
16-3112-29

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

947.500
949.000
500.500

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

277.500
186.500
96.866

دالر
يورو
پوند

3.319
3.763
5.088

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 دوگانه

رانا

32.800.000
31.500.000
32.500.000

تيبا
سايپا 111

مزدا 3 تيپ 3

24.300.000
21.000.000

132.000.000

J5 جک
ام وي ام 530

سراتو 1600

48.700.000
43.000.000
75.000.000

فرداامروز

یارانه تعداد قابل توجهی
 از افراد باید

 حذف شود 

نکوداشت یک عمر 
مجاهدت و وارستگی
حجت االسالم دعایی

ثروت هایی که در دل کویر پنهان است

محرومیت 
روستاهای کرمان

هـای  ثـروت  کرمـان  کویـری  اسـتان  دل  در 
عظیمـی خفتـه اسـت کـه گاه از دیـدگان پنهـان 
مانـده و مـورد غفلـت قـرار مـی گیرند کـه این امر 
توجـه بیشـتر مسـئوالن بـه روسـتاهای محـروم و 

ظرفیـت هـای ایـن مناطـق را مـی طلبـد.
ور یـک روزه ای کـه از سـوی دفتـر محمدرضـا 
در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده  پورابراهیمـی 
مجلـس بـرای خبرنـگاران در نظر گرفته شـده بود 
فرصتـی فراهـم کرد که بـه محرومیت هـای برخی 
ماشـین  سـوار  بپردازیـم.  دیـار  ایـن  روسـتاهای 
می شـویم؛ بعـد از گذشـت چنـد سـاعتی خـود را 

در میـان کویـری می بینیـم کـه زمین هـای آن از 
شـدت گرمـا تـرک خـورده و بـه شـوره زار تبدیـل 
شـده اسـت. تنهـا صحبتـی کـه مابین خبرنـگاران 
ایـن  از جـا مانـدن در  رد و بـدل می شـد تـرس 
دشـت کویـری در سـیل گرمـا بـود کـه در همین 
بیـن رسـیدن ماشـین رئیـس شـورای آن منطقـه 
حـواس مـا را متمرکـز وی کرد و وقتی ماشـین در 
میـان ترک هـای خـورده بـر بیابـان آرام و بی صدا 
ایسـتاد از مـا خواسـته شـد تـا لـب دره ای در آن 

نزدیکـی همراهیشـان کنیـم.
صفحه 4

2

6

 فرماندار بم:

جوانان کارآفرین 
شهرستان بم شناسایی 
شوند
مس رفسنجان0-0 مس کرمان

 پنالتی کرمانی ها
گم شد!! 
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پیشخوان

شـمال اسـتان کرمـان قطب تولید زغالسـنگ کشـور اسـت که بـه دلیل 
افـت قیمـت زغالسـنگ و فـروش نرفتـن محصـول معـادن، ایـن بخـش از 
اسـتان ایـن روزهـا با مشـکالت اقتصـادی متعددی دسـت و پنجـه نرم می 
کنـد. اسـتان کرمـان به بهشـت معادن شـهرت دارد و در شـمال اسـتان به 
خصـوص در شهرسـتان هـای راور، زرنـد و کوهبنـان بزرگ تریـن و قدیمی 
تریـن معادن زغالسـنگ کشـور وجود دارد. ایـن معادن در ابتـدا برای ایجاد 
خـوراک اولیـه کارخانـه ذوب آهـن اصفهـان راه انـدازی شـد و موجب شـد 
بسـیاری از جوامـع محلـی در اطـراف این معادن شـکل بگیرند و شـهرهای 
مختلفـی در همیـن راسـتا تاسـیس شـد کـه اکثـر ایـن شـهرها هسـته ای 
کارگـری دارنـد همچنیـن زیـر سـاختهای ایـن مناطـق نیـز اکثـرا توسـط 

شـرکت زغالسـنگ کرمان احداث شـده اسـت. نقش محوری زغالسـنگ در 
شـمال اسـتان کرمـان موجـب شـده اسـت این معـادن پایـه اصلـی زندگی 
مردمـان شـمال اسـتان کرمـان باشـند. تخمین زده می شـود کـه ۲۰ هزار 
نفـر در معـادن اسـتان کرمان بـه صورت مسـتقیم در حال فعالیت هسـتند 
کـه بخـش عمـده ای از ایـن تعـداد کارگر در معادن زغالسـنگ مشـغول به 
کار هسـتند. از سـال 44 کـه زمـان آغـاز فعالیـت ایـن معادن بود تـا کنون 
مـواد اسـتخراجی از ایـن معادن از اسـتان کرمـان به صورت خـام صادر می 
شـد و قیمـت گـذاری زغالسـنگ نیـز در رونـدی بین شـرکت زغالسـنگ و 

کارخانـه هـای ذوب آهـن اصفهـان انجام می شـد.
صفحه 3

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شــهرداری بم در نظر دارد نســبت به اجرای حصار نرده ای واقع در رفیوژ 
اتوبان خلیج فارس مقابل دانشگاه اقدام نماید لذا از شرکت های واجد شرایط 
در خواست می شود ضمن بررســی ردیفهای زیر حداکثر تا تاریخ 94/3/5 
جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به نشانی بم، بلوار شهید 

صدوقی شهرداری بم، امور قراردادها مراجعه نمایند.
1- شــرکت های واحد شــرایط می توانند با پرداخت مبلغ 200،000 ریال به 
حساب سیبا شــماره 0105659390003 بنام شهرداری بم نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- ارائه ضمانت بانکی به میزان 80،000،000 ریال در وجه شــهرداری بم به 

عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
3- برآورد اجرای کار براســاس فهرســت بهــای ابنیه ســال 94 مبلغ 

1،512،798،385 ریال می باشد.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
5- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی، شهرداری بم، 
امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
10- متقاضیان جهت اطالع بیشــتر می توانند با شــماره 034-44219960  

تماس حاصل نمایند.
علیرضا ریاضی شهردار بم

معدنچیان و افت قیمت زغالسنگ 
پنجه در پنجه هم انداخته اند 

واردات روغن پالم با قوت 
ادامه دارد

2

کرمان ۴ نماینده در مجلس 
خبرگان رهبری خواهد داشت

3

رویایی سبز در قلب کویر سوزان

گلدانی طبیعی که در 
کویر رویید

5

دهمین بزرگداشت فردوسی
سراسری برگزار می  شود

6

کنایه عجیب وزیر ورزش
به هدایتی

7

قرص انسولین اختراع شد
8



شماره پیاپی 376   دوره جدید شماره 7
پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید
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پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

خبر

هشدار نسبت به افزایش 
تبلت های تقلبی و 

غیراستاندارد در بازار
رییـس اتحادیـه فنـاوران رایانـه نسـبت بـه افزایـش 
تبلت هـای تقلبـی و غیراسـتاندارد در بـازار هشـدار داد 
و گفـت: 9۰ درصـد تبلت هـای تقلبی و غیراسـتاندارد از 

چیـن وارد می شـوند.
سـیدمهدی میرمهـدی بـا بیـان این کـه تبلـت تولیـد 
داخلـی نداریـم، اظهار کرد: بـا افزایش تبلت هـای تقلبی 
و غیراسـتاندارد در بـازار روبرو هسـتیم، چراکه به صورت 
غیـر اسـتاندارد و بـا قیمت هـای بسـیار پاییـن از گمرک 
وارد می شـوند و بعضـی از تبلت هـا نیـز به صـورت فله ای 

وارد و در کشـور بـرای آنهـا جعبه سـاخته می شـود.
عمده تبلت ها از چین، کره و تایوان

وارد می شوند
وی بـا بیـان این که واردات تبلت بیشـتر از کشـور های 
چیـن، کـره و تایـوان انجـام می شـود، گفـت: بـه گمرک 
پیشـنهاد کردیـم کـه کارشناسـانی از اتحادیـه در کنـار 
کارشناسـان گمـرک حضـور داشـته باشـند کـه در زمان 
ورود تبلـت و ثبت سـفارش، نظارت های الزم انجام شـود 

تـا از ورود تبلـت هـای تقلبـی به بـازار جلوگیری شـود.
رییـس اتحادیـه فنـاوران رایانه بـا بیـان این که قیمت 
تبلـت از حـدود ۲3۰ هـزار تومـان شـروع می شـود و به 
طـور تقریبـی تـا دو میلیـون تومـان فروختـه می شـود، 
گفـت: گمـرک به هیـچ عنـوان با مـا همـکاری نمی کند 
و در نهایـت بـا ورود تبلت هـای تقلبـی شـاهد خـروج 

سـرمایه و ارز از کشـور هسـتیم.
وی در عیـن حـال بیـان کـرد: بـا توجـه بـه این کـه 
تبلـت تولیـدی نداریـم، بنابرایـن صادراتـی نیـز در ایـن 
زمینـه نداریـم و کشـور مـا فقـط مصرف کننـده اسـت.

تولیـدات  زمینـه   در  این کـه  بیـان  بـا  میرمهـدی 
IT موفـق نبودیـم، گفـت: بـا توجـه بـه سـرعت بـاالی 
تکنولـوژی، فعالیـت در زمینـه تولید محصـوالت فناوری 
بسـیار سـخت اسـت، چون بـرای سـرمایه گذاران مقرون 
بـه صرفـه نیسـت کـه در زمینه تولیـد محصوالتـی مثل 
بـا سـرعت تکنولـوژی  تبلـت وارد شـوند و نمی تواننـد 

بروند. پیـش 
ضرورت ثبت شماره سریال تبلت 

در فاکتور خرید
وی بـه خریـداران توصیـه کرد: حتما شـماره سـریال 
تبلـت در فاکتـور ثبـت شـود و مهر فروشـگاه نیـز در آن 
وجـود داشـته باشـد تـا اگـر خریداری بـا مشـکل مواجه 
شـد از طریـق اتحادیه بتوانیم پیگیری هـای الزم را انجام 
دهیـم. مـواردی در ایـن زمینـه داشـتیم و توانسـتیم از 

حقـوق مصرف کننـدگان دفـاع کنیم.
میرمهـدی بـا بیـان اینکـه معمـوال در هر مغـازه های 
پروانـه کسـب واحد صنفی نصب می شـود، گفـت: حدود 
۲4۰۰ واحـد مجـوزدار و بالـغ بـر ۲۰۰۰ واحـد بـدون 

مجـوز در تهـران داریم.

