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هر حرکت غلط در برجام 
با عکس العمل جمهوری 
اسالمی مواجه می شود
 صفحه 2

مسابقه: بهترین راه افزایش نشاط در بین کرمانیان را چه میبینید؟
هفتــه نامــه سیاســت روشــن در نظــر دارد جهــت بهبــود وضعیــت فرهنگــی و شــهری کرمــان هــر هفتــه مســابقاتی جهــت بررســی دیــدگاه هــا و نظــرات مــردم در خصــوص مقولــه 
هــای مختلــف زندگــی شــهری برگــزار نمایــد: »عالقــه منــدان مــی تواننــد جــواب هــای خــود را بــه آدرس؛ کرمــان: خیابــان ســعدی کوچــه شــماره 5 دفتــر هفتــه نامــه سیاســت 
روشــن و یــا چهــارراه آســیاباد جنــب فضــای ســبز دفتــر امــور آگهــی هفتــه نامــه سیاســت روشــن ارســال نماینــد.« جوایــز مســابقه ایــن هفتــه: 1. کمــک هزینــه ســفر بــه مشــهد 

مقــدس 2. کمــک هزینــه ســفر بــه جزیــره زیبــای کیــش »اســامی برنــدگان هــر شــماره در شــماره بعــد اعــالم مــی گــردد.«

کرمان، پیشرو در رعایت الزامات 

زیست محیطی در مسیر توسعه

کار نیکو و شایسته تجلیل 
از پیشکسوتان باید در 
تمام کشور دنبال شود

صفحه 7

صفحه 5

یادداشت
رئیس کمیته سپک تاکرا

 استان کرمان:

کرمان، میزبان اولین 
اردوی تیم ملی

 بانوان سپک تاکرا
صفحه 7

صفحه 4

رهبر معظم انقالب:

برجام در تاریخ سیاسی 
منطقه و جهان همواره 

زنده خواهد بود

رئیس جمهور:

صفحه 2

ای نشسته صف اول! 
سینا خسروی

ــر کرســِی معــاون   تکیــه زدِن مجــدد اســحاق جهانگیــری ب
ــی  ــی تلق ــری بدیه ــی توانســت ام ــم م ــت دوازده ــی دول اول
گــردد، اگــر شــاهد حضــور یــک حســن روحانــِی نوظهــور در 
»گــرگ و میــِش« بامدادیــِن دولــت دوم اش نبودیــم. آنقــدر 
از انتخــاب مجــدد جهانگیــری ذوق کــرده بودیــم کــه انــگار 
نــه انــگار، »َمالحــِت« سیاســی آن مــرد کرمانــی بــود کــه در 
ــوده  ــه اتفــاق« ب کنــار »ُحســِن« حســن، ایــران گرفتــه و »ب
کــه آن اتفــاق بــزرگ رخ داده و همــان جــا بــود کــه جرقــه 
ــون  ــاوِر 24 میلی ــش، در ب ــک پرس ــِز ی ــره آمی ــاِی مخاط ه
ــان  ــا هم ــی آی ــن روحان ــه »ای ــد، ک ــوت، زده ش ــِی مبه ایران
ــر ســخنرانی هــای  ــِی اردیبهشــت اســت؟!« مــروری ب روحان
ــاه  ــت م ــور اردیبهش ــای پرش ــگ ه ــرخه، در میتین ــیخ ُس ش
ــه  ــدان ب ــِم وا دادِن می ــی از بی ــه روحان ــد ک ــی ده نشــان م
رقیــب کــم تجربــه اش، آنچنــان بــر لبــه تیــز خــط قرمزهــا، 
بــه دلبــری پرداخــت و وعــده هــای آنچنانــی داد، کــه خیلــی 
ــه دهــان، از خــود مــی  ــات و انگشــت ب ــان، م ــا در آن زم ه
پرســیدند کــه »ایــن روحانــی آیــا همــان روحانــِی فروردیــن 
ــت  ــا، عصبانی ــت ام ــه 29 اردیبهش ــس از حماس ــت؟!« پ اس
ــب،  ــان رقی ــدید جری ــم ش ــا خش ــل ب ــر، در تقاب ــیخ تدبی ش
عجیــب تــر بــود و خیلــی از ُعقــالی اصالحــات را بــه واکنــش 
وا داشــت کــه آنهــا باختــه انــد دکتــر! تــو چــرا آب در آســیاب 

ــزی؟!  خشمشــان مــی ری
به هر روی، روحانِی پسا اردیبهشت، در عرصه سیاسی ..

ادامه در صفحه 3

استاندار کرمان:

صادرات تنها راه نجات 

تولید کشور
صفحه 4

صفحه 4

کلید کرمان
در دست سام

پدرام محمدی

افتتاح بیش از

 100 پروژه برق رسانی

محمود شهبا:

علی ایرانمنش، پیشکسوت 
فوتبال و نایب رئیس هیئت 

فوتبال استان کرمان:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی استان کرمان:
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خبر

با پرچم اصالحات وارد 
می شویم

بینــی  پیــش  امیــد  فراکســیون  رئیــس 
انتخابــات  در  اصالحــات  جریــان  کــه  کــرد 
داشــت. نخواهــد  ائتالفــی  ورود   98 ســال 
ــه برخــی  ــا اشــاره ب شــفقنا/ محمدرضــا عــارف ب
ــا لیســت امیــد وارد مجلــس شــدند  افــراد کــه ب
و اندکــی بعــد بــه آن پشــت کردنــد، گفــت: »در 
ــه  ــالح طلبان ــم اص ــا پرچ ــال 98 ب ــات س انتخاب
وارد مــی شــویم یعنــی ائتــالف نمــی کنیــم؛ بــه 
انــدازه کافــی هــم نیــرو داریــم و بــا تعاملــی کــه 
ــا تغییــر نگرشــی  ــا شــورای نگهبــان داریــم و ب ب
کــه در برخــی از نهادهــای حاکمیتــی نســبت بــه 
جریــان اصالحــات بــه وجــود آمده اســت انشــااهلل 
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه تاییــد صالحیت هــا 
ــد  ــد و همانن ــی کن ــی را ط ــادی و قانون ــد ع رون
انتخابــات شــوراها بــا تــورم نیــرو مواجــه باشــیم.
ــم  ــه کردی ــی ک ــال 94 ائتالف ــزود: در س  وی اف
ــر  ــه ه ــود. ب ــرو نب ــود نی ــل کمب ــه دلی ــط ب فق
صالحیت هــای  رد  بــا  ســال  ایــن  در  حــال 
گســترده نیروهــای اصــالح طلــب رو بــه رو 
ــه  ــات، جاذب ــان اصالح ــا در کل جری ــدیم ام ش
ــاد  ــا اعتق ــه جــذب دارد. م ــاد ب ــاال  دارد و اعتق ب
داریــم کــه نیروهــای برجســته و متعهــد را 
ــن  ــان ای ــرد آن زم ــن راهب ــم بنابرای ــذب کنی ج
ــه  ــبی ک ــته و مناس ــای برجس ــه نیروه ــود ک ب
را  بگیرنــد  قــرار  اردوگاه  ایــن  در  می تواننــد 
شناســایی کنیــم امــا دولــت تدبیــر و امیــد روی 
ــود و تفکــر و رویکــردی داشــت کــه  کار آمــده ب
ــن  ــود. بنابرای ــو ب ــات همس ــرد اصالح ــا رویک ب
در شــورای عالــی اصــالح طلبــان بحث هــای 
ــیدیم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــتیم و ب ــادی داش زی
ــرد  ــت و خ ــیر عقالی ــم مس ــه بتوانی ــرای اینک ب
جمعــی را بهتــر ادامــه دهیــم بایــد بــا طرفــداران 
دولــت یــا نیروهــای اعتــدال ائتــالف کنیــم.

ــام  ــه انج ــی ک ــن ائتالف ــه داد: بنابرای ــارف ادام ع
ــان  ــان و حامی ــالف اصــالح طلب ــتر ائت ــد بیش ش
ــود  ــن بحــث هــم مطــرح ب ــود. حــاال ای ــت ب دول
ــن  ــت ای ــت، آنوق ــان دول ــم حامی ــر بگویی ــه اگ ک
بحــث عنــوان می شــود کــه مگــر اصــالح طلبــان 
حامیــان دولــت نیســتند؟ پــس باید گفت بیشــتر 
حامیــان دولتــی کــه در جریــان اصالحــات نبودند 
ــنامه ای  ــوم شناس ــه مفه ــب ب ــالح طل ــی اص یعن
نبودنــد. مــورد نظــر  ائتــالف 94 بودنــد. در تهــران 
بعــد از ارزیابــی کــه انجــام دادیــم ۶0 نفــر نیــروی 
ــتیم.  ــد، داش ــرار بگیرن ــت ق ــه در لیس ــی ک کیف
وقتــی وارد پروســه ائتــالف شــدیم طبیعتــا 
افــرادی را از طرفــداران دولــت در لیســت ائتالفــی 
قــرار دادیــم. در گام ســوم بحثــی جــدی داشــتیم 
کــه آیــا ایــن ائتــالف جــواب داده اســت یــا نــه؟ 
لیســت امیــد شــکل گرفــت و متاســفانه قبــل از 
شــروع مجلــس و بعــد از آن، در ماه هــای اول یــک 
ــت  ــگاه در لیس ــن ن ــا ای ــه ب ــرادی ک ــداد از اف تع
امیــد قــرار داده بودیــم در فراکســیون امیــد 
ــا  ــی بعض ــفانه حت ــد و متاس ــدا نکردن ــور پی حض
ــد  ــرار گرفتن ــم ق ــد ه رو در روی فراکســیون امی
یعنــی احســاس عمومــی دوســتان شــورای عالــی 
ــالف  ــرح ائت ــه ط ــود ک ــن ب ــذاری ای ــت گ سیاس
ــگاه  ــن ن ــا ای ــم ب ــم و نمی توانی ــرح نکنی را مط
مکانیــزم ائتالفــی پاســخگوی مــردم باشــیم.
ــم  ــه کردی ــات 94 ارائ ــک برنامــه در انتخاب ــا ی  م
ــود و االن ایــن تعهــد مــا  کــه مطالبــات مــردم ب
ــد  ــردم نمی گوین ــت و م ــردم اس ــه م ــبت ب نس
ــما  ــا ش ــد ب ــت امی ــن لیس ــد از ای ــد درص چن
ــا  ــردم در ســال 98 از م ــه بلکــه م ــا ن هســتند ی
ــه  ــه چ ــن برنام ــرای ای ــه ب ــد ک ــوال می کنن س
ــن  ــه همی ــم. ب ــواب دهی ــد ج ــا بای ــد و م کردی
ــته  ــال گذش ــوراها در س ــات ش ــل در انتخاب دلی
جمــع بنــدی ایــن شــد کــه عمــال ائتــالف نکنیــم 
بــرای اینکــه بتوانیــم بــه مــردم پاســخگو باشــیم. 
لیســت، لیســت اصالحــات باشــد و شــورای عالی، 
ــی  ــن احزاب ــرد. بنابرای ــه ک ــت را تهی ــن لیس ای
کــه همســو بــا دولــت بودنــد  و تمایــل داشــتند 
تقاضــای عضویــت در شــورای عالــی را ارایــه دادند 
و مــا ماننــد ســایر اعضــای اصــالح طلــب عضویت 
آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادیــم همانطــور کــه 
ــن مســیر، عضــو  ــدال و توســعه در ای حــزب اعت
ــی سیاســت گــذاری اصــالح طلبــان  شــورای عال
شــد بنابرایــن مــا در جمــع بنــدی کــه از عملکــرد 
ســال 94 داشــتیم در ســال 9۶ لیســت ائتالفــی 
ــات  ــت اصالح ــوراها، لیس ــت ش ــتیم و لیس نبس
بــود البتــه در چنــد شــهر بنــا بــر ایــن بــود کــه 
ــان ائتــالف کنیــم و آنهــا در نهایــت  ــا اصولگرای ب
قبــول نکردنــد پــس مســتقل وارد انتخابــات 
ــروز هــم شــدیم. لیســت اصــالح  ــه پی شــدیم ک
ــم در خصــوص  ــر می توانی ــود و راحت ت ــه ب طلبان
ــیم. ــردم باش ــخگوی م ــان پاس ــرد خودم عملک

رهبر معظم انقالب:

هر حرکت غلط در برجام با عکس العمل 
جمهوری  اسالمی مواجه می شود

رهبــر انقــالب اســالمی خطــاب بــه مســئوالن 
آمریکایــی تأکیــد کردنــد: دروغگــو شــما 
هســتید؛ دروغگــو کســانی هســتند کــه بــرای 
ــل  ــبختی قائ ــعادت و خوش ــی، س ــچ ملت هی
ــع نامشــروع خــود را  ــن مناف نیســتند و تامی

ــد. ــز می دانن ــی جای ــر قیمت ــه ه ب
انتخــاب/ حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در 
دانشــگاه علــوم انتظامــی بــا اشــاره بــه ســابقه 
ســردمداران نظــام ســلطه بویــژه آمریــکا 
و دنبالــه روهــای آن در ایجــاد نــا امنــی 
ــالمی،  ــالب اس ــروز انق ــد از پی ــران، بع در ای
افزودنــد: بــا وجــود همــه اقدامــات و حــرکات 
ــرای ســلب امنیــت از  شــرارت آمیــزی کــه ب
ــام  ــته انج ــال گذش ــول 38 س ــور در ط کش
شــد، امــا ســازمان های مســلح از جملــه 
نیــروی انتظامــی و جوانــان مؤمــن، بــا کمــال 
رشــادت و قــدرت ایســتادند و از امنیــت 
ــت  ــه مأموری ــد. ایشــان ب ــاع کردن کشــور دف
ــی  ــروی انتظام ــترده نی ــوع و گس ــای متن ه
ــد:  ــد و گفتن ــاره کردن ــور اش ــر کش در سراس
ــدازه نیــروی  ــه ان ــی ب هیــچ ســازمان و نیروی
انتظامــی در مقابــل چشــم مــردم قــرار نــدارد 
و برهمیــن اســاس، »توانایــی، قــدرت، اقــدام 
به موقــع و رشــادت ایــن نیــرو«، مایــه افتخــار 
و ســربلندی بــرای نظــام اســت. فرمانــده کل 
قــوا بــا تأکیــد بــر اینکــه نیــروی انتظامــی بــا 
تأمیــن امنیــت مــردم، زمینه ســاز تأمیــن 
ــود،  ــالمی می ش ــوری اس ــام جمه ــروی نظ آب
کنونــی  امنــی  نــا  در  را  کشــور  امنیــت 
ــان  ــد و خاطرنش ــی خواندن ــه، مثال زدن منطق
دســت های  کــه  شــرایطی  در  کردنــد: 
در  را  تروریســت  بــذر  دشــمنان،  آلــوده 
ــور  ــت کش ــن امنی ــیده اند، تأمی ــه پاش منطق
و همچنیــن مقابلــه نیــروی انتظامــی بــا 
مفاســد و اشــرار، بســیار حائــز اهمیــت اســت 
و ایــن نقــش بایــد از بُعــِد علمــی، تحقیقــی، 
مراکــزی  در  آمــوزی  مهــارت  و  تجربــی 
همچــون دانشــگاه نیــروی انتظامــی، روزبــروز 

ــود. ــری ش ــت پیگی ــا جدی ــت و ب تقوی
ــد:  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردن
مــا بایــد نیــروی انتظامــی در طــراز جمهوری 
ــه  ــک جامع ــالمی و ی ــت اس ــالمی و دول اس
اســالمی و قرآنــی داشــته باشــیم و بــه توفیق 

الهــی مــی توانیــم بــه چنیــن هدفــی برســیم.
ــراه  ــدار هم ــزوِم اقت ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
ــد:  ــردم، گفتن ــا م ــت ب ــت و صمیم ــا محب ب
پایبنــدی بــه قانــون و جــرأت و دلیــری بــرای 
ــی  ــف اصل ــه آن، وظای ــی مالحظ ــرای ب اج

ــت. ــی اس ــروی انتظام نی
ــن  ــپس در تبیی ــالمی س ــالب اس ــر انق رهب
علــت نــا امنــی کنونــی در منطقــه، بــه 
شــیطنت آمیز  و  شــرارت آمیز  دخالت هــای 
آمریــکا و صهیونیســم بــرای نفــوذ در منطقــه 
ــف  ــود و تضعی ــع نامشــروع خ ــن مناف و تأمی
آنهــا  افزودنــد:  و  اشــاره کردنــد  ملت هــا 
یــک روز، داعــش را به وجــود می آورنــد و 
ــان  ــا همــت مقاومــت و جوان ــه ب هنگامــی ک
آخــر  نفس هــای  بــه  داعــش  مؤمــن، 
ــای  ــال راهه ــه دنب ــت، ب ــیده اس ــود رس خ
ــه توفیــق  ــا ب ــد ام ــز دیگــر می رون خباثت آمی
ــان  ــران و جوان ــان ای ــه همــت جوان الهــی و ب
مقاومــت، بــار دیگــر بینــی کارگــزاران نظــام 

ــد. ــد ش ــده خواه ــاک مالی ــه خ ــلطه ب س
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، تنهــا راه مقابلــه 
ــا نفــوذ و طمــع ورزی قدرت هــای ســلطه گر  ب
ــا  ــی ملت ه ــکا را، احســاس توانای ــژه آمری بوی
آن،  بکارگیــری  و  منطقــه  دولت هــای  و 
ــاه  ــا کوت ــر م ــد: اگ ــد کردن ــتند و تأکی دانس

ــد. ــد آم ــو خواه ــمن جل ــم، دش بیایی
ــتاخی  ــه گس ــوص ب ــن خص ــان در همی ایش
ــاره  ــام اش ــه برج ــکا در قضی ــت آمری و وقاح
کردنــد و افزودنــد: آنهــا در ایــن موضــوع، هــر 
ــیطنت  ــک ش ــرارت و ی ــک ش ــود ی روز از خ
نشــان مــی دهنــد کــه نشــانگر صحــت 
ــکا  ــه آمری ــت ک ــوار اس ــام بزرگ ــش ام فرمای
ــاً  ــد، و حقیقت ــزرگ می خواندن ــیطان ب را ش
ــِن  ــکا، خبیث تری ــاالت متحــده آمری ــم ای رژی

شــیطان ها اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا مــروری کوتــاه بــر 
ــی دانشــمندان  ــرد علم ــالش و رویک ــت ت عل
ایرانــی بــرای دســتیابی بــه دانــش هســته ای 
ــی و  ــرآورد کارشناس ــاس ب ــر اس ــد: ب گفتن
ــال  ــد س ــا چن ــور ت ــان، کش ــق متخصص دقی
ــد  ــود، نیازمن ــرق خ ــن ب ــرای تأمی ــده ب آین
ــدی از  ــرق تولی ــگاوات ب ــزار م ــل 20 ه حداق
ــر همیــن  نیروگاه هــای هســته ای اســت، و ب

اســاس ملــت ایــران بــرای تأمیــن نیــاز خــود، 
به دنبــال یــک مســیر علمــی و عملــی و یــک 
ــت  ــر رف ــح و بی خط ــروع و صحی ــدام مش اق
ــی  ــرفت علم ــف پیش ــه مخال ــکا ک ــا آمری ام
ملــت ایــران و دیگــر ملتهــا اســت، در مقابــل 
ایــن حرکــت مشــروع ایســتاد و تحریم هــای 

