا 
ــت  ــرای تقوی ــی رود ب ــار م ــی انتظ ــتره مل گس
همدلــی و آرامــش بیــش از پیــش اهتمــام الزم 
ــا و  ــه ه ــش برنام ــوص پوش ــته و در خص داش
مراســم روز دانشــجو پیــش بینــی مناســب 

ــود. ــام ش انج

تولیــت آســتان مقــدس امــام خمینــی)ره( بــا بیــان اینکــه 
ســبک زندگــی حضــرت امــام راحــل تبییــن زندگــی همــه 
ــرای بازشناســی  ــت: ب ــروز اســت، گف ــق ام ائمــه)ع( در اف
ایــن تفکــر و ســبک زندگــی نیازمنــد متخصصانی هســتیم 

کــه قواعــد کلــی اندیشــه امــام را اســتخراج کننــد.
المســلمین سیدحســن  و  االســالم  جمــاران/ حجــت 
ــر، کارشناســان و دبیــران اســتانی  ــدار دبی خمینــی در دی
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 
ــه ســختی  ــن واژه کــه ب ــار کــرد: ای زندگــی« اســت، اظه
ــت،  ــت یاف ــترکی از آن دس ــف مش ــه تعری ــوان ب ــی ت م
ــی آن  ــدارد و برخــی روانشناســان اجتماع ــادی ن ــر زی عم

ــد.  ــرده ان ــاب ک را انتخ
وی تصریــح کــرد: البتــه مفهــوم ســبک زندگی همــواره در 
فضــای عمومــی علــم، فرهنــگ و اندیشــه وجــود داشــته، 
ــری  ــه یکس ــت ک ــت اس ــدان جه ــن واژه ب ــداع ای ــا اب ام
ــدی  ــته بن ــب دس ــک قال ــا در ی ــته ه ــب و خواس مطال
شــوند؛ البتــه در اصطالحــات حــوزوی تعبیــر زّی طلبگــی 
ــی  ــان ســبک زندگ ــراً هم ــه ظاه ــی دارد ک ــابقه طوالن س

ــرده اســت. ــی ک ــان م ــون را بی روحانی
سیدحســن خمینــی بــا بیــان اینکــه مفهــوم ســبک زندگی 
ــف  ــراد مختل ــه اف ــت ک ــی اس ــران درون ــن بح ــار ای دچ
تصــورات متفاوتــی نســبت بــه مصادیــق آن دارنــد، افــزود: 
ــه آن  ــه هم ــت ک ــی اس ــول مهم ــاب« از اص »آزادی انتخ
را بــه عنــوان یکــی از ارکان ســبک زندگــی قبــول دارنــد 
ــت  ــوم آن اس ــن مفه ــی ای ــل تازگ ــی از دالی ــا یک و اساس
کــه انســان هــا وقتــی توانســتند ســبک زندگــی خــود را 
انتخــاب کننــد ســبک هــای مختلــف زندگــی پدیــد آمــد، 
ــا پیــش از شــکل گیــری مفهــوم ســبک  ــی کــه ت در حال
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 
ــف  ــد ســبک هــای مختل ــه هــای دیگــر زندگــی کنن گون
در زندگــی شــکل مــی گیــرد؛ در اینجاســت کــه موضــوع 
ــد چــرا کــه نســل هــا  ــد مــی آی تفــاوت نســلی هــم پدی
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 
ــد  ــا ب ــن آنه ــوب و کدامی ــی خ ــبک زندگ ــدام س ــه »ک ک
ــه ایــن ســئوال بایــد بدانیــم کــه  ــرای پاســخ ب اســت؟« ب
مطلوبّیــت 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 
ــا ســپس بتوانیــم در مــورد آن قضــاوت  تحصیــل کنــد، ت

کنیــم.
ــه  ــتیم ک ــاج آن هس ــدت محت ــه ش ــرد: ب ــح ک وی تصری
بــرای خــوب یــا بــد بــودن نــوع نــگاه یــا فضــا تشــخیص 

ــیم. ــته باش ــم داش ــای حاک ــی از ارزش ه دقیق
یــادگار امــام راحــل در ادامــه ایــن بخــش از ســخنان خــود 
ــه  ــه عنــوان کســانی کــه ائمــه)ع( را ب ــرای مــا ب گفــت: ب
عنــوان معصومیــن و اســالم را بــه عنــوان تعییــن کننــده 
ــم و قواعــد ارزشــی خــود را از ایــن  ارزش هــا قبــول داری
چارچــوب اخــذ مــی کنیــم اصــول روشــنی وجــود دارد. 

ــان  ــه را بی ــی ائم ــی ســبک زندگ ــا وقت ــه وی، ام ــه گفت ب
ــال آن  ــه دنب ــا ب ــه م ــم ک ــه کنی ــد توج ــم بای ــی کنی م
ــروز و در  ــواران ام ــم کــه اگــر آن بزرگ ــا بفهمی هســتیم ت
ایــن مــکان بودنــد چگونــه زندگــی مــی کردنــد؟ و بــرای 
ــل  ــه عوام ــرا ک ــد؟ چ ــتورالعملی دارن ــه دس ــا چ ــروز م ام
زمــان و مــکان نقــش خــود را در تغییــر ابــزار بــرای 
ــه صــورت پررنــگ ایفــا مــی کننــد  ــه هــدف ب رســیدن ب
ــا نمــی توانیــم  ــد و م ــه مــی کنن ــا دیکت ــه م و خــود را ب
ــا رخ  ــای م ــخ و جغرافی ــه در تاری ــی ک ــه اتفاقات ــبت ب نس

ــاوت باشــیم. ــی تف ــد ب ــی ده م
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 
ــق بیشــتری  در عرصــه اجتمــاع حضــور پیــدا کننــد تطاب
بــا ســبک زندگــی مــورد نظــر اســالم وجــود دارد، امــا در 
آســتانه انقــالب اســالمی امــام راحــل نقطــه مقابــل ایــن 
ــد توجــه داشــت  ــه بای ــان مــی کننــد، البت وضعیــت را بی

ــاب و  ــل حج ــه اص ــود ک ــی ش ــث نم ــر باع ــن ام ــه ای ک
ــرود،  ــن ب ــالط محــرم و نامحــرم از بی ــدم اخت ــاف و ع عف
ــه آن تغییــر مــی کنــد چــرا  ــا ســبک عمــل ب بلکــه صرف

ــه عــوض شــده اســت. کــه شــرایط زمان
وی مســأله موســیقی را دیگــر نمونــه ایــن ایــن امــر خوانــد 
ــته  ــای گذش ــان ه ــه در زم ــی ک ــرد: در حال ــار ک و اظه
نســبت بــه موســیقی نــگاه مثبتــی وجــود نداشــت، اوایــل 
انقــالب گروهــی مــی گفتنــد مگــر مــی شــود رادیــو باشــد 
امــا موســیقی از آن پخــش نشــود؟ در همیــن راســتا 
ــیقی  ــی موس ــث فقه ــد از آن، بح ــالهای بع ــی س ــز ط نی

ــد. ــام مطــرح کردن ــر مطــرب( را ام حالل)غی
یــادگار امــام راحــل در ادامــه، بــه بیــان نمونــه ای دیگــر 
ــزود: در مــورد  از تحــول در ســبک زندگــی پرداخــت و اف
ــا  ــل ت ــا تحصی ــی صرف ــا زمان ــان، ت ــل زن ــوع تحصی موض
ســطح مکتبخانــه پذیرفتــه شــده بــود امــا بعدهــا حضــور 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــرش ق ــورد پذی ــان در دانشــگاه هــم م آن

ــی دارد. ــم در پ ــتغال را ه ــث اش ــا بح طبع
وی ســپس بــا اشــاره بــه تفــاوت ســبک رفتــاری ائمــه)ع(، 
ــکان در  ــان و م ــش زم ــه نق ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ی
ــای  ــی، در بحــث ه ــف زندگ ــای مختل انتخــاب ســبک ه
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( 
ــون  ــخصیتی چ ــه ش ــا ک ــرای م ــت: ب ــرد و گف ــان ک بی
ــخ  ــم، پاس ــته ای ــود داش ــی)ره( را در دوره خ ــام خمین ام

ــروز حضــور  ــه)ع( ام ــر ائم ــه اگ ــئوال ک ــن س ــه ای دادن ب
داشــتند چگونــه زندگــی مــی کردنــد، دشــوار نیســت؛ چرا 
ــه  ــد ک ــی کردن ــی م ــه زندگ ــد آنگون ــان بودن ــر آن ــه اگ ک

ــرد. ــی ک ــل زندگ ــام راح ــان ام شاگردش
ــزود:  ــی)ره( اف ــام خمین ــی ام ــن ســبک زندگ وی در تبیی
ســبک زندگــی حضــرت امــام تبییــن زندگــی همــه 
ــان  ــی می ــچ دوگانگ ــت و هی ــروز اس ــق ام ــه)ع( در اف ائم

ــدارد. ــود ن ــا وج آنه
ــر اینکــه ســبک زندگــی  ــا تأکیــد ب یــادگار امــام راحــل ب
مطلــوب بایــد دنیــا و آخــرت انســان را تأمیــن کنــد، گفت: 
ــروز  ــرای جــوان ام ــی)ره( ب ــام خمین ــه ام ــم ک ــد ببنی بای
ــن  ــه ای ــد، البت ــی کنن ــف م ــی را تعری ــبک زندگ ــه س چ
ــی  ــه ســبک زندگ ــته باشــیم ک ــم توجــه داش ــه را ه نکت
ــت  ــوان بیس ــد ج ــالگی مانن ــتاد س ــل در هش ــام راح ام
ســاله نیســت و آنچــه مدنظــر قــرار مــی دهیــم نظــر امــام 
در مــورد ســبک زندگــی جوانــان اســت، نــه اعمالــی کــه 

ــد. خــود امــام در ســنین آخــر عمــر انجــام مــی دادن
ــت:  ــت و گف ــورد پرداخ ــن م ــی در ای ــان مثال ــه بی وی ب
همســر امــام راحــل بیــان مــی کردنــد کــه از وقتــی امــام 
ــا در  ــد ام ــی خواندن ــب م ــاز ش ــی آورم نم ــاد م ــه ی را ب
ــه  ــی)ره( توصی ــام خمین ــه ام ــم ک ــی بینی ــال م ــن ح عی
ــتند و در  ــان نداش ــودکان و نوجوان ــه ک ــن کاری را ب چنی
ــای واجــب و ورزش  ــژه روی نمازه ــد وی ــن حــال تأکی عی

ــتند. ــان داش ــرای نوجوان ب
ــی  ــبک زندگ ــد: آن س ــادآور ش ــی ی ــن خمین ــید حس س
کــه از بازشناســی امــام انتظــار داریــم بــه دســت آوریــم، 
ــد و  ــع تقلی ــک مرج ــوان ی ــه عن ــام ب ــه ام ــت ک ــن اس ای
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.
ــی  ــی برخ ــان اجمال ــه بی ــپس ب ــل س ــام راح ــادگار ام ی
ــی)ره(  ــام خمین ــی ام ــبک زندگ ــم س ــای مه ــه ه مولف
ــاص  ــدا و اختص ــا خ ــه ب ــف رابط ــت: تعری ــت و گف پرداخ
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.
ــبک  ــش در س ــن بخ ــم تری ــی مه ــن خمین ــید حس س
ــا  ــی ب ــه آدم ــت رابط ــف درس ــالمی را »تعری ــی اس زندگ
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 

ــت. دانس

سید حسن خمینی:   
سبک زندگی امام راحل تبیین زندگی ائمه)ع( در افق امروز است



علی مطهری: 

نبايد بین اصالح طلبی و اصول گرايی
 ديوار كشید

نماينده ولی فقیه در استان در ديدار با علی مطهری: 

نگاه ما به واليت فقیه همان ديدگاه 
امام راحل است

نائــب رئیــس دوم مجلس شــورای اســالمی 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 
ــام جمعــه  ــر اســتاندار و ام ــا تدبی حاکــم اســت و ب

اســتان کرمــان بــه خوبــی اداره مــی شــود.

علــی مطهــری افــزود: اســتفاده از بخــش خصوصــی 
ــتان  ــی در اس ــه خوب ــا ب ــن آنه ــت بی ــاد رقاب و ایج
ــوع  ــدی موض ــور ج ــه ط ــده وب ــق ش ــان محق کرم
ــم  ــال خواهی ــن مزاحــم توســعه را دنب حــدف قوانی

کــرد.
وی ادامــه داد: دســته بنــدی هــای سیاســی در 
ــدارد و کار درســتی نیســت و  ــت ن جامعــه مــا اصال
ــه جامعــه وارد  همیــن تعصبــات آســیب هایــی را ب
ــروه  ــت داری و گ ــر روش حکوم ــت و اگ ــرده اس ک
ــت شــوند بســیاری از  هــای سیاســی خــوب مدیری

ــد. ــی یاب ــان م ــا پای دعواه
وی اظهــار کــرد: فضــای خوبــی در اســتان کرمــان 
ــروز  ــد اســت کــه ســخنرانی ام حاکــم اســت و امی
ــرای دانشــجویان و اســتان  در جمــع دانشــجویان ب

مفیــد واقــع شــود.
ــادآور شــد: در  ــان ی ــه اســتاندار کرم وی خطــاب ب
اســتان کرمــا ن از بخــش خصوصــی و اســتعدادهای 
مردمــی بــه خوبــی اســتفاده کــرده ایــد و در مجلس 
قوانیــن  تنظیــم  دنبــال  بــه  اســالمی  شــورای 

ــتیم. ــب هس مناس
ــی و  ــالح طلب ــوار اص ــد دی ــرد: نبای ــد ک وی تاکی
اصــول گرایــی بکشــیم زیــر تعصبــات همیشــه 
زننــده هســتند و روش حکومــت داری  آســیب 
بــا  و  هــای سیاســی  گرایــش  از  فــارغ  خــوب 

اســتفاده از همــه نیروهــای دلســوز اســت.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان گفــت: 
ــدگاه  ــان دی ــه هم ــت فقی ــه والی ــا ب ــگاه م ن
ــد و  ــا کردن ــه آن را معن ــت ک ــل اس ــام راح ام
ــاره  ــه اجمــال درب رهبــر معظــم انقــالب نیــز ب
ــد  ــم خداون ــد و امیدواری ــه ان ــخن گفت آن س
ــود  ــی خ ــف اله ــه تکلی ــه ب ــد ک ــق ده توفی

ــم. ــل کنی عم
آیــت اهلل ســید یحیــی جعفــری در دیــدار علــی 

ــورای  ــس ش ــس دوم مجل ــب رئی ــری نای مطه
اســالمی گفــت: شــما فرزنــد شــخصیتی بــزرگ 
اســالمی  مجلــس شــورای  رئیــس  نایــب  و 
هســتید و مســائل مختلــف از ســوی شــما 
ــن  ــدوارم در ای ــد  و امی ــد ش ــت خواه مدیری
ســفر از طــرح مســائل تنــش زا و حساســیت زا 
جلوگیــری شــود و ســخنانی نشــود کــه جــو و 

ــد. ــدوش کن ــه را مخ ــش جامع آرام
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان بــا 
ــر  ــگاه پیامب ــورت از ن ــت مش ــه اهمی ــاره ب اش
اکــرم )ص(گفــت: اگــر انســان اهــل فکــر 
هیــچ  و  گیــرد  مــی  نتیجــه خوبــی  باشــد 
پشــتیبانی باالتــر از مشــورت بــا اهلــش نیســت 
و در مســائل سیاســی نیــز بایــد بــا سیاســیون، 
ــا و در  ــی ه ــا نظام ــد ب ــی بای ــائل نظام در مس
ــا علمــا مشــورت کــرد  ــد ب ــادی بای مســائل عب
ــر  ــک ســنت و ســفارش پیامب ــرا مشــورت ی زی

ــت. ــرم )ص( اس اک
آیــت اهلل جعفــری افــزود: نــگاه مــا بــه والیــت 
ــه  ــام راحــل اســت ک ــدگاه ام ــان دی ــه هم فقی
آن را معنــا کردنــد و رهبــر معظــم انقــالب 
ــد  ــاره آن ســخن گفتــه ان ــه اجمــال درب نیــز ب
ــه  ــه ب ــد ک ــق ده ــد توفی ــم خداون و امیدواری

ــم. ــل کنی ــود عم ــی خ ــف اله تکلی
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بیانیه

سیاسی

بیانیه حزب كارگزاران سازندگی ايران 
استان كرمان پیرامون سخنرانی دكتر علی 

مطهری در دانشگاه شهید باهنر كرمان

بســم اهلل الرحمن الرحیم
ــِط  ــَن بِالِْقْس اِمی ــواْ َقوَّ ــواْ ُکونُ ــَن آَمُن َِّذی ــا ال ــا أَیَُّه »یَ
الَْوالَِدیْــِن  أَِو  أَنُفِســُکْم  َعلَــی  َولَــْو  هلِلّ  ُشــَهَداء 

بِیــَن« ْقَر األَ َو
بــه  پیوســته  آورده  ایــد،  ایمــان  کســانی که  ای 
ــرای خــدا گواهــی دهیــد،  ــت قیــام کنیــد و ب عدال
هرچنــد بــه زیــان خودتــان یــا ]بــه زیــان[ پــدر و 
مــادر و خویشــاوندان ]شــما[ باشــد؛ »ســوره نســاء، 

ــه 13۵« آی
16آذر روز آغازیــن جنبشــي بــود کــه از دل آن 
آزادی  و  طلبــی  اســتقالل  آتــش  هــاي  شــعله 
ــی  ــت. آتش ــوا برخاس ــه ه ــران ب ــت ای ــی مل خواه
کــه همــواره ســینه ایــن ســرزمین را مــي شــکافد 
ــه در  ــد. 16آذر ک ــی افکن ــر م ــازه ت ــراری ت و ش
تاریــخ ایــن مــرز و بــوم، نمــاد ایســتادگی، آزادگــی 
ــک  ــتبداد، ت ــر اس ــجویان در براب ــهادت دانش و ش
ــار و  ــواره در ت ــوده، هم ــی ب ــک گوی ــی و ت صدای
ــتن  ــگاه داش ــده ن ــادآور زن ــان، ی ــن ایرانی ــود ذه پ
سرســپردگی  هرگونــه  نفــی  و  انســانیت  اصــل 
ــه  ــی ک ــت. اصل ــق اس ــخن ناح ــه س ــن دادن ب و ت
ــس از  ــالم پ ــن اس ــن مبی ــن دی ــق موازی ــا تلفی ب
ــی  ــت گفتمان ــالمی، توانس ــکوهمند اس ــالب ش انق
نــو بــه ســپهر سیاســی قــرن بیســتم، دیکتــه 
کنــد. گفتمانــی کــه بی شــک بالندگــی آن بــا 
ــام  ــی)ره( و مق ــام خمین ــون ام ــرادی همچ ــام اف ن

ــت.  ــده اس ــدان ش ــری، دو چن ــم رهب معظ
بــا ایــن اوصــاف، جــای بســی شــگفتی اســت 
کــه برخــی از جناح هــای سیاســی بــا مطــرح 
و  غیرمنطقــی  غیرقانونــی،  کــردن خواســته های 
ــا گذاشــتن اصــول  ــر پ حتــی غیرشــرعی خــود، زی
ــادر  ــن متب ــه ذه ــالمی را ب ــالب اس ــداف انق و اه
می ســازند. در عیــن حــال، همــه مــا معتقدیــم 
صرفــاً بــا گام برداشــتن در چارچــوب قانــون و 
رعایــت اصــل تســاوی و برابــری در پیشــگاه قانــون، 
ــدس  ــام مق ــه نظ ــزام ب ــاد و الت ــوان اعتق ــی ت م
ــاند.  ــات رس ــه اثب ــران را ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــدن  ــل ش ــف و قائ ــر مخال ــه نظ ــرام ب ــن احت لیک
حــق بیــان بــرای گروه هــای سیاســی رقیــب، 
اســالمی  سیاســی  نظــام  ارکان  ممیزه هــای  از 
راســتین  اســالم  از  نمی تــوان  چراکــه  اســت. 
دم زد، ولــی حقــی بــرای دیگــران و بــه ویــژه 
ــف  ــاح مخال ــوان جن ــد؛ نمی ت ــل نش ــن قائ مخالفی
را بــه »مرزشــکنی، هنجارشــکنی، حاشیه ســازی 
و  کــرد  منتســب  خــاص«  جریان ســازی های  و 
ــرد؛  ــالمی را آرزو ک ــران اس ــالی ای ــس از آن اعت پ
نمی تــوان از واژه مبهــم و نارســای »بــه صــالح 
»اعتــدال«  را  آن  و  کــرد  اســتفاده  ندانســتن« 
ــهد  ــفانه از مش ــه متأس ــه ای ک ــت. روی ــام گذاش ن
ــی  ــخنرانی عل ــو س ــا لغ ــد و ب ــاز ش ــا)ع( آغ الرض
اســالمی،  شــورای  مجلــس  نماینــده  مطهــری، 
ــی)ره( آن را در  ــام خمین ــه ام ــی ک ــان مجلس هم
ــام  ــوزان نظ ــیاری از دلس ــت، بس ــور دانس رأس ام
را نگــران کــرد. الجــرم ایــن پرســش در ذهــن هــر 
ــل  ــدام اص ــه ک ــرد ک ــکل می گی ــان آزاده ای ش انس
ــون  ــول قان ــل از اص ــدام اص ــی و ک ــی دین از مبان
ــق را  ــن ح ــران ای ــالمی ای ــوری اس ــی جمه اساس
بــه عــده ای انگشــت شــمار می دهــد تــا بــا دالیــل 
واهــی و شــخصی در برابــر خواســت عمومــی و 
ــض  ــده خودشــان تفوی ــه نماین ــردم ب ــه م ــی ک حق