 سـخنگوی دولـت گفـت: بـرای سـال 94 
بـا توجـه بـه کاهـش قیمـت نفـت پیش بینی 
می شـود 3۰ تا 3۲ هـزار میلیارد تومان حاصل 

شـود و کسـری زیـادی خواهیم داشـت و باید 
یارانـه تعـداد قابـل توجهـی از افـراد را حـذف 
کنیـم. وی گفـت: منابع حاصـل از هدفمندی 

از طریـق افزایش قیمت هاسـت و پارسـال 3۲ 
هـزار میلیـارد تومان از محل هدفمنـدی یارانه 
هـا حاصـل شـد کـه بـرای سـال 94 بـا توجه 
بـه کاهـش قیمـت نفـت پیش بینی می شـود 
3۰ تـا 3۲ هـزار میلیـارد تومـان حاصل شـود 
و کسـری زیـادی خواهیم داشـت و بایـد یارانه 
تعـداد قابـل توجهـی از افـراد را حـذف کنیم. 
سـخنگوی دولت اضافه کرد: قانـون اجازه داده 
اسـت کـه دولـت شـش هـزار و 3۰۰ میلیـارد 
تومـان از خزانـه عمومی بـرای پرداخـت یارانه 

هـا بین مـردم برداشـت کند اما نیازمـان یازده 
هـزار و 3۰۰ میلیـارد تومـان اسـت. وی گفت: 
اگـر بخواهیـم فاصلـه 3۰ هـزار میلیـاد تومان 
از محـل افزایـش قیمتها و شـش هـزار و 3۰۰ 
)برداشـت  بودجـه  محـل  از  تومـان  میلیـارد 
خزانـه( تـا مبلـغ 54 هـزار و 3۰۰ میلیـارد 
تومـان )مبلـغ نیـاز بـرای ردیـف هزینـه یارانه 
هـا( را پـر کنیم حدود 18 هـزار میلیارد تومان 
کسـری داریـم و اگر بخواهیم بـا افزایش بیش 
از حـد قیمـت ها ایـن فاصله را جبـران کنیم ؛ 

غیرمنطقـی و متناقض با سیاسـت های دولت 
در زمینـه کاهش نـرخ تورم،  توسـعه اقتصادی 
و افزایش اشـتغال و مانند آن اسـت. سخنگوی 
دولـت گفـت: در ایـن زمینـه نیازمنـد عقـل و 
تدبیریـم که پیش نویسـی در ایـن زمینه تهیه 
شـده اسـت و بعـد از طـرح در هیئـت دولـت 
در تدویـن آییـن نامه هـای اجرایـی آن اطالع 
رسـانی خواهـد شـد. وی یـادآور شـد سـال 
گذشـته 4۲ هـزار میلیـارد تومـان یارانه نقدی 

بیـن خانوارها توزیع شـد.

یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود 

در  می دهـد  نشـان  گمـرک  آمـار 
میـزان  جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن 
واردات روغـن پالم به کشـور نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته بیش از 11 

درصـد رشـد داشـته اسـت.

بـه کشـور کـه  پالـم  واردات روغـن 
جنجال هـای  بـا  گذشـته  سـال  اوایـل 
و  بهداشـت  وزارت  سـوی  از  زیـادی 
سـازمان غـذا و دارو همـراه شـد، ظاهرا 
توجـه  مـورد  گذشـته  ماننـد  دیگـر 

نیسـت.
در حالـی که سـال گذشـته اسـتفاده 
از این روغن در لبنیات بسـیار خبرسـاز 
لبنـی  کارخانه هـای  تولیـد  بـر  و  شـد 
داشـت،   توجهـی  قابـل  منفـی  تاثیـر 
همچنـان  تنهـا  نـه  کاال  ایـن  واردات 
ادامـه دارد، بلکـه روند ایـن ورادات هم 

افزایشـی اسـت.
ایـران  گمـرک  آمـار  کـه  طـور  آن 
نشـان می دهـد، در فرودیـن مـاه سـال 
جـاری 41 هـزار تـن روغـن پالـم بـه 
ارزش 31 میلیـون دالر بـه کشـور وارد 

شده اسـت، در حالـی کـه ایـن رقـم در 
فروردیـن مـاه سـال گذشـته 37 هـزار 
بـوده   بـه ارزش 33 میلیـون دالر  تـن 

. ست ا
بـر ایـن اسـاس حجـم واردات روغن 
پالـم بـه کشـور در مـاه نخسـت سـال 
جدیـد 11.84 درصـد نسـبت بـه مدت 
مشـابه در سـال 9۲ افزایش داشـته، در 
واردات  میـزان  ایـن  ارزش  کـه  حالـی 

6.67 درصـد کاهـش داشـته اسـت.
نکتـه قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت 
گذشـته  سـال  مـاه  فروردیـن  در  کـه 

روغـن پالم رتبـه 1۲ کاالهـای وارداتی 
کشـور را داشـته،  در حالـی که امسـال 
رتبـه ایـن کاال بـه عـدد 7 تنـزل یافته 
اسـت. ایـن تغییـر وضـع نشـان دهنده 
کاالهـای  در  آن  کـردن  پیـدا  اهمیـت 

وارداتـی اسـت.
بعـد  پالـم  روغـن  جـاری  سـال  در 
انـواع  برنـج،  جـو،  دامـی،  ذرت  از 
سـویا  کنجالـه  و  مـوز  ماشـین آالت، 
قلـم  ده  واردات  هفتـم  ردیـف  در 
عمـده کاالی وارداتـی بـه ایـران قـرار 

. سـت فته ا گر

واردات روغن پالم با قوت ادامه دارد

 خبرخوش 
سازمان حج به 
دانشجویان

و  حـج  سـازمان  رئیـس 
زیـارت از افزایـش ۲5درصـدی 
بـرای  مـردم  تقاضـای  میـزان 
اعـزام بـه عتبـات عالیـات خبر 
داد و گفـت: بـا دسـتورالعملی 
خواهـد  اعـالم  بـه زودی  کـه 

شـد، تسـهیالت ویـژه ای بـرای اعـزام دانشـجویان به عتبـات عالیـات ارائه 
خواهـد شـد. تسـنیم: رئیس سـازمان حج و زیـارت از افزایـش ۲5درصدی 
میـزان تقاضـای مـردم بـرای اعـزام به عتبـات عالیـات خبـر داد و گفت: با 
دسـتورالعملی کـه بـه زودی اعـالم خواهـد شـد، تسـهیالت ویـژه ای بـرای 

اعـزام دانشـجویان بـه عتبـات عالیـات ارائـه خواهـد شـد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی سـازمان حج و زیـارت، سـعید اوحدی 
بـا بیـان »طی روزهای گذشـته شـاهد افزایـش ۲5درصدی تقاضـای مردم 
بـرای اعـزام بـه اعتـاب مقدسـه بوده ایـم« گفـت: طی جلسـاتی کـه اخیراً 
بـا سـتاد عمره و عتبات دانشـگاهیان داشـتیم، ایـن افزایش تقاضا در قشـر 

دانشـجوی کشـور نیز کاماًل مشـهود اسـت.
وی افـزود: بـر ایـن اسـاس جلسـاتی را بـا بانک های کشـور داشـتیم که 
بـه زودی نتایـج این جلسـات در قالـب دسـتور العملی برای ارائه تسـهیالت 
بـه دانشـجویان متقاضـی اعـزام بـه عتبـات اعـالم خواهـد داشـت. رئیـس 
سـازمان حـج و زیـارت در ایـن بـاره اظهـار داشـت: دو بانـک تجـارت و 
گردشـگری متعهـد شـدند کـه تسـهیالتی را در قالـب وام قرض الحسـنه، 
بـدون سـود و بـا کارمـزد 4 درصـد بـا امـکان بازپرداخـت درازمـدت بـه 
دانشـجویان متقاضـی اعـزام به عتبات ارائـه دهند و امیدواریـم با بانک های 
ملـی و ملـت نیـز در خصوص ارائه این تسـهیالت به نتیجه برسـیم. اوحدی 
همچنیـن تصریـح کـرد: در خصـوص زوج های دانشـجوی متقاضـی عتبات 

نیـز ایـن تسـهیالت بـه هـر دو زوج ارائـه خواهد شـد.
رئیـس سـازمان حـج و زیـارت بـا بیـان اینکـه بـا دسـتورالعملی کـه 
بـه زودی اعـالم خواهـد شـد، متقاضیـان می تواننـد بـرای دریافـت ایـن 
تسـهیالت اقـدام کننـد، گفـت: مبلـغ ایـن وام یک میلیـون تومـان خواهـد 
بـود کـه ایـن مبلـغ حـدود 8۰ درصـد هزینـه سـفر بـه عتبات را پوشـش 
خواهـد داد.وی در خصـوص ارائـه تسـهیالت به دانش آموزان بـرای اعزام به 
عتبـات عالیـات بیـان کـرد: پیش از ایـن تفاهم نامـه ای با معاونت پرورشـی 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـه امضـا رسـیده اسـت و یکـی از بانک هـای 
کشـور نیـز متعهد شـده کـه خدماتـی را در این خصـوص بـه دانش آموزان 
ارائـه دهـد کـه البتـه بـرای دانش آموزان سـقفی بـرای اعزام وجود داشـت 
کـه امیدواریـم در تفاهم نامـه ای کـه در روزهـای آتـی بـه امضـا خواهـد 
رسـید، همـان تسـهیالتی کـه قرار اسـت بـه دانشـجویان ارائه شـود، برای 

دانش آمـوزان متقاضـی اعـزام بـه عتبـات در نظـر گرفتـه شـود. 