ــرد. ــل ک ــه را تحمی ظالمان
افزودنــد:  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای مســئوالن کشــور ب
کــه مذاکــره کننــد و از بخشــی از حــق خــود 
نیــز صرف نظــر کننــد تــا تحریم هــا برداشــته 
ــه  ــم هم ــم علی رغ ــروز می بینی ــا ام ــود ام ش
قرارهــا و تعهدهــا و بحث هــای فــراوان در 
مذاکــرات، برخــورد آمریــکا بــا ایــن مذاکــرات 
و نتیجــه آن، کامــاًل ظالمانــه، قلدرمآبانــه 
ــن  ــرح ای ــا ط ــان ب ــت. ایش ــه اس و زورگویان
ســؤال کــه »ملــت ایــران و مســئوالن در 
مقابــل ایــن حرکــت خصمانــه دشــمن، چــه 
اقدامــی بایــد انجــام دهنــد؟« تأکیــد کردنــد: 
مســئوالن بایــد بــه ســردمداران فاســِد رژیــم 
ایــاالت متحــده آمریــکا اثبــات کننــد کــه بــه 
ــران  ــت ای ــردم خــود متکــی هســتند و مل م
کــه ملتــی مقتــدر اســت، بــه برکــت اســالم، 
ــد  ــش نخواه ــی رود و ُکرن ــار زور نم ــر ب زی
افزودنــد:  اســالمی  انقــالب  رهبــر  کــرد. 
آمریکایی هــا بداننــد ملــت ایــران بــر مواضــع 
شــرافتمندانه و قدرتمندانــه خــود خواهــد 
ایســتاد و در مســائل مهــِم مربــوط بــه منافــع 
ملــی، عقب نشــینی در قامــوس جمهــوری 
اســالمی معنــی نــدارد و پیــش خواهــد رفــت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: 
ــی  ــی و قلدرمآب ــر زورگوی ــد، اگ ــمن بدان دش
در نقــاط دیگــر جهــان جــواب می دهــد، 
ــد داد  ــواب نخواه ــالمی، ج ــوری اس در جمه
و ایــن نظــام، راســت قامت و مقتــدر ایســتاده 

اســت.
روزافــزون  خصومــت ورزی  علــت  ایشــان، 
بــرای  »الهام بخشــی  را  ایــران  ملــت  بــا 
افزودنــد:  و  دانســتند  دیگــر«  ملت هــای 
مســئوالن فاســد، دروغگــو و فریبــکاِر آمریــکا، 
وقیحانــه ملــت ایــران و نظــام جمهــوری 
ــه دروغ گویــی متهــم می کننــد،  اســالمی را ب
ــت  ــه حرک ــران صادقان ــت ای ــه مل در حالی ک
ــیر  ــن مس ــز ای ــه نی ــرده و صادقان ــدام ک و اق
ــالب  ــر انق ــود. رهب ــد پیم ــر خواه ــا آخ را ت
ــی  ــئوالن آمریکای ــه مس ــاب ب ــالمی خط اس
تأکیــد کردنــد: دروغگــو شــما هســتید؛ 
ــچ  ــرای هی ــه ب ــتند ک ــانی هس ــو کس دروغگ
ملتــی، ســعادت و خوشــبختی قائــل نیســتند 
ــر  ــه ه ــود را ب ــروع خ ــع نامش ــن مناف و تامی
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــز می دانن ــی جای قیمت
خامنــه ای افزودنــد: ملــت ایــران محکــم 
ــام  ــط نظ ــت غل ــر حرک ــت و ه ــتاده اس ایس
ــا عکــس العمــل  ــه برجــام، ب ســلطه در قضی
جمهــوری اســالمی مواجــه خواهــد شــد. 
ایشــان در بخــش پایانــی ســخنان خــود، بــه 
ــد  ــاره کردن ــاده ای اش ــات ج موضــوع تصادف
ــزوم برنامــه ریــزی دقیــق،  ــر ل ــا تأکیــد ب و ب
ســریع و جامــع بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله 
ــاق  ــا قاچ ــه ب ــون مقابل ــی همچ و موضوعات
ــوع  ــد: در موض ــرار، گفتن ــدر و اش ــواد مخ م
ــی  ــروی انتظام ــد نی ــاده ای بای ــات ج تصادف
ــون وزارت راه و  ــر همچ ــتگاههای دیگ و دس
مراکــز صنعتــی، ســهم خــود را در جلوگیــری 
از بــروز چنیــن حــوادث تلــخ و ناگــواری 
ــا برطــرف کــردن نقــاط  مشــخص کننــد و ب
ضعــف، وظیفــه خــود را انجــام دهنــد. رهبــر 
ــئوالن  ــه مس ــن ب ــالمی همچنی ــالب اس انق
ــی،  ــروی انتظام ــه نی ــک ب ــرای کم ــت ب دول

ــد. ــد کردن تأکی

رئیس جمهور :

برجام در تاریخ سیاسی منطقه و جهان 
همواره زنده خواهد بود

رئیس جمهــور از همــه ایرانیــان از جملــه 
بــرای  خواســت  خــارج  مقیــم  ایرانیــان 
ــر در  ــر و افتخارآفرین ت ــی آبادت ســاختن ایران
ــر  ــت یکدیگ ــت در دس ــی، دس ــه جهان عرص

ــند. ــد و بکوش بدهن
ــن  ــلمین حس ــالم و المس ــنا/ حجت االس ایس
روحانــی در جمــع صمیمــی ایرانیــان مقیــم 
ــران  ــاختن ای ــرای س ــا ب ــت: م ــکا گف آمری
ــی  ــر گیت ــان سراس ــه ایرانی ــه هم اســالمی ب
نیازمندیــم و همــه ایرانیــان کــه دلــداده 
ایــران و عاشــق وطــن خودشــان هســتند باید 
در آینــده ایــران ســهم داشــته باشــند. ایــران 
ــس  ــت و هیچک ــران اس ــت ای ــه مل از آن هم
در ایرانــی بــودن، نمــی توانــد بگویــد مــن از 

ــر هســتم. ــی ت دیگــران ایران
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: همانطــور کــه 
ایرانیــان مقیــم خــارج همپــای ایرانیــان 
داخــل، بــرای تعییــن سرنوشــت آینــده 
کشــور در پــای صنــدوق هــای رای انتخابــات 
ــد و  ــور یافتن ــت حض ــور 29 اردیبهش ــر ش پ
افتخارآفرینــی کردنــد، اکنــون نیــز بایــد 
ــا،  ــگاه ه ــا دانش ــل ب ــدوق تعام ــای صن در پ
پارک هــای علمــی و فنــاوری و بخــش هــای 
اقتصــادی، تجــاری و ســرمایه گــذاری حضــور 

ــد. یابن
ــارج  ــم خ ــان مقی ــت: ایرانی ــار داش وی اظه
مــی تواننــد در تعامــل فرهنگــی، علمــی 
ــالش  ــران ت ــربلندی ای ــرای س ــاوری، ب و فن
کننــد. روحانــی بــا بیــان اینکــه »آنچــه مــا از 
شــما ایرانیــان عزیــز مــی خواهیــم این اســت 
کــه ســهم خودتــان را بــرای پیشــرفت ایــران 
بیــش از پیــش افزایــش دهیــد«، گفــت: 
ــی،  ــفیران فرهنگ ــارج س ــم خ ــان مقی ایرانی
ــران  ــت ای ــی مل ــادی و سیاس ــی، اقتص علم
ــت  ــه در حمای هســتند و شــما  همانطــور ک
ــروز  ــد، ام ــالش کردی ــکا ت ــام در آمری از برج
هــم مــی توانیــد بــرای منافــع ایــران و حقوق 

ــد. ــالش کنی ــران ت ــردم ای م
رئیــس جمهــور بــه حضــور 105 هیــات 
ــازمان  ــف و س ــورهای مختل ــی از کش خارج
هــای بیــن المللــی در مراســم تحلیــف اشــاره 
کــرد و آن را بــه معنــای احتــرام جامعــه 
ــت و  ــران دانس ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــی ب جهان
ــری در  ــرایط بســیار بهت ــروز در ش ــت: ام گف
دولــت دوازدهــم هســتیم. دولــت تــازه نفــس 
ــاط  ــای بانش ــردم گام ه ــت م ــا حمای ــا ب م
ــت.  ــد داش ــا برخواه ــه زمینه ه ــری در هم ت
ــان و در  ــا جه ــط ب ــه رواب ــروز در زمین ــا ام م

زمینــه اقتصــادی شــرایطی بــه مراتــب بهتــر 
ــم. ــروز داری از دی

روحانــی بــه ارائــه اعتبــارات گســترده از 
ــره  ــن و ک ــی و چی ــورهای اروپای ــوی کش س
ــران در  ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــران اش ــه ای ب
مســیر پیشــرفت و تعالــی خواهــد بــود. بــرای 
پیشــرفت کشــور، ســهم ایرانیــان خــارج 
ــت و  ــوده اس ــمندی ب ــهم ارزش ــواره س هم
ــال  ــه در یکس ــد ک ــی ده ــان م ــا نش آماره
از تحصیــل  نفــر  از 500  بیــش  گذشــته 
کــردگان ایــران در 100 دانشــگاه برتــر دنیــا 
ــد کــه بخــش عمــده  ــران بازگشــته ان ــه ای ب

ــت. ــوده اس ــکا ب ــم از آمری ــن رق ای
ــور  ــتاوردهای کش ــه دس ــور ب ــس جمه رئی
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــت خارج ــوزه سیاس در ح
گفــت: در سیاســت خارجــی بــا تالشــی کــه 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــزم جن ــیار عزی ــرادر بس ب
ــی  ــت روانچ ــی و تخ ــان عراقچ ــف، آقای ظری
ــدند در  ــق ش ــد، موف ــام دادن ــایرین انج و س
ــا  ــه دنی ــور ب ــی کش ــت خارج ــخ سیاس تاری
نشــان دهنــد کــه ایرانیــان همانطــور کــه در 
صحنــه فرهنــگ، علــم و دفــاع از کشورشــان 
پیشــتاز بودنــد در سیاســت خارجــی هــم می 
تواننــد بــه خوبــی بــا زبــان امــروز دنیــا و بــا 
ــود  ــت خ ــوق مل ــول از حق ــل قب ــق قاب منط

ــد. ــاع کنن دف
ــام در  ــه »برج ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
تاریــخ سیاســی منطقــه مــا و جهــان همــواره 
زنــده خواهــد بــود چــه دولــت فعلــی آمریــکا 
خوشــحال باشــد و یــا نگــران باشــد«، اظهــار 
داشــت: برجــام یــک توافــق چنــد جانبــه بــا 
حمایــت قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان 
ــی  ــت جهان ــح  امنی ــرای صل ــل اســت و ب مل

بــه عنــوان یــادگاری اســت کــه بــه جهانیــان 
اعــالم کــرد کــه مســایل پیچیــده بیــن 
ــل و  ــل ح ــره قاب ــز مذاک ــای می ــی پ الملل

فصــل اســت.
رئیــس جمهــور گفــت: ملــت ایــران در 
ــه  ــرد دروغ نگفت ــت ک ــام ثاب ــوب برج چارچ
ــود  ــد خ ــر عه ــواره ب ــت و هم ــد گف و نخواه
ــه  ــام ب ــدن از برج ــارج ش ــت. خ ــد اس پایبن
روشــن  تعهــد  گذاشــتن  زیرپــا  معنــای 
ــرای  کســی  سیاســی یــک دولــت اســت و ب
ــخ و  ــول تاری ــان در ط ــت. ایرانی ــار نیس افتخ
ــان  ــن و فرهنگش ــای دی ــوزه ه ــاس آم براس
همــواره بــر عهــد خــود اســتوار بــوده انــد و تا 
زمانــی کــه طــرف مقابــل بــه عهــدش پایبنــد 
ــود  باشــد هیچــگاه ناقــض تعهــد نخواهنــد ب
ــل  ــد در مقاب ــل بخواه ــرف مقاب ــر ط ــا اگ ام
حقــوق ملــت باشــد، حتمــا ملــت ایــران هــم 

ــد داد. ــی خواه ــخ مقتض پاس
روحانــی بــا بیــان اینکــه »ایــران تنهــا نقشــه 
ــا نیســت و هــر جــا  جغرافیایــی ســرزمین م
کــه ایرانیــان جمــع مــی شــوند آنجــا ایــران 
مــا اســت«، خطــاب بــه ایرانیــان مقیــم 
ــام  ــت از برج ــما در  حمای ــت: ش ــکا گف آمری
در آمریــکا تــالش کردیــد و امــروز هــم مــی 
ــران و حقــوق مــردم  ــع ای ــرای مناف ــد ب توانی
ــت  ــی مل ــی اصل ــد. الب ــالش کنی ــران ت ای
ایــران در آمریــکا، شــما ایرانیــان فرهیختــه و 

ــربلند هســتید. س
ــر  ــور، دکت ــس جمه ــخنان رئی ــش از س پی
نفیســی و خانــم دکتــر ارفــع نیــا از ایرانیــان 
ــده  ــر خوشــرو نماین ــن دکت ــم و همچنی مقی
دائــم ایــران نــزد ســازمان ملــل متحــد 

ــد. ــراد کردن ــاه ای ــخنانی کوت س
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سینا خسروی
 تکیــه زدِن مجــدد اســحاق جهانگیــری بــر 
کرســِی معــاون اولــی دولــت دوازدهــم مــی 
توانســت امــری بدیهــی تلقــی گــردد، اگــر 
شــاهد حضــور یــک حســن روحانــِی نوظهور 
در »گــرگ و میــِش« بامدادیــِن دولــت 
ــم. آنقــدر از انتخــاب مجــدد  دوم اش نبودی
ــگار  ــه ان ــم ک ــرده بودی ــری ذوق ک جهانگی
ــرد  ــی آن م ــِت« سیاس ــگار، »َمالح ــه ان ن
کرمانــی بــود کــه در کنار »ُحســِن« حســن، 
ایــران گرفتــه و »بــه اتفــاق« بــوده کــه آن 
اتفــاق بــزرگ رخ داده و همــان جــا بــود کــه 
جرقــه هــاِی مخاطــره آمیــِز یــک پرســش، 
مبهــوت،  ایرانــِی  میلیــون   24 بــاوِر  در 
ــان  ــا هم ــی آی ــن روحان ــه »ای ــد، ک زده ش
ــر  ــروری ب ــِی اردیبهشــت اســت؟!« م روحان
ســخنرانی هــای شــیخ ُســرخه، در میتینــگ 
ــاه نشــان مــی  هــای پرشــور اردیبهشــت م
ــِم وا دادِن میــدان  ــی از بی دهــد کــه روحان
بــه رقیــب کــم تجربــه اش، آنچنــان بــر لبــه 
تیــز خــط قرمزهــا، بــه دلبــری پرداخــت و 
ــی هــا  ــی داد، کــه خیل وعــده هــای آنچنان
در آن زمــان، مــات و انگشــت بــه دهــان، از 
خــود مــی پرســیدند کــه »ایــن روحانــی آیا 
همــان روحانــِی فروردیــن اســت؟!« پــس از 
حماســه 29 اردیبهشــت امــا، عصبانیــت 
ــدید  ــا خشــم ش ــل ب ــر، در تقاب ــیخ تدبی ش
جریــان رقیــب، عجیــب تــر بــود و خیلــی از 
ُعقــالی اصالحــات را بــه واکنــش وا داشــت 
کــه آنهــا باختــه انــد دکتــر! تــو چــرا آب در 
ــه هــر  ــزی؟!  ب آســیاب خشمشــان مــی ری
روی، روحانــِی پســا اردیبهشــت، در عرصــه 
ــرد و  ــی ک ــازی م ــه ت ــور یک ــی کش سیاس
سرمســت و غزلخــوان و صُراحــی در دســت، 
در زیــر ســایه »تــاِک« پیــروزی، رجــز مــی 
خوانــد و پیــش مــی رفــت، تــا آن روز کــه 

ــه ُرخ اش کشــیده  ــش ب »دوســیه« نزدیکان
ــخنرانی  ــه س ــاگاه، از آن هم ــه ن ــد و ب ش
ــا یــک عقــب نشــینِی  مهیــج و رویاگونــه، ب
ســنگین، بــه کابینــه ای رســید کــه صــدای 
رقیــب و رفیــق را درآورد و از آن پــس دیگــر 
نــه از تــاک، نشــان بــود و نــه از تاکِنشــان! 
ــال را  ــان عق ــدای هم ــه ص ــود ک ــن ب همی
درآورد کــه شــیخا! نــه آن »افــراط« ات 
ــط« ات  ــن »تفری ــه ای ــود و ن ــتنی ب خواس

ــی. پذیرفتن
پســا  شــرایط  در  روحانــی  کــه  قبــول 
اردیبهشــت، مــی بایســت بــا فاصلــه گرفتــن 
جمهــور  رییــس  انتخاباتــی،  فضــای  از 
»همــه« مــردم ایــران باشــد و بــه تعبیــری 
»ایــران« داری ُکنــد، امــا اوضــاع عمــال بــه 
ــن  ــِت ای ــت، کــه اکثری ســمت و ســویی رف
»همــه«، در همــان عقــب نشــینِی ســنگین، 
بــه فراموشــی ســپرده شــد و ایــن نســیان، 
ــذر  ــیدن ب ــران و پاش ــز ُخس ــه ای ج نتیج
ناامیــدی و بــی اعتمــادی نخواهــد داشــت. 
اکثریــت  مقابــل  در  نســیان  هــم  آن 
وفــاداری کــه بــه دنبــال هتاکــی هــای روز 
قــدس و اتفاقاتــی کــه در روز عیدشــان رخ 
ــگاه کــه »مطیــُع النفســی« رییــس  داد -آن
ــب  ــه نهی ــی ادبان ــان را ب ــور منتخبش جمه
مــی زد و عتــاب مــی کرد کــه »ای نشســته 
ــان  ــم«- توف ــود را گ ــی خ ــف اول! نکن ص
َمجــازی شــان راه افتــاد و بــا برچســب 
»روحانــی تنهــا نیســت« در صــدر بــه 
ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــد« جهان ــالح »ترن اصط

اینکــه بــا »تَکرار« امیــد، صف هــای طوالنی 
ــد را  ــی امی ــامی اهال ــی و اس ــل کن را تحم
یــک بــه یــک ســیاهه کنــی و بــه صنــدوق 
بینــدازی و در دموکــرات تریــن شــکل 
ممکــن، بــا حداقــل امکانــات حماســه هــای 
ــرادی را از »هیــچ« و  عظیــم بیافرینــی و اف

واقعــا هیــچ،  بــه همــه چیــز برســانی و بعــد 
شــاهد دهــن کجــی هایشــان باشــی، قطعــا 
تــا یــک جایــی تحمــل مــی شــود و از یــک 
ــده و  ــه ســرخوردگی انجامی ــد ب ــه بع جــا ب
نتیجــه ایــن یــاس و خــزان زدگــی، ظهــور 
ــال آن  ــِن امث ــای دروغی ــدد »بهاریه«ه مج
ــه  ــود، ک ــد ب ــوم« خواه ــزاره س ــاز ه »اعج
بیاینــد و »ریــال« بپاشــند وکشــور را مثــل 
ــی  ــن ب ــد. ای ــرا ببرن ــه قهق ــوردن ب آب خ
انصافــی اســت کــه چــون َمرکبمــان از پــل 
ــس  ــراِن پ ــال از ای ــی خی ــت، ب ــر گذش آخ
آفرینــی  حماســه  از  را  مــردم   ،1400 از 
هــای بعــدی، کــه هرکدامشــان مــی توانــد 
مایــه افزونــِی اقتــدار نظــام باشــد، نــا امیــد 
کنیــم. بــدون شــک کســی منتقــد مملکــت 
نیســت،  جمهــور  رییــس  آقــای  دارِی 
بکنــد،  را  اش  داری  »ایــران«  روحانــی، 
ــاِی  ــگاه ه ــگاه دارد. ن ــده ن ــم زن ــد را ه امی
ــی  ــان م ــردم نش ــای م ــن روزه ــاوِر ای ناب
ــا  دهــد کــه اعتبــار حــرف هــای قشــنگ ت
همــان زمــان انتخابــات اســت و بــس! ایــراِد 
ســخنان خــوب و دلچســب، در تنفیــذ، 
در تحلیــف و در ســازمان ملــل اگرچــه 
ــداوم تکــراِر حــرف،  ــا ت ســتودنی اســت، ام
ــدِن  ــوث ش ــه ل ــی، ب ــی عمل ــاِی ب در تنگن
موضــوع منتهــی مــی شــود. همانگونــه کــه 
ــه  ــا اینگون ــال »عبدالحمید«ه ــگاه امث در ن
ــر« آن  ــاس »تغیی ــا احس ــن روزه ــد. ای ش
ــرای آن  ــه ب ــی کلم ــای واقع ــه معن ــم ب ه
24 میلیــون ایرانــِی دل زده از سیاســت، 
ــت. آن  ــر اس ــب ت ــم واج ــب ه ــان ش از ن
فــالن اســتاندار، آن فــالن فرمانــدار کــه رای 
ــی اش  ــرو حاکمیت ــی در قلم ــن روحان حس
ــرود در  ــوده، »بایــد« ب وحشــتناک پاییــن ب
ــان  ــه در جری ــه اینک ــیند. ن ــه اش بنش خان
انتخابــات، از نماینــده حاکمیــت انتظــار 

