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ـی معــاون
تکیــه ِ
زدن مجــدد اســحاق جهانگیــری بــر کرسـ ِ
اولــی دولــت دوازدهــم مــی توانســت امــری بدیهــی تلقــی
ـی نوظهــور در
گــردد ،اگــر شــاهد حضــور یــک حســن روحانـ ِ
ـن دولــت دوم اش نبودیــم .آنقــدر
ـش» بامدادیـ ِ
«گــرگ و میـ ِ
از انتخــاب مجــدد جهانگیــری ذوق کــرده بودیــم کــه انــگار
نــه انــگارَ « ،مالحـ ِ
ـت» سیاســی آن مــرد کرمانــی بــود کــه در
ـن» حســن ،ایــران گرفتــه و «بــه اتفــاق» بــوده
«حسـ ِ
کنــار ُ
کــه آن اتفــاق بــزرگ رخ داده و همــان جــا بــود کــه جرقــه
هــایِ مخاطــره آمیــ ِز یــک پرســش ،در بــاو ِر  24میلیــون
ایرانــی مبهــوت ،زده شــد ،کــه «ایــن روحانــی آیــا همــان
ِ
ـی اردیبهشــت اســت؟!» مــروری بــر ســخنرانی هــای
روحانـ ِ
شــیخ ُســرخه ،در میتینــگ هــای پرشــور اردیبهشــت مــاه
دادن میــدان بــه
بیــم وا
نشــان مــی دهــد کــه روحانــی از
ِ
ِ
رقیــب کــم تجربــه اش ،آنچنــان بــر لبــه تیــز خــط قرمزهــا،
بــه دلبــری پرداخــت و وعــده هــای آنچنانــی داد ،کــه خیلــی
هــا در آن زمــان ،مــات و انگشــت بــه دهــان ،از خــود مــی
ـی فروردیــن
پرســیدند کــه «ایــن روحانــی آیــا همــان روحانـ ِ
اســت؟!» پــس از حماســه  29اردیبهشــت امــا ،عصبانیــت
شــیخ تدبیــر ،در تقابــل بــا خشــم شــدید جریــان رقیــب،
عجیــب تــر بــود و خیلــی از ُعقــای اصالحــات را بــه واکنــش
وا داشــت کــه آنهــا باختــه انــد دکتــر! تــو چــرا آب در آســیاب
خشمشــان مــی ریــزی؟!
روحانی پسا اردیبهشت ،در عرصه سیاسی ..
به هر روی،
ِ
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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  5دفتــر 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  .2کمــک هزینــه ســفر بــه جزیــره زیبــای کیــش «اســامی برنــدگان هــر شــماره در شــماره بعــد اعــام مــی گــردد».
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سیاسی
خبر

با پرچم اصالحات وارد
می شویم

رئیــس فراکســیون امیــد پیــش بینــی
کــرد کــه جریــان اصالحــات در انتخابــات
ســال  98ورود ائتالفــی نخواهــد داشــت.
شــفقنا /محمدرضــا عــارف بــا اشــاره بــه برخــی
افــراد کــه بــا لیســت امیــد وارد مجلــس شــدند
و اندکــی بعــد بــه آن پشــت کردنــد ،گفــت« :در
انتخابــات ســال  ۹۸بــا پرچــم اصــاح طلبانــه
وارد مــی شــویم یعنــی ائتــاف نمــی کنیــم؛ بــه
انــدازه کافــی هــم نیــرو داریــم و بــا تعاملــی کــه
بــا شــورای نگهبــان داریــم و بــا تغییــر نگرشــی
کــه در برخــی از نهادهــای حاکمیتــی نســبت بــه
جریــان اصالحــات بــه وجــود آمده اســت انشــااهلل
بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه تاییــد صالحیتهــا
رونــد عــادی و قانونــی را طــی کنــد و هماننــد
انتخابــات شــوراها بــا تــورم نیــرو مواجــه باشــیم.
وی افــزود :در ســال  ۹۴ائتالفــی کــه کردیــم
فقــط بــه دلیــل کمبــود نیــرو نبــود .بــه هــر
حــال در ایــن ســال بــا رد صالحیتهــای
گســترده نیروهــای اصــاح طلــب رو بــه رو
شــدیم امــا در کل جریــان اصالحــات ،جاذبــه
بــاال دارد و اعتقــاد بــه جــذب دارد .مــا اعتقــاد
داریــم کــه نیروهــای برجســته و متعهــد را
جــذب کنیــم بنابرایــن راهبــرد آن زمــان ایــن
بــود کــه نیروهــای برجســته و مناســبی کــه
میتواننــد در ایــن اردوگاه قــرار بگیرنــد را
شناســایی کنیــم امــا دولــت تدبیــر و امیــد روی
کار آمــده بــود و تفکــر و رویکــردی داشــت کــه
بــا رویکــرد اصالحــات همســو بــود .بنابرایــن
در شــورای عالــی اصــاح طلبــان بحثهــای
زیــادی داشــتیم و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم
بــرای اینکــه بتوانیــم مســیر عقالیــت و خــرد
جمعــی را بهتــر ادامــه دهیــم بایــد بــا طرفــداران
دولــت یــا نیروهــای اعتــدال ائتــاف کنیــم.
عــارف ادامــه داد :بنابرایــن ائتالفــی کــه انجــام
شــد بیشــتر ائتــاف اصــاح طلبــان و حامیــان
دولــت بــود .حــاال ایــن بحــث هــم مطــرح بــود
کــه اگــر بگوییــم حامیــان دولــت ،آنوقــت ایــن
بحــث عنــوان میشــود کــه مگــر اصــاح طلبــان
حامیــان دولــت نیســتند؟ پــس باید گفت بیشــتر
حامیــان دولتــی کــه در جریــان اصالحــات نبودند
یعنــی اصــاح طلــب بــه مفهــوم شناســنامهای
نبودنــد .مــورد نظــر ائتــاف  ۹۴بودنــد .در تهــران
بعــد از ارزیابــی کــه انجــام دادیــم  ۶۰نفــر نیــروی
کیفــی کــه در لیســت قــرار بگیرنــد ،داشــتیم.
وقتــی وارد پروســه ائتــاف شــدیم طبیعتــا
افــرادی را از طرفــداران دولــت در لیســت ائتالفــی
قــرار دادیــم .در گام ســوم بحثــی جــدی داشــتیم
کــه آیــا ایــن ائتــاف جــواب داده اســت یــا نــه؟
لیســت امیــد شــکل گرفــت و متاســفانه قبــل از
شــروع مجلــس و بعــد از آن ،در ماههــای اول یــک
تعــداد از افــرادی کــه بــا ایــن نــگاه در لیســت
امیــد قــرار داده بودیــم در فراکســیون امیــد
حضــور پیــدا نکردنــد و متاســفانه حتــی بعضــا
رو در روی فراکســیون امیــد هــم قــرار گرفتنــد
یعنــی احســاس عمومــی دوســتان شــورای عالــی
سیاســت گــذاری ایــن بــود کــه طــرح ائتــاف
را مطــرح نکنیــم و نمیتوانیــم بــا ایــن نــگاه
مکانیــزم ائتالفــی پاســخگوی مــردم باشــیم.
مــا یــک برنامــه در انتخابــات  ۹۴ارائــه کردیــم
کــه مطالبــات مــردم بــود و االن ایــن تعهــد مــا
نســبت بــه مــردم اســت و مــردم نمیگوینــد
چنــد درصــد از ایــن لیســت امیــد بــا شــما
هســتند یــا نــه بلکــه مــردم در ســال  ۹۸از مــا
ســوال میکننــد کــه بــرای ایــن برنامــه چــه
کردیــد و مــا بایــد جــواب دهیــم .بــه همیــن
دلیــل در انتخابــات شــوراها در ســال گذشــته
جمــع بنــدی ایــن شــد کــه عمــا ائتــاف نکنیــم
بــرای اینکــه بتوانیــم بــه مــردم پاســخگو باشــیم.
لیســت ،لیســت اصالحــات باشــد و شــورای عالی،
ایــن لیســت را تهیــه کــرد .بنابرایــن احزابــی
کــه همســو بــا دولــت بودنــد و تمایــل داشــتند
تقاضــای عضویــت در شــورای عالــی را ارایــه دادند
و مــا ماننــد ســایر اعضــای اصــاح طلــب عضویت
آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادیــم همانطــور کــه
حــزب اعتــدال و توســعه در ایــن مســیر ،عضــو
شــورای عالــی سیاســت گــذاری اصــاح طلبــان
شــد بنابرایــن مــا در جمــع بنــدی کــه از عملکــرد
ســال  ۹۴داشــتیم در ســال  ۹۶لیســت ائتالفــی
نبســتیم و لیســت شــوراها ،لیســت اصالحــات
بــود البتــه در چنــد شــهر بنــا بــر ایــن بــود کــه
بــا اصولگرایــان ائتــاف کنیــم و آنهــا در نهایــت
قبــول نکردنــد پــس مســتقل وارد انتخابــات
شــدیم کــه پیــروز هــم شــدیم .لیســت اصــاح
طلبانــه بــود و راحتتــر میتوانیــم در خصــوص
عملکــرد خودمــان پاســخگوی مــردم باشــیم.

سال سوم -شماره  - 49سه شنبه  28شهریور ماه 1396

رهبر معظم انقالب:

هر حرکت غلط در برجام با عکسالعمل
جمهوری اسالمی مواجه میشود

رهبــر انقــاب اســامی خطــاب بــه مســئوالن
آمریکایــی تأکیــد کردنــد :دروغگــو شــما
هســتید؛ دروغگــو کســانی هســتند کــه بــرای
هیــچ ملتــی ،ســعادت و خوشــبختی قائــل
نیســتند و تامیــن منافــع نامشــروع خــود را
بــه هــر قیمتــی جایــز میداننــد.
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
در ایــران ،بعــد از پیــروز انقــاب اســامی،
افزودنــد :بــا وجــود همــه اقدامــات و حــرکات
شــرارت آمیــزی کــه بــرای ســلب امنیــت از
کشــور در طــول  ۳۸ســال گذشــته انجــام
شــد ،امــا ســازمانهای مســلح از جملــه
نیــروی انتظامــی و جوانــان مؤمــن ،بــا کمــال
رشــادت و قــدرت ایســتادند و از امنیــت
کشــور دفــاع کردنــد .ایشــان بــه مأموریــت
هــای متنــوع و گســترده نیــروی انتظامــی
در سراســر کشــور اشــاره کردنــد و گفتنــد:
هیــچ ســازمان و نیرویــی بــه انــدازه نیــروی
انتظامــی در مقابــل چشــم مــردم قــرار نــدارد
و برهمیــن اســاس« ،توانایــی ،قــدرت ،اقــدام
بهموقــع و رشــادت ایــن نیــرو» ،مایــه افتخــار
و ســربلندی بــرای نظــام اســت .فرمانــده کل
قــوا بــا تأکیــد بــر اینکــه نیــروی انتظامــی بــا
تأمیــن امنیــت مــردم ،زمینهســاز تأمیــن
آبــروی نظــام جمهــوری اســامی میشــود،
امنیــت کشــور را در نــا امنــی کنونــی
منطقــه ،مثالزدنــی خواندنــد و خاطرنشــان
کردنــد :در شــرایطی کــه دســتهای
آلــوده دشــمنان ،بــذر تروریســت را در
منطقــه پاشــیدهاند ،تأمیــن امنیــت کشــور
و همچنیــن مقابلــه نیــروی انتظامــی بــا
مفاســد و اشــرار ،بســیار حائــز اهمیــت اســت
و ایــن نقــش بایــد از بُع ـ ِد علمــی ،تحقیقــی،
تجربــی و مهــارت آمــوزی در مراکــزی
همچــون دانشــگاه نیــروی انتظامــی ،روزبــروز
تقویــت و بــا جدیــت پیگیــری شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامن ـهای تأکیــد کردنــد:
مــا بایــد نیــروی انتظامــی در طــراز جمهوری
اســامی و دولــت اســامی و یــک جامعــه
اســامی و قرآنــی داشــته باشــیم و بــه توفیق

الهــی مــی توانیــم بــه چنیــن هدفــی برســیم.
ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزو ِم اقتــدار همــراه
بــا محبــت و صمیمــت بــا مــردم ،گفتنــد:
پایبنــدی بــه قانــون و جــرأت و دلیــری بــرای
اجــرای بــی مالحظــه آن ،وظایــف اصلــی
نیــروی انتظامــی اســت.
رهبــر انقــاب اســامی ســپس در تبییــن
علــت نــا امنــی کنونــی در منطقــه ،بــه
دخالتهــای شــرارتآمیز و شــیطنتآمیز
آمریــکا و صهیونیســم بــرای نفــوذ در منطقــه
و تأمیــن منافــع نامشــروع خــود و تضعیــف
ملتهــا اشــاره کردنــد و افزودنــد :آنهــا
یــک روز ،داعــش را بهوجــود میآورنــد و
هنگامــی کــه بــا همــت مقاومــت و جوانــان
مؤمــن ،داعــش بــه نفسهــای آخــر
خــود رســیده اســت ،بــه دنبــال راههــای
خباثتآمیــز دیگــر میرونــد امــا بــه توفیــق
الهــی و بــه همــت جوانــان ایــران و جوانــان
مقاومــت ،بــار دیگــر بینــی کارگــزاران نظــام
ســلطه بــه خــاک مالیــده خواهــد شــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای ،تنهــا راه مقابلــه
بــا نفــوذ و طم ـعورزی قدرتهــای ســلطهگر
بویــژه آمریــکا را ،احســاس توانایــی ملتهــا
و دولتهــای منطقــه و بکارگیــری آن،
دانســتند و تأکیــد کردنــد :اگــر مــا کوتــاه
بیاییــم ،دشــمن جلــو خواهــد آمــد.
ایشــان در همیــن خصــوص بــه گســتاخی
و وقاحــت آمریــکا در قضیــه برجــام اشــاره
کردنــد و افزودنــد :آنهــا در ایــن موضــوع ،هــر
روز از خــود یــک شــرارت و یــک شــیطنت
نشــان مــی دهنــد کــه نشــانگر صحــت
فرمایــش امــام بزرگــوار اســت کــه آمریــکا
را شــیطان بــزرگ میخواندنــد ،و حقیقتــاً
تریــن
رژیــم ایــاالت متحــده آمریــکا ،خبیث
ِ
شــیطانها اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا مــروری کوتــاه بــر
علــت تــاش و رویکــرد علمــی دانشــمندان
ایرانــی بــرای دســتیابی بــه دانــش هســتهای
گفتنــد :بــر اســاس بــرآورد کارشناســی و
دقیــق متخصصــان ،کشــور تــا چنــد ســال
آینــده بــرای تأمیــن بــرق خــود ،نیازمنــد
حداقــل  ۲۰هــزار مــگاوات بــرق تولیــدی از
نیروگاههــای هســته ای اســت ،و بــر همیــن

رئیسجمهــور از همــه ایرانیــان از جملــه
ایرانیــان مقیــم خــارج خواســت بــرای
ســاختن ایرانــی آبادتــر و افتخارآفرینتــر در
عرصــه جهانــی ،دســت در دســت یکدیگــر
بدهنــد و بکوشــند.
ایســنا /حجتاالســام و المســلمین حســن
روحانــی در جمــع صمیمــی ایرانیــان مقیــم
آمریــکا گفــت :مــا بــرای ســاختن ایــران
اســامی بــه همــه ایرانیــان سراســر گیتــی
نیازمندیــم و همــه ایرانیــان کــه دلــداده
ایــران و عاشــق وطــن خودشــان هســتند باید
در آینــده ایــران ســهم داشــته باشــند .ایــران
از آن همــه ملــت ایــران اســت و هیچکــس
در ایرانــی بــودن ،نمــی توانــد بگویــد مــن از
دیگــران ایرانــی تــر هســتم.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد :همانطــور کــه
ایرانیــان مقیــم خــارج همپــای ایرانیــان
داخــل ،بــرای تعییــن سرنوشــت آینــده
کشــور در پــای صنــدوق هــای رای انتخابــات
پــر شــور  ۲۹اردیبهشــت حضــور یافتنــد و
افتخارآفرینــی کردنــد ،اکنــون نیــز بایــد
در پــای صنــدوق تعامــل بــا دانشــگاه هــا،
پارکهــای علمــی و فنــاوری و بخــش هــای
اقتصــادی ،تجــاری و ســرمایه گــذاری حضــور