انتقاد شدید از 
وزارت جهاد به 
دلیل شیوع تب 
مالت در کشور

کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
بهداشـت مجلـس بـا گالیـه از 
وزارت جهـاد بـه دلیـل شـیوع 
تـب مالـت در کشـور و انتقـاد 
از واردات بـی رویـه گوشـت در 

سـال گذشـته گفـت: از وزیـر جهـاد سـواالتی را مطـرح خواهیـم کـرد و 
در صـورت قانـع نشـدن نماینـدگان آن را بـه صحـن خواهیـم کشـاند. بـه 
گـزارش دامغـان نیـوز بـه نقـل از نایب رئیس کمیسـیون بهداشـت مجلس 
بـا گالیـه از وزارت جهـاد بـه دلیل شـیوع تـب مالـت در کشـور و انتقاد از 
واردات بـی رویـه گوشـت در سـال گذشـته گفـت: از وزیـر جهاد سـواالتی 
را مطـرح خواهیـم کـرد و در صـورت قانـع نشـدن نماینـدگان آن را بـه 
صحـن خواهیـم کشـاند.عبدالرحمان رسـتمیان بـا تاکید بر ضـرورت توجه 
بـه بحـث ایمنـی غذایی، اظهار داشـت: بـا توجه به اینکه امسـال بـا عنوان 
سـال امنیـت غذایـی نام گذاری شـده اسـت لذا به دنبـال اجرای این شـعار 
سـازمان بهداشـت جهانی در کشـور هسـتیم؛ امنیـت غذا به معنـای تامین 
مـواد غذایـی اسـت کـه در ایـن راسـتا باید بـا کاهـش واردات بـه تولیدات 
داخلی توجه کنیم.رسـتمیان ادامه داد: سـال گذشـته 65 هزار تُن گوشـت 
قرمـز بـه کشـور وارد شـده اسـت درحالیکـه بایـد واردات ایـن گوشـت به 
حداقل هـا برسـد تـا بهتـر بتـوان از تولیـد داخلـی حمایـت کـرد لـذا در 
کمیسـیون بهداشـت از وزیـر جهـاد کشـاورزی سـواالتی را پیرامـون ایـن 
موضـوع مطـرح خواهیـم کرد و در صورت قانع نشـدن نماینـدگان آن را به 
صحـن خواهیم کشـاند. نایب رئیس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس، 
بـا بیـان اینکـه وزارت جهـاد کشـاورزی باید نسـبت بـه واردات بیش از حد 
گوشـت قرمـز توضیحاتـی را به کمیسـیون بهداشـت مجلس ارایـه کند، به 
خانـه ملـت گفـت:  ما بـه دنبال کاهـش واردات هسـتیم به ویژه آنکه سـال 
گذشـته سـال خشکسـالی بود لذا باید حمایت بیشـتری از دامـداران انجام  
می دادیـم. وی یـادآور شـد: از سـویی دیگـر در زمینـه ایمنی غـذا به دنبال 
آن هسـتیم کـه غـذای مصرفـی مـردم، از سـالمت خوبـی برخوردار باشـد 
کـه بـرای عملیاتی شـدن آن، آگاهی به مـردم و آمـوزش دادن مورد تاکید 
زیـادی اسـت تا افـراد بـه بیماری هـای متابولیک دچار نشـوند.  رسـتمیان 
بـا بیـان اینکـه سـموم مصرفـی بـرای میوه هـا باید مشـخص شـود، افزود: 
بایـد نحـوه و میـزان اسـتفاده سـموم در این مزارع شناسـایی شـده اسـت 
تـا بتـوان میوه هـای سـالمی را به مـردم ارایـه کـرد چراکه اگر این سـموم 
بیـش از حـد باشـد ممکـن اسـت سـالمتی افـراد را بـه مخاطـره بینـدازد.

نماینـده مـردم دامغـان در مجلـس نهم، تصریح کرد: سـم نوعی دارو اسـت 
و باید از سـوی ارگان ویژه ای سـازمان دهی شـود تا مورد اسـتفاده بیش از 

حـد کشـاورزان در مزارع نشـود. 

 سخنان زنگنه  
قیمت نفت را
 نزولی کرد

نفـت  وزیـر  اخیـر  سـخنان 
نفـت  بازگشـت  دربـاره  ایـران 
و  بین المللـی  بـازار  بـه  ایـران 
لغـو  بـا  ایـران  تولیـد  افزایـش 
تحریم هـا، روند صعـودی قیمت 
برخـی  کـرد.  نزولـی  را  نفـت 

کارشناسـان معتقدنـد ایـران تـوان افزایـش قابل توجـه تولید طی سـال های 
نزدیـک را نـدارد. سـخنان بیـژن زنگنـه، وزیر نفـت ایـران، در دیـدار خود با 
وزیـر انـرژی آلمـان، بـازار صعـودی قیمـت نفـت را نزولـی کـرد. بـه گزارس 
مارکـت واچ، بیـژن زنگنه طی سـفر خود بـه برلین تأکید کرد کـه در صورت 
لغـو تحریـم هـای غرب علیه ایـران، تولید نفت کشـور تا سـال ۲۰18 به 5.7 
میلیون بشـکه نفت روزانه افزایش خواهد داد.   برخی کارشناسـان معتقدند، 
رسـیدن سـطح تولیـد نفت ایـران بـه 7 میلیون بشـکه روزانه، بیـش از زمان 
اعـالم شـده از سـوی زنگنـه بـه طـول خواهـد انجامیـد. امـا بـازار نفـت بـه 
سـرعت به سـخنان زنگنـه واکنش نشـان داد و قیمت نفت برنـت را از حدود 
67 دالر بـه زیـر 65.5 دالر در هـر بشـکه کاهـش داد.از سـوی دیگـر نفـت 
سـبک وسـت تگـزاس اینترمدیـت آمریـکا نیـز که طـی روزهای گذشـته به 
بیـش از 6۰ دالر در هـر بشـکه رسـیده بـود، طـی معامالت دیـروز و امروز به 
58.5 دالر رسـیده اسـت. از سـوی دیگر خبرگزاری فرانسـه به نقل از مقامات 
نفتـی ایـران اعـالم کـرده اسـت که پـس از لغـو تحریم هـا ایران قصـد دارد 
تـا بـا اجـرای برنامه هایی به بازیگـر اصلی خاورمیانـه در زمینه انـرژی تبدیل 
شـود. نعیـم اسـالم، تحلیلگـر ارشـد بـازار در آواتریـد، معتقد اسـت که مدت 
زمـان بیشـتری طول خواهد کشـید که با لغـو تحریم ها نفت ایـران وارد بازار 
جهانـی شـود. کـی از اصلـی تریـن نگرانی هـای فعاالن بـازار مجهـول بودن 
میـزان نفتـی اسـت که با لغـو تحریم ها از سـوی ایران به بـازار عرصه جهانی 
اضافـه خواهـد شـد. از یک سـو ایران بـازار عرضـه را افزایش خواهـد داد و از 
سـوی دیگـر نگرانـی هـا از بازگشـت بخشـی از تولیـد نفـت شـیل آمریکا به 
بـازار جهانـی در شـرایط کنونـی افزایش یافتـه اند، چرا که علـی رغم کاهش 
سـرمایه گـذاری و تولیـد نفـت شـیل طـی هفتـه هـا و مـاه هـای گذشـته، 
شـرایط کنونـی نشـان از آغـاز بهبـود شـرایط بـرای شـیل طی هفتـه جاری 
دارد. جیسـون راتمـن، مدیـر مشـاوران لیدو ایسـل، نیز معتقد اسـت که بازار 
عرضـه در شـرایط مناسـبی اسـت و بـازار نفـت وسـت تگـزاس اینترمدیـت 
آمریـکا بـه سـمت بشـکه ای 56 دالر در حـال حرکـت اسـت.  علـی رغم این 
پیـش بینـی هـا، بنا بـه گـزارش وال اسـتریت ژورنال، رکـن الدین جـوادی، 
معـاون وزیر نفت ایران، طی سـخنانی در کنفرانسـی در تهـران، از پیش بینی 
وزارت نفـت نسـبت بـه افزایـش قیمت نفت برنت بـه 75 تـا 8۰ دالر تا پایان 
سـال جاری خبـر داده اسـت. وی همچنین به اظهارات پیشـین بیژن زنگنه، 
وزیـر نفـت، اشـاره کـرد و گفـت قیمـت کنونی مطلـوب هیچ کس نیسـت و 

ایـن قیمـت بایـد بـه 7۰ تـا 75 دالر در هـر بشـکه افزایـش یابد.

دو هفته نامه ای برای سراسر استان
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خبر
 فرماندار بم:

جوانان کارآفرین شهرستان 
بم شناسایی شوند

و  موفـق  جوانـان  شناسـایی  بـر  بـم  فرمانـدار 
کارآفریـن ایـن شهرسـتان تاکید کرد و گفـت: باید 
امکانـات بیشـتری در اختیـار ایـن جوانان قـرار داد.

رضـا اشـک در جلسـه سـاماندهی امـور جوانـان 
شهرسـتان بـا تاکیـد بـر اسـتفاده هرچـه بیشـتر از 
ظرفیـت جوانـان اظهـار داشـت: بایـد بـه جوانـان 
اعتمـاد کنیـم و برخـی امور را بـه آنها واگـذار کرد. 
فرمانـدار بـم با اشـاره بـه اینکـه 45 درصد جمعیت 
شهرسـتان را جوانان شـامل می شـوند ترویج اخالق 
اسـالمی بیـن جوانـان را از دیگر برنامه ها برشـمرد 
و گفـت: نگاه مسـئوالن و اسـتاندار به این قشـر نیز 
نـگاه مثبتـی اسـت.  وی تالش هـای شـورای شـهر 
و شـهرداری  بـرای رسـیدگی بـه امـور جوانـان  را 
سـتود و گفـت: این نهادها علی رغم نداشـتن بودجه 
کافـی همواره برنامه هـای خاصی بـرای جوانان اجرا 
کردنـد. فرمانـدار بم تاکیـد کرد: بایـد جوانان موفق 
را شناسـایی کـرد و امکانـات شـهر را بـه طـور ویژه 
در اختیارشـان قـرار داد. وی ورزشـگاه بـزرگ فجـر 
و گفـت:  برشـمرد  از ظرفیت هـای شـهر  یکـی  را 
بایـد بـه گونـه ای برنامـه ریـزی کـرد کـه امکانات 
ایـن مجموعـه بهتـر از قبـل در اختیار جوانـان قرار 
گیرنـد. اشـک گفـت: تاکیـد شـده دهیاری هـا نیـز 
بـرای اوقـات جوانـان روسـتاها برنامه ریـزی کننـد. 
از دیگـر  را  بـم توسـعه ورزش همگانـی  فرمانـدار 
برنامه هـای دولت بیـان کرد و گفـت: در این ورزش 
نیـز می تـوان از تـوان و ظرفیـت جوانـان اسـتفاده 

 . کرد
همچنیـن علـی اسـدی نیـز در ایـن نشسـت از 
برگـزاری جشـن بزرگ هفتـه جوان 9 خرداد سـال 
جـاری خبـر داد.  معـاون مدیـرکل ورزش و جوانان 
اسـتان افـزود: ایـن جشـن بـا همـکاری سـازمان ها 
بـه  اشـاره  بـا  وی  می شـود.  برگـزار  بـم  ادارات  و 
اینکـه بخشـی از امـور جوانـان را سـمن ها انجـام 
یـک  نفـر  ازاء هـر 5 هـزار  بـه  می دهنـد، گفـت: 
سـمن می توانـد فعالیـت کنـد که در بم یک سـمن 
فعـال اسـت. حجـت االسـالم علـی آبـادی نیـز در 
ایـن نشسـت امـور جوانـان را از اولویت هـای کاری 
ایـن سـازمان برشـمرد و گفـت: در همین راسـتا در 
کنـار فعالیت هـای کلـی. سـال قبل بیـش از یکصد 

گفتمـان دینـی ویـژه جوانـان برگزار شـد.
رئیـس اداره تبلیغـات بـم افـزود: بخـش زیـادی 
تشـکیل  جوانـان  را  بـم  عـزاداری  هیئت هـای  از 
می دهنـد کـه این خـود ظرفیـت بزرگی محسـوب 
می شـود. گفتنی اسـت در این نشسـت ضمن برنامه 
ریـزی بـرای برگـزاری جشـن و ویـژه برنامه هـای 
هفتـه جـوان. برخـی مسـئوالن نهادهـای مرتبط با 
جوانـان و هیئت هـای ورزشـی بـه بیـان برنامه هـا. 