»رای ســازی« بــرود، نــه، امــا حاکمــی کــه 
نتوانســته در طــول 4 ســال، اعتمــاد مــردم 
منطقــه اش را بــه دولــت تدبیــر جلــب 
ــرای مردمــش بکنــد، قطعــا  کنــد و کاری ب
ضعیــف بــوده و جایــی بــرای ماندنــش 
ــا، در  ــی از ضعف ــف برخ ــع االس ــت. م نیس
ــته و  ــر گذاش ــا را فرات ــم کاری، پ ــار ک کن
بــا دهــن کجــی بــه منتخبیــن تــازه نفــِس 
شــهرداران  بعضــی  شــوراها،  در  مــردم 
معــزول را بــه مناصــب باالتــر مــی گمارنــد 
و بــدون شــک ایــن گونــه رفتارهــا، از ســوی 
کارگزارانــی دولتــی کــه موجودیتــش را 
فقــط و فقــط از همیــن مــردم دارد و بــس، 
بــه هیــچ عنــوان پذیرفتنــی نیســت. مــردم 
بازیچــه و ابــزار روزهــای انتخابــات نیســتند 
ــت  ــد و حمای ــه بدهن ــد و هزین ــه بیاین ک
کننــد و نهایتــا مــورد تمســخر قــرار بگیرنــد 
ــردم  ــن م ــه! ای ــوند، ن ــته ش ــار گذاش و کن
همانهایــی هســتند کــه امــام راحــل »ولــی 
نعمت«شــان خطــاب مــی کــرد. اینکــه 
یــک گروهــی بیاینــد و در زمــان انتخابــات 
ــوار  ــت س ــر دوش مل ــد و ب ــده« بدهن »وع
نســیان  اهالــی  بــه  و  برونــد  و  شــوند 
بپیوندنــد و وعــده هایشــان بــرای منتقدیــن 
بــه »وعیــد« مبــدل گــردد، قطعــا در پــای 
صنــدوق هــای فرداهــا، کارشــان بــی پاســخ 
نخواهــد مانــد. پاســخی کــه قطعــا بــه 
ــا  ــن روزه ــود. ای ــد ب ــع هیچکــس نخواه نف
باورهــای رنــگ پریــده مــردم کــه مــی رود 
ــی  ــو و ب ــروب 1400، مح ــِم« غ در »گاو گ
ــرار داده  ــب ق ــی را مخاط ــردد، کس ــر گ اث
کــه مســئولیت زنــده نگــه داشــتن »امیــد« 
را پذیرفتــه و در راســتای همیــن مســئولیت 
ــاب،  ــی عت ــه و ب ــه مودبان ــری اســت ک پذی

ــه : ــد ک ــی کنن ــش م خطاب
 ای نشسته صف اول ...

ای نشسته صف اول!

ــی  ــرورش گفــت: انتصابات ــر آمــوزش و پ وزی
ــد  ــی باش ــای حزب ــش ه ــاس گرای ــه براس ک
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــاالری را تح ــته س و شایس
دهــد، بــرای آمــوزش و پــرورش ســمی 

ــت. ــک اس مهل
جمــع  در  بطحایــی  ســیدمحمد  ایرنــا/ 
اعضــای شــورای معاونیــن و مدیــران کل 
شــهید  اردوگاه  در  هــای کشــور  اســتان 
ــدال،  ــر گفــت: شایســته محــوری و اعت باهن
ــران  ــرای انتصــاب مدی ــی ب دو شــاخص اصل

در دولــت دوازدهــم اســت.
ــود  ــای موج ــش ه ــه چال ــاره ب ــا اش وی ب
آمــوزش وپــرورش اظهــار کــرد: مشــکالت و 
ــن  ــی شناســند و ای ــه م ــا را هم راه حــل ه
شــناخت از مشــکالت همــواره در طــول 
زمــان وجــود داشــته و دارد، امــا  آنچــه 
نبــودش احســاس مــی شــود جــرأت و 
ــرای حــل ایــن مشــکالت  جســارت کافــی ب

ــت. اس
ــت  ــم، دول ــت دوازده ــزود: دول ــی اف بطحای
اعتــدال و شایســته محــوری اســت، بنابرایــن 
ــه  ــد ب ــود بای ــات خ ــران کل در انتصاب مدی
ــراد شایســته،  ــه ای عمــل کننــد کــه اف گون
ــه کار  ــا دولــت ب همــراه، همــدل و همســو ب
ــر  ــی دیگ ــر از حزب ــی اگ ــوند حت ــه ش گرفت

باشــند.
جمعیــت  از  درصــد   ۶0 داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــوان تشــکیل م ــرورش را بان ــوزش و پ آم
دهنــد، ایــن مســئله ظرفیــت خوبــی اســت 
کــه بایــد در انتصــاب مدیــران مــورد توجــه 
قــرار گیــرد، بنابرایــن بــه کارگیــری زنــان در 
ــرورش  ســمت هــای مدیریتــی آمــوزش و پ
مــی توانــد الگویــی بــرای ســایر دســتگاه هــا 

باشــد.

ــی  ــوان گرای ــرورش، ج ــوزش و پ ــر آم  وزی
امــر  در  مهــم  هــای  مؤلفــه  از  یکــی  را 
کادرســازی برشــمرد و اظهــار کــرد: تــالش 
ــوان را در  ــای ج ــد نیروه ــه رش ــم زمین کنی
اســتان هــا و در حــوزه هــای ســتادی فراهــم 
ــرروش  ــوزش و پ ــران کل آم ــازیم و مدی س
در  را  مدیــران  ســن  میانگیــن  کاهــش 

ــد. ــرار دهن ــتور کار ق دس
وی افــزود: بــا تالشــی کــه در مرکــز برنامــه 
ــات  ــاوری اطالع ــانی و فن ــع انس ــزی مناب ری
صــورت گرفتــه، بســتری مناســب بــرای 
ــران فراهــم شــده کــه مــی  ــا مدی ــاط ب ارتب
تــوان از طریــق کانــال، آمــوزش هــای مــورد 
نیــاز مدیــران را ارائــه کــرد،  البتــه ایــن گام 
ــاوری  ــه اســت، درگام دوم فن ــن برنام اول ای

ــد. ــه حــوزه مــدارس توســعه مــی یاب ب
عضــو کابینــه تدبیــر و امیــد، تجهیــز مدیران 
ــول  ــه تح ــن را الزم ــای نوی ــاوری ه ــه فن ب
در آمــوزش و پــرورش برشــمرد و افــزود: 
برگــزاری دوره هــای ضمــن خدمــت به روش 
ســنتی، زمــان بــر و هزینــه بــر تبدیــل شــده 

اســت.
وی گفــت: آمــوزش خانــواده را نیــز از طریــق 
فضــای مجــازی دنبــال خواهیــم کــرد و 
بــزودی سیســتمی راه انــدازی مــی کنیــم که 
والدیــن دانــش آمــوزان بــا توجــه به شــرایط، 
ســن و ســال فرزنــدان خــود، آمــوزش هــای 

مربوطــه را فــرا گیرنــد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
آمــوزان  دانــش  اتوبــوس  تلــخ  حادثــه 
ــواده  ــا خان ــدردی ب ــراز هم ــی و اب هرمزگان
هــای آنــان گفــت: آمــوزش مهــارت هــا مــی 
توانــد در ایــن گونــه حــوادث کمــک شــایانی 
بــه حادثــه دیــدگان کنــد و میــزان خطــر را 

ــد. ــش ده کاه
بطحایــی انجــام هرگونــه اردو و تــردد دانــش 
ــه  ــن نام ــالغ آیی ــا اب ــب ت ــوزان را در ش آم
ــال  ــا، فع ــتان ه ــه اس ــدور آن ب ــد و ص جدی

ــرد. ــالم ک ــوع اع ممن
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: بــرای 
کاهــش خطــرات ناشــی از حمــل و نقــل در 
اردوهــای دانــش آمــوزی ســایر دســتگاه هــا 

ــه  ــال اتوبوســی ک ــد، مث ــد همــکاری کنن بای
قــرار اســت دانــش آموزانــی را بیــن دو شــهر 
جابــه جــا کنــد نیازمنــد مشــایعت پلیــس ، 
آمبوالنــس و... در هنــگام طــی مســیر اســت.

و  مربیــان، سرپرســتان  آمــوزش  بــر  وی 
ــل  ــه مح ــزام ب ــل از اع ــوزان قب ــش آم دان
برگــزاری اردوهــا تأکیــد و اعــالم کــرد: 
تمــام اتفاقاتــی کــه در حــوزه کاری مدیــران 
ــران کل در  ــد توســط مدی رخ مــی دهــد بای
ــام  ــات الزم انج ــد و اقدام ــت، رص ــرع وق اس

ــود. ش
بطحایــی هفتــه اول مهرمــاه را بــرای آموزش 
و پــرورش هفتــه اورژانســی نامیــد و افــزود: 
مدیــران تــالش کننــد کمبودهــای احتمالــی 
ــازند و در  ــع س ــاه رف ــه اول مهرم را در هفت
صــورت نیــاز حــوزه هــای مختلــف ســتادی 
اول،  هفتــه  در  روز  شــبانه  صــورت  بــه 

پاســخگو باشــند.
آمــوزش  اصلــی  مشــکل  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــت، کارگروه ــی اس ــرورش تمرکزگرای وپ
ــکیل  ــز تش ــوی تمرک ــتن تاب ــرای شکس را ب
ــش از  ــار بی ــض اختی ــا تفوی ــم ت ــی دهی م
پیــش محقــق شــود، زیــرا کانــون اصلــی کار 

ــت. ــه اس مدرس
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه نظــام 
ــون هــای ســنجش  رتبــه بنــدی گفــت: کان
بــرای  ای  مقدمــه  ای  حرفــه  صالحیــت 
تشــکیل ســازمان نظــام معلمــی اســت و این 

ــم. ــی کنی ــاز م ــران آغ ــنجش را از مدی س
وی افــزود: مــدارس دولتــی بایــد در فضــای 
رقابتــی قــرار گیرنــد، زیــرا هیــچ پیشــرفتی 
بــدون رقابــت حاصــل نمــی شــود و عملکــرد 
مــدارس نیــز براســاس معیارهــای ســنجش، 

ــه آنهــا اعــالم شــود. تعییــن و ب

بایــد بــدون  فرمانــدار رفســنجان گفــت: 
تعصــب حزبــی، قومــی و سیاســی بــرای 
ــم  ــه کار کنی ــالت جامع ــردن معض برطرف ک
پیــش  از  کاری  بــا حــرف زدن  کــه  چــرا 

نمــی رود.
مهــر/ حمیــد مالنــوری پیــش از ظهر دوشــنبه 
در جلســه شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان 
رفســنجان اظهــار داشــت: دو عامــل اعتمــاد و 
انگیــزه بــرای انجــام فعالیت هــا و پیاده کــردن 
ــور  ــت و همان ط ــت اس ــا دارای اهمی طرح ه

کــه در حــوزه فعالیت هــای اقتصــادی شــاهد 
ــه  ــا از جمل ــایر حوزه ه ــال هســتیم در س انفع
ــود  ــر وج ــن ام ــز ای ــی نی ــی و فرهنگ اجتماع
دارد. وی بــا بیــان اینکــه در بســیاری از کارهــا 
ــم  ــراه ه ــل هم ــی در عم ــم ول ــه داری دغدغ
ــدان  ــا چن ــزود: معمــوالً فعالیت ه نیســتیم، اف
جــدی گرفتــه نمی شــود و بداخالقــی در 

جامعــه حاکــم شــده اســت.
ــی  ــی، دورنگ ــاق، دوروی ــت: نف ــان داش وی بی
و بی انگیزگــی از عواملــی اســت کــه اگــر 

جامعــه را فــرا بگیــرد، کاری از پیــش نمی رود.
ــاً در  ــرد: بعض ــار ک ــنجان اظه ــدار رفس فرمان
ــل  ــرم و تبدی ــردن ج ــروزی کار ک ــه ام جامع
بــه عــرف شــده و هــر کــس بیشــتر کار کنــد، 
تخریــب می شــود و جلــوی پیشــرفت او را بــه 
هــر طریــق می گیرنــد. در ایــن صــورت اســت 
کــه آدم هــای خوش فکــر، فعــال و خــالق 

ــوند. ــری می ش ــه کناره گی ــور ب مجب
مالنــوری بــا اشــاره به اینکــه طرح جمــع آوری 
متکدیــان طــرح مطلوبــی توســط کارشناســان 
امــر شــناخته شــده اســت، یــادآور شــد: اگــر 
ــه  ــت ب ــاره وضعی ــا شــود، دوب ــن طــرح ره ای

کــه  تالش هایــی  و  برمی گــردد  گذشــته 
ــد. ــه می مان ــت، بی نتیج ــه اس ــورت گرفت ص

ــاری  ــال و بی ع ــد انفع ــت: بای ــان داش وی بی
در تمــام نیروهــا اعــم از دولتــی و بخــش 
خصوصــی در حــوزه فعالیت هــای جامعــه 
کنــار بــرود و نقــاط ضعــف و چالش هــا 
بررســی شــود و بــرای برطرف کــردن آن پــای 

ــیم. کار باش
ایــن مســئول تأکیــد کــرد: بایــد بــدون 
تعصــب حزبــی، قومــی و سیاســی بــرای 
ــم،  ــه کار کنی ــالت جامع ــردن معض برطرف ک
ــا حــرف زدن کاری از پیــش نمــی رود. ــرا ب زی

انتصاب بر اساس گرایش حزبی، سمی مهلک برای آموزش و پرورش است

تعصب حزبی کنار گذاشته شود

نسل کشی در میان مسلمانان 
توطئه ی دشمنان اسالم است.

کشــتار  گفــت:  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام 
ــانی و  ــه انس ــوان فاجع ــه عن ــار ب ــلمانان میانم مس
مصیبــت جهــان اســالم مطــرح اســت و مســلمانان 
بایــد بــا تمــام تــوان بــرای کمــک مســلمانان 

ــد. ــدان بیاین ــه می ــار ب ــوم میانم مظل
سیاســت روشــن/ حجــت االســالم محمــد مهــدی 
عربپــور در خطبــه هــای نمــاز جمعــه کرمــان 
ــن ســال گذشــته در  ــه چندی گفت:نســل کشــی ک
میــان مســلمانان شــاهد هســتیم ناشــی از توطئــه 

ــت. ــالم اس ــمنان اس ی دش
حجــت االســالم عربپــور بــا بیــان اینکــه کشــورهای 
اســالمی بایــد مراکــز بیــن المللــی و ســازمان ملــل 
ــه کشــتار مســلمانان میانمــار حســاس  را نســبت ب
کننــد گفــت: ایــن مســاله بــه عنــوان فاجعــه 
ــت  ــرح اس ــالم مط ــان اس ــت جه ــانی و مصیب انس
ــک  ــرای کم ــوان ب ــام ت ــا تم ــد ب ــلمانان بای و مس

ــد. ــدان بیاین ــه می ــار ب ــوم میانم ــلمانان مظل مس
امــام جمعــه موقــت کرمــان  بــا بیــان اینکــه خانواده 
ســنگ بنــا و زیرســاخت جامعــه اســت و در صــورت 
تربیــت صحیــح جامعــه رســتگار مــی شــود، گفــت: 
خانــواده کانونــی بــرای تربیــت و رشــد اســت و اگــر 
ــت  ــت درس ــه جه ــه ب ــد جامع ــش باش در آن آرام
هدایــت خواهــد شــد. حجــت االســالم عربپــور 
ــا  ــراه ب ــد هم ــم بای ــب عل ــل و کس ــزود: تحصی اف
ــا نمــی  ــه درد جامعــه م آگاهــی باشــد و مــدرک ب
خــورد و همچنیــن در کنــار علــم آمــوزی بــه 
ــه ســالروز  ــا اشــاره ب ــه نفــس بکوشــیم. وی ب تزکی
قتــل عــام مــردم مظلــوم فلســطین در اردوگاه هــای 
صبــرا و شــتیال گفــت: صهیونســیت هــای جنایتــکار 
ــون  ــاک و خ ــه خ ــلمانان را ب ــی مس ــی رحم ــا ب ب
کشــیدند. حجــت االســالم عربپــور بــا اشــاره بــه 24 
ذی الحجــه و روز مباهلــه افــزود: ایــن روز بــه عنوان 
روز خانــواده نامگــذاری شــده اســت و خانــواده رکن 
ــن  ــر ای ــه اگ ــد ک ــی آی ــمار م ــه بش ــی جامع اساس
رکــن ســالم باشــد جامعــه بــه ســمت ســعادت مــی 
رود. امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: وی بــا بیان 
ــواده اهمیــت زیــادی  اینکــه اســالم بــه مســاله خان
قائــل مــی شــود تاکیــد کــرد: اگــر بنیــان خانــواده 
سســت شــود، معضــالت اجتماعــی زیــادی بــه 
وجــود مــی آیــد. حجــت االســالم عربپــور بــا اشــاره 
بــه فــرا رســیدن مــاه محــرم گفــت: ایــن ایــام حــزن 
و عــزاداری سیدالشــهدا)ع( اســت و بایــد در نشســت 
هــا پیــام ایــن مــاه را تببیــن کنیــم و از فرصــت مــاه 
هــای محــرم و صفــر بــرای باالبــردن ســطح آگاهــی 
افــزود:  اســتفاده کنیــم. وی  و بصیــرت مــردم 
خطیبــان و مداحــان ضمــن مرثیــه و نوحــه ســرایی 
بــرای امــام حســین)ع( و خانــدان مطهرشــان بایــد 

در تببیــن پیــام عاشــورا نیــز بکوشــند.