یابنــد.
وی اظهــار داشــت :ایرانیــان مقیــم خــارج
مــی تواننــد در تعامــل فرهنگــی ،علمــی
و فنــاوری ،بــرای ســربلندی ایــران تــاش
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:
ایرانیــان مقیــم خــارج ســفیران فرهنگــی،
علمــی ،اقتصــادی و سیاســی ملــت ایــران
هســتند و شــما همانطــور کــه در حمایــت
از برجــام در آمریــکا تــاش کردیــد ،امــروز
هــم مــی توانیــد بــرای منافــع ایــران و حقوق
مــردم ایــران تــاش کنیــد.
رئیــس جمهــور بــه حضــور  ۱۰۵هیــات
خارجــی از کشــورهای مختلــف و ســازمان
هــای بیــن المللــی در مراســم تحلیــف اشــاره
کــرد و آن را بــه معنــای احتــرام جامعــه
جهانــی بــه ملــت بــزرگ ایــران دانســت و
گفــت :امــروز در شــرایط بســیار بهتــری در
دولــت دوازدهــم هســتیم .دولــت تــازه نفــس
مــا بــا حمایــت مــردم گامهــای بانشــاط
تــری در همــه زمینههــا برخواهــد داشــت.
مــا امــروز در زمینــه روابــط بــا جهــان و در

اســاس ملــت ایــران بــرای تأمیــن نیــاز خــود،
بهدنبــال یــک مســیر علمــی و عملــی و یــک
اقــدام مشــروع و صحیــح و بیخطــر رفــت
امــا آمریــکا کــه مخالــف پیشــرفت علمــی
ملــت ایــران و دیگــر ملتهــا اســت ،در مقابــل
ایــن حرکــت مشــروع ایســتاد و تحریمهــای
ظالمانــه را تحمیــل کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای افزودنــد:
مســئوالن کشــور بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه مذاکــره کننــد و از بخشــی از حــق خــود
نیــز صرفنظــر کننــد تــا تحریمهــا برداشــته
شــود امــا امــروز میبینیــم علیرغــم همــه
قرارهــا و تعهدهــا و بحثهــای فــراوان در
مذاکــرات ،برخــورد آمریــکا بــا ایــن مذاکــرات
و نتیجــه آن ،کامــ ً
ا ظالمانــه ،قلدرمآبانــه
و زورگویانــه اســت .ایشــان بــا طــرح ایــن
ســؤال کــه «ملــت ایــران و مســئوالن در
مقابــل ایــن حرکــت خصمانــه دشــمن ،چــه
اقدامــی بایــد انجــام دهنــد؟» تأکیــد کردنــد:
مســئوالن بایــد بــه ســردمداران فاسـ ِد رژیــم
ایــاالت متحــده آمریــکا اثبــات کننــد کــه بــه
مــردم خــود متکــی هســتند و ملــت ایــران
کــه ملتــی مقتــدر اســت ،بــه برکــت اســام،
زیــر بــار زور نمــی رود و ُکرنــش نخواهــد
کــرد .رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد:
آمریکاییهــا بداننــد ملــت ایــران بــر مواضــع
شــرافتمندانه و قدرتمندانــه خــود خواهــد
ـم مربــوط بــه منافــع
ایســتاد و در مســائل مهـ ِ
ملــی ،عقبنشــینی در قامــوس جمهــوری
اســامی معنــی نــدارد و پیــش خواهــد رفــت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد:
دشــمن بدانــد ،اگــر زورگویــی و قلدرمآبــی
در نقــاط دیگــر جهــان جــواب میدهــد،
در جمهــوری اســامی ،جــواب نخواهــد داد
و ایــن نظــام ،راسـتقامت و مقتــدر ایســتاده

اســت.
ایشــان ،علــت خصومــتورزی روزافــزون
بــا ملــت ایــران را «الهامبخشــی بــرای
ملتهــای دیگــر» دانســتند و افزودنــد:
مســئوالن فاســد ،دروغگــو و فریبــکا ِر آمریــکا،
وقیحانــه ملــت ایــران و نظــام جمهــوری
اســامی را بــه دروغگویــی متهــم میکننــد،
در حالیکــه ملــت ایــران صادقانــه حرکــت
و اقــدام کــرده و صادقانــه نیــز ایــن مســیر
را تــا آخــر خواهــد پیمــود .رهبــر انقــاب
اســامی خطــاب بــه مســئوالن آمریکایــی
تأکیــد کردنــد :دروغگــو شــما هســتید؛
دروغگــو کســانی هســتند کــه بــرای هیــچ
ملتــی ،ســعادت و خوشــبختی قائــل نیســتند
و تامیــن منافــع نامشــروع خــود را بــه هــر
قیمتــی جایــز میداننــد .حضــرت آیــت اهلل
خامنــه ای افزودنــد :ملــت ایــران محکــم
ایســتاده اســت و هــر حرکــت غلــط نظــام
ســلطه در قضیــه برجــام ،بــا عکــس العمــل
جمهــوری اســامی مواجــه خواهــد شــد.
ایشــان در بخــش پایانــی ســخنان خــود ،بــه
موضــوع تصادفــات جــاده ای اشــاره کردنــد
و بــا تأکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی دقیــق،
ســریع و جامــع بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله
و موضوعاتــی همچــون مقابلــه بــا قاچــاق
مــواد مخــدر و اشــرار ،گفتنــد :در موضــوع
تصادفــات جــاده ای بایــد نیــروی انتظامــی
و دســتگاههای دیگــر همچــون وزارت راه و
مراکــز صنعتــی ،ســهم خــود را در جلوگیــری
از بــروز چنیــن حــوادث تلــخ و ناگــواری
مشــخص کننــد و بــا برطــرف کــردن نقــاط
ضعــف ،وظیفــه خــود را انجــام دهنــد .رهبــر
انقــاب اســامی همچنیــن بــه مســئوالن
دولــت بــرای کمــک بــه نیــروی انتظامــی،
تأکیــد کردنــد.

رئیس جمهور :

برجام در تاریخ سیاسی منطقه و جهان
همواره زنده خواهد بود

زمینــه اقتصــادی شــرایطی بــه مراتــب بهتــر
از دیــروز داریــم.
روحانــی بــه ارائــه اعتبــارات گســترده از
ســوی کشــورهای اروپایــی و چیــن و کــره
بــه ایــران اشــاره کــرد و افــزود :ایــران در
مســیر پیشــرفت و تعالــی خواهــد بــود .بــرای
پیشــرفت کشــور ،ســهم ایرانیــان خــارج
همــواره ســهم ارزشــمندی بــوده اســت و
آمارهــا نشــان مــی دهــد کــه در یکســال
گذشــته بیــش از  ۵۰۰نفــر از تحصیــل
کــردگان ایــران در  ۱۰۰دانشــگاه برتــر دنیــا
بــه ایــران بازگشــته انــد کــه بخــش عمــده
ایــن رقــم از آمریــکا بــوده اســت.
رئیــس جمهــور بــه دســتاوردهای کشــور
در حــوزه سیاســت خارجــی اشــاره کــرد و
گفــت :در سیاســت خارجــی بــا تالشــی کــه
بــرادر بســیار عزیــزم جنــاب آقــای دکتــر
ظریــف ،آقایــان عراقچــی و تخــت روانچــی
و ســایرین انجــام دادنــد ،موفــق شــدند در
تاریــخ سیاســت خارجــی کشــور بــه دنیــا
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
منطــق قابــل قبــول از حقــوق ملــت خــود
دفــاع کننــد.
روحانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه «برجــام در
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
ملــل اســت و بــرای صلــح امنیــت جهانــی

بــه عنــوان یــادگاری اســت کــه بــه جهانیــان
اعــام کــرد کــه مســایل پیچیــده بیــن
المللــی پــای میــز مذاکــره قابــل حــل و
فصــل اســت.
رئیــس جمهــور گفــت :ملــت ایــران در
چارچــوب برجــام ثابــت کــرد دروغ نگفتــه
و نخواهــد گفــت و همــواره بــر عهــد خــود
پایبنــد اســت .خــارج شــدن از برجــام بــه
معنــای زیرپــا گذاشــتن تعهــد روشــن
سیاســی یــک دولــت اســت و بــرای کســی
افتخــار نیســت .ایرانیــان در طــول تاریــخ و
براســاس آمــوزه هــای دیــن و فرهنگشــان
همــواره بــر عهــد خــود اســتوار بــوده انــد و تا
زمانــی کــه طــرف مقابــل بــه عهــدش پایبنــد
باشــد هیچــگاه ناقــض تعهــد نخواهنــد بــود
امــا اگــر طــرف مقابــل بخواهــد در مقابــل
حقــوق ملــت باشــد ،حتمــا ملــت ایــران هــم
پاســخ مقتضــی خواهــد داد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه «ایــران تنهــا نقشــه
جغرافیایــی ســرزمین مــا نیســت و هــر جــا
کــه ایرانیــان جمــع مــی شــوند آنجــا ایــران
مــا اســت» ،خطــاب بــه ایرانیــان مقیــم
آمریــکا گفــت :شــما در حمایــت از برجــام
در آمریــکا تــاش کردیــد و امــروز هــم مــی
توانیــد بــرای منافــع ایــران و حقــوق مــردم
ایــران تــاش کنیــد .البــی اصلــی ملــت
ایــران در آمریــکا ،شــما ایرانیــان فرهیختــه و
ســربلند هســتید.
پیــش از ســخنان رئیــس جمهــور ،دکتــر
نفیســی و خانــم دکتــر ارفــع نیــا از ایرانیــان
مقیــم و همچنیــن دکتــر خوشــرو نماینــده
دائــم ایــران نــزد ســازمان ملــل متحــد
ســخنانی کوتــاه ایــراد کردنــد.

سیاسی
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سینا خسروی

زدن مجــدد اســحاق جهانگیــری بــر
تکیــه ِ
ـی معــاون اولــی دولــت دوازدهــم مــی
کرسـ ِ
توانســت امــری بدیهــی تلقــی گــردد ،اگــر
ـی نوظهور
شــاهد حضــور یــک حســن روحانـ ِ
بامدادیــن دولــت
میــش»
در «گــرگ و
ِ
ِ
دوم اش نبودیــم .آنقــدر از انتخــاب مجــدد
جهانگیــری ذوق کــرده بودیــم کــه انــگار
ِ
الحــت» سیاســی آن مــرد
نــه انــگارَ « ،م
ـن» حســن،
«حسـ ِ
کرمانــی بــود کــه در کنار ُ
ایــران گرفتــه و «بــه اتفــاق» بــوده کــه آن
اتفــاق بــزرگ رخ داده و همــان جــا بــود کــه
جرقــه هــایِ مخاطــره آمی ـ ِز یــک پرســش،
ایرانــی مبهــوت،
در بــاو ِر  24میلیــون
ِ
زده شــد ،کــه «ایــن روحانــی آیــا همــان
ـی اردیبهشــت اســت؟!» مــروری بــر
روحانـ ِ
ســخنرانی هــای شــیخ ُســرخه ،در میتینــگ
هــای پرشــور اردیبهشــت مــاه نشــان مــی
دادن میــدان
ـم وا
ِ
دهــد کــه روحانــی از بیـ ِ
بــه رقیــب کــم تجربــه اش ،آنچنــان بــر لبــه
تیــز خــط قرمزهــا ،بــه دلبــری پرداخــت و
وعــده هــای آنچنانــی داد ،کــه خیلــی هــا
در آن زمــان ،مــات و انگشــت بــه دهــان ،از
خــود مــی پرســیدند کــه «ایــن روحانــی آیا
ـی فروردیــن اســت؟!» پــس از
همــان روحانـ ِ
حماســه  29اردیبهشــت امــا ،عصبانیــت
شــیخ تدبیــر ،در تقابــل بــا خشــم شــدید
جریــان رقیــب ،عجیــب تــر بــود و خیلــی از
ُعقــای اصالحــات را بــه واکنــش وا داشــت
کــه آنهــا باختــه انــد دکتــر! تــو چــرا آب در
آســیاب خشمشــان مــی ریــزی؟! بــه هــر
ـی پســا اردیبهشــت ،در عرصــه
روی ،روحانـ ِ
سیاســی کشــور یکــه تــازی مــی کــرد و
صراحــی در دســت،
سرمســت و غزلخــوان و ُ
در زیــر ســایه «تـ ِ
ـاک» پیــروزی ،رجــز مــی
خوانــد و پیــش مــی رفــت ،تــا آن روز کــه

ای نشسته صف اول!

«دوســیه» نزدیکانــش بــه ُرخ اش کشــیده
شــد و بــه نــاگاه ،از آن همــه ســخنرانی
ـینی
مهیــج و رویاگونــه ،بــا یــک عقــب نشـ ِ
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 تاکنِشــان!
همیــن بــود کــه صــدای همــان عقــا را
درآورد کــه شــیخا! نــه آن «افــراط» ات
خواســتنی بــود و نــه ایــن «تفریــط» ات
پذیرفتنــی.
قبــول کــه روحانــی در شــرایط پســا
اردیبهشــت ،مــی بایســت بــا فاصلــه گرفتــن
از فضــای انتخاباتــی ،رییــس جمهــور
«همــه» مــردم ایــران باشــد و بــه تعبیــری
«ایــران» داری ُکنــد ،امــا اوضــاع عمــا بــه
ســمت و ســویی رفــت ،کــه اکثریـ ِ
ـت ایــن
ـینی ســنگین،
«همــه» ،در همــان عقــب نشـ ِ
بــه فراموشــی ســپرده شــد و ایــن نســیان،
نتیجــه ای جــز خُ ســران و پاشــیدن بــذر
ناامیــدی و بــی اعتمــادی نخواهــد داشــت.
آن هــم نســیان در مقابــل اکثریــت
وفــاداری کــه بــه دنبــال هتاکــی هــای روز
قــدس و اتفاقاتــی کــه در روز عیدشــان رخ
ـع النفســی» رییــس
داد -آنــگاه کــه «مطیـ ُ
جمهــور منتخبشــان را بــی ادبانــه نهیــب
مــی زد و عتــاب مــی کرد کــه «ای نشســته
صــف اول! نکنــی خــود را گــم» -توفــان
َمجــازی شــان راه افتــاد و بــا برچســب
«روحانــی تنهــا نیســت» در صــدر بــه
اصطــاح «ترنــد» جهانــی قــرار گرفتنــد.
اینکــه بــا «تَکرار» امیــد ،صف هــای طوالنی
را تحمــل کنــی و اســامی اهالــی امیــد را
یــک بــه یــک ســیاهه کنــی و بــه صنــدوق
بینــدازی و در دموکــرات تریــن شــکل
ممکــن ،بــا حداقــل امکانــات حماســه هــای
عظیــم بیافرینــی و افــرادی را از «هیــچ» و