کاسـتی ها و نیازمندی هـای خـود پرداختنـد.

معدنچیان 
و افت قیمت زغالسنگ

پنجه در پنجه هم انداخته اند 

شـمال اسـتان کرمان قطب تولید زغالسـنگ کشـور 
اسـت کـه بـه دلیـل افـت قیمـت زغالسـنگ و فـروش 
از اسـتان ایـن  نرفتـن محصـول معـادن، ایـن بخـش 
روزهـا بـا مشـکالت اقتصـادی متعـددی دسـت و پنجه 

نـرم مـی کند.
اسـتان کرمـان به بهشـت معـادن شـهرت دارد و در 
شـمال اسـتان بـه خصـوص در شهرسـتان هـای راور، 
زرنـد و کوهبنـان بـزرگ تریـن و قدیمـی تریـن معادن 

زغالسـنگ کشـور وجـود دارد.
اولیـه  ابتـدا بـرای ایجـاد خـوراک  ایـن معـادن در 
کارخانـه ذوب آهـن اصفهـان راه انـدازی شـد و موجب 
شـد بسـیاری از جوامـع محلـی در اطـراف ایـن معادن 
شـکل بگیرنـد و شـهرهای مختلفـی در همیـن راسـتا 
تاسـیس شـد کـه اکثر ایـن شـهرها هسـته ای کارگری 
دارنـد همچنیـن زیـر سـاختهای ایـن مناطق نیـز اکثرا 
توسـط شـرکت زغالسـنگ کرمـان احداث شـده اسـت.

نقـش محـوری زغالسـنگ در شـمال اسـتان کرمان 
موجـب شـده اسـت ایـن معـادن پایـه اصلـی زندگـی 

مردمـان شـمال اسـتان کرمـان باشـند.
تخمیـن زده مـی شـود کـه ۲۰ هـزار نفـر در معادن 
اسـتان کرمـان بـه صـورت مسـتقیم در حـال فعالیـت 
هسـتند کـه بخـش عمـده ای از ایـن تعـداد کارگـر در 

معـادن زغالسـنگ مشـغول بـه کار هسـتند.
از سـال 44 کـه زمـان آغـاز فعالیـت این معـادن بود 
تـا کنـون مـواد اسـتخراجی از ایـن معـادن از اسـتان 
کرمـان بـه صـورت خام صادر می شـد و قیمـت گذاری 
زغالسـنگ نیـز در رونـدی بیـن شـرکت زغالسـنگ و 

کارخانـه هـای ذوب آهـن اصفهـان انجـام می شـد.
امـا پـس از گذشـت سـالها از فعالیت در ایـن معادن 
آن هـم بـه روشـهای اسـتخراج ابتدایـی و بـروز سـوانح 
متعـدد در معـادن زغالسـنگ کرمـان این معـادن امروز 

بـا مشـکالت متعـددی رو برو شـده اند.
عـدم اکتشـاف جدیـد در زمینـه معـادن زغالسـنگ، 
ایمنـی  کاهـش سـطح  معـادن،  اکثـر  شـدن  قدیمـی 
جملـه  از  برداشـت  در  سـنتی  روشـهای  و  معـادن 

اسـت. معـادن  ایـن  مشـکالت 

بـا ایـن وجـود یکـی از موانـع اصلـی فعالیـت معادن 
زغالسـنگ اسـتان کرمـان در ماه های اخیـر که موجب 
سـطح  کاهـش  و  معـادن  ایـن  از  بسـیاری  تعطیلـی 
در  زغالسـنگ  قیمـت  کاهـش  اسـت  شـده  عملکـرد 

بازارهـای جهانـی و بیـن المللـی اسـت.
افـت قیمـت زغالسـنگ عمـال موجب تعطیل شـدن 
ایـن معـادن و همچنیـن در معـرض ورشکسـتگی قـرار 

گرفتـن بسـیاری از ایـن معادن شـده اسـت.
محمدرضـا پـور ابراهیمـی نائـب رئیـس کمیسـیون 
اقتصـادی مجلـس و نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـالمی در ایـن زمینـه بـه خبرنـگار 
زغالسـنگ  قیمـت  شـدید  افـت  شـاهد  گفـت:  مهـر 
گـذاری  قیمـت  زمینـه  در  مشـکالتی  و  هسـتیم 
وجـود دارد بـه طـوری کـه کارخانـه هایـی کـه ایـن 
زغـال سـنگ هـا را خریـداری مـی کننـد بـر اسـاس 
قیمتگـذاری سـالها قبـل اقـدام بـه خریـد مـی کننـد 
در صورتـی کـه در طـول سـالها هزینـه تولیـد افزایش 
یافتـه اسـت و صرفه اقتصـادی در معادن زغالسـنگ از 

بیـن رفتـه اسـت.
مجـدد  گـذاری  قیمـت  تقاضـای  مـا  افـزود:  وی 
راسـتی  هـا  قیمـت  ایـن  بایـد  و  داریـم  را  زغالسـنگ 

شـود. آزمایـی 
۹0 درصد ظرفیت معادن زغالسنگ کرمان 

غیر فعال است
وی ادامـه داد: هـم اکنـون شـاهد تعطیلـی برخـی 
از ایـن معـادن هسـتیم و بـه همیـن دلیـل کارگـران 
بیـکار مـی شـوند و در برخـی معـادن نیـز تعدیـل نیرو 
شـده و نیمـه تعطیـل هسـتند در ایـن خصـوص بایـد 
راهکاری اندیشـیده شـود و مشـکالت بخش زغالسـنگ 

بـا جدیـدت پیگیـری شـود.
وی بـه معـدن بـزرگ خمـرود اشـاره کـرد و افـزود: 
ایـن معـدن مدتهـا قبـل بـرای فعالیـت واگذار شـد اما 
۲۰ سـال اسـت کـه هیـچ اقدامـی در این معـدن انجام 
نمـی شـود درحالـی کـه دارای ذخایـر بسـیار بـزرگ و 
غنـی اسـت و یـک ثـروت حقیقـی در منطقه محسـوب 
مـی شـود. کـه بـا هماهنگی های صـورت گرفته سـعی 

شـده ایـن معـدن فعال شـود.
نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس شـورای اسـالمی 
افـزود: برخـی از این معادن در شهرسـتان راور هسـتند 
و ایـن درحالی اسـت کـه ایـن شهرسـتان از محرومیت 
هـای شـدید اقتصـادی رنج می بـرد و فعال کـردن این 
معـادن مـی تواند موجـب اشـتغال در جامعـه و کاهش 

مشـکالت اجتماعی شـود.
وی تاکیـد کرد: هـم اکنون در بهتریـن حالت ممکن 
تنهـا از 1۰ درصـد ظرفیـت معادن کرمان بهـره برداری 
مـی شـود و همیـن 1۰ درصـد نیـز نیمـه تعطیـل یـا 
در معـرض ورشکسـتگی هسـتند و بایـد بـرای توسـعه 
اقتصادی شهرسـتان های شـمالی اسـتان کرمـان برای 

ایـن معـادن فکـری کرد.
شعار توسعه اقتصادی باید با عمل همراه شود

وی ادامـه داد: نمـی تـوان شـعار داد امـا عمـل نکرد 
مـا در شـمال اسـتان کرمـان معـادن سـنگ آهـن و 
زغـال را داریـم و اینهـا مـواد اولیـه تولید فوالد اسـت و 
بایـد بـا احـداث سـریع کارخانه هـا زمینـه جلوگیری از 
خـام فروشـی در کرمـان را مهیـا کنیـم و برای توسـعه 

اقتصـادی گام عملـی برداریـم.
نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان نیـز کـه از دیگـر 
شهرسـتانهای شـمالی اسـتان کرمـان و دارای معـادن 
گسـترده زغالسـنگ هسـتند نیـز در گفتگـو بـا مهـر 
خواسـتار فعال شـدن ظرفیتهای معدنی شـمال اسـتان 

کرمان شـد و افـزود: معادن زغالسـنگ مهمترین زمینه 
اشـتغال و توسـعه اقتصادی در زرند و کوهبنان هسـتند 
و بایـد بـرای رفـع مشـکالتی کـه در ایـن زمینـه وجود 

دارد برنامـه ریـزی مدونـی صـورت گیرد.
حسـین امیـری افـزود: افزایش ضریـب امنیت کاری، 
افزایـش ایمنـی معادن، اسـتفاده از روشـهای نوین برای 
بهـره بـرداری از معـادن و افزایش سـطح رفـاه و زندگی 
کارگـران معادن باید در دسـتور کار باشـد و همین طور 
بایـد رونـق اقتصادی مناسـبی نیز برای سـرمایه گذاران 

و معدنـکاران فراهم کرد.
وی تصریـح کـرد: این یک حقیقت اسـت کـه اقتصاد 
شهرسـتانهای شـمالی کرمان برپایه زغالسـنگ اسـت و 
توسـعه و بهـره بـرداری از ایـن معـادن بـرای توسـعه 

اقتصـادی ایـن شهرسـتانها ضروری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه محرومیتهـای موجـود در شـمال 
اسـتان کرمـان خواسـتار چـاره اندیشـی بـرای مشـکل 
افـت قیمت زغالسـنگ شـد و گفـت: ما هم اکنـون باید 
بـه فکـر توسـعه اقتصـاد غیـر نفتـی باشـیم و زمانی که 
قیمـت نفت بـا نوسـان مواجه اسـت بایـد از ظرفیتهای 
کنیـم  اسـتفاده  معدنـی  هـای  ظرفیـت  ماننـد  دیگـر 
و نبایـد شـاهد بـروز مشـکالت در بخـش هـای دیگـر 
باشـیم زیـرا پتانسـیلهای معدنی وجـود دارد نیروی کار 
نیـز پـای کار اسـت و تنها بـه برنامه ریـزی و هماهنگی 

بیـن دسـتگاه هـای مختلـف نیـاز داریم.