کنگره انجمن جوانان استان 
کرمان برگزار شد

ــان  ــتان کرم ــان اس ــن جوان ــره انجم ــن کنگ اولی
ــوری  ــت جمه ــوزه ریاس ــر م ــی تئات ــل آمف در مح

ــد. ــکیل ش ــنجان تش رفس
ســمن/ در ابتــدای ایــن کنگــره محســن حســنی بــا 
ــاالن  ــالش جمعــی از فع ــا ت ــه ب ــن ک ــه ای اشــاره ب
سیاســی حــزب اســتانی جوانــان اســتان کرمــان در 
شــهریور مــاه 81 پروانــه فعالیــت خود را از موســوی 
الری وزیــر کشــور دولــت اصالحــات دریافــت کــرده 
اســت،دلیل وقفــه در فعالیــت آن را مــرگ ناگهانــی 
علــی برزیــده نیــروی محــوری ایــن انجمــن عنــوان 

کــرد. 
ــاالن سیاســی و  ــی از فع ــه وی   جمع ــه گفت ــا ب بن
موسســین انجمــن جوانــان اســتان کرمــان بــا توجه 
بــه قانــون جدیــد احــزاب و لــزوم احیــای فعالیــت 
ایــن حــزب از خــرداد مــاه امســال تــالش خــود را 
بــرای شــروع فعالیــت رســمی آن آغــاز کردنــد کــه 
ــداری  ــتانداری و فرمان ــت وزارت کشور،اس ــا حمای ب
رفســنجان امــروز ایــن مجمــع جهــت تعییــن 
اعضــای شــورای مرکــزی و بازرســین تشــکیل شــده 
ــده  ــا حضــور نماین ــزارش ب ــن گ ــه ای ــا ب اســت. بن
ــری  ــه رای گی ــت رئیس ــن هیئ ــداری و تعیی فرمان
ابوالهادی،علــی  محســن حســنی،جابر  و  انجــام 
نژادی،محمــد  رنجبر،یاســر  اســماعیلی  اصغــر 
ــان  ــم امینی ــاره محمــودی و مری ــی ابوالهادی،س تق
بــه عنــوان اعضــای شــورای مرکــزی و عبــاس 
حلیمی،ســعید حســنی و روح اهلل ابوالهــادی بــه 
عنــوان بازرســین انجمــن انتخــاب شــدند.  همچنین 
مجمــع حســن تقــی زاده ،محســن کریمــی و احمــد 
محبوبــی را بــه عنــوان اعضــای علــی البدل شــورای 
مرکــزی ،محمــد کاشــف و ســید ابوالفضــل ترابــی را 
ــا  ــد. بن ــدل برگزی ــی الب ــوان   بازرســین عل ــه عن ب
بــه ایــن گــزارش شــورای مرکــزی انجمــن جوانــان 
ــن  ــود محس ــت خ ــن نشس ــان در اولی ــتان کرم اس
حســنی را بــه عنــوان دبیــر کل و جابــر ابوالهــادی را 

ــد. ــم مقــام حــزب برگزی ــه ســمت  قائ ب



سال سوم- شماره 49 - سه شنبه 28 شهریور ماه 41396

خبر

آبرسانی به 15 روستای فاقد 
آب  ارزوئیه

مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان 
درمراســم بهــره بــرداری از آبرســانی بــه 
مجتمــع تخــت خواجــه ارزوئیــه کــه بــا 
حضــور نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه 
ــه  ــه ارزوئی ــام جمع ــدار وام ــس ،فرمان در مجل
ــت  ــانی تخ ــع آبرس ــد، گفت:مجتم ــزار ش برگ
ــانی  ــا آبرس ــه ب ــتان ارزوئی ــه در شهرس خواج
ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــوار ب ــه 400خان ب

روابــط عمومــی شــرکت آبفــار اســتان کرمان/ 
مهنــدس علــی رشــیدی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــد آب  ــتای فاق ــامل 15روس ــع ش ــن مجتم ای
تحــت پوشــش اســت افــزود: بــا افتتــاح ایــن 
پــروژه بیــش از 2هــزار و150نفر بــه نعمت آب 
شــرب بهداشــتی و ســالم دسترســی یافتنــد.
شــبانه  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  اســتان  آبفــار  شــرکت  پرســنل  روزی 
بــه  آبرســانی  اهــداف  تحقــق  راســتای 
تمــام روســتاهای بــاال 20خانــوار اســتان، 
ــانی  ــروژه آبرس ــرای پ ــرای اج ــار کرد:ب اظه
تخــت خواجــه ارزوئیــه 38کیلومتــر لولــه 
ــترده  ــم گس ــه حج ــد ک ــام ش ــذاری انج گ
ــود. ــی ش ــامل م ــی را ش ــوزه فن ای کار درح
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آبفــار اســتان 
ــای  ــرح ه ــتمرار ط ــاره براس ــا اش ــان ب کرم
آبرســانی روســتایی در اســتان کرمــان تصریــح 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــن ب ــرد: همچنی ک
بــزرگ 1حلقــه چــاه حفــر وتجهیــز شــد ونیــز 
ــد. ــداث ش ــز اح ــی نی ــزار مترمکعب مخزن2ه
ــروژه در  ــن پ ــرد: ای ــان ک ــیدی خاطرنش رش
ســال 95کلنــگ زنــی شــد و خوشــبختانه بــا 
تــالش پیگیــر پیمانــکار در ســریع تریــن زمان 
ممکــن بــه بهــره بــرداری رســید، ایــن مجتمع 
ــم  ــون رحی ــتاهایی چ ــامل روس ــانی ش آبرس
آبــاد، اســالم آبــاد، قطب الدینــی ،امام ســجاد، 
22خرداد،موتــور پمــپ شــیرازی و...اســت.

توقف خام فروشی در گل گهر 
سیرجان گامی در راستای 

اقتصاد مقاومتی است
مدیرعامــل شــرکت صنعتــی و معدنــی گل گهر 
از توقــف خــام فروشــی در این شــرکت خبر داد 
و گفــت : ایــن اقــدام کــه بوســیله متخصصــان 
و تالشــهای کارگــران بــا رویکــرد اقتصــاد 
مقاومتــی انجــام گرفتــه کاری ســتودنی اســت .

ــا/ ناصــر تقــی زاده چهارشــنبه در نشســت  ایرن
هــم اندیشــی خیریــن شهرســتان ســیرجان بــا 
ــزود:  ــور اف ــداد کش ــه ام ــس کمیت ــور رئی حض
و  ارزآوری  موجبــات  فروشــی  خــام  توقــف 
ــن  ــرای ای ــغلی ب ــد ش ــای جدی ــق فرصته خل
. داشــت  خواهــد  دنبــال  بــه  را  منطقــه 

ــغل  ــزار ش ــاد 2 ه ــر از ایج ــن خب وی همچنی
ــر در  ــعه ای گل گه ــای توس ــدار در طرحه پای
ــزار  ــک 1۶ ه ــزود : این ــاری داد و اف ــال ج س
میلیــارد تومــان طرحهــای توســعه این شــرکت 
در حــال انجــام اســت که بــه فغپعلیت رســیدن 
ــری در  ــش موث ــا نق ــرمایه ه ــزان س ــن می ای
اشــتغال پایــدار و تولیــد مولــد خواهــد داشــت .

تقــی زاده بــه مســئولیت هــای اجتماعــی 
پذیرفتــه شــده توســط ایــن شــرکت بــه عنــوان 
ــان  ــتان کرم ــادی اس ــن اقتص ــی از 20معی یک
ــن راســتا  ــار داشــت : در ای ــرد و اظه اشــاره ک
طــرح احــداث خــط آهــن ســیرجان بــه مرکــز 
اســتان و ســاخت بیمارســتان تخصصــی را 
ــم. ــرار داده ای ــی ق ــت اجرای ــت نخس در اولوی

تومــان  10میلیــارد  مبلــغ  تقبــل  از  وی 
منابــع  از  الحســنه  قــرض  تســهیالت 
بانکــی گل گهــر بــرای مددجویــان تحــت 
و  داد  اختصــاص  ســیرجان  در  پوشــش 
مددجویــان  مســکن  ســاخت  در   : گفــت 
ــرد. ــد ک ــاعدت خواه ــرکت مس ــن ش ــم ای ه

ــام  ــداد ام ــه ام ــس کمیت ــت رئی ــن نشس در ای
ــوزه  ــت : در ح ــم گف ــور ه ــی )ره( کش خمین
گذشــته،  ســال  در  ســیرجان  در  اشــتغال 
23۶ فقــره وام پرداخــت شــده اســت کــه 
ــوده  ــان ب ــارد توم ــه میلی ــادل س ــی مع مبلغ
ایــن میــزان در ســال جــاری بــه 7  کــه 
اســت. یافتــه  افزایــش  تومــان  میلیــارد 

پرویــز فتــاح بیــان کــرد: در ســال جــاری 
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــوده رهب ــه فرم ب
1.5 میلیــارد دالر از صنــدوق ذخیــره ارزی 
بــرای پرداخــت تســهیالت در حــوزه شــهری و 
روســتایی اختصــاص یافتــه اســت کــه در ایــن 
ــد توجــه داشــت کــه تســهیالت در  ــه بای زمین
ــه درســتی پرداخــت شــود. زمــان مناســب و ب

  افتتاح بیش از 100 پروژه برق رساني
ــمال  ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
بــرق  از100پــروژه  بیــش  گفــت:  کرمــان 
ــره  ــه به ــان ب ــتان کرم ــمال اس ــاني در ش رس

بــرداري رســید. 
بابیــان  روشــن/ محمــود شــهبا  سیاســت 
اینکــه ایــن پــروژه هــا در قالــب تامیــن بــرق 
ــت  ــع اف ــت: رف ــت گف ــد اس ــان جدی متقاضی
ــد  ــتاهاي فاق ــه روس ــاني ب ــرق رس ــاژ و ب ولت
ــتاها   از  ــر ورودي روس ــنایي معاب ــرق، روش ب

ــد. ــي باش ــا م ــروژه ه ــن پ ــه ای جمل
ــمال  ــرق ش ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
ــامل  25   ــا ش ــروژه ه ــن پ ــزود: ای ــان اف کرم
پــروژه رفــع افــت ولتــاژ،   13  پــروژه توســعه 
و اصــالح  شــبکه بــرق، 2۶پــروژه تامیــن 
بــرق روســتایي، 40  پــروژه تامیــن روشــنایي 
ــان،  ــاي کرم ــتان ه ــر و رودي در شهرس معاب
رفســنجان ، انــار، زرنــد، شــهربابک، نــوق مــي 

باشــد. 
ــاري  ــا اعتب ــروژه ب ــش از 10پ ــزود: بی وی اف
ــگ زده  ــال کلن ــون ری ــر 38200میلی ــغ ب بال
شــده اســت، شــامل تامیــن روشــنایي در 
ــا اعتبــار 400میلیــون  شهرســتان کوهبنــان ب
ریــال و تامیــن بــرق متقاضیــان بــرق مســکن 
مهــر در شهرســتان کرمــان بــا اعتبــاري بالــغ 
ــاژ  ــت ولت ــع اف ــال و رف ــون ری بر1۶400میلی
ــن روشــنایي  ــان و تامی ــف کرم مناطــق مختل
ــون  ــار 11700میلی ــا اعتب ــو ب ــهرک خواج ش

ــي باشــد. ــال م ری
ــن  ــبکه و تامی ــعه ش ــهبا از توس ــود ش  محم
ــتاي  ــبکه در روس ــد ش ــان فاق ــرق متقاضی ب
ــزي  ــه ری ــا برنام ــت: ب ــرداد وگف ــاد خب اهلل آب

ــغ  ــار مبل ــن اعتب ــا تامی ــده و ب ــل آم ــه عم ب
ــاه  ــدت 3م ــرف م ــال در ظ ــون ری 9700میلی
کار برقرســاني بــه ایــن شــهرک انجــام خواهــد 

شــد.
ــي  ــاي ب ــاعدت ه ــي از مس ــدر دان ــا ق  وي ب
عامــل  مدیــر  و  کرمــان  اســتاندار  دریــغ 
ــراي اجــراي  شــرکت توانیــر اذعــان داشــت: ب
ایــن پــرژه هــا بیــش از 92.930میلیــون ریــال 
اعتبــار هزینــه شــده اســت کــه 10۶ پــروژه از 
ــروژه از محــل  ــتاني و2 پ ــارات اس محــل اعتب
ــرداري  ــره ب ــه به ــن و ب ــي تامی ــارات مل اعتب

ــت.  ــیده اس رس
ــل   ــام مدیرعام ــم مق ــا حضــور قائ ــن ب همچنی
میثــاق نامــه ارتقــاء بهــره وري کارکنــان 
ــي  ــاي اجرای ــتادي واموره ــران س توســط مدی

ــد. ــاء ش امض

 درایــن جلســه رضایــي پنــاه قائــم مقــام 
ــع  ــرکت توزی ــه ش ــان اینک ــا بی ــل ب مدیرعام
بــرق شــمال یــک ســازمان ارائــه دهنــده 
خدمــات عمومــي  مــي باشــد، گفــت: بــا 
ترویــج و نهادینــه کــردن  فرهنــگ وآمــوزش 
و  شــغلي  مهــارت  تقویــت  و  کارکنــان 
ســازماندهي براســاس توانمنــدي کارکنــان 
مــي توانیــم بهــره وري یــک ســازمان را 
افزایــش دهیــم. وي ادامــه داد: رفتارهــا و 
عــادت هــاي صحیــح را بایــد در ســازمان 
ــتیباني  ــي و پش ــاون مال ــم. مع ــه نمائی نهادین
ــره  ــاء به ــه ارتق ــاق نام ــاء میث ــا امض ــت: ب گف
ــده  ــر ش ــنگین ت ــا س ــئولیت م ــار مس وري ب
ــراي  و بایــد همــه دســت دردســت یکدیگــر ب
تــالش  بــرق  پیشــرفت صنعــت  و  تعالــي 

ــم.  نمائی

ــزي  ــه ری ــاون برنام ــي مع ــد گنجعلیخان احم
انســاني  نیــروي  از  بهینــه  اســتفاده  نیــز 
ــش  ــود را در افزای ــات موج ــص و امکان متخص
بهــره وري موثــر دانســت و گفــت: برنامــه 
اســتراتژیک شــرکت در افــق 1404 بــه گونــه 
اي تدویــن شــده اســت کــه کاهــش مراجعــات 
حضــوري اربــاب رجــوع را بــه میــزان 5درصــد 
ــه  ــاق نام ــزود: امضــاء میث شاهدباشــیم. وي اف
ارتقــاء بهــره وري توســط مدیــران بــه معنــاي 
ــا  ــي وهمســو شــدن همــه بخــش هــا ب همدل
یکدیگــر بــوده و امیدوارهســتیم کــه بــا تقویت 
ــتادوامورها  ــردي در س ــاي عملک ــاخص ه ش
ــره وري  ــش به ــاهد افزای ــک ش ــده نزدی درآین

ــوب باشــیم.  ــه نقطــه مطل و رســیدن ب
نادرخواجــه پــور معاون منابــع انســاني درادامه 
ــد  ــان تاکی ــه کارکن ــل هم ــي وتعام ــر یکدل ب
نمــودو گفــت: کار بایدبــه صــورت مشــخص و 
ــخص  ــداف مش ــتاي اه ــتماتیک  درراس سیس
وفعالیــت هــا انجــام شــود. وي تصریــح کــرد: 
بــا تغییــر نگــرش و تفکــر کارکنــان نیــز مــي 
تــوان انتظــار بهــره وري درســازمان راداشــت. 
حاضــر  کارشناســان  و  مدیــران  پایــان  در 
ــره وري را  ــاء به ــه ارتق ــاق نام ــه میث درجلس

ــد. ــاء نمودن امض
ــه  ــاق نام ــن میث ــه در مت ــت ک ــي اس  گفتن
بــه کاهــش تلفــات انــرژي الکتریکــي بــه 
ــه ازاي  ــزان 8درصــدو کاهــش خاموشــي ب می
ــش  ــاعت و افزای ــه 4س ــال ب ــترک درس هرمش
ســهم انــرزي هــاي نــو و تجدیدپذیــر از پیــک 
بــه 20درصــد دربرنامــه اســتراتژیک  بــار 
ــت. ــده اس ــاره ش ــق 1404 اش ــرکت دراف ش

استاندار کرمان:

کرمان، پیشرو در رعایت الزامات زیست محیطی در مسیر توسعه
ــتان  ــت اس ــت: سیاس ــان گف ــتاندار کرم اس
ــعه  ــت، توس ــط زیس ــوزه محی ــان در ح کرم
همــراه بــا حفــظ محیــط زیســت اســت زیــرا 
ــا حفــظ محیــط  ــی ب هیــچ انســان خردگرای

ــف نیســت. زیســت مخال
روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان/ علیرضــا 
کارگــروه  در  یکشــنبه  روز  حســینی  رزم 
ــع تولیــد شهرســتان ســیرجان، از  رفــع موان
مدیــران اســتان کرمــان بــه عنــوان مدیرانــی 
توســعه گــرا و عالقــه منــد بــه حفــظ محیــط 
ــتانی  ــن اس ــت: اولی ــرد  گف ــاد ک ــت ی زیس
ــوزه  ــل در ح ــارات کام ــه اختی ــتیم ک هس
محیــط زیســت را دریافــت کــرده ایــم و 
ــن حفــظ  ــت موازی ــا رعای ــن اســاس ب ــر ای ب
محیــط زیســت، ســعی مــی کنیــم در مســیر 
توســعه واحدهــای صنعتــی بــه درســتی 

ــم. ــدام کنی اق
ــران  ــر، در بح ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
زیســت محیطــی قــرار گرفتــه ایــم کــه اگــر 
ــه  ــم، هم ــت نکنی ــه را رعای ــات مربوط الزام
ــزم  ــد مل ــه بای ــد و هم ــم ش ــار خواهی گرفت
بــه حفــظ محیــط زیســت باشــیم و در ایــن 

ــود. ــع توســعه ب ــد مان مســیر نیــز نبای

اســتاندار کرمــان، افــزود: بــرای رســیدن بــه 
ــم  ــه دســت ه ــد دســت ب ــه بای توســعه هم
دهیــم زیــرا ایــن اقــدام کار یــک فــرد و یــک 
ــد در ایــن مســیر  جنــاح نیســت و همــه بای

همــراه باشــیم
ــدی،  ــان کارآم ــتان کرم ــرد: اس ــان ک وی بی
توانمنــدی و عقالنیــت و اتحــاد سیاســی 
ــاور را  ــن ب ــت و ای ــان داده اس ــود را نش خ

ــج  ــر از گن ــن اســتان پ ایجــاد کــرده کــه ای
مــی توانــد اســتانی نمونــه در ســطح کشــور 

باشــد.
ــی در  ــای فراوان ــت ه ــرد: ظرفی ــان ک وی بی
اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بــه درســتی 
از آنهــا اســتفاده نکــرده ایــم و بایــد فضــا را 
ــاخت  ــرای س ــرا ب ــعه گ ــران توس ــرای مدی ب

ــاز مــی کردیــم. اســتان کرمــان ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مناطــق ویــژه 
در  کشــورهای  بــه  مربــوط  اقتصــادی 
ــل  ــه دلی ــه داد: ب ــعه اســت، ادام ــال توس ح
ــوم،  ــان س ــورهای جه ــی در کش تمرکزگرای
ــده  ــن مناطــق حــس ش ــاد ای ــه ایج ــاز ب نی
اســت و در کشــورهای جهــان اول، تمــام 

کشــور، منطقــه آزاد اســت.
وی از منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان بــه 
ــاد  ــور ی ــر کش ــق برت ــی از مناط ــوان یک عن
کــرد و  ادامــه داد: در اســتان کرمــان حــدود 
ــال وجــود  ــژه اقتصــادی فع ــه وی ســه منطق
ــالش مــی شــود  ــت ت ــن دول ــه در ای دارد ک
ــز  ــان نی ــادی جازموری ــژه اقتص ــه وی منطق

فعــال شــود.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: مناطــق 
ــت  ــان در دول ــتان کرم ــادی اس ــژه اقتص وی
ــه  ــی ب ــه خوب ــم ب ــم و دوازده ــای یازده ه
ــت،  ــه دول ــای خردگرایان ــت ه ــل سیاس دلی

ــد. ــرده ان ــدا ک ــی پی ــق خوب رون
ــت  ــم حرک ــرد: امیدواری ــان ک وی خاطرنش
توســعه اســتان بــا ســرعت بیشــتری در 
دولــت دوازدهــم ادامــه یافتــه و پــروژه هــای 

ــم. ــاز کنی ــری را آغ ــد ت جدی

اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی استان کرمان :
صادرات تنها راه نجات تولید کشور

ــادن  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی
ــه  ــاره  ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــاورزی اس وکش
عــدم توانایــی حمــل بار توســط شــبکه ریلی 
بیــن ایران و پاکســتان گفــت: صادرکنندگان 
ــا راه  ــل ب ــرخ حمــل و نق ــاالی ن ــه ب از تعرف
ــد و همچنیــن مشــکالتی  ــه دارن آهــن گالی
ــتان  ــه پاکس ــران ب ــار از ای ــل ب ــرای حم ب
وجــود دارد کــه امیدواریــم بــرای ایــن مــوارد 

ــری اندیشــیده شــود. تدابی
ــب زاده  ــیدمهدی طبی ــن/ س ــت روش سیاس
ــت و  ــوی دول ــورای گفت و گ ــت ش در نشس
بخــش خصوصــی اســتان کرمــان گفــت: در 
شــرایط فعلــی کشــور بــا وجــود تولیــد انبــوه 
محصــوالت مختلــف و انباشــته شــدن آنهــا، 
ــل  ــدات در داخ ــه تولی ــع هم ــکان توزی ام
ــه همیــن دلیــل صــادرات  ــدارد و ب وجــود ن

تنهــا راه نجــات تولیــد کشــور اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه رقابتــی نبــودن نرخ 
صــادرات کشــور در مقایســه با برخــی رقبای 
بیــن المللــی اشــاره  بایــد بــه دنبــال تعریــف 
ــه هــای ترجیحــی گمرکــی در  برخــی تعرف

ــا  ــادرات م ــا ص ــیم ت ــورها باش ــی کش برخ
گــران تمــام نشــود. 