واقعــا هیــچ ،بــه همــه چیــز برســانی و بعــد
شــاهد دهــن کجــی هایشــان باشــی ،قطعــا
تــا یــک جایــی تحمــل مــی شــود و از یــک
جــا بــه بعــد بــه ســرخوردگی انجامیــده و
نتیجــه ایــن یــاس و خــزان زدگــی ،ظهــور
دروغیــن امثــال آن
مجــدد «بهاریه»هــای
ِ
«اعجــاز هــزاره ســوم» خواهــد بــود ،کــه
بیاینــد و «ریــال» بپاشــند وکشــور را مثــل
آب خــوردن بــه قهقــرا ببرنــد .ایــن بــی
انصافــی اســت کــه چــون َمرکبمــان از پــل
ایــران پــس
آخــر گذشــت ،بــی خیــال از
ِ
از  ،1400مــردم را از حماســه آفرینــی
هــای بعــدی ،کــه هرکدامشــان مــی توانــد
ـی اقتــدار نظــام باشــد ،نــا امیــد
مایــه افزونـ ِ
کنیــم .بــدون شــک کســی منتقــد مملکــت
داریِ آقــای رییــس جمهــور نیســت،
روحانــی« ،ایــران» داری اش را بکنــد،
امیــد را هــم زنــده نــگاه دارد .نــگاه هــایِ
نابــاو ِر ایــن روزهــای مــردم نشــان مــی
دهــد کــه اعتبــار حــرف هــای قشــنگ تــا
همــان زمــان انتخابــات اســت و بــس! ایــرا ِد
ســخنان خــوب و دلچســب ،در تنفیــذ،
در تحلیــف و در ســازمان ملــل اگرچــه
ســتودنی اســت ،امــا تــداوم تکــرا ِر حــرف،
شــدن
در تنگنــایِ بــی عملــی ،بــه لــوث
ِ
موضــوع منتهــی مــی شــود .همانگونــه کــه
در نــگاه امثــال «عبدالحمید»هــا اینگونــه
شــد .ایــن روزهــا احســاس «تغییــر» آن
هــم بــه معنــای واقعــی کلمــه بــرای آن
ایرانــی دل زده از سیاســت،
 24میلیــون
ِ
از نــان شــب هــم واجــب تــر اســت .آن
فــان اســتاندار ،آن فــان فرمانــدار کــه رای
حســن روحانــی در قلمــرو حاکمیتــی اش
وحشــتناک پاییــن بــوده« ،بایــد» بــرود در
خانــه اش بنشــیند .نــه اینکــه در جریــان
انتخابــات ،از نماینــده حاکمیــت انتظــار

کــه در حــوزه فعالیتهــای اقتصــادی شــاهد
انفعــال هســتیم در ســایر حوزههــا از جملــه
اجتماعــی و فرهنگــی نیــز ایــن امــر وجــود
دارد .وی بــا بیــان اینکــه در بســیاری از کارهــا
دغدغــه داریــم ولــی در عمــل همــراه هــم
نیســتیم ،افــزود :معمــوالً فعالیتهــا چنــدان
جــدی گرفتــه نمیشــود و بداخالقــی در
جامعــه حاکــم شــده اســت.
وی بیــان داشــت :نفــاق ،دورویــی ،دورنگــی
و بیانگیزگــی از عواملــی اســت کــه اگــر

جامعــه را فــرا بگیــرد ،کاری از پیــش نمیرود.
فرمانــدار رفســنجان اظهــار کــرد :بعضــاً در
جامعــه امــروزی کار کــردن جــرم و تبدیــل
بــه عــرف شــده و هــر کــس بیشــتر کار کنــد،
تخریــب میشــود و جلــوی پیشــرفت او را بــه
هــر طریــق میگیرنــد .در ایــن صــورت اســت
کــه آدمهــای خوشفکــر ،فعــال و خــاق
مجبــور بــه کنارهگیــری میشــوند.
مالنــوری بــا اشــاره به اینکــه طرح جمـعآوری
متکدیــان طــرح مطلوبــی توســط کارشناســان
امــر شــناخته شــده اســت ،یــادآور شــد :اگــر
ایــن طــرح رهــا شــود ،دوبــاره وضعیــت بــه

تعصب حزبی کنار گذاشته شود

فرمانــدار رفســنجان گفــت :بایــد بــدون
تعصــب حزبــی ،قومــی و سیاســی بــرای
برطرفکــردن معضــات جامعــه کار کنیــم
چــرا کــه بــا حــرفزدن کاری از پیــش
نمــیرود.
مهــر /حمیــد مالنــوری پیــش از ظهر دوشــنبه
در جلســه شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان
رفســنجان اظهــار داشــت :دو عامــل اعتمــاد و
انگیــزه بــرای انجــام فعالیتهــا و پیادهکــردن
طرحهــا دارای اهمیــت اســت و همانطــور

خبر
«رای ســازی» بــرود ،نــه ،امــا حاکمــی کــه
نتوانســته در طــول  4ســال ،اعتمــاد مــردم
منطقــه اش را بــه دولــت تدبیــر جلــب
کنــد و کاری بــرای مردمــش بکنــد ،قطعــا
ضعیــف بــوده و جایــی بــرای ماندنــش
نیســت .مــع االســف برخــی از ضعفــا ،در
کنــار کــم کاری ،پــا را فراتــر گذاشــته و
ـس
بــا دهــن کجــی بــه منتخبیــن تــازه نفـ ِ
مــردم در شــوراها ،بعضــی شــهرداران
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
کــه بیاینــد و هزینــه بدهنــد و حمایــت
کننــد و نهایتــا مــورد تمســخر قــرار بگیرنــد
و کنــار گذاشــته شــوند ،نــه! ایــن مــردم
همانهایــی هســتند کــه امــام راحــل «ولــی
نعمت»شــان خطــاب مــی کــرد .اینکــه
یــک گروهــی بیاینــد و در زمــان انتخابــات
«وعــده» بدهنــد و بــر دوش ملــت ســوار
شــوند و برونــد و بــه اهالــی نســیان
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
نفــع هیچکــس نخواهــد بــود .ایــن روزهــا
باورهــای رنــگ پریــده مــردم کــه مــی رود
گــم» غــروب  ،1400محــو و بــی
در «گاو ِ
اثــر گــردد ،کســی را مخاطــب قــرار داده
کــه مســئولیت زنــده نگــه داشــتن «امیــد»
را پذیرفتــه و در راســتای همیــن مســئولیت
پذیــری اســت کــه مودبانــه و بــی عتــاب،
خطابــش مــی کننــد کــه :
ای نشسته صف اول ...
گذشــته برمیگــردد و تالشهایــی کــه
صــورت گرفتــه اســت ،بینتیجــه میمانــد.
وی بیــان داشــت :بایــد انفعــال و بیعــاری
در تمــام نیروهــا اعــم از دولتــی و بخــش
خصوصــی در حــوزه فعالیتهــای جامعــه
کنــار بــرود و نقــاط ضعــف و چالشهــا
بررســی شــود و بــرای برطرفکــردن آن پــای
کار باشــیم.
ایــن مســئول تأکیــد کــرد :بایــد بــدون
تعصــب حزبــی ،قومــی و سیاســی بــرای
برطرفکــردن معضــات جامعــه کار کنیــم،
زیــرا بــا حــرفزدن کاری از پیــش نمــیرود.

انتصاب بر اساس گرایش حزبی ،سمی مهلک برای آموزش و پرورش است
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :انتصاباتــی
کــه براســاس گرایــش هــای حزبــی باشــد
و شایســته ســاالری را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد ،بــرای آمــوزش و پــرورش ســمی
مهلــک اســت.
ایرنــا /ســیدمحمد بطحایــی در جمــع
اعضــای شــورای معاونیــن و مدیــران کل
اســتان هــای کشــور در اردوگاه شــهید
باهنــر گفــت :شایســته محــوری و اعتــدال،
دو شــاخص اصلــی بــرای انتصــاب مدیــران
در دولــت دوازدهــم اســت.
وی بــا اشــاره بــه چالــش هــای موجــود
آمــوزش وپــرورش اظهــار کــرد :مشــکالت و
راه حــل هــا را همــه مــی شناســند و ایــن
شــناخت از مشــکالت همــواره در طــول
زمــان وجــود داشــته و دارد ،امــا آنچــه
نبــودش احســاس مــی شــود جــرأت و
جســارت کافــی بــرای حــل ایــن مشــکالت
اســت.
بطحایــی افــزود :دولــت دوازدهــم ،دولــت
اعتــدال و شایســته محــوری اســت ،بنابرایــن
مدیــران کل در انتصابــات خــود بایــد بــه
گونــه ای عمــل کننــد کــه افــراد شایســته،
همــراه ،همــدل و همســو بــا دولــت بــه کار
گرفتــه شــوند حتــی اگــر از حزبــی دیگــر
باشــند.
وی ادامــه داد 60 :درصــد از جمعیــت
آمــوزش و پــرورش را بانــوان تشــکیل مــی
دهنــد ،ایــن مســئله ظرفیــت خوبــی اســت
کــه بایــد در انتصــاب مدیــران مــورد توجــه
قــرار گیــرد ،بنابرایــن بــه کارگیــری زنــان در
ســمت هــای مدیریتــی آمــوزش و پــرورش
مــی توانــد الگویــی بــرای ســایر دســتگاه هــا
باشــد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش ،جــوان گرایــی
را یکــی از مؤلفــه هــای مهــم در امــر
کادرســازی برشــمرد و اظهــار کــرد :تــاش
کنیــم زمینــه رشــد نیروهــای جــوان را در
اســتان هــا و در حــوزه هــای ســتادی فراهــم
ســازیم و مدیــران کل آمــوزش و پــرروش
کاهــش میانگیــن ســن مدیــران را در
دســتور کار قــرار دهنــد.
وی افــزود :بــا تالشــی کــه در مرکــز برنامــه
ریــزی منابــع انســانی و فنــاوری اطالعــات
صــورت گرفتــه ،بســتری مناســب بــرای
ارتبــاط بــا مدیــران فراهــم شــده کــه مــی
تــوان از طریــق کانــال ،آمــوزش هــای مــورد
نیــاز مدیــران را ارائــه کــرد،البتــه ایــن گام
اول ایــن برنامــه اســت ،درگام دوم فنــاوری
بــه حــوزه مــدارس توســعه مــی یابــد.
عضــو کابینــه تدبیــر و امیــد ،تجهیــز مدیران
بــه فنــاوری هــای نویــن را الزمــه تحــول
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
حادثــه تلــخ اتوبــوس دانــش آمــوزان
هرمزگانــی و ابــراز همــدردی بــا خانــواده
هــای آنــان گفــت :آمــوزش مهــارت هــا مــی
توانــد در ایــن گونــه حــوادث کمــک شــایانی
بــه حادثــه دیــدگان کنــد و میــزان خطــر را
کاهــش دهــد.
بطحایــی انجــام هرگونــه اردو و تــردد دانــش
آمــوزان را در شــب تــا ابــاغ آییــن نامــه
جدیــد و صــدور آن بــه اســتان هــا ،فعــا
ممنــوع اعــام کــرد.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :بــرای
کاهــش خطــرات ناشــی از حمــل و نقــل در
اردوهــای دانــش آمــوزی ســایر دســتگاه هــا

بایــد همــکاری کننــد ،مثــا اتوبوســی کــه
قــرار اســت دانــش آموزانــی را بیــن دو شــهر
جابــه جــا کنــد نیازمنــد مشــایعت پلیــس ،
آمبوالنــس و ...در هنــگام طــی مســیر اســت.
وی بــر آمــوزش مربیــان ،سرپرســتان و
دانــش آمــوزان قبــل از اعــزام بــه محــل
برگــزاری اردوهــا تأکیــد و اعــام کــرد:
تمــام اتفاقاتــی کــه در حــوزه کاری مدیــران
رخ مــی دهــد بایــد توســط مدیــران کل در
اســرع وقــت ،رصــد و اقدامــات الزم انجــام
شــود.
بطحایــی هفتــه اول مهرمــاه را بــرای آموزش
و پــرورش هفتــه اورژانســی نامیــد و افــزود:
مدیــران تــاش کننــد کمبودهــای احتمالــی
را در هفتــه اول مهرمــاه رفــع ســازند و در
صــورت نیــاز حــوزه هــای مختلــف ســتادی
بــه صــورت شــبانه روز در هفتــه اول،
پاســخگو باشــند.
وی ادامــه داد :مشــکل اصلــی آمــوزش
وپــرورش تمرکزگرایــی اســت ،کارگروهــی
را بــرای شکســتن تابــوی تمرکــز تشــکیل
مــی دهیــم تــا تفویــض اختیــار بیــش از
پیــش محقــق شــود ،زیــرا کانــون اصلــی کار
مدرســه اســت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه نظــام
رتبــه بنــدی گفــت :کانــون هــای ســنجش
صالحیــت حرفــه ای مقدمــه ای بــرای
تشــکیل ســازمان نظــام معلمــی اســت و این
ســنجش را از مدیــران آغــاز مــی کنیــم.
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،
تعییــن و بــه آنهــا اعــام شــود.
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نسل کشی در میان مسلمانان
توطئه ی دشمنان اسالم است.

امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت :کشــتار
مســلمانان میانمــار بــه عنــوان فاجعــه انســانی و
مصیبــت جهــان اســام مطــرح اســت و مســلمانان
بایــد بــا تمــام تــوان بــرای کمــک مســلمانان
مظلــوم میانمــار بــه میــدان بیاینــد.
سیاســت روشــن /حجــت االســام محمــد مهــدی
عربپــور در خطبــه هــای نمــاز جمعــه کرمــان
گفت:نســل کشــی کــه چندیــن ســال گذشــته در
میــان مســلمانان شــاهد هســتیم ناشــی از توطئــه
ی دشــمنان اســام اســت.
حجــت االســام عربپــور بــا بیــان اینکــه کشــورهای
اســامی بایــد مراکــز بیــن المللــی و ســازمان ملــل
را نســبت بــه کشــتار مســلمانان میانمــار حســاس
کننــد گفــت :ایــن مســاله بــه عنــوان فاجعــه
انســانی و مصیبــت جهــان اســام مطــرح اســت
و مســلمانان بایــد بــا تمــام تــوان بــرای کمــک
مســلمانان مظلــوم میانمــار بــه میــدان بیاینــد.
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
در آن آرامــش باشــد جامعــه بــه جهــت درســت
هدایــت خواهــد شــد .حجــت االســام عربپــور
افــزود :تحصیــل و کســب علــم بایــد همــراه بــا
آگاهــی باشــد و مــدرک بــه درد جامعــه مــا نمــی
خــورد و همچنیــن در کنــار علــم آمــوزی بــه
تزکیــه نفــس بکوشــیم .وی بــا اشــاره بــه ســالروز
قتــل عــام مــردم مظلــوم فلســطین در اردوگاه هــای
صبــرا و شــتیال گفــت :صهیونســیت هــای جنایتــکار
بــا بــی رحمــی مســلمانان را بــه خــاک و خــون
کشــیدند .حجــت االســام عربپــور بــا اشــاره بــه 24
ذی الحجــه و روز مباهلــه افــزود :ایــن روز بــه عنوان
روز خانــواده نامگــذاری شــده اســت و خانــواده رکن
اساســی جامعــه بشــمار مــی آیــد کــه اگــر ایــن
رکــن ســالم باشــد جامعــه بــه ســمت ســعادت مــی
رود .امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت :وی بــا بیان
اینکــه اســام بــه مســاله خانــواده اهمیــت زیــادی
قائــل مــی شــود تاکیــد کــرد :اگــر بنیــان خانــواده
سســت شــود ،معضــات اجتماعــی زیــادی بــه
وجــود مــی آیــد .حجــت االســام 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
و بصیــرت مــردم اســتفاده کنیــم .وی افــزود:
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

اولیــن کنگــره انجمــن جوانــان اســتان کرمــان
در محــل آمفــی تئاتــر مــوزه ریاســت جمهــوری
رفســنجان تشــکیل شــد.
ســمن /در ابتــدای ایــن کنگــره محســن حســنی بــا
اشــاره بــه ایــن کــه بــا تــاش جمعــی از فعــاالن
سیاســی حــزب اســتانی جوانــان اســتان کرمــان در
شــهریور مــاه  81پروانــه 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.
بنــا بــه گفتــه وی جمعــی از فعــاالن سیاســی و
موسســین انجمــن جوانــان اســتان کرمــان بــا توجه
بــه قانــون جدیــد احــزاب و لــزوم احیــای فعالیــت
ایــن حــزب از خــرداد مــاه امســال تــاش خــود را
بــرای شــروع فعالیــت رســمی آن آغــاز کردنــد کــه
بــا حمایــت وزارت کشور،اســتانداری و فرمانــداری
رفســنجان امــروز ایــن مجمــع جهــت تعییــن
اعضــای شــورای مرکــزی و بازرســین تشــکیل شــده
اســت .بنــا بــه ایــن گــزارش بــا حضــور نماینــده
فرمانــداری و تعییــن هیئــت رئیســه رای گیــری
انجــام و محســن حســنی،جابر ابوالهادی،علــی
اصغــر اســماعیلی رنجبر،یاســر نژادی،محمــد
تقــی ابوالهادی،ســاره محمــودی و مریــم امینیــان
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
بــه عنــوان بازرســین علــی البــدل برگزیــد .بنــا
بــه ایــن گــزارش شــورای مرکــزی انجمــن جوانــان
اســتان کرمــان در اولیــن نشســت خــود محســن
حســنی را بــه عنــوان دبیــر کل و جابــر ابوالهــادی را
بــه ســمت قائــم مقــام حــزب برگزیــد.
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خبر