ــد؟!  ــل کنن ــود را تحمی ــر خ ــد،  نظ ــرده ان ک
ناگفتــه پیداســت، ایــن رویــه در آســتانه انتخابــات 
پیــش رو نمی توانــد بــا ســاحت مردم ســاالری، 
ــد و  ــازگار باش ــی س ــاالری دین ــژه مردم س ــه وی ب
ــاد،  ــاق افت ــرد آنچــه در مشــهد اتف ــان ک ــد اذع بای
اشــتباهی بــود کــه هیــچ توجیــه قانونــی و شــرعی 
نتوانســت پشــتوانه آن قــرار گیــرد و متأســفانه 
ــی  عــده ای خواهــان تکــرار همیــن رفتــار غیرقانون
و مغایــر بــا اصــول اســالمی و جمهــوری در کرمــان 

ــتند.   هس
ــردم را از شــنیدن  ــوان از ســویي م ــي ت ــه م چگون
ســخنان انســاني کــه بــا اعتمــاد مــردم و بــا 
افتخــار، بــر کرســي قانونگــذاري ایــن ســرزمین بــه 
ــر  ــویي دیگ ــرد و از س ــروم ک ــه زده مح ــق تکی ح
ایشــان را ولــي نعمــت و صاحــب ایــن نظــام و 

ــت؟ ــالب دانس انق
ــي  ــه م ــرج را چگون ــرج و م ــي و ه ــود رأی ــن خ ای
تــوان  توجیــه کــرد؟ آیــا ایــن گونــه اظهــار نظرهــا، 

نافــي اصــل وحــدت در کشــور نیســت؟
در همیــن راســتا، حــزب کارگــزاران ســازندگی 
احــزاب،  همــه  از  دعــوت  بــا  کرمــان  اســتان 
بــه   تشــکل های سیاســی  و  گروه هــا، جریانــات 
ــرم و  ــت محت خویشــتن داری و ســعه صــدر، از دول
نماینــدگان ایشــان در اســتان کرمــان، درخواســت 
ــاف  ــدل و انص ــب ع ــت جان ــون و رعای ــرای قان اج
ــود  ــی خ ــوق قانون ــگان از حق ــورداری هم در برخ

دارد. را 

استاندار كرمان: 
فهم سیاسی به معنای تحقق فعالیت آزادانه معتقدان به نظام است

ــه  ــت ک ــی آن اس ــم سیاس ــت: فه ــان گف ــتاندار کرم اس
ــا  ــد و م ــت کنن ــه فعالی ــه نظــام آزادان ــد ب ــاالن معتق فع
بایــد فضــا را فراهــم کنیــم تــا جوانــان بداننــد هــر کســی 

ــی نیســت. خــالف مــی کنــد، انقالب
ــس دوم  ــب رئی ــا نائ ــدار ب ــینی در دی ــا رزم حس علیرض
ــن و  ــور معاونی ــا حض ــه ب ــالمی ک ــورای اس ــس ش مجل
مشــاورین اســتاندار در محــل اســتانداری کرمــان برگــزار 
شــد، افــزود: تشــکل هــای دانشــجویی نیــز دلســوز 
ــک از دانشــجویان  ــر ی ــی ه ــرایط بحران هســتند و در ش

ــت. ــلیمانی اس ــم س ــک قاس ی
ــان  ــه اینکــه امــروز اســتان کرمــان میزب ــا اشــاره ب وی ب
فرزنــد شــهید بزرگــوار، آیــت اهلل مطهــری اســت، ادامــه 
ــب  ــه کت ــا مطالع ــالب را ب ــته دوران انق ــل گذش داد: نس
ــی  ــز م ــده نی ــل آین ــد و نس ــناخته ان ــان ش ــای ایش ه

ــند. شناس
ــان  ــتان خاطرنش ــم در اس ــت یازده ــی دول ــده عال نماین
کــرد: کرمــان اســتانی سیاســی اســت و شــخصیت هــای 
ــنجانی،  ــمی رفس ــت اهلل هاش ــه آی ــی از جمل ــی مقام عال
آیــت اهلل موحــدی کرمانــی، آیــت اهلل جعفــری، آیــت اهلل 
حجتــی کرمانــی، حجــت االســالم دعائــی، شــهید باهنــر 

و .... در ایــن اســتان پــرورش یافتــه انــد.
رزم حســینی اظهــار کــرد: ســردار ســرافراز اســالم حــاج 
ــردان نیــک  ــه و از م ــرورش یافت ــز پ قاســم ســلیمانی نی
اســتان کرمــان اســت کــه امــروز نقــش تعییــن کننــده 

ــی دارد. ــت مل ای در امنی
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 
ــا امــروز گــروه  ــی ت ــه خوب امــام جمعــه فهیــم کرمــان ب
ــبت  ــل نس ــت کام ــای آرام و امنی ــی در فض ــای سیاس ه

بــه برگــزاری گردهمایــی  هــای سیاســی اقــدام کننــد.
ــات گذشــته در  ــادآور شــد: در انتخاب ــان ی اســتاندار کرم
کرمــان بــا امنیــت کامــل گردهمایــی هــای سیاســی بــا 
ــزار  ــم برگ ــار ه ــی در کن ــف قانون ــالیق مختل ــور س حض
شــدو همچنیــن در ســال 93 جشــنواره فرهنگــی و 
اقتصــادی اســتان کرمــان در تهران،ســالیق و شــخصیت 
ــرای توســعه و  ــا همدلــی و همزبانــی ب هــای ارزشــمند ب
تعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی دور هــم جمــع 

شــدند.
رزم حســینی بــه  گســتردگی اســتان کرمــان و فعالیــت 
ــن  ــف در ای ــا نظــرات و ســالیق مختل ــه ب ــام جمع ۵6 ام
ــه  ــمینار ائم ــروز در س ــرد: دی ــان ک ــاره و بی ــتان اش اس
جمعــه اســتان همدلــی و همزبانــی بســیار خوبــی 
ــی در  ــوزه سیاس ــی در ح ــب خاص ــد و مطل ــاهده ش مش

ــدارد. ــود ن ــان وج ــتان کرم اس
ــا  ــاح ه ــه جن ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت: وی ب وی گف
ــد،  ــی نقطــه اشــتراک واحــد دارن ــع مل سیاســی در مناف
افــزود: در ایــن راســتا پیــش از انتخابات ســال 94 منشــور 
همدلــی در اســتان تهیــه و بــه امضــای احــزاب سیاســی 
رســید تــا بــا رعایــت قوانیــن جمهــوری اســالمی ایــران، 

رقابــت منصفانــه و عادالنــه داشــته باشــند و همیــن امــر 
موجــب شــد تــا انتخابــات خوبــی در اســتان برگزار شــود.
ــد  ــا تاکی ــتان ب ــم در اس ــت یازده ــی دول ــده عال نماین
براینکــه اســتان کرمــان بــا وجــود فعالیــت هــای احــزاب 
سیاســی بــا کمتریــن چالــش سیاســی در دولــت یازدهــم 
روبــرو بــوده اســت، یادآورشــد: وجــود بروکراســی نحــس 
ــعه و  ــی توس ــکل اساس ــم دو مش ــن مزاح اداری و قوانی
ــاد اداری و  ــات فس ــه موجب ــت ک ــتان هاس ــرفت اس پیش
عــدم انســجام دســتگاه هــای حکومتــی از جملــه دولــت، 

ــد آورده اســت. ــی را پدی ــی و امنیت ــس، قضائ مجل
ــورها  ــب کش ــه در اغل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
انــد،  شــده  متمرکــز  قــدرت  اصــول  روی  همــگان 
ــز ارکان  ــرای تمرک ــتا ب ــن راس ــرد: در ای ــان ک خاطرنش
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، 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــدگان م ــت: نماین گف
بــه دلیــل جایــگاه حقوقــی و مردمــی خــود در راس ایــن 
ــذاران  ــت و ســرمایه گ ــدگان دول ــث هســتند ، نماین مثل
نیــز از اضــالع 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 اســالمی از ســرمایه گــذاران بدلیــل 
ــی  ــاد م ــادی ی ــد اقتص ــوان مجاه ــه عن ــتغالزایی ب اش
ــه  ــان جمع ــت امام ــدل از ظرفی ــن م ــزود: در ای شــود، اف
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 
ــته،  ــال گذش ــه س ــی س ــان ط ــارد توم ــزار میلی از 7۵ ه
یادآورشــد: 17 درصــد ایــن حجــم ســرمایه گــذاری 
ــا  ــت ام ــی اس ــت آزمای ــرا و راس ــال اج ــتان در ح در اس
بروکراســی اداری یــک واقعیــت نحــس اســت کــه دولــت 

ــد. ــه آن اضافــه کــرده ان هــا ب
جدیــد  ســبک  راســتای  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مدیریتــی، در ســال 93 بحــث واگــذاری یــک شهرســتان 
بــه صــورت پایلــوت بــه بخــش غیردولتــی مطــرح شــد و 
ــر کشــور و  ــا وزی ــی هــای متعــدد ب در مذاکــرات و رایزن
مســئولین مربوطــه، رئیــس بنیــاد مســتضعفان مســئولیت 

ــه شــد. ــج پذیرفت ــه گن توســعه شهرســتان قلع
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه از موسســات معیــن 
انتظــار کمکهــای امــدادی نداریــم بلکــه بدنبــال مدیریــت 
صحیــح منابــع هســتیم، گفــت: طــی انعــاد تفاهــم 
ــه گنــج  ــاد مســتضعفان، شهرســتان قلع ــا بنی ــه ای ب نام
ــه صــورت  ــی ب ــه اقتصــاد مقاومت ــوان شــهر نمون ــه عن ب
پایلــوت مطــرح و یکــی از دســتاوردهای ایــن ایــده، 
ــن  ــی در ای ــای امنیت ــاخص ه ــدی ش ــاء 78 درص ارتق

ــت. ــتان اس شهرس
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 
ــن  ــی، ای ــاد مقاومت ــوت اقتص ــای پایل ــتان ه ــی از اس یک
اســتان بــه هشــت زون اقتصــادی تقســیم شــد و شــرکت 
ــر  هــای توســعه گــرا مســئولیت توســعه در مناطــق را ب

عهــده گرفتنــد.
ــر  ــا تاکیــد ب نماینــده عالــی دولــت یازدهــم در اســتان ب
ــت  ــد ظرفی ــت: بای ــی، گف ــاد مقاومت ــی اقتص ــد مردم بع
ــات  ــادی )موسس ــرانان اقتص ــا پیش ــی را ب ــای مردم ه

ــم. ــرار دهی ــه ق ــتفاده بهین ــورد اس ــرا( م ــعه گ توس
رزم حســینی افــزود: طــرح تقســیم بنــدی اســتان کرمــان 
ــاه  ــه از دو م ــت ک ــی اس ــادی الگوی ــای اقتص ــه زون ه ب
ــای  ــده و از نهاده ــی ش ــان اجرای ــتان کرم ــل در اس قب
ــده  ــتفاده ش ــرح اس ــن ط ــی در ای ــر دولت ــی و غی دولت

اســت.
ــه احصــاء قوانیــن مزاحــم توســعه در ۵3 دســتگاه  وی ب
اجرایــی اســتان کرمــان اشــاره و ادامــه داد: قوانیــن 
ــکالت  ــا مش ــور ب ــا کش ــده ت ــث ش ــعه باع ــم توس مزاح
ــس  ــی رود مجل ــار م ــذا انتظ ــد ل ــه باش ــی مواج کنون
ــن مزاحــم گام  ــع قوانی شــورای اســالمی در راســتای رف

ــردارد. ــی ب ــای مثبت ه
اســتاندار کرمــان بــه تاثیــرات برجــام روی شــرکت هــای 
ــرکت  ــرد: ش ــان ک ــاره و بی ــان اش ــتان کرم ــد اس توانمن
ــا  ــن کاال ب ــزار ت ــودی 60 ه ــا موج ــران ب ــس ای ــی م مل
ــام  ــرای برج ــا اج ــا ب ــود ام ــه ب ــروش مواج ــکالت ف مش
تمــام کاالهــا را فروخــت و بدهــی هــای ایــن شــرکت از 
2400 میلیــارد تومــان بــه 800 میلیــون تومــان کاهــش 

یافــت.
ــی گل  ــی معدن ــرکت صنعت ــه داد: ش ــینی ادام رزم حس
ــرد  ــت ک ــس دریاف ــورو فاینان ــون ی ــز 110 میلی ــر نی گه
و شــرکت خودروســازی کرمــان خــودرو کــه در آســتانه 
ــا  ــروز ب ــی ام ــان بده ــارد توم ــا 600 میلی ــود ب ــرگ ب م
تولیــد 8۵ هــزار  خــودرو زمینــه اشــتغال زایــی بــرای 10 

ــر را بوجــود آورده اســت. ــزار نف ه
ــع  ــاد مجتم ــه ایج ــم نام ــه تفاه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن ورق  ــون ت ــم میلی ــه و نی ــد س ــا تولی ــز ب ــوالد نی ف
فــوالدی در 22 بهمــن مــاه منعقــد مــی شــود، ادامــه داد: 
فضــای کســب و کار اســتان کرمــان از رتبــه 24 کشــوری 
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 
ــدس را  ــاع مق ــالمی و دوران دف ــالب اس ــه انق ــی ک کنون
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 
ــی 300  ــب افتادگ ــح عق ــا تاری ــده ت ــب ش ــت و موج اس
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 
ــت  ــت را غنیم ــد فرص ــد بای ــی یابن ــور م ــت حض امنی
ــتان  ــی در دس ــردن مقطع ــت کار ک ــرا فرص ــمرد زی ش

ماســت.
ــه  ــه رابط ــتان ب ــم در اس ــت یازده ــی دول ــده عال نماین
خــوب بیــن شــیعه و ســنی در قلعــه گنــج اشــاره و بیــان 
ــن مــی  ــه تامی ــا کارخان ــرد: وحــدت شــیعه و ســنی ب ک

ــا جهــل و فقــر. ــه ب شــود ن

گزارش تصویری از جلسات شورای اجرایی حزب کارگزاران سازندگی ایران شعبه استان کرمان
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استاندار کرمان:
کرمان پیشتاز در عرضه واگذاری پروژه های نیمه تمام 

به بخش غیردولتی

اولین نشست اعضای هیات مديره دومین دوره كانون سردفتران و دفترياران
 استان كرمان با مديركل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

ــان از  ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار کرم اس
ــای  ــروژه ه ــذاری پ ــور در واگ ــتاز کش ــای پیش ــتان ه اس
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.

ــتان  ــه اس ــه جمع ــش ائم ــینی در همای ــا رزم حس علیرض
کرمــان کــه بــه مناســبت هفتــه وقــف برگــزار شــد، افــزود: 
ــای  ــوزه ه ــای آم ــر مبن ــان ب ــتان کرم ــن سیاســت اس اولی
دینــی و قانــون اساســی، وحــدت حــول محــور والیــت بــوده 
و همــواره تــالش شــده همــه گــروه هایــی کــه در چارچــوب 
قانــون فعالیــت دارنــد بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه دهنــد.

ــل  ــا تعام ــته ب ــال گذش ــه س ــرد: در س ــان ک وی خاطرنش
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 
ــه اجــرای ایــده مثلــث توســعه اقتصــادی نیــز  در اســتان ب
اشــاره و بیــان کــرد: در ایــن طــرح نقــش ائمــه جمعــه در 
توســعه مناطــق بــه صــورت ویــژه مــورد نظــر قــرار گرفــت.

ــث  ــده مثل ــرای ای ــه اج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
ــته و  ــال داش ــه دنب ــی را ب ــج مثبت ــادی نتای ــعه اقتص توس
بســیاری از مســئوالن کشــوری از ایــن الگــو اســتقبال کــرده 
ــه روحانیــت  ــد، گفــت: بایــد از ظرفیــت اعتمــاد مــردم ب ان
بــرای توســعه و پیشــرفت کشــور هــر چــه بیشــتر اســتفاده 

کنیــم.
ــه در  ــده ای ک ــی ای ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــزود: در ح وی اف
ابتــدای ســال 90 دراســتان کرمــان مطــرح شــد ایــن بــود 

ــه  ــازی ب ــرای توانمندس ــروم را ب ــتان مح ــک شهرس ــه ی ک
ــود  ــی ب ــن در حال ــم و ای ــذار کنی ــی واگ ــر دولت بخــش غی

ــده جــرات مــی خواســت. ــن ای کــه طــرح ای
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: امــروز مــی تــوان بــا افتخــار 
گفــت کــه مقــام معظــم رهبــری در دو جلســه علنــی رســما 
ــد  ــه بروی ــد ک ــوده ان ــد و فرم ــرده ان ــاد ک ــج ی ــه گن از قلع
قلعــه گنــج را ببینیــد و ایــن افتخــار بزرگــی بــرای اســتان 

کرمــان اســت.
ــال 93  ــی در س ــاد مقاومت ــرد: اقتص ــان ک ــینی بی رزم حس
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 
ــژه  ــا الگــوی وی اشــاره و عنــوان کــرد: در اســتان کرمــان ب
ای مردمــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی را دنبــال مــی کنیــم 
و تاکنــون 1۵ موسســه ملــی الگــوی قلعــه گنــج را پذیرفتــه 

انــد و در حــال اجــرای آن هســتند.
ــان  ــتان کرم ــد در اس ــر و امی ــت تدبی ــی دول ــده عال نماین
عنــوان کــرد: موسســات ملــی در کنــار فعالیــت هــای خــود 
ــر مبنــای مســئولیت اجتماعــی  ــه حــوزه فرهنگــی نیــز ب ب

ــد. شــان توجــه ویــژه دارن
ــا بیــان اینکــه موفقیــت اســتان کرمــان در  رزم حســینی ب
ــت،  ــود اس ــی موج ــره همدل ــی ثم ــاد مقاومت ــه اقتص عرص
ــی  ــی، ۵40واحــد صنعت ــه داد: در حــوزه توســه صنعت ادام
ــد و  ــده ان ــی ش ــی معرف ــهیالت بانک ــت تس ــرای دریاف ب
تاکنــون دو هــزار و 2۵0 میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ایــن 

ــذار شــده اســت. ــا واگ واحده

ــزار تخــت بیمارســتانی در  ــون ه ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
اســتان کرمــان ایجــاد شــده اســت، ادامــه داد: طــرح تحــول 
نظــام ســالمت 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 محــالت اشــاره کــرد و گفــت: در 
ــد  ــوده ان ــاع مقــدس مســاجد محورفعالیــت هــا ب دوران دف
ــرای اجــرای ایــده  ــوان از ظرفیــت ایــن مســاجد ب و مــی ت

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــی نی ــاد مقاومت ــای اقتص ه
رزم حســینی خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح در چتــرود آغــاز 
شــده اســت و تــالش مــی شــود کــه در ســایر شهرســتان 

هــا نیــز اجرایــی شــود.
وی بــه فعالیــت هــای ســه ســاله خــود در ســمت مدیریــت 
ــی اجرایــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: همــه  عال
اقدامــات انجــام شــده بــا همراهــی ائمــه جمعــه، مســئوالن 

و مــردم حاصــل شــده اســت.
ــز در  ــان نی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق  مدی
ادامــه ایــن همایــش گفــت: در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و 

بــر مبنــای تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و سیاســت هــای 
نظــام جمهــوری اســالمی بــرای اســتفاده از پتانســیل هــای 
کشــور قــدم هــای خوبــی در کشــور و بــه ویــژه در اســتان 

کرمــان برداشــته شــده اســت.
حجــت االســالم محمــد قاســمی زاده بیــان کــرد: بــا اجــرای 
ــرای  ــدی ب ــی و اقتصــادی، تحــول جدی ــای عمران طــرح ه
اســتان کرمــان آغــاز شــده و ایــن اقدامــات، تحقــق اهــداف 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 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 
ــاغ  ــک ب ــای ی ــن احی ــان ضم ــت ایش ــا هم ــرا ب ــده زی ش

ــاد شــده اســت. تاریخــی، یــک موقوفــه نیــز آب
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
ــران  ــوزه عم ــال در ح ــم و فع ــر مه ــی از عناص ــرد: یک ک
ــزان  ــن عزی ــات ای ــه هســتند و اقدام ــات، ائمــه جمع موقوف

ــر دارد. ــای تقدی ج

ــن دوره  ــره دومی ــات مدی ــای هی ــت اعض ــن نشس اولی
کانــون ســردفتران و دفتریــاران اســتان کرمــان بــا مدیــر 

ــد. کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان برگــزار گردی
روابــط عمومــی اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 
کرمــان/ در ایــن نشســت کــه بــا موضــوع خــط مشــی و 
اهــداف کانــون ســردفتران و دفتریــاران برگــزار گردیــد، 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــر کل ثب ــی زاده مدی ــا طالب رض
ــن دوره از  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
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 
ــی  ــاران م ــردفتران و دفتری ــر س ــه قش ــت ب ــه خدم ارائ
ــد در  ــت بتوان ــالمت و صالب ــت ، س ــا دق ــد ب ــد بای باش

ــردازد. ــن قشــر بپ ــه حــل مشــکالت ای ــی آرام ب فضای
وی ادامــه داد دفاتــر اســناد رســمی بــه عنوان پیشــخوان 
ــم و  ــردم  نقــش مه ــه آحــاد م ــی ب ــات ثبت ــه خدم ارائ
ســازنده ای در شــکل گیــری تفکــر جامعــه نســبت بــه 
ــه  ــی ب ــت بخش ــالک و هوی ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب س