ــای  ــه ه ــرد: محمول ــار ک ــب زاده، اظه طبی
صادراتــی اســتان در گمــرکات مرزهــای 
میــل 78، میلــک و میرجــاوه بــا مســائلی از 
جملــه مشــکالت زیرســاختی الکترونیکــی و 
برخــی عــدم هماهنگــی هــا روبــرو هســتند 
ــای  ــف ه ــدن ص ــی ش ــب طوالن ــه موج ک
کامیــون هــای ویــژه حمــل محصــوالت 
صادراتــی، تاخیــر چنــد روزه در عبــور از 
مــرز، کاهــش کیفیــت و  حتی فاســد شــدن 

ــود. ــی ش ــن محصــوالت م ای
وی ادامــه داد: درخواســت برگــزاری نشســت 
ــرزی  ــای م ــا اســتانداران اســتان ه ــی ب های
ــتان  ــتان و بلوچس ــژه سیس ــه وی ــور ب کش
بیــان مشــکالت  بــا  بتــوان  تــا  داریــم 
صادرکننــدگان اســتان، بــه حــل آنهــا کمک 
ــا  ــه ب ــان در رابط ــاق کرم ــس ات ــم. رئی کنی
ــوالت  ــل محص ــرای حم ــون ب ــود کامی کمب
صادراتــی اســتان خاطرنشــان کــرد: در حــال 
ــی از  ــون در یک ــتگاه کامی ــر 500 دس حاض

کشــورهای همســایه موجــود اســت کــه اگــر 
ــه  ــا تعرف ــون را ب ــداد کامی ــن تع ــوان ای بت
ــرد  ــور ک ــب وارد کش ــی مناس ــای گمرک ه
ــل  ــل و نق ــائل حم ــده ای از مس ــش عم بخ
ــد  ــل خواه ــل ح ــی قاب ــوالت صادرات محص

ــود. ب
وی همچنیــن بــه عــدم توانایــی حمــل بــار 
توســط شــبکه ریلــی بین ایــران و پاکســتان 
اشــاره کــرد و گفــت: صادرکننــدگان از 
تعرفــه بــاالی نــرخ حمــل و نقــل بــا راه آهن 
ــرای  ــد و همچنیــن مشــکالتی ب گالیــه دارن
حمــل بــار از ایــران به پاکســتان وجــود دارد 
ــرای ایــن مــوارد تدابیــری  ــم ب کــه امیدواری

اندیشــیده شــود.
 طبیــب زاده افــزود: برنامــه جامــع صــادرات 
را بــا کمــک مدیــران اســتان در اتــاق کرمان 
تدویــن خواهیــم کــرد زیــرا معتقدیــم بایــد 
ــای  ــوالت و کااله ــوع محص ــت، تن در کیفی
صادراتــی اســتان و تکنولــوژی بــه کار رفتــه 
در آنهــا تصمیمــات و اقدامــات جدیــدی 

صــورت گیــرد.
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یادداشت

اجرای پروژه بررسی علل و 
عوامل طالق

بــا شــروع اجــرای پــروژه آزمایشــی بررســی علــل و 
عوامــل طــالق در ســطح اســتان، زوجیــن قبــل از 
بــه ثبــت رســاندن واقعــه طــالق در دفترخانــه های 
ــل  ــه تکمی ــبت ب ــده، نس ــن ش ــالق تعیی ــت ط ثب

فــرم پرسشــنامه مربوطــه اقــدام مــی نماینــد.
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــی اداره کل ثب ــط عموم رواب
اســتان کرمــان/ در جلســه شــورای راهبــردی 
جمعیــت کــه بــا هــدف کاهــش نــرخ طــالق و بــا 
ــتان  ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــر کل ثب حضــور مدی
ــی  ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــر کل ام ــان، مدی کرم
اســتانداری، مدیــر کل ثبــت احــوال و دبیر شــورای 
راهبــردی جمعیــت اســتان در محــل اداره کل 
ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان برگــزار شــد، 
ــل و  ــی عل ــتی آزمای ــروژه راس ــرای پ ــات اج جزیی
عوامــل طــالق مــورد بحــث قــرار گرفــت و جهــت 
ــالغ شــد. ــان اب ــر طــالق کرم ــق دفات اجــرا از طری

بــه موجــب ایــن طــرح زوجینــی کــه بــرای ثبــت 
ــی  ــه م ــه مراجع ــر مربوط ــه دفات ــالق ب ــه ط واقع
کننــد، مــی بایســت قبــل از ثبــت طــالق نســبت 
بــه تکمیــل پرسشــنامه هایــی بــا موضــوع علــل و 

ــد. ــدام نماین عوامــل طــالق اق
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان در 
ــل ادارات  ــن جلســه ضمــن اعــالم آمادگــی کام ای
ــن  ــرای ای ــرای اج ــالق ب ــت ط ــر ثب ــت و دفات ثب
پــروژه گفــت: مطالعــه و آســیب شناســی در حــوزه 
طــالق یــک امــر تخصصی مــی باشــد و ســردفتران 

طــالق در ایــن زمینــه همــکاری خواهنــد کــرد.
وی افــزود: بــا تعامــل بــاالی اعضــای شــورای 
راهبــردی جمعیــت اســتان، پــروژه راســتی آزمایــی 
ــن و  ــق تری ــی از موف ــالق یک ــل ط ــل و عوام عل
علمــی تریــن طــرح هــای تحقیقاتــی خواهــد بــود.
طالبــی زاده بــا اشــاره بــه تجربیــات قضایــی خــود 
در دادگســتری اســتان ادامــه داد: تنهــا راه مناســب 
ــی  ــیب شناس ــالق، آس ــزان ط ــش می ــرای کاه ب
ــی و  ــری آن ــم گی ــدم تصمی ــی و ع ــق و علم دقی

ــد. ــی باش ــوع م ــن موض ــی در ای مقطع

اجتماعی

پدرام محمدی
ســرانجام پــس از جلســات متعدد در شــورای 
ــدای  ــج کاندی ــان پن ــان ، از می ــهر کرم ش
ــه  ــهرداری قرع ــرای ش ــورا ب ــر ش ــورد نظ م
انتخــاب بــه نــام محمــد ســام رقــم خــورد . 
محمــد ســام ســابقا شــهردار کرمــان و عضــو 
شــورای شــهر کرمــان نیــز بــوده اســت و بــا 
ــه شــهرداری  ــای ب ــه پ ــاری از تجرب ــه ب کول
مــی گــذارد . آنچــه کــه از محمــد ســام بــا 
ــردی  ــده ، ف ــا مان ــره ه ــابقه اش در خاط س
ــت و در  ــد اس ــا اراده و توانمن ــرژی ، ب پران
کنــار همــه ی اینهــا مشــخصه ی دیگــر وی 
ــم  ــه مه ــانه نکت ــب اصحــاب رس ــه از جان ک
ــتی وی در  ــت پاکدس ــی اس ــل توجه و قاب
طــی مدیریــت هــای مختلفــی اســت کــه در 
شــهرداری و میــراث فرهنگــی و فرمانــداری 
جدیــد  دار  کلیــد   . اســت  داشــته  اش 
شــهرداری کرمــان ، در حــوزه عمــران و 
حقــوق فعالیــت و مــدرک دارد و در هــر 
دو زمینــه ســالها فعالیــت داشــته اســت 
ــای  ــت ه ــاف واقعی ــن اوص ــه ی ای ــا هم . ب
مهمــی پیــش روی شــهرداری ســام اســت . 
نخســتین چالــش وی در شــهرداری ، پــروژه 
ــطح  ــه در س ــت ک ــی اس ــه تمام ــای نیم ه
شــهر همچنــان وجــود دارنــد و ورای نیمــه 
ــدات  ــث تعه ــی از مبح ــودن فیزیک ــام ب تم
مالــی شــهرداری نیــز عقــب ماندگــی هــای 
مهمــی وجــود دارد. در طــی شــهرداری 
ــی  ــای مال ــا قرارداده ــا ب ــروژه ه ــی پ بابای
ــای  ــه ابزاره ــد ک ــده ان ــته ش ــنگینی بس س
مالــی کافــی هــم بــرای تحقــق بازپرداخــت 
ــه اســت  ــرار نگرفت ــورد توجــه وی ق ــا م آنه
ــک  ــا ی ــروژه ه ــن پ ــام ای ــون اتم ــم اکن و ه

چالــش تمــام عیــار اقتصــادی و حتــی 
سیاســی بــرای ســام و شــورای شــهر پنجــم 
بــا  کاری کــه شــورای چهــارم   . اســت 
ــش  ــهردار اصولگرای ــرا و ش ــت اصولگ اکثری
ــوار و حســاس  ــی دش ــرده موقعیت شــروع ک
ــده  ــل ش ــه ی تحوی ــش روی مجموع را پی
ــه  ــت. ب ــرار داده اس ــان ق ــالح طلب ــه اص ب
ــد  ــا امی ــر و ب ــعار تغیی ــا ش ــردم ب ــع م واق
بــه کارآمــدی اصــالح طلبــان گام در مســیر 
ــن  ــد و ای ــد نهادن ــت امی ــه لیس ــاد ب اعتم
ــد  ــه بای ــی دارد ک ــای گرانقیمت ــروزی به پی
بــا تــالش و تدبیــری مضاعــف پــاس داشــته 
ــام  ــای س ــش ه ــر از چال ــی دیگ ــود . یک ش
ــهری در  ــت ش ــوردن مدیری ــره خ ــث گ بح
ــی  ــط اســت ، هنگام ــر مرتب ــای غی ــاد ه نه
ــروژه  ــن پ ــم تری ــر حج ــن و پ ــه بزرگتری ک
ــور  ــا حض ــهر ب ــی ش ــی و عمران ــای مال ه
اســتاندار رقــم خــورده اســت و بــا توجــه بــه 
ــرا  ــتاندار اخی ــه اس ــی ک ــری های ــت گی جه

بــا انتصــاب شــهردار کنــار گذاشــته کرمــان 
بــه عنــوان فرمانــدار جدیــد نشــان داده ، بــه 
ــی  ــایل سیاس ــد مس ــاز تولی ــاید ب ــی ش نوع
هــم تلقــی شــود گرچــه ایــن هــا صرفــا یــک 
ــکاری  ــد هم ــد دی ــت و بای ــی اس ــه زن گمان
شــهرداری ، فرمانــداری و ســایر نهــاد هــا در 
ــا ایــن همــکاری  مــواردی کــه طبعــا و قانون
ضــروری اســت بــه چــه شــکل خواهــد بــود . 
اولویــت دیگــر شــهرداری ســام بهــره گیــری 
از نیروهــای شایســته جــوان و خــالق در 
بدنــه شــهرداری اســت ، خصوصــا کــه خــود 
ســام از ســابقون شــهرداری اســت و بــه 
ــه هــای  ــود را در بدن ــد رک ــی توان ــی م خوب
ــزوم  ــد و ل ــف شــهرداری مشــاهده کن مختل
بهــره گیــری از نیروهــای جوانتــر بــا علم روز 
ــش  ــان را بی ــژه خودش ــای وی ــت ه و خالقی
ــده  ــه غقی ــد . ب ــاز ببین ــورد نی ــش م از پی
ــنی  ــر س ــک پارامت ــی ی ــن جوان ــده ای نگارن
نیســت بلکــه اســتفاده از کارشناســان زبده و 

خالقــی کــه از نظــر همــکاری بــا شــهرداری 
جدیــد بــوده و علــی رغــم شایســتگی هــا تــا 
کنــون فرصــت بهــره گیــری از آنهــا میســر 
نگردیــده خــود یــک جوانگرایــی اندیشــه ای 
ــی  ــد تحول ــی توان ــه م ــردی اســت ک و راهب
شــگرف را در مدیریــت شــهری و نحــوه 
ــاله  ــد . مس ــاد کن ــهرداری ایج ــرد ش عملک
ــه دارد  ــه آن توج ــده ب ــه نگارن ــری ک دیگ
لــزوم توجــه شــهردار محتــرم بــه نــگاه 
ــه  ــه مجموع ــبت ب ــردی نس ــر عملک فراگی
امــروز  شــرایط  بــر  مبتنــی  شــهرداری 
ــهرداری  ــن ش ــر ای ــابق ب ــه اســت . س جامع
صرفــا نهــادی خدمــت رســان بــود امــا 
امــروزه بــا بســتری کــه از شــوراهای پنجــم 
ــردم در  ــت م ــلیقه اکثری ــده و س ــاد ش ایح
جهــت گیــری آرای خــود همگــی حاکــی از 
نقــش پــر رنــگ سیاســت گــذاری فرهنگــی 
، اجتماعــی ، اقتصادی و سیاســی شــهرداری 
ــن شــهروندان اســت .  در ســطح شــهر و بی
ــه لیســت  ــه ب ــی ک ــردم هنگام ــع م ــه واق ب
امیــد رای داده انــد در صــدر اولویــت هــای 
خــود توســعه مبتنــی بــر شــعارهای اصــالح 
طلبــان را خواســتار شــدند و ایــن خواســته 
ــد  ــار دارن ــه انتظ ــت ک ــردم اس ــق م ــر ح ب
ــالح  ــی اص ــا نگاه ــهرداری ب ــکیالت ش تش
ــر گســترش فرصــت  ــی ب ــه مبتن ــه ک طلبان
هــای رشــد و تعالــی شــهروندان ، حفاظــت 
از محیــط زیســت و حفــظ آزادی هــا و 
حقــوق شــهروندی در بســتر یــک شــهر 
شــاد ، زیبــا و مــدرن ضمــن حفــظ هویــت 
ــت  ــت ، حرک ــی اس ــی تاریخ ــای فرهنگ ه
ــود  ــی از خ ــیر انحراف ــن مس ــرده و  در ای ک

ــد .  ــان نده نش

کلید کرمان در دست سام 

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس شــورای 
بیگانــه  اتبــاع  بحــث  گفــت:  اســالمی 
بــرای  جــدی  مشــکل  یــک  غیرقانونــی 
ــت در  ــن اس ــت و ممک ــور اس ــتان و کش اس
ــر  ــد بشــود، وزی ــه تهدی ــل ب درازمــدت تبدی
ــد  ــه ج ــئله را ب ــن مس ــول داده ای ــور ق کش
بــه عنــوان اولویــت وزارت کشــور بــا اولویــت 

ــد. ــال کن ــان دنب ــتان کرم اس
محمدمهــدی  دکتــر  روشــن/  سیاســت 
زاهــدی در نشســت خبــری  کــه بــا حضــور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــانه برگزارش ــاب رس اصح
اینکــه آب، اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز، اشــتغال 
و ... از مشــکالت جــدی اســتان کرمــان 
ــرای حــل  ــی ب ــات خوب ــت: اقدام اســت، گف
ــث  ــه و در بح ــورت گرفت ــائل ص ــن مس ای
اشــتغال فــوالد بوتیــا در کرمــان راه انــدازی 

ــت. ــده اس ش
وی بــا بیــان اینکــه مجــوز پتروشــیمی بــرای 
ــن  ــت: ای ــت گف ــد اس ــت ش ــان دریاف کرم
ــکالتی  ــه مش ــی ب ــرا در نقدینگ ــروژه اخی پ
برخــورده و قــرار اســت بــا همــکاری  بانــک 
تــا  داده  ای  افزایــش ســرمایه  پاســارگاد 
بتوانیــم کار را بــه انجــام برســانیم، همچنیــن 
ــا  ــم ب ــی ه ــت های ــوص صحب ــن خص در ای

ــر نفــت شــده اســت. وزی

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس شــورای 
بیگانــه  اتبــاع  بحــث  گفــت:  اســالمی 
بــرای  جــدی  مشــکل  یــک  غیرقانونــی 
ــت در  ــن اس ــت و ممک ــور اس ــتان و کش اس
ــر  ــد بشــود، وزی ــه تهدی ــل ب درازمــدت تبدی
ــد  ــه ج ــئله را ب ــن مس ــول داده ای ــور ق کش
بــه عنــوان اولویــت وزارت کشــور بــا اولویــت 

ــد. ــال کن ــان دنب ــتان کرم اس
زاهــدی بــا بیــان اینکــه در بحــث انتقــال آب 
ــتان  ــدگان اس ــا نماین ــان ب ــتان کرم ــه اس ب
ــزود:  ــم، اف هــای مختلــف صحبــت کــرده ای
ــه  ــرب ب ــال آب ش ــا انتق ــاق ب ــه اتف ــه ب هم
انتقــال آب از  اســتان موافــق هســتند و 
ــاز  ــه آغ ــود ک ــی ب ــز، کار بزرگ ــارود نی صف

ــت. ــده اس ش
رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــای  ــارت ه ــی خس ــف مدیریت ــس ضع مجل
زیــادی بــه کشــور و اســتان مــا زده  افــزود:  
را مدیریــت  بایــد در بحــث آب مســائل 
ــی  ــای خوب ــان کاره ــتان کرم ــم، در اس کنی
ــاه  ــوی چ ــکان جل ــا حــد ام ــاز شــده و ت آغ
و  اســت  شــده  گرفتــه  غیرمجــاز  هــای 
در زمینــه اصــالح ســاختار و بازســازی و 
بازنگــری جریــان باغــداری و کشــاورزی 

ــت ــده اس ــاز ش ــی آغ ــای خوب کاره

وی دربــاره آمــار بیــکاری در اســتان کرمــان 
ــای  ــم، آماره ــی بینی ــه م ــه ک ــت: آنچ گف
ــت و  ــی اس ــای دولت ــر از آماره ــی غی میدان
ــار  ــاغل در آم ــا ش ــکار ی ــف بی ــاید تعری ش

ــت. ــردم اس ــار م ــاوت از انتظ ــی متف دولت
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس شــورای 
ــده  ــت پرون ــن وضعی ــاره آخری ــالمی درب اس
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــره فرهنگی ــدوق ذخی صن
کارهــای تحقیقاتــی، بازرســی هــا و بررســی 
ــادی را از  ــت زی ــدارک وق ــا و م ــده ه پرون
مــا گرفــت و تیــم خبــره ای از کارشناســان 
ــی  ــکاری م ــا هم ــا م ــبات ب ــوان محاس دی

ــد. کنن
وی افــزود: بانــک ســرمایه، هلدینــگ مربــوط 
ــین  ــرکت ماش ــان، ش ــکن فرهنگی ــه مس ب
 ... و  پتروشــیمی  هلدینــگ  اراک،  ســازی 
ــعی  ــت و س ــترده ای اس ــای گس ــوزه ه ح
کردیــم مســائل کالن و کلــی را بررســی 
ــات نیســت  ــه جزئی ــم و فرصــت ورود ب کنی
و شــاید ایــن مســئله دو ســال زمــان ببــرد.

