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هفته نامه سیاسی و اجتماعی استان کرمان
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علی محمد نمازیان:

بـاید به نقـاط مثبت اتـحاد ،تکـیه کرد

در جلســه دبیــران اول حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران در دفتــر مرکــزی تهــران
آقــای علــی محمــد نمازیــان معــاون امــور اســتانهای حــزب در خصــوص نقــش احزاب
در کشــور بــه بیــان مواضــع پرداخــت وعنــوان کــرد حــزب رکــن اصلــی و دمکراســی
اســت و بــدون داشــتن حــزب نمــی تــوان کشــوری دمکــرات دارای چهــار چــوب
مــردم ســاالر داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد ،ایــران را دوســت داریــم و بــه دنبــال کشــوری آبــاد و پیشــرفته هســتیم
و بایــد عــده ای هماننــد شــما ایــن هزینــه را پرداخــت کننــد تــا احــزاب پــا بگیرنــد.
وی ادامــه داد :تمامیــت خواهــی آفــت تحــزب گرایــی اســت چــه از ناحیــه احــزاب
چــه از ناحیــه حکومــت و ایــن باعــث افــول پیشــرفت احــزاب و ســبب رکــورد احــزاب

دکتر محمدرضا عارف:

نمیتوان نقش ،سهم ،حضور
و پایگاه مردمی اصالحات را
منکر شد
صفحه 2

سید مهدی طبیب زاده:

تحقق توسعه صادرات
با میزان تالش برای رفع
مشکالت این حوزه
همخوانی ندارد

صفحه 4

سید حسین مرعشی:

تســویه مــی شــود.
نمــازی گفــت :مــا بایــد عــادت بــه کار مشــارکتی داشــته باشــیم مــا بایــد آســتانه
تحملمــان بــاال باشــد .هرمخالفتــی را نبایــد ایســتادگی در مقابــل خــود دانســت بلکــه
بایــد بــه نقــاط مثبــت اتحــاد تکیــه کــرد .ســومین ویژگــی تحــزب گرایــی صبــر و
حوصلــه اســت یکــروزه درخــت کاشــته شــده و ثمــر نمــی دهــد لــذا نبایــد دنبــال
نتیجــه گیــری زود باشــیم .آفــت بعــدی ،مقطعــی کارکــردن در دوره هــای انتخاباتــی
اســت.

ادامه صفحه 3

حجت االسالم مجید انصاری:

موضع ما اصالح طلبان به خصوص
کارگزاران ،موضع حمایتی از
نظام است

برخی بعد از انتشار

سند برجام،بدحال شدند!
صفحه 2

یداهلل موحد:

صفحه 3

نرخ رشد
جرم و جمعیت کیفری
نگران کننده است
صفحه 5
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خبر
دکتر محمدرضا عارف:

نمیتوان نقش ،سهم ،حضور
و پایگاه مردمی اصالحات را
منکر شد

رئیــس شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبــان بــا تاکیــد بــر این
کــه شــوراها محلــی بــرای کادر ســازی و تربیــت نیــرو اســت،
گفــت :در انتخابــات پیــش رو بایــد کــف  30درصــدی بــرای
جوانــان و  30درصــدی بــرای زنــان در لیســت اصالحطلبــان
را دنبــال میکنیــم چــون ظرفیتــش وجــود دارد.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبــان بــا تاکیــد بــر این
کــه شــوراها محلــی بــرای کادر ســازی و تربیــت نیــرو اســت،
گفــت :در انتخابــات پیــش رو بایــد کــف  30درصــدی بــرای
جوانــان و  30درصــدی بــرای زنــان در لیســت اصالحطلبــان
را دنبــال میکنیــم چــون ظرفیتــش وجــود دارد.
محمدرضــا عــارف در نشســت شــورای هماهنگــی
اصالحطلبــان اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن کــه راهبــرد
بــرای انتخابــات پیــش رو آمــاده شــده کــه در حــال تدویــن
اســت ،بــه صراحــت گفــت :اولویــت بــا زنــان و جوانــان اســت
بــه هرحــال یکــی از مســایلی کــه مــا بــا آن روبـهرو هســتیم
نقــش جوانــان اســت .مــا قبــول داریــم کــه از ایــن مســئله
غافــل ماندیــم.
رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــاح طلبــان بــا اشــاره بــه
ایــن کــه شــوراهای سیاســتگذاری بنــا اســت در اســتانها
شــکل بگیــرد ،یــادآور شــد :دو انتخابــات مهــم داریــم کــه
انتخابــات شــوراهای اســامی بــرای مــا بســیار مهــم اســت اوالً
دســتآورد دولــت اصالحــات اســت و پایهگــذاری دموکراســی
شوراهاســت کــه از روســتا ،مردمســاالری شــروع میشــود و
اگــر بخواهیــم قــدرت را پخــش کینــم و مــردم را در چارچــوب
قانــون در سرنوشــت خودشــان دخیــل کنیــم بایــد از شــوراها
شــروع کنیــم.
رییــس فراکســیون امیــد مجلــس بــا بیــان ایــن کــه نگاهمــان
ایــن اســت کــه شــوراهای شــهر و روســتا پارلمانهــای محلــی
هســتند ،ابــراز امیــدواری کــرد بــا اصــاح قانــون در مجلــس
ایــن جایــگاه را کال شــوراها پیــدا کننــد.
عــارف بــا تاکیــد بــر ایــن کــه شــوراها در عیــن حــال محلــی
بــرای کادر ســازی و تربیــت نیــرو اســت ،تاکیــد کــرد :در
انتخابــات پیــش رو بایــد کــف  30درصــد بــرای جوانــان و 30
درصــد بــرای زنــان را دنبــال کنیــم چــون ظرفیتــش وجــود
دارد.
او بــا بیــان اینکــه گام ســوم را در انتخابــات اردیبهشــت
داریــم و شــعارمان هماهنــگ بــا اســفند  94اســت ،ادامــه داد:
شــعار امیــد و آرامــش پیــام دارد .در وهلــه اول بــرای درون
جریــان اصالحــات و در مرحلــه بعــد بــرای رقبایــی کــه از ابتدا
موضعشــان بــرای حــذف مــا ایــن بــود کــه جریــان اصالحــات،
جریــان تنــدی اســت .
رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــاح طلبــان بــا بیــان ایــن
کــه در دولــت اصالحــات هــم عملکــرد دولــت در زمینههــای
معیشــت مــردم ،اشــتغال جوانــان و ...عملکــرد قابــل دفاعــی
اســت ،اظهــار داشــت :در مــورد ریاســت جمهــوری هــم
مســیری را کــه در خــرداد  92طــی کردیــم ،بایــد ادامــه بدیــم.
عــارف بــا بیــان ایــن کــه شــرایط امــروز با شــرایط اردیبهشــت
 92متفــاوت اســت و بســتر بــرای کار فراهــم اســت  ،خاطــر
نشــان کــرد :بــرای ایــن کــه پیــروز شــویم قطعــا بــا یــک
کاندیــدا در انتخابــات ریاســت جمهــوری حضــور مــی یابیــم
و انشــااهلل امیــدوار هســتیم بــا تشــکیل شــورای عالــی رســما
اعــام کنیــم.
بــرای ایــن کــه پیــروز شــویم قطعــا بــا یــک کاندیــدا در
انتخابــات ریاســت جمهــوری حضــور مــی یابیــم و انشــااهلل
امیــدوار هســتیم بــا تشــکیل شــورای عالــی رســما اعــام
کنیــم .محمدرضــا عــارف بــا بیــان ایــن کــه شــرایطی کــه
قبــل از خــرداد  92بــا آن مواجــه بودیــم را همــه بــه خوبــی
مســتحضرند ،افــزود :خوشــبختانه بــا تحلیــل دقیــق و عمیقــی
کــه در جریــان اصالحــات شــد ،کاهــش هزینههایــی کــه
بــه ایــن جریــان اصیــل تحمیــل شــده بــود را در دســتور کار
قــرار دادیــم .رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــاح طلبــان بــا
بیــان ایــن کــه جایــگاه جریــان اصالحــات در انقــاب و در
صحنههــای بعــد از انقــاب روشــن اســت  ،اظهــار داشــت:
جریــان اصالحــات نــه حــذف شــدنی اســت و نــه نقــش ،ســهم
و حضــور و پایــگاه مردمــی اش را میتوانیــم منکــر شــویم.
عــارف بــا بیــان ایــن کــه در ســالهای  90 ،89و  91عــدهای
بــه زعــم خودشــان فاتحــه ایــن جریــان را خوانــده بودنــد،
ادامــه داد :اگــر رفتــار و کردارمــان را در ســال  90بررســی
کنیــم متوجــه مــی شــویم عمــا خــود مــا هــم در یــک حالت
بــی برنامگــی و بــی عملــی قــرار داشــتیم.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا بیــان ایــن کــه
خوشــبختانه خیلــی منطقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
بایــد حضــور داشــته باشــیم ،تصریــح کــرد :ایــن بایــد از یــک
طــرف تکلیفــی بــود بــرای پاســخگویی بــه مطاالبــات مــردم و
بــرای تحقــق شــعارهای انقــاب و حاکمیــت ارزشهــا و از یک
طــرف گرفتــن حــق بــود.
عــارف بــا اشــاره بــه ایــن کــه دیگــر بحــث کنــار کشــیدن
قابــل عنــوان نبــود و حضــور در صحنههــای سیاســی تحــت
هرشــرایطی مطــرح بــود ،گفــت :بــا نــگاه کارشناســانه جریــان
اصالحــات و عنایــت خداونــد اتفــاق خــرداد  92رخ داد کــه
بــرای جریــان اصالحــات اتفــاق ارزشــمندی بــود.
رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس تاکیــد کــرد :نگاهــی کــه مــا
داریــم و بارهــا هــم تاکیــد کردهایــم ایــن اســت کــه نبایــد
جریــان اصالحــات روی فــرد متوقــف شــد و بایــد جریــان را
دیــد .عــارف افــزود :پــس از خــرداد  92خیلــی زود انتخابــات
 94مطــرح شــد کــه بــه عنــوان گام دوم بــرای تثبیــت حضــور
بــود .رییــس شــورای سیاســتگذاری اصــاح طلبــان بــا بیــان
ایــن کــه چالشهــا و مســائلی را کــه بــا آن مواجــه بودیــم در
 52محــور ارائــه کــرده بودیــم و در بنیــاد بــاران روی تــک تک
ایــن محورهــا کار میکردیــم  ،خاطــر نشــان کــرد :در دهــه
نــود بــه نتیجــه خوبــی رســیدیم کــه بایــد بمانیــم و در همــه
صحنههــا حضــور داشــته باشــیم پــس بــه طــور طبیعــی بــه
شــعار اخــاق ،عقالنیــت و خــرد جمعــی رســیدیم کــه ایــن
شــعار مبنــای انتخابــات اســفند  94قــرار گرفــت کــه تقریبــا
یــک حرکــت دو ســال و دو ســال نیمــه بــود.
عــارف ادامــه داد :خیلــی زود بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
هیــچ راهــی جــزء وحــدت فرماندهــی و مدیریــت نداریــم کــه
نتیجــهاش شــورای عالــی سیاســتگذاری شــد کــه در 92
مدیریــت انتخابــات را برعهــده گرفــت.

معــاون حقوقــی رییــس جمهــور گفــت :در نقــد مســائل
نبایــد دســت از منافــع ملــی و امیــد ملــی بکشــیم،
دشــمنان امیــد مــردم را نشــانه گرفتــه انــد و ملــت
ناامیــد ملــت شکســت خــورده اســت.
سیاســت روشــن/حجت االســام و المســلمین مجیــد
انصــاری در همایــش حقــوق شــهروندی کــه در محــل
پردیــس خواجــه نصیــر کرمــان برگــزار شــد اظهــار کــرد:
در طــول تاریــخ انقــاب همــواره اســتان کرمــان پیشــتاز
بــوده اســت و درمســاله مهــم منشــور حقــوق شــهروندی
هــم ایــن پیشــتازی حفــظ شــده و خوشــبختانه بــا
کمتریــن زمــان ممکــن از زمــان ابــاغ منشــور دومیــن
همایــش در ســطح اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مبانــی دینــی حقــوق شــهروندی
روشــن اســت ،اظهــار کــرد :مــا مفتخــر هســتیم کــه
کتــاب آســمانی مــا آخریــن و کامــل تریــن منشــور
صــادر شــده از ذات اقــدس الهــی بــرای ســعادت انســان
و زندگــی درســت نــوع بشــر تــا قیامــت اســت ،و موضــوع
کتــاب آســمانی مــا انســان کامــل و از دیــدگاه مفســران
آن اســم اعظــم خداونــد هــم انســان کامــل اســت و قــرآن
منشــور حقــوق شــهروندی و ابــدی بشــر مــی باشــد.
انصــاری ادامــه داد :مــا مفتخریــم کــه پیــرو پیامبــری
هســتیم کــه قبــل از بعثــت بــرای دفــاع از حقــوق انســانی
پیمــان حلــف الفضــول یــا پیمــان جوانمــردان مــی بنــدد،
و مــا مفتخــر بــه پیــروی از امامــی هســتیم کــه در لحظــه
شــهادت نگــران جــان خــود و انتقــام از قاتــل نیســت
بلکــه نگــران حفــظ حقــوق قاتــل خــود مــی باشــد و
تنهــا بــه دالیــل شــرایط اجتماعــی حکــم قصــاص قاتــل
ایشــان اجــرا شــد وگرنــه جامعــه دچــار هــرج و مــرج
مــی شــد.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور افــزود :مــا مفتخــر بــه
انقــاب اســامی هســتیم کــه امــام بــرای اســتیفای
حقــوق شــهروندی پایمــال شــده ملــت ایــران جــان و
هســتی خــود را بــر کــف نهــاد و رنــج تبعیــد را بــه جــان
خریــد و فرزنــدان خــود را فــدا کــرد تــا ملــت بــه پــا
خیــزد و آزادی و حــق ســلب شــده ملــت بازگشــت.
وی بــا بیــان اینکــه منشــور حقــوق شــهروندی کــه
توســط رییــس جمهــور در  29آذر  95رونمایــی شــد
تجمیــع معــارف قرآنــی و معــارف فقــه اســامی و عصــاره
قانــون اساســی اســت گفــت :انتشــار ایــن منشــور در
راســتای اقدامــات ارزشــمند و افتخارامیــزی اســت کــه
طــی  37ســال گذشــته نظــام بــه اجــرای آن همــت
گماشــته و امــروز همتــی مضاعــف بــرای برداشــتن گام
هــای بلندتــر بــه ســمت دسترســی بــه قبلــه هــای رفیــع
تــر حقــوق شــهروندی صــورت گرفتــه اســت.
انصــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه لحــاظ حقوقی ،پشــتوانه
ایــن منشــور فصــل ســوم قانــون اساســی اســت ،اظهــار
کــرد :آنچــه در ایــن منشــور مهــم مــی باشــد ،ایــن اســت
کــه ایــن  21عنــوان حقوقــی و  120مــاده حقوقــی درج
شــده در ایــن منشــور عمدتــا متکــی بــه قوانیــن موضوعی
موجــود اســت کــه البتــه در برخــی جاهــا عــدم قانــون یــا
نقــص قانــون وجــود دارد کــه بایــد تکمیــل و یــا تصویــب
شو د .
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه هــدف
از انتشــار ایــن منشــور؛ وعــده حقــوق شــهروندی در
تبلیغــات انتخاباتــی و مناظــره هــای مطــرح شــده توســط
دکتــر روحانــی بــود ،اظهــار کــرد :در  100روز اول پیــش
نویــس اولیــه منشــور در ســایت مربوطــه گذاشــته و بــه
معــرض دیــد صاحــب نظــران و  ...گذاشــتیم کــه در ایــن
راســتا ابتــدا نظــرات و انتقاداتــی از ســوی حقوقدانــان
و اســاتید و  ...دریافــت شــد و  18بــار ویرایــش شــد
تــا اخریــن بــار روز اربعیــن و بــه مــدت هفــت ســاعت،
هســته حقوقــی و مشــاورین ایــن پــروژه بــه کامــل و واژه
بــه واژه منشــور را بازخوانــی کردنــد و معتقــدم یــک کار
عبــادی بــزرگ در روز اربعیــن حســینی در کشــور انجــام
شــد.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام مــا از ابتــدا بــا اصالحاتــی که در
اداره کشــور ،وضــع قوانیــن حقوقــی ،آزادی هــای فــردی
و مدیریــت سیاســی و  ...داشــته بــه گونــه ای در قالــب
همیــن منشــور حرکــت کــرده اســت ،تصریــح کــرد:
امــروز ایــران یکــی از معــدود کشــورهای خاورمیانه اســت
کــه انتخابــات آزاد و نظــام مــرم ســاالری و دموکراســی را
 37ســال تجربــه کــرده اســت.
انصــاری ادامــه داد :نمــی گوییــم در انتخابــات کاســتی
وجــود نــدارد امــا در ســخت تریــن شــرایط جنــگ
انتخابــات را بــدون یــک روز تاخیــر برگــزار کــرده ایــم و
در دوران جنــگ کــه مهاجریــن در کشــور پخــش بودنــد،
همانجــا حــوزه هــای انتخابیــه مناطــق جنگــی طبــق
فرمــوده امــام نماینــده و در طــول جنــگ تمــام شــهرهای
جنــگ زده مــا در مجلــس نماینــده داشــتند.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور افــزود :مــا مفتخریــم
کــه پیــرو امامــی هســتیم کــه در اوج جنــگ و در
هنگامــه توطئــه گروهــک هــا بــرای برهــم زدن امنیــت
کشــور ،وقتــی بــه ایشــان خبــر رســید کــه بــه بهانــه
تامیــن امنیــت ،تعــدی بــه حقــوق برخــی شــهروندان
انجــام شــده اســت؛ ایشــان برافروختنــد و دســت بــه

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،منشــور حقــوق
شــهروندی ابالغــی توســط رئیــس جمهــوری را حــق همــه
مــردم ایــران دانســت و گفــت :اگــر چــه رســانههای
مخالــف دولــت بــا ایــن منشــور برخــورد تحقیرآمیــز،
همــراه بــا سانســور دارنــد ،امــا مــردم ایــران در شــهر و
روســتا آگاه هســتند و خیلــی خــوب میداننــد کــه در
چــه فضایــی و بــا چــه موانعــی دولــت بــه ایــن مســایل
میپــردازد.
پایــگاه اطــاع رســانی آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی/
آیـتاهلل هاشــمی رفســنجانی در دیــدار جمعــی از فرزنــدان
شــهدا ،ایثارگــران و یــادگاران شــهیدان را ســرمایههای
ارزشــمندی بــرای اســام ،ایــران و انقــاب اســامی
دانســت و گفــت :جامعــه بایــد از روحیــات شــما بــرای
تقویــت پایههــای روحــی مــردم اســتفاده نمایــد.
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ایــن دیــدار
بــا یــادآوری رشــادتهای شــهدای انقــاب اســامی و
دفــاع مقــدس و نقــش و تأثیــر آن دالوریهــا در پیــروزی و
تثبیــت نظــام اســامی ،گفــت :امــروز پرچــم آن شــهدا بــه
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سند برجام ،بدحال شدند!

قلــم شــده و پیــام مانــدگار هشــت مــاده ای را نوشــتند
و تقاضــا داریــم کــه در کالس هــای درس ایــن پیــام هــا
تدریــس شــوند.
انصــاری تصریــح کــرد :مــا مفتخــر بــه پیــروی از رهبــر
انقالبــی هســتیم کــه زمزمــه ای بــه گــوش ایشــان رســید
راجــع بــه برخــی اقدامــات جزئــی در امــر انتخابــات و
ایشــان بــا صراحــت فرمودنــد «انتخابــات و آرا مــردم حــق
النــاس اســت و حــق النــاس یعنــی قابــل توبــه نبــودن بــه
جــز بــا جبــران» و مــا مفتخــر بــه چنیــن مبانــی هســتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه منشــور حقــوق شــهروندی بــه
لحــاظ حقوقــی ،فقهــی ،شــرعی ،عقلــی و محتــوا بســیار
محکــم اســت و بخشــی از آن در حــوزه قــوه مجریــه و
بخشــی قــوه مقننــه و قضائیــه و  ..اســت ،تصریــح کــرد:
دولــت خــود را ملــزم بــه اجــزای بخشــی از ایــن منشــور
کــه در حــوزه قــوه مجریــه اســت مــی دانــد و در اســتان
هــا هــم اســتانداران بــه عنــوان عالــی تریــن مقــام دولــت
در اســتان هــا موظــف بــه پیگیــری اجــرا و ایجــاد ســاز
و کار بــرای اجــرای ایــن منشــور شــده انــد و همــه
دســتگاه هــا در حــوزه خــود بایــد ایــن منشــور را بــه
عنــوان دســتورالعمل الزم االجــرا بداننــد.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه نســبت
بــه بخــش هــای دو قــوه دیگــر هــم رییــس جمهــور
متعهــد بــه همــکاری ،پیگیــری و تســهیل امکانــات شــده
اســت افــزود :امیدواریــم بــا ســرعت بخشــیدن بــه اجــرای
مفــاد ایــن منشــور چهــره ای درخشــان تــر از نظــام
جمهــوری اســامی ایــران و فضایــی مهربــان تــر ،ســالم
تــر در تعامــات اجتماعــی و دســتگاه هــا و شــهروندان بــا
یکدیگــر شــاهد باشــیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســه ســال و چند ماه گذشــته
بــرای تامیــن و تضمیــن مفــاد ایــن حقــوق شــهروندی
دولــت همــت بلنــدی داشــته اســت اظهــار کــرد :برجــام
اقــدام بــزرگ حقوقــی بــری اســتیفای حقــوق شــهروندان
ایــران بــود کــه بــه بهانــه هســته ای بســیاری از حقــوق
ملــت ایــران ســلب شــده بــود و آرامــش روح و امنیــت
فکــری و ســرمایه گــذاری حقــوق ملــت ایــران پایمــال
شــده بــود و معتقدیــم کــه بــرای اســتیفای ایــن حقــوق
شــهروندی ،کار جهادگونــه انجــام شــد.
انصــاری بــا اشــاره بــه بدعهــدی آمریکایــی هــا در قبــال
برجــام تصریــح کــرد :جمهــوری اســامی ایــران متناســب
بــا بدعهــدی مقابلــه بــه مثــل کــرد و در گرفتــن حقــوق
مــردم کوتــاه نمــی ایــد امــا چــه کســی مــی توانــد ایــن
حقیقــت را منکــر شــود کــه امــرز در ســایه برجــام
بســیاری از ایــن حقــوق اســتیفا شــده اســت.
وی افــزود :تعجــب مــی کنــم کــه برخــی بعــد از انتشــار
ســند برجــام بــه جــای خوشــحال شــدن بدحــال شــدند!
ایــن در حالــی اســت کــه سیاســی تلقــی کــردن برجــام،
جفــا بــه کشــور اســت.
انصــاری بــا بیــان اینکــه دولــت بــه مــردم وعــده داده
اســت و ایــن عهــد شــرعی اســت و در اجرایــی شــدن
آن بــرای برخــورداری مــردم از امکانــات و اطالعــات
پــروژه هــای کشــور ،لوایحــی طراحــی کردیــم تصریــح
کــرد :بــرای برداشــتن رانــت اطالعاتــی و فســاد ،الیحــه
ای تنظیــم شــده اســت کــه بــزودی تقدیــم دولــت مــی
شــود ،ضمــن آنکــه بــرای رفــع تفــاوت فاحــش بیــن
کارکنــان دولــت و حقــوق هــا نیــز الیحــه ای تنظیــم
شــده و بــزودی ارائــه خواهــد شــد.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور بــا طــرح هــای پرســش
هــای بــه مخالفــان دولــت و برجــام گفــت :کســانی کــه
مــی گوینــد برجــام یعنــی هیــچ پاســخ دهنــد فکــر
کنند که آیا میزان استحصال نفت و ایجاد قدرت

اســتحصال آن در حــوزه هــای مشــترک مــا بــا عــراق
از  70هــزار بشــکه در روز امــروز بــه بیــش از 200
هــزا بشــکه نرســیده اســت؟ آیــا آرزو نظــام ایــن نبــود
کــه در حــوزه مشــترک گاز بــا قطــر مــا یــک دهــم آنهــا
بهــره بــرداری مــی کردیــم امــروز در تــوان برداشــت گاز
از ذخایــر مشــترک بــه انــدازه آنهــا رســیده ایــم؟ آیــا
کشــتی رانــی مــا اکنــون در آزادراه هــای جهانــی تــردد
نمــی کنــد؟
وی تصریــح کــرد :گاهــی هزینــه دور زدن تحریــم هــا
تــا  100درصــد بــه مــردم ایــران هزینــه وارد کــرد امــا
متاســفانه بــه بهانــه تحریــم عــده ای جیــب هایشــان
پــر شــد و دو میلیــارد و  400میلیــون دالر پــول نقــد
دریافتــن کردنــد تــا بــه طلبــکاران ایــران بدهنــد امــا
کل پــول گــم شــد! البتــه هنــوز مزاحمــت و بدعهــدی
آمریکایــی هــا موجــب شــده در تعامــات بانکــی بــا
مشــکل مواجــه شــده ایــم امــا دســت پیــش داریــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در نقــد مســائل نبایــد دســت از
منافــع ملــی و امیــد ملــی بکشــیم ،اظهــار کــرد :دشــمنان
امیــد مــردم را نشــانه گرفتــه انــد و ملــت ناامیــد ملــت
شکســت خــورده اســت .امــروز نظــام جمهــوری اســامی
همچنــان محکــم ایســتاده اســت ولــی عــده ای ایــن
ســرمایه ملــی و اجتماعــی را هــدف گرفتــه انــد.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور ادامــه داد :عیــن تعبیــر
رادیــوی اســرائیل و رســانه هــای منافقیــن راجــع بــه
مســائلی بــرای بدنــام کــردن مســووالن ،تفرقــه ایجــاد
کــردن و  ...متاســفانه در داخــل هــم توســط برخــی
رســانه هــا و ســایت هــا ،همــان موضوعــات بازتــاب پیــدا
مــی کند!حــال جــای ســوال اســت کــه چــرا بایــد چنیــن
باشــد؟
انصــاری ادامــه داد :همــه کســانی کــه بــه ایــران و
رهبــری و منافــع ملــی اعتقــاد دارنــد بایــد بداننــد ارائــه
تصویــر ناتــوان از دولــت ،تصویــر مشــوش و تخریــب شــده
از مســووالن نظــام ،تصویــر ناتــوان و مخــدوش از قــوه
قضائیــه و دیگــر نهادهــا جــز تخریــب بنیــان هــای اقتــدار
ملــی مــا چیــز دیگــری نیســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تخریــب بنیادیــن ســه قــوه
یعنــی تخریــب بنیادیــن رهبــری و والیــت فقیــه ،اظهــار
کــرد :ایــن موضــوع بــه معنــای عــدم انتقــاد نیســت،
بلکــه دولــت یازدهــم واقعــا مظلــوم تریــن دولــت در
زمینــه انتقــاد و تبلیغــات ســوء اســت.
انصــاری ادامــه داد :هــدف دولــت ایــن بــود کــه تــا پایــان
ســال  94رشــد اقصــادی بــه مثبــت پنــج درصــد برســد
و اکنــون بــه هفــت و چهــار دهــم درصــد رســید اســت
و نزدیــک دو نیــم درصــد بیــش از وعــده یــاد شــده
بــوده اســت در حالیکــه تــورم در ســال  91در کشــور
 45درصــد بــود و امــروز بــه هشــت درصــد رســیده و
تــک رقمــی شــده اســت و ایــن امــر یــک آرزوی ملــی
بــوده اســت .معــاون حقوقــی رییــس جمهــور بــا بیــان
اینکــه ســند اقتصــاد مقاومتــی قــوی تریــن ،کارشناســانه
تریــن و نســخه شــفابخش اقتصــاد ملــی ماســت اظهــار
کــرد :امــروز بــه ســرعت در حــال پیــش رفتــن هســتیم و
حــال جــای ســوال دارد کــه اقتصــاد مقاومتــی در اســتان
کرمــان موثــر نبــوده اســت؟ آیــا شهرســتان قلعــه گنــج
مســیر توســعه پرنشــاط خــود را بــه ســرعت طــی نمــی
کنــد؟
انصــاری بــا بیــان اینکــه دشــمنان مــا اکنــون بیــش از
جنــگ نظامــی در زمینــه کاهــش امیــد مــردم مــا کار
مــی کننــد و نقــش اصحــاب رســانه درایــن زمینــه بســیار
حائــز اهمیــت اســت اظهــار کــرد :اقتصــادی مقاومتــی
یعنــی مقاومــت اقتصــادی یــک ملــت در برابــر تکانــه

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مردم میدانند ،روحانی چه موانعی دارد

دســت یــادگاران آنهاســت کــه بایــد بــرای تحقــق آرزوهــا
و آرمانهــای امــام و شــهیدان تــاش کننــد.
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،طــرح مســایل اساســی از
طــرف فرزنــدان شــهدا را امیــدوار کننــده خوانــد و گفــت:
همــه بایــد دســت بــه دســت هــم بدهیــم تــا کشــور از
مســایل و مشــکالت عبــور کنــد.