ایــن مجموعــه دارد.
ــوان دو  ــد کاری بعن ــداری و تعه ــی زاده از قانونم طالب
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 
ــاران  ــر و دفتری ــران دفات ــان س ــن را در می ــن دو رک ای
وجهــه و همــت خــود گمــارد و از ایــن طریــق بــه شــکل 
ــه  ــی در جامع ــت اجتماع ــی و امنی ــم حقوق ــری نظ گی

کمــک نمایــد.
وی همچنیــن ادامــه داد پیگیــری فعالیــت هــای ســابق 
کــه توســط هیــات مدیــره اولیــن دوره کانــون در ســطح 
ــای  ــر اعض ــای دیگ ــه از اولویته ــورت پذیرفت ــتان ص اس
ــرح و  ــه ط ــرد ک ــان ک ــر نش ــد و خاط ــی باش ــی م فعل
اقداماتــی کــه تــا کنــون صــورت گرفتــه هرچــه ســریعتر 

بایــد تکمیــل شــود.
ــت  ــای در دس ــن طرحه ــی از مهمتری ــام قضائ ــن مق ای
اقــدام کانــون بــه تکمیــل ســاختمان کانــون اشــاره نمود 
ــاران  ــون ســردفتران و دفتری ــه اعضــای کان و خطــاب ب
ــا  ــد ب ــون بای ــل ســاختمان کان ــح کــرد کــه تکمی تصری

ــرد. ــرار بگی ــتور کار ق ــه بیشــتر در دس ــت هرچ جدی
ــه  ــا توج ــون ب ــاختمان کان ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــته  ــالهای گذش ــی س ــه ط ــی ک ــه و اعتبارات ــه بودج ب
تخصیــص داده شــده مــی بایســت تــا ســال 93 تکمیــل 
مــی شــد گفــت در حــال حاضــر بایــد از ظرفیــت 
موجــود و توجهــی کــه مســئولین ســازمان ثبــت اســناد 

ــود و  ــتفاده نم ــد، اس ــان دارن ــه کرم ــالک کشــور ب و ام
ــاختمان  ــن س ــل ای ــه تکمی ــبت ب ــر نس ــه زودت ــر چ ه

ــرد. ــدام ک اق
ــه انســجام و  ــان داشــت روحی ــان بی طالبــی زاده در پای
همدلــی کــه در میــان اعضــای فعلــی کانــون وجــود دارد 
مایــه خرســندی اســت و ابــراز امیــد واری کــرد در ایــن 
ــه خدمــات خوبــی  دوره بتوانیــم شــاهد پیشــرفت و ارائ

بــه ســردفتران و دفتریــاران اســتان باشــیم
در ادامــه ایــن جلســه محمــد گلشــنی بــه عنــوان رئیس 
ــن  ــاران ضم ــردفتران و دفتری ــون س ــره کان ــات مدی هی
ــت اســناد  ــر کل ثب ــری مدی تشــکر از دلســوزی و پیگی
ــای در  ــا و طرحه ــه ه ــان برنام ــه بی ــالک اســتان ب و ام
ــن  ــاران در ای ــردفتران و دفتری ــون س ــدام کان ــت اق دس

ــت. دوره پرداخ

رئیس اتاق کرمان: 

صنعت زغال مصداق بارز سیاست های اقتصاد مقاومتی است
بهره مندی 1035 خانوار روستایی مجموعه دهستان جرجافک

 از نعمت گاز

رئیــس اتــاق کرمــان گفــت: صنعــت زغــال مصــداق بــارز 
24 بنــد ابالغــی سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی توســط 
ــه همیــن دلیــل تــالش  رهبــر معظــم انقــالب اســت و ب

بــرای حــل مشــکالت آن اهمیــت ویــژه ای دارد.
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
ــب زاده در  ــیدمهدی طبی ــان/ س ــتان کرم ــاورزی اس کش
ــزود:  ــتان اف ــنگ اس ــت زغالس ــاالن صنع ــا فع ــت ب نشس
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 
ــاق  ــرای احق ــه ب ــا تجرب ــراد ب ــارکت اف ــور و مش از حض
ــاال بــردن قــدرت چانــه زنــی بخــش خصوصــی  حــق و ب
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 
ــکالت  ــی، مش ــم افزای ــی و ه ــا همراه ــپس ب ــرد س گی
ــع  ــرای رف ــای الزم ب ــن راه حل ه ــا یافت ــناخت و ب را ش
ــه نام آشــنا  ــا اشــاره ب آنهــا پیگیــری کــرد. طبیــب زاده، ب

ــرد:  ــان، خاطرنشــان ک ــال ســنگ اســتان کرم ــودن زغ ب
ــاالن  ــادی از فع ــداد زی ــن رود تع ــر از بی ــن صنعــت اگ ای
و افــراد مرتبــط بــا آن آســیب مــی بیننــد. رئیــس اتــاق 
کرمــان تصریــح کــرد: نقشــه راه نجــات زغــال اســتان را 
ــاق  ــپس ات ــد و س ــه کنن ــوزه تهی ــن ح ــاالن ای ــد فع بای
بــرای توســعه کســب و کار و کمــک بــه جــذب ســرمایه 
گذاری هــای 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 
ــود  ــه وج ــان، ب ــتان کرم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع صنع
22 پروانــه بهره بــرداری زغالســنگ در اســتان اشــاره 
ــن  ــود در ای ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ک
ــرای ایــن بخــش ضــروری  صنعــت، راه انــدازی تشــکلی ب
اســت. مهــدی حســینی نژاد افــزود: راه نجــات زغالســنگ 
ــن صنعــت  ــاالن ای ــن فع ــان، هماهنگــی و اتحــاد بی کرم
ــن  ــادرات ای ــرای ص ــالش ب ــر ت ــوی دیگ ــت و از س اس
ــا قیمــت  ــال ب ــروش زغ ــه ف ــد ب ــی توان ــز م محصــول نی

ــد. مناســب کمــک کن

ــدس  ــان مهن ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــه ب ــمی ک در مراس
رزم حســینی، رئیــس کمیســیون انــرژی و نماینــده مــردم 
کوهبنــان و زرنــد در مجلــس شــورای اســالمی دکتــر 
امیــری ، مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان مهنــدس 
ودیعتــی ، فرمانــدار زرنــد مهنــدس خنجــری و مــردم 
ــک،  ــتان جرجاف ــرور دهس ــهید پ ــه و ش ــه در صحن همیش
ــه  مشــعل روشــنایی مســجد جامــع روســتای جرجافــک ب
نمایندگــی 23 روســتای دیگــر روشــن شــد و از نعمــت گاز 

ــد. ــد گردیدن بهــره من
ــل  ــر عام ــی مدی ــی ودیعت ــد عل ــن/ محم ــت روش سیاس
ــن  ــان در خصــوص مشــخصات ای شــرکت گاز اســتان کرم
پــروژه گفــت : بــا تــالش و کوشــش کارکنــان ایــن مجموعه 
و لطــف خداونــد متعــال و حمایــت هــای مســئولین محتــرم 
شــرکت ملــی گاز ایــران و اســتان، 24 روســتای مجموعــه 
ــتان  ــی شهرس ــه غرب ــع حوم ــک از تواب ــتان جرجاف دهس
زرنــد بــا اجــرای 24000متــر شــبکه تغذیــه و 76 کیلومتــر  
شــبکه توزیــع  بــه همــراه یــک ایســتگاه TBS بــا ظرفیــت 
ــر  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــر ســاعت ب ــر مکعــب ب 10هــزار مت
ــه  ــه هدی ــت ک ــده اس ــرا ش ــال اج ــون ری ــزار میلی 143 ه

ــرای مــردم اســت. دیگــری از دولــت تدبیــر و امیــد ب
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 
ــه و متــوازن  از مناطــق محــروم در راســتای توســعه عادالن
کشــور گام برداشــته کــه انجــام ایــن مهــم در جهــت 
اجــرای مطالبــه رهبــری در ســند چشــم انــداز 1404 
ــای  ــی اســتان ه ــردم در تمام ــات م ــی از مطالب اســت. یک
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 4۵ شــهر و 
748 روســتا در اســتان کرمــان از نعمــت گاز طبیعــی بهــره 

منــد مــی باشــند.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان در خاتمــه گفــت 
ــالمی  ــران اس ــربلندی ای ــرای س ــم ب ــت بتوانی ــد اس ، امی
ــم  ــز و فهی ــهریان عزی ــش همش ــاه و آرام ــالب و رف و انق
ــا و  ــهر ه ــی ش ــرای آبادان ــته و ب ــی برداش ــی گام کرمان

ــم .  ــالش نمایی ــتاهایمان  ت روس

خبر

با حضور ممیزان صنعت برق كشور:
عملكرد شركت توزيع نیروي برق 
شمال استان كرمان بررسي شد 

بــا حضــور 29 تــن از ممیــزان صنعــت بــرق کشــور، عملکرد 
ــان در  ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ش
تاریــخ هــاي 24 و 2۵ آبــان مــاه ســالجاري در 7 عرصــه و 
26 حــوزه، بررســي و بنــا بــه گفتــه سرپرســت تیــم ممیزي 
همــان گونــه کــه پیــش بینــي مــي شــد تمامــي فرآیندهــا 
و سیســتم هــا کار خــود را مطابــق بــا دســتور العمــل هــاي 

صنعــت بــرق کشــور بــه انجــام مــي رســانند.
سیاســت روشــن/ مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروي بــرق 
شــمال اســتان کرمــان در جلســه افتتاحیــه ممیــزي گفــت: 
ــه  ــن نتیج ــي بهتری ــور زمان ــرق کش ــت ب ــزي صنع ممی
ــه در  ــکل گرفت ــاي ش ــتي ه ــه دوس ــت ک ــد داش را خواه
انجــام ممیــزي حفــظ شــود و تبــادل تجربیــات بــراي ارتقــا 

ــد. ــرق ادامــه یاب صنعــت ب
ــتان  ــمال اس ــوزه ش ــت: ح ــه گف ــهبا در ادام ــود ش  محم
کرمــان بیــش از ۵00 هــزار مشــترک دارد و تقریبــا 47% از 
مصــرف بــرق را مشــترکین کشــاورزي تشــکیل مــي دهــد 
کــه بــا کمتریــن نــرخ در صنعــت بــرق کشــور بــه فــروش 

مــي رســد. 
در ادامــه میــرزا زاده حســیني، مشــاور مدیرعامــل و مجــري 
ــم  ــت تی ــر و سرپرس ــرکت توانی ــات ش ــش تلف ــرح کاه ط
ممیــزي کننــدگان گفــت: ممیــزي سراســري صنعــت بــرق 
بــراي بــار دوم اســت کــه بــه صــورت یکپارچــه در کشــور در 
حــال انجــام اســت و تمامــي شــرکت هــا تــا پایــان آذر مــاه 
ممیــزي خواهنــد شــد و بــا توجــه بــه اینکــه تمامــي افــراد 
ــور و داراي  ــرق کش ــت ب ــه صنع ــده از مجموع ــاب ش انتخ
ــراي تبــادل  تخصــص و ایــده هســتند، فرصــت مناســبي ب

تجربیــات و دانــش متقابــل طرفیــن اســت. 
ــان انجــام  ــرد: در مــدت زم ــد ک ــرزا زاده حســیني تاکی می
ممیــزي فرآیندهــاي جــاري در شــرکت بــا دســتورالعمل ها 
و رویــه هــاي اســتاندارد ابالغــي مطابقــت داده مــي شــود و 
ــان روز  ــه صــورت خالصــه در پای ــج اســتخراج شــده ب نتای
ــه  ــا 2 مــاه آینــده ب ــه صــورت کلــي ت دوم )اختتامیــه( و ب

شــرکت هــا ابــالغ مــي شــود.
 رضایــت 80 درصــدي ممیــزان از عملکــرد همــکاران 

ــان ــمال کرم ــرق ش ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ش
ــه  ــن ارائ ــزي ضم ــم ممی ــت تی ــان روز دوم سرپرس  در پای
ــرق  ــروي ب ــع نی ــرکت توزی ــزي ش ــت: ممی ــي گف گزارش
شــمال اســتان کرمــان در 7 عرصــه بــه انجــام رســید کــه 
شــامل 27 حــوزه کاري اســت و بیــش از 1600 چــک 
ــرزا زاده حســیني  ــت. می ــرار گرف ــورد بررســي ق لیســت م
ضمــن تشــکر از حســن میزبانــي همــکاران شــرکت توزیــع 
ــه  ــان گفــت: همــان گون ــرق شــمال اســتان کرم ــروي ب نی
ــه  ــا ب ــا و سیســتم ه کــه پیــش بینــي مــي شــد فرآینده
ــزان در  ــه انجــام مــي رســانند و ممی ــي کار خــود را ب خوب
قریــب بــه اتفــاق حــوزه هــا بــا مشــاهده مســتندات رضایت 
خــود را اعــالم نمودنــد و امیدواریــم بــا پشــتیباني و تقویــت 
ــه  ــل ب ــر از قب ــق ت ــد موف ــکاران بتوانن ــوت، هم ــاط ق نق

وظایــف خــود عمــل نماینــد.
در پایــان ممیــزان بــه ارائــه گــزارش هــاي خــود از بخــش 
هــاي مختلــف پرداختنــد و نــکات بهبــود و قابــل بهبــود را 

اعــالم نمودنــد. 
ريیس مجمع نمايندگان استان:

نگاه توسعه ای استاندار كرمان در همه 
استان متوازن است 

ــان در  ــد و کوهبن ــای زرن ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: دیــدگاه توســعه ای 
اســتاندار کرمــان در سراســر اســتان کامــال متــوازن اســت.

ــری در  ــین امی ــان/ حس ــتانداری کرم ــی اس ــط عموم رواب
آئیــن بهــره بــرداری از پــروژه گازرســانی بــه مجموعــه 24 
روســتای زرنــد کــه بــا حضــور اســتاندار کرمــان برگزار شــد، 
ــائلی  ــه مس ــه ب ــعه را توج ــای توس ــاخت ه ــی از زیرس یک
همچــون آب، بــرق، گاز و ... شــد و افــزود: دیــدگاه توســعه 
ــوازن  ــال مت ــتان کام ــر اس ــان در سراس ــتاندار کرم ای اس

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه گازرســانی در 3 دهســتان 
شهرســتان زرنــد و 2 دهســتان شهرســتان کوهبنــان، 
یادآورشــد: پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ اقتصــادی باید در 
منــازل راه انــدازی شــده و مــردم بــه ســمت خوداشــتغالی 

ــد. گام بردارن
ــان در  ــد و کوهبن ــای زرن ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین
ــدازی  ــتار راه ان ــه خواس ــالمی در ادام ــورای اس ــس ش مجل
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 
ــر  ــن ام ــود و ای ــدازی ش ــتان راه ان ــن شهرس ــع در ای صنای
ــا حمایــت مدیریــت اســتان. محقــق نخواهــد شــد مگــر ب

فرمانــدار زرنــد نیــز در ادامــه ایــن آئیــن از بهــره مند شــدن 
132 خانــواده روســتایی در منطقــه جرجافــک از نعمــت گاز 
بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح خبــر داد و گفــت: همزمــان 
ــرای یکهــزار  ــن طــرح، گازرســانی ب ــرداری از ای ــا بهــره ب ب

خانــوار مجموعــه روســتاهای جرجافــک آغــاز مــی شــود.
ــتان  ــه شهرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــب اهلل خنج حبی
ــای  ــش ه ــد در بخ ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــد از خدم زرن
کشــاورزی، صنعــت و گردشــگری برخــوردار شــده اســت، 
افــزود: بــا بهــره بــرداری از مجتمــع فــوالد زرنــد در نیمــه 
ــه صــورت  ــر ب ــرای بیــش از 2 هــزار نف اول ســال آینــده ب

ــود. ــی ش ــتغالزایی م مســتقیم اش
ــز در  ــه خی ــه حادث ــد نقط ــالح چن ــه اص ــاره ب ــا اش وی ب
ــا اصــالح  شهرســتان طــی ســالهای گذشــته، یادآورشــد: ب
ــه ده  ــه گردن ــتان از جمل ــمال اس ــز ش ــه خی ــاط حادث نق
ــاده ای در  ــه ج ــچ حادث ــاهد هی ــبختانه ش ــا، خوش علیرض

ــم. ــر نبودی ــاه اخی ــد م چن
ــیریز،  ــتاهای س ــدن روس ــد ش ــره من ــد از به ــدار زرن فرمان
ــالم  ــامیدنی س ــت آب آش ــاد از نعم ــزدان آب ــک و ی جرجاف
ــوزه  ــرد: در ح ــان ک ــر داد و خاطرنش ــاری خب ــال ج در س
ــتان  ــی در شهرس ــیار خوب ــای بس ــی کاره ــاد مقاومت اقتص
زرنــد انجــام شــده و تهیــه شناســنامه روســتای جرجافــک 
ــا هفتــه آینــده تهیــه و  ــا کمــک دهیــاری روســتا نیــز ت ب

ــه مــی باشــد. ــاده ارائ آم
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لزوم اجرای برنامه های فرهنگی برای 
كاهش آسیب های اجتماعی

ــت:  ــس گف ــان در مجل ــد و کوهبن ــردم زرن ــده م نماین
مــردم دچــار  زرنــد،  زلزلــه ســال 83 در  از  پــس 
افســردگی شــده و مســائل اجتماعــی داشــتیم کــه 
ــه اخیــر ایــن موضــوع  ــا زلزل ــود امــا ب ــه کاهــش ب رو ب
ــی  ــتان م ــی اس ــووالن فرهنگ ــذا از مس ــد ل ــدید ش تش
ــش  ــردم و کاه ــه م ــت روحی ــت تقوی ــم در جه خواهی
آســیب هــای اجتماعــی برنامــه هایــی را در نظــر 

ــد. ــام دهن ــه و انج گرفت
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 
ــود  ــای خ ــت ه ــته و از ظرفی ــت را داش ــن جه ــز ای نی

اســتفاده مــی کنــد.
ــط  ــک محی ــه ی ــل ب ــد تبدی ــزود: شهرســتان زرن وی اف
ــه  ــاز ب ــه نی ــده ک ــری ش ــاورزی و کارگ ــی کش صنعت
ــهرداری و  ــی دارد و از ش ــی و فرهنگ ــت اجتماع پیوس
شــورای شــهر تشــکر مــی کنیــم کــه نشــان دادنــد بــه 
ــگاه توســعه  همــه مســائل شــهر توجــه مــی کننــد و ن

ــد. ای دارن
ــا بیــان اینکــه خواســتار تجهیــز پالتونمایــش  امیــری ب
ــرد:  ــح ک ــتیم، تصری ــد هس ــینما در زرن ــداث س و اح
بــا توجــه بــه ســاختار درمانــی شهرســتان، بایــد 

ــود. ــظ ش ــی حف ــه خوب ــد ب ــتان جدی بیمارس
رییــس مجمــع ماینــدگان اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــد در  ــینا زرن ــتان س ــه بیمارس ــده ب ــارات وارد ش خس
ــه اخیــر افــزود: بازســازی و مقــاوم ســازی منــازل  زلزل
مســکونی، مراکــز عمومــی و بیمارســتان هــا نیــاز امــروز 

شهرســتان زرنــد اســت.
ــردم  ــد، م ــال 83 در زرن ــه س ــس از زلزل ــزود: پ وی اف
ــتیم  ــی داش ــائل اجتماع ــده و مس ــردگی ش ــار افس دچ
ــن  ــر ای ــه اخی ــا زلزل ــا ب ــود ام ــش ب ــه کاه ــه رو ب ک
موضــوع تشــدید شــد لــذا از مســووالن فرهنگــی 
اســتان مــی خواهیــم در جهــت تقویــت روحیــه مــردم 
ــی را در  ــه های و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی برنام

ــد. ــام دهن ــه و انج ــر گرفت نظ

پارک های علم و فن آوری حلقه ی 
اتصال تحقیقات به صنعت

و  تحقیقــات  مرکــز  و  فــن آوری  و  علــم  پــارک 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش کش آم

کردنــد. امضــا  هــم کاری  تفاهم نامــه ی 
ــن آوری اســتان  ــم و ف ــارک عل ــوام، رییــس پ ــاس ق عب
کرمــان در آییــن امضــای ایــن تفاهم نامــه، بــا اشــاره بــه 
ــاورزی  ــاخص کش ــتان ش ــوان اس ــان به عن ــه کرم این ک
در کشــور مطــرح اســت، گفــت: بخــش کشــاورزی 
ــی  ــا جای ــی دارد ت ــای خوب ــان ظرفیت ه ــتان کرم اس
ــداد  ــاظ تع ــه لح ــه ی اول را ب ــش رتب ــن بخ ــه در ای ک

داشــته ایم. دانش بنیــان  شــرکت های 
وی افــزود: پارک هــای علــم و فــن آوری حلقــه ی اتصــال 
تحقیقــات بــه صنعــت هســتند و افتتــاح مرکــز مبادالت 
ــع  ــدازی مرج ــه، راه ان ــای پیش رفت ــاری فن آوری ه تج
مالکیــت فکــری و تاســیس صنــدوق پژوهــش و فن آوری 
ــم و  ــارک عل ــه در پ ــت ک ــی اس ــتان از فعالیت های اس
ــوالت و  ــازی محص ــهیل تجاری س ــرای تس ــن آوری ب ف

ــت. ــه اس ــام گرفت ــان انج ــای دانش بنی ایده ه
دو  اخیــر  ســال  یــک  در  این کــه  بیــان  بــا  قــوام 
دبــی  و  کرمــان  در  تجاری ســازی  جشــنواره ی 
جشــنواره ی  ســومین  گفــت:  اســت،  برگزارشــده 
و  هفتــم  پیش رفتــه،  فن آوری هــای  تجاری ســازی 
ــد  ــزار خواه ــش برگ ــره ی کی ــاه در جزی هشــتم بهمن م

ــد. ش
وی بــا اشــاره بــه این کــه پــارک علــم و فــن آوری 
اســتان کرمــان بــا حــدود 200 شــرکت فــن آور و 
14 مجتمــع فــن آوری در اســتان کرمــان فعالیــت 
می کنــد، گفــت: طــی یــک مــاه گذشــته ایــن ســومین 
ــان  ــتان کرم ــن آوری اس ــم و ف ــارک عل ــه ی پ تفاهم نام

در بخــش کشــاورزی اســت کــه منعقــد می شــود.