آبرسانی به  15روستای 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
در مجلــس ،فرمانــدار وامــام جمعــه ارزوئیــه
برگــزار شــد ،گفت:مجتمــع آبرســانی تخــت
خواجــه در شهرســتان ارزوئیــه بــا آبرســانی
بــه 400خانــوار بــه بهــره بــرداری رســید.
روابــط عمومــی شــرکت آبفــار اســتان کرمان/
مهنــدس علــی رشــیدی بــا اشــاره بــه اینکــه
ایــن مجتمــع شــامل 15روســتای فاقــد آب
تحــت پوشــش اســت افــزود :بــا افتتــاح ایــن
پــروژه بیــش از 2هــزار و150نفر بــه نعمت آب
شــرب بهداشــتی و ســالم دسترســی یافتنــد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات شــبانه
روزی پرســنل شــرکت آبفــار اســتان در
راســتای تحقــق اهــداف آبرســانی بــه
تمــام روســتاهای بــاال 20خانــوار اســتان،
اظهــار کرد:بــرای اجــرای پــروژه آبرســانی
تخــت خواجــه ارزوئیــه 38کیلومتــر لولــه
گــذاری انجــام شــد کــه حجــم گســترده
ای کار درحــوزه فنــی را شــامل مــی شــود.
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آبفــار اســتان
کرمــان بــا اشــاره براســتمرار طــرح هــای
آبرســانی روســتایی در اســتان کرمــان تصریــح
کــرد :همچنیــن بــرای اجــرای ایــن طــرح
بــزرگ 1حلقــه چــاه حفــر وتجهیــز شــد ونیــز
مخزن2هــزار مترمکعبــی نیــز احــداث شــد.
رشــیدی خاطرنشــان کــرد :ایــن پــروژه در
ســال 95کلنــگ زنــی شــد و خوشــبختانه بــا
تــاش پیگیــر پیمانــکار در ســریع تریــن زمان
ممکــن بــه بهــره بــرداری رســید ،ایــن مجتمع
آبرســانی شــامل روســتاهایی چــون رحیــم
آبــاد ،اســام 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 .
ایرنــا /ناصــر تقــی زاده چهارشــنبه در نشســت
هــم اندیشــی خیریــن شهرســتان ســیرجان بــا
حضــور رئیــس کمیتــه امــداد کشــور افــزود:
توقــف خــام فروشــی موجبــات ارزآوری و
خلــق فرصتهــای جدیــد شــغلی بــرای ایــن
منطقــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت .
وی همچنیــن خبــر از ایجــاد  2هــزار شــغل
پایــدار در طرحهــای توســعه ای گل گهــر در
ســال جــاری داد و افــزود  :اینــک  16هــزار
میلیــارد تومــان طرحهــای توســعه این شــرکت
در حــال انجــام اســت که بــه فغپعلیت رســیدن
ایــن میــزان ســرمایه هــا نقــش موثــری در
اشــتغال پایــدار و تولیــد مولــد خواهــد داشــت .
تقــی زاده بــه مســئولیت هــای اجتماعــی
پذیرفتــه شــده توســط ایــن شــرکت بــه عنــوان
یکــی از 20معیــن اقتصــادی اســتان کرمــان
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت  :در ایــن راســتا
طــرح احــداث خــط آهــن ســیرجان بــه مرکــز
اســتان و ســاخت بیمارســتان تخصصــی را
در اولویــت نخســت اجرایــی قــرار داده ایــم.
وی از تقبــل مبلــغ 10میلیــارد تومــان
تســهیالت قــرض الحســنه از منابــع
بانکــی گل گهــر بــرای مددجویــان تحــت
پوشــش در ســیرجان اختصــاص داد و
گفــت  :در ســاخت مســکن مددجویــان
هــم ایــن شــرکت مســاعدت خواهــد کــرد.
در ایــن نشســت رئیــس کمیتــه امــداد امــام
خمینــی (ره) کشــور هــم گفــت  :در حــوزه
اشــتغال در ســیرجان در ســال گذشــته،
 236فقــره وام پرداخــت شــده اســت کــه
مبلغــی معــادل ســه میلیــارد تومــان بــوده
کــه ایــن میــزان در ســال جــاری بــه 7
میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.
پرویــز فتــاح بیــان کــرد :در ســال جــاری
بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب اســامی
 1.5میلیــارد دالر از صنــدوق ذخیــره ارزی
بــرای پرداخــت تســهیالت در حــوزه شــهری و
روســتایی اختصــاص یافتــه اســت کــه در ایــن
زمینــه بایــد توجــه داشــت کــه تســهیالت در
زمــان مناســب و بــه درســتی پرداخــت شــود.

استاندار کرمان:

کرمان ،پیشرو در رعایت الزامات زیست محیطی در مسیر توسعه
اســتاندار کرمــان گفــت :سیاســت اســتان
کرمــان در حــوزه محیــط زیســت ،توســعه
همــراه بــا حفــظ محیــط زیســت اســت زیــرا
هیــچ انســان خردگرایــی بــا حفــظ محیــط
زیســت مخالــف نیســت.
روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان /علیرضــا
رزم حســینی روز یکشــنبه در کارگــروه
رفــع موانــع تولیــد شهرســتان ســیرجان ،از
مدیــران اســتان کرمــان بــه عنــوان مدیرانــی
توســعه گــرا و عالقــه منــد بــه حفــظ محیــط
زیســت یــاد کــرد گفــت :اولیــن اســتانی
هســتیم کــه اختیــارات کامــل در حــوزه
محیــط زیســت را دریافــت کــرده ایــم و
بــر ایــن اســاس بــا رعایــت موازیــن حفــظ
محیــط زیســت ،ســعی مــی کنیــم در مســیر
توســعه واحدهــای صنعتــی بــه درســتی
اقــدام کنیــم.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر ،در بحــران
زیســت محیطــی قــرار گرفتــه ایــم کــه اگــر
الزامــات مربوطــه را رعایــت نکنیــم ،همــه
گرفتــار خواهیــم شــد و همــه بایــد ملــزم
بــه حفــظ محیــط زیســت باشــیم و در ایــن
مســیر نیــز نبایــد مانــع توســعه بــود.

اســتاندار کرمــان ،افــزود :بــرای رســیدن بــه
توســعه همــه بایــد دســت بــه دســت هــم
دهیــم زیــرا ایــن اقــدام کار یــک فــرد و یــک
جنــاح نیســت و همــه بایــد در ایــن مســیر
همــراه باشــیم
وی بیــان کــرد :اســتان کرمــان کارآمــدی،
توانمنــدی و عقالنیــت و اتحــاد سیاســی
خــود را نشــان داده اســت و ایــن بــاور را

ایجــاد کــرده کــه ایــن اســتان پــر از گنــج
مــی توانــد اســتانی نمونــه در ســطح کشــور
باشــد.
وی بیــان کــرد :ظرفیــت هــای فراوانــی در
اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بــه درســتی
از آنهــا اســتفاده نکــرده ایــم و بایــد فضــا را
بــرای مدیــران توســعه گــرا بــرای ســاخت
اســتان کرمــان بــاز مــی کردیــم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مناطــق ویــژه
اقتصــادی مربــوط بــه کشــورهای در
حــال توســعه اســت ،ادامــه داد :بــه دلیــل
تمرکزگرایــی در کشــورهای جهــان ســوم،
نیــاز بــه ایجــاد ایــن مناطــق حــس شــده
اســت و در کشــورهای جهــان اول ،تمــام
کشــور ،منطقــه آزاد اســت.
وی از منطقــه ویــژه اقتصــادی ســیرجان بــه
عنــوان یکــی از مناطــق برتــر کشــور یــاد
کــرد و ادامــه داد :در اســتان کرمــان حــدود
ســه منطقــه ویــژه اقتصــادی فعــال وجــود
دارد کــه در ایــن دولــت تــاش مــی شــود
منطقــه ویــژه اقتصــادی جازموریــان نیــز
فعــال شــود.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد :مناطــق
ویــژه اقتصــادی اســتان کرمــان در دولــت
هــای یازدهــم و دوازدهــم بــه خوبــی بــه
دلیــل سیاســت هــای خردگرایانــه دولــت،
رونــق خوبــی پیــدا کــرده انــد.
وی خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم حرکــت
توســعه اســتان بــا ســرعت بیشــتری در
دولــت دوازدهــم ادامــه یافتــه و پــروژه هــای
جدیــد تــری را آغــاز کنیــم.

افتتاح بيش از  100پروژه برق رساني
مديــر عامــل شــركت توزيــع بــرق شــمال
كرمــان گفــت :بيــش از100پــروژه بــرق
رســاني در شــمال اســتان كرمــان بــه بهــره
بــرداري رســيد.
سیاســت روشــن /محمــود شــهبا بابیــان
اینکــه ايــن پــروژه هــا در قالــب تاميــن بــرق
متقاضيــان جديــد اســت گفــت :رفــع افــت
ولتــاژ و بــرق رســاني بــه روســتاهاي فاقــد
بــرق ،روشــنايي معابــر ورودي روســتاها از
جملــه ایــن پــروژه هــا مــي باشــد.
مديــر عامــل شــركت توزيــع بــرق شــمال
كرمــان افــزود :ايــن پــروژه هــا شــامل 25
پــروژه رفــع افــت ولتــاژ 13 ،پــروژه توســعه
و اصــاح شــبكه بــرق26 ،پــروژه تاميــن
بــرق روســتايي 40 ،پــروژه تاميــن روشــنايي
معابــر و رودي در شهرســتان هــاي كرمــان،
رفســنجان  ،انــار ،زرنــد ،شــهربابك ،نــوق مــي
باشــد.
وی افــزود :بيــش از 10پــروژه بــا اعتبــاري
بالــغ بــر 38200ميليــون ريــال كلنــگ زده
شــده اســت ،شــامل تاميــن روشــنايي در
شهرســتان كوهبنــان بــا اعتبــار 400ميليــون
ريــال و تاميــن بــرق متقاضيــان بــرق مســكن
مهــر در شهرســتان كرمــان بــا اعتبــاري بالــغ
بر16400ميليــون ريــال و رفــع افــت ولتــاژ
مناطــق مختلــف كرمــان و تاميــن روشــنايي
شــهرك خواجــو بــا اعتبــار 11700ميليــون
ريــال مــي باشــد.
محمــود شــهبا از توســعه شــبكه و تاميــن
بــرق متقاضيــان فاقــد شــبكه در روســتاي
اهلل آبــاد خبــرداد وگفــت :بــا برنامــه ريــزي

بــه عمــل آمــده و بــا تاميــن اعتبــار مبلــغ
9700ميليــون ريــال در ظــرف مــدت 3مــاه
كار برقرســاني بــه ايــن شــهرك انجــام خواهــد
شــد.
وي بــا قــدر دانــي از مســاعدت هــاي بــي
دريــغ اســتاندار كرمــان و مديــر عامــل
شــركت توانيــر اذعــان داشــت :بــراي اجــراي
ايــن پــرژه هــا بيــش از 92.930ميليــون ريــال
اعتبــار هزينــه شــده اســت كــه  106پــروژه از
محــل اعتبــارات اســتاني و 2پــروژه از محــل
اعتبــارات ملــي تاميــن و بــه بهــره بــرداري
رســيده اســت.
همچنیــن بــا حضــور قائــم مقــام مديرعامــل
ميثــاق نامــه ارتقــاء بهــره وري كاركنــان
توســط مديــران ســتادي وامورهــاي اجرايــي
امضــاء شــد.

درايــن جلســه رضايــي پنــاه قائــم مقــام
مديرعامــل بــا بيــان اينكــه شــركت توزيــع
بــرق شــمال يــك ســازمان ارائــه دهنــده
خدمــات عمومــي مــي باشــد ،گفــت :بــا
ترويــج و نهادينــه كــردن فرهنــگ وآمــوزش
كاركنــان و تقويــت مهــارت شــغلي و
ســازماندهي براســاس توانمنــدي كاركنــان
مــي توانيــم بهــره وري يــك ســازمان را
افزايــش دهيــم .وي ادامــه داد :رفتارهــا و
عــادت هــاي صحيــح را بايــد در ســازمان
نهادينــه نمائيــم .معــاون مالــي و پشــتيباني
گفــت :بــا امضــاء ميثــاق نامــه ارتقــاء بهــره
وري بــار مســئوليت مــا ســنگين تــر شــده
و بايــد همــه دســت دردســت يكديگــر بــراي
تعالــي و پيشــرفت صنعــت بــرق تــاش
نمائيــم.

احمــد گنجعليخانــي معــاون برنامــه ريــزي
نيــز اســتفاده بهينــه از نيــروي انســاني
متخصــص و امكانــات موجــود را در افزايــش
بهــره وري موثــر دانســت و گفــت :برنامــه
اســتراتژيك شــركت در افــق  1404بــه گونــه
اي تدويــن شــده اســت كــه كاهــش مراجعــات
حضــوري اربــاب رجــوع را بــه ميــزان 5درصــد
شاهدباشــيم .وي افــزود :امضــاء ميثــاق نامــه
ارتقــاء بهــره وري توســط مديــران بــه معنــاي
همدلــي وهمســو شــدن همــه بخــش هــا بــا
يكديگــر بــوده و اميدوارهســتيم كــه بــا تقويت
شــاخص هــاي عملكــردي در ســتادوامورها
درآينــده نزديــك شــاهد افزايــش بهــره وري
و رســيدن بــه نقطــه مطلــوب باشــيم.
نادرخواجــه پــور معاون منابــع انســاني درادامه
بــر يكدلــي وتعامــل همــه كاركنــان تاكيــد
نمــودو گفــت :كار بايدبــه صــورت مشــخص و
سيســتماتيك درراســتاي اهــداف مشــخص
وفعاليــت هــا انجــام شــود .وي تصريــح كــرد:
بــا تغييــر نگــرش و تفكــر كاركنــان نيــز مــي
تــوان انتظــار بهــره وري درســازمان راداشــت.
در پايــان مديــران و كارشناســان حاضــر
درجلســه ميثــاق نامــه ارتقــاء بهــره وري را
امضــاء نمودنــد.
گفتنــي اســت كــه در متــن ميثــاق نامــه
بــه كاهــش تلفــات انــرژي الكتريكــي بــه
ميــزان 8درصــدو كاهــش خاموشــي بــه ازاي
هرمشــترك درســال بــه 4ســاعت و افزايــش
ســهم انــرزي هــاي نــو و تجديدپذيــر از پيــك
بــار بــه 20درصــد دربرنامــه اســتراتژيك
شــركت درافــق  1404اشــاره شــده اســت.