ایشــان در توضیــح مســألهای کــه یکــی از فرزنــدان شــهدا
در خصــوص سیاســتهای داخلــی و خارجــی دولــت
یازدهــم مطــرح کــرده بــود ،گفــت :رفــع ســایه تهدیــد
و تحریــم و توافقنامــه برجــام ،حاصــل سیاســت خارجــی
مناســب و عاقالنــه دولــت اســت و در سیاســت داخلــی
هــم ،جلوگیــری از لجــام گســیختگی تــورم از اقدامــات
مهــم اســت کــه البتــه مــردم حــق دارنــد در مســایل مهــم
و نیازهــای ضــروری ،رفــاه کامــل داشــته باشــند.
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،بــا تشــریح
موانــع ،محدودیتهــا و مالحظــات دکتــر روحانــی و
دولــت ،گفــت :مواضــع محکمــی در مســایل داخلــی و
خارجــی دارد ،امــا توجــه داشــته باشــیم کــه در کنــار
ضعــف اطالعرســانی دولــت ،حاشیهســازان ،بیشــتر از
دولــت ،رســانه و تریبــون دارنــد.
آی ـتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،منشــور حقــوق شــهروندی

هــای جهانــی .ملتــی کــه نــان نداشــته باشــد نمــی توانــد
مقاومــت کنــد وایــن دولــت بــه دســتور رهبــری بــرای
تامیــن کاالهــای اســتراتژیک بــه میــدان آمــده و در
مــدت بیــش از ســه ســال بــه جــرات مــی تــوان اذعــان
کــرد کــه دولــت بــا ســیلی صــورت خــود را ســرخ نگــه
داشــته اســت و بــا رویارویــی بــا انــواع تنگناهــا ،مقــاوم
ایســتاده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن دولــت حاشــیه ســازی هــا را
بــه رســمیت نمــی شناســد و معتقــد اســت دعواهــای
جناجــی و رقابــت هــای مخــرب جــز زیــان بــرای کشــور
چیــزی در بــر نخواهــد داشــت اظهــار کــرد :همــه مــا
اصولگرایــان و اصــاح طلبــان ،ســاکنان یــک کشــتی و
زیــر پرچــم یــک کشــور هســتیم،پس اگــر قــوه مجریــه
تخریــب شــود بــه ایــن کشــتی عظیــم نقــص وارد شــده و
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه شــود.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور بــا بیــان اینکــه ایــران
یــک ریــال بابــت هواپیماهــا پــول نپرداختــه اســت تصریح
کــرد :ایــن هواپیماهــا اجــاره بــه شــرط تملیــک اســت آن
وقــت برخــی در داخــل عنــوان مــی کننــد مــردم نــان
ندارنــد بخورنــد هواپیمــا خریــداری مــی کنیــد! در
حالیکــه معنــای قــرارداد هواپیمایــی ایــن اســت کــه
شــرکت بوئیــگ آمریــکاو ایربــاس ،امنیــت بــازار ایــران را
تــا  15ســال دیگــر تضمیــن شــده مــی داننــد کــه ایــن
قــرارداد را امضــا کــرده انــد .اینهــا یعنــی عــزت و اقتــدار
ملــت ایــران.
وی ادامــه داد :در آســتانه شــروع بــه کار دولــت یازدهــم
تنهــا بــرای  18روز گنــدم ذخیــره در کشــور وجــود
داشــت امــا هــم اکنــون بــرای  18مــاه ذخیــره گنــدم
داشــته و پیشــنهاد صــادرات در ایــن بخــش را داریــم
ضمــن آنکــه مســکن نیــز در آســتانه رشــد قــرار دارد امــا
برخــی بــه دنبــال ناامیــد کــردن مــردم هســتندو حتــی
شــاهد هســتیم کــه تحلیــل گــرد صــدا و ســیما بســته
ســامت را در کشــور نمــی بینــد.
انصــاری بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر پیونــد مســتحکم
مــردم نبــود ،یــک مــورد از ایــن توفیــق هــا هــم بــه
دســت نمــی آمــد ،اظهــار کــرد :خواهــش مــا از اســتاندار
کرمــان ایــن اســت کــه همچنــان بــرای منشــور حقــوق
شــهروندی تــاش کــرده و ســاختارهای اجرایــی شــدن
آن را مهیاتــر کــرده و از جامعــه دانشــگاهی ،وکال ،قضــات
و  ...درخواســت مــی کنــم ایــن ســند را مطلعــه کــرده و
در مــورد لوایــح قانونــی آن نظــر بدهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش بخــش مهــم ایــن منشــور
اســت و از دبســتان تــا دانشــگاه و از کوچــه و خیابــان
تــا همــه زمینــه هــا ،مــردم بایــد بداننــد حقــوق آنهــا
چیســت ،اظهــار کــرد :خوشــبختانه در اســتان کرمــان
شــاهد هســتیم کــه شــاخص هــای رشــد ،مدیریــت و
اعتــدال بســیار باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت ضمــن
آنکــه بیــن اقشــار مختلــف و جریانــات سیاســی مختلــف
همدلــی خوبــی وجــود دارد کــه در ایــن بیــن نبایــد از
نقــش بســیار ســازنده آیــت اهلل جعفــری نماینــده ولــی
فقیــه در ایــن اســتان غافــل شــد و مــردم بایــد قــدر ایــن
نعمــات را بداننــد.
معــاون حقوقــی رییــس جمهــور خاطــر نشــان کــرد:
امــام جمعــه کرمــان همــواره در اواج اعتــدال ،دلســوزی و
انصــاف بــا همــه جریانــات همــکاری مــی کنــد و پشــتوانه
مدیریــت اجرایــی اســتان بــوده و ایــن مهــم بســیار
ارزشــمند اســت و امیــدوارم همیــن اعتــدال ،اعتمــاد و
انســجام ادامــه یابــد و کرمــان بــرای ســایر اســتان هــا
در همــه عرصــه هــا از جملــه اقتصــاد مقاومتــی بــه یــک
الگــو تبدیــل شــود.

ابالغــی توســط رئیــس جمهــوری را حــق همــه مــردم
ایــران در اقصــی نقــاط کشــور دانســت و گفــت :اگــر چــه
رســانههای مخالــف دولــت بــا ایــن منشــور برخــورد
تحقیرآمیــز ،همــراه بــا سانســور دارنــد ،امــا مــردم ایــران
در شــهر و روســتا آگاه هســتند و خیلــی خــوب میداننــد
کــه در چــه فضایــی و بــا چــه موانعــی دولــت بــه ایــن
مســایل میپــردازد .ایشــان بــرای بیــان نــوع تفکــرات
مــردم بــه انتخابــات اســفندماه  94اشــاره کــرد و گفــت:
در شــرایطی کــه اول بــزرگان یــک جنــاح را انداختنــد و
ســپس باقــی ماندههــا را بــه انــواع تهمتهــا نواختنــد،
مــردم بــا قاطعیــت و اکثریــت نشــان دادنــد کــه اعتــدال را
میخواهنــد و از افــراط و تفریــط گریــزان و از تهمتزنــی
و دروغ بیــزار هســتند .در آغــاز ایــن دیــدار ،خانــم دکتــر
ســمیه طهماســبی ،آقــای حبیــباهلل مجاهــد ،آقــای
محمدباقــر شــریفنیا ،آقــای پــدرام گل رســان ،آقــای
محمدحســین بکمــی ،خانــم شــکوه الســادات رضایــی
و آقــای هیــوا ســوران بــه بیــان دیدگاههــای خویــش
دربــاره مســایل مختلــف پرداختنــد.

سیاسی
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علی محمد نمازیان:
باید به نقاط مثبت
اتحاد ،تکیه کرد
سیاســت روشــن  /در جلســه دبیــران اول حــزب کارگزاران
ســازندگی ایــران در دفتــر مرکــزی تهــران آقــای علــی
محمــد نمازیــان معــاون امــور اســتانهای حــزب در
خصــوص نقــش احــزاب در کشــور بــه بیــان مواضــع
پرداخــت وعنــوان کــرد حــزب رکــن اصلــی و دمکراســی
اســت و بــدون داشــتن حــزب نمــی تــوان کشــوری
دمکــرات دارای چهــار چــوب مــردم ســاالر داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد ،ایــران را دوســت داریــم و بــه دنبــال
کشــوری آبــاد و پیشــرفته هســتیم و بایــد عــده ای
هماننــد شــما ایــن هزینــه را پرداخــت کننــد تــا احــزاب
پــا بگیرنــد.
وی ادامــه داد :تمامیــت خواهــی آفــت تحــزب گرایــی
اســت چــه از ناحیــه احــزاب چــه از ناحیــه حکومــت
و ایــن باعــث افــول پیشــرفت احــزاب و ســبب رکــورد
احــزاب تســویه مــی شــود.
نمــازی گفــت :مــا بایــد عــادت بــه کار مشــارکتی داشــته

یادداشت

باشــیم مــا بایــد آســتانه تحملمــان بــاال باشــد .هرمخالفتی
را نبایــد ایســتادگی در مقابــل خــود دانســت بلکــه بایــد
بــه نقــاط مثبــت اتحــاد تکیــه کــرد .ســومین ویژگــی
تحــزب گرایــی صبــر و حوصلــه اســت یکــروزه درخــت
کاشــته شــده و ثمــر نمــی دهــد لــذا نبایــد دنبــال نتیجــه
گیــری زود باشــیم .آفــت بعــدی ،مقطعــی کارکــردن در
دوره هــای انتخاباتــی اســت.

چه حرفی ،چه اشتباهی؟!
حمیدرضا کاربخش

سید حسین مرعشی:
موضع ما اصالح طلبان
به خصوص کارگزاران،
موضع حمایتی از
نظام است
در ادامــه آقــای مرعشــی ،گفــت :خیلــی خوشــحالیم
خانــواده کارگــزاران روز بــه روز دارد گســترده تــر مــی
شــود و امیدواریــم از لحــاظ کیفــی نیــز روز بــه روز
پیشــرفت داشــته باشــیم .درآســتانه ایــن انتخابــات
نقــش آفرینــی احــزاب بخصــوص احــزاب اصــاح طبــق
تاًثیرگذارتــر خواهــد بــود براســاس مصوبــه حــزب نماینــده
حــزب در انتخابــات ریاســت جمهــوری آقــای روحانــی
اســت و ایــن حمایــت در جمعیــت تقویــت مجموعــه
نظــام اســت چــرا کــه ایشــان دارای ســوابق روشــنی
در مجموعــه نظــام از قبــل از انقــاب تــا زمــان جنــگ و
بعــد آن مــی باشــید و ایشــان  24ســال نماینــده رهبــری
در شــورای عالــی امنیــت ملــی بــودن و  16ســال هــم
دبیــرآن بودنــد مــا بــه دکتــر روحانــی بــه عنــوان شــخصی
کــه ریشــه در نظــام داشــته و مــورد عنایــت مقــام معظــم
رهبــری بــوده نش ـاًت گرفتــه و نبایــد کســی ایــن تصــور
را بکنــد کــه موضــع مــا از دولــت موضــع انتقــادی از
حکومــت اســت بلکــه موضــع مــا اصــاح طلبــان بــه

خصــوص کارگــزاران موضــع حمایتــی از نظــام اســت.
مرعشــی ادامــه داد :آقــای روحانــی بــا اســتفاده از بهتریــن
گزینــه هــای موجــود در سیاســت خارجــه و توجه اساســی
بــه دغــده هــا رهبــری توانســت موفــق باشــند امیدداریم از
ایــن تجربــه در بخشــهای دیگــر نیــز اســتفاده کننــد قطعـاً
در سیاســت داخلــی هــم اگــر در انتخابهــا اقــای روحانــی
زاویــه بــا رهبــری داشــته باشــند قطعـاً دچــار مشــکل مــی
شــود لــذا حتم ـاً در تمــام مواضــع بایــد نظــرات و صــاح
رهبــری مــد نظــر قــرار گیــرد.وی گفــت :مــا در کنــار
اینهــا بایــد بــا شــورای عالــی اصــاح طلبــان همراه باشــیم
و نبایــد هیــچ موضعــی در قبــال هیــچ کــدام از احــزاب
اصــاح طلــب نگیریــم و جهــت تقویــت وحــدت اصــاح
طلبــان گام برداریــم.در صورتــی کــه نمــی توانیــم در مورد
اختالفــات احتمالــی اقدامــی بکنیــم حداقــل بایــد ســکوت
کنیــم و نگذاریــم انشــقاقی ایجــاد شــود .ســخنگوی حــزب
کارگــزاران ادامــه داد :رابطین اســتانها در شــورای سیاســت
گــذاری انتخــاب شــدند و تشــکیالت هــر اســتان شــامل
دو بخــش حقوقــی و حقیقــی هســتند بخــش حقوقــی
شــامل کلیــه احــزاب کشــوری کــه در هــر اســتان دارای
تشــکیالت مــی باشــند و تمــام احــزاب اســتانی ای کــه
مجــوز کمیســیون مــاده  10احــزاب را دریافــت کــرده انــد
و بخــش حقیقــی شــامل افــراد تاثیرگــذار هــر اســتان مــی
شــود کــه تعــداد آنهــا حداقــل  5نفــر و حداکثــر نصــف
اعضــای شــورای هماهنگــی مــی باشــند .مرعشــی تصریــح
کــرد :باتوجــه بــه اینکــه اصــاح طلبــان  60تــا  65درصــد
جمعیــت جامعــه را دارنــد ولــی احــزاب اصــاح طلبــان
نتوانســتند انــد بخــش را ســازماندهی را انجــام دهنــد
لــذا در انتخــاب اشــخاص حقیقــی بایــد نقــش احــزاب
را کامــل کنیــم.و در بحــث ریاســت جمهــوری بــا تمــام
اقتصاداتــی کــه داریــم از ایــن تصمیــم ملــی حمایــت مــی
کنیــم ولــی خودمــان را بــرای هــر نوع حالــت ناگــواری در

ســپهر سیاســی جامعــه آمــاده مــی کنیــم مهــم افــراد در
کشــور نســبت مهــم انســجام اصــاح طلبــان اســت.
وی تاکیــد کــرد :بــا تمــام احترامــی کــه بــرای آقــای
روحانــی داریــم آمادگــی هــر نــوع اتفاقــی را داریــم
همانطــور کــه آقــای هاشــمی بــا کرامتــی کــه داشــتند
از بعــد از رد صالحیــت بــا از خــود نشــان دادنــد درس
مهمــی بــه مــا دادنــد کــه مهــم چارچــوب و بقــای نظــام
اســت از ایــن رو در ایــن بیــن افــراد فقــط تســهیل کننــده
هســتند .در انتخابــات شــهر و روســتا بایــد ســعی کنیــم
بهتریــن هــا را بــه جامعــه معرفــی کنیــم نبایــد به شــورای
سیاســی فکــر کنیــم بلکــه یــک شــورای بــا کفایــت مــی
خواهیــم کــه بتواننــد مشــکالت مــردم را برطــرف کننــد
نمــی تــوان شــورایی تشــکیل داد کــه در آن  3نفــر از
بهتریــن معمــاران و مهندســان شهرســاز وجــود نداشــته
باشــد همچنیــن شــورا بایــد شــامل بهتریــن حقوقــدان
شــهر و حداقــل یــک نفــر از افــراد فرهنگــی شــهر باشــد.
بــرای اینکــه شــورای مــا از صالبــت کافــی برخــوردار
باشــد اینهــا تنهــا گوشــه ای از نیازهــای یــک شــورا
اســت  .کارگــزاران اولیــن حزبــی اســت کــه رســما کنگــره
اســتانی برگــزار مــی کنــد.
وی گفــت  :بعــد از اینکــه هیــات موســس ماموریتــش
تمــام شــد بــرای شــوراهای اســتانی فقــط مســیر کنگــره
را داریــم و شــورای مرکــزی ایــن اختیــار را نــدارد بــدون
کنگــره اســتان شــورای اســتانی را ترمیــم کننــد و ایــن در
اساســنامه پیــش بینــی شــده اســت و ایــن چــون اولیــن
تجربــه حــزب اســت بایــد خیلــی محتــاط عمــل کنیــم
زیــرا ایــن کنگــره از دو بعــد سیاســی دارای ارزش اســت.
اولیــن بعــد آن مانــور سیاســی حــزب اســت و ارزش
دومیــن بعــد از ایــن لحــاظ اســت کــه اولیــن کنگــره
منتخــب حــزب مــی توانــد حــزب را بــا رونــد تکامــل
پیــش ببــرد.

واکـنش ها به یک نامه خـیانت بار
انتشــار نامــه  ٣٠ایرانــی خارجنشــین بــه
رئیسجمهــوری آینــده آمریــکا بــرای تجدیدنظــر در
توافــق هســتهای و نیــز وضــع تحریمهــای تــازه علیــه
ایــران موجــی از واکنشهــای منفــی را علیــه ایــن
نامــه در فضــای مجــازی بــه همــراه داشــت و از ســوی
شــخصیتهای مختلــف سیاســی ازجملــه فعــاالن
اصالحطلــب موردنقــد قــرار گرفــت.
جمــاران /نامــه مزبــور بــا وجــود اینکــه مــورد انتقــاد
تنــد فعــاالن سیاســی اصالحطلــب ،اصولگــرا و
کاربــران فضــای مجــازی مواجــه شــده اســت امــا
بــه نظــر میرســد برخــی از جریانهــای رســانهای
وابســته بــه تندروهــا ضمــن انتشــار ایــن نامــه،
تــاش میکننــد از ایــن نامــه بــرای زیــر فشــار قــرار
دادن اصالحطلبــان اســتفاده کننــد ،درحالیکــه
فعالیتهــای ضــد تحریمــی فعالیــن اصالحطلــب
چــه در دوران دولتهــای نهــم و دهــم و چــه
تالشهایشــان در بــه ثمــر نشســتن توافــق هســتهای
و رفــع تحریمهــای ایــران ،کامــ ً
ا در تضــاد آشــکار
بــا نامــه ایــن ٣٠نفــری اســت کــه دقیقــاً خواســتار
برگشــت بــه شــرایط قبــل از توافــق برجــام هســتند.
بــا ایـن همــه و بــا وجــود اینکــه بــا نگاهــی گــذرا بــه
ســوابق فعالیتهــای جریــان اصالحطلــب در راســتای
رفــع تحریمهــا و خــارج کــردن کشــور از بحرانهــای
ایجادشــده ســال هــای اخیــر ،مواضــع ایــن گــروه در
قبــال منافــع ملــی کامــ ً
ا مشــخص مــی شــود امــا
برخــی فعــاالن سیاســی اصالحطلــب در پاســخ بــه
فضاســازی برخــی رســانههای کــه بــه دنبــال نســبت
دادن ایــن افــراد بــه اصالحطلبــان هســتند و تأکیــد
دوبــاره بــر مواضــع پیشــین خــود ،بــه ایــن موضــوع
واکنــش نشــان دادنــد.
ایــن افــراد ضمــن تأکیــد بــر اینکــه بیــن اپوزیســیون
خارجنشــین کــه قصــد برانــدازی داشــته و ضــد
منافــع ملــی بــه ترامــپ نامــه مینویســد و جریــان
اصیــل اصالحــات نســبتی وجــود نــدارد ،یــادآور
شــدند :ایــن جریــان باوجــود اتهاماتــی کــه در ســال
 ٨٨متوجــه آن شــد ،همــواره خواســتار حــل موضــوع
هســتهای و لغــو تحریمهــا علیــه کشــور بــوده اســت.

موسویالری:
کمک به دلواپسان داخلی

عبدالواحــد موســویالری در همیــن رابطــه بــه
«شــرق» گفــت« :اقــدام ایــن  ٣٠نفــر در راســتای
کمــک بــه جریــان دلواپــس داخلــی اســت.
اصالحطلبــان برجــام را عمــل دیپلماتیکــی ارزیابــی
میکننــد کــه قــرار اســت بــه کمــک آن مشــکالت
حــل شــود؛ امــا آنهایــی کــه در خــارج از کشــور
بــه دنبــال مشکلتراشــی بــرای کشــور هســتند
و ازجملــه ایــن  ٣٠نفــر تالششــان ایــن اســت کــه
برجــام را ناکارآمــد جلــوه بدهنــد ،مشــابه همــان کاری
کــه دلواپســان در داخــل کشــور انجــام میدهنــد».
وزیــر کشــور دولــت اصالحــات ادامــه داد« :جریــان
اصالحــات معتقــد اســت کــه تحقــق برجــام یــک
توافــق عقالیــی بــوده کــه نــه صــد درصــد امــا تــا
حــدود زیــادی منافــع ملــی را تأمیــن کــرده اســت.
در چنیــن شــرایطی ایــن  ٣٠نفــر خارجنشــین ،بــه
کمــک دلواپســان آمــده و تــاش میکننــد تــا ایــن
توافــق لغــو شــود».

او تأکیــد کــرد« :بــر همیــن اســاس جریــان دلواپــس
داخلــی کــه در تعــارض بــا دولــت هســتند و
برجــام را زیــر ســؤال میبرنــد ،مراقــب باشــند بــا
وطنفروشــان خارجنشــین همصــدا نشــوند .ممکــن
اســت دلواپســان بــا دولــت مشــکل داشــته باشــند؛
امــا مواظــب باشــند بــا ایــن ٣٠نفــری کــه اصــل
موجودیــت نظــام و ایــران را قبــول ندارنــد همصــدا
نشــوند».

رمضانزاده:
این اقدام خیانت است

در همیــن ارتبــاط ،عبــداهلل رمضــانزاده ،ســخنگوی
دولــت اصالحــات هــم بــا تأکیــد بــر اینکــه اقــدام
ایــن  ٣٠نفــر چیــزی جــز خیانــت نــام نــدارد ،گفــت:
«مواضــع براندازانــه و ضــد نظــام ایــن جریــان کــه ایــن
 ٣٠نفــر هــم شــامل آنهــا میشــوند ،روشــن اســت و
خــط فاصلــه اصالحطلبــان بــا ایــن گــروه نیــازی بــه
اثبــات نــدارد .ایــن فعــال سیاســی ادامــه داد« :آنچــه
رهبــری جریــان اصالحــات اعــام کــرده مســیر حرکت
اصالحــات را روشــن کــرده کــه جــز از مســیر قانــون
اساســی و اتکانکــردن بــه نیروهــای خارجنشــین
نمیگــذرد .جریــان اصالحــات هرکجــا کــه الزم
بــوده بــه دفــاع از کیــان ایــران و نظــام اســامی بلنــد
شــده اســت .عمــوم رزمندههایــی کــه در جریــان
جنــگ ایــران و عــراق بــرای دفــاع از کشــور رفتنــد
جــزء ایــن جریــان هســتند؛ بنابرایــن هرگونــه نســبت
برقرارکــردن بیــن آن  ٣٠نفــر و جریــان اصالحــات،
دســتوپازدن یــک جریــان شکســتخورده اســت
کــه بــا هــر ســازی کــه خارجیهــا بــرای آن کــوک
میکننــد ،همصــدا میشــود.رمضانزاده تأکیــد
کــرد« :شــهید مطهــری قبــ ً
ا گفتــه بــود کمونیســم
و لیبرالیســم دو تیغــه قیچــی بــرای نظــام هســتند،
اکنــون هــم خارجنشــین برانــداز و دلواپــس داخلــی
دولبــه قیچــی هســتند کــه بــرای ضربـهزدن بــه ایــران
بــه حرکــت درمیآینــد».