ترغیب زنان به مصرف شیشه در 
آرايشگاه های غیرمجاز

ــود  ــان از وج ــه کرم ــگران زنان ــه آرایش ــس اتحادی ریی
بیــش از300 آرایشــگاه غیــر مجــاز زنانــه در شــهر 
ــتفاده  ــوء اس ــیبها وس ــه آس ــبت ب ــر ونس ــان خب کرم
هایــی کــه در ایــن اماکــن، متوجــه خانمهــای مراجعــه 

ــدارداد. ــت، هش ــگاه هاس ــن آرایش ــه ای ــده ب کنن
ــای  ــی ه ــی ازناامن ــراز نگران ــا اب ــی ب ــا مرآت ایســنا/ مین
مختلفــی کــه در آرایشــگاههای زنانــه غیــر مجــاز 
ــن  ــن اماک ــه ای ــده ب ــه کنن ــای مراجع ــه خانمه متوج
اســت، خواســتار برخــورد شــدید قضایــی بــا ایــن 
ــر  ــفانه در اکث ــت: متاس ــد و گف ــاز ش ــر مج ــن غی اماک
امنیــت  آرایشــگاههای غیــر مجــاز شــهر کرمــان، 
بــه  بهداشــتی)ابتال  و  اجتماعــی  اخالقــی،  فــردی، 
ــه  ــای مراجع ــت( خانمه ــدز و هپاتی ــای ای ــاری ه بیم
ــفانه  ــت، متاس ــر اس ــن در خط ــن اماک ــه ای ــده ب کنن
ــرای  ــی ب ــه پایگاههــای ضــد امنیــت اخالق ــا  ب اکثرآنه

ــد. ــده ان ــل ش ــوان تبدی بان
رییــس اتحادیــه آرایشــگران زنانــه کرمــان اذعــان کــرد: 
ــدگان را  ــه کنن ــی مراجع ــن حت ــن اماک در برخــی از ای
بــه مصــرف مــاده مخــدر شیشــه  ترغیــب و دلیــل آنــرا 

زیبایــی و تناســب انــدام ذکــر مــی کننــد.
ایــن  از  برخــی  »در  اینکــه  بیــان  بــا  مرآتــی 
ــدی رخ داده  ــات ب ــز اتفاق ــر مجــاز نی آرایشــگاه های غی
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 
ــت. ــان اس ــی زن ــت اخالق ــده امنی ــد کنن ــن تهدی اماک

ــه  ــان بااشــاره ب ــه کرم ــه آراشــگران زنان رییــس اتحادی
ــاز،  ــر مج ــگاه های غی ــاری در آرایش ــن ناهنج ــوع ای وق
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 اعــالم کــرد.

رسانه دارای بیشترین نقش در برآورد پژوهش هاي اجتماعي
ــردي اســتان کرمــان طــرح  رئیــس دفتــر تحقیقــات کارب
ــک از محــالت  ــت: در هری ــوق همســایه، گف ــان حق دیدب
9نفــر بــه عنــوان نماینــده از اقشــار مختلــف کــه داوطلــب 
بــه انجــام فعالیــت هــاي فرهنگــي اجتماعــي هســتند بــه 
صــورت شــورایي در شــناخت و حــل معضــالت اجتماعــي 
ــا  ــا ب ــازمان ه ــر س ــس و دیگ ــري از پلی ــه گ ــا مطالب ب
آمــوزش هــاي محلــي در پیشــگیري از ایــن مســائل 

ــد. همــکاري مــي کنن
ــت  ــفي در نشس ــد یوس ــوروش احم ــن/ ک ــت روش سیاس
ــر  ــل دفت ــش در مح ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ــري ب خب
ــاز  ــک آغ ــا تبری ــتان ب ــس اس ــردي پلی ــات کارب تحقیق
ــران  ــانه پژوهــش گ ــت: اصحــاب رس ــه پژوهــش گف هفت

ــد. ــش را دارن ــترین نق ــتند و بیش ــه هس ــي جامع واقع
رئیــس دفتــر تحقیقــات کاربــردي نقــش رســانه هــا را در 
مطالبــه گــري از ســازمان هــاي دولتــي بــراي پیشــگیري 
از آســیب هــاي اجتماعــي ضــروري دانســت و گفــت: در 
ــاي  ــت ه ــس فعالی ــش محــور، پلی ــا حــوزه دان ــاط ب ارتب
ــه  ــت ک ــرده اس ــاز ک ــال 87 آغ ــود را از س ــي خ پژوهش
ــام  ــي انج ــتاني و مل ــور اس ــا در دو مح ــت ه ــن فعالی ای

شــده اســت.
ــس در  ــخص پلی ــاختار مش ــت: س ــفی گف ــد یوس  احم
فعالیــت هــاي پژوهشــي بــه گونــه اي اســت کــه ابتــدا بــا 
ــي  ــزار م ــایي مســائل، جلســات اندیشــه ورزي برگ شناس
شــود، طــي ایــن فرآینــد تصمیمــات حاصلــه بــه رده هــاي 
بهــره بــردار ابــالغ مــي شــود و بــا نظــارت مســئوالن بــه 

ــه  ــپس ب ــود و س ــي ش ــل م ــخص تبدی ــاي مش ــه ه یافت
صــورت دســتورات ســازماني تصویــب مــي شــود.

ــر اســاس  ــر اینکــه در ســال جــاري ب ــا تاکیــد ب ایشــان ب
تدبیــر فرمانــده انتظامــي اســتان یافتــه هــاي پژوهشــي به 
صــورت طــرح هــاي عملــي بــه اجــرا در مــي آیــد، گفــت: 
از آن جملــه مــي تــوان بــه طــرح اجتماعــي کــردن نظــم 

و امنیــت ، طــرح دیدبــان حقــوق همســایه، طــرح برپایــي 
اندیشــکده هــاي نظــم و امنیــت اشــاره کــرد.

احمــد یوســفی پلیــس اســالمي را یــک رویکــرد اخــالق 
ــل و  ــناخت عل ــا ش ــت:  ب ــد وگف ــه خوان ــور در جامع مح
رفتارشناســي مجرمــان در راســتاي اصــالح ایــن افــراد بــا 
ــي گام  ــاي اجتماع ــیب ه ــش آس ــي در کاه ــر حمایت چت

ــر مــي دارد. ب
ــرح  ــت از ط ــردي در حمای ــات کارب ــر تحقیق ــس دفت رئی
ــک از محــالت  ــت :در هری ــوق همســایه، گف ــان حق دیدب
9نفــر بــه عنــوان نماینــده از اقشــار مختلــف کــه داوطلــب 
بــه انجــام فعالیــت هــاي فرهنگــي اجتماعــي هســتند بــه 
صــورت شــورایي در شــناخت و حــل معضــالت اجتماعــي 
ــا  ــا ب ــازمان ه ــر س ــس و دیگ ــري از پلی ــه گ ــا مطالب ب
آمــوزش هــاي محلــي در پیشــگیري از ایــن مســائل 

ــد. ــي کنن همــکاري م
ــه  ــا اشــاره ب ــردي پلیــس ب ــر تحقیقــات کارب رئیــس دفت
ــم  ــان و نظ ــوان کرم ــا عن ــي ب ــش علم ــزاري همای برگ
ــب  ــارکت صاح ــس مش ــار پلی ــرد: انتظ ــان ک ــت بی وامنی
نظــران در برپایــي اندیشــکده هــاي پژوهشــي و برگــزاري 
ــت  ــه در جه ــورت ماهیان ــه ص ــه ورزي ب ــات اندیش جلس
ارائــه داده هــاي دانشــي بــه پلیــس و بخــش هــاي 
دیگــري اســت کــه در ایــن حــوزه هــا ایفــاي نقــش مــي 

ــت. ــد، اس کنن
وي از دیگــر طــرح هــاي مشــارکتي همــراه ســازي 
خیریــن مــادي و معنــوي را در حــوزه تامیــن نظــم 
ــه  ــت ب ــت امنی ــه اهمی ــد ب ــا تاکی ــت و ب ــت دانس و امنی
عنــوان نیازهــاي زیربنایــي زیســتي، خاطــر نشــان کــرد: 
ــردم  ــراي م ــني ب ــه روش ــس ب ــاي پلی ــت ه ــد ماموری بای
بیــان شــود و اطــالع رســاني بــه افــرادي کــه تمایــل بــه 
فعالیــت در امــر تامیــن امنیــت اجتماعــي در ایــن عرصــه 

ــت. ــروري اس ــا ض ــانه ه ــوي رس ــد از س را دارن

سیاست گذاری ها برای بهبود وضعیت ترافیکی شهر کرمان کاماًل علمی است
گفــت:  کرمــان  شــهر  اســالمی  شــورای  رییــس 
و  کرمــان  شــهر  اســالمی  شــورای  سیاســت های 
شــاخص های  راســتای  در  شــهرداری،  برنامه هــای 

مــی رود. پیــش  دنیــا  مناســب  شــهرهای 
ــی از 2۵0  ــن رونمای ــرفی در آیی ــر مش ــا/ علی اکب کرن
تاکســی نــو در کرمــان افــزود: در شــورای اســالمی 
ــان، ســعی داشــتیم شــاخص  های شــهرهای  شــهر کرم
مناســب دنیــا را جمــع آوری کنیــم تــا آن چــه در 
ــرا  ــهرداری اج ــیله ی ش ــت گذاری و به وس ــورا سیاس ش

ــد. ــی باش ــأ علم ــود، کام می ش
شــهرها،  در  زندگــی  بــرای  این کــه  بیــان  بــا  وی 
شــاخص های مهمــی وجــود دارد، گفــت: از جملــه ی این 
شــاخص ها، مســایل زیســت محیطی، ســطح بهداشــت و 
ــل  ــتم حمل و نق ــه سیس ــوزش و البت ــطح آم ــان، س درم
عمومــی اســت؛ بنابرایــن ، شــهردار کرمــان ســعی کــرد 
سیســتم های  شــورا،  سیاســت گذاری های  براســاس 
ترافیکــی شــهر کرمــان را در حــد امــکان اصــالح کنــد.

مشــرفی بــا اشــاره بــه این کــه اجــرای متــرو در کرمــان 
مــورد تأییــد دولــت قــرار گرفتــه اســت، گفــت: بررســی 
راه انــدازی متــرو در شــهر کرمــان، در دســتور کار 

ــرار دارد. ــان ق ــهرداری کرم ش
ــی  ــن اجــرای قطــار شــهری روزمین ــزود: هم چنی وی اف
بــه طــول 10 کیلومتــر در شــهر کرمــان از دیگــر 

ــی و شــرکت های  ــک شــرکت آلمان برنامه هاســت کــه ی
دیگــر از جملــه از کشــور اتریــش، در ایــن رابطــه اعــالم 

آمادگــی کرده انــد.
رییــس شــورای اســالمی شــهر کرمــان بازســازی 
اتوبوس هــا، نوســازی تاکســی ها و اســتفاده از خودرهــای 
ــورای  ــای ش ــر برنامه ه ــد را از دیگ ــه ی جدی ــل زبال حم

اســالمی شــهر کرمــان و شــهرداری در راســتای بهبــود 
وضعیــت ترافیکــی و کاهــش آلودگــی در کرمان دانســت 
و گفــت: ایــن اقدامــات نشــان می دهــد شــورای اســالمی 
شــهر و شــهرداری کرمــان، برنامه هــای جامعــی در 
زمینــه ی اصــالح سیســتم ترافیکــی و حمل و نقــل شــهر 

ــد. کرمــان دارن

ــطح  ــای غیرهم س ــه تقاطع ه ــان این ک ــا بی ــرفی ب مش
شــهر کرمــان نیــز تــا یک ســال آینــده بــه بهره بــرداری 
خواهنــد رســید، گفــت: بهره بــرداری از تقاطع هــای 
ــت  ــود وضعی ــر بهب ــادی ب ــر زی ــز، تأثی ــطح نی غیرهم س

ترافیکــی و زیبایــی چهــره ی شــهر خواهــد داشــت.
وی بــه ســفر چندســال پیــش رهبــر معظــم انقــالب بــه 
شــهر کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: از قــول ایشــان نقــل 
شــده بــود کــه شــهر کرمــان نســبت بــه 20 ســال قبــل 
تغییــر چندانــی نکــرده اســت، امــا االن شــاهد تحــوالت 

زیــادی در شــهر کرمــان هســتیم.
ــاره  ــز اش ــورا نی ــدان ش ــرح می ــرای ط ــه اج ــرفی ب مش
کــرد و گفــت: میــدان شــورا بــه میــدان چهــار هکتــاری 
بــزرگ و محــل گردآمــدن مــردم بــرای مراســم مختلــف 

تبدیــل خواهــد شــد.
رییــس شــورای اســالمی شــهر کرمــان بــا بیــان این کــه 
دوره ی چهــارم شــورا، برنامه هــای قابــل توجهــی در 
ــهردار  ــت: ش ــت، گف ــته اس ــف داش ــای مختل بخش ه
ــه در  ــی اســت ک ــر برنامه های ــز پی گی ــان نی جــوان کرم
شــورا مصــوب می شــود؛ ضمــن این کــه برنامه هــای 

ــد. ــه می دهن ــورا ارای ــه ش ــم ب ــی ه ــع و کامل جام
ــاله ی  ــرد چهارس ــه زودی عملک ــرد: ب ــان ک ــرفی بی مش
دوره ی چهــارم شــورای اســالمی را تدویــن و بــه مــردم 

ارایــه می کنیــم.

شــهردار کرمــان گفــت: بــرای بهبــود حمل و نقــل 
عمومــی شــهر کرمــان، برنامه هــای کوتاه مــدت و 

بلندمــدت در دســتور کار قــرار دارد. 
ــی  ــن رونمای ــی در آیی ــی بابای ــن/ عل ــت روش سیاس
ــه  ــاره ب ــا اش ــان، ب ــو در شــهر کرم از 2۵0 تاکســی ن
ــان  ــهرداری کرم ــی ش ــاد مقاومت ــند اقتص ــن س تدوی
اقتصــاد  ســند  برنامه هــای  از  یکــی  کــرد:  بیــان 
وضعیــت  بهبــود  کرمــان،  شــهرداری  مقاومتــی 
ــان اســت  ــی و ترافیکــی شــهر کرم حمل و نقــل عموم
نوســازی  و  اتوبــوس  دســتگاه   ۵3 بازســازی  کــه 

اســت. از آن جملــه  فرســوده،  تاســی های 
پایانه هــای  جابه جایــی  اینکــه  بیــان  بــا  بابایــی 
اتوبــوس و تاکســی از دیگــر برنامه هاســت گفــت: 
بــه زودی پایانــه ی اتوبــوس میــدان شــهدا بــه میــدان 
ــد  ــد همچنیــن خری ــی انتقــال می یاب خواجــوی کرمان
 BRT اتوبوس هــای 18 متــری بــرای راه انــدازی خــط
ــا هــم کاری  ــا میــدان شــهدا ب مســیر میــدان آزادی ت
ــتور کار  ــز در دس ــی نی ــش خصوص ــرمایه گذار بخ س

ــرار دارد. ق
ــان اینکــه ۵00 تاکســی فرســوده در شــهر  ــا بی وی ب
ــت:  ــوند گف ــازی میش ــال نوس ــان امس ــا پای ــان ت کرم
ــم،  ــدا داری ــرکت هون ــا ش ــه ب ــه ای ک ــق توافق نام طب
بــه  هونــدا  خــودروی   1000 هســتیم  تــالش  در 
ــه  ــان اضاف ــهر کرم ــی ش ــل عموم ــه ی حمل و نق چرخ
ــا در گمــرک  ــن خودروه ــرار اســت ای شــود، چــون ق

رفســنجان تخلیــه شــوند، اگــر شــعاع 1۵0 کیلومتــر 
تأییــد شــود،  ایــن خودروهــا  از  اســتفاده  بــرای 
ــل  ــرای حمل و نق ــدا ب ــای هون ــم از خودرو ه می توانی

ــم. ــتفاده کنی ــان اس ــهر کرم ــی ش عموم
ــهر  ــگ در ش ــزود: ۵700 پارکین ــان اف ــهردار کرم ش
کرمــان در حــال ســاخت اســت وتمــام 38 پــل عابــر 
پیــاده و تلویزیون هــای شــهری کــه در شــهر کرمــان 
ــک  ــورای ترافی ــوز ش ــده اند، مج ــب ش ــاخته و نص س

دارنــد.
ــی  ــهرداری وراهنمای ــای ش ــش نیروه ــی از افزای بابای
ــا افزایــش نیــرو هیــچ  ورانندگــی خبــر داد وگفــت: ب
ــردم  ــا م ــد ت ــا نمــی افت ــق اهــداف م ــی در تحق اتفاق
ــه ی  ــد، مشــکالت حــل نمی شــود؛ پای ــم کاری نکنن ه
ــن  ــت قوانی ــالمی، رعای ــور اس ــا در کش ــادی م اعتق
و حق النــاس اســت، امــا متأســفانه اگــر اجبــار و 
ــوق  ــردم حــق و حق ــون نباشــد، برخــی م اعمــال قان

شــهروندی را رعایــت نمی کننــد.
ــرعت در  ــای کنترل س ــب دوربین ه ــاره ی نص وی درب
شــهر کرمــان گفــت: 1۵0 دوربیــن کنترل ســرعت در 
ــم کــه در حــال برنامه ریــزی  شــهر کرمــان نیــاز داری
هســتیم تــا از محــل وصــول جرایــم راهنمایــی 
بخــش  ســرمایه گذار  هــم کاری  بــا  و  رانندگــی  و 
ــان  ــهر کرم ــن در ش ــداد دوربی ــن تع ــی، ای خصوص

ــوند. ــب ش نص
وضعیــت  بهبــود  بــرای  فرهنگ ســازی  از  بابایــی 

ترافیکــی شــهر کرمــان خبــر داد و گفــت: قــرار اســت 
ــهرداری  ــی ش ــت فرهنگی اجتماع ــم کاری معاون ــا ه ب
کرمــان، بــرای فرهنگ ســازی در راســتای بهبــود 
وضعیــت ترافیکــی و رانندگــی در شــهر کرمــان، روی 
ــه  ــی از جمل ــو مطالب ــی های ن ــب تاکس ــه ی عق شیش

ــود. ــته ش ــم« نوش ــی کنی ــوط رانندگ ــن خط »در بی

شــهردار کرمــان افــزود: شــهر کرمــان در حــال 
بــا کمــک مدیــران ارشــد  پوســت اندازی اســت، 
ــان و  ــهر کرم ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــتان، اعض اس
ــارکت  ــی و مش ــن هم راه ــهری و هم چنی ــران ش مدی
مــردم، شــهر کرمــان در تمــام ابعــاد ســاخته و زیبــا 

ــود. ش

BRT خرید اتوبوس های 18 متری برای راه اندازی خط

راه اندازی 3 مرکز اوتیسم در استان کرمان
معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان کرمــان از راه اندازی 
جیرفــت،  شهرســتان های  در  اوتیســم  مرکــز  ســه 
ــاه  ــک م ــت: در ی ــرداد و گف ــیرجان خب ــنجان و س رفس

ــردد . ــی گ ــاح م ــیرجان افتت ــز س ــده مرک آین
بــا  معلــوالن  جهانــی  روز  بزرگداشــت  مراســم  در 
گرامیداشــت روز جهانــی معلــوالن و بــا اشــاره بــه  اینکــه 
بهزیســتی در ســالجاری  مهم تریــن هــدف ســازمان 
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 

ــب برســد. ــه تصوی ــم ب ــه امیدواری شــد ک

ــی  ــالجاری تفاهم نامه های ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــا برخــی از دســتگاه های اجرای از ســوی بهزیســتی  ب
اســتان در راســتای کاهــش معلولیــت منعقــد شــده اســت 
ــه  ــده در رابط ــد ش ــای منعق ــرد:  تفاهم نامه ه ــح ک تصری
ــات  ــی و آزمایش ــنوایی، بینای ــری ش ــرح غربال گ ــا ط ب

ــوده اســت. ژنتیــک ب
معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان کرمــان از رشــد ۵3 
ــتان  ــالجاری در اس ــاوره های ازدواج در س ــدی مش درص
ــا  ــاد تفاهم نامه ه ــرد: انعق ــح ک ــرداد و تصری ــان خب کرم
ــک  ــات ژنتی ــام آزمایش ــدی انج ــد 39 درص ــبب رش س

ــرای پیشــگیری از معلولیــت شــده اســت. ب
ــان  ــا پای ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی اســدی ب

ــتان   ــطح اس ــک در س ــات ژنتی ــام آزمایش ــالجاری انج س
ــا  ــان ب ــت:  همزم ــد، گف ــته باش ــد داش ــد رش ۵0 درص
هفتــه دولــت نیــز بــرای ارائــه خدمــت بــه معلــوالن ســه 
مرکــز خانــه و کــودک ناشــنوا در شــهربابک، رفســنجان و 