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی استان کرمان :
رییــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن
وکشــاورزی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه
عــدم توانایــی حمــل بار توســط شــبکه ریلی
بیــن ایران و پاکســتان گفــت :صادرکنندگان
از تعرفــه بــاالی نــرخ حمــل و نقــل بــا راه
آهــن گالیــه دارنــد و همچنیــن مشــکالتی
بــرای حمــل بــار از ایــران بــه پاکســتان
وجــود دارد کــه امیدواریــم بــرای ایــن مــوارد
تدابیــری اندیشــیده شــود.
سیاســت روشــن /ســیدمهدی طبیــب زاده
توگــوی دولــت و
در نشســت شــورای گف 
بخــش خصوصــی اســتان کرمــان گفــت :در
شــرایط فعلــی کشــور بــا وجــود تولیــد انبــوه
محصــوالت مختلــف و انباشــته شــدن آنهــا،
امــکان توزیــع همــه تولیــدات در داخــل
وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل صــادرات
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
برخــی تعرفــه هــای ترجیحــی گمرکــی در

صادرات تنها راه نجات تولید کشور

برخــی کشــورها باشــیم تــا صــادرات مــا
گــران تمــام نشــود.
طبیــب زاده ،اظهــار کــرد :محمولــه هــای
صادراتــی اســتان در گمــرکات مرزهــای
میــل  ،78میلــک و میرجــاوه بــا مســائلی از
جملــه مشــکالت زیرســاختی الکترونیکــی و
برخــی عــدم هماهنگــی هــا روبــرو هســتند
کــه موجــب طوالنــی شــدن صــف هــای
کامیــون هــای ویــژه حمــل محصــوالت
صادراتــی ،تاخیــر چنــد روزه در عبــور از
مــرز ،کاهــش کیفیــت و حتی فاســد شــدن
ایــن محصــوالت مــی شــود.
وی ادامــه داد :درخواســت برگــزاری نشســت
هایــی بــا اســتانداران اســتان هــای مــرزی
کشــور بــه ویــژه سیســتان و بلوچســتان
داریــم تــا بتــوان بــا بیــان مشــکالت
صادرکننــدگان اســتان ،بــه حــل آنهــا کمک
کنیــم .رئیــس اتــاق کرمــان در رابطــه بــا
کمبــود کامیــون بــرای حمــل محصــوالت
صادراتــی اســتان خاطرنشــان کــرد :در حــال
حاضــر  500دســتگاه کامیــون در یکــی از

کشــورهای همســایه موجــود اســت کــه اگــر
بتــوان ایــن تعــداد کامیــون را بــا تعرفــه
هــای گمرکــی مناســب وارد کشــور کــرد
بخــش عمــدهای از مســائل حمــل و نقــل
محصــوالت صادراتــی قابــل حــل خواهــد
بــود.
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
گالیــه دارنــد و همچنیــن مشــکالتی بــرای
حمــل بــار از ایــران به پاکســتان وجــود دارد
کــه امیدواریــم بــرای ایــن مــوارد تدابیــری
اندیشــیده شــود.
طبیــب زاده افــزود :برنامــه جامــع صــادرات
را بــا کمــک مدیــران اســتان در اتــاق کرمان
تدویــن خواهیــم کــرد زیــرا معتقدیــم بایــد
در کیفیــت ،تنــوع محصــوالت و کاالهــای
صادراتــی اســتان و تکنولــوژی بــه کار رفتــه
در آنهــا تصمیمــات و اقدامــات جدیــدی
صــورت گیــرد.

اجتماعی

سال سوم -شماره  - 49سه شنبه  28شهریور ماه 1396

یادداشت

کلید کرمان در دست سام
پدرام محمدی

ســرانجام پــس از جلســات متعدد در شــورای
شــهر کرمــان  ،از میــان پنــج کاندیــدای
مــورد نظــر شــورا بــرای شــهرداری قرعــه
انتخــاب بــه نــام محمــد ســام رقــم خــورد .
محمــد ســام ســابقا شــهردار کرمــان و عضــو
شــورای شــهر کرمــان نیــز بــوده اســت و بــا
کولــه بــاری از تجربــه پــای بــه شــهرداری
مــی گــذارد  .آنچــه کــه از محمــد ســام بــا
ســابقه اش در خاطــره هــا مانــده  ،فــردی
پرانــرژی  ،بــا اراده و توانمنــد اســت و در
کنــار همــه ی اینهــا مشــخصه ی دیگــر وی
کــه از جانــب اصحــاب رســانه نکتــه مهــم
و قابــل توجهــی اســت پاکدســتی وی در
طــی مدیریــت هــای مختلفــی اســت کــه در
شــهرداری و میــراث فرهنگــی و فرمانــداری
اش داشــته اســت  .کلیــد دار جدیــد
شــهرداری کرمــان  ،در حــوزه عمــران و
حقــوق فعالیــت و مــدرک دارد و در هــر
دو زمینــه ســالها فعالیــت داشــته اســت
 .بــا همــه ی ایــن اوصــاف واقعیــت هــای
مهمــی پیــش روی شــهرداری ســام اســت .
نخســتین چالــش وی در شــهرداری  ،پــروژه
هــای نیمــه تمامــی اســت کــه در ســطح
شــهر همچنــان وجــود دارنــد و ورای نیمــه
تمــام بــودن فیزیکــی از مبحــث تعهــدات
مالــی شــهرداری نیــز عقــب ماندگــی هــای
مهمــی وجــود دارد .در طــی شــهرداری
بابایــی پــروژه هــا بــا قراردادهــای مالــی
ســنگینی بســته شــده انــد کــه ابزارهــای
مالــی کافــی هــم بــرای تحقــق بازپرداخــت
آنهــا مــورد توجــه وی قــرار نگرفتــه اســت
و هــم اکنــون اتمــام ایــن پــروژه هــا یــک

چالــش تمــام عیــار اقتصــادی و حتــی
سیاســی بــرای ســام و شــورای شــهر پنجــم
اســت  .کاری کــه شــورای چهــارم بــا
اکثریــت اصولگــرا و شــهردار اصولگرایــش
شــروع کــرده موقعیتــی دشــوار و حســاس
را پیــش روی مجموعــه ی تحویــل شــده
بــه اصــاح طلبــان قــرار داده اســت .بــه
واقــع مــردم بــا شــعار تغییــر و بــا امیــد
بــه کارآمــدی اصــاح طلبــان گام در مســیر
اعتمــاد بــه لیســت امیــد نهادنــد و ایــن
پیــروزی بهــای گرانقیمتــی دارد کــه بایــد
بــا تــاش و تدبیــری مضاعــف پــاس داشــته
شــود  .یکــی دیگــر از چالــش هــای ســام
بحــث گــره خــوردن مدیریــت شــهری در
نهــاد هــای غیــر مرتبــط اســت  ،هنگامــی
کــه بزرگتریــن و پــر حجــم تریــن پــروژه
هــای مالــی و عمرانــی شــهر بــا حضــور
اســتاندار رقــم خــورده اســت و بــا توجــه بــه
جهــت گیــری هایــی کــه اســتاندار اخیــرا

بــا انتصــاب شــهردار کنــار گذاشــته کرمــان
بــه عنــوان فرمانــدار جدیــد نشــان داده  ،بــه
نوعــی شــاید بــاز تولیــد مســایل سیاســی
هــم تلقــی شــود گرچــه ایــن هــا صرفــا یــک
گمانــه زنــی اســت و بایــد دیــد همــکاری
شــهرداری  ،فرمانــداری و ســایر نهــاد هــا در
مــواردی کــه طبعــا و قانونــا ایــن همــکاری
ضــروری اســت بــه چــه شــکل خواهــد بــود .
اولویــت دیگــر شــهرداری ســام بهــره گیــری
از نیروهــای شایســته جــوان و خــاق در
بدنــه شــهرداری اســت  ،خصوصــا کــه خــود
ســام از ســابقون شــهرداری اســت و بــه
خوبــی مــی توانــد رکــود را در بدنــه هــای
مختلــف شــهرداری مشــاهده کنــد و لــزوم
بهــره گیــری از نیروهــای جوانتــر بــا علم روز
و خالقیــت هــای ویــژه خودشــان را بیــش
از پیــش مــورد نیــاز ببینــد  .بــه غقیــده
نگارنــده ایــن جوانــی یــک پارامتــر ســنی
نیســت بلکــه اســتفاده از کارشناســان زبده و

حلقه مفقوده
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
و راهبــردی اســت کــه مــی توانــد تحولــی
شــگرف را در مدیریــت شــهری و نحــوه
عملکــرد شــهرداری ایجــاد کنــد  .مســاله
دیگــری کــه نگارنــده بــه آن توجــه دارد
لــزوم توجــه شــهردار محتــرم بــه نــگاه
فراگیــر عملکــردی نســبت بــه مجموعــه
شــهرداری مبتنــی بــر شــرایط امــروز
جامعــه اســت  .ســابق بــر ایــن شــهرداری
صرفــا نهــادی خدمــت رســان بــود امــا
امــروزه بــا بســتری کــه از شــوراهای پنجــم
ایحــاد شــده و ســلیقه اکثریــت مــردم در
جهــت گیــری آرای خــود همگــی حاکــی از
نقــش پــر رنــگ سیاســت گــذاری فرهنگــی
 ،اجتماعــی  ،اقتصادی و سیاســی شــهرداری
در ســطح شــهر و بیــن شــهروندان اســت .
بــه واقــع مــردم هنگامــی کــه بــه لیســت
امیــد رای داده انــد در صــدر اولویــت هــای
خــود توســعه مبتنــی بــر شــعارهای اصــاح
طلبــان را خواســتار شــدند و ایــن خواســته
بــر حــق مــردم اســت کــه انتظــار دارنــد
تشــکیالت شــهرداری بــا نگاهــی اصــاح
طلبانــه کــه مبتنــی بــر گســترش فرصــت
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
هــای فرهنگــی تاریخــی اســت  ،حرکــت
کــرده و در ایــن مســیر انحرافــی از خــود
نشــان ندهــد .

بازنشتگان ،جوانی و عمر خود را در مسیر خدمت به جامعه گذاشته اند
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان
در مراســم تجلیــل از بازنشــتگان تامیــن
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در اســتان
کرمــان بیــش از یکصــد هــزار خانــوار
ماهانــه از ســازمان تامیــن اجتماعــی
مســتمری دریافــت مــی کننــد خاطرنشــان
کــرد :تعهــدات تامیــن اجتماعــی کرمــان
در بخــش بیمــه ای و حــوزه پرداخــت
مســتمری بیــش از  110میلیــارد تومــان در
هــر مــاه اســت.
سیاســت روشــن /علــی حســینی در
ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر لــزوم تکریــم
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
ازکار افتــاده شــناخته مــی شــوند کــه بــه
طــور  100درصــد الیــق تکریــم و تجلیــل
هســتند.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه

در اســتان کرمــان بیــش از یکصــد هــزار
خانــوار ماهانــه از ســازمان تامیــن اجتماعــی
مســتمری دریافــت مــی کننــد خاطرنشــان
کــرد :تعهــدات تامیــن اجتماعــی کرمــان
در بخــش بیمــه ای و حــوزه پرداخــت
مســتمری بیــش از  110میلیــارد تومــان در
هــر مــاه اســت.
علــی حســینی بــا تکریــم و تجلیــل از
افــرادی کــه در مســیر توســعه و اشــتغال
اســتان جــان خــود را از دســت دادنــد و
امــروز بــه عنــوان بازمانــده ،تحــت پوشــش
ســازمان تامیــن اجتماعــی قــرار گرفتــه انــد
افــزود :ســازمان تامیــن اجتماعــی در اســتان
کرمــان بــا  46واحــد اجرایــی در شهرســتان
هــای مختلــف بــا  26شــعبه مســتقر15 ،
شــعبه کارگــزاری و پنــج شــعبه اقمــاری بــه
بیــش از یــک میلیــون و  450هــزار نفــر از
جمعیــت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی
کنــد.
وی ادامــه داد :خوشــبختانه بــا ثبــات
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
شــود.
حســینی همچنیــن اظهــار کــرد :اعتقــاد
داریــم کــه دعــای خیــر بازنشســتگان
کمــک مــی کنــد تــا کارکنــان ســازمان

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

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :بحــث اتبــاع بیگانــه
غیرقانونــی یــک مشــکل جــدی بــرای
اســتان و کشــور اســت و ممکــن اســت در
درازمــدت تبدیــل بــه تهدیــد بشــود ،وزیــر
کشــور قــول داده ایــن مســئله را بــه جــد
بــه عنــوان اولویــت وزارت کشــور بــا اولویــت
اســتان کرمــان دنبــال کنــد.
سیاســت روشــن /دکتــر محمدمهــدی
زاهــدی در نشســت خبــری کــه بــا حضــور
اصحــاب رســانه برگزارشــد بــا اشــاره بــه
اینکــه آب ،اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز ،اشــتغال
و  ...از مشــکالت جــدی اســتان کرمــان
اســت ،گفــت :اقدامــات خوبــی بــرای حــل
ایــن مســائل صــورت گرفتــه و در بحــث
اشــتغال فــوالد بوتیــا در کرمــان راه انــدازی
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مجــوز پتروشــیمی بــرای
کرمــان دریافــت شــد اســت گفــت :ایــن
پــروژه اخیــرا در نقدینگــی بــه مشــکالتی
برخــورده و قــرار اســت بــا همــکاری بانــک
پاســارگاد افزایــش ســرمایه ای داده تــا
بتوانیــم کار را بــه انجــام برســانیم ،همچنیــن
در ایــن خصــوص صحبــت هایــی هــم بــا
وزیــر نفــت شــده اســت.

علی تیموری

در برنامــه کاندیداهــای شــهرداری اوال رابطــه
شــهروند وشــهرداری کــه بایســتی بصــورت
یــک اصــل اجنتــاب ناپذیــر بایــد در آیــد وآن
اصــل هــر شــهروند یــک شــهردار وشــورا
محــل برنامــه ریــزی وهماهنگــی بیــن شــهردار
وشــهروندان در واقــع امیــن مــردم وهئیــت
امناعمــل میکنــد اصــل دوم فرامــوش شــده
برنامــه تفصیلــی شــهر چقــدر عملیاتــی شــده
وچــه میــزان بایــد نصــب العیــن توســعه
شــهری قــرار بگیــرد اصــل ســوم فرامــوش
شــده سیســتم مدیریــت یــک پارچــه در
مدیریــت شــهری وشــورا نقــش هماهنــگ
کننــده را داشــته باشــد وشــهرداران قبلــی بــا
همــه زحمــات کــه کشــیدند چقــدر حاضرنــد
مســئولیت خســاراتی کــه نتیجــه ناهماهنگــی
بیــن ادارات خدمــات رســان بــه مــردم رســیده
را تقبــل کننــد ویــا حداقــل از کوتاهیشــان
بگوینــد اصــل چهــارم شــهرداری نهــادی
مــردم نهــاد اســت نــه دولــت محــور همــه
ارکان حکومــت بایــد کمــک بکننــد کــه شــهر
قابــل ســکونت در حــد متعــارف باشــد اصــل
پنجــم کرمــان از نظــر افســردگی رتبــه چنــدم
کشــوری را دارد وبــرای شــادابی شــهروندان
چــه برنامــه عملیاتــی هســت اصــل ششــم عــدم
تفکیــک بیــن مســئولیتهای ارشــاد اســامی
وســازمان تبلیغــات وشــهرداری گاهــی بــه نظــر
میرســد شــورا وظایــف هــم عــرض آن دو نهــاد
را انجــام میدهــد وایــن امــر هزینــه مضاعفــی را
بــر مــردم تحمیــل میکنــد اصــل هفتــم چــه
برنامــه عملیاتــی بــرای حفــظ میــراث وتوســعه
واســتفاده بهینــه از آن را دارنــد اصــل هشــتم
بــرای برنامــه هــای نیمــه تمــام ســطح شــهر
چگونــه بدهیهــا را تامیــن میکننــد اصــل دهــم
بــا حاشــیه نشــینی وعواقــب ســوء آن چــه
برنامــه ای دارنــد اصــل یازدهــم بــرای شــفاف
ســازی در دخــل وخــرج وراههــای جلوگیــری
از ســوء اســتفاده از تغییــر کاربریهــا وزمیــن
خــواری ودور زدن شــهرداریهادقیقا چــه برنامــه
ای در دســت دارنــد .
گرچــه ایــن دور شــورا در شــهر کرمــان بدلیــل
برنامــه هــای توســعه ای در دســت اقدام ســخت
تریــن دوران را دارد وشــهرداران برنامــه هــای
توســعه پنجــم وششــم توســعه را نبایــد از نظــر
دور داشــته باشــند تــا کرمــان بیــش از ایــن از
ســایر شــهرها عقــب بمانــد