آذر منصوری:
بـاید تأسـف خورد

آذر منصــوری ،از اعضــای شــورای مرکــزی حــزب
اتحــاد ملــت هــم تأکیــد کــرد جریــان اصالحــات بــا
هرگونــه جریــان برانــداز و کســانی کــه َعلَــم مخالفــت
بــا ایــران را برداشــتهاند ،مخالــف اســت و موضــع آن
در برابــر ایــن جریانهــا روشــن اســت .ایــن فعــال
سیاســی بــا بیــان اینکــه مســیر اصالحطلبــی از
معبــر قانــون اساســی میگــذرد ،گفــت« :بــا توجــه
بــه ایــن رویکــرد ،هیــچ نــوع رفتــاری کــه بــه منافــع
ملــی آســیب برســاند یــا موجــب تضعیــف آن شــود،
نســبتی بــا جریــان اصالحطلبــی نــدارد».
منصــوری بــا بیــان اینکــه جریــان اصالحــات
باوجودایــن در چنــد ســال گذشــته ،بــا بیمهــری
فــراوان مواجــه شــده اســت ،گفــت« :بااینحــال ایــن
جریــان در جهــت تأمیــن منافــع ملــی از هیــچ تالشــی
فروگــذار نکــرده اســت؛ امــا باوجــود تأکیــد رهبــری
مبنــی برجــذب حداکثــری ،خطــی تــاش میکنــد
ایــن جریــان اصیــل را کــه یکــی از بالهــای نظــام
جمهــوری اســامی اســت ،بــه برانــدازی متهــم کنــد.
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او ادامــه داد :همیــن واکنشهــا در یــک روز گذشــته
مرزهــا را بــا جریــان خارجنشــین روشــن میکنــد.
بایــد بــرای کســانی کــه خــود را ایرانــی میداننــد؛
امــا دســت بــه نــگارش چنیــن نامـهای زدهانــد تأســف
خــورد ،ایــن افــراد جــز دشــمنی بــا کشــور و مــردم
و منافــع ملــی مطلــب دیگــری را دنبــال نمیکننــد.

ابطحی:
گرگهمگوشتهمجنسخودرا نمیخورد

محمدعلــی ابطحــی ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــور
اصالحــات نیــز در واکنــش بــه ایــن نامــه در صفحــات
شــخصی خــود در فضــای مجــازی نوشــت :درســت
روزهایــی کــه آقــای ترامــپ منتظــر نشســتن روی
صندلــی کاخ ســفید اســت و همــه نگــران برهــم
خــوردن برجــام و آســیب دیــدن ملــت ایــران هســتند
و حتــی خانــم موگرینــی هــم دســت بــه کار شــده کــه
نگــذارد دوبــاره تحریمهــا و جنــگ ســرد هســتهای
برگــردد و آقــای اوبامــا هــم بــه ایــن نتیجــه رســیده
کــه بایــد اســراییل را گوشــمالی کنــد ٣٠ ،نفــر از
ایرانیــان خــارج نشــین بــه ترامــپ نامــه نوشــته انــد
کــه وقــت فشــار روی ایــران اســت و وقــت ادامــه
تحریــم هــا .ایــن کار خیانــت بــه ملــت ایــران اســت.
گــرگ هــم گوشــت همجنــس خــود را نمــی خــورد.
هرکســی هرجــوری و هــر جایــی مــی خواهــد زندگــی
کنــد ،امــا تشــویق آدم تندخویــی مثــل ترامــپ بــه
ســخت گرفتــن بــر ملــت ایــران ،جنایــت ملــی اســت.

حمیدرضا جالیی پور:
اگرایران به خطر بیفتد،تحت فرماندهی
آیت اهلل خامنه ای به جبهه می روم

حمیدرضــا جالیــی پــور ،از اصالحطلبــان مطــرح
نیــز در واکنــش بــه ایــن نامــه در مطلبــی کــه در
کانــال تلگرامــی خــود منتشــر کــرد ،ضمــن متوهمانــه
و خائنانــه خوانــدن نامــه ایــن ســی نفــر بــه ترامــپ،
نوشــت :مــن اصالحطلبــم و دموکراســی را راه نجــات
ایــران میدانــم و در ایــن مســیر از هــر نــوع فعالیــت
مدنــی و قانونــی و زنــدان رفتــن هــم دریــغ نمیکنــم.
ولــی اگــر کشــور ایــران و جــان و امنیــت ایرانیــان
بــه خطــر بیفتــد ،بهعنــوان تنهــا مــردی کــه از یــک
خانــواده شــهید باقیمانــده زیــر فرماندهــی آیــتاهلل
خامن ـهای بــه جبهــه م ـیروم.

محمدرضا جالیی پور:
بازتاب خبر محکومیت گسترده این نامه،
سرعت بیشتری داشته باشد

محمدرضــا جالیــی پــور از جوانــان اصالحطلــب
و دانشــجوی آکســفورد نیــز در مطلبــی خواســتار
محکومیــت ایــن نامــه از ســوی رســانههای تأثیرگــذار
شــد.
وی نوشــت :نامــهی رقتانگیــز و پــرگافِ ســی نفــر
بــه ترامــپ در چنــد رســانهی راســت افراطــی آمریــکا
و چنــد ســایت فارســیزبان منتشــر شــد ،امــا هنــوز
وســیع
ندیــدهام پاســخ و واکنشهــای متنــوع و
ِ
هــزاران ایرانــی بــه آن در شــبکههای اجتماعــی
(کــه اهمیــت خبــری و سیاســی-اجتماعی بســیار

بیشــتری از اصــل انتشــار آن نامــهی کــموزن
دارد) در رســانههای انگلیســی و فارســی بازتــاب
مناســبی پیداکــرده باشــد .امیــد کــه روزنامهنــگاران
رســانههای تأثیرگــذار انگلیســی و فارســی در شــکار و
بازتــاب خب ـ ِر محکومیـ ِ
ـت گســترده و خودجــوش ایــن
نامــه توســط هــزاران ایرانــی ســرعت بیشــتری داشــته
باشــند.

سلیمی نمین:
اپوزسیون می خواهد از بودجه ضد
ایرانی بهره مند شود

ناگفتــه نمانــد عبــاس ســلیمی نمیــن از جملــه
افــراد غیــر اصــاح طلبــی بــود کــه بــه دور از فضــا
ســازی برخــی رســانه هــا واکنــش منطقــی بــه ایــن
نامــه نشــان داد و انگیــزه هــای ایــن افــراد را تحلیــل
کــرد .ســلیمی نمیــن در گفــت و گــو بــا تابنــاک بــا
بیــان ایــن کــه انگیــزه نــگارش نامــه  30مخالــف
بــه ترامــپ وچنیــن نامــه هایــی بــه ســردمداران
کشــورهای خارجــی ازجملــه آمریــکا منفعــت شــخصی
و بهــره گیــری از بودجــه بــرای تغییــر فضــای سیاســی
جمهــوری اســامی ایــران اســت ،گفــت :اینهــا بــه
نوعــی بــه رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا مــی گوینــد
مــا هــم همــراه هســتیم .پیــام نــگارش چنیــن نامــه
ای ایــن مــی توانــد باشــد کــه مــا را هــم از بودجــه و
امکانــات ضدایرانــی بهــره منــد کنیــد.
وی اظهــار کــرد :متاســفانه از نعمــت مخالــف فهیــم
محــروم هســتیم .عــدم وجــود عنصــر مخالــف فهیــم
هرچنــد کــه مخالفــت آن اساســی و جــدی باشــد،
خســران بزرگــی اســت .کســانی کــه ایــن نامــه
را نوشــتند اساســا مخالــف نیســتند ،بلکــه معانــد
مــردم ایــران هســتند؛ چــرا کــه وقتــی درخواســت
تحریــم مــردم ایــران را از رئیــس جمهــور آمریــکا
مــی خواهنــد عمــا درخواســت ایــن را مــی کننــد
کــه مثــا فــروش هواپیمــای ســالم یــا فــروش دارو و
امثــال آن را بــرای ایرانیــان تحریــم کننــد.
ایــن فعــال سیاســی اصولگــرا تصریــح کــرد :تحریــم
بــرای مــردم خطــر ایجــاد مــی کنــد و نوشــتن چنیــن
نامــه ای در حقیقــت اقدامــی در ضدیــت بــا مــردم
ایــران محســوب مــی شــود .وی بــا بیــان اینکــه
انگیــزه نــگارش نامــه  30مخالــف بــه ترامــپ و چنیــن
نامــه هایــی بــه ســردمداران کشــورهای خارجــی از
جملــه آمریــکا منفعــت شــخصی و بهــره گیــری از
بودجــه بــرای تغییــر فضــای سیاســی جمهــوری
اســامی ایــران اســت ،خاطرنشــان کــرد :ایــن هــا بــه
نوعــی بــه رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا مــی گوینــد
مــا هــم همــراه هســتیم .پیــام نــگارش چنیــن نامــه
ای ایــن مــی توانــد باشــد کــه مــا را هــم از بودجــه و
امکانــات ضــد ایرانــی بهــره منــد کنیــد.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی تاکیــد کــرد :اگــر
ترامــپ سیاســتش ایــن باشــد کــه بودجــه ای را بــرای
تحــت فشــار قــرار دادن ایــران و برانــدازی جمهــوری
اســامی ایــران در نظــر بگیــرد ،بــه هرحــال ایــن
بودجــه بایــد در بیــن مخالفــان توزیــع شــود و ایــن
 30نفــر بــه نوعــی اعــام موجودیــت و اعــام همــکاری
در راســتای ایــن سیاســت هــا و انجــام فضاســازی و
جنــگ روانــی علیــه ایــران کــرده انــد.

پنــج شــنبه هفتــه گذشــته زمانیکــه روزنامــه هــای
صبــح کشــور را نــگاه میکــردم تیتــر اصلــی بعضــی از
روزنامــه هــا توجهــم را جلــب کرد».ظریــف :اشــتباه
کــردم» «ظریــف :اعتــراف مــی کنــم اشــتباه بزرگــی
کــردم» .تیترهــا بــه گونــه ای بــود کــه فکــر کــردم
آقــای ظریــف چــه اشــتباه بزرگــی انجــام داده کــه
اینگونــه اعتــراف مــی کنــد .بعــد کــه خبــر مربوطــه
را خوانــدم فهمیــدم کــه تمامــی ایــن تیترهــا از نوشــته
هایــی بــود کــه کریمــی قدوســی ادعــا مــی کــرد
قســمتی از ســخنانی اســت کــه وزیــر امــور خارحــه در
جلســه بــا کمیســیون امنیــت ملــی گفتــه اســت و ایــن
نوشــته هــا در جلســه علنــی مجلــس بیــن نماینــدگان
و خبــرگان پخــش شــده .البتــه خــود نماینــده در ایــن
جلســه کمیســیون حضــور نداشــت و بــه گفتــه خودش
ایــن ســخنان را از گزارشــی کــه کمیســیون ارائــه داده
نقــل کــرده .بعــد متوجــه شــدم کــه ایــن حــرف هــا را
نــه رییــس و نــه ســخنگوی کمیســیون تاییــد نکــرده
انــد .بــا دیــدن تیترهــا و خوانــدن خبــر چنــد نکتــه بــه
ذهنــم رســید.
اول اینکــه مگــر نــه ایــن اســت کــه یکــی از اصلــی
تریــن اصــول خبرنــگاری و روزنامــه نــگاری اصــل بــی
طرفــی اســت .اصلــی کــه در بســیاری از روزنامــه هــای
کشــور بــه دلیــل تعلقــات فکــری مدیــران مســئول بــه
جناحــی خــاص ،کمتــر شــده اســت.
زمانیکــه ایــن گونــه تیترهــا نوشــته مــی شــود آنهــم
درمــورد گفتــه هایــی کــه صحــت آنهــا تاییــد نشــده
و بــر اســاس نوشــته ی شــخصی اســت کــه خــود
در جلســه حضــور نداشــته ،دو دلیــل وجــود دارد :یــا
روزنامــه هــا مــی خواهنــد بــر تعــداد خواننــدگان خــود
اضافــه کننــد و یــا بــا ایــن تیتــر ســمت و ســوی فکــری
خــود را بــه خواننــده القــا کــرده و او را همــراه خــود
ســازد .البتــه یکــی دیگــر از اصــول خبرنــگاری اســتفاده
از منبــع خبــری مناســب اســت .تازمانیکــه کمیســیون
دارای سخنگوســت و وی هیــچ گونــه صحبتــی در مورد
گفتــه هــای وزیــر خارجــه انجــام نمــی دهــد و حتــی
آنهــا را تاییــد نمــی کنــد چگونــه ایــن گونــه تیترهــای
تنــد را از منبعــی مــی نویســیم کــه بــاز تاکیــد میکنــم
خــود او در جلســه حضــور نداشــته اســت.
نکتــه بعــد چنــد ســوال از آقــای کریمــی قدوســی
اســت .البتــه تمامــی ایــن ســواالت را بــا فــرض درســت
بــودن حــرف هــای آقــای ظریــف مطــرح مــی کنیــم
کــه البتــه خــود ایــن درســتی هنــوز تاییــد نشــده
اســت .آقــای کریمــی قدوســی اگــر نیــاز بــه گفتــن
ایــن حــرف هــا بــود ،حــرف هایــی کــه مهــم بــه نظــر
مــی رســید آیــا رییــس یــا ســخنگوی کمیســیون نمــی
توانســتند آنهــارا بگوینــد کــه شــما ایــن کار را کــرده
ایــد؟ آیــا احتمــال ندادیــد آنهــا مصلحتــی را در نگفتــن
ایــن حــرف هــا دیــده انــد و آیــا ایــن مصلحــت را از
آنهــا نپرســیدید؟ بــا فــاش کــردن ایــن حــرف هــا چــه
مشــکلی از مشــکالت مردمــی کــه بــه شــما رای دادنــد
برطــرف شــد؟ شــاید بــا ایــن کار شــما ،مخالفــان
دولــت و وزیــر خوشــحال شــده باشــند آیــا بــه نظرتــان
دشــمنان نظــام از ایــن عمــل شــاد نشــده انــد؟ کــه
مطمئنــأ دشــمنان از اینکــه ببیننــد دولتمــردان و
عناصــر اصلــی نظــام بــه اشــتباهات خــود اعتــراف مــی
کننــد شــاد مــی شــوند .و در انتهــا امیدواریــم هــدف
آقــای کریمــی قدوســی را از ایــن عمــل بدانیــم تــا
ببینیــم بــه ایــن شــادی مــی ارزیــد یــا خیــر!؟

خبر

استعفای کروبی از دبیرکلی
حزب اعتماد ملی

مهــدی کروبــی در نامــه ای بــه اعضــای شــورای مرکزی
حــزب اعتمــاد ملــی ،از دبیرکلــی ایــن حزب اســتعفا داد
و از آنهــا خواســت بــا مدیریــت «رســول منتجــب نیــا»
قائــم مقــام حــزب ،دبیــرکل جدیــد ایــن حــزب اصــاح
طلــب را انتخــاب کننــد.
ایرنــا  /کروبــی در ایــن نامــه کــه امــروز دوشــنبه
و در پــی بــروز برخــی اختالفــات در ایــن حــزب در
روزهــای اخیــر انتشــار یافــت ،خطــاب بــه شــورای
مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی نوشــته اســت ...« :بــدون
ورود ماهــوی بــه مــوارد اختالفــی ،از تمامــی دوســتان
مصرانــه میخواهــم از هرگونــه تشــتت و اختــاف کــه
موجــب حــذف یــا درگیــری عزیــزان حــزب میگــردد
بــه شــدت اجتنــاب کنیــد .یقیــن دارم کــه بــا تحمــل،
گفتوگــو و ســعه صــدر میتوانیــد بــه تفاهــم
برســید».
وی همچنیــن بــا درخواســت اســتعفا از دبیرکلــی
حــزب افــزوده اســت... «:اینجانــب درخواســت اســتعفا از
دبیرکلــی حــزب را دارم و از دوســتان تقاضــا میکنــم
بــدون دخالــت عواطــف و احساســات و بهخاطــر
مصالــح مهمتــر حــزب ،ایــن درخواســت را قبــول و
تصویــب کننــد و بــا مدیریــت جنــاب آقــای منتجبنیــا
قائممقــام محتــرم ،دبیــرکل جدیــد را انتخــاب کننــد».
کروبــی تصریــح کــرده اســت :حــزب اعتمــاد ملــی
بــه عنــوان یــک «حــزب اصالحطلــب ضمــن حفــظ
اســتقالل حزبــیاش الزم اســت بــا دیگــر گروههــا
و شــخصیتهای اصالحطلــب تعامــل و همــکاری
داشــته باشــد چــرا کــه از پیروزیهــا و شکســتها
بایــد درس گرفــت».
وی همچنیــن گروههــا و شــخصیتهای اصالحطلــب
را بــه «پرهیــز از خودمحــوری و برتــری جویــی نســبت
بــه دیگــران »توصیــه کــرده اســت.
ایــن نامــه پــس از آن انتشــار یافــت کــه منتجــب
نیــا قائــم مقــام حــزب اعتمــاد ملــی دو روز پیــش در
پــی بــروز برخــی اختالفــات در شــورای مرکــزی ایــن
حــزب ،اســتعفای خــود را بــه دبیــرکل آن تســلیم کــرده
و منتظــر تعییــن تکلیــف خــود بــود.
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برگزاري اولين مانور مشترك خط گرم
ما بين شركتهاي توزيع برق شمال
كرمان و توزيع برق يزد

اوليــن مانــور گــروه خــط گــرم و پنجميــن جلســه هــم
انديشــي مابيــن شــركتهاي توزيــع نيــروي بــرق شــمال
اســتان كرمــان و اســتان يــزد در آذرمــاه در محــل مديريت
توزيــع بــرق شهرســتان انــار برگــزار شــد.
گــزارش روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروي برق شــمال
اســتان كرمــان /معــاون هماهنگــي بــرق شهرســتانها در اين
خصــوص گفــت :ايــن مانــور بــا حضــور  4گــروه عملياتــي و
دو گــروه خــط گــرم از شــركت توزيــع نيــروي بــرق شــمال
و شــركت توزيــع اســتان يــزد انجــام گرديــد كــه نتيجــه
ايــن عمليــات اصــاح  3كيلومتــر شــبكه بــرق بــود.
مهنــدس جهــادي در ادامــه اظهــار داشــت :بــا برگــزاري
ايــن مانــور يكســري اقدامــات اساســي از جملــه :تعويــض
كــت اوت هــاي معيــوب ،اصــاح رابــط و هــرس كــردن
درختــان و همچنيــن كاور نمــودن ترانســفورماتورها در
شهرســتان انــار بخوبــي انجــام شــد.
در پايــان ايــن مانــور ،نشســت هــم انديشــي ايــن دو
گــروه برگــزار و رييــس گــروه مديريــت بحــران و پدافنــد
غيرعامــل ايــن شــركت هــدف از برگــزاري ايــن مانــور را
تبــادل اطالعــات دانســت و گفــت :ايــن دو شــركت بــا
اســتفاده از تجربيــات يكديگــر و شــناخت كلــي از شــبكه
هــاي بــرق شــهرهاي معيــن مــي تواننــد در مواقع بحــران و
بــروز حادثــه در برقــراري ارتبــاط بــا هــم همــكاري نماينــد.
قاســم اعتماديــان همچنيــن گفــت :ماهانــه شــركت توزيــع
نيــروي بــرق شــمال اســتان كرمــان ،جهــت بازديــد از
ديــزل ژنراتورهــا اقــدام مــي شــود و چگونگــي عملكــرد
آنــان در مواقــع بحــران صــورت مــي پذيــرد.
وي در پايــان گفــت :بــه منظــور انجــام مانورهاي مشــترك،
مانــور عملياتــي بعــدي در منطقــه كوهبنــان ،بهابــاد و
بافــق بيــن دو اســتان كرمــان و يــزد بــه منظــور تســت
سكســيونرها و قطــع كننــده هــا در نقطــه مانــوري انجــام
خواهــد شــد.
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اولويتهاي بودجهريزي در سراسر كشور يكسان نيست
معــاون هماهنگــي توزيــع توانيــر گفــت :لزومــي
نــدارد اولويــت هــاي بودجــه اي در سراســر كشــور
يكســان باشــد و هــر شــركتي بايســتي اولويــت هــاي
خــود را تشــخيص داده و بــر اســاس آن بــه صــورت
هفتگــي بــا دفاتــر مــا گفتگــو نماينــد تــا بــه جمــع
بنــدي نهايــي رســيده و نســبت بــه بودجــه تاييــد
شــده مقيــد و متعهــد باشــد.
سیاســت روشــن /كميتــه هــاي عالــي برنامــه ريــزي و
بودجــه و كاهــش تلفــات بــا حضــور معــاون هماهنگي
توزيــع شــركت توانيــر و مديــران عامــل شــركت هــاي
توزيــع نيــروي بــرق شــمال و جنــوب اســتان كرمــان،
يــزد ،سيســتان و بلوچســتان و جمعــي از مديــران
شــركت هــاي فــوق برگــزار گرديــد.
معــاون هماهنگــي توزيــع توانيــر بــا تاكيــد بــر
اجــراي برنامــه عملياتــي بــر اســاس برنامــه
اســتراتژيك گفــت :فعاليــت در صنعــت بــرق مســتمر،
امــا بودجــه ريــزي ســاليانه اســت و بايســتي قســمتي
از برنامــه اســتراتژيك مــارا پوشــش دهــد .حقــي فــام
خاطــر نشــان كــرد :برنامــه اســتراتژيك شــركت هــا
بايســتي واقــع گــرا و بــا برنامــه اســتراتژيك صنعــت

بــرق كشــور هــم خوانــي داشــته باشــد ،عــاوه بــرآن
بايســتي مطابــق بــا منابــع و امكانــات موجــود باشــد.
وي در خصــوص بودجــه بنــدي شــركت هــا تاكيــد
كــرد :از شــركت هــا مــي خواهيــم در مرحلــه اول
بــدون در نظــر گرفتــن محدوديــت هــاي نقدينگــي،
برنامــه هــاي خــود را بــا در نظــر گرفتــن اولويــت
هــاي  1و  2ارائــه دهنــد تــا از ايــن منظــر بــه
اولويــت هــاي بســيار ضــروري خــود برســند و هيــچ
شــركتي بــه ســمت محــور دوم نخواهــد رفــت مگــر
آنكــه اولويــت هــاي اول را پيــاده ســازي نمايــد.
معــاون هماهنگــي توزيــع توانيــر ضمــن اشــاره بــه
اولويــت هــاي بودجــه ريــزي بــر مبنــاي كدهــاي  1و
 2گفــت :لزومــي نــدارد اولويــت هــاي بودجــه اي در
سراســر كشــور يكســان باشــد و هــر شــركتي بايســتي
اولويــت هــاي خــود را تشــخيص داده و بــر اســاس
آن بــه صــورت هفتگــي بــا دفاتــر مــا گفتگــو نماينــد
تــا بــه جمــع بنــدي نهايــي رســيده و نســبت بــه
بودجــه تاييــد شــده مقيــد و متعهــد باشــد .حقــي فام
تاكيــد كــرد :بودجــه ريــزي بــه معنــاي مجــوز هزينــه
كــرد عمومــي بــدون برنامــه خــاص بــراي شــركت هــا

باید فرهنگها و سنتهای گذشته را به مردم معرفی کرد

ناوگان حمل و نقل نیروی محرکه
توسعه پایدار

ســیمان ممتــازان عرضــه و تحویــل شایســته محصــول بــا
کیفیــت و خدمــات متنــوع خــود بــه مشــتریان را مرهــون
تالشــهای شــبانه روزی و بــی وقفــه نــاوگان حمــل و نقــل
مــی دانــد و ایشــان را در کســب جایــزه رعایــت حقــوق
مصــرف کننــدگان طــی ســالهای متوالــی ســهیم مــی
دانــد.
نــاوگان حمــل و نقــل ایفاگــر نقــش برجســته ارتباطــی
اســت بیــن کســب و کارهــا کــه بــازوی توســعه پایــدار
بشــمار مــی رونــد و مشــتریان کــه ســرمایه هــای کلیــدی
اجتماعــی محســوب مــی شــوند و ایــن نقــش وظیفــه ای
مهــم و خطیــر را بــرای گــروه بــزرگ تالشــگران ایــن
عرصــه پدیــد آورده اســت.
ســیمان ممتــازان همــه ســاله ضمــن تبریــک و
گرامیداشــت ایــن روز فرخنــده بعنــوان ایفــای یکــی از
مســئولیتهای اجتماعــی خــود ،بــا اهــداء هدایایــی از ایــن
بزرگــواران تقدیــر مــی نمایــد.
روابط عمومی سیمان ممتازان

برای خرید مسکن ،زمان مناسبی است

بانــک مرکــزی بــاز هــم از گرانتــر شــدن قیمــت مســکن
خبــر داد و اعــام کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود،
زمــان بــرای خریــد خانــه بــه ویــژه از ســوی زوجیــن
مناســب اســت.
انتخــاب /تازهتریــن گزارشــی کــه بانــک مرکــزی از تحــوالت
بــازار مســکن در تهــران منتشــر کــرده ،نشــان دهنــده ثبــت
قیمــت  ۴.۴میلیــون تومانــی هــر متــر زیربنــای واحــد
مســکونی بــرای خریــد و فــروش بــوده کــه بیانگــر رشــد
نیــم درصــدی نســبت بــه آبــان مــاه و  ۷.۷درصــدی در
قیــاس بــا آذر مــاه ســال گذشــته اســت.
بانــک مرکــزی در آبــان مــاه نیــز اعــام کــرده بــود کــه
قیمــت هــر متــر خانــه در مقایســه بــا مــاه قبــل حــدود ۰.۱
درصــد و نســبت بــه آبــان مــاه ســال گذشــته تــا  ۷.۳درصــد
گــران شــده اســت .در مجمــوع آمارهــا از ایــن حکایــت
دارد کــه رونــد رشــد قیمــت مســکن نســبت بــه مــاه قبــل
افزایشــی شــده اســت .در آذر مــاه امســال بیشــترین رشــد
متوســط قیمــت نســبت بــه آذر مــاه ســال گذشــته بــه
منطقــه  ۱۶بــا حــدود  ۱۵.۹درصــد و کمتریــن رشــد بــه
منطقــه  ۱۰بــا حــدود  ۴.۳درصــد تعلــق دارد .همچنیــن از
بیــن مناطــق  ۲۲گانــه تهــران بیشــترین متوســط قیمــت
یــک متــر مربــع زیربنــای مســکونی معاملــه شــده حــدود
 ۱۰میلیــون تومــان در منطقــه یــک و کمتریــن آن نزدیــک
بــه  ۲.۲میلیــون تومــان و در منطقــه  ۱۷ثبــت شــده اســت.
بنابــر ایــن گــزارش ،تعــداد معامــات آپارتمانهــای
مســکونی شــهر تهــران در آذر مــاه بــه حــدود  ۱۱هــزار و
 ۸۰۰واحــد رســیده کــه نســبت بــه مــاه قبــل  ۵.۱درصــد
و در مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال قبــل تــا  ۵.۹درصــد
کاهــش دارد .توزیــع تعــداد واحدهــای مســکونی معاملــه
شــده نیــز نشــان میدهــد کــه واحدهــای تــا پنــج ســال
ســاخت بــا ســهم  ۵۲.۵درصــد بیشــترین ســهم از واحدهای
معاملــه شــده را بــه خــود اختصــاص دادنــد .همچنیــن از
میــان مناطــق  ۲۲گانــه تهــران ،منطقــه پنــج بــا ۱۶.۷
درصــد بیشــترین تعــداد قراردادهــای مبایعهنامــه را از کل
معامــات بــه خــود اختصــاص داده و مناطــق چهــار و دو در
رده بعــدی قــرار دارنــد.
در رابطــه بــا تغییــرات اجــاره نیــز آمــار نشــان میدهــد
کــه شــاخص کرایــه مســکن اجــارهای در شــهر تهــران ۱۱.۲
درصــد و در کل مناطــق شــهری  ۹.۶درصــد نســبت بــه آذر
مــاه ســال گذشــته افزایــش دارد.
در مجمــوع تحــوالت ثبــت شــده در بــازار مســکن در آذر
مــاه امســال بانــک مرکــزی معتقــد اســت بــا توجــه به رشــد
مالیــم قیمــت در ســطحی کمتــر از نــرخ تــورم  ۹ماهــه
منتهــی بــه آذر مــاه امســال و همچنیــن گشــایشهای
مالــی کــه در نظــام بانکــی بــرای بخــش مســکن صــورت
گرفتــه بــه ویــژه تــک رقمــی شــدن نــرخ ســود تســهیالت
صنــدوق پسانــداز یکــم ،شــرایط مناســبی جهــت خانـهدار
شــدن زوجیــن جــوان و خانــه اولیهــا فراهــم شــده اســت.