ــد. ــدازی گردی جیرفــت راه ان
ــرای  ــبانه روزی ب ــز ش ــه دو مرک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بیمــاران مزمــن روانــی در اســتان راه انــدازی شــده اســت، 
ــم  در  ــاران اوتیس ــرای بیم ــز ب ــه مرک ــرد: س ــح ک تصری
ــدازی  ــد راه ان شهرســتان های ســیرجان، رفســنجان و زرن
می شــود کــه مرکــز ســیرجان طــی یــک مــاه آینــده بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
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خبر

فرهنگی و هنری

چشمانم را ببندید که من از چشم های شما می ترسم!
فرشته اسداللهی

میــدان مشــتاق یکــی از بزرگ تریــن و قدیمی تریــن 
میدان هــای شــهر کرمــان اســت. در پیرامــون ایــن 
ــدام  ــر ک ــه ه ــرار دارد، ک ــی ق ــی تاریخ ــدان، بناهای می
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 
ــا  ــه ب ــا ک ــده؛ آنج ــع ش ــدان واق ــرقی می ــمت ش در قس
ــردد.  ــل می گ ــهریور متص ــان 17 ش ــه خیاب ــچ ب ــک پی ی
ــده  ــی دی ــی و قدیم ــچ، دری چوب ــت پی ــمت راس در س
ــار  ــا کلــون هایــی بــزرگ و  درگاهــی کــه آث می شــود، ب
ــه ســه  ــا ب ــن بن ــر پیشــانی دارد. ای ــه ب ــان را ب ــذر زم گ
گنبــد نیــز شــهرت دارد. زیــرا بــر فــراز بنــا، ســه گنبــد 
قــرار گرفتــه، دو گنبــد آجــری و یــک گنبــد فیــروزه ای، 
ــر دوره  ــه اواخ ــی آن ب ــد اصل ــا و گنب ــن بن ــاخت ای س
ــردد و در دوره  ــاز می گ ــه ب ــل دوره قاجاری ــه و اوای صفوی
ــه اســت.  ــرار گرفت ــت ق ــر و مرم ــورد تعمی ــد م ــای بع ه
ــده  ــاخته ش ــر س ــرن اخی ــه در ق ــی مجموع ــار تزیین آث
ــدی  ــری، کاربن ــچ ب ــی، گ ــی کاری، نقاش ــامل کاش و ش
ــزرگ  ــان ب ــگاه صوفی ــتاقیه، آرام ــت. مش ــس اس و مقرن
ــدش  ــاه و مری ــی ش ــتاق عل ــره مش ــت. مقب ــان اس کرم
شــیخ جعفــر، کوثرعلــی شــاه و شــیخ اســماعیل هراتــی 
همــراه بــا بزرگانــی دیگــر کــه بــه اتفــاق در ایــن مــکان 

ــد. ــده ان آرمی
ــان،  ــا در می ــی زیب ــا حوض ــت ب ــی اس ــا دارای حیاط بن
ــد و  ــرار دارن ــه در اطــراف حــوض ق ــد ک ــی بلن و درختان
فضــای خــاص و آرامــش بخشــی را بــه وجــود آورده انــد، 
ــط را  ــه محی ــت ک ــار از معنوی ــکوتی سرش ــا س ــراه ب هم

احاطــه کــرده اســت.
ــود، برومنــد و خــوش ســیما  مشــتاق علی شــاه جوانــی ب
ــود  ــره دســت ب ــده ای چی ــی، او نوازن ــی پهلوان ــا اخالق ب
ــورد و  ــوش برخ ــان خ ــوش و چن ــیار خ ــی بس ــا صدای ب
ــه  ــناخت در حلق ــی ش ــه او را م ــر ک ــه ه ــذار ک تاثیرگ
ــی  ــد تربت ــرزا محم ــش می ــت. نام ــی نشس ــش م مریدان
ــرن  ــی ق ــان نام ــاه از صوفی ــتاق علی ش ــه مش ــروف ب مع
ــادری  ــدر و م ــه از پ ــود، ک ــری ب ــری قم ــیزدهم هج س

ــد. ــا آم ــه دنی ــان ب ــه و در اصفه ــت حیدری ــل ترب اه
ــدر،  ــه واســطه ی از دســت دادن پ او در دوران کودکــی ب

ــه کــرد. برادرانــش او را مجبــور  زندگــی ســختی را تجرب
ــی  ــد، ول ــان کردن ــه ی اصفه ــرکت در مکتب خان ــه ش ب
ــالت  ــکل از تحصی ــن ش ــه ای ــه ای ب ــد عالق ــرزا محم می
ــرد.  ــل ک ــه تــرک تحصی ــد ک ــری نپایی ــت و دی نداش
مدتــی نیــز در کارگاه بافندگــی مشــغول بــه کار شــد، امــا 
ــه ســبب نداشــتن عالقــه تــرک کــرد.  ایــن کار را نیــز ب
ــه ســمت کشــتی پهلوانــی  میرزامحمــد، مدتــی را هــم ب
ــان  ــی( اصفه ــی ثان ــط صادق ــت و در زورخانه ی)محی رف
ــد  ــا ح ــورد ت ــن م ــت و در ای ــی پرداخ ــه ورزش پهلوان ب
قابــل قبولــی پیــش رفــت، امــا عالقــه ی میرزامحمــد در 

ــود. ــه ای دیگــر ب زمین
وی بــا توجــه بــه صــدای خوبــی کــه داشــت از نوجوانــی 
نوحه خوانــی  سیدالشــهدا)ع(  عــزاداری  مراســم  در 
ــناخت  ــی و ش ــیقی ایران ــه موس ــدت ب ــه ش ــرد و ب می ک
دســتگاه های آن عالقه منــد شــده بــود. بــه نحــوی 
ــتاد  ــزد اس ــراز و نشــیب ها ن ــن ف ــه ی ای ــد از هم ــه بع ک
ــه ی  ــارت در زمین ــه کســب مه ــه و ب ــی رفت ــش تق دروی
موســیقی مشــغول شــد. عالقــه ی میرزامحمــد بــه 
ــق  ــه بســیار موف ــن زمین ــا در ای موســیقی باعــث شــد ت
ــدگان ســه تار  ــا آنجــا کــه از برجســته ترین نوازن باشــد. ت
در زمــان خــودش شــد. کســانی کــه بــا موســیقی ســنتی 
و ســازهایش مختصــر آشــنایی داشــته باشــند می داننــد 
کــه ســیم چهــارم ســه تار کــه اکنــون بــه ســیم مشــتاق 

ــت. ــی اس ــد تربت ــکارات میرزامحم ــت از ابت ــهور اس مش

امــا شــهرت موســیقیایی میرزامحمــد هــم حادثــه ی 
ــری در  ــات دیگ ــد اتفاق ــود و بای ــی او نب ــژه ی زندگ وی
زندگــی او رخ مــی داد تــا میرزامحمــد تربتــی بــه مشــتاق 
ــق  ــی عاش ــد در جوان ــود. میرزامحم ــل ش ــاه تبدی علی ش
ــا  ــا ب ــت، در آنج ــیراز رف ــه ش ــق ب ــال عش ــد و دنب ش
تصــوف آشــنا شــد و در ایــن آشــنایی بــا صوفیــان بزرگــی 
ــد.  ــر دادن ــه مســیر زندگــی وی را تغیی ــرد ک برخــورد ک
یکــی از ایــن صوفیــان، بــزرگ دراویــش نعمت اللهــی آن 
زمــان یعنــی ســید معصــوم علی شــاه بــود کــه تــا آن جــا 
ــد  ــر گذاشــت کــه میرزامحمــد مری ــر میرزامحمــد تأثی ب
ــه ی خــود را  وی شــده و مراحــل رشــد و کمــال صوفیان

ــزد ایشــان طــی کــرد. ن
لقــب مشــتاق علی شــاه نیــز توســط ســید معصــوم 

علی شــاه بــرای او برگزیــده شــد.
ــت اهلل  ــاه نعم ــه ش ــش ب ــل ارادت فراوان ــه دلی ــتاق ب مش
ولــی، موســس سلســله ی نعمت اللهــی در تصــوف و 
وجــود مقبــره ی وی در ماهــان کرمــان بــه کرمــان آمــد 
ــتاق  ــد. مش ــهر مان ــن ش ــود را در ای ــر خ ــی عم و مابق
در مــدت اقامتــش در کرمــان بــر بســیاری از افــراد 
ــور  ــه از حض ــر چ ــه ه ــوی ک ــه نح ــود ب ــذار ب تاثیرگ
ــداران  ــل طرف ــر خی ــت ب ــان می گذش ــتاق در کرم مش
ــق محفــل مشــتاق در  ــزوده می شــد. رون ــدان او اف و مری
ــی  ــرزا محمدتق ــه می ــت ک ــش رف ــا حــدی پی ــان ت کرم
ــان  ــان در آن زم ــته ی کرم ــون برجس ــی از روحانی کرمان

نیــز مریــد مشــتاق شــده و در محافــل او حاضــر می شــد.
ــتاق در  ــن کار مش ــق گرفت ــه رون ــوف ک ــان تص مخالف
کرمــان را بــه ضــرر خــود می دیدنــد علیــه مشــتاق 
توطئــه و شــایعه کردنــد کــه مشــتاق قــرآن را بــا نــوای 
ســه تار تــالوت کــرده و بــه مقدســات بی احترامــی 
می کنــد. ســرانجام در روز جمعــه مــورخ 26 مــاه رمضــان 
ســال 1206 هجــری قمــری و هنــگام حضــور مشــتاق در 
مســجد بــرای ادای فریضــه، مالعبــداهلل مجتهــد کرمانــی 
ــردن  ــن شــایعات دســتور سنگســار ک ــر همی تحــت تاثی
ــگام  ــه هن ــتاق را ب ــردم مش ــرد و م ــالم ک ــتاق را اع مش
ــار  ــده و او را سنگس ــه ای افکن ــجد در چال ــروج از مس خ

ــد. کردن
ــتاق،  ــر مش ــالوه ب ــردن ع ــار ک ــن سنگس ــان ای در جری
یکــی از مریدانــش بــه نــام درویــش جعفــر هــم بــه قتــل 
رســید کــه بــه جهــت جلوگیــری از اصابــت ســنگ ها بــه 

مشــتاق خــود را در مقابــل وی قــرار داده بــود.
ــان  ــین خ ــرزا حس ــد می ــی فرزن ــان راین ــی خ محمدعل
ــتاق و  ــر مش ــود، پیک ــتاق ب ــدان مش ــه از مری ــی ک راین
ــل  ــدرش مح ــره ی پ ــار مقب ــر  را در کن ــش جعف دروی

ــرد. ــن ک ــگاه دف ــی آرام فعل
گفته انــد مشــتاق پیــش از مــرگ بــه مــردم گفتــه 
»چشــمانم را ببندیــد کــه مــن از چشــم های شــما 

» می ترســم.
عــده ای معتقدنــد یــک ســال بعد کــه ســپاه آغامحمدخان 
ــردم  ــم های م ــد و چش ــه می کن ــان حمل ــه کرم ــار ب قاج
ــوده  را از کاســه در مــی آورد، خون بهــای قتــل مشــتاق ب

کــه گریبــان مــردم کرمــان را می گیــرد.
ــی  ــای زندگ ــودن روایت ه ــانه ب ــا افس ــت ی ــوای حقیق س
ــال  ــت س ــدود دویس ــه ح ــتاقیه ک ــای مش ــتاق، بن مش
پیــش ســاخته شــده، از جاهایی ســت کــه آســیب زیــادی 
ندیــده و هنــوز می شــود در آشــفتگی و کج ســلیقگی 
ــای  ــاب و فض ــاری ن ــرش، از معم ــاختمان های دور و ب س

ــرد. ــذت ب ــش آن ل ــوی و آرامش بخ معن
ــش  ــی پی ــاید کم ــد ش ــتاق می روی ــدن مش ــه دی ــر ب اگ
ــدار باشــد؛ رنــگ آجرهــا و  ــن زمــان دی از غــروب، بهتری
گنبــد فیــروزه ای مشــتاقیه و نــوری کــه از غــرب بــه طاق 
و ســتون های باغچــه می تابــد، همــراه بــا عطــر معنویــت 
ــان  ــای کرم ــای زیب ــش در غروب ه ــکوت آرامش بخ و س

دیدنی ســت.

نمایشگاه آثار و توانمندی های توان یابان استان در اکونوموزه حیاتی گشایش یافت
ــت:  ــان گف ــهردار کرم ــی ش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
بــه مناســبت گرامیداشــت روز جهانــی »معلــوالن«، 
ــتان در  ــان اس ــای توانیاب ــار و توانمندی ه ــگاه آث نمایش

ــت. ــایش یاف ــی گش ــوزه ی حیات اکونوم
روابــط عمومــی معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری 
ــا بیــان  کرمان/حجت االســالم ســید مرتضــی حســینی ب
ــان  ــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری کرم اینکــه معاون
بــا همــکاری اداره کل بهزیســتی کرمــان بــه برپایــی ایــن 
ــه ی  ــرد: کلی ــح ک ــت؛ تصری ــرده اس ــدام ک ــگاه اق نمایش
عوایــد فــروش ایــن آثــار بــه صــورت مســتقیم بــه خــود 

ــرد. ــق می گی ــان تعل توانیاب
ــش  ــه نمای ــگاه ب ــه در نمایش ــاری ک ــه داد: آث وی ادام
گذاشــته شــده، نشــان از هنــر و توانمنــدی ایــن عزیــزان 
دارد و بــه حــق کلمــه ی »هنرمند« شایســته ی آنهاســت.
ــت:  ــان گف ــهردار کرم ــی ش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
یکــی از وظایــف شــهرداری و بــه واســطه ی آن معاونــت 
فرهنگــی اجتماعــی آن، توجــه بــه ایــن قشــر از جامعــه 

ــا نیســت  ــت آنه ــل معلولی ــه دلی ــه ب ــن توج اســت و ای
ــه  ــت ک ــی اس ــوان و ویژگی های ــی ت ــرای معرف ــه ب بلک

ــت. ــرار داده اس ــا ق ــد در آن ه خداون
وی افــزود: مشــکالت ایــن قشــر در جامعــه بســیار زیــاد 
ــده  ــه ش ــع تهی ــرح جام ــرای ط ــتلزم اج ــت و مس اس

ــت. ــژه ی آنهاس وی
ــهرداری  ــرد: ش ــان ک ــینی خاطرنش ــالم حس حجت االس
کرمــان تــا جایــی کــه توانســته بــه خصــوص در 
ــازی و  ــرا، مناســب س ــی در دســت اج ــای عمران طرح ه
ــرار داده  ــود ق ــتور کار خ ــروه را در دس ــن گ ــم ای تکری

ــت. اس
ــح  ــان تصری ــهردار کرم ــی ش ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
کــرد: ایــن برنامــه یکــی از برنامه هــای اکونومــوزه 
ــی  ــان کرمان ــی توانیاب ــرای میزبان ــه ب ــت ک ــی اس حیات
برگــزار شــده تــا آنهــا را بــرای اجــرای برنامه هــا یــاری و 

ــد. ــنا کن ــی آش ــکان فرهنگ ــن م ــا ای ب
ــش  ــه نمای ــگاه ب ــن نمایش ــه در ای ــاری ک ــت: آث وی گف
خالقیــت  نشــان دهنده ی  بی شــک  شــده  گذاشــته 
صاحــب اثــر اســت کــه وقــت زیــادی بــرای آن گذاشــته 
ــم و  ــه آســانی بگذری ــار آن ب ــد از کن شــده اســت و نبای
امیدواریــم بازدیــد کننــدگان هــر چــه کــرم خودشــان در 

ــد. حــق نمایشــگاه و ... اســت را انجــام دهن
گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه از 13 تــا 19 آذرمــاه ســال 
ــاعت 9  ــد از س ــدان می توانن ــاری برپاســت و عالقه من ج
صبــح تــا 16:30 بعدازظهــر بــرای بازدیــد بــه اکونومــوزه 
ــجد  ــب مس ــان جن ــزرگ کرم ــازار ب ــع در ب ــی واق حیات

وکیــل مراجعــه کننــد.

مستند دکتر باستانی پاریزی،
میهمان جشنواره بین المللی »حقیقت«

هفته فرهنگی قرآن و عترت، بهمن ماه در 
کرمان برگزار می شود

ــید  ــی س ــه کارگردان ــواره ب ــر در گه ــک عم ــتند ی مس
ــیب  ــراز و نش ــی پرف ــر زندگ ــینی روایتگ حمیدمیرحس
مــورخ،  باســتانی پاریزی  محمدابراهیــم  مرحــوم 
ــژوه و اســتاد  نویســنده، پژوهشــگر، شــاعر، موســیقی  پ
ــی  بازنشســته دانشــگاه تهــران در جشــنواره بیــن الملل
ــه نمایــش در  ــران »ســینماحقیقت« ب فیلــم مســتند ای

ــد. ــی آی م
ــمیرا  ــد از س ــروژه عبارتن ــن پ ــل ای ــان هنر/عوام کرم
ــا  ــز، غالمرض ــد و برنامه ری ــر تولی ــری مدی ــیخ مظف ش
ــرداری،  ــر تصویرب ــب زاده مدی ــا نجی ــعادت و علیرض س
ــتیار  ــی دس ــارا رحیم ــردار و س ــمی صداب ــد هاش محم
ــر  ــن اث ــده ای ــه کنن ــی تهی ــی درویش ــردان و عل کارگ
ــر  ــدی، دکت ــا احم ــون احمدرض ــرادی چ ــتند. و اف هس
پیــروز ارجمنــد، ســیدمحمود دعایــی، محمدعلــی 
علومــی، بلقیــس ســلیمانی و حمیــد و حمیــده باســتانی 
ــل دوربیــن ایــن مســتند قــرار گرفتــه  پاریــزی در مقاب

ــد. ان
 1304 مــاه  دی  ســوم  در  باســتانی پاریزی  اســتاد 
هجــری شمســی در پاریــز از توابــع شهرســتان ســیرجان 

در اســتان کرمــان متولــد شــد.وی تــا پایــان تحصیــالت 
 1320 ســال  و  کــرد  تحصیــل  پاریــز  در  ابتدایــی 
ــان  ــی کرم ــرای مقدمات ــود را در دانشس ــالت خ تحصی
ــال 132۵  ــم در س ــن دیپل ــس از گرفت ــه داد و پ ادام
ــالت  ــت و تحصی ــران رف ــه ته ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ب
ــال 1337 در  ــال کرد.س ــخ دنب ــته تاری ــود را در رش خ
آزمــون دکتــرای تاریــخ پذیرفتــه شــد و دوره دکتــرای 
تاریــخ را هــم در دانشــگاه تهــران گذرانــد. یکــی از علــل 
اقبــال مــردم بــه آثــار دکتــر باســتانی پاریزی عــالوه بــر 
صداقتــش در نقــل تاریــخ بیــان حــوادث بــا اســتفاده از 
ــی اســت کــه  ــف ادب ــف و ظرای شــعر و داســتان و لطای

ــرده اســت. ــر ک ــی و دلپذی ــخ را خواندن تاری
ــینمای مســتند  ــز گســترش س ــر اســت مرک ــل ذک قاب
دهمیــن  ســینمایی،  امــور  ســازمان  تجربــی  و 
ایــران  مســتند  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  دوره 
ــاه  ــا 21 آذرم ــای 14 ت ــینماحقیقت« را طــی روزه »س
ــا شــعار »حقیقــت بهتریــن راهنماســت« کــه  139۵، ب
از فرمایشــات حضــرت علــی)ع( اســت، در پردیــس 

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــو برگ ــینمایی چارس س

ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل  علیــزاده  محمدرضــا 
اســالمی اســتان کرمــان گفــت: هفتــه فرهنگــی قــرآن 
ــا 16 بهمــن مــاه ســال جــاری در  و عتــرت از دهــم ت

کرمــان برگــزار می شــود.
ــی و  ــورای هماهنگ ــه ش ــن جلس ــه در پنجمی  وی ک
ــان ســخن  ــی اســتان کرم گســترش فعالیت هــای قرآن
ــاد  ــه وزارت ارش ــی ک ــه داد: برنامه های ــت، ادام می گف
در خصــوص توســعه قــرآن برگــزار کــرده بســیار 

اثرگــذار بوده اســت.
علیــزاده بــا اشــاره بــه ایــن کــه بعضــی از ایــن برنامه ها 
ــت: در  ــود گف ــزار می ش ــاالنه برگ ــورت دو س ــه ص ب
ــام فاطمیــه نمایشــگاه  ــا ای ابتــدای امســال همزمــان ب

ــزار شــد. ــان برگ فاطمــی در کرم
ــان  ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
عتــرت  و  قــرآن  نمایشــگاه  یازدهمیــن  برگــزاری 
همزمــان بــا مــاه رمضــان را از دیگــر برنامه هــا دانســت 
ــا  ــان ب ــن رمض ــاه جش ــن م ــن در ای ــزود: همچنی و اف
هــدف توســعه فعالیت هــای قرآنــی در کرمــان برگــزار 

شــد.

ــه  ــه اینکــه آزمــون کارکنــان دولــت ب ــا اشــاره ب وی ب
صــورت الکترونیکــی در اســتان برگزار شــد خاطرنشــان 
کــرد: آزمــون کارکنــان آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز 
بــه صــورت مجــزا در دی ماهامســال برگــزار می شــود.