 بازدید معاون 
سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای 
از راه های کرمان

سـازمان  راهـداری  معـاون 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای از راه هـای چهـار شهرسـتان 
در اسـتان کرمـان بازدیـد کـرد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان حسـن نیـا در سـفر بـه ایـن اسـتان 
از راه هـای شهرسـتان هـای سـیرجان، راور، زرنـد، شـهربابک و رفسـنجان 
بازدیـد و در خصـوص شـن ریـزی و آسـفالت بخشـی از محورهـا دسـتورات 
الزم را صـادر کـرد. وی در سـفر بـه ایـن شهرسـتان هـا از نزدیـک موضوعـات 
مرتبـط بـا مشـکالت مسـیرهای مذکـور را مـورد بازبینـی و بررسـی قـرار داد. 
معـاون سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای و هیـات همـراه همچنین 
بـا فرمانـداران شهرسـتان های سـیرجان و رفسـنجان دیدار و اظهـار امیدواری 
کـرد شـن ریـزی و آسـفالت راه هـای روسـتایی ایـن شهرسـتان هـا بـزودی 

شـود. انجام 
وی در جلسـه ای که فرماندار، مدیرکل راه و شهرسـازی و برخی مسـئوالن 
شهرسـتانی حضور داشـتند به بررسـی مشـکالت راه هـا پرداخت و دسـتورات 

الزم را صـادر کرد.

کرمان 4 نماینده 
در مجلس خبرگان 
رهبری خواهد داشت

امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
کرمـان  اسـتاندار  اجتماعـی  و 
مـاه  اردیبهشـت   ۲8 گفـت: 
در  انتخابـات  زنـگ  جـاری 
اسـتان برای برگـزاری انتخاباتی 
سـالم و خـوب بـه صـدا در مـی 

آیـد. حمیـد ذکاء اسـدی افزود: امسـال سـال سیاسـت و انتخابات اسـت و دو 
انتخابـات مهـم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شـورای اسـالمی را پیش رو 
داریم. وی گفت: تعداد نمایندگان اسـتان کرمان در مجلس شـورای اسـالمی 
بـرای ایـن دوره نیـز 1۰ نفـر اسـت امـا تعـداد نماینـدگان مجلـس خبـرگان 
رهبـری از سـه نفـر بـه چهـار نفر افزایـش یافتـه اند. معـاون اسـتاندار کرمان 
بیـان کـرد: از 1۰ روز آینـده احـکام سـتاد انتخابـات در اسـتان کرمـان صادر 
خواهـد شـد و افراد در سـمت های مختلف مسـوولیت ها را بـر عهده خواهند 
گرفـت. وی بـا یـادآوری نامگـذاری امسـال بـه نـام دولـت و ملـت همدلـی و 
همزبانـی گفت: این شـعار در مراحـل مختلف برگزاری انتخابات سـرلوحه کار 
مسـووالن و دسـت اندرکاران اسـت و رسـانه ها نیز نقش مهمی در تحقق آن 
دارنـد. انتخابـات دهمیـن دوره مجلس شـورای اسـالمی هفتم اسـفند 94 در 

سراسـر کشـور برگـزار مـی شـود.

زنگ خطر تعطیلی 
کشاورزی به صدا در 
آمده است

رییـس دومیـن همایش ملی 
تنش هـای محیطـی در گیاهان 
گفـت: اکنـون بـه طـور جـدی 
زنـگ خطـر تعطیلی کشـاورزی 
و بلکـه حیـات بـه صـدا در آمده 
و اگر چاره ای اندیشـیده نشـود، 

مـا شـرمنده نسـل آینـده خواهیم شـد. قاسـم محمدی نـژاد 17 اردیبهشـت 
مـاه در دومیـن همایـش ملـی تنـش هـای محیطـی در گیاهـان در دانشـگاه 
شـهید باهنـر کرمـان اظهار کـرد: مزیتی که اسـتان کرمـان در برگـزاری این 
همایـش دارد، ایـن اسـت کـه نقـش اسـتان کرمـان در صـادرات غیرنفتـی و 
همچنیـن موضـوع آب پررنـگ اسـت. وی افـزود: اکنـون به طور جـدی زنگ 
خطـر تعطیلـی کشـاورزی و بلکـه حیـات بـه صـدا در آمـده و اگـر چـاره ای 

اندیشـیده نشـود، ما شـرمنده نسـل آینـده خواهیم شـد. 
محمـدی نـژاد تصریـح کرد: عامل اصلی بحـران آب را خودمان با برداشـت 
هـای بـی رویـه ایجـاد کـرده ایـم و رفـع ایـن مشـکل نیازمنـد برنامـه ریزی 
هدفمنـد و علمـی اسـت.  وی بـا اشـاره بـه اینکـه الزمـه پیشـرفت و تولیـد، 
تحقیـق و پژوهش اسـت، گفت: هـددف این همایش همگرایـی و هدفممندی 

علمی اسـت کـه در خدمت کشـاورز باشـد.

 برگزاری 
طرح تشکیالتی 
»احمدی روشن« در 
دانشگاه باهنر کرمان

»احمـدی  تشـکیالتی  طـرح 
در  نخسـتین بار  بـرای   روشـن« 
اسـتان در دانشـگاه باهنـر کرمـان 
دبیـر  اسـت.  برگـزاری  حـال  در 
اجرایـی »طرح تشـکیالتی شـهید 
بـا  گفت وگـو  در  احمدی روشـن« 

خبرنگار کرنا، گفت: طرح تشـکیالتی اسـتانی شـهید »احمدی روشـن« که از روز 
گذشـته آغـاز شـده، به مدت سـه روز ادامـه دارد. رضا روسـتایی افـزود: این طرح 
بـا هـدف ایجـاد فرصتی بـرای برقـراری ارتباط بین مسـئوالن بسـیج دانشـجویی 
و دانشـجویان بسـیجی دانشـگاه های اسـتان، شبکه سـازی بیـن اعضـای بسـیج 
دانشـجویی اسـتان و آمـوزش و برنامه ریـزی بـرای ایجـاد طرح حلقـه ی صالحین 
در بسـیج دانشـجویی دانشـگاه های اسـتان در حال برگزاری اسـت. وی به اسـاتید 
و سـخنرانان طـرح تشـکیالتی احمدی روشـن اشـاره کـرد و گفـت: دکتـر عارفـی 
رییـس نهـاد مقـام معظم رهبری علوم پزشـکی نیز در این طرح شـرکت داشـته و 
سـخنرانی می کند. مسـئول پایگاه شـهید احمدی روشـن در دانشـگاه شهید باهنر 
کرمـان خاطرنشـان کـرد: برنامـه ی روز نخسـت ایـن طـرح، پخش مسـتند نقطه 
ضعـف، مربـوط بـه اردوی جهـادی و سـخنرانی رییـس نهـاد مقام معظـم رهبری 
علـوم پزشـکی و مسـئول بسـیج دانشـجویی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان بود.

نبود تجهیزات »ام .آر.آی« برای بیماران 
جنوب کرمان مشکل آفرین است

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت گفت: بـا توجه به نبـود برخی 
تجهیـزات ماننـد ام .آر.آی در جنـوب کرمـان بسـیاری از بیمـاران باید به 
شـهر کرمـان مراجعه کنند که این مسـئله مشـکالتی برای مـردم ایجاد 
کـرده اسـت. بـه گـزارش روابط عمومـی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، 
طـرح  خدمـات  از  بهره بـرداری  آییـن  در  محمدی سـاردو  محمدرضـا 
نظـام سـالمت در بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( جیرفـت اظهار داشـت: 
بخش هـای جدیـد جراحـی و اطفـال بیمارسـتان امـام خمینـی)ره( بـه 

دلیـل قدمـت و نامناسـب بـودن فضاها در راسـتای ارائه خدمات مناسـب تر به مردم منطقه بهسـازی و تجهیز شـدند. 
وی بـا اشـاره بـه تعمیـر کامـل فضاها و فراهم کـردن تجهیزات تصریـح کرد: در بخـش اطفال حـدود 35 تخت وجود 
دارد و بـرای تجهیـز و بهسـازی ایـن بخـش حـدود 8۰۰ میلیـون تومـان هزینـه شـده اسـت.  محمدی سـاردو افزود: 
در بخـش جراحـی هـم بیـش از 3۲ تخـت در راسـتای ارائـه خدمـت بـه بیمـاران فراهم شـده که فضـای کنونی این 
بخش با گذشـته بسـیار متفاوت شـده اسـت و اعتباری بیش از 7۰۰ میلیون تومان در این راسـتا هزینه شـده اسـت. 
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت گفـت: اقدامـات خوبـی در حـوزه پژوهش صـورت گرفتـه و مجوز اسـتفاده از 
منابـع اطالعاتـی خارجـی را اخـذ کرده ایـم و امـروز همـکاران می تواننـد مقـاالت بـه روز پژوهشـی را اسـتفاده کنند. 
محمدی سـاردو عنـوان داشـت: بـا توجه به نبود برخی تجهیـزات ماننـد ام .آر.آی در جنوب کرمان بسـیاری از بیماران 
بایـد بـه شـهر کرمان مراجعه کنند که این مسـئله مشـکالت بسـیاری به ویـژه در طـول راه برای مردم ایجـاد کرده و 
بایـد در راسـتای ارائـه خدمـت به مردم این کمبودها مدنظر باشـد. فرماندار جیرفت اظهارداشـت: طرح نظام سـالمت 

حـوزه بهداشـت و درمـان را متحـول کـرده و خدمات ارائه شـده قبل مقایسـه با سـال های گذشـته نیسـت.