نيســت و بايســتي فضــاي تزريــق نقدينگــي را فضــاي
منضبطــي كنيــم تــا از رشــد كاريكاتــوري شــركت
هــا جلوگيــري شــود.
حقــي فــام تاكيــد كــرد :اگــر بــه روزي برســيم
كــه شــاخص هــاي ارزيابــي دقيقــي داشــته باشــيم
و شــركت هــاي توزيــع نســبت بــه شــاخص هــا
جوابگــو باشــند ،رويكــرد مــا بــه ســمت نــرخ خدمــات

توزيــع پيــش خواهــد رفــت .وي خاطــر نشــان كــرد:
در دوره گــذار بايســتي مراقبــت هــاي الزم را انجــام
دهيــم تــا زمانــي كــه شــركت هــاي توزيــع بتواننــد
نســبت بــه نــرخ خدمــات توزيــع جوابگــو باشــند و
بــراي رســيدن بــه ايــن رويكــرد بــا ســازمان هــاي
بيرونــي بــه توافــق رســيديم و نــرخ خدمــات توزيــع
در حــال نهايــي شــدن اســت.

مديــر كل ميــراث فرهنگــي ،صنايــع دســتي و
گردشــگري اســتان كرمــان گفــت :گردشــگر هــر
کجــا مســافرت مــی کنــد دو آیتــم مهــم مــکان و
غــذا بــرای او مهــم مــی باشــد و ذهنیــت گردشــگر
از ایــن دو مقولــه مــکان و غــذا در معرفــی جذابــه
گردشــگری تأثــر مــی پذیــرد.
سیاســت روشــن /محمــود وفایــی در مراســم
اختتامیــه جشــنواره ســفره ایرانــی ضمــن گرامــی

داشــت یــاد و خاطــره کشــته شــدگان زلزلــه بــم،
گفــت :بواســطه اقدامــات دولــت تدبیــر و امیــد،
چــرخ گردشــگری ایــران بــه حرکــت در آمــده اســت
و هــر روز شــاهد اتفاقــات خوبــی در ایــن حــوزه مــی
باشــیم ،ضمــن آنکــه ایــن جشــنواره از ابتــکارات ایــن
دولــت مــی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه نتیجــه برگــزاری اینگونــه جشــنواره
هــا ،ادامــه داد :ایــن جشــنواره هــا فرصــت مناســبی

بــرای تقویــت روح همبســتگی بیــن اســتان هــا مــی
گــردد ،زیــرا زمانــی کــه ســه اســتان بــا یکدیگــر
یــک کار فرهنگــی مــی کننــد ایــن حرکــت باعــث
تقویــت روح همبســتگی در بیــن ایرانیــان مــی گــردد
بطوریکــه باعــث ارتقــای وحــدت بیــن اقــوام ایرانــی
خواهــد شــد.
مديــركل ميــراث فرهنگي،صنايــع دســتي و
گردشــگري اســتان كرمــان بــا بیــان اینکــه در
ایــن جشــنواره هــا خــرده فرهنــگ هایــی کــه بــه
فراموشــی ســپرده شــده انــد ،احیــا خواهــد شــد،
تصریــح کــرد :بایــد فرهنــگ هــا و ســنت هــای
گذشــته را بــه مــردم معرفــی و احیــا گــردد.
وی از غفلــت هایــی کــه اســتان هــا در خصــوص
معرفــی میــراث فرهنگــی خــود بــه کــرده ســخن بــه
میــان آورد و عنــوان کــرد :برگــزاری ایــن جشــنواره
هــا موجــب اطــاع رســانی و تبلیــغ داشــته هــای
فرهنگــی ،تاریخــی ،میراثــی و تمامــی ظرفیــت هــا
بــه مــردم آن منطقــه خواهــد شــد.
وفایــی افــزود :جشــنواره ســفره ایرانــی باعــث شــد،
خــوراک هــای اصیــل و ســنتی و بومــی از مهجوریــت
و مظلومیــت کــه دچــار آن شــده بودنــد ،خــارج شــده
و در ایــن راســتا نیــاز داریــم کــه ایــن ظرفیــت جذاب

کــه همــراه بــا ســامتی مــی باشــد ،بــه گردشــگراین
داخلــی و خارجــی معرفــی کنیــم.
وی دو مقولــه تاثیــر گــذار در جــذب گردشــگر را
غــذا و مــکان دانســت و اظهــار کــرد :گردشــگر هــر
کجــا مســافرت مــی کنــد دو آیتــم مهــم مــکان و
غــذا بــرای او مهــم مــی باشــد و ذهنیــت گردشــگر
از ایــن دو مقولــه مــکان و غــذا در معرفــی جذابــه
گردشــگری تاثــر مــی پذیــرد.
مديــركل ميــراث فرهنگــي ،صنايــع دســتي و
گردشــگري اســتان كرمــان بــا گالیــه از اینکــه امــروز
رســتوران هــا و هتــل هــا در معرفــی غذاهــای ایرانــی
موفــق نبــوده انــد ،تصریــح کــرد :امــروز گردشــگران
خارجــی تنهــا غذایــی کــه بعنــوان غذایــی ایرانــی
مــی شناســند ،چلــو کبــاب ایرانــی اســت ،در صورتــی
کــه صدهــا غــذا و شــیرینی اصیــل در ایــران مــی
باشــد ،بــه امیــد روزی کــه همــه غذاهــای ایرانــی
معرفــی گردنــد.
وی ادامــه داد :امــروز نســل جــوان و خانــواده هــای
مــا گرایــش بــه اســتفاده از فســفود روی آورده انــد
کــه ســامت جامعــه را بــه خطــر خواهــد انداخــت و
بایــد بــا فرهنــگ ســازی ذائقــه خانــواده هــا را بــه
ســمت غذاهــای ســنتی ســوق دهیــم

تحقق توسعه صادرات با میزان تالش برای رفع مشکالت این حوزه همخوانی ندارد
رئیــس اتــاق کرمــان گفــت :انتظــار تحقــق اقتصــاد
مقاومتــی ،توســعه صــادرات و افزایــش درآمــد تولیــد
ناخالــص داخلــی بــا میــزان تــاش بــرای رفــع مشــکالت
موجــود ایــن حــوزه همخوانــی ندارنــد.
روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی اســتان کرمــان /ســیدمهدی طبیــبزاده در
نشســت کمیســیون بازرگانــی اتــاق کرمــان بــا موضــوع
بررســی مســائل و مشــکالت خدمــات گمــرک ،افــزود:
بــا وجــود مشــکالت در حــوزه صــادرات ماننــد بازدیــد
فیزیکــی از محمولــه هــای صادراتــی در مرزبانــی،
ناهماهنگــی بیــن مدیریتهــای مرزهــا ،نبــود پارکینــگ
و محــل اســکان بــرای خودروهــای حامــل بــار و راننــدگان
آنهــا در بازارچــه هــا ،قطعــی سیســتم الکترونیکــی گمرک،
نبــود زیرســاخت هــای الزم و ...توســعه ایــن بخــش بــه
ســختی اتفــاق مــی افتــد و بایــد بــه دنبــال راه حــل
عملیاتــی بــود.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت گمرکــی شهرســتان هــای
رفســنجان و جیرفــت بیــان کــرد :رفســنجان یکــی از
شهرســتان هــای مطــرح صادراتــی در کشــور اســت امــا
هنــوز ارتبــاط بیــن گمــرک در منطقــه ویــژه اقتصــادی
و پایانــه بــار رفســنجان برقــرار نشــده و در حالــی کــه
مســئوالن مربوطــه مــی گوینــد مشــکلی وجــود نــدارد امــا
صادرکننــدگان رفســنجان ناراضــی هســتند .طبیــب زاده،
در مــورد شهرســتان جیرفــت نیــز تصریــح کــرد :کمــک
بــه ســاماندهی محصــوالت ایــن منطقــه و تســهیل امــور
صــادرات آنهــا وظیفــه ذاتــی اتــاق اســت و از ســوی دیگــر
اتــاق بــه عنــوان معیــن منطقــه دو اقتصــاد مقاومتــی
اســتان ،عالقمنــد بــه ســرعت بخشــیدن در ایــن فرآینــد
اســت .رئیــس اتــاق کرمــان گفــت :اتــاق محدودیتهــای
ســازمانهای مرتبــط بــا صــادرات را بــرای گســترش
واحدهــای شهرســتانی خــود مــی دانــد و بــه همیــن دلیــل

امکانــات و تجهیــزات خــود را در حــد تــوان در اختیــار
آنهــا گذاشــته و بــه پیشــبرد کار کمــک مــی کنــد.
وی ادامــه داد :در شهرســتان جیرفــت ناهماهنگــی بیــن
نماینــدگان اداره هــای اســتاندارد و گمــرگ ،باعــث
تاخیــر در فرآینــد صــادرات و ایجــاد مشــکالتی بــرای
صادرکننــدگان شــده اســت کــه بایــد ایــن ناهماهنگــی
هــا برطــرف شــود .طبیــب زاده ،همچنیــن بــه حیاتــی
بــودن گمــرک میــدک زاهــدان بــرای صــادرات محصــوالت
کشــاورزی جیرفــت اشــاره و پیگیــری رفــع مشــکالت آن
را خواســتار شــد .وی افــزود :بیشــتر محصــوالت کرمــان
بــه کشــورهای عــراق ،روســیه و افغانســتان صــادر مــی
شــود کــه پیگیــری بــرای حــل مشــکالت گمــرک شــمال
عــراق نیــز پیشــنهاد مــی شــود.
در ادامــه ،محمدعلــی محمدمیرزاییــان ،رئیــس کمیســیون
بازرگانــی اتــاق کرمــان در رابطــه بــا گمــرک رفســنجان
گفــت :مدیرگمــرک و پایانــه بــار رفســنجان از آمــاده
بــودن همــه امکانــات بــرای فعالیــت گمــرک ایــن
شهرســتان خبــر دادهانــد و تنهــا مشــکل در ایــن زمینــه را
عــدم اعــزام نیــروی کار از گمــرک کرمــان بــه رفســنجان
عنــوان مــی کننــد.
در ادامــه ایــن نشســت مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمــان
بــا اشــاره بــه اینکــه گمــرک بخــش کوچکــی در چرخــه
تجــارت اســت ،گفــت :تمــام تــاش مــا تســهیل شــرایط
و حــل مشــکالت مرتبــط بــا صادرکننــدگان اســت.
محمدرضــا قــادر ،در رابطــه بــا مســائل گمــرک رفســنجان
افــزود :گمــرک طبــق قانــون ملــزم بــه اســتقرار در
منطقــه ویــژه اقتصــادی اســت امــا از ســوی دیگــر در
قانــون برنامــه پنجــم توســعه عــدم افزایــش تعــداد اداره
هــای گمــرک در ســطح کشــور آمــده و حتــی کاهــش
 30درصــدی تعــداد آنهــا در دســتور کار قــرار دارد .وی،
بــا بیــان اینکــه حضــور گمــرک در پایانههــای صادراتــی

الزامــی اســت ،راهانــدازی پایانــه صادراتــی رفســنجان را
پیشــنهاد داد و گفــت :امــا اگــر ایــن اتفــاق رقــم نخــورد،
نمیتــوان نســبت بــه تاســیس دفتــر گمــرک جدیــد در
رفســنجان اقــدام کــرد زیــرا وجــود دو گمــرک در یــک
منطقــه منــع قانونــی دارد.
قــادر تصریــح کــرد :مشــکل فعالیــت گمــرک رفســنجان
بــه دلیــل وجــود زیرســاخت هــای مخابراتــی اســت کــه
بــا رفــع آن ،ایــن گمــرک بــه زودی کار خــود را آغــاز مــی
کنــد .وی در ادامــه بــه فعالیــت گمــرک جیرفــت از ســال
گذشــته تــا کنــون اشــاره کــرد و گفــت :تاکنــون حــدود
 600تــن کاال از طریــق همیــن گمــرک صــادر شــده و

همچنیــن بــه تازگــی و بــرای نخســتین بــار محمولــه 20
تنــی خیارســبز از گمــرک جیرفــت صــادر شــد.
مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمــان در مــورد قطعــی
ســامانه گمــرک نیــز افــزود :گاهــی مشــکالت مخابــرات و
اینترنــت و گاهــی نیــز بارگــذاری هــای جدیــد در ســایت،
موجــب ایــن قطعــی هــا شــده اســت امــا قطعــی هــای دو
ســه روزه قابــل قبــول نیســت کــه بایــد پیگیــری شــود.
قــادر ،بــا بیــان اینکــه در جیرفــت صادرکننــده متخصــص
وجــود نــدارد و افــراد بایــد قوانیــن گمــرک و تجــارت را
بداننــد ،خاطرنشــان کــرد :آمادگــی الزم بــرای آمــوزش
صادرکننــدگان توســط گمــرک وجــود دارد.

برگزاری جلسه کمیته بهداشت کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان

روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
کرمــان /مســعودی مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان
کرمــان گفــت :اولیــن جلســه کمیتــه بهداشــت
کشــاورزی بــا هــدف ارتقــاء ســامت و بهداشــت
کشــاورزان و بــا حضــور مســئولین واحدهــای
مدیریــت جهــاد کشــاورزی ایــن شهرســتان و تنــی
چنــد از کارشناســان مرکــز بهداشــت کرمــان در
محــل مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان
برگــزار گردیــد.
وی گفــت  :بــا عنایــت بــه اینکــه بیــش از 33
درصــد جمعیــت کرمــان در بخــش کشــاورزی شــاغل
میباشــد و در اســتان  29درصــد درآمــد ناخالــص در
ایــن بخــش خالصــه میشــود .بنابرایــن لــزوم توجــه
بــه مخاطــرات و تهدیداتــی کــه بخــش کشــاورزی
و کشــاورزان بــا آن مواجــه هســتند انکارناپذیــر

میباشــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اثــرات ناشــی از مصرف
غیــر اصولــی ســموم کشــاورزی اثــرات جبــران
ناپذیــری را بــرای کشــاورزان و دیگــر اقشــارمردم
بوجــود مــی آورد افــزود :بــرای داشــتن کشــاورزی
پایــدار نیــاز بــه برنامــه ریــزی جهــت حفاظــت
ســامت کشــاورزان اســت کــه وزرات بهداشــت بــه
عنــوان متولــی ســامت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــه
عنــوان متولــی تولیدپیگیــر ایــن موضــوع هســتند.
در ایــن جلســه ســاجقه کارشــناس مســئول
بهداشــت حرفــه ای مرکــز بهداشــت بــه وظیفــه ایــن
مرکــز تحــت عنــوان کنتــرل بیمــاری هــای شــغلی
اشــاره و از کشــاورزی بــه عنــوان یــک شــغل پــر
ریســک یــاد کــرده کــه نیازمنــد توجــه بیشــتر در
زمینــه آمــوزش میباشــد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان در
پایــان خاطــر نشــان کــرد :تشــکیل شــورای «ارتقــاء

ســامت در محــل کار» از مصوبــات ایــن جلســه بــود
کــه در دســتور کار قــرار دارد.

اجتماعی
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یادداشت

هـم اندیشی با نخـبگان در تـوسعه استـان
اســتاندار کرمــان در جلســه شــورای توســعه و برنامــه
ریــزی اســتان کرمــان گفــت :مشــارکت نخبــگان در امــر
توســعه از سیاســت هــای مدیریــت اســتان اســت.
سیاســت روشــن /علیرضــا رزم حســینی بــا بیــان اینکــه
اســتان کرمــان در مســیری حرکــت مــی کنــد کــه در
چنــد ســال آینــده یکــی از اســتان هــای برتــر کشــور
خواهــد شــد ،گفــت :اگــر انتظاراتــی کــه از حکومــت
مرکــزی اعــام کردیــم ،انجــام مــی شــد ،ســرعت
بیشــتری در اجــرای کارهــا داشــتیم.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه
بــه غیــر از بخــش هــای معــدن ،صنعــت و بازرگانــی کــه
براســاس ضوابــط مراحــل را طــی مــی کننــد ،یکســری
طــرح هــا وجــود دارد کــه تاثیــرات نســلی ،جامعــه
شناســی و اجتماعــی و تبعاتــی در حــال و آینــده دارد،
افــزود :ممکــن اســت موسســات و بنــگاه هایــی در ســطح
اســتان و کشــور پیشــنهاداتی بــرای توســعه اســتان
کرمــان داشــته باشــند.
وی افــزود :پیــش بینــی شــده ایــن طــرح هــا در جامعــه
مشــورتی نخبــگان کرمــان بــا حضــور  100نفــر عضــو
ارائــه و هرگونــه ایــده و طرحــی کــه آثــار اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی دارد در معــرض نقــد و بررســی
بگذاریــم.
رزم حســینی تصریــح کــرد :ایــن امــر موجــب هــم
اندیشــی نخبــگان در توســعه اســتان شــده و شــاهد
توســعه در ســطح اســتان کرمــان خواهیــم بــود و مــی
توانــد زیربنــای بســیاری از اقدامــات در آینــده باشــد.
وی بیــان کــرد :مشــارکت نخبــگان در امــر توســعه از
سیاســت هــای مدیریــت اســتان اســت و تاکنــون بــه
صــورت غیرمتمرکــز ایــن کار را کــرده ایــم و قــرار شــد

جنبــه رســمی بــه آن بدهیــم و هفتــه آینــده نخســتین
جلســه را برگــزار مــی کنیــم .اســتاندار کرمــان گفــت:
اســتان کرمــان در مســیری حرکــت مــی کنــد کــه در
چنــد ســال آینــده یکــی از اســتان هــای برتــر کشــور
خواهــد شــد ،البتــه اگــر انتظاراتــی کــه از حکومــت
مرکــزی اعــام کردیــم ،انجــام مــی شــد ،ســرعت
بیشــتری در اجــرای کارهــا داشــتیم .وی افــزود :قوانیــن
مزاحــم ،بروکراســی ،دعواهــای سیاســی و  ...موجــب
شــده کشــور و اســتان مــا در مســیر توســعه بهتــر قــرار
نگیــرد ،امــا در مجمــوع کرمــان در شــرایط خوبــی اســت

و در اقتصــاد مقاومتــی مردمــی اتفاقــات خوبــی افتــاده
و ســعی مــی کنیــم در آینــده نزدیــک گزارشــاتی کــه
ثمــره آن را مــردم بــه چشــم ببیننــد ،ارائــه دهیــم.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد رســانه هــا بــرای
ارائــه خدمــات کمــک کننــد و بــا منفــی بافــی بــذر
ناامیــدی بــه مــردم ندهنــد ،تصریــح کــرد :رســانه هایــی
کــه اهــل نقــد منصفانــه هســتند ،دســتگاه هــای اجرایــی
بــه آنهــا پاســخگو خواهنــد بــود .وی در ادامــه بیــان کــرد:
توســعه جنــوب اســتان کرمــان مســیر خوبــی را پیــدا
کــرده و از قلعــه گنــج آغــاز شــد و در حــال توســعه در

ذبح عدالت در مسلخ قانون!
مناطــق جنوبــی ،شــرقی و حتــی شــمال اســتان اســت و
امــروز مــردم بــه حــوزه اقتصــاد امیــدوار شــدند و در ایــن
صــورت قــوام نظــام تقویــت مــی شــود.
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد :در حــوزه کشــاورزی در
جنــوب اســتان کارهــای خوبــی انجــام شــده و از ریاســت
ســازمان جهــاد کشــاورزی و همکارانشــان تشــکر مــی
کنیــم .البتــه کارهــای زیــادی هنــوز بایــد در منطقــه
صــورت بگیــرد .وی افــزود :بــا توجــه بــه حرکتــی کــه در
اســتان کرمــان در زمینــه حقــوق شــهروندی صــورت مــی
گیــرد ،اســتان کرمــان پیشــگام اســت و امــروز نخســتین
جلســه را بــا حضــور معــاون رییــس جمهــور برگــزار مــی
کنیــم و بــا توجــه بــه فعالیــت هــای اســتان ،اعتــدال و
ســطح عقالنیــت سیاســی در اســتان مــورد اذعــان همــه
اســت .رزم حســینی تصریــح کــرد :ایــن همدلــی ،فضایــی
اســت کــه مــی توانــد بــه همــه مدیــران اجرایــی کمــک
کنــد کــه بــرای مــردم کار انجــام بدهنــد و مدیــران بایــد
بــا دســتگاه هــای مرکــزی بــرای بودجــه رایزنــی کــرده و
از ظرفیــت نماینــدگان در مجلــس اســتفاده کننــد.
وی بیــان کــرد :ارتقــاء  31درصــدی درآمــدی اســتان
نشــان مــی دهــد چــه تحوالتــی در اســتان کرمــان رخ
داده کــه ســه برابــر متوســط کشــوری شــاهد افزایــش
درآمدهــا هســتیم.
اســتاندار کرمــان گفــت :موسســات غیردولتــی معیــن
مناطــق اقتصــادی اســتان کرمــان در حــوزه کاهــش
آســیب هــای اجتماعــی تــاش خواهنــد کــرد و اکنــون
تعــدادی از ایــن موسســات بــه طــور داوطلبانــه متقاضــی
ایجــاد مراکــز تــرک اعتیــاد بــدون اعتبــارات دولتــی
هســتند و آنچــه کــه در توســعه توســط بخــش غیردولتــی
دنبــال آن هســتیم ،در حــال پیــش رفتــن اســت.