ــی و  ــه فرهنگ ــه 200 موسس ــان اینک ــا بی ــزاده ب علی
ــی در اســتان وجــود دارد گفــت: هفتــه فرهنگــی  قرآن
قــرآن و عتــرت  از دهــم تــا 16 بهمــن مــاه امســال در 

ــود. ــزار می ش ــان برگ کرم
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن هفتــه بــا هــدف تبییــن و 
ــود  ــزار می ش ــتان برگ ــی در اس ــگ قرآن ــج فرهن تروی
ــا 3۵  ــی ب ــنواره قرآن ــه 1۵ جش ــن هفت ــزود: در ای اف
موضــوع بــا همــکاری همــه دســتگاه های اســتان 

برگــزار می شــود.
ــان   ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــرآن  ــه هفتــه ق ــا رســیدن ب ــه ایــن کــه ت ــا اشــاره ب ب
ــود  ــی می ش ــاه قرآن ــدت دو م ــه م ــتان ب ــای اس فض
ــا مشــارکت  ــراز امیــدواری کــرد: همــه دســتگاه ها ب اب
ــد از  ــرت بتوانن ــرآن و عت ــه ق ــزاری هفت ــود در برگ خ

ــد شــوند ــره من ــور الهــی به ــه ن ــن گنجین ای

نخستین مركز فراگیر كانون پرورش 
فكری در كرمان افتتاح می شود 

نخســتین مرکــز فرهنگــی هنــری فراگیــر کانــون پــرورش 
ــنوا و  ــا، ناش ــان نابین ــودکان و نوجوان ــژه ی ک ــری وی فک

ــود. ــاح می ش ــی، افتت ــمی حرکت ــول جس معل
ــر  ــر در سراس ــری فراگی ــی هن ــز فرهنگ ــون 27 مرک تاکن
ــدازی شــده اســت و بیست وهشــتمین مرکــز  کشــور راه ان

ــد. ــایش می یاب ــان گش ــاه در کرم ــز روز 13 آذرم نی
ــری  ــی هن ــز فرهنگ ــازی مرک ــازی و مناسب س ــا بازس ب
شــماره یــک کرمــان بــرای راه انــدازی مرکــز فراگیرکانــون؛ 
ــژه  ــای وی ــان دارای نیازه ــودکان و نوجوان ــس ک ــن پ از ای
از  خــود  هم سن وســاالن  دیگــر  کنــار  در  می تواننــد 
هــم کاری  بــا  شــوند.  بهره منــد  کانــون  فعالیت هــای 
اداره کل بهزیســتی اســتان نیــز امکاناتــی نظیــر برجســته 
بــرای  ســروش  نرم افــزار  و  بریــل  کتاب هــای  نــگار، 
بــه  کانــون  هنــری  فرهنگــی  فعالیت هــای  ارایــه ی 
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 
ــاز  ــی آغ ــارک باغ مل ــه( پ ــارراه ولی عصر)عجل اهلل فرج چه

بــه کار می کنــد.
حـضور حوزه هنری كـرمان

 در جشنواره رويش 
مســئول واحــد هنرهــای تصویــری حــوزه هنــری کرمــان 
از حضــور فیلم ســازان اســتان در دهمیــن جشــنواره فیلــم 

کوتــاه دینــی رویــش خبــر داد.
ــن  ــان/ محس ــتان کرم ــری اس ــوزه هن ــی ح ــط عموم رواب
ــا چهــار  مجیــدی گفــت: حــوزه هنــری اســتان کرمــان ب
ــی  ــاه دین ــم کوت ــنواره فیل ــن جش ــاه در دهمی ــم کوت فیل

ــد. ــور می یاب ــش حض روی
ــی معیــن  ــه کارگردان وی افــزود: فیلــم هــای »ســاعت« ب
محمدرضــا  کارگردانــی  بــه  ابــد«  ایران پور،»حبــس 
ــه کارگردانــی علیرضــا  عســکری، »ُمهــرم« و »هاشــمر« ب
فخــری زاده از جملــه آثــاری هســتند کــه از حــوزه هنــری 
اســتان کرمــان در ایــن دوره از جشــنواره رویــش حضــور 
ــد. مســئول واحــد هنرهــای تصویــری حــوزه هنــری  دارن
کرمــان عنــوان کــرد: دهمیــن دوره جشــنواره فیلــم کوتــاه 
دینــی رویــش بــه همــت حــوزه هنــری در قالب داســتانی، 
ــای  ــه ه ــی و جوان ــش مل ــی در دو بخ ــتند و پویانمای مس
رویــش بــه صــورت رقابتــی از 27 تــا 30 دی مــاه 139۵ 

در شــهر مشــهد مقــدس برگــزار مــی شــود. 
ــی  ــاه دین ــم کوت ــنواره فیل ــرد: جش ــان ک ــر نش وی خاط
رویــش محملــی بــرای شــناخت قابلیــت ســینمای دینــی 
ــرای معرفــی  ــا بســتری مناســب ب در ابعــاد ملــی اســت ت
ــن، اخــالق،  ــوم دی ــه آثارشــان مفه فیلم ســازانی باشــد ک
امیــد و نجابــت و ســبک زندگــی ایرانــی اســالمی را ترویــج 
ــزه و  ــد آوردن انگی ــرای پدی ــز عرصــه ای ب ــد و نی ــی کن م
امیــد در فیلم ســازان جــوان و آینده ســازان ســینمای 

ــران اســت. ــه ای ای حرف
پـالتوی شهرسـتان زرند به 

بهره برداری رسید 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اســتاندار،مدیر  حضــور  بــا 
اســالمی اســتان،رئیس مجمــع نماینــدگان اســتان در 
ــگ  ــی فرهن ــی از اهال ــالمی و جمع ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــاح و ب ــد افتت ــتان زرن ــاخانه( شهرس و هنر،پالتو)تماش

بهربــرداری رســید .
محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان کرمــان در مراســم افتتــاح ایــن تماشــاخانه، گفــت: 
ــد  ــتان زرن ــروز در شهرس ــه  ام ــو ک ــن پالت ــر ای ــالوه ب ع
ــهرهای  ــای ش ــید، پالتوه ــرداری رس ــه بهرب ــاح و ب افتت
رفســنجان و ســیرجان نیــز 70 درصــد 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 
ــرداری  ــره ب ــه به ــی ب ــاد مقاومت ــتای اقتص ــاه و در راس م
ــال  ــون ری ــارد و ۵00 میلی ــک میلی ــزود: ی ــید. وی اف رس
ــن  ــات ای ــز امکان ــازی و تجهی ــه س ــرای محوط ــار ب اعتب
تماشــاخانه هزینــه شــده اســت. محمــدی گفــت: بوســتان 
هنرمنــدان نیــز توســط شــهرداری احــداث و در کنــار ایــن 
ــگاه  ــرا، آموزش ــر فرهنگس ــی نظی ــش، امکانات ــاالر نمای ت
ــه  ــم نام ــود. تفاه ــی ش ــدازی م ــینما راه ان ــری و س هن
ســاخت شــش پالتــوی نمایــش در شــهرهای اســتان 
ــه ســال گذشــته  ــود ک ــی ب ــه تفاهــم های ــان از جمل کرم
ــر وقــت  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و اســتاندار  بیــن وزی
کرمــان ،و بــا پیگیــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان کرمــان امضــا گردیــد. بــا امضــای ایــن تفاهــم نامه، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 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 
تماشــاخانه ها از ســوی اســتانداری بــه شــهرداری های 

ــاد شــده، ســپرده شــد . شــهرهای ی
بايد برای توسعه قرآن از ابزارهای نوين 

استفاده شود 
حمیــد ذکاء اســدی، معــاون سیاســی اســتاندار کرمــان بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه بــرای توســعه قــرآن بایــد از ابزارهــای 
ــزار  ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ــت: ب ــود گف ــتفاده ش ــن اس نوی
ــرد،  ــی ایجــاد ک ــز قرآن ــک مرک ــه ی ــر خان می شــود در ه
ــر  ــانی در ام ــن اطالع رس ــای نوی ــد از روش ه ــن بای بنابرای

توســعه قــرآن و ترویــج فرهنــگ قرآنــی اســتفاده کــرد
ذکاء اســدی 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 
ــلمان و دارای  ــا مس ــدان م ــه هنرمن ــم ک ــاور کنی ــد ب بای
اعتقــادات دینــی هســتند تصریــح کــرد: نبایــد بــه ظاهــر 
افــراد نــگاه کــرد و از طرفــی حافظــان قــرآن نیــز هنرمنــد 
ــم را  ــرآن کری ــدی ق ــا هنرمن ــته اند ب ــه توانس ــتند ک هس

ــد. ــظ کنن ــف حف ــه شــیوه های مختل ب



سالمت

عالئم و عوارض ورزش بیش از حد
۵ عالمتــی کــه نشــان می دهــد بیــش از انــدازه 

کرده ایــد؛ ورزش 
خسته شدن

ــد  ــتر ب ــم بیش ــه کرده ای ــی کاری ک ــا وقت ــه ی م هم
ــم، در  ــرار می کنی ــا خــوب، از حــرف زدن ف اســت ت

مــورد ورزش هــم همیــن طــور اســت.
اگرچــه همــان پیــدا کــردن انگیــزه ی اولیــه ی ورزش 
هــم بــرای خیلی هــا یــک چالــش بــزرگ اســت، امــا 
ــه ورزش معتــاد شــده اند، دیگــر دل  بعضی هــا کــه ب
کنــدن از ورزش برایشــان کار بســیار ســختی اســت.
بــدن مــا بــرای اینکــه بتوانــد بــا دشــواری های 
مختلــف مبــارزه کنــد و بــرای امــور روزمــره آمــاده 
ــتراحت دارد. ــبی اس ــزان مناس ــه می ــاز ب ــود، نی ش

ــط  ــک خ ــدازه، ی ــش از ان ــن ورزش، و ورزش بی بی
ــک  ــما کم ــه ش ــا ب ــت. م ــرق اس ــازک ف ــی ن خیل
ــده ای  ــتن آین ــرای داش ــد ب ــا بدانی ــرد ت ــم ک خواهی
ــرای  ــط ب ــن خ ــمت ای ــدام س ــالم تر، ک ــر و س بهت

ــت. ــح اس ــتن صحی ــدم برداش ق
ــاس  ــا احس ــد ت ــتگی می کنی ــاس خس ــتر احس بیش

ــادابی ش
ــردن،  ــرای ورزش ک ــل ب ــن دالی ــی از اصلی تری یک
ــرای  ــه ب ــت ک ــن اس ــدام، ای ــب ان ــدای از تناس ج
گذرانــدن پیــچ و تاب هــای زندگــی و چســبیدن بــه 

برنامه هــای مراقبتی تــان، پــر انــرژی بمانیــد.
امــا اگــر پــس از ورزش تمــام روز احســاس خســتگی 
را  برنامه تــان  بایــد  می گیــرد،  بــر  در  را  شــما 
ــای  ــا نیازه ــا ب ــد ت ــی کنی ــاره طراح ــی و دوب بررس

ــود. ــب ش ــما متناس ــی ش بدن
بــا ورزش بیــش از انــدازه، بدنتــان بــه شــما اخطــار 
ــاز  ــالم نی ــدار مناســبی اســتراحت، اع ــه مق داده و ب

می کنــد.
خــواب کم یا در کل بی خوابی

ــد  ــر بع ــا اگ ــتید، و ی ــو هس ــر در کل روز خوابال اگ
ــان  ــده خوابت ــته کنن ــخت و خس ــن س ــک تمری از ی
ــرد، احتمالــش وجــود دارد کــه بخاطــر ورزش  نمی ب

ــدازه باشــد. بیــش از ان
هورمونی ناهماهنگی 

ــش  ــی ورزش بی ــوارض جانب ــن ع ــی از جدی تری یک
ناهماهنگــی هورمونــی اســت.  ایجــاد  انــدازه،  از 
حــال  می کنیــد  احســاس  مواقــع  بیشــتر  اگــر 
ــما  ــه ی ش ــادت ماهیان ــر ع ــا اگ ــد ی ــی نداری خوش
نامنظــم شــده اســت، ممکــن اســت ایــراد از روتیــن 

باشــد. ورزشــی تان 
در حالیکــه ورزش کــردن بــه انــدازه ی متعــادل، 
ــان ســالم  ــی بدنت ــا سیســتم ایمن ــد ت کمــک می کن
ــم  ــرا به ــدازه آن ــش از ان ــد، ورزش بی ــوی بمان و ق
ــف  ــاد و ضع ــتگی زی ــث خس ــت، و باع ــد ریخ خواه

ــد. ــد ش ــان خواه ــی بدنت ــتم ایمن سیس
ــرای  ــی ب ــواد غذای ــن م ــد: بهتری ــن بخوانی همچنی

ــون ــم هورم تنظی
احساس گرفتگی و افسردگی دارید

هورمون هایــی  انتشــار  باعــث  ورزش  اگرچــه 
ــاداب و  ــما را ش ــول روز ش ــه در ط ــد ک ــد ش خواه
پــر انــرژی نــگاه می دارنــد، امــا ورزش بیــش از 
ــال  ــه و کام ــته، گرفت ــما را خس ــس، ش ــدازه برعک ان

ــرد. ــد ک ــزه خواه ــی انگی ب
ریکاوری آهسته

اگــر بصــورت منظــم بــدون اینکــه بــه بدنتــان 
ــدید ورزش  ــد، ش ــازش را بدهی ــورد نی ــتراحت م اس
کنیــد، آنوقــت هنگامــی کــه بدنتــان آســیب ببینــد 
ــاره  ــتگی دوب ــه آهس ــان ب ــوید، بدنت ــار بش ــا بیم ی

ــت. ــد گرف ــرژی خواه ان
ــی  ــه کامل ــان ب ــا بدنت ــد ت ــازه ندهی ــر اج ســپس اگ
ــان  ــود، تالش هایت ــکاور ش ــد و ری ــدا کن ــود پی بهب
هیــچ نتیجــه ی مثبتــی در بــر نخواهــد داشــت، 
ــالم و  ــی س ــا بدن ــد ت ــر ورزش می کنی ــا اگ مخصوص

ــید. ــته باش ــدام داش ــوش ان خ
ــت  ــی ســالم اهمی ــرای داشــتن بدن اگرچــه ورزش ب
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 
ــا در  ــد ب ــا می توانی ــد ام ــا داری ــه ماهیچه ه آوردن ب
ــه  ــاندن ب ــیب رس ــوق از آس ــوارد ف ــن م ــر گرفت نظ

بــدن خــود جلوگیــری کنیــد.
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ــتان  ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــاون فرهنگ مع
کرمــان گفــت: بایــد گفتمــان جوانــی را زنــده کنیــم 
و ایــن گفتمــان زمانــی دوبــاره رایــج مــی شــود کــه 
ــه  ــی ک ــیله جوانان ــه وس ــود را ب ــاختار خ ــم س بتوانی

ــم. ــا کنی ــد احی ــوده ان ــه ب همیشــه در صحن
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان/ روح اهلل 
ــت  ــازی و نشس ــتین دوره توانمندس ــدی در نخس اس
ــان  ــاد جوان ــردم نه ــای م ــازمان ه ــی س ــم اندیش ه
ــی  ــورای هماهنگ ــت ش ــه هم ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ســازمان هــای مــردم نهــاد اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان کرمــان در محــل هتــل آســمان برگــزار شــد 
ــر  ــرات در ســال هــای اخی ــار کــرد: شــتاب تغیی اظه
ــادی  ــای زی ــش ه ــب چال ــوده و موج ــاد ب ــیار زی بس
شــده بطوریکــه بیشــترین آســیب را جوانــان در ایــن 
ــان  ــور جوان ــد و الزم اســت ام ــوده ان حــوزه شــاهد ب

ــود. ــازماندهی ش س
ــد  ــوری نیازمن ــر کش ــدار ه ــعه پای ــزود: توس وی اف
ــه نظــر  ــا متاســفانه ب ــان اســت ام توســعه امــور جوان
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــی ب ــه جامع ــد برنام ــی رس م
جوانــان وجــود نــدارد و حتــی در برخــی مــوارد 
ــام  ــه ن ــازمانی ب ــود س ــر وج ــی ب ــاز مبن ــاس نی احس
ــا  ــه م ــرد: کاری ک ــح ک ــدی تصری ــان نیست.اس جوان
بایــد انجــام دهیــم ایــن اســت کــه گفتمــان جوانــی 
ــج  ــاره رای ــی دوب ــان زمان ــن گفتم ــم، ای ــده کنی را زن
مــی شــود کــه بتوانیــم ســاختار خــود را بــه وســیله 
ــوده  ــه ب ــت و در صحن ــه فرص ــه همیش ــی ک جوانان
ــازمان  ــام س ــد از ادغ ــت: بع ــم.وی گف ــا کنی ــد احی ان

ــرای  ــکالتی ب ــی مش ــت بدن ــا تربی ــان ب ــی جوان مل
ــدام از  ــا هیچک ــه مســبب آنه ــان ایجــاد شــد ک جوان
مــا نبودیــم امــا دو محــور را در دســتور کار قــرار داده 
ــم؛ نخســت بحــث مشــارکت نهادمنــد اجتماعــی و  ای

ــان. ــور جوان ــتادهای ام ــاماندهی س ــپس س س
ــتان  ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــاون فرهنگ مع
ــوزه  ــار در ح ــق آم ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
مشــارکت نهادمنــد اجتماعــی موفــق عمــل کــرده ایــم 
ــال در  ــای فع ــمن ه ــداد س ــفانه تع ــا متاس ــت: ام گف

ــمن  ــال 94، 38 س ــا در س ــود، ام ــر ب ــال 93 صف س
ــال  ــکل فع ــروز 48 تش ــد و ام ــت کردن ــوز دریاف مج
ــم  ــکل ه ــه 23 تش ــن اینک ــت، ضم ــده اس ــه ش اضاف

ــد. ــی دارن ــال بررس ــای در ح ــده ه پرون
ــش  ــال افزای ــل دنب ــن دلی ــه ای ــرد: ب ــان ک اســدی بی
ســمن هــا هســتیم کــه یکــی از شــاخص هــای 
افزایــش مشــارکت اجتماعــی را وجــود ســمن هــا مــی 
ــوان  ــر ج ــر ۵000 نف ــه ازای ه ــالوه ب ــه ع ــم، ب دانی
بایــد یــک ســمن وجــود داشــته باشــد یعنــی بایســتی 

ــم. ــازماندهی کنی ــان س ــکل را در کرم 200 تش
ــه  ــا ب ــکل ه ــی تش ــد کم ــر رش ــالوه ب ــت: ع وی گف
ــن راســتا،  ــی هــم هســتیم و در ای ــال رشــد کیف دنب
ــه همــت  ــر 32 کارگاه آموزشــی ب ــه اخی در ســه ماه
تشــکل هــا برگــزار شــده اســت و امیدواریــم فعالیــت 

ــم. ــش دهی ــم افزای ــم بتوانی ــی را ه ــای برون ه
ــتان  ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــاون فرهنگ مع
ــور  ــاماندهی ام ــتادهای س ــه س ــن ب ــان همچنی کرم
جوانــان نیــز اشــاره و یــادآوری کــرد: 21 دســتگاه در 
ــان در  ــد و کرم ــه دور هــم جمــع شــده ان ــن زمین ای
ایــن زمینــه بــه عنــوان الگویــی شایســته بــرای ســایر 
اســتان هــا تعییــن شــده اســت، در مجمــوع اســتان 
ــال  ــان در س ــرای جوان ــی ب ــه اجرای ــم از 1۵ مصوب ه

ــم. ــه در ســال 94 رســیده ای ــه 1100 مصوب 93 ب
ــس  ــن نف ــرح کمپی ــزاری ط ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
بکــش کــه توســط انجمــن دانــش ورزان جــوان 
ــا  ــت م ــرد: درخواس ــح ک ــد، تصری ــزار ش ــان برگ کرم
ایــن اســت کــه مدیــرکل اجتماعــی و فرهنگــی 
ــی  ــل ارتباط ــته پ ــد گذش ــان مانن ــتانداری کرم اس

ــد. ــی باش ــای دولت ــازمان ه ــا س ــا ب ــکل ه تش
اســدی گفــت: درخواســت مهــم تــر مــا بحــث بودجــه 
ــا  ــه م ــان ب ــوزه جوان ــم در ح ــا داری ــه تقاض ــت ک اس
کمــک شــود، چراکــه در بودجــه 93 بســیاری از برنامه 
ــازمان  ــت از س ــه حمای ــه برنام ــان از جمل ــای جوان ه
هــای مــردم نهــاد، حمایــت از فعالیــت هــای اوقــات 
فراغــت و... حــذف شــد کــه امیدواریــم ایــن جریــان 

امســال تکــرار نشــود.