 تفویض اختیار بیشتر به استانداران شاه 
کلید حل مشکالت استان ها است

امـام جمعـه موقـت کرمـان شـاه کلیـد حـل مشـکالت اسـتان ها را در 
تفویض اختیارات بیشـتر به اسـتانداران دانسـت.  حجت االسـالم قاسـمی در 
خطبه هـای ایـن هفتـه نمـاز جمعـه کرمـان با تسـلیت شـهادت امام موسـی 
کاظـم)ع( اظهـار داشـت: مسـلمانان از ایام مـاه رجب نهایت بهـره را ببرند چرا 
کـه فضیلـت عبـادت در ایـن مـاه بسـیار اسـت. امـام جمعـه موقت کرمـان با 
اشـاره به فرمایشـات مقام معظـم رهبری در جمع فرهنگیـان گفت: آحاد ملت 
مرهـون تالش هـای فرهنگیان هسـتندو سـرمایه گـذاری برای معلمـان باعث 

نشـاط جامعه می شـودو معلمان سـردمداران نظام اسـالمی هسـتند. وی با تاکید بر اینکه باید به معیشـت فرهنگیان رسیدگی 
کاملـی شـود،تصریح کـرد: امـروز دشـمن در صـدد ضربـه زدن بـه ارزش هـا  و فرهنگ ما اسـت و معلمان در ایـن جنک نقش 
ویِـژه ای دارنـد. حجـت االسـالم قاسـمی در ادامـه با اشـاره به ادامه مذاکرات کارشناسـی تیم هسـته ای گفت: مذاکره در سـایه 
تهدیـد معنـی نـداردو رهبـر انقالب همواره تاکید دارند که شـیطنت دشـمن کم نشـده اسـت. وی با بیان اینکه تیم هسـته ای 
در چارچـوب قوانیـن مشـخص شـده حرکـت می کنـد، گفت: امـروزه ترسـاندن ملت ها اثـری نـدارد و زمان تهدیدها گذشـته 
اسـت. امـام جمعـه موقـت کرمان گفت: در هر ۲4 سـاعت یک سـیاه پوسـت در کشـور آمریکا کشـته می شـود ایـن در حالی 
اسـت کـه رهبـران این کشـور داعیه دفـاع از حقوق بشـر را دارند و از عربسـتان جنایـت کار حمایت می کنند. حجت االسـالم 
قاسـمی راهپیمایـی در دفـاع از مـردم یمن را اقدامی ارزشـمند دانسـت و از نمازگزاران خواسـت برای مردم بـی دفاع یمن دعا 
کننـد. وی همچنیـن بـه نشسـت اسـتاندارن منطقه 5 کشـور در کرمان اشـاره و عنوان کرد:بحـران بی آبی و مثلـث اقتصادی 
توسـعه از مباحـث مطـرح شـده در این نشسـت بوده اسـت کـه امیدواریم بـه نتیجه برسـد.امام جمعه موقت کرمان خواسـتار 

تفویـض اختیـارات بیشـتر به اسـتانداران شـد تـا بتواند در حل مشـکالت داخلـی اسـتان ها گام های موثـری بردارند.
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۴۴ ویژه

در دل اسـتان کویـری کرمـان 
ثـروت هـای عظیمـی خفته اسـت 
کـه گاه از دیـدگان پنهـان مانده و 
مـورد غفلـت قـرار مـی گیرنـد که 
این امر توجه بیشـتر مسـئوالن به 
روسـتاهای محـروم و ظرفیت های 

ایـن مناطـق را مـی طلبد.
سـوی  از  کـه  روزه ای  یـک  ور 
پورابراهیمـی  محمدرضـا  دفتـر 
راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
در  خبرنـگاران  بـرای  مجلـس  در 
فرصتـی  بـود  شـده  گرفتـه  نظـر 
محرومیـت  بـه  کـه  کـرد  فراهـم 
هـای برخـی روسـتاهای ایـن دیار 
بپردازیم. سـوار ماشـین می شویم؛ 
بعـد از گذشـت چند سـاعتی خود 
را در میـان کویـری می بینیـم کـه 
زمین هـای آن از شـدت گرما ترک 
خـورده و به شـوره زار تبدیل شـده 
اسـت. تنهـا صحبتـی کـه مابیـن 
می شـد  بـدل  و  رد  خبرنـگاران 
تـرس از جـا مانـدن در این دشـت 
کویـری در سـیل گرمـا بـود کـه 
در همیـن بیـن رسـیدن ماشـین 
رئیـس شـورای آن منطقـه حواس 
مـا را متمرکـز وی کـرد و وقتـی 
ماشـین در میان ترک هـای خورده 
بـر بیابـان آرام و بی صدا ایسـتاد از 
ما خواسـته شـد تـا لـب دره ای در 
آن نزدیکـی همراهیشـان کنیـم.
ثروت های خفته در دل کویر

رسـیدیم  دره  لـب  بـه  وقتـی 
بـاز  تعجـب  از  همـگان  دهـان 
بـه  سـکوتی  در  همگـی  و  مانـد 
تـه دره خیـره شـدیم؛ دره ای کـه 
نمی شـوی  سـیر  آن  دیـدن  از 
کویـری خشـک و پـر از شـگفتی 
ایـن کالمـی بود کـه بـر روی زبان 
بچه هـای خبرنـگار افتـاد چـرا که 
بهشـتی در دل جهنم داغ و سوزان 
دیدیـم. دره ای کـه پـر از نخل بود 

نخـل هایـی کـه سـمبل کویـر و 
بیابان اسـت؛ زیر پایمـان پر از رگ 
و تـرک بیابـان و در چنـد متـری 
و  برافراشـته  نخل هـای  دره  تـه 
دریاچـه ای کـه در این بیابـان تنها 
نـام دریـا را مـی تـوان بـر آن نهاد  
و تنهـا در خیـال می تـوان چنیـن 

تصویـری را سـاخت.
گـوش بـه حرف هـای پیرمردی 
رئیـس شوراسـت می دهیـم؛  کـه 
می گویـد: فکـر می کردیـد چنیـن 
جـای محرومـی ایـن بهشـت را در 
خـود پنهـان کـرده باشـد؟... و مـا 

همچنـان خیـره بـه تـه دره ...
در بـاال محرومیـت خودنمایـی 
می کـرد و در چند متـری در میان 
دره، ثروتـی پنهـان کـه تـا مـا را 
بـه قعـر دره نکشـید دسـت بـردار 
نبـود. حدود نیـم سـاعت راه را در 
گرمـای بی بدیلـش مـارا کشـاند تا 
به دریاچه رسـیدیم. دسـت در زیر 
آب دریاچـه کـه بردیـم بـا کمـال 
دیدیـم،  گـرم  را  آب  آن  تعجـب 
آن  آدم هـای  دل  بـه  کـه  گرمـی 

منطقـه شـبیه بـود و از آن گرمـا 
نخل هـای توانمندی روییـده بود و 
رودخانـه ای پـرآب آنهـا را مانـوس 
خـود کـرده بـود کـه تنهـا تماشـا 

کردنـش مـا را کفایـت می کـرد.

ظرفیت های کویر در سایه بی 
توجهی مسئوالن

همـه  ایـن  بـودن  پنهـان  از 
زیبایـی دریافتیـم کـه توجـه هیچ 
بـه  اخیـر  دهه هـای  در  مسـئولی 
ایـن منطقـه معطوف نشـده اسـت 
که اگر چشـم مسـئوالن ذیربط به 
ایـن مـکان بـاز شـده بـود مطمئنا 
ایـن منطقـه در دل کویـر پنهـان 

. د نبو
سـفری سـخت و نفس گیـر بود 
امـا دیـدن بهشـتی میـان جهنـم 
سـفر را پرمعنـا و با نـگاه پر از امید 
مردمانـش کـه در انتظـار بازخورد 
مطلـوب از ایـن بازدیـد بودنـد این 

سـفر را سـفری هدفمنـد کرد.
پا به روسـتایی گذاشـتیم به نام 
حرمـک کـه در 11۰ کیلومتـری 
جنـوب شـرق شـهر کرمـان و در 
45 کیلومتری جنوب شـرق شـهر 
گلبـاف واقع شـده اسـت. درختان 
و  نخـل  کشـیده  فلـک  بـه  سـر 
اسـتقامت سـنگین آنهـا در برابـر 
گرمـا ایـن روسـتا را احاطـه کرده 

و آبشـاری با خـروش آرام در تنگه 
ای کـم عمق و عمـودی در فضایی 
خشـن و گـرم و خشـک و وهـم 
انگیـز کویـر، بـا آن همه تـرک در 
میـان خـود شـکوه زیبـا و خاصـی 

بـه ایـن میهمانـی یـک روزه داد.
کـه  تشـنه  کویـر  میـان  در 
ظاهـرا پـر از سـراب بـود و باطنـا 
سـیراب؛ چشـممان بـه امـام زاده 
زیـد در روسـتای حرمـک و مـزار 
تک شـهید سـرافرازش که توسـط 
اشـرار مسـلح به شـهادت رسـیده 

بـود افتـاد.
روستای حرمک فاقد آب 

آشامیدنی سالم است
رئیس شـورای روستای حرمک 
می گویـد: روسـتای حرمـک طبق 
سرشـماری 139۰ تعـداد 746 نفر 
را در خـود جـای داده کـه بـه کار 
کشـاورزی مشـغول و تک محصول 

آنها خرماسـت.
از  ابراهیمـی  غالمرضـا 
مـردم  روی  فـرا  کـه  مشـکالتی 
ایـن روستاسـت سـخن بـه میـان 
مـی آورد و مشـکالت را نبـود گاز، 
پخـش  بـرای  دیجیتـال  آنتـن 
آب  نبـود  و  فارسـی  شـبکه های 
آشـامیدنی بهداشـتی عنـوان مـی 
کنـد مشـکالتی کـه نشـان دهنده  

اسـت. محـروم  منطقـه ی  یـک 
وی مـی افزاید: تنهـا عده ای که 
وسـیله نقلیه دارند آب آشـامیدنی 
را از گلبـاف بـرای مصـرف خـود 
آب  از  افـراد  بقیـه   امـا  می آورنـد 

آشـامیدنی غیربهداشـتی بـه اجبار 
البتـه  کـه  می کننـد  اسـتفاده 
ناگفتـه نمانـد قول هایـی از طـرف 
آب و فاضالب روسـتایی داده شده 
اسـت که با تانکر آب آشـامیدنی را 

فعـال تامیـن کنند.
وی بـا بیـان اینکـه این روسـتا، 
بهشـت را در دل خـود دارد، مـی 
افزایـد: بـا وجود امامزاده و داشـتن 
و  خرمـا  از  سـنگین  نخل هـای 
ظرفیـت  آبگـرم  چـون  مناطقـی 
گردشـگری دارد امـا تاکنـون هیچ 
اقدامی بـرای سـاماندهی آن انجام 

است. نشـده 
لزوم مدیریت صحیح تسهیالت 

در روستای حرمک
دهـد:  مـی  ادامـه  ابراهیمـی 
قالی بافـی  منشـاء  زمانـی  گلبـاف 
بـود و از بـم و ... به آنجـا می آمدند 
تـا قالـی را بـه نـام گلبـاف مزیـن 
کننـد و منبـع درآمـدی باشـد اما 
مشـکلی  بزرگتریـن  اکنـون  هـم 
بحـث  دارد  اینجـا وجـود  در  کـه 
قالیبافـی و فروش آن اسـت و نبود 