زاهــدی تصریــح کــرد: گزارشــات آمــاده 
ــی  ــل از تعطیل ــورد قب ــتین م ــت و نخس اس
ــوزش  ــیون آم ــس در کمیس ــتانی مجل تابس
ــه  ــدی از هفت ــات بع ــد و گزارش ــت ش قرائ
ــه و  ــیون ارائ ــج در کمیس ــه تدری ــده ب آین

گزارشــات مربــوط بــه هــر کــدام از مدیــران 
را از وزراء گرفتــه و جمــع بنــدی را بــه 

ــرد. ــم ب ــی خواهی ــن علن صح
ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
در  بــدی  بســیار  تخلفــات  کــرد:  بیــان 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان و هلدینــگ 
هــای مختلــف آن صــورت گرفتــه کــه شــاید 
بخشــی از آن مربــوط بــه اساســنامه، بخشــی 
مربــوط بــه عــدم نظــارت پذیــری بــه ویــژه 
ــی از  ــوده، بخش ــرمایه ب ــک س ــث بان در بح
مشــکل مربــوط بــه نظــارت درونی و بخشــی 
مربــوط بــه اعمــال فشــارهای سیاســی بــوده 
اســت کــه در یــک بــازه چهــار ســاله بیــش 
از هشــت بــار مدیرعامــل بانــک تغییــر پیــدا 

ــرده اســت. ک
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرد: 13 ه ــار ک وی اظه
ــی  ــده در حال ــرمایه داده ش ــک س وام در بان
ــت را نداشــته و  ــن ظرفی ــک ای ــن بان ــه ای ک
ــادل 9  ــهیالت مع ــد تس ــش از 70 درص بی
هــزار میلیــارد تومــان وام مشــکوک الوصــول 
بــوده و تضمیــن هــای الزم بــرای بازپرداخت 
ــا  ــال ب ــوان مث ــه عن ــده و ب ــه نش آن گرفت
تبانــی صــورت گرفتــه، بــه یــک فــرد کارتــن 
خــواب در تهــران چنــد صــد میلیــارد تومــان 

وام اعطــا شــده اســت.

مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان 
در مراســم تجلیــل از بازنشــتگان تامیــن 
اســتان  در  اینکــه  بیــان  بــا  اجتماعــی 
هــزار خانــوار  یکصــد  از  بیــش  کرمــان 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  از  ماهانــه 
مســتمری دریافــت مــی کننــد خاطرنشــان 
ــان  ــی کرم ــن اجتماع ــدات تامی ــرد: تعه ک
پرداخــت  و حــوزه  ای  بیمــه  بخــش  در 
مســتمری بیــش از 110 میلیــارد تومــان در 

ــت. ــاه اس ــر م ه
در  حســینی  علــی  روشــن/  سیاســت 
ــم  ــزوم تکری ــر ل ــد ب ــا تاکی ــم ب ــن مراس ای
بازنشســتگان گفــت: افــرادی کــه ســال 
هــای زیــادی در ســنگر خدمــت بــه جامعــه 
از هیــچ تالشــی دریــغ نکــرده انــد و جوانــی 
و عمــر خــود را در ایــن مســیر تقدیــم 
کردنــد، امــروز بــه عنــوان بازنشســته و 
ــه  ــه ب ــوند ک ــی ش ــناخته م ــاده ش ازکار افت
ــل  ــم و تجلی ــق تکری طــور 100 درصــد الی

ــتند. هس
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 

ــزار  ــد ه ــش از یکص ــان بی ــتان کرم در اس
خانــوار ماهانــه از ســازمان تامیــن اجتماعــی 
مســتمری دریافــت مــی کننــد خاطرنشــان 
ــان  ــی کرم ــن اجتماع ــدات تامی ــرد: تعه ک
پرداخــت  و حــوزه  ای  بیمــه  بخــش  در 
مســتمری بیــش از 110 میلیــارد تومــان در 

ــاه اســت. ــر م ه
علــی حســینی بــا تکریــم و تجلیــل از 
ــتغال  ــعه و اش ــیر توس ــه در مس ــرادی ک اف
ــد و  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــتان ج اس
امــروز بــه عنــوان بازمانــده، تحــت پوشــش 
ســازمان تامیــن اجتماعــی قــرار گرفتــه انــد 
افــزود: ســازمان تامیــن اجتماعــی در اســتان 
کرمــان بــا 4۶ واحــد اجرایــی در شهرســتان 
ــتقر، 15  ــعبه مس ــا 2۶ ش ــف ب ــای مختل ه
شــعبه کارگــزاری و پنــج شــعبه اقمــاری بــه 
بیــش از یــک میلیــون و 450 هــزار نفــر از 
جمعیــت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی 

کنــد.
ثبــات  بــا  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی 
مدیریتــی کــه در دولــت تدبیــر و امیــد 

بــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی رقــم 
خــورد، بــه موقــع و در موعــد قانونــی تمــام 
تعهــدات ایــن ســازمان در قبــال بیمــه 
شــدگان و افــراد تحــت پوشــش انجــام مــی 

ــود. ش
ــاد  ــرد: اعتق ــار ک ــن اظه ــینی همچنی حس
بازنشســتگان  خیــر  دعــای  کــه  داریــم 
ــازمان  ــان س ــا کارکن ــد ت ــی کن ــک م کم

تامیــن اجتماعــی در اســتان کرمــان بتواننــد 
وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام دهنــد و 

ــد. ــام دهن ــع را انج ــز مناب تجهی
وی بیــان کــرد: بــا تدابیــر دولــت ، هر ســال 
بیــش از نــرخ تــورم افزایــش مســتمری هــا 
لحــاظ مــی شــود و ایــن حاصــل همراهــی، 
همدلــی و ثبــات مدیریتــی در ســازمان 

تامیــن اجتماعــی اســت.

اتـباع بیگانه غیـرقانونی مشـکل جدی استـان

بازنشتگان،  جوانی و عمر خود را در مسیر خدمت به جامعه گذاشته اند

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی:
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حلقه مفقوده
علی تیموری

ــه  ــهرداری اوال رابط ــای ش ــه کاندیداه  در برنام
شــهروند وشــهرداری کــه بایســتی بصــورت 
ــد وآن  ــد در آی ــر بای ــاب ناپذی ــک اصــل اجنت ی
اصــل هــر شــهروند یــک شــهردار  وشــورا 
محــل برنامــه ریــزی وهماهنگــی بیــن شــهردار 
وشــهروندان در واقــع امیــن مــردم وهئیــت 
ــده  ــوش ش ــل دوم فرام ــد اص ــل میکن امناعم
ــده  ــی ش ــدر عملیات ــهر چق ــی ش ــه تفصیل برنام
توســعه  العیــن  نصــب  بایــد  میــزان  وچــه 
ــوش  ــوم فرام ــل س ــرد  اص ــرار بگی ــهری ق ش
در  پارچــه  یــک  مدیریــت  سیســتم  شــده 
نقــش هماهنــگ  مدیریــت شــهری وشــورا 
ــا  ــی ب ــده را داشــته باشــد وشــهرداران قبل کنن
ــد  ــدر حاضرن ــه کشــیدند چق ــات ک ــه زحم هم
مســئولیت  خســاراتی کــه نتیجــه ناهماهنگــی 
بیــن ادارات خدمــات رســان بــه مــردم رســیده 
را تقبــل کننــد ویــا حداقــل از کوتاهیشــان 
نهــادی  شــهرداری  چهــارم  اصــل  بگوینــد 
ــه  ــور هم ــت مح ــه دول ــت ن ــاد اس ــردم نه م
ــد کــه شــهر  ــد کمــک بکنن ارکان حکومــت بای
ــد  اصــل  ــارف باش ــد متع ــکونت در ح ــل س قاب
پنجــم کرمــان از نظــر افســردگی رتبــه چنــدم 
کشــوری را دارد وبــرای شــادابی شــهروندان 
چــه برنامــه عملیاتــی هســت اصــل ششــم عــدم 
ــالمی  ــاد اس ــئولیتهای ارش ــن مس ــک بی تفکی
وســازمان تبلیغــات وشــهرداری گاهــی بــه نظــر 
میرســد شــورا وظایــف هــم عــرض آن دو نهــاد 
را انجــام میدهــد وایــن امــر هزینــه مضاعفــی را 
ــم چــه  ــد  اصــل هفت ــل میکن ــردم تحمی ــر م ب
برنامــه عملیاتــی بــرای حفــظ میــراث وتوســعه 
ــد اصــل هشــتم  واســتفاده بهینــه  از آن را دارن
ــهر  ــطح ش ــام س ــه تم ــای نیم ــه ه ــرای برنام ب
چگونــه بدهیهــا را تامیــن میکننــد  اصــل دهــم 
بــا حاشــیه نشــینی وعواقــب ســوء آن چــه 
ــرای شــفاف  ــد اصــل یازدهــم ب ــه ای دارن برنام
ــری  ــای جلوگی ــرج وراهه ــل وخ ــازی در دخ س
ــن  ــا وزمی ــر کاربریه ــتفاده از تغیی ــوء اس از س
خــواری ودور زدن شــهرداریهادقیقا چــه برنامــه 

ــد . ــت دارن ای در دس
گرچــه ایــن دور شــورا در شــهر کرمــان بدلیــل 
برنامــه هــای توســعه ای در دســت اقدام ســخت 
ــای  ــه ه ــهرداران برنام ــن دوران را دارد وش تری
توســعه پنجــم وششــم توســعه را نبایــد از نظــر 
دور داشــته باشــند تــا کرمــان بیــش از ایــن از 

ســایر شــهرها عقــب بمانــد
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خبر

کتابخانه دیجیتال نابینایان در 
کرمان راه اندازی می شود

از  کشــور  نابینایــان  انجمــن  مقــام  قائــم 
صوتــی  و  دیجیتــال  کتابخانــه  انــدازی  راه 
داد. خبــر  کرمــان  در  نابینایــان  ویــژه 

روابــط عمومــی اداره کل کتابخانــه هــا/ جلســه 
کتابخانــه  بهســازی  و  تجهیــز  هماهنگــی 
ــژه  ــه وی ــاد کتابخان ــال و ایج ــان بزرگس نابینای
کــودکان روشــندل بــا حضــور قائــم مقــام 
ــه  ــرکل کتابخان ــور، مدی ــان کش ــن نابینای انجم
هــای عمومــی اســتان و جمعــی از نماینــدگان 
اداره کل  محــل  در  ذیربــط  هــای  دســتگاه 
ــزار شــد. ــتان برگ ــی اس ــای عموم ــه ه کتابخان

ــه  ــرکل کتابخان ــین زاده مدی ــواد حس محمدج
ارائــه  بــه  کرمــان  اســتان  عمومــی  هــای 
ــای  ــه ه ــت کتابخان ــی از وضعی گزارشــی اجمال
ــت:  ــت وگف ــان پرداخ ــتان کرم ــی در اس عموم
132 بــاب کتابخانــه عمومــی بــا یــک  میلیــون 
ــتان  ــطح اس ــاب در س ــد کت ــزار جل و ۶00 ه
کرمــان فعالیــت دارنــد کــه ســال گذشــته یــک 
میلیــون و 500 هــزار جلــد بــه امانــت داده انــد.

ــه  ــا ب ــه م ــروز جامع ــه ام ــه ک ــت: آنچ وی گف
آن نیــاز دارد، پیشــرفت اســت کــه یکــی از 
راههــای تحقــق آن، ارتقــاء ســطح کتــاب و 
کتابخوانــی اســت. وی افــزود: در چهارماهــه 
جلــد  هــزار   500 از  بیــش  امســال  اول 
کتــاب از کتابخانــه هــای عمومــی اســتان 
بــه امانــت رفتــه و  بیــش از یــک میلیــون 
ــد. ــته ان ــه داش ــا مراجع ــه ه ــه کتابخان ــر ب نف

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــین زاده ب محمدجوادحس
ــه گــروه هــای  ــه هــای عمومــی بایــد ب کتابخان
ــد  ــه دهن ــژه ای ارائ ــات وی ــم خدم ــاص ه خ
گفــت: کتابخانــه نابینایــان کرمــان ســال 1384 
در محــل کتابخانــه مرکــزی کرمــان راه انــدازی 
شــده اســت و در حــال حاضر بــا 10 هــزار منبع 
صوتــی، 700 عنــوان کتــاب بریــل بــه 700 نفــر 
عضــو نابینــا وکــم بینــا ارائــه خدمات مــی دهد.

ــوان  ــه اینکــه تاکنــون 150 عن ــا اشــاره ب وی ب
ــا و  ــان گوی ــان کرم ــه نابینای ــاب در کتابخان کت
صوتــی شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: برگزاری 
فعالیــت هــای جنبــی ویــژه روشــندالن و 
ارســال منابــع درخواســتی اعضــا بــه درب 
از  موتــوری  پیــک  طریــق  از  آنهــا  منــازل 
ــد. ــی باش ــه م ــن کتابخان ــای ای ــر فعالیته دیگ

وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا نگاه مثبت شــرکت 
سامســونگ بــه بحــث مســئولیت اجتماعــی در 
قبــال روشــندالن، شــاهد راه انــدازی کتابخانــه 
ــا  ــز ب ــک مرجــع و مرک ــوان ی ــه عن ــان ب نابینای
امکانــات ویــژه در ســطح اســتان کرمان باشــیم.

ــام  ــم مق ــه جلســه منصــور شــادکام قائ در ادام
انجمــن نابینایــان گفــت: انجمــن نابینایــان 
ایــران موسســه خیریــه ای اســت که از ســال72 
ــی،  ــی، رفاه ــه حمایت ــود رادرزمین ــت خ فعالی
اجتماعــی، مشــاوره، فرهنگــی و توانبخشــی بــه 
ــت. ــوده اس ــاز نم ــان آغ ــان و نابینای ــم بینای ک

مــواد  تولیــد   1391 ســال  از  گفــت:  وی 
ــورد توجــه  ــا م ــرای کــودکان نابین ــی ب مطالعات
ویــژه قــرار گرفتــه اســت و بــا هماهنگــی 
ــونگ،  ــرکت سامس ــا ش ــده ب ــام ش ــای انج ه
ایــن  در  مثبتــی  بســیار  اتفاقــات  شــاهد 
بخــش بودیــم کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 
تاســیس 12 کتابخانــه دیجیتالــی و گویــا ویــژه 
کــودکان نابینــا در ســطح کشــور اشــاره کــرد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســایر شــرکت ها 
حــوزه  در  سامســونگ  فعالیــت  می تواننــد 
مســئولیت اجتماعــی را الگــو قــرار دهنــد، 
بخــش  نابینایــان  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
از جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد  بزرگــی 
مطلــق  روشــندل  هــزار   150 قریــب  و 
بــا  افــراد  تــن  هــزار   750 بــه  نزدیــک  و 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــی در کش ــالالت بینای اخت
ــد.  ــیدگی دارن ــزی و رس ــه ری ــه برنام ــاز ب نی
وی افــزود: تاکنــون در زمینــه شــمار نابینایــان 
ــا  ــا الزم اســت ت ــه نشــده ام ــی ارای ــار دقیق آم
ــا وجــود  ــار آنه ــه آم ــدادی ک ــن تع ــرای همی ب
دارد، در زمینــه هــای فرهنگــی، اجتماعــی 
ــت  ــئول، دول ــای مس ــوی نهاده ــی از س ورفاه
زندگــی  شــرایط  بهبــود  بــرای  خیریــن  و 
و فعالیــت آنــان اقداماتــی صــورت پذیــرد.

بــا  ایــران  نابینایــان  انجمــن  مقــام  قائــم 
هــای  دغدغــه  و  هــا  مشــکل  بــه  اشــاره 
ــع  ــت: در واق ــان داش ــان، بی ــش روی نابینای پی
اصلــی  دغدغــه  از  یکــی  فرهنــگ  انتقــال 
نابینایــان اســت کــه بایســتی رســانه هــا و 
خبرگــزاری هــا بــا فرهنــگ ســازی الزم و 
هــای  توانمنــدی  مشــخص  هایــی  برنامــه 
ــد. ــی کنن ــه معرف ــه جامع ــندل را ب ــر روش قش

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
ــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  مدی
و  بیســت  اختتامیــه  در  کرمــان  اســتان 
تجســمی  هنرهــای  جشــنواره  چهارمیــن 
جوانــان گفــت: ایــن جشــنواره تعامالتــی بــود 
ــوری  ــی و کش ــدان کرمان ــان هنرمن ــه می ک

ــت. ــکل گرف ش
سیاســت روشــن/ محمــد رضاعلیــزاده اظهــار 
و  ادبــا  هنرمنــدان،  دیــار  کرمــان  کــرد: 
شــعرای بزرگــی اســت امــا در حــوزه هنرهــای 
مــوزه  دارد.  ویــژه ای  جایــگاه  تجســمی 
هنرهــای صنعتــی کرمــان ظرفیــت بزرگــی در 
ــد از  ــه بع ــر گنجین ــه از نظ ــت ک ــتان اس اس
تهــران دومیــن گنجینــه غنــی کشــور را دارد.

ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــاره ره آورد ای او درب
ــنواره  ــن جش ــه ای ــن ک ــاید همی ــت: ش گف

عزیــز  پیشکســوتان  از  تــا  شــد  بهانــه ای 
کرمانــی تقدیــر کنیــم، بــرای مــا بــس باشــد. 
ــیاهکارزاده  ــای س ــت آق ــا حمای ــی ب از طرف
مدیرعامــل مرکــز موسســه توســعه هنرهــای 
تجســمی معاصــر، کتــاب مــوزه هنرهــای 
معاصــر صنعتــی کرمــان چــاپ خواهــد شــد.

ــن جشــنواره  ــرد: نتیجــه ای ــان ک ــزاده بی علی
تعامالتــی بــود کــه میــان هنرمنــدان کرمانــی 

و کشــوری شــکل گرفــت.
 مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
از چــاپ کتــاب مــوزه هنرهــای  کرمــان 

ــر داد. ــان خب ــی کرم صنع
ــن  ــش ای ــززده در 9 بخ ــرات برگ ــان نف درپای
ــه انتخــاب هیــات داوارن معرفــی  جشــنواره ب

ــر شــدند . و تقدی

ــه  ــنواره ب ــده جش ــر گزی ــرات ب ــامی نف  اس
ــت : ــر اس ــرح زی ش

ــزی،  ــتان مرک ــری از اس ــرا قدی ــتر: زه پوس
علیرضــا  اصفهــان،  از  ســلیمان زاده  زهــره 

عزیــزی از قــم.
تصویرســازی: مینــا مهاجــر از آذربایجــان 
ــه ســعید از خراســان رضــوی،   شــرقی، مرضی

ســارا نیک فیــروز از تهــران.
حجــم: حســین شــیری از تهــران، ســعید 
از  اکبــری  یــزد،  فاطمــه  از  محمــودی 

مازنــدران.
از  مطلّبــی  ســیدعلیرضا  خوشنویســی: 
مازنــدران، هــادی آقایــی از البــرز، امیرعبــاس 

نصیــری از تهــران.
تهــران،  از  قرنجیــک  نازنیــن  طراحــی: 

ــرقی،  ــان ش ــهر از آذربایج ــا جهانش محمدرض
قــم. از  گل محمــدی  امیرمهــدی 

عکاســی: محمــد نظــری از گیــالن، علــی 
ــی از  ــاز دمناب ــران، فرن ــد از ته کربالیی  محم

ــران ته
محمدرضــا  چهــره  بخــش  در  کاریکاتــور: 
ضرغــان از قــم و  عــارف نیــازی از کرمانشــاه، 
در بخــش موضوعــی رضــا حمیــدی مطلــق از 

ــمنان. س
نقاشــی: علــی بهرامــی از تهــران، فاطمــه 
اســداهلل زاده از اصفهــان، آیــدا روزبیانــی از 

ــرز الب
ــا  ــا پارس ــرغ محمدرض ــری: در گل و م نگارگ
ــلیمانی از  ــا س ــب حمیدرض ــم، در تذهی از ق
قزویــن، در نگارگــری میــالد ویلکــی از البــرز.