بـاید گفتـمان جـوانی را زنـده کـنیم

پهلوان کسی است که جلوی فساد و ظلم بایستد
مراســم  در  فوتبــال  فدراســیون  پیشــین  رییــس 
ــانس  ــه ش ــان اینک ــا بی ــداری ب ــز ده ــاد پروی زنده ی
زیــادی بــرای صعــود بــه جــام جهانــی فوتبــال داریــم، 
ــه او  ــد ب ــدی اســت و بای ــرد کاربل ــت: کــی روش ف گف
احتــرام گذاشــت تــا بتوانیــم حضــور خــود را در جــام 

ــم. ــی کنی ــال قطع ــی فوتب جهان
در  خبرنــگاران  جمــع  در  دادکان  محمــد  ایســنا/ 
رابطــه بــا حضــورش در مراســم ســالگرد زنده یــاد 
پرویــز دهــداری بیــان کــرد: بــه اعتقــاد مــن دهــداری 
ــه عنــوان یــک معلــم اخــالق همیشــه  نمــرده بلکــه ب
در یادهــا باقــی اســت. اگــر امــروز بــه وی لقــب معلــم 
را  پهلوانــی  و  اخالق مــداری  ایــن  بدهنــد  اخــالق 
ــده هســتند  ــا زن ــه پیشکســوتان م ــی ک ــد در زمان بای
اینگونــه مراســم ها برگــزار شــود نــه زمانــی کــه 
ــم  ــب معل ــن لق ــر ای ــه خاط ــداری ب ــد. ده می میرن
ــه خــود اختصــاص داده چــون  اخــالق و فرهنــگ را ب
حــرف دل مــردم را مــی زد. پهلــوان کســی اســت کــه 
اگــر در اجتمــاع ظلــم و ســتیز را می بینــد آن را 

ــد. ــالش کن ــردم ت ــق م ــه عش ــد و ب ــو کن بازگ
وی گفــت: هــر کســی بتوانــد درد و دل مــردم را 
ــاد  ــم و فس ــا و ظل ــوی بی عدالتی ه ــد و جل ــو کن بازگ

ــت. ــی اس ــوان واقع ــتد آن پهل بایس
دادکان پیرامــون ایــن پرســش کــه چــرا امــروز حضــور 
ــال دارد،  کم رنگــی در عرصــه ورزش و بخصــوص فوتب
ــن حضــور خــود را در  ــم ای ــن ســعی می کن ــزود: م اف
ــروز  ــه ام ــا ب ــال ۵6 ت ــم و از س ــگ کن ــگاه پررن دانش
ــی  ــغل معلم ــه در ش ــت ک ــال اس ــه 40 س ــک ب نزدی
فعالیــت می کنــم. اگــر امــروز در ورزش و فوتبــال 
می کنــم  تــالش  آزاد  دانشــگاه  در  نــدارم  ســمتی 
ــژه  ــه وی ــه ورزش و ب ــی را در عرص ــای خوب فعالیت ه
فوتبــال داشــته باشــم. مهــم خدمــت کــردن اســت نــه 

ــاب. کســب الق
ــه  ــان اینک ــا بی ــال ب ــیون فوتب ــس پیشــین فدراس ریی
ــت:  ــد، گف ــداد می کن ــا بی ــال م ــی در فوتب بی اخالق
در حــال حاضــر معلــم اخــالق در فوتبــال کــم اســت 
ــوان را مطــرح  ــن عن ــوان ای ــا می ت ــا در بلندگوه و تنه
ــص  ــدون نق ــا ب ــال م ــر فوتب ــال حاض ــرد.  در ح ک
نیســت. البتــه در زمــان مــن نیــز فوتبــال نقص داشــت 
ــا و زد  ــا االن بی اخالقی ه ــتم ام ــر آن نیس ــن منک و م
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 برترین هــای آســیا چــرا 
ــا  ــتن تنه ــا داش ــران حضــور نداشــت و آی ــده ای نماین
ــی اســت،  ــا کاف ــال م ــرای فوتب ــب رییــس AFC ب نای
افــزود: چــرا ایــن مســاله را زمانــی کــه ســعیدلو 
ــن  ــود و م ــت ب ــی وق ــت بدن ــازمان تربی ــس س ریی
ــه  ــال در کمیت ــیون فوتب ــس فدراس ــوان ریی ــه عن ب
اجرایــی بــودم و همزمــان دو کرســی در  AFC و فیفــا 
ــه  ــان کمیت ــا در آن زم ــیدید. م ــن نپرس ــتم ای را داش
اجرایــی داشــتیم کــه بــه راحتــی از دســت دادیــم. مــا 
ــه  ــختی گرفت ــه س ــان ب ــه در آن زم ــی هایی ک کرس
بودیــم را بــه راحتــی از دســت دادیــم و ایــن هــم بــه 
ــورت  ــته ص ــه در گذش ــود ک ــی ب ــر زد و بندهای خاط
ــی  ــت بدن ــادی رییــس ســازمان تربی ــی آب ــت. عل گرف
وقــت قصــد داشــت همــان زمــان رییــس فدراســیون 
ــالم شــد  ــان اع ــا در همــان زم ــز باشــد ام ــال نی فوتب
ــو  ــن عض ــان م ــدارد. در آن زم ــود ن ــکان وج ــن ام ای
ســه کمیتــه بــودم و کمیتــه اجرایــی را نیــز بــر 
ــا را از  ــه کمیته ه ــفانه هم ــه متاس ــتم ک ــده داش عه
دســت دادیــم. االن داشــتن کرســی بــه عنــوان نایــب 
رییــس AFC یــا کمیتــه فوتســال فیفــا کرســی مهمــی 
نیســت، مهــم عضــو بــودن در کمیتــه اجرایــی فیفــا و 

ــت. ــی اس ای اف س

ــرای  ــادی ب ــانس زی ــا ش ــه م ــان اینک ــا بی دادکان ب
صعــود بــه جــام جهانــی فوتبــال داریــم، گفــت: 
کــی روش فــرد کاربلــدی اســت و بایــد بــه او احتــرام 
گذاشــت و بــه اضافه خواهــی او کاری نداشــته باشــیم. 
او ســرمربی موفقــی اســت و قطعــا بــا حضــور او تیــم 
ــرد. ــد ک ــود خواه ــی صع ــام جهان ــه ج ــران ب ــی ای مل

وی گفــت: در طــول چهار، پنج ســالی کــه وی در راس 
تیــم ملــی فوتبــال قــرار گرفتــه اســت توانســته 100 
ــته  ــا در گذش ــد آی ــک بزن ــی مح ــم مل ــن در تی بازیک
ــه  ــد ک ــر می گوین ــت؟ اگ ــوده اس ــه ب ــن گون ــز بدی نی
ــب  ــی روش طال ــد و ک ــادی دادن ــارات زی ــه وی اختی ب
می گویــم  مــن  اســت  زیــادی  اضافه خواهی هــای 
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 
ــدون  ــه ب ــد ک ــازه دهی ــرد. اج ــی بب ــام جهان ــه ج را ب
هیچگونــه حاشــیه کــی روش تیــم را بــه جــام جهانــی 

ببــرد تــا دل مــردم خوشــحال شــود.
دادکان در پاســخ بــه پرســش یکــی دیگــر از خبرنگاران 
ــران  ــم ای ــال 2016 تی ــد در س ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــوده،  ــق ب ــا موف ــن تیم ه ــوان یکــی از موفق تری ــه عن ب
افــزود: مــن معتقــدم کــی روش فــرد کاربلــدی اســت 
ــج  ــه نتای ــر ب ــال اخی ــه س ــته ایم در س ــه توانس و اینک
ــق  ــرد موف ــم نشــان از عملک ــدا کنی ــی دســت پی خوب

کــی روش اســت. مــا بایــد بــه افــرادی چــون کــی روش 
و برانکوهــا احتــرام بگذاریــم زیــرا نســبت بــه مربیــان 
ایرانــی عملکــرد موفقــی داشــتند و در موفقیــت تیــم 

ــادی داشــته اند.   ــه امــروز نقــش زی ــا ب ت
ــه  ــعیدلو ک ــاد دارم در دوره س ــه ی ــن ب ــزود: م وی اف
ــود کفاشــیان  ــت ب ــی وق ــت بدن رییــس ســازمان تربی
قــرار بــود مــن را بــه عنــوان نامــزد حضــور در کمیتــه 
اجرایــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا مطــرح کنــد امــا 
ــا  ــد اجــازه کار داده نشــده اســت. واقع ــن گفتن ــه م ب
ــه  ــن را ب ــز می خواســت م ــیان خــودش نی ــر کفاش اگ
ــد باالدســتی های  ــی کن ــی معرف ــه اجرای ــوان کمیت عن
مــا  کشــور  در  نمی دادنــد؟  او  بــه  کار  اجــازه  وی 
اجرایــی بســیار مهمتــر  افتخــار داشــتن کمیتــه 
نقــش  زیــرا در تصمیم گیری هــا می توانیــم  اســت 
ــه هــر حــال زد و بندهــای  بســزایی داشــته باشــیم. ب
دولــت قبــل ســبب شــد تــا پســتی کــه قــرار بــود در 
ــی  ــه راحت ــود ب ــپرده ش ــن س ــه م ــی ب ــه اجرای کمیت
ــا  ــن قضای ــان ای ــاج در جری ــه ت ــم. البت از دســت بدهی
بــود و مــدارک مــن را چندیــن بــار بردنــد امــا رییــس 
ســازمان تربیــت بدنــی وقــت اجــازه ایــن کار را نــداد.
تاکیــد کــرد: کرســی هایی کــه کفاشــیان  دادکان 
امــروز در AFC گرفتــه اســت اجرایــی نیســت و قطعــا 
ــیا  ــای آس ــم در برترین ه ــا نتوانی ــه م ــده ک ــبب ش س
ــد تــالش  ــا بای ــران داشــته باشــیم. م نماینــده ای از ای
کنیــم کــه در کمیتــه اجرایــی کرســی داشــته باشــیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر روزی کــی روش 
ــا او  ــران ب ــردم ای ــورد م ــرود، برخ ــران ب ــال ای از فوتب
چگونــه خواهــد بــود، گفــت: کــی روش بــرای فوتبــال 
ــام  ــه ای انج ــیده و کار حرف ــادی کش ــات زی ــا زحم م
ــت  ــادی پش ــیه های زی ــروز حاش ــر ام ــت و اگ داده اس
ســر او اســت و اختیــارات زیــادی داده انــد بایــد همــان 
ــتند  ــد، می دانس ــه وی داده ان ــارات ب ــه اختی ــراد ک اف
ــذار  ــارات واگ ــن اختی ــد در حــد چارچــوب ای ــه بای ک
ــم  ــد تی ــالش می کن ــی روش ت ــه ک ــن ک می شــد. همی
ملــی ایــران آبرومندانــه در هــر رقابتــی پیــروز میــدان 
ــی اســت و  ــن مرب ــق ای باشــد، نشــان از عملکــرد موف
ــد  ــراد بگیــرد، نبای ــه کــی روش ای هــر کســی امــروز ب
ــا در  ــرا م ــود زی ــه او داده ش ــن کاری ب ــازه چنی اج
ــام  ــه ج ــود ب ــه صع ــاز ب ــه نی ــتیم ک ــه ای هس مرحل
جهانــی داریــم و ایــن انتقادهــا راه بــه جایــی نخواهــد 

بــرد.

خبر

كرمان نايب قهرمان جودو بانوان 
كشور شد

ــت و  ــان در بیس ــتان کرم ــوان اس ــودو بان ــم ج تی
بزرگســاالن  قهرمانــی  مســابقات  دوره  پنجمیــن 
ــرد. ــب ک ــی را تصاح ــب قهرمان ــوان نای ــور عن کش
روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان/ بیســت و 
پنجمیــن دوره رقابــت هــای جــودو قهرمانــی کشــور 
ــت  ــور بیس ــا حض ــاه ب ــوان 12 آذرم ــش بان در بخ
اســتان و بــه میزبانــی اســتان ســمنان برگــزار شــد .
گفتنــی اســت در ایــن دوره از مســابقات تیــم جــودو 
ــتی  ــری و سرپرس ــا مربیگ ــان ب ــتان کرم ــوان اس بان
خانــم فهیمــه عباســی موفــق بــه کســب مقــام دوم 

تیمــی ایــن دوره از مســابقات شــد.
در ایــن دوره از مســابقات محبوبــه حریفــی در وزن 
منهــای 78 مقــام نخســت و مــدال طــالی ایــن دوره 

از مســابقات را بدســت آورد .
ــام  ــای 48 مق ــی در وزن منه ــور فریدون ــا پ فاطیم
دوم و مــدال نقــره ایــن دوره از مســابقات را کســب 
ــی و صوفیــه  ــم هــا فاطمــه محمــد رضای کــرد. خان
عناویــن   70 و   ۵2 منهــای  اوزان  در  زیدآبــادی 
ــد  ــن دوره از مســابقات را بدســت آوردن پنجمــی ای
و مریــم غفــوری مقــام 7 وزن منهــای۵7 را بدســت 

آورد.

سـقوط برای سلـطان التـساوی!
سعید قرايی

بــرای  نتیجــه ی دامنــه دار  بدتریــن  اصــوال مســاوی 
ــه  ــه ای ک ــود... نتیج ــوب می ش ــال محس ــم فوتب ــک تی ی
وضعیــت یــک تیــم را در بالتکلیفــی محــض نگــه مــی دارد 
ــی  ــال ب ــا آن کام ــه ب ــم را در رابط ــن تی ــه  مخاطبی و هم

ــد... ــز می کن ــزه و آچم انگی
شــاید چنــد شکســت متوالــی بتوانــد تکلیــف یــک تیــم را 
بــرای تصمیم گیــری پیرامونــش بیشــتر مشــخص کنــد و 
دســت و دل هــا را بــرای تصمیم گیــری بــرای آن قــرص و 
محکــم کنــد امــا تــداوم مســاوی ها ســبب می شــود کــه 
ــد  ــاز بمان ــازی بعــد ب ــرای ب ــه فکــر همــه فرصــت ب در ت
ــا جایــی کــه شــور و گنــد ایــن تســاوی های دامنــه دار  ت

در بیایــد...!
مــس در فصلــی کــه بــه لیــگ یــک ســقوط کــرد، از 30 
ــرد...  ــت ک ــه اش ثب ــازی خــود 19 تســاوی را در کارنام ب
ــا  ــود را ب ــای خ ــوم بازی ه ــش از دو س ــزی بی ــی چی یعن
همــان نتیجــه ی لعنتــی پشــت ســر گذاشــت... نتیجــه ای 
کــه در ایــن فصــل بازهــم بیشــتر از همیشــه بــرای مــس 
تکــرار شــده اســت و مــس از 1۵ بــازی خــود در ده بــازی 
بــه نتیجــه ی مســاوی رضایــت داده اســت... چیــزی شــبیه 
ــم از  ــن تی ــه ســقوط ای ــه منجــر ب ــاری ک ــان آم ــه هم ب

لیــگ برتــر شــد...
مــس در حالــی رکــورد دار بالمنــازع تســاوی در فوتبــال 
ــدا  ــب پی ــه ســلطان التســاوی لق ــران شــده اســت و ب ای

ــرطان،  ــک س ــد ی ــه همانن ــن نتیج ــه ای ــت ک ــرده اس ک
مــرگ تدریجــی محســوب می شــود و مثــل یــک موریانــه 
ــوی  ــه نح ــود ب ــدول بج ــم را در ج ــگاه تی ــد جای می توان
ــه طــور  ــا یــک شکســت، ب کــه پــس از چنــد تســاوی، ب
کلــی جایــگاه تیــم را چنــان ویــران کنــد کــه فقــط آثــار 
ــه جــدول یافــت شــود... دقیقــا هماننــد اتفاقــی  آن در ت
کــه در آخریــن دوره حضــورش در لیــگ برتــر بــرای مــس 

ــود! رخ داده ب
ــن از آن  ــر راه آه ــی براب ــاوی خانگ ــه ی تس ــب نتیج کس
ــا ارزش  ــاوی های ب ــام تس ــه تم ــود ک ــی ب ــته نتایج دس
ــرد  ــرب ک ــی ارج و ق ــم ب ــه را ه ــارج از خان ــس در خ م

ــده  ــرو ش ــاوی روب ــرض تس ــا م ــما ب ــس رس ــاال م و ح
اســت... ویروســی کــه قبــاًل ایــن تیــم را بــه شــدیدترین 
ــی  ــه تیم ــن ک ــت. ای ــای درآورده اس ــن از پ ــکل ممک ش
بــه بــالی تســاوی مواجــه می شــود نشــات گرفتــه 
ــت و  ــم اس ــی در تی ــع تکلیف ــی و رف ــی بی تفاوت از نوع
ــت داده  ــود از دس ــردن را در خ ــه ب ــل ب ــم می ــه تی اینک
ــزد  ــرق نمی ری ــردن نمی جنگــد... ع ــرای ب اســت. مــس ب
ــد...  ــش نمی زن ــه آب و آت ــاز خــود را ب ــرای ســه امتی و ب
ــن  ــه ای ــاید ب ــازد ش ــس نمی ب ــر م ــرایط اگ ــن ش در ای
ــه تســاوی در  موضــوع برمی گــردد کــه حریفانــش نیــز ب
ایــن بــازی راضــی هســتند امــا ان هــا حداقــل ایــن امیــد 

ــازی  ــاز ب ــا ســه امتی ــاز را ب ــن یــک امتی ــد کــه ای را دارن
ــا ده  ــفانه ب ــس متاس ــم م ــا در تی ــد ام ــل کنن ــد کام بع
ــد در  ــن امی ــه ای ــت می شــود ک ــازی ثاب تســاوی از 1۵ ب
تیــم وجــود نــدارد و ایــن تســاوی ها بیشــتر از آنکــه یــک 
ــن  ــاز را از ای ــزد، دو امتی ــه حســاب مــس بری ــاز را ب امتی
ــی تســاوی های  ــر حت ــن رو دیگ ــرد و از همی ــم می گی تی
خــارج از خانــه ی مــس از ایــن هفتــه بــه بعــد نیــز قابــل 
ــاز  ــت دادن امتی ــن از دس ــه کوپ ــت چراک ــتایش نیس س
بــرای ایــن تیــم خیلــی وقــت اســت کــه پــر شــده اســت.

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــردن آفت ــن نب ــرد و ای ــس نمی ب م
ــت...  ــاده اس ــم افت ــان تی ــه ج ــن ب ــکل ممک ــن ش بدتری
مــس بــه راحتــی آب خــوردن برتــری خــود را از دســت 
می دهــد و ایــن یعنــی مــس میــل بــه برتــری در وجــود 
خــود نمی بینــد... مــس وقتــی برتــری خــود را از دســت 
ــت آوردن  ــه دس ــاره ب ــرای دوب ــی ب ــر جان ــد دیگ می ده
آن در خــود نــدارد و ایــن یعنــی مــس نمی خواهــد برتــر 

باشــد.
ــش و  ــه از توان ــرد و ن ــره  می ب ــود به ــام خ ــه از ن ــس ن م
نــه از امکاناتــش... ایــن تیــم در زمیــن بــازی کارش گــره 
خــورده اســت و ایــن گــره در بــازی بــا راه آهــن نــه تنهــا 
بازتــر نشــد کــه کورتــر هــم گردیــد... مــس بــرای یافتــن 
برتــری اش کــور شــده اســت... چشــم بینایــم آرزوســت... 
قبــل از اینکــه هماننــد آن دوره لیــگ برتــر ســلطنت بــر 

روی تســاوی مایــه ســقوط مــان شــود...
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برشان محمد 
روســتاي میمنــد بــي شــک یکــي از باســتاني 
ــت  ــان اس ــر در جه ــکونتگاههاي بش ــن س تری
کــه از 12000 ســال پیــش تاکنــون همچنــان 
ــي  ــه م ــود ادام ــات خ ــه حی ــت و ب پابرجاس
دهــد هســته هــاي اولیــه ایــن روســتا متعلــق 
ــت  ــان مهرپرس ــه ایرانی ــت ک ــي اس ــه زمان ب
 ، پایــداري  بــه  مهرپرســتان  انــد  بــوده 
اســتقامت و زوال ناپذیــري کوههــا معتقــد 
ــه  ــاد خان ــن اعتق ــاس همی ــر اس ــد و ب بودن
ــد  ــي کندن ــوه م ــز در دل ک ــاي خــود را نی ه
آییــن مهرپرســتي قبــل از ظهــور زردشــت در 
ــز  ــور وي نی ــا از ظه ــا مدته ــران رواج و ت ای
ــاله  ــزار س ــوش ده ه ــت نق ــته اس ــه داش ادام
و ســفالهاي 6000 ســاله از جملــه مســتندات 
ــد را  ــخ میمن ــه تاری ــتند ک ــوفه اي هس مکش
ــور و ورود  ــس از ظه ــد. پ ــي دهن ــي م گواه
ــیعه  ــالم و ش ــه اس ــد ب ــردم میمن ــالم م اس