ورزشـی  وسـایل  چـون  امکاناتـی 
نیـز  اشـتغال  بـرای  تسـهیالت  و 
مشـکالت دیگری اسـت کـه با آن 

مواجـه هسـتیم.
وی افـزود: در این روسـتا شـاید 

شـرایط گرفتـن تسـهیالت بـرای 
برخـی فراهم باشـد اما تسـهیالتی 
کـه نداننـد در چـه مسـیری آن را 
اسـتفاده کننـد کفایـت نمی کند و 
نیـاز بـه یـک کارشـناس و مشـاور 
و  اطالع رسـانی  تـا  می باشـد 
خصـوص  ایـن  در  آگاهی بخشـی 
بزرگتریـن  ایـن  و  شـود  انجـام 
مشـکل بعـد از گرفتـن تسـهیالت 

می باشـد.
سایه فقر بر روستای نسک

روسـتای دیگر نسـک اسـت که 
جمعیـت آن براسـاس سرشـماری  
سـال نـود؛ ۲84 نفر اسـت و مردم 
بیشـتر بـه کشـاورزی و دامـداری 
مشـغولند و محصوالتـی کـه دارند 
جـو  و  گنـدم  مضافتـی،  خرمـای 
اسـت؛ امـا اهالـی ایـن روسـتا هم 
مجبـور  حرمـک  روسـتای  مثـل 
آشـامیدنی   آب  از  اسـتفاده  بـه 

هسـتند. غیربهداشـتی 
ایـن  بـه  دالالن  متاسـفانه 
مناطـق هـم نفـوذ کرده انـد و بـا 
خرید محصوالت کشـاورزی سـود 

آنچنانـی نصیب مـردم این مناطق 
نمـی شـود و فقـر هـم از سـوی 
دیگـر مانعـی بـزرگ برای توسـعه 
در  اسـت.  کشـاورزی  و  دامـداری 
صورتـی کـه با قـرار دادن مشـاوره 

می تواننـد  تسـهیالت  همـراه  بـه 
قدمی در راسـتای توسعه  کار خود 

بردارنـد.
روسـتای نسـک زمانـی قنـوات 
پر از آب داشـت بر اثر خشکسـالی 
خشـک شـده اند و سـطح جاده به 
دلیـل سـیالب های به وجـود آمده 

تخریب شـده اسـت.
چاه های پلمب منجر به تشدید 

فقر در روستای کشیت شده 
است

رئیس شـورای دهستان کشیت 
در ادامـه ایـن سـفر در این روسـتا 
کشـیت  روسـتای  گویـد:  مـی 
چشـمه ای دارد کـه بـا پیوسـتن 
کشـاورزی  آب  دیگـری  رود  بـه 
چنـد روسـتا را تامیـن مـی کنـد 
و چشـمه آب گرمـی نیـز دارد کـه 
در زمسـتان آبـش از تابسـتان گرم 
تـر اسـت و در مردمـی کـه اطالع 
آب  بـرای  مـکان  ایـن  بـه  دارنـد 

درمانـی مراجعـه مـی کننـد.
گویـد:  مـی  قـادری  سـعداهلل 
جمعیـت ایـن روسـتا 395 خانوار 

کـه  اسـت  نفـر   9۰۰ و  هـزار  بـا 
دامـداری  و  بـه شـغل کشـاورزی 
اشـتغال دارنـد و برخـی بانـوان به 
کارهـای دسـتی چـون قالـی بافی 
و حصیـر بافی نیز اشـتغال داشـته 

و خرمـا، گنـدم، کنجـد و حنـا نیز 
از محصـوالت کشـاورزی دیگر این 

منطقـه اسـت.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  قـادری 
ایـن  بـه  اینکـه  دلیـل  متاسـفانه 
روسـتا هـا رسـیدگی نمـی شـود 
معلـوم نیسـت، مـی افزایـد: هیـچ 
مناطـق  ایـن  بـه  پـا  مسـئولی 
نگذاشـته اسـت و تنهـا فرمانـدار و 
نماینـده مـردم در ایـن دهسـتان 

انـد. کـرده  پیـدا  حضـور 
وی مشکالت روسـتا را از جمله 
کمبـود ترانـس برق، افـت ولتاژ در 
تابسـتان، نبـود سـالن ورزشـی و 

دانسـت. آمبوالنس 
وی ادامـه مـی دهـد: بـه دلیـل 
دوری راه تـا گلبـاف در زمـان نیاز 
بیمـاران دیـر بـه بیمارسـتان مـی 
رسـند و گاه در ایـن راه بیمار جان 
خـود را از دسـت داده اسـت؛ بـه 
خصـوص بـرای زنـان بـاردار با این 

مشـکل مواجـه بـوده ایم.
افزایـد:  مـی  مسـئول  ایـن 
دهسـتان  هـای  کوچـه  آسـفالت 

مربـوط بـه  6۰ سـال پیش اسـت 
باقـی  آنهـا  از  چیـزی  دیگـر  کـه 
اسـت. شـده  تخریـب  و  نمانـده 

وی مـی گویـد: ایـن دهسـتان 
از  نفـر  دو  و  دارد  شـهید  چهـار 
ایـن شـهدا بـه نام هـای ماشـاءاهلل 
اکبـری نـژاد و احمـد جهـری در 
ایـن مـکان دفـن شـده انـد. طبق 
 95 شـده  انجـام  هـای  برررسـی 
زمـان  در  روسـتا  مـردان  درصـد 

جنـگ بـه جبهـه رفتـه انـد.
قـادری بیـان کـرد: چـاه هـای 
پلمـب در ایـن دهسـتان یکـی از 
دالیـل فقـر و بیـکاری مـردم بـه 
شـمار مـی رود و ایـن در حالـی 
اسـت کـه اگـر این چـاه هـا به ۲۰ 
نفـر واگذار شـود، مردم مـی توانند 
از طریق کشـاورزی ارتـزاق کرده و 
بخشـی از مشـکالت حل می شود.

غبار فراموشی بر قلعه تاریخی 
روستای کشیت

از  وی ادامـه داد: در سـال 7۰ 
مـردم ایـن دهسـتان مبلـغ 1۰۰ 
هـزار تومـان اخـذ شـد و در ایـن 
چـاه هـا موتـور زده و گفتـه شـد 
مـردم در این آب سـهیم هسـتند. 
امـا بعـد از آن چـاه هـا پلمـب و 
اعـالم شـده کـه بخشـی از آن بـه 
بـه  بخشـی  و  گلبـاف  شـهرداری 
خیریـه مولـی الموحدیـن فروخته 
شـده اسـت و نیاز به جلـب اعتماد 

مـردم ضـروری اسـت.
قـادری یکـی از ظرفیـت هـای 
را  کشـیت  دهسـتان  گردشـگری 
قلعـه تاریخـی آن دانسـت و گفت: 
قدمـت ایـن قلعـه از ارگ رایـن و 
بـم کمتر نیسـت و ثبت ملی شـده 
اسـت و داربسـت هـای ایـن قلعـه 
همگـی از نخـل هـای تنومنـد این 
در قسـمت  منطقـه هسـتند کـه 
هـای مختلف این قلعـه خودنمایی 

آب  افزایـد:  مـی  کننـد. وی  مـی 
قابلیـت  منطقـه  ایـن  هـوای  و 
برگـزاری تورهای گردشـگری یک 
روزه در پاییز و زمسـتان را دارد اما 
متاسـفانه فقـط نامـی از اینجـا به 
ثبت رسـیده اسـت و هیـچ اقدامی 
برای جذب گردشـگر انجام نشـده 
شـدن  بررسـی  تنهـا  آیـا  اسـت. 
مشـکالت ایـن منطقـه کاری را از 
پیش مـی برد و تنهـا بازدید کافی 
اسـت؟ مسـئوالن بایـد بـا ایجـاد 
انگیـزه بـرای روسـتاییان و ارزش 
گـذاری بـر کار آن هـا از مهاجرت 
روسـتاییان بـه شـهرها جلوگیـری 
کننـد. جمعیت اندکی سـاکن این 
مناطق هسـتند امـا نقش آن ها در 
رونـد توسـعه اسـتان، بسـیار قابل 
تامـل تـر از تعـداد آنهـا اسـت. بـا 
مناسـب کـردن شـرایط اقتصـادی 
ایـن مناطـق نـه تنهـا مـی تـوان 
رونـد مهاجرت را کاهـش داد بلکه 
ایـن امـکان به وجـود مـی آید که 
بـه ایـن جمعیـت روسـتاها اضافه 

شـود./مهر

ثروت هایی که در دل کویر پنهان است

محرومیت روستاهای کرمان
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بسـیاری کویـر شـهداد را جزو 
خشـکترین مناطـق جهـان مـی 
جنوبـی  حاشـیه  در  امـا  داننـد 
لـوت،  سـوزان  و  خشـک  کویـر 
دره ای سرسـبز و رودخانـه هـا و 
آبشـارهای جـاری در اعمـاق آن، 
منظـره ای بـی نظیـر را شـکل 

اسـت. داده 
کویر لوت در فهرسـت خشـک 
مناطـق  خطرناکتریـن  و  تریـن 
جهـان بـرای ادامـه حیـات بشـر 
قبـل  دهـه  یـک  تـا  دارد.  قـرار 
کمتـر کسـی گمـان می کـرد در 
ایـن کویر نشـانه هایـی از حیات 
یافـت شـود و بـه همیـن دلیـل 
بـاز  بـرای  کویـر  ماجراجویـان 
کـردن رمـز اسـرار ایـن منطقـه 
قـدم بـه کویـر لـوت گذاشـتند 
غافـل از اینکـه از مـدت هـا قبل 
مـردم محلـی منطقـه از امکانات 
موجـود در همیـن کویـر روزگار 

مـی گذارندنـد.
مـوج  حضـور  افزایـش  بـا 
شـهداد  کویـر  در  ماجراجویـان 
و  حیوانـات  زندگـی  از  آثـاری 
گیاهـان و حتـی وجـود پرندگان 
مهاجـر در کنـاره بسـتر رودخانه 
پدیـدار شـد کـه موجـب  شـور 
شـگفتی دانشـمندان شد شگفت 
اینکـه حتـی در گرمتریـن نقطه 
زمیـن کـه در نزدیکـی شـهداد 
در اسـتان کرمـان قـرار دارد نیـز 
بـه  حشـرات  زندگـی  از  آثـاری 
چشـم می خورد و رودخانه شـور 
نیـز با تمام خشـونت طبیعی اش 
مکانی اسـت بـرای زندگی آرتیما 
گـه یکـی از آبزیـان در معـرض 