یداهلل موحد:

نرخ رشد جرم و جمعیت کیفری نگران کننده است
رییــس کل دادگســتری اســتان گفــت :آمارهــا گویــای
ایــن واقعیــت اســت کــه پیشــگیری از جــرم از طریــق
افزایــش نیروهــای پلیــس ،تدابیــر شــدید امنیتــی و
صــدور احــکام و مجــازات هــای شــدیدتر و احــداث
زندانهــای بیشــتر راه بــه جایــی نبــرده اســت.
سیاســت روشــن /یــداهلل موحــد در جلســه شــورای
امربــه معــروف نهــی از منکــر معاونــت دســتگاه هــای
قضائــی و نظامــی اســتان کرمــان ،اظهــار کــرد :یکــی
از پیچیــده تریــن مســائل امــروز جهــان نــرخ بــاال و
رشــد بزهــکاری و افزایــش آســیب هــا و ناهنجــاری
هــای اجتماعــی اســت.
موحــد بــا بیــان اینکــه طبعــا بــا رونــد صعــودی
جرائــم احســاس ناامنــی در مــردم نیــز افزایــش پیــدا
مــی کنــد گفــت :ایــن رونــد بــر کیفیــت زندگــی
انســان هــا تاثیــر منفــی مــی گــذارد و ایــن وضعیــت
در زندگــی شــهر نشــینی آشــکارتر اســت.
رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان تصریــح کــرد:
باالرفتــن نــرخ جــرم و بــزه کاری بــرای دولــت هزینــه
هایــی ســنگین در پــی دارد و دســتگاه قضائــی را بــا
تراکــم کار و حجــم بــاالی مراجعــات مواجــه مــی
ســازد.
وی افــزود :آمارهــا گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه
پیشــگیری از جــرم از طریــق افزایــش نیروهــای

پلیــس ،تدابیــر شــدید امنیتــی و صــدور احــکام و
مجــازات هــای شــدیدتر و احــداث زندانهــای بیشــتر
راه بــه جایــی نبــرده اســت.
موحــد بــا بیــان اینکــه بــدون شــک برنامــه هــا و
تدابیــر پیشــگیری از جــرم وقتــی کارآمــد و اثربخــش
خواهــد بــود کــه مــردم مشــارکت داشــته باشــندو
گفــت :آحــاد مــردم در تمامــی الیــه هــا و ســطوح
جامعــه در ایــن برنامــه هــا و تدابیــر مشــارکت نمایند.
وی بــا بیــان اینکــه امــر بــه معــروف ونهــی ازمنکــر
موثرتریــن ساختاریســت کــه دارای زمینــه اعتقــادی
و پشــتوانه فرهنگــی اســت کــه مــی توانــد بــرای
کنتــرل جــرم وبــزه کاری ایفــای نقــش نمایــد ،عنــوان
کــرد :امتیاز،کارکــرد و جایــگاه امربــه معــروف ونهــی
ازمنکــر نســبت بــه نظریــه هــای ارائــه شــده در زمینــه
مهــار جــرم بواســطه حضــورش در تمامــی مراحــل
تکوین(شــکل گیــری) جــرم برتــری دارد.
موحــد گفــت :جامعــه دینــی انتظــار دارد اعضایــش
در قالــب الگوهــای فرهنگــی واجتماعــی زندگــی
کنــد و از ارزش هــا وهنجــار هــای جامعــه دینــی
تبعیــت کننــد و طبیعــی اســت یــک عــده ای در
جامعــه یافــت مــی شــوند کــه از پــاره ای از ارزشــها
تبعیــت نکــرده و آنهــا را نقــض مــی نماینــد.
ایــن مقــام ارشــد قضائــی بــا هشــدار بــه اینکــه

نــرخ رشــد جــرم و جمعیــت کیفــری نگــران کننــده
اســت ،افــزود :افزایــش عــده ایــن افــراد پیــام خوبــی
نــدارد و بایســتی بــرای عمــوم مــردم و مدیــران
نگــران کننــده باشــد .وی عواملــی مثــل شهرنشــینی
لجــام گســیخته ،گســترش حاشــیه نشــینی ،فقــر،
اعتیــاد ،تــورم ،بیــکاری ،تنــوع طلبــی و تجمــل
گرایی،گسســتن بنیادهــای خانــواده ،اختــاف فاحــش
طبقاتــی و ضعــف نهــاد هــای تربیتــی و عــدم کارکــرد
مناســب آنهــا را از جملــه علــل افزایــش نــرخ رشــد
جــرم دانســت و افــزود :ایــن عوامــل رابطــه مســتقیمی
بــا آســیب هــای اجتماعــی و جــرم دارنــد.

موحــد خاطرنشــان کــرد :اصــوال اســام بــه پیشــگیری
از جــرم بیــش تــر از اصــاح مجــرم ومجــازات اهتمــام
ورزیــده و بــه همیــن واســطه بــه عوامــل بوجــود
آورنــده در زمینــه هــای گنــاه و جــرم توجــه دارد
و بــرای مقابلــه بــا آنهــا چــاره ســازی کــرده اســت.
رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان در پایــان
خاطــر نشــان کــرد :دیــن مقــدس اســام بــه امربــه
معــروف و نهــی از منکــر بــه عنــوان یــک وظیفــه
همگانــی توجــه کــرده اســت و انجــام عبــادات روزانــه
فــردی و جمعــی را بــه عنــوان عوامــل پیشــگیرانه
مطــرح کــرده اســت.

مراسم گرامیداشت لحظه عروج جانباختگان زلزله بم برگزار شد
همزمــان بــا ســالروز زلزلــه شهرســتان بم؛مراســم
گرامیداشــت لحظــه عــروج جانباختــگان زلزلــه بــم بــا
حضــور جمعــی از ســینماگران کشــور برگــزار شــد
فرشــته طائرپــور تهیــه کننــده و کارگــردان ســینمای
ایــران گفــت :شــهر بــم نشــان داد کــه پایــان همــه شــب
هــای ســیاه ،صبــح ســپیدی اســت و امــروز همــه مــردم
ایــران یــاد جانباختــگان ایــن حادثــه را گرامــی مــی
دارنــد.
وی کــه پنجــم دی مــاه در مراســم گرامیداشــت لحظــه
عــروج جانباختــگان زلزلــه بــم ســخن میگفــت ،افــزود:
بــه نمایندگــی از کل ســینماگران ایــران از اینکــه در
جمــع شــما هســتیم خوشــحالیم و امیدواریــم هــر روز
بــم را بهتــر از دیــروز ببینیــم .وی بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه داشــتن ســرزمین موهبــت اســت حتــی اگــر ویــران
باشــد ادامــه داد :وقتــی روی خــاک ســرزمین خــود قــدم
مــی زنیــم و بــه آنچــه در فــردای آن اســت فکــر مــی
کنیــم ،یــک موهبــت اســت.
تهیــه کننــده و کارگــردان دیگــر ســینمای ایــران نیــز در
ایــن آئیــن گفــت :زخــم بــم بــر دل همــه ملــت ایــران
اســت و امــروز همــه ایــران ،بــم و همــه ایرانــی هــا بمــی
هســتند .پرویــز یاشــا  :تهیــه کننــده و کارگــردان دیگــر
ســینمای ایــران نیــز :نســل جوانــی کــه بــم را ســاخت

و مــی ســازد همــه ملــت ایــران را در کنــار خــود مــی
بینــد .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــی شــک بمــی هــا بــم
را آبادتــر از ایــن مــی کننــد ادامــه داد :زخــم هــای بــم
رفتــه رفتــه فرامــوش مــی شــوند و مــردم بــم ایــن شــهر
را از آنچــه هســت بهتــر مــی ســازند .نیکــی کریمــی از
بازیگــران برجســته ســینما و تلویزیــون کــه در آئیــن

گرامیداشــت یــاد و خاطــره جانباختــگان زلزلــه بــم در
ایــن شــهر حضــور یافتــه بــود ،گفــت :مــی دانــم زلزلــه
بــم اتفــاق بســیار دردناکــی بــرای همــه بمــی هــا بــوده
و در ایــن حادثــه هــر کــس عزیــزی را از دســت داده
کــه جانــکاه اســت .وی تصریــح کــرد :خــودم چنــد مــاه
قبــل عزیــزی را از دســت دادم کــه بســیار ســخت بــود و

انســان فکــر مــی کنــد کــه در چاهــی ســیاه مــی افتــد
کــه پایانــی نــدارد.
نیکــی کریمــی افــزود :از طریــق یکــی از دوســتان
خــود بــرای حضــور ایــن آییــن دعــوت شــدم و بســیار
خوشــحالم کــه مــی توانــم از نزدیــک در کنــار شــما
باشــم .وی بیــان کــرد :مــی دانــم زلزلــه بــم اتفــاق بســیار
دردناکــی بــرای همــه بمــی هــا بــوده و در ایــن حادثــه
هــر کــس عزیــزی را از دســت داده کــه جانــکاه اســت.
وی تصریــح کــرد :خــودم چنــد مــاه قبــل عزیــزی را از
دســت دادم کــه بســیار ســخت بــود و انســان فکــر مــی
کنــد کــه در چاهــی ســیاه مــی افتــد کــه پایانــی نــدارد.
بازیگــر مطــرح ســینما و تلویزیــون جمهــوری اســامی
ایــران گفــت :ایــن دنیــا خیلــی بــزرگ اســت و خیلــی
مــی تــوان بــه نبــرد بــا آن رفــت و ســختی هــا را پشــت
ســر گذاشــت .وی یــادآور شــد :مــی بینــم مــردم بــم
ســعی مــی کننــد آن درد و تالــم حادثــه پنجــم دی مــاه
را فرامــوش کننــد .اجــرای دف نــوازی ،مرشــد خوانــی و
شــعرخوانی از دیگــر برنامــه هــای ایــن آئیــن بــود.
در پنجــم دی مــاه ســال  ٨٢بــا وقــوع زلزلــه ای مهیــب
جمــع زیــادی از مــردم بــم جــان خــود را از دســت دادنــد
و ایــن شــهر اکنــون زنــده و مقــاوم بــه آینــده ای روشــن
و پرامیــد چشــم دوختــه اســت.

با شناساندن مفاخر به جوانان میتوانیم در برابر تهاجم فرهنگی مقابله کنیم
رییــس دانشــگاه آزاد اســامی بــا اعتقــاد بــه اینکــه
بــا شناســاندن مفاخــر بــه جوانــان و کــودکان مــی
توانیــم در برابــر تهاجــم فرهنگــی کــه هویــت مــا
را نشــانه گرفتــه انــد ،مقابلــه کنیــم اعــام کــرد:
کرمــان ،شــهر مهربانــی هاســت و بزرگانــی چــون
عطــا احمــدی دارد و ایشــان بــه علــت پاکدامنــی و
خدماتــی انجــام داده انــد نــه تنهــا در کرمــان بلکــه
در ســطح کشــور موثــر مــی باشــد.
ایســنا /دکترحمیــد میــرزاده در مراســم اجــرای
رســمی طــرح بــزرگ مفاخــر و مشــاهیر اســامی
و ایرانی(بــا رویکــرد فرهنگــی و پژوهشــی) و اولیــن
دوره اعطــای جایــزه باســتانی پاریــزی گفــت :در

ســال  1392اعضــای شــورای انقــاب فرهنگــی
خدمــت مقــام معظــم رهبــری شــرف یــاب شــدیم
و ایشــان بــه رنجــی کــه از حــوزه فرهنــگ مــی
برنــد ،اشــاره کردنــد و اذعــان نمودنــد کــه بــه
دلیــل تهاجــم فرهنگــی ،فرزنــدان ایــران از مفاخــر
و هویــت خــود جــدا شــده انــد ،بطوریکــه کــودکان
مــا مــردم عنکبوتــی را بیشــتر از مفاخــر ایرانــی
مــی شناســند.
وی ادامــه داد :بنابــر توصیــه رهبــر بــه دنبــال
معرفــی مشــاهیر اســامی ایرانــی در هــر حــوزه ای
در دســتور کار قــرار دادیــم ،و بــرای اولیــن بــار کــه
معرفــی مشــاهیر و مفاخــر و عالمــان هــر منطقــه

موضــوع پایــان نامــه هــا دانشــجویان باشــند و از
ایــن دانشــجویان حمایــت مــی کنیــم.
رییــس دانشــگاه آزاد اســامی بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه ســعی بــر ایــن داریــم کــه مفاخــر ایرانــی را
بشناســانیم ،افــزود :اکنــون اجناســی کــه در بــازار
ارایــه مــی شــود ،کمتــر بــا فرهنــگ مــا همخوانــی
دارد کــه بایــد اصــاح گــردد.
وی در ایــن مراســم از فرهیختــه عالــی مقــام از
دکتــر باســتانی پاریــزی تقدیــر و یــاد او را گرامــی
بداریــم ،از اهــداف ایــن برنامــه برشــمرد و تصریــح
کــرد :خواجــوی کرمانــی کــه یکــی از مشــاهیر
کرمانــی مــی باشــد و قبــل از آنکــه شــاعر باشــند،
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ایشــان یــک عــارف مــی باشــند ،پیشــنهاد دادیــم
کــه مراســم بزرگداشــتی بــرای ایشــان در نظــر
گرفتــه شــود کــه خوشــبختانه مســئولین دانشــگاه
آزاد اســامی ایــن پیشــنهاد را در دســتور کار خــود
قــرار دادنــد.
میــرزاده بــا اشــاره بــه تاریــخ تولــد خواجــوی
کرمانــی ،اظهــار کــرد 17 :دی مــاه ســالروز
تولــد ایشــان مــی باشــد و بــه تصویــب شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی رســیده کــه در تقویــم
درج گــردد ،ضمــن آنکــه ســال آینــده مراســم
بزرگداشــت ایشــان در ســالروز تولدشــان برگــزار
مــی گــردد.

شعبان بلوریان

مدتهاســت آنقــدر خــرده گیریهــای ریــز و درشــت
دوســت وآشــنا را مــی شــمارم کــه دیگــر شــماره از
دســتم خــارج شــده اســت .خــرده بــر اینکــه دیگــر
کــم مــی نویســی ،اینکــه اصــوالً محتاطانــه عمــل
میکنــی ،اینکــه . ...
بــه هــر حــال یکــی ایــن ننوشــتن را ناشــی از احتیــاط
میدانــد و دیگــری آن را عیــن عقالنیــت ،یکــی
دســت بــه قلــم نشــدن را بــه عافیــت طلبــی ربــط
میدهــد و دیگــری آن را پشــت پــا زدن بــه عقایــد.
بــه هــر روی ،هــر انســانی در زندگــی افــت و خیــز،
بــاال و پاییــن و زیــر و زبــر بســیار داشــته و دارد و در
یــک کالم ،هــر انســانی تنگناهــای متعــدد و متنوعــی
را تجربــه کــرده اســت .روزی تنگنــای اندیشــه ،روزی
تنگــی نفــس ،روزی دل تنگــی و روزی . ...
امــا امــروز ،هــر چــه تنگناســت یکجــا بــه ســراغ
بشــر میآیــد و یکجــا آدمــی را از کار میانــدازد؛
تنگناهایــی کــه تناقضهــای بــی پاســخ را بــه ارمغــان
میآورنــد؛ تنگناهایــی کــه روح و روان انســان را بــه
نــاگاه و ســرزده ،تســخیر میکننــد .آری ،بپذیریــم
کــه ایــن اتفــاق رخ داده اســت .امــا چــرا و چگونــه؟!
در ایــن شــرایط ،وقتــی صحبــت از ابــاغ و رونمایــی
از منشــور حقــوق شــهروندی میشــود ،علــی االصــول
هــر ایرانــی بایســتی ســر ذوق آمــده و روزهــای بهتری
خویشــتن خویــش ،نویــد دهــد و ایــن مهــم را
بــه
ِ
بــرای کشــورش گامــی بلنــد در مســیر دموکراســی
بدانــد؛ امــا بــه نظــر میرســد ،چنیــن اتفاقــی نیفتــاده
و در کمــال نابــاوری از خــود میپرســیم ،چــرا شــوقی
و ذوقــی ایجــاد نمیشــود تــا نشــئگی خوشــایندی را
حــس کنیــم؟ چــرا ایــن دســتاورد دولــت ،سرمســتمان
نمیکنــد؟ چــرا نغمــهی شــادمانی ســر نمیدهیــم؟
و دههــا چــرای دیگــر!
پــر واضــح اســت ،شــاید قســمتی از ایــن بــه وجــد
نیامدنهــا ناشــی از شــنیدن اخبــار ناخوشــایند
کوچــه و خیابــان باشــد؛ اخبــاری کــه از آمــار بــاالی
طــاق ،خشــونت ،خودکشــی ،کــودکان کار ،زنــان
خیابانــی ،رشــد افســار گســیخته فقــر و شــکاف عمیــق
در طبقــات اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،حکایــت
میکنــد؛ آمــاری کــه نشــان از حــذف تســاهل و
تســامح و ضایع شــدن حقــوق اولیــه انســانی در جامعه
دارد .امــا وقتــی نیــک بنگریــم ،متوجــه میشــویم
اینهــا کــه تازگــی ندارنــد ،بلکــه آســیبهایی علــی
الســویهاند کــه بــا رشــدی تصاعــدی افزایــش
مییابنــد کــه خدایــی ناکــرده هارمونــی عــددی در
آمــار بــه هــم نخــورد!
پــس ایــن همــه ماجــرا نیســت ،آنچــه انســان را در
ایــن دنیــا بــه تعــداد ســلولهای بدنــش پــاره پــاره
میکنــد ،ذبــح عدالــت در مســلخی بــه نــام قانــون
ـرات بــی قانونــی دیدهایــم ،اینکــه
اســت .اینکــه بــه کـ ّ
همــواره بــی عدالتــی وجــود داشــته و نقــش رابطــه
ـجل ،بحــث دیگــری اســت؛ ولــی بــی
بــر ضابطــه مسـ ّ
عدالتــی را بــه نــام قانــون اجــرا کــردن ،فاجعــهای
ـی فانــی!
بــس ســنگین و خــارج از تحمــل انسـ ِ
ـان خاکـ ِ
آری ،پایمــال کــردن عدالــت بــه نــام اجــرای عدالــت،
ذبــح قانــون بــا آلــت قتلــی بــه نــام قانــون و بــه بهانــه
اجــرای قانــون ،دیگــر پدیــدهای نوظهــور اســت کــه
ـوان تحمــل مخلوقــاتِ خــدای بــی همتــا ،خــارج!
از تـ ِ
متأســفانه ایــن الگــوی جدیــدی اســت کــه هــم در
فرهنــگ عامیانــه و هــم در مناســبات سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی مــا رســوخ نمــوده و
حتــی نظــام اداری کشــور را نیــز قبضــه کــرده اســت.
اینکــه اساس ـاً مطالبــات قانونــی را نوعــی بــی قانونــی
ـر قانــون ،پاســخی
بدانیــم ،اینکــه بــا واژهی زیبــای مـ ّ
خودخواهانــه ،غیرواقعــی ،دروغ ،مــن درآوردی ،و
از همــه بدتــر پاســخی غیرقانونــی بــه مطالبهگــر
بدهیــم؛ ایــن دیگــر مصیبــت کوچکــی نیســت ،ایــن
همــان فاجعـهی عظماســت! فاجعـهای کــه بــا مقیــاس
ریشــتر و دســیبل و هــر مقیــاس دیگــری نــه قابلیــت
ســنجش دارد و نــه قابلیــت تعریــف؛ چراکــه مطالبهگــر
جــز تلّــی از خــاک از عمارتــی خیالــی ،چیــز دیگــری
نمیبینــد .کــه صــد البتــه ایــن برآینــد ،دقیقـاً معلــول
همــان نواختــن شــیپور از ســر گشــاد آن اســت و نــه
چیــزی دیگــر! اینکــه بخواهیــم بــی عدالتــی هایمــان
را بــه نــام قانــون ،بــا توجیــه قانونــی و تبصــره و مــاده
اجــرا کنیــم ،شــکل جدیــدی از بــی عدالتــی اســت.
شــکلی کــه بــی قوارگــی آن فریــادی روح خــراش
میزنــد ،امــا کــو گــوش منصفــی کــه بشــنود!
ظاهــرا ً همــان طــوری کــه اکثــر ابعــاد زندگیمــان
مــدرن شــده ،بــی عدالتــی هــم میخواهــد در قالبــی
جدیــد و مــدرن خــود را بــر ایــن مــردم رنجــور ،عرضــه
کنــد! ظاهــرا ً بــی عدالتــی هــم توجیهــات مــدرن بــرای
خــود دســت و پــا کــرده!
امــا نــه؛ دســت بــر قضــا همــه اینهــا نــه تنهــا مــدرن
نیســتند؛ بلکــه نشــان از واپســگرایی اخالقــی ماســت.
اینکــه نقــاب قانــون ،نقــاب جدیــدی اســت کــه بــه
ـل نقابهــای زشــت موجــود اضافــه شــده تــا اوج
خیـ ِ
عقــب گــرد و بــه قهقــرا رفتــن اخــاق مــا را تکمیــل
کنــد و مصــداق ایــن ضــرب المثــل گویــای پارســی
باشــد کــه« ،هرچــه بگنــدد ،نمکــش مــی زننــد؛ وای
بــه روزی کــه بگنــدد نمــک!»
بــاری ،در آشــفته بــازار بــی عدالتــی جامعــه مــا،
چشــم امیــد همــگان بــه قانــون و اجــرای صحیــح آن
بــود کــه متأســفانه امــروز مخصوص ـاً در ســازمانهای
اداری و اجرایــی ناکارآمــد کشــورمان ،عــاوه بــر زخــم
کهنــه ناکارآمــدی ،شــاهد افزایــش کمــی و کیفــی بــی
عدالتیهــا بــا چــوب قانــون و قانونمــداری هســتیم!
قانونــی کــه حیــف اســت توســط عــدهای انگشــت
شــمار ،شــفافیت ،کارآیــی و ذات اصولــی آن زیــر
ســؤال بــرده شــود و مــردم را از نقــش بــی بدیــل آن
در توســعه ،ناامیــد و مأیــوس ســازد.
بــا ایــن اوصــاف ،شــما بگوییــد؛ از چــه بایــد گفــت و از
چــه بایــد نوشــت؟!!!
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 120کارت مجوز کتاب در پاییز امسال
صادر شده است

وحیــد محمدی،معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان کرمــان از صــدور مجــوز  ١٢٠عنــوان کتاب
در پاییــز امســال توســط دبیرخانــه هیــات نظــارت بــر
ضوابــط نشــر کتــاب اســتان خبــر داد
محمــدی ؛افزود:هیــات چــاپ و نشــر اســتان پاییــز
امســال١٢٥عنوان پیــش نویــس کتــاب را بررســی نمــود
اســت .وی ادامــه داد :عنــوان پیــش نویــس کتــاب در
زمینــه هــای مختلــف ادبــی ،مذهبی،تاریخــی جغرافیایــی،
علــوم محــض ،کــودک (قابــل چــاپ) و  ٤عنــوان پیــش
نویــس کتــاب( مشــروط) و یــک عنــوان پیــش نویــس
کتــاب غیــر قابــل چــاپ شــناخته شــد و  ١٧عنــوان پیــش
نویــس جدیــد نیــز ،جهــت بررســی بــه اعضــاء گروههــای
کارشناســی تحویــل گردیــد .همچنیــن در ایــن دوره٨٤ ،
عنــوان کتــاب چــاپ و توســط دبیــر خانــه اعــام وصــول
شــده اســت.

دبیر و اعضای هیات علمی بیستمین
دوره جایزه کتاب سال استان کرمان
منصوب شدند

بــا حکــم مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان؛ دبیــر و اعضــا ی هیــات علمــی بیســتمین دوره
جایــزه کتــاب ســال اســتان کرمــان منصــوب شــدند.
بــر ایــن اســاس احمــد یوســف زاده بــه عنــوان دبیــر
علمــی و دکتــر نصرالــه گرامــی ،دکتــر محمدرضــا صرفــی ،
دکتــر میثــم تــارم ،ســید علــی میــر افضلــی ،مهــدی محبــی
کرمانــی و وحیــد محمــدی بــه عنــوان اعضــای هیــأت
علمــی بیســتمین دوره جایــزه کتــاب ســال اســتان کرمــان
منصــوب شــدند .در متــن احــکام هــر یــک از اعضــای هیــات
علمــی نیــز آمــده اســت :
نظــر بــه مراتــب علمــی و تجــارب ارزشــمند جنابعالــی
درزمینــه هــای علمــی – پژوهشــی ،بــه موجــب ایــن حکــم
بــه عنوان(عضــو هیــأت علمــی بیســتمین دوره جایــزه کتاب
ســال اســتان کرمــان) منصــوب مــی شــوید.
امیــد مــی رود بــا اســتعانت ازخداونــد متعــال و بهــره
گیــری از دیــدگاه هــای جنــاب عالــی و ســایر اندیشــمندان
و صاحــب نظــران ،ایــن جایــزه ارزشــمند و معتبــر ،بتوانــد
نقــش شایســته خــود را در ارتقــاء فرهنگــی و معرفــی حوزه
فرهنــگ و تمــدن کرمــان ســرافراز ،ایفــا نمایــد.

دوره راهکارهای تقویت بنیه اقتصادی
مؤسسات فرهنگی قرآن

دوره آموزشــی راهکارهــای تقویــت بنیه اقتصادی مؤسســات
فرهنگــی قــرآن و عتــرت اســتان کرمــان برگــزار شــد .بــه
همــت اتحادیــه تشــکلهای قرآنــی اســتان کرمــان دوره
آموزشــی راهکارهــای تقویــت بنیــه اقتصــادی مؤسســات
فرهنگــی قــرآن و عتــرت اســتان کرمــان بــا حضــور  ٤٥نفــر
از مدیــران مؤسســات و فعــاالن قرآنــی اســتان در ســالن
پردیــس تکیــه عباســعلی واقــع در خیابــان فردوســی کرمان
برگــزار شــد .اســتاد ایــن کارگاه آموزشــی حجــت االســام
علیرضــا شاهســونی عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه تشــکلهای
قــرآن و عتــرت کشــور و مدیــر مؤسســه بیــت االحــزان
اســتهبان بــود .مؤسســه قرآنــی بیــت االحــزان بــا دارا بــودن
 ١٦٥شــعبه در  ١٢اســتان کشــور یکــی از موفــق تریــن
مؤسســات قرآنــی کشــور اســت .اســتاد شاهســونی در ایــن
دوره آموزشــی تجربیــات و راه کارهایــی در زمینــه تقویــت
بنیــه اقتصــادی مؤسســات قرآنــی را ارایــه کــرد .
در ادامــه ایــن دوره آموزشــی محمــد رضــا علیــزاده
،مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان در جمــع
مدیــران مؤسســات قرآنــی ضمــن بیــان گزارشــی از عملکرد
قرآنــی آن اداره کل ،بــه ســؤاالت حاضــران پاســخ داد.