ــد. گرویدن
ــف زندگــي  ــه مختل ــد ســه مرحل ــردم میمن م
هــاي  خانــه  در  را  زمســتان  آنهــا  دارنــد 
ــداي  ــد از ابت ــي گذرانن ــود      م ــنگي خ س
ــوا و  ــوش آب و ه ــاط خ ــه نق ــار ب ــل به فص
سرســبز کــوچ مــي کننــد بعــد از ایــن مرحلــه 
بــه باغــداري مــي پردازنــد. مــي تــوان گفــت 
ــق در  ــن مراجــع تحقی ــد یکــي از بهتری میمن
خصــوص فرهنــگ ایرانیــان قدیــم مــي باشــد 
ــیب دار  ــطح ش ــره اي در س ــاي صخ ــه ه خان
ــه  ــي ب ــي های ــف )بریدگ ــات مختل و در طبق
صــورت شــکافهاي افقــي( ایـــجاد شــده اســت 
طــول ایــن بـریـــدگي هــا کــه بــه آنهــا کیچــه 
ــد  ــي رس ــر م ــي 9 مت ــه 6 ال ــد ب ــي گوین م
ــا  ــن داالنه ــدام از ای ــر ک ــراف ه ــه در اط ک
ــه صخــره اي وجــود  ــج خان ــا پن ــک ت ــن ی بی
ــزرگ  ــک و ب ــه کوچ ــدود 400 کیچ دارد ح
ــه  ــي خان در میمنــد وجــود دارد فضــاي داخل
هــا گاهــي مشــکل مربــع مســتطیل یــا مــدور 
ــه  ــاع آن ب ــه ارتف دارد و از ورودي کوتاهــي ک
ــد  ــور میگیرن ــد ن ــي رس ــر م ــانتي مت 7۵ س
ــوار  ــل دی ــه داخ ــي و ب ــاي ورودي چوب دره
ــه از  ــد ک ــرده ان ــاد ک ــه اي ایج ــوان روزن ای
طریــق آن بوســیله ابــزاري بنــام کلیــدون 
ــاز مــي شــود شــکل  ــا ب )کلیــدان( در قفــل ی
ــق  ــد منطب ــتاي میمن ــا در روس ورودي اتاقه
بــا مــدل بــدن انســان اســت بــه طــوري کــه 
ــي  ــه 6۵ ال عــرض ورودي در ســمت پاییــن ب
ــن ورودي  ــد پایی ــي رس ــر م ــانتي مت 80 س
ــا 20  ــدود 1۵ ت ــه ح ــطح کیچ ــازل از س من
ایــن  کــه  دارد  برجســتگي  متــر  ســانتي 
ــل  ــاک بداخ ــع ورود آب و خ ــتگي مان برجس
منــازل مــي شــود مــي تــوان ادعــا نمــود کــه 
ــد برخــالف همــه ســکونت گاههــاي  در میمن
ــه  ــتایي کوچ ــهري و روس ــده ش ــناخته ش ش
یــا معبــري وجــود نــدارد کوچــه در فرهنــگ 
ــه در  ــي ک ــیرهاي افق ــه مس ــاً ب ــد صرف میمن
ــه و در  ــق رفت ــه عم ــا ب ــه ه ــیبدار تپ دل ش
ــي  ــد مســکوني م ــار مانن ــازل غ ــه من ــا ب انته

ــود. ــي ش رســد اطــالق م
میمنــد مهــر تاییــدي بــر زندگــي نســبتاً 
ــین از  ــار نش ــان غ ــرفته دور انس ــه و پیش مرف
تاریــخ ناحیــه کرمــان و جنــوب شــرق ایــران 
اســت اهمیــت ایــن تمــدن از لحــاظ وضعیــت 
ــي  ــرفت های ــان و پیش ــان آن زم ــي انس زندگ
ــي  ــت حت ــته اس ــف داش ــاد مختل ــه در ابع ک
ــودش در  ــان خ ــوفه همزم ــاي مکش از تمدنه
نواحــي مختلــف فــالت ایــران، بیــن النهریــن 
و موهنجــو دار و دره ســند و ســیلک کاشــان 
ــام  ــتفاده از حم ــا اس ــرا آنه ــت زی ــتر اس بیش
و ســاخت آن را در خــم  رودخانــه بــراي 

ــر جــاري ســاختن آب بداخــل  تســهیل در ام
ــراي  ــن نقطــه ب آن مــي دانســتند انتخــاب ای
ــنگ و  ــاک و س ــناخت خ ــهر و ش ــاد ش ایج
ــه در آن  ــل توج ــت قاب ــزي جمعی ــرح ری ط
ــاري  ــت معم ــرفت صنع ــده پیش ــان دهن نش
در عهــد باســتان اســت ایــن ســبک معمــاري 
اعجــاب انگیــز چشــم انســان اولیــه را بــا 
همــان شــکل و شــمایل ادوار پیشــین تداعــي 
مــي نمایــد از ویژگــي هــاي بــارز منــازل شــهر 
باســتاني چگونگــي تعبیــه آبروهــاي دو منــزل 
ــه  ــاران بداخــل رودخان و هدایــت شــدن آب ب
اســت بطــوري کــه هیچکــدام از ایــن منــازل 
از آبریــزي منــازل فوقانــي هیچگونــه آســیبي 
نمــي بینــد و از ارامنــه قدیــم تاکنــون بــدون 
کوچکتریــن تخریبــي ســالم باقــي مانــده انــد 
مشــخص اســت کــه حصــار و بــرج و باروهــاي 
آن بــر بــاالي منابــع طبیعــي محــاط بــر 
ــع در  ــل مرتف ــا و قل ــه ه ــل تپ ــن شــهر مث ای
ــوري  ــي ط ــرقي و غرب ــمالي و ش ــمت ش قس
ــه آن  ــد کــه تنهــا راه ورود ب ســاخته شــده ان
از ســمت جنــوب و از طریــق شــیب رودخانــه 
ــت  ــن امنی ــت بنابرای ــوده اس ــر ب ــکان پذی ام
قابــل مالحظــه اي بــراي ســاکنان ایــن شــهر 
ایجــاد و آنــان را از هــر نــوع هجــوم بیگانــگان 
مصــون نگــه مــي داشــته اســت بنظــر چنیــن 
ــن و  ــداري خزائ ــل نگه ــه مح ــد ک ــي آی برم
ــي  ــاکن در نواح ــردم س ــاي کل م ــه ه دفین

ــوده اســت . ــد ب اطــراف میمن
ــاي  ــه ه ــاخت خان ــه س ــد ک ــي رس ــر م بنظ
رو زمینــي در داامنــه ایــن کــوه بــراي مــردم 
ایــن ناحیــه مناســب نبــوده زیــرا در اثــر 
ــي  ــب م ــزودي تخری ــاران ب ــدید ب ــزش ش ری
شــده انــد چــون اطــراف آن تپــه هــاي داراي 
خــاک ســرخ اســت کــه در برابــر بــاران و آب 
ــاک  ــزد اوردن خ ــي ری ــرو م ــي ف ــه راحت ب
ــز  ــه از راه دور نی ــراي ســاختن خان مناســب ب
بســیار مشــکل بــوده اســت زیــرا دامنــه کــوه 
ــه طــرف  ــا فاصلــه چنــد فرســنگ ب میمنــد ت
شــهربابک سنگســتاني اســت اســتقرار در کنار 
ــز  ــات نی ــزارع و باغ ــت از م ــه و مواظب رودخان
ــر آن  ــالوه ب ــت ع ــوده اس ــت ب ــر عل ــد ب مزی
تنهــا نقطــه اي کــه مــي توانســت محــل امــن 
و پناهــگاه مطمئــن از هجــوم دشــمنان باشــد 

ــه  ــتفاده بهین ــت اس ــوده اس ــکان ب ــن م همی
ــن آرامــش  ــراي ایجــاد ای ــع طبیعــي ب از موان
ــه  ــن نقط ــهر را در ای ــن ش ــاخت ای ــر س خاط

ــت. ــاخته اس ــر س ــاب ناپذی اجتن
تنهــا حمــام موجــود کنــده شــده در دل 
ســنگ در خــم رودخانــه حمــام باســتاني 
میمنــد اســت کــه در اســتان کرمــان، در 
ــه  ــت و نمون ــر اس ــي نظی ــان ب ــران و جه ای
آن وجــود نــدارد و مــي تــوان گفــت یکــي از 
ــن حمامهــاي موجــود در جهــان  قدیمــي تری
اســت ایــن حمــام در مکانــي قــرار گرفتــه کــه 
آب رودخانــه از آن جــاري مــي گــردد و تمــام 
ــل  ــنتي را مث ــاي س ــام ه ــاي حم ــي ه ویژگ
خزینــه، کفــش کــن، حــوض آب گــرم، رخــت 
کــن، ســکوي نشســتن ، کــوره یــا آتــش خانه، 
ــور  ــا ش ــوض پ ــروج آب ، ح ــال ورود و خ کان
ــب  ــنائي و نص ــذ روش ــت، منف ــگاه نظاف ، جای
ــه  ــور ب ــراي انعــکاس ن ــر ب نوعــي ســنگ مرم
ــوان  ــي ت ــکان م ــن م ــام را در ای ــل حم داخ
ــاحتي  ــه مس ــام ک ــاخت حم ــراي س ــت. ب یاف
ابتــدا دو  اســت  حــدود 120 متــر مربــع 
ــوه  ــزرگ در دل ک ــبتاً ب ــاي نس ــا فض ــاق ب ات
تراشــیده انــد و در مراحــل بعــدي بــا برپایــي 
دیــوار هایــي قســمت هــاي مختلــف را ایجــاد 
کــرده انــد ورودي شــامل یــک راهــرو باریــک 
ــه فضــاي رختکــن مــي  اســت پــس از ایــن ب
رســیم کــه متشــکل از ســه ایوانچــه اســت در 
ــا پاشــوري از  وســط رختکــن حــوض مرمــر ب
ــس  ــت پ ــده اس ــاخته ش ــاروج س ــنگ و س س
ــان  ــه هم ــر ک ــي بزرگت ــه فضای ــن ب از رختک
حمــام اســت وارد مــي شــویم فضــاي اصلــي 
ــن  ــي ای ــاي غرب ــه در انته ــو و خزین شستش
مجموعــه واقــع اســت خزینــه فضایــي حــدود 
ــنگ و  ــح آن س ــه مصال ــع دارد ک ــر مرب 9 مت
ــک  ــف آن ی ــت و در ک ــاروج اس ــالت و س م

ــده اســت. ــگ مســي نصــب گردی دی
ــچ  ــد را در هی ــجد میمن ــاخت مس ــه س نمون
جــاي جهــان اســالم بدیــن ســبک نمــي تــوان 
یافــت طــرز ســاختن ایــن مســجد عمــق 
اعتقــاد مــردم ایــن دیــار را بــه آییــن مقــدس 
ــجد  ــاي مس ــد زیربن ــي ده ــان م ــالم نش اس
ــاخته  ــدور س ــکل م ــه ش ــع و ب 120 مترمرب
شــده اســت قســمت نمازخانــه زنانــه بــا نمــد 

از مردانــه جــدا شــده اســت ارتفــاع ســقف آن 
ــنگي  ــتون س ــه س ــت و س ــر اس ــدود 2 مت ح
دارد محــراب مســجد در داخــل ســنگ حفــر 
ــت  ــر اس ــک مت ــدود ی ــاع آن ح ــده و ارتف ش
دیوارهــا و ســقف مســجد برخــالف ســایرخانه 
هــاي روســتایي ســفید رنــگ اســت حســینیه 
نیــز در وســط روســتا قــرار دارد و حــدود 200 
ــدود  ــاع آن ح ــت ارتف ــاي  آن اس ــر زیربن مت
ــار  ــن غ ــر اســت و بزرگتری ــا 2/30 مت 1/80 ت
ــردرب و  ــه از س ــت ک ــه اس ــن مجموع در ای
ــاي آن  ــت در انته ــوردار اس ــتون برخ چهارس
جــاي منبــر بــراي روضــه خوانــي کنــده شــده 

اســت.
در گورســتان هــاي ایــن شــهر قبــور قدیمــي 
ــن  ــم مرمری ــاي ضخی ــته ه ــنگ نوش ــا س ب
زیــادي وجــود دارد کــه قدمــت بعضــي از 
ــد  ــي رس ــال م ــزار س ــش از ه ــه بی ــا ب آنه
در ایــن قبرســتان گورهایــي را مــي تــوان 
مشــاهده نمــود کــه مــردگان را رو بــه مشــرق 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــن قب ــد و ای ــي کردن ــن م دف
ــن  ــي اســت کــه آییــن میترابیســم در ای زمان
ــب  ــن ترتی ــت بدی ــته اس ــرزمین رواج داش س
مــردم میمنــد از نظــر اعتقــادي کلیــه آییــن 
هــاي مرســوم ســرزمین ایــران را در ادوار 

ــد. ــته ان ــر گذاش ــت س ــف پش مختل
روســتاي میمنــد در عــرض 30 درجــه و 
ــه  ــه و 2۵ دقیق ــول ۵۵ درج ــه و ط 16 دقیق
ــطح  ــاع آن از س ــرار دارد و ارتف ــي ق جغرافیای
ــا 2240 متــر اســت مهمتریــن ارتفاعــات  دری
ــوه و  ــاي تیرک ــوه بنامه ــته ک ــه دو رش منطق
گردکــوه بــه فاصلــه چنــد کیلومتــري در 
ــزي  ــاي مرک ــه کوهه ــه دنبال شــمال اســت ک
ایــران مــي باشــند حــد متوســط درجــه 
حــرارت در تابســتان 32 درجــه ســانتي گــراد 

ــت. ــر اس ــه زیرصف ــتانها 18 درج و زمس
ــن 300  ــه بی ــارش ســاالنه در منطق ــزان ب می
ــي متــر اســت میمنــد در فصــل  ــا ۵00 میل ت
مشــترک دو تپــه اصلــي بــا شــیبي نســبتاً تند 
کــه ارتفــاع متوســط آن از خــط القعــر تــا خط 
ــرار دارد و  ــت ق ــر اس ــدود 60 مت ــراس ح ال
ــا  ــه موصــوف و محــل فصــل مشــترک آنه تپ
بــه روســتا شـــکلي شـــبیه قـیـــف مــي دهد.

در روســتاي میمنــد تاریــخ را از درون اســتوانه 

اي عمیــق نظــاره مــي کنیــم نظــر بــه میمنــد 
یعنــي نظــر بــه تاریــخ و قرنهــا زندگــي مــردم 
بــه صــورت قابــل لمــس و درک بــراي کســاني 
کــه عالقــه منــد بــه تاریــخ گذشــته و مســایل 
آن هســتند مهمتریــن عناصــر در ســاختار 
ــا،  ــه ه ــا، کوچ ــه ه ــد از محل ــد عبارتن میمن
مســاکن، مســجد، حمــام، مدرســه، حســینیه 
و … محلــه هــاي صخــره اي عبارتنــد از محله 
ــاق  ــاي ط ــه ه ــون، محل ــه کالغ ــدا، محل گ
ابراهیــم محمــودي هــا ، محلــه زیــن الدینــي 
ــي  ــه الي ن ــري، محل ــجد کم ــه مس ــا، محل ه
ریــزو، محلــه بــن میمنــد، محلــه گریوعلیــا و 

ــو ســفلي. ــه گری محل
و  هــا  چشــمه  از  مــردم  آشــامیدني  آب 
ــده  ــي ش ــن م ــا تامی ــه ه ــوات و رودخان قن
روز   12 درختــان  بــراي  آبیــاري  دوره  و 
اســت  روز   9 صیفــي  محصــوالت  بــراي  و 
قــرار  غربــي  در جنــوب  گرگوییــه  قنــات 
ــت و  ــاه اس ــه چ ــت حلق ــه داراي هف دارد ک
عمــق مــادر چــاه آن بــه 10 متــر مــي رســد 
ــرار  ــرقي ق ــوب ش ــا در جن ــرادي ه ــات م قن
دارد و داراي 8 حلقــه چــاه و 200 متــر طــول 
مي باشــد و آب ایــن قنــات داخــل منبــع 
ــي آن  ــه کش ــل و آب لول ــتا منتق ــط روس وس
را تشــکیل مــي دهــد. رودخانــه هــاي میمنــد 
شــامل رودخانــه الخیــس، الخریــن، رز ملــک 
و دربیــد مــي باشــند کــه بعضــي فصلــي بــوده 
ــد و از  ــي پیوندن ــم م ــتا به ــوب روس و در جن
ــد از  ــي گیرن ــمه م ــوه سرچش ــاي تیرک کوهه
بهــم پیوســتن آب رودخانــه هــا و قنــوات 
آســیابهاي زیــادي در مســیر راه انــدازي شــده 
ــک، آســیاب  ــام آســیاب رز مل ــوز ن اســت هن
گداعلــي، آســیاب رضــا، آســیاب یوســف، 
ــي  ــیاب درخون ــدي، آس ــل احم ــیاب چی آس
ــگ  ــیاب مورن ــادي ، آس ــي ب ــیاب عل ــا، آس ه
ــنیده  ــردم ش ــان م ــري در می ــیاب کم و آس
ــده  ــازي ش ــک بازس ــیاب رزمل ــود آس ــي ش م
ــه هــاي آســیابهاي دیگــر هنــوز باقــي  و خراب
ــبانه روز کار  ــورت ش ــیابها بص ــن آس ــت ای اس
ــي  ــي را آرد م ــار 1۵ من ــرده و 20 ب ــي ک م
ــاد،  ــون آب ــهربابک، خات ــي ش ــد اهال ــرده ان ک
هــرات، مروســت و چاهــک گنــدم و حبوبــات 
ــد  ــد چن ــیابها آورده ان ــن آس ــه ای ــود را ب خ

ــردن  ــور ک ــن آســیابها مخصــوص بلغ ــا از ای ت
ــه اصلــي میمنــد  ــوده انــد در مســیر رودخان ب
حوضهــاي زیــادي ســاخته شــده اســت که آب 
بــاران و بــرف در درون ایــن حوضهــا انبــار مي 
ــا  ــن حوضه ــیاري از ای ــار بس ــت آث ــده اس ش
ــاً در  ــا عموم ــن حوضه ــت ای ــون پابرجاس اکن
ابعــاد 4×3 و ارتفــاع 2/۵×2 ســاخته شــده انــد 
ــده  ــاخته ش ــنگ س ــر و س ــا از آج ــوار آنه دی
و از درون بــا گــچ و ســاروج نفــوذ ناپذیــر 
گشــته اســت منظــور اصلــي از ســاختن ایــن 
حوضهــا ســیراب کــردن احشــام و مســافران و 
ــاي  ــن حوضه ــت مهمتری ــوده اس ــذران ب رهگ
مســیر رودخانــه میمنــد عبارتنــد از حوضهــاي 
ــنعلي  ــین حس ــاي حس ــدد، حوضه ــا 2 ع رض
ــاج  ــوض ح ــي ، ح ــه تای ــوض س ــدد ، ح 3 ع

ــدي . ــوض بن ــه و ح حبیب
رودخانــه الخیــس حــدود ســه متــر از ســطح 
جــاده روســتا پاییــن تــر اســت و ایــن اختالف 
ــد وارد  ــه آب آن بتوان ــده ک ــث ش ــاع باع ارتف
ــز  ــام نی ــل حم ــود و داخ ــام ش ــه حم خزین
جریــان یابــد مهمتریــن منبــع آب آشــامیدني 
ــه  ــي باشــد ب ــز م ــي ری ــردم چشــمه الي ن م
اعتقــاد اهالــي آب ایــن چشــمه هرگــز خشــک 
ــد و  ــي کن ــر نم ــزه آن تغیی ــم و م نشــده طع
بــه انــدازه اي اســت کــه از الي و درون یــک 
نــي بــراي همیشــه بیــرون مــي آیــد چشــمه 
ــدس دارد و از دل  ــه تق ــزو جنب ــي ری الي ن

کمــر بیــرون      مــي آیــد.
ــي  ــات مختلف ــد نظری ــت میمن ــورد قدم در م
وجــود دارد اکثــر مورخــان و محققــان ســاخت 
ایــن غارهــا را مربــوط بــه ادوار پیــش از تاریــخ 
مــي داننــد بعضــي ایــن قدمــت را بــر اســاس 
شــواهد و الیــه هــاي ضخیــم دوده درون 
ــا  ــانند ام ــي رس ــاني م ــه دوره ساس ــا ب غاره
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه ســکونت 
در میمنــد درســت همزمــان بــا ســکونت 
اســت  هابــوده  رودخانــه  کنــار  در  اولیــه 
ــي  ــت عال ــي و موقعی ــوق الجیش ــت س اهمی
میمنــد عبــور رودخانــه الخیــس از میــان 
ــاري  ــوب ج ــه جن ــمال ب ــه از ش ــت ک ان اس
اســت و ســاکنین همیشــه تــوان اســتفاده 
ــمن  ــد و دش ــته ان ــه آب داش ــي ب و دسترس
ــیر آب  ــر مس ــتن و تغیی ــه بس ــادر ب ــز ق هرگ
ــه  ــن نمون ــت بنابرای ــوده اس ــه نب ــن نقط از ای
بــارز ســکونت بــا آســایش و امنیــت در روزگار 
ــره اي  ــهر صخ ــوان در ش ــي ت ــتان را م باس

ــرد. ــتجو ک ــد جس میمن
ســکونت در میمنــد همزمــان بــا اســتقرار 
در  هلیــل  رودخانــه   ، شــهداد  در  انســان 
ــه و  ــار دجل ــومري در کن ــان س ــت، انس جیرف

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــرات ش ف
ــول  ــي در ط ــر انگلیس ــر افس ــري پاتینج هن
ــارس در  ــمت ف ــه س ــان ب ــافرتش از کرم مس
دربــاره  شمســي  هجــري   1180 ســالهاي 
ــان(  ــد )مین ــد مــي نویســد: شــهر میمن میمن
داراي 300 الــي 400 غــار کــه در کوهســتان 
ــن  ــول ای ــد ط ــي باش ــوده م ــده ب ــده ش کن
ــد  ــي رس ــل م ــارم می ــک چه ــه ی ــا ب غاره
ــم  ــي ه ــوده ول ــاد ب ــته زی ــت در گذش جمعی
ــروک  ــي و مت ــا خال ــیاري از غاره ــون بس اکن
هســتند. میمنــد نمونــه بــارز یــک شــهر 
باســتاني انســان غارنشــین اســت کــه تصویــر 
و  اجتماعــي  زندگــي  وضعیــت  از  دقیقــي 
فرهنگــي انســان ایرانــي را از روزگار کهــن تــا 
ــف  زیســت  ــه هــاي مختل ــروز در زمین ــه ام ب
ــداري،  محیطــي، بهداشــتي، کشــاورزي و دام
سیاســي، نظامــي و اعتقــادي نشــان مــي 
ــا و مشــخصه  ــه معیاره ــرات هم ــد و خاط ده
هــاي انســان ایــران باســتان را در دلهــا بطــور 

ــد. ــي کن ــده م ــوس زن ملم
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