انجمن های علمی در مسیر رسالت دانشگاه پیش می روند
آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه هشــتمین 
جشــنواره حرکــت دانشــگاه شــهید باهنــر 
ــران،  ــا حضــور تعــدادی از مدی ــان، ب کرم
در  دانشــگاه،  دانشــجویان  و  مســئوالن 
ــای دانشــگاه  ــی نمایشــگاه ه محــل دائم

ــد. ــاح ش ــان، افتت ــر کرم ــهید باهن ش
سیاســت روشــن/ احمــد یوســف زاده؛ 
ــگاه، در  ــی دانش ــور فرهنگ ــر کل ام مدی
آییــن افتتاحیــه جشــنواره گفــت: انجمــن 
هــای علمــی در مســیر رســالت دانشــگاه 
ــی  ــت فرهنگ ــد در معاون ــی رون ــش م پی
ــار  ــت و ب ــم اس ــعه عل ــدف، توس ــز ه نی
ــای  ــن ه ــر دوش انجم ــئولیت ب ــن مس ای

ــت.  ــگاه هس ــی دانش علم
ــر  ــهید باهن ــگاه ش ــزود: در دانش  وی اف
۶0 انجمــن علمــی فعــال داریــم کــه 50 
انجمــن علمــی آن در نمایشــگاه دارای ۶0 

ــد. غرفــه حضــور دارن
دانشــگاه  فرهنگــی  امــور  کل  مدیــر   
تصریــح کــرد: ایــن نمایشــگاه پیــش 
زمینــه نمایشــگاه حرکــت درآذر مــاه 

ســال جــاری در دانشــگاه رازی کرمانشــاه 
اســت و دســتاوردهای یــک ســاله انجمــن 
نمایــش  بــه  دانشــگاه  علمــی  هــای 
گذاشــته مــی شــود، دانشــگاه کرمــان در 
ــت، از  ــنواره حرک ــته در جش ــال گذش س
نظــر تعــداد رتبــه دوم کشــوری را کســب 

کــرد و بــرای جشــنواره حرکــت دانشــگاه 
ــت  ــرار گرف ــورد بررســی ق ــار م رازی ، آث
ــرای  ــر ب ــود 2۶ اث ــر موج ــه از 400 اث ک

ــد. ــه ش ــوری پذیرفت ــگاه کش نمایش
تابســتان  در  کــه  دانشــجویانی  از   وی 
در  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  بــرای 

کرمــان ماندنــد تشــکر کــرد و گفــت: 
ایــن نمایشــگاه در 1000متــر فضــای 
تــا  شــهریور   25 از  نمایشــگاهی 
27شــهریور از ســاعت 10تــا17 دایــر 
خواهــد بــود، در ایــن جشــنواره ۶ کارگاه 
رشــته  از  تخصصــی  21کارگاه  جامــع، 
روز  در  و  دارد،  وجــود  مختلــف  هــای 
دوشــنبه 27 شــهریورماه ســاعت 19در 
بــا  اختتامیــه  مراســم  وحــدت  تــاالر 
ــن جشــنواره  ــر ای ــه برت معرفــی ســه غرف

همــراه خواهــد بــود.
بــودن  مرتبــط  گفــت:  زاده  یوســف   
ــا رشــته، علمــی  موضــوع غرفــه و ارائــه ب
بــودن طــرح هــا و برنامــه هــا، ســرگرمی 
و جــذاب بــودن برنامــه هــا، حضوراعضــای 
فعــال انجمــن در کارگاه هــای جشــنواره، 
برتریــن غرفــه از نــگاه مخاطبیــن، حضــور 
منظــم و نحــوه برخــورد غرفــه داران، 
از  جذابیــت بصــری و طراحــی غرفــه 
ــد  ــر خواه ــه برت ــاب غرف ــای انتخ معیاره

ــود. ب

سینما »قدس شهرستان سیرجان« افتتاح شد
ســینما قــدس ســیرجان بــا حضــور داروغــه 
ــازمان  ــیابی س ــارت و ارزش ــاون نظ زاده، مع
ســینمایی کشــور، حســن پــور نماینــده 
شــورای  مجلــس  در  ســیرجان  مــردم 
ــرکل  ــزاده، مدی ــا علی ــالمی و محمدرض اس
ــان  ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
و جمعــی از عالقــه منــدان بــه هنــر ســینما 
ــتان و  ــی اس ــی و اجرای ــووالن فرهنگ و مس

ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــتان فعالی شهرس
ــاد  ــگ وارش ــی اداره کل فرهن ــط عموم رواب
ایــن مراســم داروغــه زاده،  اســالمی/ در 
ســازمان  ارزشــیابی  و  نظــارت  معــاون 
تــالش  تشــکراز  کشــورضمن  ســینمایی 
مســووالن و مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
انــدازی  راه  جهــت  در  اســتان  اســالمی 
در  ســینما  گفــت:  اســتان،  ســینماهای 
حرکــت بخشــیدن بــه جامعــه نقــش بســیار 
باالیــی دارد و امــروزه ســینما نقــش موثــری 
ــی  ــا م ــه ایف ــک جامع ــگ ی ــج فرهن در تروی

ــد. نمای
ــینمایی  ــار س ــی آث ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــدگاری هن ــذاری و مان ــه تاثیرگ ــور ب کش

ــا  ــورها ب ــزود: کش ــرد و اف ــاره ک ــینما اش س
اســتفاده از ابــزار ســینما و بــا ســاختن فیلــم 
ــه و  ــود را توجی ــای خ ــال و رفتاره ــا اعم ه

ــد. ــی دهن ــوه م موجــه جل
ســازمان  ارزشــیابی  و  نظــارت  معــاون 
ــال  ــت: در س ــار داش ــور اظه ــینمایی کش س
95 ، بیســت میلیــون نفــر مخاطــب ســینما 
داشــتیم و ایــن مخاطــب کــم بدلیــل عــدم 
ــت. ــور اس ــای کش ــتان ه ــینما در شهرس س

محمدرضــا علیــزاده ، مدیــرکل فرهنــگ 
ــز در  ــان نی ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس و ارش
ــیرجان  ــتان س ــت: شهرس ــم گف ــن مراس ای
از  هنــر  و  فرهنــگ  حــوزه  در  دیربــاز  از 
ــد  ــتعداد و توانمن ــا اس ــای ب ــتان ه شهرس

ــت. ــده اس ــوب ش محس
وی افــزود: ایــن شهرســتان و هنرمنــدان آن 
از قابلیــت هــای وســیعی در حــوزه فرهنــگ 
ــینما  ــن س ــاح ای ــد و افتت ــر برخوردارن و هن

فرصتــی بــرای رشــد و شــکوفایی فرهنــگ و 
ــار اســت. هنــر ایــن دی

ــه  ــروز س ــرد: ام ــوان ک ــاد عن ــرکل ارش مدی
ســینما در شهرســتان هــای ســیرجان، انــارو 
زرنــد افتتــاح خواهــد شــد،و بزرگتریــن 
ســینما ، ســینمای قــدس ســیرجان بــا 480 
صندلــی اســت کــه افتتــاح خواهیــم نمــود.

مدیــرکل ارشــاد ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــات  ــردن اتفاق ــدا ک ــه پی ــداد و ادام ــا امت ب
ــا و  ــت ه ــری، ظرفی ــارک فرهنگــی و هن مب
زیرســاخت هــای فرهنگــی اســتان گســترش 

ــد. ــدا کن پی
حســن پــور، نماینــده مــردم شهرســتان 
ســیرجان در مجلــس شــورای اســالمی نیــز 
ــت:  ــتان گف ــووالن اس ــکر از مس ــن تش ضم
ــدازی  ــیرجان در راه ان ــر س ــرکت گل گه ش
ســینما کمــک بســیاری بــه شهرســتان 

ــت. ــوده اس ــیرجان نم س
مدیــر  زاده  تقــی  از  تشــکر  ضمــن  وی 
ــر ســیرجان خواســتارکمک  شــرکت گل که
ــه  ــر خان ــت  تعمی ــرکت جه ــن ش ــی ای مال

ــد. ــتان ش ــن شهرس ــر ای تئات

فرهنگی

احترام به شخصیت زن یکی از عوامل جلوگیری از فروپاشی خانواده است
گفــت:  بردســیر  جمعــه  امــام  ایرنــا/ 
دســتگاههای فرهنگــی نبایــد در مقابــل 
ــذت  ــا و ل ــی معن ــه ازدواج را ب ــانی ک کس
ــع  ــد و در واق ــی دانن ــوب م ــی را مطل جوی
ــتند ،  ــه هس ــری در جامع ــه گ ــروج اباح م

ــد. ــکوت کنن س
ــم  ــا/ حجــت االســالم والمســلمین میث ایرن
تــارم در خطبــه هــای نمازجمعــه بردســیر 
از  آن  جوانــان  کــه  ای  جامعــه  افــزود: 
ــه  ــند و ب ــردان باش ــواده رویگ ــکیل خان تش
دالیــل اقتصــادی یــا روانــی از تشــکیل 
خانــواده هــراس داشــته باشــند، نتیجــه اش 
ــاری اســت. ــد و ب ــی بن ــج مفاســد و ب تروی
ــث  ــواده را باع ــه خان ــدادن ب ــت ن وی اهمی
افزایــش طــالق هــا دانســت و گفــت: 
ــی قیــد و شــرط معاشــرت  ــج آزادی ب تروی
زن و مــرد، باعــث متالشــی شــدن خانــواده 
ــل  ــن عوام ــی از مهمتری ــود و یک ــی ش م

ــواده نگــرش صحیــح  اســتحکام بنیــان خان
ــت. ــگاه زن اس ــه جای ب

ــه  ــای وارد ب ــیب ه ــه آس ــاره ب ــا اش وی ب
ــه شــخصیت زن  ــرام ب ــواده گفــت: احت خان
یکــی از عوامــل جلوگیــری از فروپاشــی 
ــه  ــالم نتیج ــواده س ــت و خان ــواده اس خان
ــت  ــا کفای ــران ب ــالم و مدی ــه س اش جامع
آینــده و اعضــای ســالم و بــا اخــالق جامعــه 

ــود. ــد ب خواه
ــواده در  ــش خان ــاره نق ــن درب وی همچنی
ــه  ــی جامع ــت روان ــالمت و امنی ــاد س ایج
گفــت: بــر اســاس قــرآن کریــم، ازدواج 
ایجــاد مــی کنــد و  آرامــش و مــودت 
ــش و  ــاد آرام ــل ایج ــواده عام ــکیل خان تش

ــت. ــه اس ــی جامع ــه اصل پای
ــت:  ــه گف ــیر در ادام ــه بردس ــب جمع خطی
آمریــکا ایــن آرزو را بــه گــور مــی بــرد کــه 
بتوانــد از مراکــز نظامــی جمهــوری اســالمی 

ــور و  ــر کش ــه ه ــد. بلک ــد کن ــران بازدی ای
ســازمانی کــه چنیــن قصــدی داشــته باشــد 
بــه مقصــود خــود نخواهــد رســید و بازدیــد 
از مراکــز نظامــی جمهــوری اســالمی ایــران 

خــط قرمــز نظــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضــع تحریــم هــای 
ــرای برخــی شــخصیتها و  ــکا ب ــد آمری جدی
شــرکتهای ایرانــی گفــت: آمریــکا همچنــان 
بــه نقــض برجــام ادامــه مــی دهــد امــا بــه 
ــض  ــران را ناق ــه ای ــت ک ــن اس ــال ای دنب

ــد. ــی کن ــام معرف برج
وی گفــت : امیدواریــم دســتگاه دیپلماســی 
ــی و  ــه داخل ــم در صحن ــد ه ــران بتوان ای
ــاوه  ــخ ی ــی پاس ــن الملل ــه بی ــم در عرص ه
ــا  ــه دنی ــد و ب ــکا را بده ــای آمری ــی ه گوی
ــه  ــت ک ــکا اس ــن آمری ــه ای ــد ک ــت کن ثاب
عهدشــکن اســت و ایــران همــواره بــه 

ــت. ــد اس ــادار و متعه ــود وف ــان خ پیم

دســتگاه  البتــه  گفــت:  ادامــه  در  وی 
دیپلماســی ایــران ضمــن پــای بنــدی 
ــا  ــب ب ــد متناس ــد بتوان ــش بای ــه تعهدات ب
ــران پاســخ مناســبی  ــای دیگ ــض عهده نق
ــل مناســب  ــد و عکــس العم ــا بده ــه آنه ب
بگــذارد  نبایــد  ایــران  و  بدهــد  نشــان 
ــه  ــودش را ب ــن خ ــای دروغی ــکا ادع آمری
بهانــه بازدیــد از مراکــز نظامــی ایــران 

ــرد . ــش بب پی
ــت:  ــن گف ــارم همچنی ــالم ت ــت االس حج
امــروز مــردم مظلــوم میانمــار بــا بــی 
رحمانــه تریــن شــکل مــورد تجــاوز و 
تهاجــم قــرار گرفتــه انــد و مصیبتــی بــزرگ 

در جهــان اســالم در حــال رخ دادن .
وی افــزود: امیــد اســت کشــورهای اســالمی 
ــی و راه  ــاره ای اساس ــا چ ــوند ت ــد ش متح
ــردم  ــن م ــع آالم ای ــرای رف ــوری ب ــی ف حل

ــج کشــیده بیندیشــند. ــوم و رن مظل
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یادداشت

المپیاد محالت شهر کرمان،
 اقدامی مثبت و حرکتی رو به جلو

عرفان امیر خسروی
ــئولین ورزش  ــور مس ــا حض ــش ب ــدی پی چن
هیئت هــای  روســای  از  جمعــی  و  اســتان 
ــاد ورزشــی محــالت  ورزشــی، از لوگــوی المپی
شــهر کرمــان رونمایــی شــد و پــس از گذشــن 
چنــد روز رســما اســتارت رقابت هــای ایــن 
ــن  ــدود 2000 در ای ــا ح ــد ت ــاد زده ش المپی
المپیــاد بــه رقابــت بــا یکدیگــر بپردازنــد. 
آییــن  در  امیری خراســانی  محمدتقــی 
ــی از لوگــوی المپیــاد ورزشــی محــالت  رونمای
ــال  ــه دنب ــود: »ب ــرده ب ــالم ک ــان اع شــهر کرم
برنامــه ریــزی و ایجــاد اســتراتژی مناســب 
تفاهــم  اهــداف  کــردن  عملیاتــی  بــرای 
ــا  ــتیم. ب ــور  هس ــه مح ــرد محل ــا رویک ــه ب نام
ــالت در  ــی مح ــای ورزش ــاد ه ــزاری المپی برگ
شهرســتان هــای مختلــف اســتان شــور، نشــاط 
ــی و در  ــای اجتماع ــیب ه ــگیری از آس و پیش
نهایــت ورزش هــای همگانی را توســعه خواهیم 
داد. اولیــن برنامــه  المپیــاد ورزشــی محالت در 
اســتان کرمــان بــا همــت اداره ورزش و جوانــان 
ــد و در  ــد ش ــروع خواه ــان ش ــتان کرم شهرس
شهرســتان هــای اســتان کرمــان بــه خصــوص 
ــدی  ــان بن ــا زم ــتان ب ــروم اس ــق مح در مناط
ــی   مناســب  در راســتای توســعه ورزش همگان
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــد. امیدرواری ــد ش ــرا خواه اج
ــترش  ــتای گس ــده  در راس ــن ش ــداف تعیی اه
انجــام  بــه  خوبــی  بــه  را  همگانــی  ورزش 
ــت  ــری در جه ــت گام موث ــانیم و در نهای برس
ایجــاد شــور و نشــاط، انگیــزه و ســالمتی 
مــردم اســتان کرمــان برداریــم.« همــان طــور 
از ســخنان مدیــرکل ورزش مشــخص  کــه 
اســت، یکــی از اهــداف برگــزاری المپیــاد 
محــالت شــهر کرمــان توســعه ورزش همگانــی 
اســت، پــس بایــد ایــن اقــدام را ســتود و 
ــه  ــت روب ــن حرک ــه ای ــک ب ــتای کم در راس
ــالت  ــی مح ــاد ورزش ــرد. المپی ــدام ک ــو اق جل
ــایر  ــرای س ــی ب ــد الگوی ــان می توان ــهر کرم ش
ــوص  ــد، علی الخص ــتان باش ــتان های اس شهرس
کــه  کم برخوردارتــر  شهرســتان های 
ــد.  ــی ندارن ــت آن چنان ــا ورزش قراب ــردم ب م
ــال  ــه س ــال ب ــهروندان س ــی از ش ــد باالی درص
دچــار مشــکالت عدیــده ای کــه ناشــی از بــی 
تحرکــی و زندگــی ماشــینی اســت مــی شــوند 
ــه  ــرای جامع ــت ب ــری اس ــگ خط ــن زن و ای
بیمــاری کــه در ســال های آینــده خواهیــم 
ــاد ورزش  ــر المپی ــی نظی ــذا اقدامات ــت، ل داش
و  رقابتــی  ورزش  فرصــت  کــه  شــهروندی 
ــد را  ــرار می ده ــردم ق ــار م ــج را در اختی مهی
بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و بــرای گســترش 
آن همراهــی کــرد. ثبت نــام حــدود 2000 
نفــر از شــهروندان کرمانــی در اولیــن دوره 
ــان دهنده  ــان نش ــهر کرم ــالت ش ــاد مح المیپ
ــت اندرکاران  ــا دس ــان ب ــردم کرم ــی م همراه
برگــزاری ایــن المپیــاد اســت کــه قطــع 
دوره هــای  در  اســتقبال  ایــن  یقیــن  بــه 
ــتری  ــراد بیش ــد و اف ــد ش ــتر خواه ــد بیش بع
ــی  ــای ورزش ــن رقابت ه ــرکت در ای ــرای ش ب
ــئولین  ــا مس ــرد. مطمئن ــد ک ــام خواهن ثبت ن
برگــزاری ایــن المپیــاد هــم در ســال های 
افزایــش  را  ورزشــی  رشــته های  آینــده 
ــلیقه ها  ــه س ــا هم ــراد، ب ــه اف ــد داد ک خواهن
بتواننــد در ایــن مســابقات شــرکت کننــد. 
»ایجــاد شــور و نشــاط، انگیــزه و ســالمتی 
ــاد  ــن المپی ــداف ای ــر از اه ــی دیگ ــردم« یک م
ــن  ــداوم چنی ــا ت ــا ب ــه حتم ــده ک ــوان ش عن
ایــن  بــه  برگزارکننــدگان  برنامه هــای 
ــک  ــه ی ــرا ک ــید چ ــد رس ــز خواهن ــدف نی ه
ــور  ــق ش ــرای تزری ــه را ب ــو و خالقان ــرد ن رویک
و نشــاط بــه جامعــه در پیــش گرفته انــد.