خبر

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی:

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس شــورای
اســامی گفــت :بحــث اتبــاع بیگانــه
غیرقانونــی یــک مشــکل جــدی بــرای
اســتان و کشــور اســت و ممکــن اســت در
درازمــدت تبدیــل بــه تهدیــد بشــود ،وزیــر
کشــور قــول داده ایــن مســئله را بــه جــد
بــه عنــوان اولویــت وزارت کشــور بــا اولویــت
اســتان کرمــان دنبــال کنــد.
زاهــدی بــا بیــان اینکــه در بحــث انتقــال آب
بــه اســتان کرمــان بــا نماینــدگان اســتان
هــای مختلــف صحبــت کــرده ایــم ،افــزود:
همــه بــه اتفــاق بــا انتقــال آب شــرب بــه
اســتان موافــق هســتند و انتقــال آب از
صفــارود نیــز ،کار بزرگــی بــود کــه آغــاز
شــده اســت.
رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
مجلــس ضعــف مدیریتــی خســارت هــای
زیــادی بــه کشــور و اســتان مــا زده افــزود:
بایــد در بحــث آب مســائل را مدیریــت
کنیــم ،در اســتان کرمــان کارهــای خوبــی
آغــاز شــده و تــا حــد امــکان جلــوی چــاه
هــای غیرمجــاز گرفتــه شــده اســت و
در زمینــه اصــاح ســاختار و بازســازی و
بازنگــری جریــان باغــداری و کشــاورزی
کارهــای خوبــی آغــاز شــده اســت
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وی دربــاره آمــار بیــکاری در اســتان کرمــان
گفــت :آنچــه کــه مــی بینیــم ،آمارهــای
میدانــی غیــر از آمارهــای دولتــی اســت و
شــاید تعریــف بیــکار یــا شــاغل در آمــار
دولتــی متفــاوت از انتظــار مــردم اســت.
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس شــورای
اســامی دربــاره آخریــن وضعیــت پرونــده
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان اظهــار کــرد:
کارهــای تحقیقاتــی ،بازرســی هــا و بررســی
پرونــده هــا و مــدارک وقــت زیــادی را از
مــا گرفــت و تیــم خبــره ای از کارشناســان
دیــوان محاســبات بــا مــا همــکاری مــی
کننــد.
وی افــزود :بانــک ســرمایه ،هلدینــگ مربــوط
بــه مســکن فرهنگیــان ،شــرکت ماشــین
ســازی اراک ،هلدینــگ پتروشــیمی و ...
حــوزه هــای گســترده ای اســت و ســعی
کردیــم مســائل کالن و کلــی را بررســی
کنیــم و فرصــت ورود بــه جزئیــات نیســت
و شــاید ایــن مســئله دو ســال زمــان ببــرد.
زاهــدی تصریــح کــرد :گزارشــات آمــاده
اســت و نخســتین مــورد قبــل از تعطیلــی
تابســتانی مجلــس در کمیســیون آمــوزش
قرائــت شــد و گزارشــات بعــدی از هفتــه
آینــده بــه تدریــج در کمیســیون ارائــه و

گزارشــات مربــوط بــه هــر کــدام از مدیــران
را از وزراء گرفتــه و جمــع بنــدی را بــه
صحــن علنــی خواهیــم بــرد.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس
بیــان کــرد :تخلفــات بســیار بــدی در
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
در بحــث بانــک ســرمایه بــوده ،بخشــی از
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
کــرده اســت.
وی اظهــار کــرد 13 :هــزار میلیــارد تومــان
وام در بانــک ســرمایه داده شــده در حالــی
کــه ایــن بانــک ایــن ظرفیــت را نداشــته و
بیــش از  70درصــد تســهیالت معــادل 9
هــزار میلیــارد تومــان وام مشــکوک الوصــول
بــوده و تضمیــن هــای الزم بــرای بازپرداخت
آن گرفتــه نشــده و بــه عنــوان مثــال بــا
تبانــی صــورت گرفتــه ،بــه یــک فــرد کارتــن
خــواب در تهــران چنــد صــد میلیــارد تومــان
وام اعطــا شــده اســت.

اجرای پروژه بررسی علل و
عوامل طالق

بــا شــروع اجــرای پــروژه آزمایشــی بررســی علــل و
عوامــل طــاق در ســطح اســتان ،زوجیــن قبــل از
بــه ثبــت رســاندن واقعــه طــاق در دفترخانــه های
ثبــت طــاق تعییــن شــده ،نســبت بــه تکمیــل
فــرم پرسشــنامه مربوطــه اقــدام مــی نماینــد.
روابــط عمومــی اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان کرمــان /در جلســه شــورای راهبــردی
جمعیــت کــه بــا هــدف کاهــش نــرخ طــاق و بــا
حضــور مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
کرمــان ،مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی
اســتانداری ،مدیــر کل ثبــت احــوال و دبیر شــورای
راهبــردی جمعیــت اســتان در محــل اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان برگــزار شــد،
جزییــات اجــرای پــروژه راســتی آزمایــی علــل و
عوامــل طــاق مــورد بحــث قــرار گرفــت و جهــت
اجــرا از طریــق دفاتــر طــاق کرمــان ابــاغ شــد.
بــه موجــب ایــن طــرح زوجینــی کــه بــرای ثبــت
واقعــه طــاق بــه دفاتــر مربوطــه مراجعــه مــی
کننــد ،مــی بایســت قبــل از ثبــت طــاق نســبت
بــه تکمیــل پرسشــنامه هایــی بــا موضــوع علــل و
عوامــل طــاق اقــدام نماینــد.
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان در
ایــن جلســه ضمــن اعــام آمادگــی کامــل ادارات
ثبــت و دفاتــر ثبــت طــاق بــرای اجــرای ایــن
پــروژه گفــت :مطالعــه و آســیب شناســی در حــوزه
طــاق یــک امــر تخصصی مــی باشــد و ســردفتران
طــاق در ایــن زمینــه همــکاری خواهنــد کــرد.
وی افــزود :بــا تعامــل بــاالی اعضــای شــورای
راهبــردی جمعیــت اســتان ،پــروژه راســتی آزمایــی
علــل و عوامــل طــاق یکــی از موفــق تریــن و
علمــی تریــن طــرح هــای تحقیقاتــی خواهــد بــود.
طالبــی زاده بــا اشــاره بــه تجربیــات قضایــی خــود
در دادگســتری اســتان ادامــه داد :تنهــا راه مناســب
بــرای کاهــش میــزان طــاق ،آســیب شناســی
دقیــق و علمــی و عــدم تصمیــم گیــری آنــی و
مقطعــی در ایــن موضــوع مــی باشــد.
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فرهنگی
خبر

کتابخانه دیجیتال نابینایان در
کرمان راه اندازی میشود

قائــم مقــام انجمــن نابینایــان کشــور از
راه انــدازی کتابخانــه دیجیتــال و صوتــی
ویــژه نابینایــان در کرمــان خبــر داد.
روابــط عمومــی اداره کل کتابخانــه هــا /جلســه
هماهنگــی تجهیــز و بهســازی کتابخانــه
نابینایــان بزرگســال و ایجــاد کتابخانــه ویــژه
کــودکان روشــندل بــا حضــور قائــم مقــام
انجمــن نابینایــان کشــور ،مدیــرکل کتابخانــه
هــای عمومــی اســتان و جمعــی از نماینــدگان
دســتگاه هــای ذیربــط در محــل اداره کل
کتابخانــه هــای عمومــی اســتان برگــزار شــد.
محمدجــواد حســین زاده مدیــرکل کتابخانــه
هــای عمومــی اســتان کرمــان بــه ارائــه
گزارشــی اجمالــی از وضعیــت کتابخانــه هــای
عمومــی در اســتان کرمــان پرداخــت وگفــت:
ک میلیــون
 132بــاب کتابخانــه عمومــی بــا ی ـ 
و  600هــزار جلــد کتــاب در ســطح اســتان
کرمــان فعالیــت دارنــد کــه ســال گذشــته یــک
میلیــون و  500هــزار جلــد بــه امانــت دادهانــد.
وی گفــت :آنچــه کــه امــروز جامعــه مــا بــه
آن نیــاز دارد ،پیشــرفت اســت کــه یکــی از
راههــای تحقــق آن ،ارتقــاء ســطح کتــاب و
کتابخوانــی اســت .وی افــزود :در چهارماهــه
اول امســال بیــش از  500هــزار جلــد
کتــاب از کتابخانــه هــای عمومــی اســتان
بــه امانــت رفتــه و بیــش از یــک میلیــون
نفــر بــه کتابخانــه هــا مراجعــه داشــته انــد.
محمدجوادحســین زاده بــا اشــاره بــه اینکــه
کتابخانــه هــای عمومــی بایــد بــه گــروه هــای
خــاص هــم خدمــات ویــژه ای ارائــه دهنــد
گفــت :کتابخانــه نابینایــان کرمــان ســال 1384
در محــل کتابخانــه مرکــزی کرمــان راه انــدازی
شــده اســت و در حــال حاضر بــا  10هــزار منبع
صوتــی 700 ،عنــوان کتــاب بریــل بــه  700نفــر
عضــو نابینــا وکــم بینــا ارائــه خدمات مــی دهد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون  150عنــوان
کتــاب در کتابخانــه نابینایــان کرمــان گویــا و
صوتــی شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :برگزاری
فعالیــت هــای جنبــی ویــژه روشــندالن و
ارســال منابــع درخواســتی اعضــا بــه درب
منــازل آنهــا از طریــق پیــک موتــوری از
دیگــر فعالیتهــای ایــن کتابخانــه مــی باشــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد بــا نگاه مثبت شــرکت
سامســونگ بــه بحــث مســئولیت اجتماعــی در
قبــال روشــندالن ،شــاهد راه انــدازی کتابخانــه
نابینایــان بــه عنــوان یــک مرجــع و مرکــز بــا
امکانــات ویــژه در ســطح اســتان کرمان باشــیم.
در ادامــه جلســه منصــور شــادکام قائــم مقــام
انجمــن نابینایــان گفــت :انجمــن نابینایــان
ایــران موسســه خیریــه ای اســت که از ســال72
فعالیــت خــود رادرزمینــه حمایتــی ،رفاهــی،
اجتماعــی ،مشــاوره ،فرهنگــی و توانبخشــی بــه
کــم بینایــان و نابینایــان آغــاز نمــوده اســت.
وی گفــت :از ســال  1391تولیــد مــواد
مطالعاتــی بــرای کــودکان نابینــا مــورد توجــه
ویــژه قــرار گرفتــه اســت و بــا هماهنگــی
هــای انجــام شــده بــا شــرکت سامســونگ،
شــاهد اتفاقــات بســیار مثبتــی در ایــن
بخــش بودیــم کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه
تاســیس  12کتابخانــه دیجیتالــی و گویــا ویــژه
کــودکان نابینــا در ســطح کشــور اشــاره کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســایر شــرکتها
میتواننــد فعالیــت سامســونگ در حــوزه
مســئولیت اجتماعــی را الگــو قــرار دهنــد،
گفــت :در حــال حاضــر نابینایــان بخــش
بزرگــی از جامعــه را تشــکیل مــی دهنــد
و قریــب  150هــزار روشــندل مطلــق
و نزدیــک بــه  750هــزار تــن افــراد بــا
اختــاالت بینایــی در کشــور وجــود دارد کــه
نیــاز بــه برنامــه ریــزی و رســیدگی دارنــد.
وی افــزود :تاکنــون در زمینــه شــمار نابینایــان
آمــار دقیقــی ارایــه نشــده امــا الزم اســت تــا
بــرای همیــن تعــدادی کــه آمــار آنهــا وجــود
دارد ،در زمینــه هــای فرهنگــی ،اجتماعــی
ورفاهــی از ســوی نهادهــای مســئول ،دولــت
و خیریــن بــرای بهبــود شــرایط زندگــی
و فعالیــت آنــان اقداماتــی صــورت پذیــرد.
قائــم مقــام انجمــن نابینایــان ایــران بــا
اشــاره بــه مشــکل هــا و دغدغــه هــای
پیــش روی نابینایــان ،بیــان داشــت :در واقــع
انتقــال فرهنــگ یکــی از دغدغــه اصلــی
نابینایــان اســت کــه بایســتی رســانه هــا و
خبرگــزاری هــا بــا فرهنــگ ســازی الزم و
برنامــه هایــی مشــخص توانمنــدی هــای
قشــر روشــندل را بــه جامعــه معرفــی کننــد.
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انجمن های علمی در مسیر رسالت دانشگاه پیش می روند

آییــن افتتاحیــه نمایشــگاه هشــتمین
جشــنواره حرکــت دانشــگاه شــهید باهنــر
کرمــان ،بــا حضــور تعــدادی از مدیــران،
مســئوالن و دانشــجویان دانشــگاه ،در
محــل دائمــی نمایشــگاه هــای دانشــگاه
شــهید باهنــر کرمــان ،افتتــاح شــد.
سیاســت روشــن /احمــد یوســف زاده؛
مدیــر کل امــور فرهنگــی دانشــگاه ،در
آییــن افتتاحیــه جشــنواره گفــت :انجمــن
هــای علمــی در مســیر رســالت دانشــگاه
پیــش مــی رونــد در معاونــت فرهنگــی
نیــز هــدف ،توســعه علــم اســت و بــار
ایــن مســئولیت بــر دوش انجمــن هــای
علمــی دانشــگاه هســت.
وی افــزود :در دانشــگاه شــهید باهنــر
 60انجمــن علمــی فعــال داریــم کــه 50
انجمــن علمــی آن در نمایشــگاه دارای 60
غرفــه حضــور دارنــد.
مدیــر کل امــور فرهنگــی دانشــگاه
تصریــح کــرد :ایــن نمایشــگاه پیــش
زمینــه نمایشــگاه حرکــت درآذر مــاه

ســال جــاری در دانشــگاه رازی کرمانشــاه
اســت و دســتاوردهای یــک ســاله انجمــن
هــای علمــی دانشــگاه بــه نمایــش
گذاشــته مــی شــود ،دانشــگاه کرمــان در
ســال گذشــته در جشــنواره حرکــت ،از
نظــر تعــداد رتبــه دوم کشــوری را کســب

کــرد و بــرای جشــنواره حرکــت دانشــگاه
رازی  ،آثــار مــورد بررســی قــرار گرفــت
کــه از  400اثــر موجــود  26اثــر بــرای
نمایشــگاه کشــوری پذیرفتــه شــد.
وی از دانشــجویانی کــه در تابســتان
بــرای برگــزاری ایــن نمایشــگاه در

کرمــان ماندنــد تشــکر کــرد و گفــت:
ایــن نمایشــگاه در 1000متــر فضــای
نمایشــگاهی از  25شــهریور تــا
27شــهریور از ســاعت 10تــا 17دایــر
خواهــد بــود ،در ایــن جشــنواره  6کارگاه
جامــع21 ،کارگاه تخصصــی از رشــته
هــای مختلــف وجــود دارد ،و در روز
دوشــنبه  27شــهریورماه ســاعت 19در
تــاالر وحــدت مراســم اختتامیــه بــا
معرفــی ســه غرفــه برتــر ایــن جشــنواره
همــراه خواهــد بــود.
یوســف زاده گفــت :مرتبــط بــودن
موضــوع غرفــه و ارائــه بــا رشــته ،علمــی
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،
جذابیــت بصــری و طراحــی غرفــه از
معیارهــای انتخــاب غرفــه برتــر خواهــد
بــود.