راهیابی شاعر کرمانی به مرحله نهایی
ششمین جشنواره شعر انقالب

مجتبــی احمــدی شــاعر کرمانــی ،بــه مرحلــهی نهایــی
ششــمین جشــنواره شــعر انقــاب راه یافــت.
مجموعــاً  461اثــر در بخــش تــك اثــر و مجموعــه شــعر
كهــن بــه دبیرخانــهی ایــن رویــداد ادبــی ملــی رســیده
بــود کــه در نهایــت  15اثــر بهعنــوان راهیافتــگان ایــن
بخــش بــه مرحلــهی نهایــی ششــمین جشــنواره شــعر
انقــاب معرفــی شــدند .مجتبــی احمــدی ،شــاعر اســتان
کرمــان ،بــا اثــر «شــگفتی در چنــد پــرده» در ایــن رویــداد
شــرکت کــرده بــود و موفق شــد همــراه بــا  14شــاعر دیگر،
بــه مرحلــهی نهایــی راه یابــد .گفتنــی اســت؛ ششــمین
جشــنواره بینالمللــی شــعر انقــاب ،بــه منظــور پاسداشــت
و ارتقــای دســتاوردهای شــعر انقــاب و همچنیــن
كشــف اســتعدادهای برتــر ،در بخــش هــای مســابقه
ملی(شــعرمجموعه و تــك اثــر و پژوهــش) ،مســابقه بیــن
المللی(شــعر تــك اثــر)  7و  8دی مــاه  1395در اســتان
فــارس برگــزار میشــود .وی هــم اکنــون مســئول واحــد
آفرینــش هــای ادبــی حــوزه هنــری اســتان کرمــان اســت.

همایش کشوری خوشنویسی در
رفسنجان برگزار شد

همایــش کشــوری خوشنویســی با عنــوان «فروغ رخ ســاقی»
در مجموعــه ســینما گلســتان امیــن رفســنجان آغــاز شــد.
ایمــان محمدآبــادی در همایــش کشــوری خوشنویســی از
راه انــدازی مــوزه خوشنویســی اســتان کرمــان در رفســنجان
خبــر داد وگفــت :بــا توجــه بــه اینکــه در رفســنجان تعــداد
عالقمنــدان بــه هنــر خوشنویســی زیــاد اســت و اســاتید
برجســته خوشنویســی در ایــن شهرســتان نیــز وجــود
دارد ایجــاد مــوزه خوشنویســی اســتان در رفســنجان مــی
توانــد در تقویــت ایــن هنــر بیــن عالقمنــدان شهرســتانهای
اســتان کمــک کنــد .محمدآبــادی تصریــح کــرد :ایجــاد ایــن
ظرفیــت در رفســنجان بــه واســطه وجــود هنرمنــدان حــوزه
خوشنویســی مــی توانــد خاســتگاه خوشنویســی اســتان و
کشــور باشــد .همایــش کشــوری خوشنویســی بــا عنــوان
«فــروغ رخ ســاقی» تــا روز یکشــنبه ادامــه دارد و در ایــن
مراســم از تمبــر یادبــود رخ ســاقی کــه بــر روی دو کاشــی
بــه صــورت شکســته نســتعلیق نوشــته شــده اســت ،رونمایی
و نمایشــگاه خوشنویســی از اســاتید برجســته کشــور و
رفســنجان در گلســتان امیــن افتتــاح شــد.
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دبيركل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کرمان:

 ۱۳ویـژگی شهیـدان از زبـان رهـبری
دبیــرکل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور بــا تبییــن
فلســفه رفتــاری مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه خانواده
معظــم شــهدا ،آن را فراتــر از تکریــم و قدردانــی صــرف
دانســت و در ایــن بــاره توضیحاتــی داد.
روابــط عمومــي اداره كل كتابخانــه هــاي عمومــي اســتان
كرمــان /علیرضــا مختارپــور دبیــرکل نهــاد کتابخانــه
هــای عمومــی کشــور ،در آئیــن معرفــی کتاب«کریمانــه»
روایــت دیــدار رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا خانــواده
معظــم شــهدای کرمــان کــه بــا حضــور جمعــی از
مســئولین ،خانــواده معــزز شــهدا ،فعــاالن فرهنگــی و...
کــه بــه همــت اداره كل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان
برگــزار شــد ،پیرامــون فلســفه رفتــار رهبــری بــا خانــواده
شــهدا ســخنانی ایــراد کــرد.
وی بــا طــرح ایــن ســئوال کــه چــه اتفاقــی افتــاده کــه
امــام(ره) و مقــام معظــم رهبــری اینگونــه رفتــاری بــا
خانــواده شــهدا دارنــد و رفتــار رهبــری آیــا فقــط تجلیــل
و تکریــم و قدردانــی اســت یــا نــه! چیــز دیگــری اســت؟
بیــان داشــت :تمــام ملــت هــا و اقــوام کســانی را کــه جان
خــود را در راه تــاش بــرای عقایدشــان در یــک قتــال از
دســت مــی دهنــد؛ گرامــی مــی دارنــد امــا تجلیــل مــا
بــه کلــی متفــاوت اســت و نــگاه مــا بــه شــهید و خانــواده
شــهید اص ـ ً
ا ایــن نیســت.
مختارپــور ،ایــن تفــاوت را حاکــی از آن تعریفــی دانســت
کــه مکتــب اســام از انســان دارد زیــرا ایــن تعریــف بــا
تعریــف دیگــر مکاتــب بــه کلــی متفــاوت اســت و در
مکتــب اســام ،انســان قــرار اســت خداگونــه و خدانمــا
باشــد و خلیفــه خــدا در زمیــن باشــد و راه پیمــودن ایــن
مســیر ،تدیــن بــه دیــن اســت و نشــانه هــای ایــن تدیــن،

ایمــان بــه قلــب و عمــل بــه ارکان و اقــرار بــه لســان
اســت زیــرا ایمــان ذومراتــب اســت.
وی بــا افــزودن اینکــه در دیــن راههــای مختلفــی بــرای
تقویــت ایمــان ذکــر شــده کــه یکــی از آنــان عرفــان
اســامی اســت کــه بیشــتر در مکتــب شــیعه بــا آن
روبــرو هســتیم؛ تأکیــد و توصیــه امــام راحــل بــر خوانــدن
وصیــت نامــه هــای شــهدا را مــورد توجــه قــرار داد و
افــزود :بــه فرمــوده رهبــری ،ایــن یــک توصیــه خشــک و
خالــی نبــود و آن گلولــه آتشــین در قلــب مبــارک شــان
اثــر گذاشــته بــود و ...و آن راهــی را کــه یــک عــارف و
ســالک در طــول  30تــا  40ســال طــی مــی کنــد یــک
جــوان در طــول  10و  15و  20روز در جبهــه پیــدا و طــی
کــرده اســت؛ راهــی کــه یــک ســالک و یــا عالــم بعــد از
ســالها مجاهــدت و ریاضــت ممکــن اســت بــه آن برســد.

دبیــرکل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور افــزود:
مقــام معظــم رهبــری در ســخنرانی هایــی کــه داشــتند
 ۱۳ویژگــی بــرای شــهدا ذکــر مــی کننــد کــه دل بریــدن
از عواطــف و خواســته هــای شــخصی ،اخــاص ،ایمــان؛
قــدرت معنــوی تقــوا ،آرمــان گرایــی بــر اســاس جهــان
بینــی الهــی ،عبــادت؛ تدیــن؛ انــس با قــرآن و نمــاز ،ارادت
و پیــروی نســبت بــه ائمــه اطهــار علیهــم الســام ،تعقــل
و منطــق و اســتدالل نــه احســاس و هیجــان صــرف،
انجــام وظیفــه و تکلیــف نــه شــهرت طلبــی ،بصیــرت؛
قــدرت تشــخیص قــوی ،ترجیــح مصلحــت کشــور و
دیــن بــر مصلحــت شــخصی ،عــدم هــراس از مــرگ ،بــی
ادعایــی و طلبــکار نبــودن از انقــاب و ایســتادگی در برابــر
دشــمن اســت .وی تصریــح کــرد :رهبــری ،وظایــف و
تکالیــف نســبت بــه شــهدا و خانــواده شــهدا را در هشــت

محــور اصلــی ذکــر کردنــد کــه تکریــم و قدردانــی ،بــه
خاطــر داشــتن ایثــار شــهیدان نســبت بــه دشــمنی هــای
دشمنان(استکبارســتیزی) ،عمــل بــه درس شــهدا و پیــام
آنــان ،الگوگیــری از شــهدا و الگوســازی بــرای نســل
جــوان ،زنــده نــگاه داشــتن نــام و یــاد شــهدا و مقابلــه
بــا مخالفــان زنــده نگهداشــتن شــهدا ،حفــظ و نشــر آثــار
و زندگینامــه شــهدا ،مجالــس بزرگداشــت ،راهیــان نــور،
تحقیــق دربــاره شــهدا و یافتــن ســبک زندگــی آنــان؛
ســبک زندگــی را یــاد مــی گیریــم بــرای عمــل کــردن،
ســبک زندگــی خاطــره کــه نیســت.
مختارپــور بــا تصریــح بــه اینکــه رهبــری معتقدنــد یــاد
شــهید ،نــام او و خانــواده او ،چیــزی اســت کــه نظــام و
مکتــب اســامی بــر آن اســتوار اســت؛ اظهــار داشــت:
رهبــری مــی گوینــد مــن بــه دیــدار خانــواده شــهدا
مــی روم تــا فیــض پیــدا کنــم و روحیــه بگیــرم و بــرای
همیــن عیــن ایــن تعبیــر را دارنــد کــه توجــه بــه شــهدا
و خانــواده شــهدا و ســبک زندگــی شــهدا یــک ضــرورت
اســتراتژیک بــرای کشــور اســت.
وی در پایــان گفــت :امــام(ره) مــی گویــد  ۴۰و ۵۰
ســال عبــادت کردیــد ،بســیار خــوب ،چنــد شــب هــم
وصیــت نامــه شــهدا را بخوانیــد؛ لــذا توجــه رهبــری
بــه مقــام شــهید و کاری کــه امثــال ایــن جوانــان
ایمانی(گردآورنــدگان مجموعــه کریمانــه) کردنــد بــرای
ایــن اســت کــه نیــاز بــه پیــام و ســبک زندگــی شــهید
داریــم بــرای اینکــه نظــام را مســتحکم و دقیــق و در
صــراط اســام نــاب حفــظ و بــرای امــروز و فــردای
جامعــه از ایــن خانــواده هــا و شــهدا درس بگیریــم و آن
را سرمشــق زندگــی خــود قــرار دهیــم.

کـرمان یک شهرک سیـنمایی بـزرگ اسـت
فرشته اسداللهی

دهمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم مســتند
ایران(ســینما حقیقــت) در آذرمــاه ،بــه دبیــری ســید
محمدمهــدی طباطبائــی نــژاد در پردیــس ســینمایی
چارســو برگــزار گردیــد .در ایــن جشــنواره  20نفــر از
مســتند ســازان کرمانــی حضــور داشــتند کــه میهمــان
ایــن جشــنواره و کارگاه هــای آن بودنــد ،و آثارشــان
در ایــن فســتیوال اکــران شــد .در اختتامیــه جشــنواره
ســینما حقیقــت ،بــا حضــور علیــزاده مدیــر کل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی کرمــان و ســید محمــد مهــدی
طباطبائــی نــژاد دبیــر دهمیــن جشــنواره ســینما
حقیقــت از دو مســتند ســاز کرمانــی تقدیــر شــد .ایــن
بخــش بــا پخــش تصاویــری از مســتند ســازان کرمانــی
حمیــد اســامی و منوچهــر عســگری نســب آغــاز و بــا
اهــدای جایــزه بــه ایشــان بــه انجــام رســید.
کاروان ســینمای مســتند متشــکل از اســاتید ،داوران
و برگزیــدگان ایــن دوره از جشــنواره ســینما حقیقــت،
در روزهــای  23تــا  25آذر مــاه میهمــان شــهر کرمــان
شــدند .حاصــل ایــن ســفر  4روزه بازدیــد از چنــد مــکان
تاریخــی و تفریحــی و آشــنایی بیشــتر مســتند ســازان،
بــا بخشــی از اســتان کرمــان بــود .همزمــان بــا حضــور
ایــن هیــات در شــهر کرمــان ،برنامــه نمایــش بخشــی
از فیلــم هــای دهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت در
ســینما شــهر تماشــا کرمــان از  23تــا  25آذر مــاه بــر پــا
بــود ،ایــن ســفر بــه میزبانــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان کرمــان انجــام شــد.
شــامگاه سهشــنبه  23آذر ماه مراســمی از ســوی استاندار
کرمــان علیرضــا رزمحســینی بــرای برگزارکننــدگان
و برگزیــدگان دهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت در
هتــل محــل اســکان آنهــا ،هتــل جهانگــردی کرمــان
مراســم نکــو داشــت ســینما حقیقــت تــدارک دیــده
شــد .از جملــه حاضــران در ایــن مراســم نکــو داشــت،

بــه غیــر از اســتاندار میتــوان بــه محمدرضــا علیــزاده
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان و
برگزارکننــدگان جشــنواره از جملــه ســیدمحمدمهدی
طباطبایینــژاد دبیــر جشــنواره ،مرتضــی رزاقکریمــی
قائــم مقــام و معاونــت فرهنگــی ،علیرضــا قاســمخان
معاونــت پژوهــش و مدیــر کارگاههــا و مجیــد مغنیــان
معاونــت اداری و مالــی اشــاره کــرد.
در ابتــدای ایــن مراســم محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان ضمــن خیــر
مقــدم بــه ســینماگران و تبریــک ایــام میــاد مســعود
پیامبــر و هفتــه وحــدت اســامی گفت:خوشــحالیم کــه
میزبــان جمعــی از مســتند ســازان ،پیــش کســوتان و
مســئوالن دهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت هســتیم.
وی در ادامــه گفــت :کرمــان یــک شــهرک ســینمایی
بــزرگ اســت و فیلمســازان مــی تواننــد از ایــن فضــا بهــره
ببرنــد .مدیــر کل ارشــاد اســامی کرمــان در ادامــه بیــان

داشــت :یکــی از اهــداف بخــش نکوداشــت ســینمای
مســتند کرمــان در کنــار تقدیــر از مستندســازان کرمانی،
نشــان دادن بخشــی از ظرفیتهــای فرهنگــی و طبیعــی
ایــن اســتان بــه ســایر مستندســازان اســت.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه حمایــت مرکــز گســترش
ســینمای مســتند و تجربــی از ایجــاد هفتــه فیلــم
مســتند بــم و راه انــدازی خانــه مستندســازان کرمــان
خبــر داد.
پــس از علیــزاده ،طباطبایینــژاد طــی ســخنان کوتاهــی
گفــت :از ســال  93تاکنــون جشــنواره بینالمللــی فیلــم
مســتند ایــران تــاش کــرده اســت تــا هــر ســال میزبــان
و در ادامــه مهمــان ســینمای مســتند یکــی از اســتانها
باشــد.
او ادامــه داد :ســال  93ســینمای مســتند اصفهــان و
ســال  94ســینمای مســتند آبــان مهمــان جشــنواره
ســینما حقیقــت در تهــران و در ادامــه میزبــان مــا در

شــهرهای خــود بودنــد و امســال شــاهد ایــن اتفــاق در
کرمــان هســتیم.
طباطبایینــژاد در پایــان افــزود :هــدف مــا ایــن اســت
کــه عــاوه بــر فراهــم کــردن زمینــهای بــرای دیــده
شــدن و تقدیــر از مستندســازان آن اســتان در جشــنواره،
زمینــه احــداث خانــه مســتند در اســتانها را هــم بــه
وجــود آوریــم.
در پایــان مراســم علــی رمضانــی مدیــرکل صــدا و
ســیمای مرکــز کرمــان ،محمدحســین ملکــی رئیــس
حــوزه هنــری اســتان کرمــان ،رزمحســینی ،علیــزاده و
طباطبایینــژاد بــا حضــور روی صحنــه از محمدعلــی
روســفید پیشکســوت هنــر فیلمبرداری و عکاســی اســتان
کرمــان ،مســعود اشــجعی تهیهکننــده و کارگــردان فیلــم
«غــام لــره» ،رضــا فهیمــی کارگــردان فیلــم «کــودکان
ابــری» و حامــد ســعادت کارگــردان فیلــم «مــردی کــه
فســیل شــد» تقدیــر کردنــد.
ششــمین نفــری کــه مــورد تقدیــر قــرار گرفــت ســید
محمدمهــدی طباطبایینــژاد دبیــر جشــنواره بــود کــه
اثــری بافتــه دســت بانــوان هنرمنــد کرمانــی را بــه عنــوان
هدیــه مشــترک از ســوی اســتاندار و مدیــر کل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی کرمــان دریافــت نمــود .طــی ایــن ســفر
میهمانــان از ارگ تاریخــی
بم،نخلســتان هــای ایــن شــهر ،حضــور در دره راگــه،
بازدیــد از چنــد خانــه مــوزه تاریخــی و بــازار کرمــان
دیــدن کردنــد.
فیلمســازی مســتند نوعــی ســینمای غیــر داســتانی کــه
در آن بــر حضــور دوربیــن و تعامــل بیــن فیلــم ســاز
و موضــوع تاکیــد مــی شــود .ایــن فیلــم هــا بــدون
صحنــه بنــدی ،غیردراماتیــک و غیرروایــی هســتند،این
ســبک فیلمســازی مدعــی اســت کــه تــا حــد امــکان بــه
واقعیــت وفــادار اســت .ســینمای مســتند زوایــای زندگــی
اجتماعــی را بــه تصویــر مــی کشــد .برخــی آن را گونــه
ای از ســینمای سیاســی مــی داننــد.

بزرگداشت ایرج بسطامی ،برگزار شد
مراســم بزرگداشــت ایــرج بســطامی در آســتانه
ســیزدهمین ســالگرد زلزلــه بــم ،در ســالن جمعیــت
هــال احمــر شهرســتان کرمــان برگــزار شــد.
سیاســت روشــن /فاطمــه بســطامی خواهــر ایــرج
بســطامی و موســس موسســه بســطامی گفــت :توقــع
نداشــته باشــید در چنیــن شــبی (ســالگرد زلزلــه بــم کــه
براثــر آن حادثــه ایــرج بســطامی از دنیــا رفــت) بتوانــم
صحبــت کنــم و کالم دلــم را بیــان کنــم .بــه هــر حــال
بایــد بــا درد خــودم کنــار بیایــم.
در ادامــه مراســم کلیپــی دربــاره فعالیتهــای هنــری
ایــرج بســطامی پخــش شــد کــه در آن موسســه
بســطامی کــه پنــج ســال بعــد از زلزلــه بنیانگــذاری
شــد ،معرفــی و توضیحهایــی دربــاره جایــزه بســطامی
کــه تاکنــون دو دوره از آن برگــزار شــده ،داده شــد.
اجــرای گــروه موســیقی گــردون بــا خوانندگــی وحیــد
تــاج دیگــر بخــش مراســم بزرگداشــت بســطامی بــود.
همچنیــن مجــری برنامــه بــا یــادآوری ایــن کــه امشــب
ســالگرد انجــام عملیــات کربــا  ۴و شــهادت غواصــان
دلیــر ایرانــی اســت از ســورج یاســایی  -نوازنــده س ـهتار
 دعــوت کــرد تــا از زلزلــه بــم و ایــرج بســطامی بگویــد.یاســایی نیــز بــا اشــاره بــه شــب پیــش از وقــوع زلزلــه و
حضــورش در کرمــان یــادآوری کــرد کــه ایــرج بســطامی
در آن زمــان بــرای دیــدار بــا خانــوادهاش بــه بــم آمــده
بــود .ایــن نوازنــده بــا توصیــف حــال و هــوای بــم پــس
از وقــوع زلزلــه و همچنیــن جســتجو در میــان خرابــه
بــرای پیــدا کــردن ایــرج بســطامی اظهــار کــرد :آن
زمــان برنامههــای مختلفــی بــرای تشــییع و تدفیــن

او مطــرح میشــد .در نهایــت بــا وجــود تــاش برخــی
بــرای انتقــال پیکــرش بــه خــارج از شــهر بــا پیگیــری
خانــواده و دوســتان ،پیکــر ایــرج بســطامی در کنــار
بــرادرش در شــهر بــم بــه خــاک ســپرده شــد.
بخــش دیگــری از ایــن مراســم بــه رونمایــی از تندیــس
تمبــر مســی مزیــن بــه چهــره ایــرج بســطامی اختصــاص
داشــت .بــه همیــن منظــور مســوول مرکــز اســناد و
کتابخانههــای منطقــه جنــوب شــرق ،مدیــر کل اداره
پســت اســتان ،مدیــر کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری
کرمــان ،مدیــر کل اداره ارشــاد اســتان ،مدیــر مرکــز
کرمانشناســی و همچنیــن فاطمــه و رضــا بســطامی-
خواهــر و بــرادر ایــرج بســطامی -روی صحنــه حاضــر
شــدند و از ایــن تندیــس ســاخته شــده از مــس رونمایــی
کردنــد .تندیــس تمبــر یــاد شــده از ســوی مرکــز اســناد
و کتابخانههــا بــه خانــواده بســطامی تقدیــم شــد.
بزرگداشــت ایــرج بســطامی بــا اجــرای یــک گــروه
موســیقی کرمانــی بــه نــام «آفرینــش» ادامــه یافــت.
مســعود حبیبــی  -نوازنــده و دوســت ایــرج بســطامی -
بــه نمایندگــی از هنرمندانــی کــه از تهــران بــرای حضــور
در ایــن مراســم بــه کرمــان آمــده بودنــد ،در ســخنانی بــا
تشــکر از بانیــان برگــزاری بزرگداشــت بســطامی گفــت:
رفاقــت مــن و ایــرج بــه همــکاری در گــروه عــارف بــه
سرپرســتی پرویــز مشــکاتیان برمیگــردد کــه او همــراه
بــرادرش  -محمدعلــی  -در آن گــروه حضــور مییافــت.
وی دربــاره خصوصیتهــای اخالقــی بســطامی توضیــح
داد :ایــرج خیلــی زالل بــود؛ دل بزرگــی داشــت .دل
رحــم و مهربــان بــود و هــر گاه بــا او صحبــت میکــردم،

از غــم دیگــران میگفــت .انــگار غــم دیگــران بیشــتر از
غــم خــودش بــه او آســیب م ـیزد.
حبیبــی درگذشــت ایــرج بســطامی در زلزلــه بــم را
واقعــهای باورنکردنــی دانســت و ادامــه داد :بــا رفتــن
ایــرج ،پیکــر موســیقی ایــران تــکان خــورد و بیشــتر
موســیقیدانها متوجــه ایــن آســیب شــدند.
پایــان بخــش ایــن مراســم اجــرای حســامالدین ســراج
 خواننــده ،نوازنــده و مــدرس دانشــگاه  -همــراه شــهراممیرجاللــی  -نوازنــده تــار  -و مســعود حبیبــی  -نوازنــده
دف  -بــود .در ایــن مراســم مســئوالن و هنرمندانــی
ماننــد مدیــر کل اداره ارشــاد کرمــان ،مدیــر کل میــراث

فرهنگــی و گردشــگری کرمــان ،مشــاوران اســتاندار،
عطــاءاهلل امیــدوار ،شــفیعی (فرمانــدار بــم در زمــان
زلزلــه) ،حســامالدین ســراج ،وحیــد تــاج ،معصومــه
مهرعلــی ،بردیــا صــدر نــوری ،پیــروز ارجمنــد ،فرامــرز
امینــی ،مســعود حبیبــی ،شــهرام میرجاللــی و احمــد
ســبحانی حضــور داشــتند .در ایــن مراســم همچنیــن
جعفــر پناهــی و پــوری بنایــی هــم حاضــر بــودد .مجــری
مراســم دو بــار در جریــان اجــرای برنامــه از پناهــی نــام
بــرد و او را هنرمنــدی جهانــی و دارای جوایــز بینالمللــی
معرفــی کــرد .ایــن کارگــردان همچنیــن مــورد تشــویق
حاضــران در ســالن قــرار گرفــت.