ــن  ــت اندرکاران ای ــه دس ــد از هم ــان بای در پای
المپیــاد ورزشــی تشــکر ویــژه کــرد و بــه همــه 
آنــان کــه کمــک کرده انــد حتــی مردمــی کــه 
ــت  ــدان رقاب ــدم در می ــد و ق ــام کرده ان ثبت ن
ــا اداره  ــت ام ــید گف ــته نباش ــته اند، خس گذاش
ورزش و جوانــان شهرســتان کرمــان کــه در 
راســتای عملیاتــی کــردن ایــن المپیــاد پیــش 
ــم  ــی ه ــات خوب ــته اقدام ــده و توانس ــدم ش ق
انجــام دهــد، شایســته تقدیــر بیشــتری اســت. 

ورزشی

علی ایرانمنش، پیشکسوت فوتبال و نایب رئیس هیئت فوتبال استان کرمان:
کار نیکو و شایسته تجلیل از پیشکسوتان باید در تمام کشور دنبال شود

نایــب  و  کرمــان  فوتبــال  پیشکســوت 
اســتان  ایــن  فوتبــال  هســئت  رئیــس 
ــتباهات  ــه اش ــتیم ک ــدوار هس ــت: امی گف
ــر،  ــای گل گه ــب تیم ه ــل از جان ــل قب فص
ــل  ــنجان حم ــس رفس ــان و م ــس کرم م
ایــن  هســتیم  بیــن  خــوش  و  نشــود 
برتــر  لیــگ  در  می تواننــد  هــا  تیــم 
امیدواریــم  و  باشــند  داشــته  حضــور 
ــد. ــی کنن ــی ط ــه خوب ــودی را ب ــیر صع س
ــا سیاســت  علــی ایرانمنــش در گفت وگــو ب
فوتبــال  تیــم  ســه  مــورد  در  روشــن 
ــان و مــس رفســنجان  گل گهــر، مــس کرم
کــه بــه عنــوان نماینــدگان اســتان کرمــان 
در لیــگ دســته یــک حاضرنــد، اظهــار 
ســه  ایــن  فوتبــال  هیئــت  داشــت: 
تیــم را مایــه افتخــار و بزرگــی اســتان 
اســت  ایــن  تمــام تالشــش  و  می دانــد 
کــه ایــن تیم هــا بــه نحــو احســنت و 
دهنــد  انجــام  را  کارشــان  شایســتگی 
و بــرای کرمــان افتخــار کســب کننــد. 
ــه  ــم ب ــه مه ــزی ک ــه داد: آن چی وی ادام
نظــر مــی رســد ایــن اســت کــه بایــد 
ــه  ــگاه ها چگون ــت گذاری باش ــم سیاس ببینی
اســت بــه ایــن ترتیــب کــه تدابیــری 
ــه  ــگاه ها ک ــب باش ــود از جان ــیده ش اندیش
مربیــان بتواننــد کارشــان را بــه خوبــی 
انجــام دهنــد. مــا ســال قبــل شــرایط 
خــوب و ایده آلــی داشــتیم و دو تیــم از 
ایــن ســه تیــم می توانســتند بــه لیــگ 
ــد.  ــفانه نش ــه متاس ــد ک ــود کنن ــر صع برت
مربیــان  انتخــاب  مــورد  در  ایرانمنــش 
جــوان و بومــی بــرای مــس کرمــان و 
رفســنجان خاطرنشــان ســاخت: اتفاقــی 
کار  داده،  رخ  اســتان  فوتبــال  در  کــه 
ــال  ــه ف ــه ب ــت ک ــی اس ــته و نیکوی شایس
نیــک می گیریــم و ایــن بهــا دادن بــه 
جامعــه مربیــان اســتان قابــل تقدیــر اســت. 
وی افــزود: امــا آن چــه مهــم و حائــز 
اهمیــت اســت آقایــان ســامره و نخعــی کار 
ــه  ــه گون ــد ب ــد و بای خطیــری برعهــده دارن
ای کار کننــد کــه نماینــده شایســته ای 
ــگاه  ــه ن ــند ک ــتان باش ــان اس ــرای مربی ب
و  مــس  شــرکت  مســئولین  و  مدیــران 
ایــن دو باشــگاه نســبت بــه مربیــان بومــی 
عــوض شــود. هــردو مربــی صاحب نــام 
هســتند و توانایی  هــای باالیــی داشــتند 
ــت  ــن اس ــردم ای ــار م ــا و انتظ ــار م و انتظ
ببرنــد. پیــش  را  کار  خوبــی  بــه  کــه 
ایــن پیشکســوت فوتبــال در مــورد فضــای 
کلــی ورزش اســتان گفــت: خوشــبختانه 
ــرکل  ــوان مدی ــه عن ــدی را ب ــر توانمن مدی
صاحــب  کــه  داریــم  اســتان  ورزش 
تحصیــالت علمــی و آشــنا بــه ورزش اســت 
و فــردی شایســته، جــوان و پرانــرژی اســت. 
ایرانمنــش اضافــه کــرد: امیدواریــم بــا 
ــک  ــیم و ی ــته باش ــکاری داش ــر هم یکدیگ
ــه وجــود اوریــم کــه فواصــل  شــرایطی را ب
افــرادی کــه بایــد در جامعــه ورزش کار 
ــوی  ــم ق ــک تی ــم و ی ــم کنی ــد را ک کنن
را  تیــم  ایــن  اگــر  و  و همانــگ شــویم 
ــوب  ــای خ ــا روزه ــود مطمئن ــکیل ش تش
داشــت. خواهیــم  ورزش  در  روشــنی  و 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ترانســفر 

بازیکــن از کرمــان بــه تیم هــای بــزرگ 
و صاحــب نــام هماننــد ســایر اســتان ها 
چنــان پررنــگ نیســت، اظهــار داشــت: 
هــرگاه و هرجــا بخواهیــم شــاهد موفقیــت 
و پیشــرفت باشــیم بایــد یــک برنامه ریــزی 
طوالنــی مــدت داشــته باشــیم. وقتــی 
اســتعدادها  شــکوفایی  بحــث  مــورد  در 
بایــد  مســلما  می شــود،  گفتــه  ســخن 
ــا  ــود فیف ــد. خ ــم باش ــته ای فراه ــک بس ی
ــد در  ــان رش ــه خواه ــان چ ــد چن می گوی
فوتبــال هســتید بایــد روی بخــش جوانــان 
و همچنیــن توســعه اقتصــاد موفــق بشــوید. 
ایرانمنــش ادامــه داد: وقتــی نــگاه مــی 
کنیــم، می بینیــم در بخــش رده هــای ســنی 
ــه دلیــل مشــکالت  فعالیــت می شــود امــا ب
ــای  ــد، رده ه ــه باشــگاه ها دارن ــده ای ک عدی
ســنی مــا کــم رنــگ دیــده می شــود. 
ــه توســعه بهتــری  ــد ب ــا بای آکادمی هــای م
ــرایط  ــکل و ش ــن ش ــا ای ــد و ب ــت یاب دس
ــه جایــی نخواهنــد رســاند. مســلما مــا را ب
نایــب رئیــس هیئــت فوتبــال در مــورد 
ــای  ــر کار آکادمی  ه ــت ب ــن هیئ ــارت ای نظ
ــال در  ــت فوتب ــرد: هیئ ــوان ک ــال عن فوتب
ــه  ــی ب ــک بحث ــال ی ــعه فوتب ــش توس بخ
ــه  ــک کمیت ــه ی ــتعدادیابی دارد ک ــام اس ن
اســتعدادیابی و جوانــان دارد که اســتعدادها 
ــه تیم هــای ملــی معرفــی  را شناســایی  و ب
می کنــد امــا ایــن کــه مــا چــه دخالتــی در 
ــیم  ــته باش ــم داش ــگاه ها می توانی ــور باش ام
کــه وظیفــه کمیتــه ارزیابــی و نظــارت 
فضــای  یــک  باشــگاه ها  البتــه  اســت. 
ــا  ــد و م ــان دارن ــرای خودش ــی ب اختصاص
نمی توانیــم خــط و مشــی بــه آن هــا دهیــم. 
وی افــزود: باشــگاه ها بــا فرهنــگ و فلســفه 
ــم  ــا نمی توانی ــد و م ــان کار می کنن خودش
در  مــا  دهیــم.  مشــی  و  بهشــان خــط 
ــرده،  ــا ک ــیون مهی ــه فدراس ــی ک چارچوب
ــوذ داشــته باشــیم  ــت و نف ــم دخال می  توانی
ــویم.  ــم وارد ش ــا نمی توانی ــر از آن م و غی
آکادمــی بایــد یــک مدیــر فنــی توانمنــد بــا 
آگاهــی علمــی بــاال داشــته باشــد و فلســفه 
و فرهنــگ آن باشــگاه مشــخص باشــد کــه 

ــه  ــی ک ــوری و درس های ــت. تئ ــی هس چ
ــد  ــخص باش ــد مش ــاده کن ــد پی می خواه
ــد آن درس را  ــم بتوان ــی ه ــر فن و آن مدی
ــد  ــاده کن ــه پی ــای پای ــام بچه ه ــرای تم ب
کــه آن هــا راهــی تیــم بزرگســاالن شــوند. 
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــش در پاس ایرانمن
ــا چــه میــزان باشــگاه های مــس کرمــان،  ت
ــت  ــرای تس ــر ب ــنجان و گل گه ــس رفس م
گیــری از رده هــای ســنی بــا هیئــت فوتبــال 
ــت  ــت: باشــگاه ها از هیئ ــد، گف ــل دارن تعام
فوتبــال فقــط یــک مجــوز می گیرنــد ولــی 
باشگاه هاســت  ایــن  رســالت  و  وظیفــه 
کــه در اقصــی نقــاط اســتان اســتعدادیابی 
کننــد و بازیکنــان خــوب را انتخــاب کننــد. 
وی اضافــه کــرد: االن چنــد آکادمــی داریــم 
می کننــد  طــی  را  تکاملــی  ســیر  کــه 
و مــدارس فوتبالــی داریــم کــه مجــوز 
دارنــد و مشــغول بــه فعالیــت هســتند. 
ــک  ــزرگ ی ــگاه های ب ــه باش ــوب ک ــه خ چ
هماهنگــی بــه وجــود آورنــد تــا از فعالیــت 
ایــن مــدارس فوتبــال اســتفاده کننــد.
ــا  ــتان ب ــال اس ــت فوتب ــس هیئ ــب رئی نای
اشــاره بــه حضــور یــک تیــم داوری خوبــی 
از اســتان کرمــان بــه لیــگ برتــر و برنامــه 
ــی  ــن فعالیت های ــداوم چنی ــرای ت ــزی ب ری
ــد  ــانی بای ــع انس ــرورش مناب ــت: در پ گف
ــی  ــروز داوران ــر ام ــود، اگ ــادی ش ــت زی دق
تــا ایــن حــد رشــد یافتنــد بایــد بــه هیئــت 
فوتبــال تبریــک گفــت کــه در بخــش 
منابــع انســانی خــوب کار کــرده اســت.
را  اســتعدادها  بایــد  مــا  داد:  ادامــه  وی 
ــم  ــذب کنی ــپس ج ــم و س ــایی کنی شناس
و آمــوزش دهیــم. مرحلــه بعــد بکارگیــری 
اشتباهاتشــان  تــا  اســت  افــراد  ایــن 
مرحلــه  و  شــود  کاســته  کار  انجــام  در 
نیروهاســت.  نگهــداری  و  حفــظ  بعــد 
ایــن کارشــناس فوتبــال در پاســخ بــه ایــن 
ــم در  ــا می توانی ــا م ــد آی ــه بگویی ــوال ک س
پایــان فصــل شــاهد صعــود نماینــدگان 
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــه لی ــان ب ــتان کرم اس
باشــیم، گفــت: خیلــی خــوش بیــن هســتم. 
ــم  ــل ه ــل قب ــا دو فص ــش ی ــل پی ــه فص ب

نــگاه کنیــد نماینــدگان مــا شــرایط خوبــی 
داشــتند بــرای صعــود بــه لیــگ برتــر. 
ایرانمنــش ادامــه داد: مــا در شــروع فصــل 
فوتبــال  جامعــه  امیدواریــم  و  هســتیم 
ــی  ــرفت خوب ــق و پیش ــاهد رون ــتان ش اس
باشــد. بــرای مربیــان کــه در راس کادر 
فنــی دو تیــم بــزرگ کشــور هســتند، خوب 
بدرخشــند و کــم اشــتباه ظاهــر شــوند 
ــد  ــی رادارن ــن توانای ــه ای ــد ک ــت کنن و ثاب
کــه ســرمربی تیم هــای بــزرگ باشــند. 
ــن  ــرای ای ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی وی ســپس ب
ــد  ــه بای ــک »چ ــد ب ــم بای ــود کنی ــه صع ک
کــه  کســانی  همــه  بــرای  را  کــرد«ی 
در  اســتان  نماینــدگان  مشــتاق حضــور 
ــم،  ــود آوری ــه وج ــتند، ب ــر هس ــگ برت لی
ــن  ــئله ای ــن مس ــاخت: اولی ــان س خاطرنش
اســت کــه بایــد یــک تغییــر نگــرش داســته 
ــک  ــد ی ــه بای ــن مرحل ــد از ای ــیم و بع باش
برنامه ریــزی  و  باشــیم  داشــته  برنامــه 
انجــام دهیــم و از مراکــز علمــی در نوشــتن 
برنامــه اســتفاده کنیــم. تفکــرات  ایــن 
ــال  ــتدار فوتب ــراد دوس ــه اف ــش هم و بین
باشــد. هــدف  بــه  نزدیــک  اســتان  در 
و  همــکاری  یــک  افــزود:  ایرانمنــش 
هماهنگــی الزم اســت وجــود داشــته باشــد 
کــه اگــر ایــن مهــم عملیاتــی شــود مطمئنــا 
دســتیابی بــه هــدف آســان می شــود. بایــد 
صحیــح، بــه موقــع و درجهــت اهــداف 
ــگاه ها  ــران باش ــود. مدی ــه ش ــم گرفت تصمی
ــا  ــه نقده ــرا ک ــند چ ــر باش ــد نقدپذی بای
در شــکوفایی کار بســیار موثــر هســتند. 
ــد  ــه بای ــیم بلک ــت باش ــر فرص ــد منتظ نبای
ــم  ــق کنی ــان خل ــرای خودم ــا را ب فرصت ه
و اگــر ایــن مــوارد رعایــت شــود می توانیــم 
یــک نماینــده در لیــگ برتر داشــته باشــیم.
فوتبــال کرمــان کــه  ایــن پیشکســوت 
همــراه   بــه  مشــهد  در  پیــش  چنــدی 
فوتبــال  پیشکســوتان  از  نفــر  چنــد 
ــود،  ــه ب ــرار گرفت ــل ق ــورد تجلی ــور م کش
کــرد:   عنــوان  مراســم  ایــن  مــورد  در 
جنــاب  گرامیداشــت  بــرای  مراســمی 
ــالک  ــه پ ــد ک ــزار ش ــی برگ ــای قیاس آق
افتخــاری بــرای ایشــان رونمایــی شــد. 
جنــاب آقــای قیاســی از پیشکســوتان و 
زحمت کشــان اســتان خراســان رضــوی 
و فوتبــال ایــران و از مربیــان برجســته، 
بــا  فلســفه  صاحــب  و  نــام  صاحــب 
توانایی هــای بــاال در ایــن حــوزه اســت.
ــه  ــهد ب ــهرداری مش ــرد: ش ــه ک وی اضاف
همیــن دلیــل کار بزرگــی انجــام داد و 
از اســاتید و عزیزانــی دعــوت بــه عمــل 
آوردنــد بــرای حضــور در ایــن مراســم. 
جنــاب آقــای دکتــر احمــدی، معــاون وزیــر 
ورزش، جنــاب آقــای دکتــر ذوالفقارنســب، 
کانــون  رئیــس  و  ورزش  وزیــر  مشــاور 
همچنیــن  و  ایــران  فوتبــال  مربیــان 
پیشکســوت  حاج رضایــی  امیــر  آقــای 
ــور  ــه حض ــن برنام ــال در ای ــتاد فوتب و اس
بــود  شایســته ای  و  نیکــو  کار  داشــتند. 
ــر  ــت در سرتاس ــن حرک ــم ای ــه امیدواری ک
ــه  ــوتانی ک ــود و پیشکس ــزار ش ــور برگ کش
و  هســتند  حیــات  قیــد  در  نوعــی  بــه 
خانــه نشــین شــده اند، تجلیــل شــوند.

کرمان، میزبان اولین اردوی تیم ملی بانوان سپک تاکرا
ســجاد صفاهانــی زاده رییــس کمیتــه ســپک 
تاکــرای اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه 
کرمــان پتانســیل باالیــی در ایــن رشــته دارد 
گفــت: از جمــع 17 بازیکــن دعــوت شــده بــه 
تیــم ملــی 3نفــر کرمانــی هســتند و4نفــر نیز 
ــه عنــوان ذخیــره در ایــن اردو از بازیکنــان  ب

کرمانــی دعــوت کــرده ایــم.
ــا  ــتان ب ــرای اس ــپک تاک ــه س ــس کمیت ری
ــی  ــوان کرمان ــی بان ــار آفرین ــه افتخ ــاره ب اش
گفــت: تیــم بانــوان کرمــان در تیرمــاه امســال 
ــر18 ســال وبزرگســاالن مقــام اول  در رده زی

ــد. ــرده ان ــب ک ــور را کس کش
صفاهانــی زاده ضمــن تشــکر از کادر فنی تیم 
کرمــان گفــت: بی شــک زحمــات خانــم آزاده 
فرخیــان مربــی زیــر18 ســال و خانــم زهــرا 
ــراه  ــه هم ــاالن ب ــی بزرگس ــی مرب ــدس ول ق
مشــاوره هــای آقــای یوســفی مربــی آقایــان 

ــرای  ــپک تاک ــم س ــت تی ــده اس ــب ش موج
ــوان کرمــان در ســطح کشــور بدرخشــد. بان

ــی  ــای ورزش ــم ه ــفانه تی ــزود: متاس وی اف
ــرکتها  ــد ش ــدارد و میطل ــبی ن ــه مناس بودج

از بودجــه  اندکــی  و کارخانجــات درصــد 
خــود را جهــت حمایــت از تیمهــای ورزشــی 

ــد. ــاص دهن اختص
ــا بیــان اینکــه اولیــن اردوی  صفاهانــی زاده ب

تیــم ملــی بانــوان در حــال برگزاریســت 
ــر  ــا 3 مه ــهریور ت ــن اردو از25 ش ــت: ای گف
مــاه در کرمــان در حــال برگزاریســت و عالقــه 
منــدان میتواننــد بــه مجموعــه ورزشــی 
ســعادت جهــت بازدیــد از ایــن اردو مراجعــه 

ــد. نماین
ریــس کمیتــه ســپک تاکــرای اســتان افــزود: 
امیدواریــم بازیکنــان کرمانــی در اردوی تیــم 
ملــی پتانســیل خــود را بــه نمایــش بگذارنــد 
ودر کنــار ســایر بازیکنــان در مســابقات تایلند 

بــرای کشــور افتخــار آفرینــی کننــد.
شــرکت  از  پایــان  در  زاده  صفاهانــی 
خــودرو  کارمانیــا  پویــان،  شــکوفاصنعت 
و رســتوران مکــث تشــکر کــرد و افــزود: 
ــرای  ــم ایــن شــرکتها در ادامــه راه ب امیدواری
ــاری  ــا را ی ــی م ــابقات جهان ــرکت در مس ش

ــد. کنن
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