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان
مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان کرمــان در اختتامیــه بیســت و
چهارمیــن جشــنواره هنرهــای تجســمی
جوانــان گفــت :ایــن جشــنواره تعامالتــی بــود
کــه میــان هنرمنــدان کرمانــی و کشــوری
شــکل گرفــت.
سیاســت روشــن /محمــد رضاعلیــزاده اظهــار
کــرد :کرمــان دیــار هنرمنــدان ،ادبــا و
شــعرای بزرگــی اســت امــا در حــوزه هنرهــای
تجســمی جایــگاه ویــژهای دارد .مــوزه
هنرهــای صنعتــی کرمــان ظرفیــت بزرگــی در
اســتان اســت کــه از نظــر گنجینــه بعــد از
تهــران دومیــن گنجینــه غنــی کشــور را دارد.
او دربــاره رهآورد ایــن جشــنواره در کرمــان
گفــت :شــاید همیــن کــه ایــن جشــنواره

بهانــهای شــد تــا از پیشکســوتان عزیــز
کرمانــی تقدیــر کنیــم ،بــرای مــا بــس باشــد.
از طرفــی بــا حمایــت آقــای ســیاهکارزاده
مدیرعامــل مرکــز موسســه توســعه هنرهــای
تجســمی معاصــر ،کتــاب مــوزه هنرهــای
معاصــر صنعتــی کرمــان چــاپ خواهــد شــد.
علیــزاده بیــان کــرد :نتیجــه ایــن جشــنواره
تعامالتــی بــود کــه میــان هنرمنــدان کرمانــی
و کشــوری شــکل گرفــت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
کرمــان از چــاپ کتــاب مــوزه هنرهــای
صنعــی کرمــان خبــر داد.
درپایــان نفــرات برگــززده در  ٩بخــش ایــن
جشــنواره بــه انتخــاب هیــات داوارن معرفــی
و تقدیــر شــدند .

اســامی نفــرات بــر گزیــده جشــنواره بــه
شــرح زیــر اســت :
پوســتر :زهــرا قدیــری از اســتان مرکــزی،
زهــره ســلیمانزاده از اصفهــان ،علیرضــا
عزیــزی از قــم.
تصویرســازی :مینــا مهاجــر از آذربایجــان
شــرقی ،مرضیــه ســعید از خراســان رضــوی،
ســارا نیکفیــروز از تهــران.
حجــم :حســین شــیری از تهــران ،ســعید
محمــودی از یــزد ،فاطمــه اکبــری از
مازنــدران.
خوشنویســی :ســیدعلیرضا مطلّبــی از
مازنــدران ،هــادی آقایــی از البــرز ،امیرعبــاس
نصیــری از تهــران.
طراحــی :نازنیــن قرنجیــک از تهــران،

محمدرضــا جهانشــهر از آذربایجــان شــرقی،
امیرمهــدی گلمحمــدی از قــم.
عکاســی :محمــد نظــری از گیــان ،علــی
کربالییمحمــد از تهــران ،فرنــاز دمنابــی از
تهــران
کاریکاتــور :در بخــش چهــره محمدرضــا
ضرغــان از قــم و عــارف نیــازی از کرمانشــاه،
در بخــش موضوعــی رضــا حمیــدی مطلــق از
ســمنان.
نقاشــی :علــی بهرامــی از تهــران ،فاطمــه
اســداهللزاده از اصفهــان ،آیــدا روزبیانــی از
البــرز
نگارگــری :در گل و مــرغ محمدرضــا پارســا
از قــم ،در تذهیــب حمیدرضــا ســلیمانی از
قزویــن ،در نگارگــری میــاد ویلکــی از البــرز.

احترام به شخصیت زن یکی از عوامل جلوگیری از فروپاشی خانواده است

ایرنــا /امــام جمعــه بردســیر گفــت:
دســتگاههای فرهنگــی نبایــد در مقابــل
کســانی کــه ازدواج را بــی معنــا و لــذت
جویــی را مطلــوب مــی داننــد و در واقــع
مــروج اباحــه گــری در جامعــه هســتند ،
ســکوت کننــد.
ایرنــا /حجــت االســام والمســلمین میثــم
تــارم در خطبــه هــای نمازجمعــه بردســیر
افــزود :جامعــه ای کــه جوانــان آن از
تشــکیل خانــواده رویگــردان باشــند و بــه
دالیــل اقتصــادی یــا روانــی از تشــکیل
خانــواده هــراس داشــته باشــند ،نتیجــه اش
ترویــج مفاســد و بــی بنــد و بــاری اســت.
وی اهمیــت نــدادن بــه خانــواده را باعــث
افزایــش طــاق هــا دانســت و گفــت:
ترویــج آزادی بــی قیــد و شــرط معاشــرت
زن و مــرد ،باعــث متالشــی شــدن خانــواده
مــی شــود و یکــی از مهمتریــن عوامــل

اســتحکام بنیــان خانــواده نگــرش صحیــح
بــه جایــگاه زن اســت.
وی بــا اشــاره بــه آســیب هــای وارد بــه
خانــواده گفــت :احتــرام بــه شــخصیت زن
یکــی از عوامــل جلوگیــری از فروپاشــی
خانــواده اســت و خانــواده ســالم نتیجــه
اش جامعــه ســالم و مدیــران بــا کفایــت
آینــده و اعضــای ســالم و بــا اخــاق جامعــه
خواهــد بــود.
وی همچنیــن دربــاره نقــش خانــواده در
ایجــاد ســامت و امنیــت روانــی جامعــه
گفــت :بــر اســاس قــرآن کریــم ،ازدواج
آرامــش و مــودت ایجــاد مــی کنــد و
تشــکیل خانــواده عامــل ایجــاد آرامــش و
پایــه اصلــی جامعــه اســت.
خطیــب جمعــه بردســیر در ادامــه گفــت:
آمریــکا ایــن آرزو را بــه گــور مــی بــرد کــه
بتوانــد از مراکــز نظامــی جمهــوری اســامی

ایــران بازدیــد کنــد .بلکــه هــر کشــور و
ســازمانی کــه چنیــن قصــدی داشــته باشــد
بــه مقصــود خــود نخواهــد رســیدو بازدیــد
از مراکــز نظامــی جمهــوری اســامی ایــران
خــط قرمــز نظــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضــع تحریــم هــای
جدیــد آمریــکا بــرای برخــی شــخصیتها و
شــرکتهای ایرانــی گفــت :آمریــکا همچنــان
بــه نقــض برجــام ادامــه مــی دهــد امــا بــه
دنبــال ایــن اســت کــه ایــران را ناقــض
برجــام معرفــی کنــد.
وی گفــت  :امیدواریــم دســتگاه دیپلماســی
ایــران بتوانــد هــم در صحنــه داخلــی و
هــم در عرصــه بیــن المللــی پاســخ یــاوه
گویــی هــای آمریــکا را بدهــد و بــه دنیــا
ثابــت کنــد کــه ایــن آمریــکا اســت کــه
عهدشــکن اســت و ایــران همــواره بــه
پیمــان خــود وفــادار و متعهــد اســت.

وی در ادامــه گفــت :البتــه دســتگاه
دیپلماســی ایــران ضمــن پــای بنــدی
بــه تعهداتــش بایــد بتوانــد متناســب بــا
نقــض عهدهــای دیگــران پاســخ مناســبی
بــه آنهــا بدهــد و عکــس العمــل مناســب
نشــان بدهــد و ایــران نبایــد بگــذارد
آمریــکا ادعــای دروغیــن خــودش را بــه
بهانــه بازدیــد از مراکــز نظامــی ایــران
پیــش ببــرد.
حجــت االســام تــارم همچنیــن گفــت:
امــروز مــردم مظلــوم میانمــار بــا بــی
رحمانــه تریــن شــکل مــورد تجــاوز و
تهاجــم قــرار گرفتــه انــد و مصیبتــی بــزرگ
در جهــان اســام در حــال رخ دادن .
وی افــزود :امیــد اســت کشــورهای اســامی
متحــد شــوند تــا چــاره ای اساســی و راه
حلــی فــوری بــرای رفــع آالم ایــن مــردم
مظلــوم و رنــج کشــیده بیندیشــند.

سینما «قدس شهرستان سیرجان» افتتاح شد
ســینما قــدس ســیرجان بــا حضــور داروغــه
زاده ،معــاون نظــارت و ارزشــیابی ســازمان
ســینمایی کشــور ،حســن پــور نماینــده
مــردم ســیرجان در مجلــس شــورای
اســامی و محمدرضــا علیــزاده ،مدیــرکل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان
و جمعــی از عالقــه منــدان بــه هنــر ســینما
و مســووالن فرهنگــی و اجرایــی اســتان و
شهرســتان فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ وارشــاد
اســامی /در ایــن مراســم داروغــه زاده،
معــاون نظــارت و ارزشــیابی ســازمان
ســینمایی کشــورضمن تشــکراز تــاش
مســووالن و مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان در جهــت راه انــدازی
ســینماهای اســتان ،گفــت :ســینما در
حرکــت بخشــیدن بــه جامعــه نقــش بســیار
باالیــی دارد و امــروزه ســینما نقــش موثــری
در ترویــج فرهنــگ یــک جامعــه ایفــا مــی
نمایــد.
وی بــا اشــاره بــه برخــی آثــار ســینمایی
کشــور بــه تاثیرگــذاری و مانــدگاری هنــر

ســینما اشــاره کــرد و افــزود :کشــورها بــا
اســتفاده از ابــزار ســینما و بــا ســاختن فیلــم
هــا اعمــال و رفتارهــای خــود را توجیــه و
موجــه جلــوه مــی دهنــد.
معــاون نظــارت و ارزشــیابی ســازمان
ســینمایی کشــور اظهــار داشــت :در ســال
 ، ٩٥بیســت میلیــون نفــر مخاطــب ســینما
داشــتیم و ایــن مخاطــب کــم بدلیــل عــدم
ســینما در شهرســتان هــای کشــور اســت.

محمدرضــا علیــزاده  ،مدیــرکل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در
ایــن مراســم گفــت :شهرســتان ســیرجان
از دیربــاز در حــوزه فرهنــگ و هنــر از
شهرســتان هــای بــا اســتعداد و توانمنــد
محســوب شــده اســت.
وی افــزود :ایــن شهرســتان و هنرمنــدان آن
از قابلیــت هــای وســیعی در حــوزه فرهنــگ
و هنــر برخوردارنــد و افتتــاح ایــن ســینما

فرصتــی بــرای رشــد و شــکوفایی فرهنــگ و
هنــر ایــن دیــار اســت.
مدیــرکل ارشــاد عنــوان کــرد :امــروز ســه
ســینما در شهرســتان هــای ســیرجان ،انــارو
زرنــد افتتــاح خواهــد شــد،و بزرگتریــن
ســینما  ،ســینمای قــدس ســیرجان بــا ٤٨٠
صندلــی اســت کــه افتتــاح خواهیــم نمــود.
مدیــرکل ارشــاد ابــراز امیــدواری کــرد:
بــا امتــداد و ادامــه پیــدا کــردن اتفاقــات
مبــارک فرهنگــی و هنــری ،ظرفیــت هــا و
زیرســاخت هــای فرهنگــی اســتان گســترش
پیــدا کنــد.
حســن پــور ،نماینــده مــردم شهرســتان
ســیرجان در مجلــس شــورای اســامی نیــز
ضمــن تشــکر از مســووالن اســتان گفــت:
شــرکت گل گهــر ســیرجان در راه انــدازی
ســینما کمــک بســیاری بــه شهرســتان
ســیرجان نمــوده اســت.
وی ضمــن تشــکر از تقــی زاده مدیــر
شــرکت گل کهــر ســیرجان خواســتارکمک
مالــی ایــن شــرکت جهــت تعمیــر خانــه
تئاتــر ایــن شهرســتان شــد.

ورزشی
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سجاد صفاهانی زاده رییس کمیته سپک تاکرای استان کرمان:

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  17بازیکــن دعــوت شــده بــه
تیــم ملــی 3نفــر کرمانــی هســتند و4نفــر نیز
بــه عنــوان ذخیــره در ایــن اردو از بازیکنــان
کرمانــی دعــوت کــرده ایــم.
ریــس کمیتــه ســپک تاکــرای اســتان بــا
اشــاره بــه افتخــار آفرینــی بانــوان کرمانــی
گفــت :تیــم بانــوان کرمــان در تیرمــاه امســال
در رده زیــر 18ســال وبزرگســاالن مقــام اول
کشــور را کســب کــرده انــد.
صفاهانــی زاده ضمــن تشــکر از کادر فنی تیم
کرمــان گفــت :بی شــک زحمــات خانــم آزاده
فرخیــان مربــی زیــر 18ســال و خانــم زهــرا
قــدس ولــی مربــی بزرگســاالن بــه همــراه
مشــاوره هــای آقــای یوســفی مربــی آقایــان

موجــب شــده اســت تیــم ســپک تاکــرای
بانــوان کرمــان در ســطح کشــور بدرخشــد.
وی افــزود :متاســفانه تیــم هــای ورزشــی
بودجــه مناســبی نــدارد و میطلــد شــرکتها

و کارخانجــات درصــد اندکــی از بودجــه
خــود را جهــت حمایــت از تیمهــای ورزشــی
اختصــاص دهنــد.
صفاهانــی زاده بــا بیــان اینکــه اولیــن اردوی

تیــم ملــی بانــوان در حــال برگزاریســت
گفــت :ایــن اردو از 25شــهریور تــا  3مهــر
مــاه در کرمــان در حــال برگزاریســت و عالقــه
منــدان میتواننــد بــه مجموعــه ورزشــی
ســعادت جهــت بازدیــد از ایــن اردو مراجعــه
نماینــد.
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.
صفاهانــی زاده در پایــان از شــرکت
شــکوفاصنعت پویــان ،کارمانیــا خــودرو
و رســتوران مکــث تشــکر کــرد و افــزود:
امیدواریــم ایــن شــرکتها در ادامــه راه بــرای
شــرکت در مســابقات جهانــی مــا را یــاری
کننــد.