ورزشی
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ابراهیم میرزاپور ،مربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان در گفتوگو با سیاست روشن:

مـحمد جواهری ،مدیـرعامل باشگاه گل گهر عـالی کار کـرده است
مربــی تیــم فوتبــال گلگهــر ســیرجان گفــت :بــه نظــر
مــن آقــای محمــد جواهــری ،مدیرعامــل باشــگاه عالــی
کار کــرده اســت و تیمــی را کــه بســته و روانــه مســابقات
کــرده ،مثــل تیمهایــی اســت کــه هزینــه زیــادی کــرده
انــد و ایــن درحالــی اســت کــه مــا از نظــر هزینـهای تیــم
هفتــم یــا هشــتم لیــگ بــا توجــه بــه ســقف قــرار داد و
بودجــهای کــه داشــتهایم ،هســتیم.
ابراهیــم میرزاپــور در گفتوگــوی اختصــای بــا سیاســت
روشــن در خصــوص بــازی دو تیــم فوتبــال گلگهــر
ســیرجان و پــارس جنوبــی جــم اظهــار داشــت :در جــم
بــازی بســیار خوبــی انجــام دادیــم و موقعیتهــای
زیــادی هــم توانســتیم روی دروازه پــارس بــه وجــود
آوریــم ،در دقایــق ابتدایــی بــازی روی یــک غافلگیــری
گل دریافــت کردیــم و در پنــج دقیقــه بعــد از گلــی کــه
خوردیــم ،میتوانســتیم ســه گل بزنیــم کــه متاســفانه
توپهایمــان بــه گل تبدیــل نشــد.
او افــزود :در نیمــه دوم هــم بــا توجــه بــه حمالتــی
کــه داشــتیم و تغییــرات تاکتیکــی کــه در تیــم اعمــال
شــد ،توانســتیم بــاز هــم موقعیــت خلــق کنیــم و بــرای
مثــال در دقایــق ابتدایــی نیمــه دوم یــک فرصــت عالــی
داشــتیم کــه متاســفانه در نیمــه دوم هــم نتوانســتیم بــه
گل برســیم کــه در دقایــق پایانــی هــم گل دوم را در
یافــت کردیــم .میرزاپــور در مــورد ســقوط گلگهــر در
مقطعــی از نیــم فصــل اول از جایــگاه ســوم بــه جایــگاه
پنجــم در جــدول گفــت :متاســفانه در دو ســه هفتــه اخیر
علیرغــم ایــن کــه بازیهــای خوبــی هــم بــه نمایــش
گذاشــتهایم ولــی نتوانســتهایم آن نتایجــی کــه دلخــواه

تیــم باشــد را کســب کنیــم و مجــددا خــود را بــه صــدر
جــدول برســانیم ولــی هنــوز امتیــازات زیــادی مانــده و
تیــم مــا ایــن کیفیــت را دارد کــه همچــون هفــت هشــت
بــازی شــروع لیــگ آن جایگاهــی را کــه داشــتیم بــه
دســت آوریــم و بــه ردههــای باالیــی جــدول برگردیــم.
مربــی گلگهــر ادامــه داد :مطمئنــا در نیمفصــل دوم هــم
بــا اضافــه کــردن چنــد بازیکــن قطعــا شــرایطمان بهتــر
از ایــن خواهــد شــد.
میرزاپــور در خصــوص طــی یــک رونــد سینوســی توســط
تیــم فوتبــال گلگهــر پــس از شکســت از بــادران در
ســیرجان تصریــح کــرد :یــک تعطیلــی دو هفت ـهای بعــد
از بــازی بــا فجــر بــه وجــود آمــد و دقیقــا قبــل از بــازی
مــا بــا بــادران بــود ،از همــان زمــان شــیطنتهایی

در تیــم مــا صــورت گرفــت و بــا بعضــی بازیکنــان مــا
تماسهایــی گرفتــه شــد کــه فصــل بعــد بیاییــد تیــم
مــا و از ایــن دســت حرفهایــی کــه متاســفانه همیشــه
در فوتبــال وجــود داشــته اســت و هدفشــان بــه هــم
زدن تمرکــز بازیکنــان مــا بــود کــه تــا حــدود زیــادی هــم
توانســتند بــه ایــن امــر دســت پیــدا کننــد و در روز بــازی
بــا بــادران تــا دقیقــه  80چندیــن موقعیــت صددرصــد
گلزنــی داشــتیم کــه متاســفانه در  4یــا  5دقیقــه آخــری
بــازی روی اشــتباهات فــردی تیــم خودمــان دو گل
دریافــت کردیــم .مربــی گلگهــر ســیرجان اضافــه کــرد:
بعــد از بــازی بــا فجــر سپاســی ســه بــازی را پشــت ســر
هــم بردیــم و قبــل از آن هــم دو بــازی را بــرده بودیــم و
در  4بــازی  11گل زدیــم و در ابتــدای فصــل هیچکــس

فکــر نمیکــرد تیــم گلگهــر دارای ایــن پتانســیل اســت
کــه بیایــد و ایــن قــدر خــوب کار کنــد و صــدر جــدول را
بــه دســت آورد .بعــد از بــازی بــا بــادران بدتریــن باختــی
کــه داشــتیم برابــر مــس رفســنجان بــود کــه در آن بــازی
واقعــا حقمــان باخــت بــود و جــای توجیــه نداشــت و کل
تیــم خــراب بــود و بعــد از آن اســتقالل اهــواز را بردیــم
بــه بازیهــا برگشــتیم و بــا خیبــر مســاوی کردیــم و در
حالــی کــه میتوانســتیم تیــم خــوب خونهبــه خونــه
را ببریــم بــه تســاوی دســت پیــدا کردیــم و ایــن ســیری
اســت کــه تــا کنــون طــی کردهایــم.
میرزاپــور بــا بیــان ایــن کــه بچههــا هــم قســم شــدند
کــه در بــازی برابــر آلومینیــوم بــه رونــد ســابق خــود
بازگردیــم و یازگشــتیم ،گفــت :تیــم مــا از نظــر کیفیتــی
خــوب کار میکنــد ولــی تــا زمانــی کــه شــما گل نزنیــد
و برنــده نشــوید کســی بــه بــازی خــوب و موقعیتهــای
صددرصــد گلزنــی امتیــاز نمیدهــد.
دروازهبــان اســبق تیــم ملــی کشــورمان در مــورد عملکــرد
محمــد جواهــری مدیرعامــل باشــگاه گلگهــر اظهــار
داشــت :بــه نظــر مــن ایشــان خیلــی خــوب کــرده اســت
و تیمــی را بســته و روانــه مســابقات کــرده کــه مثــل
تیمهایــی اســت کــه هزینــه زیــادی کــرده انــد و ایــن
درحالــی اســت کــه مــا از نظــر هزینـهای تیــم هفتــم یــا
هشــتم لیــگ بــا توجــه بــه ســقف قــرار داد و بودج ـهای
کــه داشــتهایم ،هســتیم.
مربــی گلگهــر افــزود :آقــای جواهــری عالــی مدیریــت
کردهانــد و بــا کمکهــای آقــای مهنــدس تقــیزاده و
آقــای بدخشــان عملکردشــان موردقبــول بــوده اســت.

زهرا نعمتی ،کماندار کرمانی در راس دو رویداد جهانی
کمیتــه بینالمللــی پارالمپیــک پرچمــدار بانــوی
معلــول کشــورمان در المپیــک  2016ریــو را یکــی از
 50لحظــه برتــر ســال جــاری میــادی عنــوان کــرد.
ســایت کمیتــه بینالمللــی پارالمپیــک اقــدام بــه
انتشــار  50لحظــه برتــر در ســال  2016میــادی کــرده
اســت.
یازدهمیــن لحظــه برتــر ورزش معلــوالن در ســال 2016
اختصــاص بــه پرچمــداری زهــرا نعمتــی در بازیهــای
المپیــک  2016ریــو دارد.
بــه گفتــه ســایت  ،IPCپرچمــداری بانــوی معلــول
کشــورمان در المپیــک  2016ریــو ،یکــی از صحنههــای
نمادیــن جنبــش پارالمپیــک در ســال  2016اســت کــه
بــه نمایندگــی از ایــران ،پرچمــدار کشــورمان را در
جلــوی کاروان در اختیــار داشــت.
نعمتــی اولیــن ورزشــکار معلــول اســت کــه پرچــم
کشــورش را در تاریــخ بازیهــای المپیــک حمــل
میکنــد و همچنیــن پــس از لیــدا فریمــان ،دومیــن
بانــوی ایرانــی حمــل کننــده پرچــم ایــن کشــور در
المپیــک محســوب میشــود.
کمانــدار کرمانــی در ایــن بــاره میگویــد :باعــث

افتخــارم بــود کــه بــه عنــوان تنهــا پارالمپیکــی پرچــم
کشــورم را در المپیــک حمــل میکــردم .ایــن اتفــاق
ذهنیــت مــردم را در جهــان تغییــر میدهــد کــه بــا
وجــود چالشهــای معلولیــت هــر کاری بتوانیــم انجــام
میدهیــم .نعمتــی اضافــه کــرد :خیلیهــا انتظــار
نداشــتند یــک زن بــا ویلچــر پرچــم ایــران را در افتتاحیه
حمــل کنــد .آن لحظــه بــرای همــه جهــان ســورپرایز
بــود و مــن همیشــه از اینکــه مــردم را ســورپرایز کنــم
لــذت میبــرم .نمایندگــی بــه عنــوان یــک پارالمپیکــی
پیــام مهمــی را بــه جهــان فرســتاد؛ پیــام مهمــی کــه
پارالمپیکیهــا میتوانــد در المپیــک حضــور داشــته
و رقابــت کننــد و همچنیــن یــک حملکننــده پرچــم
بــرای کشــور باشــند .مــن خوشــحالم کــه ایــن پیــام بــا
حضــور مــن در المپیــک ریــو فرســتاده شــد.
در ادامــه ایــن گــزارش بــه افتخارآفرینــی نعمتــی در
پارالمپیــک لنــدن اشــاره شــد و اینکــه وی در آن ســال
تنهــا بانویــی بــود کــه در بیــن زنــان ایرانــی در المپیــک
و پارالمپیــک موفــق بــه کســب مــدال طــا شــد.
وی در نوامبــر  2015موفــق شــد تــا ســهمیه المپیــک
را بگیــرد .وی تنهــا بانــوی ایرانــی بــود کــه موفــق شــد

هــم در المپیــک و هــم پارالمپیــک شــرکت کــرد.
کمانــدار کشــورمان عنــوان کــرد :مــن تنهــا زن ایرانــی
پارالمپیکــی حاضــر در المپیــک بــودم و احســاس
عجیبــی از حضــور در ایــن بازیهــا داشــتم.
همچنیــن ســایت فدراســیون جهانــی تیرانــدازی
باکمــان اقــدام بــه انتخــاب برتریــن ورزشــکار جهــان
کــرده اســت و زهــرا نعمتــی ،کمانــدار طالیــی
بازیهــای پارالمپیــک ،بــرای انتخــاب بــه عنــوان
بهتریــن ورزشــکار جهــان بــه رای مــردم نیــاز دارد.
نعمتــی درایــن خصــوص بــه ســایت کمیتــه ملــی
پارالمپیــک گفــت :طبــق نظرســنجی فدراســیون
تیرانــدازی بــا کمــان ،جــزو ورزشــکاران برتــر تیرانــدازی
باکمــان اعــام شــدهام و بــرای انتخــاب بهتریــن
ورزشــکار جهــان در ایــن رشــته ،مــردم هســتند کــه
رای میدهنــد.
وی افــزود :در ایــن فهرســت نــام چهــار ورزشــکار
دیگــر نیــز وجــود دارد و ایــن انتخــاب در راســتای
موفقیتهایــی اســت کــه در بازیهــای المپیــک و
پارالمپیــک کســب کــردهام.

امیررضا آشورماهانی ،رئیس هیئت اسکیت استان کرمان در گفتوگو با سیاست روشن:

هیأت اسکیت استان کرمان صعود  11پله در ارزیابی فدراسیون داشته است
رئیــس هیئــت اســکیت اســتان کرمــان گفــت :در
آخریــن ارزیابــی صــورت گرفتــه از ســوی فدراســیون
اســکیت جمهــوری اســامی ایــران هیــأت کرمــان
توانســت بــا  11پلــه صعــود در جمــع  7هیــأت برتــر
کشــور قــرار گیــرد.
امیررضــا آشــورماهانی در گفتوگــو بــا سیاســت
روشــن در ایــن خصــوص گفــت :خوشــبختانه ورزش
اســکیت در کرمــان بــا توجــه بــه تــاش هــای
پیشکســوتان و دیگــر مســئوالن ایــن رشــته در ادوار
گذشــته همچنیــن تــاش هــای همــکاران دلســوز
خــودم در هیــأت کنونــی از پتانســیل و جایــگاه
بســیار خوبــی در کشــور برخــوردار اســت ،بــه گونــه
ای کــه در آخریــن ارزیابــی صــورت گرفتــه از ســوی
فدراســیون اســکیت جمهــوری اســامی ایــران هیــأت
کرمــان توانســت بــا  11پلــه صعــود در جمــع  7هیــأت
برتــر کشــور قــرار گیــرد ،کــه ایــن مهــم بــه دلیــل
توجــه بــه اصــل برنامــه محــوری بدســت آمــده اســت
 ،چراکــه هیــأت کرمــان در اولیــن قــدم هــا از زمــان
حضــور ایــن حقیــر اقــدام بــه طراحــی و تدویــن
برنامــه اســتراتژیک خــود بــا رویکــرد  BSCنمــوده
اســت و ایــن برنامــه حجــت را بــرای اســکیت کرمــان
تمــام کــرده اســت .
او افــزود :البتــه نبایســتی فرامــوش کــرد کــه ورزش
اســکیت بــا همــه پتانســیلی کــه از لحــاظ نیــروی

انســانی دارد امــا از لحــاظ ســخت افــزاری و دســتیابی
بــه فضاهــا و پیســت هــای اســتاندارد بــرای رشــته
هــای زیــر مجموعــه خــود نیازمنــد حمایــت هــای بــی
دریــغ مســئولین اســتان و کشــور اســت .
آشــورماهانی بــا بیــان ایــن کــه تعــداد ورزشــکاران
ســازمان یافتــه هــر شهرســتان را بــه عنــوان یــک
شــاخص بــا ضریــب بــاال در ارزیابــی ســاالنهای کــه

هیــأت اســکیت اســتان از شهرســتان هــا بــه عمــل
مــی آورد لحــاظ نمــوده ایــم ،تصریــح کــرد :ایــن اتفــاق
بــه گون ـهای رقــم خــورد کــه رشــد چشــم گیــری در
ســال گذشــته نســبت بــه ســال هــای قبــل بــه دســت
آمــده و از ایــن حیــث هیــأت اســکیت اســتان کرمــان
بــا داشــتن  1048ورزشــکار ســازمان یافتــه در بیــن
هیــأت هــای همتــای خــود در دیگــر اســتان هــا از

جایــگاه نخســت برخــوردار اســت.
او اضافــه کــرد :پیــش از این رشــته اســکیت تنهــا در 6
شهرســتان اســتان فعــال بــود کــه البتــه دالیــل عمــده
ای بــرای ایــن امــر وجــود داشــته اســت و در حــال
حاضــر در هیــأت اســتان ایــن رشــته شــاد و مفــرح در
 16شهرســتان اســتان گســترش یافتــه و توانســتیم در
اولیــن ارزیابــی کــه از ایــن  16شهرســتان بــه عمــل
آمــد  3شهرســتان کرمــان ،ســیرجان و رفســنجان را
بــه ترتیــب الویــت از بیــن شهرســتان هــا از لحــاظ
عملکــرد بــه عنــوان بهتریــن شهرســتان معرفــی
نمــوده و در آییــن اختتامیــه اولیــن دوره لیــگ برتــر
اســکیت ســرعت اســتان از روســای هیــأت اســکیت
ایــن شهرســتان هــا تجلیــل بــه عمــل آیــد.
آشــورماهانی در مــورد رشــتههای تحــت پوشــش
هیئــت اســکیت نیــز گفــت :در حــال حاضــر رشــته
هایــی چــون اســکیت ســرعت ،اســکیت رول بــال ،بــرد،
اســکیت نمایشــی و جشــنواره بــه صــورت حرفــهای
دنبــال مــی شــود و کمیتــه هایــی بــا ایــن عناویــن در
هیــأت اســتان راه انــدازی و مســئولیت اداره آنهــا بــه
افــراد متخصــص ســپرده شــده اســت تــا برنامــه ریــزی
هــای دقیــق تــری بــرای توســعه و ترویــج ایــن رشــته
از ســوی مســئولین بــه کار گمــارده شــده بــه عمــل
آیــد .امــا همچنــان تــاش بــرای راه انــدازی دیگــر
رشــته هــای زیــر مجموعــه ادامــه دارد.

مس کرمان به دنبال جذب چه نفراتی است؟
سیاســت روشــن /بــا اتمــام نیــم فصــل اول لیــگ
دســته یــک فوتبــال کشــور ،مــس کرمــان بــه
جایــگاه نهــم در جــدول رده بنــدی دســت یافــت.
بــه اذعــان بســیاری از کارشناســان فوتبــال و حتــی
منصــور ابراهیــمزاده ســرمربی مــس کرمــان ،ایــن
تیــم احتیــاج بــه تقویــت در بعضــی نقــاط زمیــن
دارد .بــرای مثــال مــس نیــاز مبــرم بــه یــک هافبــک
بازیســاز دارد تــا مهاجمــان ایــن تیــم را تغذیــه
کنــد .یــا در خــط دفــاع احتیــاج بــه مدافــع آخــر
چــاالک دارد.
مدیــران باشــگاه مــس کرمــان در همــان روزهــای
آغازیــن فصــل نقــل و انتقــاالت کیانــوش میرزایــی را
از تیــم فوتبــال راه آهــن کــه گرفتــار مشــکالن مالــی
اســت جــذب کردنــد .میرزایــی جــوان در پسـتهایی
نظیــر هافبــک بــازی ســاز و فــوروارد بــازی کــرده

اســت و شــاید جــذب او مشــکالت عدیــده مــس را
در خــط پشــت مهاجمــان بــر طــرف کنــد .جــدای از
نفراتــی کــه مــس بایــد بــه خدمــت بگیــرد مطمئنــا
بازیکنانــی نیــز در لیســت ســیاه ســرمربی ایــن تیــم
قــرار دارنــد .بازیکنــان نظیــر محمدزينــال خيــرى،
ســجاد اژد ،محســن دليــر و فرشــيد عليــزاده جــزء
نفراتــی هســتند کــه احتمــال جدایــی آنهــا از
نارنجیپوشــان کویــر در ایــن مقطــع وجــود دارد.
عــارف ســعیدیان ،سرپرســت تیــم بزرگســاالن مــس
کــه ماموریــت جــذب بازیکــن را برعهــده گرفتــه
اســت وظیفــه ســنگینی بــر دوش دارد چــرا کــه
تقویــت تیــم در ایــن مقطــع میتوانــد بســیار تــا
بســیار مثبــت تلقــی شــود .از بررســی خروجــی و
وورودی بازیکنــان مــس کــه بگذریــم ،عــدهای نیــز
بــر ایــن باورنــد کــه کادر فنــی مــس کرمــان احتیــاج

بــه تقویــت دارد و بایــد نفــرات کــم کار و بــی اثــر
نیــز از ایــن کادر کنــار گذاشــته شــوند .حــال بایــد

ابراهیــمزاده ،کمیتــه فنــی باشــگاه و مدیرعامــل در
ســت بــه ترکیــب کادر فنــی خواهنــد زد یــا خیــر.
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تعاملی در دستور کار سه باشگاه گل
گهر ،مس کرمان و مس رفسنجان
عرفان امیرخسروی

اســتان کرمــان بــا داشــتن ســه باشــگاه بــزرگ
فرهنگــی ورزشــی مــس کرمــان ،گل گهر ســیرجان
و مــس رفســنجان کــه کمتــر هــم بــا مشــکالت
مالــی درگیــر هســتند ،در بســیاری از رشــتههای
ورزشــی میتوانســت ســرآمد باشــد .ایــن درحالــی
اســت کــه در بعضــی رشــتههای ورزشــی نــه تنهــا
ســرآمد نیســتند بلکــه در لیــگ برتــر یــا دســته
اول هــم نمایندگانــی ندارنــد و ایــن مهــم جــای
بحــث و کنــکاش فــراوان دارد .در ایــن نوشــتار بنــا
بــر بررســی چرایــی عــدم حضــور نمایندگانــی از
ایــن ســه باشــگاه در لیگهــای برتــر رشــتههای
ورزشــی نیســت بلکــه ســعی بــر ایــن اســت کــه
بــرروی تعامــل هرچــه بیشــتر ایــن ســه باشــگاه
تاکیــد شــود .ســه باشــگاهی کــه اگــر هماهنگــی و
تعاملشــان افزایــش یابــد ،قطــع بــه یقیــق شــاهد
حضــور و درخشــش ورزشــکاران بیشــتری از اســتان
کرمــان در ســطوح ملــی و جهانــی خواهیــم بــود.
هرســه باشــگاه مــس کرمــان ،گلگهــر ســیرجان
و مــس رفســنجان کانونهایــی بــرای پــرورش
بازیکــن در رشــتههای متفــاوت ورزشــی دارنــد
ولــی بــه دلیــل آن کــه ایــن کانونهــا خیلــی
جــدی گرفتــه نمیشــوند و بعضیهایشــان
هــم دچــار روزمرگــی شــدهاند معمــوال شــاهد
ورورد ورزشــکارانی غیربومــی بــه اســتان کرمــان
هســتیم .اگــر تعامــل و هماهنگــی ایــن باشــگاهها
بــا یکدیگــر بیشــتر شــود و هرچنــد وقــت یــک
بــار نشســتهای مشــترکی داشــته باشــند و
حــول محورهایــی نظیــر تبــادل بازیکــن ،اســتفاده
از فضاهــا و امکانــات ســخت افــزاری آموزشــی
یکدیگــر ،اســتفاده از مربیــان یــک دیگــر در
رشــتههای مختلــف بــرای برگــزاری دورههــای
آموزشــی و ...بحثهــای جــدی شــود ،مطمئنــا
شــاهد افزایــش بازدهــی تیمهــای ایــن باشــگاهها
هســتیم .از همــه مهــم تــر ایــن نشســتها
میتوانــد محلــی بــرای انتقــال تجربههــای
مدیریتــی در زمینههــای مختلــف باشــد.
نشســتهای مدیــران ســه باشــگاه اوال باعــث
میشــود کــه از وورود بازیکــن غیربومــی بــه اســتان
بــی نیــاز شــویم و احتیاجــات تیمهــای مختلــف
ـدگان
ورزشــی باشــگاههای مذکــور بــا حضــور نماینـ
ِ
اســتعدادیابی از هــر باشــگاه بــر ســر تمرینــات
کانونهــای آموزشــی رشــتههای ورزشــی باشــگاه
دیگــر کــه در آن خــوب فعالیــت شــده ،برطــرف
شــود .دومــا ســطح دانــش مربیــان رشــتههای
مختلــف بــا برگــزاری دورههــای آموزشــی تحــت
نظــر مدیــران ســه باشــگاه افزایــش خواهــد یافــت
و حتــی از مدرســین غیربومــی هــم دیگــر اســتفاده
نخواهــد شــد .کمــا ایــن کــه اســتانهای دیگــر در
زمینــه آمــوزش نیازمنــد مربیــان اســتان کرمانــی
خواهنــد شــد چــون در حــال حاضــر بســیاری از
مربیــان کرمانــی ،مــدرس دورههــای آموزشــی
در ســطح ملــی میباشــند .ســوما ایــن افزایــش
تعامــل باعــث خواهــد شــد بســیاری از هیئتهــای
ورزشــی اســتان کــه ورزشــکاران شایســتهای دارنــد
مــورد توجــه ایــن ســه باشــگاه قــرار بگیرنــد و
بــرای پیشــرفت ورزشــکاران ایــن هیئتهــا نیــز
برنامهریزیهایــی صــورت پذیــرد.
نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه ایــن
باشــگاهها کــه واژه فرهنگــی در عنوانشــان دارنــد
و باشــگاه فرهنگــی و ورزشــی بــه شــمار میآینــد،
قــرار گیــرد موضوعــات و مســائل فرهنگــی اســت.
ایــن ســه باشــگاه در حوزههــای فرهنگــی هــم
میتواننــد اقدامــات شایســتهای انجــام دهنــد
و از تجربیــات یکدیگــر نیــز در نشســتهای
مشورتیشــان ســود ببرنــد .حــوزه فرهنگــی
در ایــن باشــگاهها بــه دلیــل آن کــه هرســه در
ورزش پرجاذبــه فوتبــال ســرمایهگذاری کردهانــد
و تیــم دارنــد میتوانــد بــه حــوزهای اثرگــذار
تبدیــل شــود.
عــاوه بــر مســائل ذکــر شــده در زمینــه اقتصــاد
ورزشــی نیــز ایــن ســه باشــگاه میتواننــد بــا
یکدیگــر هماهنگیهایــی داشــته باشــند و از
تجــارب یگیدیگــر در ایــن مــورد ســود ببرنــد.
اقتصــاد ورزشــی موضوعــی اســت کــه هــم اکنــون
مــورد توجــه جــدی مدیــران ورزشــی قــرار دارد.
همچنیــن پخــش رقابتهــای ورزشــی تیمهــای
ایــن باشــگاهها از شــبکههای تلویزیونــی نیــز
میتوانــد یکــی دیگــر از محورهــای بحــث
و گفتوگــوی ایــن ســه باشــگاه باشــد و بــا
هماهنگیهایــی کــه بــا یکدیگــر انجــام میدهنــد
در ایــن زمینــه بــه نتایــج مثبتــی دســت یابنــد.
البتــه موضــوع بــرای بحــث ،گفتوگــو و نتیجــه
گیــری در تعامــات ســه باشــگاه بســیار اســت کــه
در ایــن نوشــتار بــه بعضــی از آنهــا اشــاره شــد.
هــم اکنــون همراهــی و تعامــل ایــن ســه باشــگاه
بــا یگدیگــر در اســتان کرمــان میتوانــد گامــی
مهــم در رشــد و پیشــرف ورزش ایــن خطــه تلقــی
شــود.
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محمد برشان