علی ایرانمنش ،پیشکسوت فوتبال و نایب رئیس هیئت فوتبال استان کرمان:

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

پیشکســوت فوتبــال کرمــان و نایــب
رئیــس هســئت فوتبــال ایــن اســتان
گفــت :امیــدوار هســتیم کــه اشــتباهات
فصــل قبــل از جانــب تیمهــای گلگهــر،
مــس کرمــان و مــس رفســنجان حمــل
نشــود و خــوش بیــن هســتیم ایــن
تیــم هــا میتواننــد در لیــگ برتــر
حضــور داشــته باشــند و امیدواریــم
ســیر صعــودی را بــه خوبــی طــی کننــد.
علــی ایرانمنــش در گفتوگــو بــا سیاســت
روشــن در مــورد ســه تیــم فوتبــال
گلگهــر ،مــس کرمــان و مــس رفســنجان
کــه بــه عنــوان نماینــدگان اســتان کرمــان
در لیــگ دســته یــک حاضرنــد ،اظهــار
داشــت :هیئــت فوتبــال ایــن ســه
تیــم را مایــه افتخــار و بزرگــی اســتان
میدانــد و تمــام تالشــش ایــن اســت
کــه ایــن تیمهــا بــه نحــو احســنت و
شایســتگی کارشــان را انجــام دهنــد
و بــرای کرمــان افتخــار کســب کننــد.
وی ادامــه داد :آن چیــزی کــه مهــم بــه
نظــر مــی رســد ایــن اســت کــه بایــد
ببینیــم سیاســتگذاری باشــگاهها چگونــه
اســت بــه ایــن ترتیــب کــه تدابیــری
اندیشــیده شــود از جانــب باشــگاهها کــه
مربیــان بتواننــد کارشــان را بــه خوبــی
انجــام دهنــد .مــا ســال قبــل شــرایط
خــوب و ایدهآلــی داشــتیم و دو تیــم از
ایــن ســه تیــم میتوانســتند بــه لیــگ
برتــر صعــود کننــد کــه متاســفانه نشــد.
ایرانمنــش در مــورد انتخــاب مربیــان
جــوان و بومــی بــرای مــس کرمــان و
رفســنجان خاطرنشــان ســاخت :اتفاقــی
کــه در فوتبــال اســتان رخ داده ،کار
شایســته و نیکویــی اســت کــه بــه فــال
نیــک میگیریــم 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
خطیــری برعهــده دارنــد و بایــد بــه گونــه
ای کار کننــد کــه نماینــده شایســتهای
بــرای مربیــان اســتان باشــند کــه نــگاه
مدیــران و مســئولین شــرکت مــس و
ایــن دو باشــگاه نســبت بــه مربیــان بومــی
عــوض شــود .هــردو مربــی صاحبنــام
هســتند و تواناییهــای باالیــی داشــتند
و انتظــار مــا و انتظــار مــردم ایــن اســت
کــه بــه خوبــی کار را پیــش ببرنــد.
ایــن پیشکســوت فوتبــال در مــورد فضــای
کلــی ورزش اســتان گفــت :خوشــبختانه
مدیــر توانمنــدی را بــه عنــوان مدیــرکل
ورزش اســتان داریــم کــه صاحــب
تحصیــات علمــی و آشــنا بــه ورزش اســت
و فــردی شایســته ،جــوان و پرانــرژی اســت.
ایرانمنــش اضافــه کــرد :امیدواریــم بــا
یکدیگــر همــکاری داشــته باشــیم و یــک
شــرایطی را بــه وجــود اوریــم کــه فواصــل
افــرادی کــه بایــد در جامعــه ورزش کار
کننــد را کــم کنیــم و یــک تیــم قــوی
و همانــگ شــویم و اگــر ایــن تیــم را
تشــکیل شــود مطمئنــا روزهــای خــوب
و روشــنی در ورزش خواهیــم داشــت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ترانســفر

بازیکــن از کرمــان بــه تیمهــای بــزرگ
و صاحــب نــام هماننــد ســایر اســتانها
چنــان پررنــگ نیســت ،اظهــار داشــت:
هــرگاه و هرجــا بخواهیــم شــاهد موفقیــت
و پیشــرفت باشــیم بایــد یــک برنامهریــزی
طوالنــی مــدت داشــته باشــیم .وقتــی
در مــورد بحــث شــکوفایی اســتعدادها
ســخن گفتــه میشــود ،مســلما بایــد
یــک بســتهای فراهــم باشــد .خــود فیفــا
میگویــد چنــان چــه خواهــان رشــد در
فوتبــال هســتید بایــد روی بخــش جوانــان
و همچنیــن توســعه اقتصــاد موفــق بشــوید.
ایرانمنــش ادامــه داد :وقتــی نــگاه مــی
کنیــم ،میبینیــم در بخــش ردههــای ســنی
فعالیــت میشــود امــا بــه دلیــل مشــکالت
عدیــدهای کــه باشــگاهها دارنــد ،ردههــای
ســنی مــا کــم رنــگ دیــده میشــود.
آکادمیهــای مــا بایــد بــه توســعه بهتــری
دســت یابــد و بــا ایــن شــکل و شــرایط
مســلما مــا را بــه جایــی نخواهنــد رســاند.
نایــب رئیــس هیئــت فوتبــال در مــورد
نظــارت ایــن هیئــت بــر کار آکادمیهــای
فوتبــال عنــوان کــرد :هیئــت فوتبــال در
بخــش توســعه فوتبــال یــک بحثــی بــه
نــام اســتعدادیابی دارد کــه یــک کمیتــه
اســتعدادیابی و جوانــان دارد که اســتعدادها
را شناســایی و بــه تیمهــای ملــی معرفــی
میکنــد امــا ایــن کــه مــا چــه دخالتــی در
امــور باشــگاهها میتوانیــم داشــته باشــیم
کــه وظیفــه کمیتــه ارزیابــی و نظــارت
اســت .البتــه باشــگاهها یــک فضــای
اختصاصــی بــرای خودشــان دارنــد و مــا
نمیتوانیــم خــط و مشــی بــه آنهــا دهیــم.
وی افــزود :باشــگاهها بــا فرهنــگ و فلســفه
خودشــان کار میکننــد و مــا نمیتوانیــم
بهشــان خــط و مشــی دهیــم .مــا در
چارچوبــی کــه فدراســیون مهیــا کــرده،
میتوانیــم دخالــت و نفــوذ داشــته باشــیم
و غیــر از آن مــا نمیتوانیــم وارد شــویم.
آکادمــی بایــد یــک مدیــر فنــی توانمنــد بــا
آگاهــی علمــی بــاال داشــته باشــد و فلســفه
و فرهنــگ آن باشــگاه مشــخص باشــد کــه
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چــی هســت .تئــوری و درسهایــی کــه
میخواهــد پیــاده کنــد مشــخص باشــد
و آن مدیــر فنــی هــم بتوانــد آن درس را
بــرای تمــام بچههــای پایــه پیــاده کنــد
کــه آنهــا راهــی تیــم بزرگســاالن شــوند.
ایرانمنــش در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
تــا چــه میــزان باشــگاههای مــس کرمــان،
مــس رفســنجان و گل گهــر بــرای تســت
گیــری از ردههــای ســنی بــا هیئــت فوتبــال
تعامــل دارنــد ،گفــت :باشــگاهها از هیئــت
فوتبــال فقــط یــک مجــوز میگیرنــد ولــی
وظیفــه و رســالت ایــن باشگاههاســت
کــه در اقصــی نقــاط اســتان اســتعدادیابی
کننــد و بازیکنــان خــوب را انتخــاب کننــد.
وی اضافــه کــرد :االن چنــد آکادمــی داریــم
کــه ســیر تکاملــی را طــی میکننــد
و مــدارس فوتبالــی داریــم کــه مجــوز
دارنــد و مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
چــه خــوب کــه باشــگاههای بــزرگ یــک
هماهنگــی بــه وجــود آورنــد تــا از فعالیــت
ایــن مــدارس فوتبــال اســتفاده کننــد.
نایــب رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان بــا
اشــاره بــه حضــور یــک تیــم داوری خوبــی
از اســتان کرمــان بــه لیــگ برتــر و برنامــه
ریــزی بــرای تــداوم چنیــن فعالیتهایــی
گفــت :در پــرورش منابــع انســانی بایــد
دقــت زیــادی شــود ،اگــر امــروز داورانــی
تــا ایــن حــد رشــد یافتنــد بایــد بــه هیئــت
فوتبــال تبریــک گفــت کــه در بخــش
منابــع انســانی خــوب کار کــرده اســت.
وی ادامــه داد :مــا بایــد اســتعدادها را
شناســایی کنیــم و ســپس جــذب کنیــم
و آمــوزش دهیــم .مرحلــه بعــد بکارگیــری
ایــن افــراد اســت تــا اشتباهاتشــان
در انجــام کار کاســته شــود و مرحلــه
بعــد حفــظ و نگهــداری نیروهاســت.
ایــن کارشــناس فوتبــال در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه بگوییــد آیــا مــا میتوانیــم در
پایــان فصــل شــاهد صعــود نماینــدگان
اســتان کرمــان بــه لیــگ برتــر فوتبــال
باشــیم ،گفــت :خیلــی خــوش بیــن هســتم.
بــه فصــل پیــش یــا دو فصــل قبــل هــم

نــگاه کنیــد نماینــدگان مــا شــرایط خوبــی
داشــتند بــرای صعــود بــه لیــگ برتــر.
ایرانمنــش ادامــه داد :مــا در شــروع فصــل
هســتیم و امیدواریــم جامعــه فوتبــال
اســتان شــاهد رونــق و پیشــرفت خوبــی
باشــد .بــرای مربیــان کــه در راس کادر
فنــی دو تیــم بــزرگ کشــور هســتند ،خوب
بدرخشــند و کــم اشــتباه ظاهــر شــوند
و ثابــت کننــد کــه ایــن توانایــی رادارنــد
کــه ســرمربی تیمهــای بــزرگ باشــند.
وی ســپس بــا بیــان ایــن کــه بــرای ایــن
کــه صعــود کنیــم بایــد بــک «چــه بایــد
کــرد»ی را بــرای همــه کســانی کــه
مشــتاق حضــور نماینــدگان اســتان در
لیــگ برتــر هســتند ،بــه وجــود آوریــم،
خاطرنشــان ســاخت :اولیــن مســئله ایــن
اســت کــه بایــد یــک تغییــر نگــرش داســته
باشــیم و بعــد از ایــن مرحلــه بایــد یــک
برنامــه داشــته باشــیم و برنامهریــزی
انجــام دهیــم و از مراکــز علمــی در نوشــتن
ایــن برنامــه اســتفاده کنیــم .تفکــرات
و بینــش همــه افــراد دوســتدار فوتبــال
در اســتان نزدیــک بــه هــدف باشــد.
ایرانمنــش افــزود :یــک همــکاری و
هماهنگــی الزم اســت وجــود داشــته باشــد
کــه اگــر ایــن مهــم عملیاتــی شــود مطمئنــا
دســتیابی بــه هــدف آســان میشــود .بایــد
صحیــح ،بــه موقــع و درجهــت اهــداف
تصمیــم گرفتــه شــود .مدیــران باشــگاهها
بایــد نقدپذیــر باشــند چــرا کــه نقدهــا
در شــکوفایی کار بســیار موثــر هســتند.
نبایــد منتظــر فرصــت باشــیم بلکــه بایــد
فرصتهــا را بــرای خودمــان خلــق کنیــم
و اگــر ایــن مــوارد رعایــت شــود میتوانیــم
یــک نماینــده در لیــگ برتر داشــته باشــیم.
ایــن پیشکســوت فوتبــال کرمــان کــه
چنــدی پیــش در مشــهد بــه همــراه
چنــد نفــر از پیشکســوتان فوتبــال
کشــور مــورد تجلیــل قــرار گرفتــه بــود،
در مــورد ایــن مراســم عنــوان کــرد:
مراســمی بــرای گرامیداشــت جنــاب
آقــای قیاســی برگــزار شــد کــه پــاک
افتخــاری بــرای ایشــان رونمایــی شــد.
جنــاب آقــای قیاســی از پیشکســوتان و
زحمتکشــان اســتان خراســان رضــوی
و فوتبــال ایــران و از مربیــان برجســته،
صاحــب نــام و صاحــب فلســفه بــا
تواناییهــای بــاال در ایــن حــوزه اســت.
وی اضافــه کــرد :شــهرداری مشــهد بــه
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،
مشــاور وزیــر ورزش و رئیــس کانــون
مربیــان فوتبــال ایــران و همچنیــن
آقــای امیــر حاجرضایــی پیشکســوت
و اســتاد فوتبــال در ایــن برنامــه حضــور
داشــتند .کار نیکــو و شایســتهای بــود
کــه امیدواریــم ایــن حرکــت در سرتاســر
کشــور برگــزار شــود و پیشکســوتانی کــه
بــه نوعــی در قیــد حیــات هســتند و
خانــه نشــین شــدهاند ،تجلیــل شــوند.

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

عرفان امیر خسروی

چنــدی پیــش بــا حضــور مســئولین ورزش
اســتان و جمعــی از روســای هیئتهــای
ورزشــی ،از لوگــوی المپیــاد ورزشــی محــات
شــهر کرمــان رونمایــی شــد و پــس از گذشــن
چنــد روز رســما اســتارت رقابتهــای ایــن
المپیــاد زده شــد تــا حــدود  2000در ایــن
المپیــاد بــه رقابــت بــا یکدیگــر بپردازنــد.
محمدتقــی امیریخراســانی در آییــن
رونمایــی از لوگــوی المپیــاد ورزشــی محــات
شــهر کرمــان اعــام کــرده بــود« :بــه دنبــال
برنامــه ریــزی و ایجــاد اســتراتژی مناســب
بــرای عملیاتــی کــردن اهــداف تفاهــم
نامــه بــا رویکــرد محلــه محــور هســتیم .بــا
برگــزاری المپیــاد هــای ورزشــی محــات در
شهرســتان هــای مختلــف اســتان شــور ،نشــاط
و پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی و در
نهایــت ورزش هــای همگانی را توســعه خواهیم
داد .اولیــن برنامــه المپیــاد ورزشــی محالت در
اســتان کرمــان بــا همــت اداره ورزش و جوانــان
شهرســتان کرمــان شــروع خواهــد شــد و در
شهرســتان هــای اســتان کرمــان بــه خصــوص
در مناطــق محــروم اســتان بــا زمــان بنــدی
مناســب در راســتای توســعه ورزش همگانــی
اجــرا خواهــد شــد .امیدرواریــم کــه بتوانیــم
اهــداف تعییــن شــده در راســتای گســترش
ورزش همگانــی را بــه خوبــی بــه انجــام
برســانیم و در نهایــت گام موثــری در جهــت
ایجــاد شــور و نشــاط ،انگیــزه و ســامتی
مــردم اســتان کرمــان برداریــم ».همــان طــور
کــه از ســخنان مدیــرکل ورزش مشــخص
اســت ،یکــی از اهــداف برگــزاری المپیــاد
محــات شــهر کرمــان توســعه ورزش همگانــی
اســت ،پــس بایــد ایــن اقــدام را ســتود و
در راســتای کمــک بــه ایــن حرکــت روبــه
جلــو اقــدام کــرد .المپیــاد ورزشــی محــات
شــهر کرمــان میتوانــد الگویــی بــرای ســایر
شهرســتانهای اســتان باشــد ،علیالخصــوص
کــه
کمبرخوردارتــر
شهرســتانهای
مــردم بــا ورزش قرابــت آن چنانــی ندارنــد.
درصــد باالیــی از شــهروندان ســال بــه ســال
دچــار مشــکالت عدیــده ای کــه ناشــی از بــی
تحرکــی و زندگــی ماشــینی اســت مــی شــوند
و ایــن زنــگ خطــری اســت بــرای جامعــه
بیمــاری کــه در ســالهای آینــده خواهیــم
داشــت ،لــذا اقداماتــی نظیــر المپیــاد ورزش
شــهروندی کــه فرصــت ورزش رقابتــی و
مهیــج را در اختیــار مــردم قــرار میدهــد را
بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و بــرای گســترش
آن همراهــی کــرد .ثبتنــام حــدود 2000
نفــر از شــهروندان کرمانــی در اولیــن دوره
المیپــاد محــات شــهر کرمــان نشــاندهنده
همراهــی مــردم کرمــان بــا دســتاندرکاران
برگــزاری ایــن المپیــاد اســت کــه قطــع
بــه یقیــن ایــن اســتقبال در دورههــای
بعــد بیشــتر خواهــد شــد و افــراد بیشــتری
بــرای شــرکت در ایــن رقابتهــای ورزشــی
ثبتنــام خواهنــد کــرد .مطمئنــا مســئولین
برگــزاری ایــن المپیــاد هــم در ســالهای
آینــده رشــتههای ورزشــی را افزایــش
خواهنــد داد کــه افــراد ،بــا همــه ســلیقهها
بتواننــد در ایــن مســابقات شــرکت کننــد.
«ایجــاد شــور و نشــاط ،انگیــزه و ســامتی
مــردم» یکــی دیگــر از اهــداف ایــن المپیــاد
عنــوان شــده کــه حتمــا بــا تــداوم چنیــن
برنامههــای برگزارکننــدگان بــه ایــن
هــدف نیــز خواهنــد رســید چــرا کــه یــک
رویکــرد نــو و خالقانــه را بــرای تزریــق شــور
و نشــاط بــه جامعــه در پیــش گرفتهانــد.
در پایــان بایــد از همــه دســتاندرکاران ایــن
المپیــاد ورزشــی تشــکر ویــژه کــرد و بــه همــه
آنــان کــه کمــک کردهانــد حتــی مردمــی کــه
ثبتنــام کردهانــد و قــدم در میــدان رقابــت
گذاشــتهاند ،خســته نباشــید گفــت امــا اداره
ورزش و جوانــان شهرســتان کرمــان کــه در
راســتای عملیاتــی کــردن ایــن المپیــاد پیــش
قــدم شــده و توانســته اقدامــات خوبــی هــم
انجــام دهــد ،شایســته تقدیــر بیشــتری اســت.
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