پیــدا نمــی کنــم کلماتــی کــه بــرای بیــان
تمــام چیزهایــی کــه کــه خــودم  ،بــم و
مردمــش را لرزانــد ،زمیــن قهــر کــرد
قهــری کــه پایــان خوبــی نداشــت و آشــتی
کــرد خیلــی دیــر بــه قیمــت کشــته شــدن
فرزندانــی کــه زیــر خــروار هــا خــاک دفــن
شــدند.
همــه چیــز کمتــر از یــک دقیقــه تمــام
شــد یــک خانــواده ،یــک محلــه ،یــک
فامیــل ،یــک شــهر ،بــا تمــام کوچکــی
اش امــا پــر از دل هایــی بــه بزرگــی یــک
دریــا ،زمیــن دهــان بــاز کــرد ســاختمان
بــود کــه پاییــن آمــد ،امــا بــاز درختــان
نخــل اســتوار بودنــد هنــوز صدهــا و شــاید
هــزاران مــرده بمــی در نوبــت دریافــت
ســنگ قبــر هســتند فعــ ً
ا بــازار ســنگ
تراشــی در بــم داغ اســت ،داغ و رقبــای تازه
هــم از دیگــر شــهرها وارد صحنــه شــده انــد
و تعــداد مــردگان بــی ســنگ ایــن دیــار روز
بــه روز کمتــر مــی شــود و هرکــس شــعری
انتخــاب مــی کنــد و ایــن تاریــخ عمومــی
اســت .1382/10/5
مقابلــه بــا زلزلــه کاری اجتماعــی و نیازمنــد
عــزم ملــی و گســترده مســئولین و کمــک
مــردم اســت و همچنیــن زلزلــه یــک
مســئله ملــی و خســارتهای ناشــی از آن
عظیــم و ملــی اســت مــا در برابــر کشــتار
عظیــم مســئولیم ،زلزلــه نتیجــه قهــر و
تقدیــر طبیعــت نیســت کــه ایــن گونــه
انســانها را بــه کام مــرگ مــی کشــاند بلکــه
نتیجــه ســهل انــگاری انســان هاســت و بــا
عناویــن خشــم و قهــر طبیعــت ذره ای از
بــار مســئولیت مــا کــم نخواهــد شــد.
ســاعت  5 : 30دقیقــه بــم فــرو ریختــه
بــود امــا تــا ســاعت  10صبــح هیــچ کــس
نمــی دانســت در بــم بدرســتی چــه اتفاقــی
افتــاده اســت؟ شــمار کشــته شــدگان بــم
چقــدر اســت؟
زلزلــه مرگبــاری کــه ســحرگاه جمعــه پنجم
دیمــاه بــم را متالشــی کــرد و ایــران را بــه
ســوگ نشــاند بــرای مــا درســهای زیــادی
داشــت .امــروز زلزلــه اولیــن و بزرگتریــن
مســئله ملــی اســت زلزلــه یــک فاجعــه
غیــر قابــل پیشــگیری اســت بــه شــرط آن
کــه از عقــل ،دانــش و امکانــات موجــود
اســتفاده کنیــم و پیشــگیری از تکــرار
فجایــع مثــل فاجعــه بــم مســتلزم تعهــدی
خردمندانــه اســت .در همــه دولتهــا و
حکومتهــا تمــام قوانیــن اساســی و اعالمیــه
جهانــی بــر اســاس آســایش و رفاه و رشــد و
تعالــی انسانهاســت و انســانها علــت و الزمــه
وجــود دولتهــا هســتند اگــر مــردم اینگونــه
قتــل عــام بشــوند دیگــر دولتهــا معنایــی
ندارنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه زلزلــه در دیگــر
نقــاط جهــان اینگونــه عمــل نمــی کنــد
هرگــز گمــان نمــی رفــت کــه بــا ایــن
حقیقــت تلــخ از نزدیــک روبــرو شــویم ،ای
کاش بــم فــرو نمــی ریخــت ،نمــی توانیــم
خامــوش بنشــینیم کــه شــهرهای مــا یکــی
یکــی فــرو بریزنــد و مردمــان بــی گنــاه
و بــی پنــاه بــدون کمتریــن مقاومــت در
کمتریــن زمــان قتــل عــام شــوند.
تنهــا راه مقابلــه بــا زلزلــه ایمنــی کــردن
ســاختمان هاســت و اگــر تمــام امکانــات
فنــی مهندســی و دانــش خــود را قبــل از
هــر کاری صــرف ایمنــی کــردن ســاختمانها
کنیــم کافــی اســت .اگــر مســئوالن نظــارت
ســاخت و ســاز ایمنــی را ســرلوحه وظیفــه
خــود قــرار دهنــد خواهیــم دیــد دســتگاه
هــای نظــارت مــا کارآمــد هســتند و
همچنیــن مقــررات ایمنــی یعنــی آییــن
نامــه  2800نیــز قابــل اجــرا مــی باشــد.
زلزلــه ای بــه بزرگــی  6.3ریشــتر ســاعت
 5و  28دقیقــه و  59ثانیــه بامــداد مــورخ
 82/10/5شهرســتان بــم و روســتاهای
اطــراف را بــه لــرزه در آورد ،مرکــز ایــن
زلزلــه در منطقــه جازموریــان در 186
کیلومتــری جنــوب شــرق کرمــان اعــام
شــده اســت و شــدت زلزلــه بــه حــدی بــود
کــه مناطــق کرمــان ،کهنــوج ،جیرفــت،
راور و بافــت را تــکان داد.
همــه جــا تاریــک ،همــه جــا فریــاد و بــم
مــرده اســت .بــا اکثریــت مردمانــش ،زلزلــه
شــهر بــم را بــه ماتمکــده یــی تبدیــل
کــرده اســت ،خانــه هــای خشــت و گلــی
بکلــی تخریــب شــده انــد و خانــه هــای
نوســاز خســارت قابــل توجهــی متحمــل
شــده انــد ،آنــگاه کــه زمیــن بــه خشــم
آمــد و امــواج خروشــان خشــم خــود را نثــار
مــردم بــی پنــاه کــرد ،زمیــن خبــر نداشــت
در ایــن شــهر زنــان ،مــردان و کــودکان بــا

سـوگ بم ،سـوگ تاریخ

خاطــری آســوده در بســتر آرمیــده انــد،
زمیــن خروشــان نمــی دانســت زنــان بمــی
بــا خوشــحالی کــه روز جمعــه را در کنــار
مــردان پــر تــاش خــود بســر خواهنــد بــرد
در خوابــی عمیــق فــرو رفتــه انــد ،زمیــن
بــی رحــم نمــی دانســت مــردان پــر تــاش
مــی خواهنــد در روز جمعــه خســتگی یــک
هفتــه کار و کوشــش و تــاش را از تــن
بــدر کننــد.
زمیــن لرزیــد ،زنــان بمــی در کنــار
همســران و بــه همــراه کــودکان بــی پنــاه
و دلبندشــان بــه خــواب ابــدی فــرو رفتــه
انــد ،دیــوار باغهــای خرمــا فــرو ریختــه
و باغهــای پرتقــال و لیمــو منتظرنــد تــا
باغبانشــان بــرای چیــدن میــوه هــا هــر روز
صبــح بــه آنهــا ســری بزنــد امــا در واقــع
کــه دیگــر نــه صاحــب باغــی مانــده نــه
باغبانــی ،نــه فروشــنده ای و نــه مشــتری.
یعنــی نــه از تــاک نشــان مانــده و نــه از
تــاک نشــان.
مــرگ بــر بــم ســایه گســترانیده اســت،
شــهر بــم ،شــهر خــاک و آوار اســت ،شــهر
مــرگ ،شــهر کــودکان بــی مــادر ،شــهر
فرزنــدان بــی پــدر ،شــهر غــم و انــدوه،
شــهری پــر از رنــج و درد .امــروز در بــم
هیچکــس لبخنــد بــر لــب نــدارد و همــه
گریاننــد .آه دیگــر اشــکی هــم بــرای
مــادران نمانــده اســت تنهــا هــق هــق
اســت و نالــه هایــی کــه بــر مــی خیزیــد
شــاید واژه هــا بــی مصــرف باشــند و واژه
هــای غــم بــرای بــم کوچــک اســت ،دیگــر
بمــی باقــی نمانــده اســت.
بــم بــه تاریــخ پیوســت و در ایــن میــان
ایــرج بســطامی نیــز بــه خــواب ابــدی فــرو
رفــت چگونــه مــی شــود بــاور کــرد کــه
جــور زمــان بهانــه ای ســاخت تــا عاشــقانه
تریــن صــدای زمــان زیــر خــرواری از آوار و
خــاک بــرای همیشــه خامــوش شــود .ای
گلــواژه آواز در غیــاب تــو کــدام حنجــره
از مــژده بهــار مــی خوانــد و هجــرت
زمســتانیات را فرامــوش مــی کنــد ،امــروز
کــه رقــص آشــفته خــاک تــو را بــا همــه
گل هــای خاطــرات زیــر آوار گذاشــت آیــا
مــی تــوان فرامــوش کــرد کــه در خانــه
خشــتی ات از صبــح بیــداری خوانــده ای،
آیــا مــی شــود فرامــوش کــرد کــه مثــل
نخلســتان هــای تفتیــده بــم ســخی بــودی
و مثــل ارگ قدیــم ســاده و خاکــی ،بعــد
از تــو کــودکان بــی سرپرســت کویــر را
چــه کســی حمایــت مــی کنــد؟ بعــد از
تــو صــدای خشــکیدگی نخــل هــا را چــه
کســی مــی شــنود؟
بــم بــا همــه تنهایــی اش در میــان حصارهــا
و باروهــای قدیمــی اش در هــم شکســت،
بــم کــه بــه المــاس کویــر مشــهور بــود

چــون کــوه غلتیــد و ویــران شــد ،بــم
اینــک آوار و درهــم شکســته اســت اینجــا
همــه چشــم هــا گریــان و دل هــا عــزادار
اســت بــوی خــاک ،بــوی دود و آتــش،
بــوی ســوختن نخــل هــای خرمــا ،صــدای
گریــه کودکانــی کــه بــه کمــال نرســیده
انــد ،شــیون مــادران فرزنــد مــرده ،فریــاد و
کمــک خواهــی ،صــدای فروریختــن دیــوار
هــای کاه گلــی ،نعــره اژدهــای ناپیــدا کــه
از دهانــه شــکاف بــی پایــان زمیــن بیــرون
مــی آیــد ،ایــن چــه تقدیــری اســت بــرای
مــردم؟ بــم کــه حتــی بــرای آن گردشــگری
کــه بــرای دیــدن یــادگار بازمانــده از هنــر
معمــاران ایرانــی بنــای عظیــم ارگ دور از
خانــواده خــود در کنــار بمــی هــای مهمــان
نــواز بــه ابدیــت پیوســت ،معصومیــت
کــودک بخــواب رفتــه در کنــار بســتر مــادر،
پیرزنــی کــه بــر ســر ســجاده نشســته .مــرد
کارگــری کــه هنــوز بیــل زراعــت را در
مشــت مــی فشــارد و بــا توشــه ای پــر بــه
ســوی خــدا مــی رود ،هــوا بــوی مــرگ دارد
و ســیلی ســرد شــب کویــر بــر چهــره پــر از
اشــک زلزلــه زدگان فــرو مــی افتــد و ارگ
قدیــم اســتراحتگاه جــاده ابریشــم ،یــادگار
پــدران ایرانیــان در ســحرگاه جمعــه پــس
از قرنهــا مقاومــت از پــای نشســت ،مویــه
مــادران بــی فرزنــد ،ضجــه کــودکان یتیــم،
تــراوش گریــه هــای ســخت یــک مــرد
تنهــا ،قطــار ســفید جنــازه هــا و عظمــت
فــرو ریختــه ارگ بــم ،شــب بــی رحــم
کویــر را مــی گریانــد.
بــم ای شــهر تاریــخ ،ای افتخــار ســرزمین
اهورایــی آریایــی ،شــبهای ویرانــی ات دراز
اســت چــون آخریــن شــب یلــدا بــوی مرگ
تــو همیشــگی اســت ،ارگ بــا شــکوهت چــه
شــد؟ گنبــد گلــی خانــه هایــت چــه شــد؟
چــه بــر ســر طاقهــای خشــتی ات آمــد؟ و
کــودکان معصــوم تــو کــی پــر کشــیدند؟
چــه بیکــران اســت دریــای ماتــم مــن
بــرای تــو! ای شــهر تاریخــی وه چــه بــی
قراریــم از نشســتن و تــو را از دور دیــدن،
کــه فاصلــه رنــج و ویرانــی تــو را در مــن
دو چنــدان مــی کنــد ،دیگــر شــبهای پــر
ســتاره ات را کودکانــی نیســتند کــه بــه
نظــاره بنشــینند .امــان از ایــن سرنوشــت
کــه بــرای تــو حاصلــی جــز ویرانــی نداشــت
و بــرای مــن ماتــم همیشــگی از دســت
رفتنــت .مــن قلبــم را زیــر خرابــه هایــت
جــا گذاشــته ام ،روحــم میــان آوارهــای
خشــت و گل آواره اســت خیالــم لحظــه بــه
لحظــه بــا آوارگان بــی ســر پنــاه توســت،
کاری از مــن بــر نمــی آیــد افســوس!؟...
در بــم ســرمای کویــر بــا رنــج مــادران
فرزنــد از دســت داده و ضجــه نــو عروســان
آرزو بــر بــاد رفتــه اســتخوان مــی ترکانــد.

بــم تاریکتــر از همیشــه اســت ایرانیــان
ماتــم زده بــرای شــب ســرد کویــر و مویــه
مــادران بــرای قطــار جنــازه هــای ردیــف
شــده در کوچــه پــس کوچــه هــای بــم تــا
صبــح مــی گرینــد ،مــردم خونگــرم بــم زیــر
خروارهــا خــاک مدفــون شــدند ،درختــان
خرمــای بــم ایســتاده نمــی میرنــد هــر
درخــت خرمــا انســانی اســت کــه دوبــاره
بــم را خواهــد ســاخت .زیبایــی درختــان
پرتقــال و لیمــوی بــم را چگونــه مــی تــوان
بــه همــراه بهــار نارنــج و عطــر دل انگیــز
آن بــدون چهــره آفتــاب ســوخته مــردم
بــاور کــرد؟ کوچــه باغهــای بــم صــدای
داریــوش رفیعــی را فرامــوش نخواهــد
کــرد زهــره ایــن نــام ابــدی بــا صــدای
دلنشــین داریــوش رفیعــی در کوچــه
باغهــای بــم طنیــن انــداز خواهــد شــد،
بــم دل بــه عظمــت کویــر ســپرده اســت
تــا در خنــکای غــروب نخلســتان آواز ایــرج
بســطامی را بعــد از خاموشــی داریــوش
رفیعــی مانــدگار کنــد مــن بــاور نمــی کنــم
فریــاد بــم کــه از بــن تاریــخ تــا بــه امــروز
یــادگار مانــده اســت خامــوش شــود ،بــاور
نمــی کنــم خورشــید ایــن عــروس آتشــین
کویــر از شــرق ارگ دیگــر طلــوع نکنــد و
در غــروب ارگ دل بــه خنــکای شــبهای
کویــر نخواهــد ســپرد ،مــرگ نخــل هــای
بــی صاحــب و ســکوت ســاکت باغســتانهای
پرتقــال را در هیاهــوی حرکــت آمبوالنــس
هــا بــاور نمــی کنــم مــن معتقــد بــودم کــه
ارگ دژی بــوده اســت کــه هرکــس درون
آن خانــه ای داشــت و ســرپناهی ،ایــن
قلعــه جانپنــاه مــردم بــود تــا مهاجمیــن
بــدون دسترســی و دســت انــدازی
بــه جــان و مــال مــردم بــم خســته از
اســتقامت قلعگیــان از راه آمــده برگردنــد.
حــال ارگ بــم بــه همــراه مردمــش در
دل خــاک خفتــه اســت بزرگتریــن شــهر
خشــتی جهــان در تصویــری گــرد گرفتــه
و تــار از ورای دوربیــن هــای فیلــم بــرداری
خبرنــگاران زهــر خنــدی تلــخ دارد ،آرزو
مــی کــردم کــه گــردش دوربیــن هــا بــر
روی ویرانــه هــای ارگ بــم دروغ باشــد و
بــم همچنــان قامــت بــر افراشــته در دل
کویــر بــی آفــت نــام و یــاد کرمــان را بــا
محصــوالت خــود همچنــان زنــده نگهــدارد.
کاش ایــن صــدای غمنــاک آمبوالنــس هــا
کــه زخمــی هــا را مــی برنــد دروغ بــود،
وه چــه خــواب و خیالــی  ...بــم ســتبر بــر
ســینه تاریــخ ایســتاده بــود بــه اســتواری
مردمانــش در مرکــز هــزاره هــای گمشــده،
و عاشــق بــود همچنــان جهــان را بــه
ســوی خــود مــی خوانــد ،بــم از آراتــا تــا
افســانه ،از دقیانــوس تــا لــوت ،از تمــدن
هــای ســوخته تــا دریاهــا یادهــای دور ،تــا

چیــن ،تــا هنــد خویشــاوند همــه جهــان
بــود ،بــم در هیــچ تالطمــی ســرخم
نکــرد و مــرگ بــا ارگ بیگانــه بــود ،بــم
شــکوهمند بــود بــه شــکوه بیابــان هایــش،
بــم خــوش مــی خوانــد بــه خوشــخوانی
مرغــان ســحر خوانــش ،بــم عظمــت آشــکار
رســتم دســتان بــود خــرد پیرانــه ســر زال،
عشــق بــی ریــای رودابــه بــود ،بــم پــاک
بــود بــه پاکــی خوبــی ،بمــی کــه در آوارهــا
گــم شــد ،بــم بــر پــا بــود بــه برپایــی اراده
ای کــه بــه کوههــا مــی پیوســت وای اگــر
بــم بمیــرد ،بــم نمــی میــرد تــا مرغانــش در
نخلســتان هــا مــی خواننــد و شــکوفه هــای
بهــار نارنجــش بــه ســینه مــی آمیزنــد و
عشــق در چشــم بازماندگانــش ســو ســو
مــی زنــد ،بــم نمــی میــرد.
مجمــوع کشــته شــدگان  50هــزار نفــر
بــرآورد شــده اســت و بســیاری معتقدنــد
کــه تــا  80هــزار نفــر کشــته شــده انــد
تــا اینجــا زمیــن لــرزه بــم بــه عنــوان
بزرگتریــن و تلــخ تریــن زلزلــه تاریــخ
ایــران ثبــت شــده اســت .گورســتان بــم
مکانــی اســت کــه دههــا هــزار قربانــی
زلزلــه مظلومانــه خفتــه انــد گورهــای
دســته جمعــی دســته دســته قربانیــان را
در دل دهلیزهــای ســیاه در درون خــود
جــای داده انــد در مکانــی کــه تنهــا ظــرف
چنــد روز وســعتش  6برابــر شــده اســت ،در
دل کانــال هــای کوچــک و بــزرگ هــزاران
قربانــی فاجعــه ملــی را کنــار در کنــار
هــم خوابانــده انــد .امــوات را پوشــیده در
پتــو بــه گورســتان مــی آورنــد بــوی تنــد
اجســاد مشــام هــا را بــه ســختی مــی آزارد،
خــدای مــن فاجعــه مــرز نمــی شناســد
اینجــا نگــران کمبــود گورنــد حتــی در
گورهــای دســته جمعــی جــا بــرای رفتــگان
تنــگ اســت ،اینجــا صحــرای محشــر
اســت ،غوغایــی عجیــب بــر پاســت خشــم
طبیعــت فاجعــه ای بــا کرانــه هــا ناپیــدا در
دوردســتهای یــک گورســتان مخــوف امــا
نونــوار رقــم خــورده اســت.
بــم همــه را بــه مهــر میخوانــد ،فاجعــه
زندگــی را شــدت مــی دهــد و جدایــی هــا
را بــه بــا هــم بــودن فــرا مــی خوانــد بــم
یــک پــل اســت پلــی کــه دهشــت را بــه
مهــر پیونــد مــی زنــد ،در بــم نــوزادان بــه
دنیــا مــی آینــد پــس زندگــی ادامــه دارد
مــی تــراود مهتاب/مــی درخشــد شــبتاب/
کیســت یکــدم شــکند خــواب بــه چشــم
کــس ولیک/غــم ایــن خفتــه چند/خــواب
در چشــم تــرم مــی شــکند ...
تنهــا در مقابــل وســعت فاجعــه بایــد
خضــوع کــرد ،نمــی شــود تصــور کــرد
چطــور در عــرض  12ثانیــه همــه چیــز
ویــران شــود و بــه جــز مشــتی خــاک

هیــچ اثــری از ترانــه و زندگــی و عشــق
نمانــد .چــه تــکان دهنــده اســت صــدای
طفــل در آغــوش آوارهــای خوابیــده! بایــد
گفــت عمــق فاجعــه خصوصــاً از مقولــه
مدیریــت بیشــتر از آن اســت کــه بــا چنــد
تصویــر در صــدا و ســیما بتــوان نشــان داد،
بایــد از ایــن وقایــع درس گرفــت گرچــه
از مشــابه آن در رودبــار و منجیــل درس
گرفتــه نشــده ،بایــد مطالعــه کــرد و فهمیــد
کــه چــرا انبــوه نیروهــای خــودکار از هــر
تخصــص و وســائل آمــاده و امکانــات خــوب
وجــود داشــت ،امــا دســته دســته زیــر آوار
تلــف شــدند؟ بایــد مشــخص شــود کــه چــرا
هماهنــگ کننــده و ســتاد بحرانــی وجــود
نداشــت؟ نبایــد فرامــوش کــرد زلزلــه و
هیچیــک از بالیــای طبیعــی بــرای آمــدن
بــه ســراغ مــردم از هیــچ مدیــری اجــازه
نخواهــد گرفــت .ایــن زلزلــه بــم را متالشــی
کــرد و ایــران را بــه ســوگ نشــاند و فرصتی
پیــش آمــد تــا بارهــا از زبــان مقامــات واژه
مدیریــت بحــران را بشــنویم ســاعت5/30
بــم فــرو ریخــت امــا تــا ســاعت  10صبــح
هیچکــس نمــی دانســت کــه در بــم چــه
اتفاقــی افتــاده اســت و بــم پــس از صــد
و انــدی پــس لــرزه آرام گرفتــه اســت
عــده ای در بهــت مــرگ عزیــزان خــود،
عــده ای در بیمارســتان هــا و عــده ای
در زیــر خروارهــا خــاک و هــزاران هــزار
نفــر در گورســتان هــا ی دســته جمعــی
و گورســتانهای کرمــان ،جیرفــت ،زاهــدان،
بندرعبــاس ،شــیراز ،مشــهد و ســایر جاهــا،
از غــم بزرگــی کــه از بــم بــر روی دل
هــا مانــده مــی تــوان درســهای زیادتــری
نیــز گرفــت درس هایــی کــه اصــل آن
ناکارآمــوزی مدیریــت بحــران بــه معنــای
واقعــی کلمــه اســت .در آغــاز هــزاره ســوم
آیــا خجالــت نــدارد کــه زمیــن لــرزه شــش
ریشــتری  50هــزار کشــته بگیــرد؟ در
حالــی کــه ایــن میــزان در دیگــر نقــاط
دنیــا کمتــر از از انگشــتان دســت تلفــات
داشــته و دارد .در زلزلــه بــم کل ایــران
بســیج شــدند تــا بحــران را کنتــرل کننــد
ولــی بدرســتی نتوانســتند .حــاال فــرض
کنیــد ایــن فاجعــه در شــهرهای بــزرگ و
یــا در تهــران اتفــاق بیفتــد آنوقــت دیگــر
چــه مــی خواهیــم بکنیــم؟ آیــا کســی
هســت بــه داد کشــور برســد؟
قامــت اســتوار بــم خمیــد و بــاد ترانــه تلــخ
هجــرت ســر داد ،شــور و شــادی رخــت
بــر بســت و تنهــا صــدای ضجــه بــر جــای
مانــد ،چشــمان معصــوم و بارانــی کــودکان
شــهر قصــه خونیــن صبحــگاه مخــوف
زمســتان را حکایــت و هنــوز کابــوس تلــخ
و ویرانــی را مــرور مــی کنــد براســتی ایــن
زخــم بــا چــه مرهمــی التیــام یافتنــی
اســت؟ دانشــجویان در خوابگاههــا جــان
ســپردند و بــا مــدرک مــرگ بــه خانــه بــر
مــی گردنــد چــرخ کهــن بــاز هــم خواهــد
گشــت و مهتــاب بــاز هــم بــه نخلســتان هــا
و نارنجســتان هــای بــم خواهــد تابیــد ،بــم
دوبــاره چــون خیــزران قــد راســت خواهــد
کــرد .مــا مــرگ را انتخــاب نمــی کنیــم اگــر
مــرگ مــا را انتخــاب کــرد مهــم نیســت.
تختــگاه زمیــن لرزیــد و ایــن بــار تمــام بــم
تمبیــد و ارگ بــام بــاالی تمدنــی دیریــن
 ،رخــش رخشــان تــارک تاریــخ پــی شــد،
بــه خــاک افتــاد و بــه خــون غلتیــد و مــن
اینــک در غــروب غربــت و غــم در تالقی داغ
و ســؤال از دل خــود مــی پرســم آیــا مــی
شــود بــام بــم دوبــاره از غیــرت ســینه هــای
ســتبر بــرا ،فهــرج ،نرماشــیر ،ریــگان و بــه
همــت شــانه هــای کــوه مــردان و شــیرزنان
کرمــان و ایــران دوبــاره قــد برافــرازد؟ و آیــا
مــی توانیــم ببینیــم شــکوه شــوکت شــرق
بــر ارتفــاع نخــل هــا دیرادیــر چــراغ گرفتــه
اســت؟ ای شــهر یادهــا و خاطــره هــا ،ای
دیــار تاریــخ جهــان ،ای بــم ،در خیــال
گنــگ مــن طــرح چشــمها و نگاهــت ،طــرح
ارگــت از فلــق تــا شــفق گســترده بــود،
گســترده اســت و تــا ابــد گســترده مــی
مانــد وای بــر مــن ،وای بــر بــم ،وای بــر
بــی تــو بــودن ،وای از ایــن بــی حاصلــی
فریــاد ،از ایــن شــوری کــه مــن در ســینه
دارم!؟...
قلــم یــارای رفتــن روی کاغــذ نیســت و
جــای پــای لرزانــش در ســوگ بــم عجیــب
مشــبک اســت بــرای مــردن یــک شــهر
کدامیــن قــاب حجلــه دیدنــی اســت؟ چــه
تاراجــی اســت در بــم؟ برخیــز بــم ،برخیــز،
مجالــی دیگــر باقــی نمانــده و دگــر نــه
ســرپناهی و نــه امیــد بــه چنیــن روزی؟ بــه
امیــدی کــه ایــن لرزیــدن وحشــی و ســرد
و تلــخ فــروغ چشــمهای واقعیــت بیــن مــا
را بــاز گردانــد!...