انقـراض اسـت.
در ایـن کویـر سـوزان امـا اگر 
پـای  امکانـات  و  راهنمـا  بـدون 
بگذاریـد بی گمان بر لبـه پرتگاه 
مـرگ راه رفتـه ایـد و بـی آبی و 
گرمـای سـوزان کویـر مـی تواند 
هـر  جـان  کوتاهـی  مـدت  در 

جنبنـده ای را بگیـرد.
در ایـن کویـر سـوزان گمانـی 
بـرای ادامـه حیات بشـری وجود 
نـدارد و هـر چـه به سـمت کویر 
پیـش  زمینـه  در  برویـد  پیـش 
حیـات  از  اثـری  کمتـر  رویتـان 
مـی بینیـد و در نهایـت بـه کویر 
سـوزان مـی رسـید رفتـه رفتـه 
بیننـده مـی  سـرابها بـه چشـم 
آیـد سـراب هایـی کـه در نظـر 
مسـافران دریاچـه هـای کوچکی 
مـی  گیاهـان سـبز  یـا  و  آب  از 
آینـد امـا در واقع روبـرو جز کویر 
سـوزان چیـزی یافت نمی شـود.
وجود بهشت در جهنم سوزان 

کویر لوت
در  تعجـب  کامـل  در  امـا 
کـه  فرسـایی  طاقـت  شـرایط 
حتـی داشـتن یـک سـایه تختـه 

نعمتـی  ماهـور  تپـه  یـا  سـنگ 
شـود  مـی  محسـوب  بـزرگ 
ناگهـان در منتهـی الیـه جنـوب 
خـاوری شهرسـتان کرمـان و در 
شـرقی  جنـوب  کیلومتـری   4۰
آخریـن منطقـه مسـکونی کویـر 
کـه شـهداد نـام دارد بـه دره ای 
سـر سـبز می رسـید کـه در کف 
ایـن دره رودخانـه ای خورشـان 
جریـان دارد و بـر دیـواره هایـش 
خـزه هـای سـر سـبز روییـده و 
در انتهـای آن دریاچـه ای عمیق 
قـرار دارد کـه بـه دلیـل عمـق 
فراوانـش محلـی هـا چـاه دریـا 

نامنـدش. مـی 
محمد جهانشـاهی، سرپرست 
سـازمان  گردشـگری  معاونـت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی اسـتان کرمان در 
گفتگـو بـا مهر می گویـد: کرمان 
سـرزمین عجایـب طبیعی اسـت 
تاریخـی  در کنـار داشـته هـای 

از  نمـادی  کـه  کرمـان  اسـتان 
تنوع زیسـتی در ایران محسـوب 
تـا  گرمتریـن  از  شـود  مـی 
سـردترین منطقـه در همه فصل 

سـال را مـی توانیـد ببینید حتی 
آب و هـوای مدیترانـه ای در دره 
دلفارد و کویر خشـک در شـهداد 
و بـرف و یخبنـدان در اللـه زار و 
جنگلهـای انبوه و کوهسـتانی در 

بافـت و رابـر.
کشـیت جـزو مناطقـی اسـت 
ایـران  طبیعـت  در  بسـیار  کـه 
زمیـن نادر اسـت دره کشـیت در 
کنار روسـتای کشـیت قـرار دارد 
و ایـن روسـتا در مجـاورت قلعـه 
بسـیار قدیمـی و زیبـا از دوران 

سـلجوقیان واقـع شـده اسـت
ادامـه داد: کشـیت جـزو  وی 
در  بسـیار  کـه  اسـت  مناطقـی 
طبیعـت ایـران زمین نادر اسـت 
روسـتای  کنـار  در  کشـیت  دره 
کشـیت قـرار دارد و ایـن روسـتا 
در مجـاورت قلعه بسـیار قدیمی 
و زیبـا از دوران سـلجوقیان واقـع 

است. شـده 
طبیعـت  افـزود:  جهانشـاهی 

خشـن و سـوزان کویر در شهداد 
ایـن گمـان را ایجاد مـی کند که 
کویـر خشـن و خطرنـاک اسـت 
افـرادی  بـرای  گمـان  ایـن  کـه 

کـه بدون برنامـه و راه بلـد راهی 
کویـر مـی شـوند دور از انتظـار 
نیسـت امـا دره کشـیت در کویر 
تریـن  آب  بـی  جـزو  کـه  لـوت 
مناطق دنیا اسـت مانند بهشـتی 
مـی مانـد کـه در جهنـم ایجـاد 

است. شـده 
وی اظهارداشـت: مـا از معرفی 
چنیـن مـکان هـای بکـری کمی 
نیـز  آن  دلیـل  و  داریـم  تـرس 
بیـن  از  و  گردشـگران  هجـوم 
بـردن ایـن طبیعت بکر و دسـت 

نخـورده اسـت.
اگـر  افـزود:  جهانشـاهی 
را  مناطـق  ایـن  خواهیـم  مـی 
معرفـی کنیـم اول بایـد فرهنگ 
مسـئولیت در مقابـل کویـر را به 
هـزاران  شـما  بیاموزیـم  مـردم 
مـی  را  زمیـن  هکتـار  هـزارن 
بینیـد کـه هیـچ گونـه دخـل و 
اسـت  نشـده  آنهـا  در  تصرفـی 
حتی کوچکتریـن زباله ای در آن 

وجـود نـدارد. حـال تصـور کنید 
گردشـگران زبالـه هـای خـود را 
در کنـاره جـاده و در کویـر رهـا 
کننـد و در نهایـت طی سـالهای 

پیـش رو کشـیت را نیز از دسـت 
مـی دهیـم بنابراین از مـردم می 
در  حضـور  صـورت  در  خواهـم 
ایـن منطقـه کـه ماننـد گلدانـی 
در دل کویر شـکل گرفته بسـیار 
هـر  مراقـب  و  کننـد  احتیـاط 
زیبـا  بهشـت  ایـن  در  قدمشـان 

باشـند.
در  کشـیت  دره  افـزود:  وی 
حاشـیه جنوبـی کویـر لـوت قرار 
در  گردشـگران  اسـت  گرفتـه 
صورتـی کـه بخواهنـد از طریـق 
جـاده بـه ایـن منطقه دسترسـی 
سـمت  از  بایـد  باشـند  دشـته 
نفـوذ  کویـر  داخـل  بـه  شـهداد 
کننـد و از جـاده ای روسـتایی به 
سـمت روسـتای کشـیت بیاینـد 
در ایـن مـکان روسـتایی تاریخی 
زیبـا  بسـیار  و  کهـن  بافتـی  بـا 
وجـود دارد کـه از جمعیـت قابل 
برخـوردار اسـت و  مالحظـه ای 
بعـد از آن قلعـه کشـیت را مـی 

بیننـد کـه اقتباسـی از ارگ بم و 
ارگ رایـن اسـت کـه متعلـق بـه 

دوران سـلجوقی مـی باشـد.
ورود از کویر سوزان به 

جنگلی انبوه
وی ادامـه داد: امـا آنچـه کـه 
موجب شـگفتی می شـود پس از 
گذر از روسـتا اسـت زیرا در عمق 
کویـر در حالـی کـه بـه زحمـت 
مـی تـوان آب شـیرین پیـدا کرد 
بـه یکباره وارد فضایـی متراکم از 
گیاهـان و درختـان نخـل و میوه 
مـی شـوید و رفتـه رفته بـه دره 
ای سرسـبز پا مـی گذارید که بر 
روی زمیـن رودخانـه هـای زیبـا 
جـاری اسـت و از دیـواره هـا نیز 
چشـمه های آب جوشـان است و 

داخـل دره مـی ریزد.
معاون میراث فرهنگی اسـتان 
کرمـان گفت: اینهـا در قلب کویر 
و  شـوند  مـی  محسـوب  نعمـت 
گردشـگران بایـد به گونـه ای که 
در ایـن منطقـه حضـور یابند که 
کوچکتریـن خللـی در طبیعـت 
را  سـنگی  حتـی  و  ندهـد  روی 

نکنند. جابجـا 

دره  ایـن  افـزود:  جهانشـاهی 
مملـو از رودخانه هـای کوچک و 
بـزرگ و آبشـارها و دیـواره هـای 
قابـل  نکتـه  و  اسـت  سرخسـی 

ایـن بخـش از  اینکـه در  توجـه 
کویـر کـه مهمتریـن منبـع آبـی 
اش رودخانه شـور اسـت آب این 
رودخانـه ها کامال شـیرین اسـت 
این دره سـه کیلومتر طـول دارد 
و هـر بخـش از آن زیبایـی هـای 

خـاص خـود را دارد.
آبشـاری  ایـن دره  انتهـی  در 
بـه ارتفـاع 1۲ متـر وجـود دارد 
کـه زیـر آن حوضچه هـای مملو 
از آب زالل وجـود دارد کـه در 
تـوان  نمـی  ایـران  جـای  هیـچ 
زیـرا  دیـد  ای  منظـره  چنیـن 
درسـت در بـاالی ایـن دره و در 
ارتفـاع بـاالی آبشـار کویـر لوت 

آغـاز مـی شـود.
وی افـزود: ایـن حوضچـه کـه 
محلـی هـا بـه آن چـاه دریـا می 
گوینـد 6۰۰ متـر مربـع وسـعت 
دارد و محلـی هـای مـی گوینـد 
هنـوز نتوانسـته انـد عمـق ایـن 

حوضچـه را پیـدا کننـد.

وی ادامـه داد: در اطـراف ایـن 
سرخسـهای  بـزرگ  حوضچـه 
خاصی رشـد کـرده انـد و دیواره 
کامـال سـبز و زیـر این سـرخس 
روان  کوچـک  آبشـارهای  هـا 

اسـت.
وی بـار دیگر از مردم خواسـت 
در صـورت حضـور در این منطقه 
از ایجـاد کوچک تریـن خللی در 
طبیعـت بکـر منطقـه خـودداری 

. کنند
سرمایه گذاری در کشیت 

نگران کننده است
محمـد اقبالـی، فعـال محیـط 
زیسـت نیـز در گفتگـو بـا مهـر 
اخیـر  روزهـا  در  اظهارداشـت: 
و  مسـئوالن  حضـور  شـاهد 
و  منطقـه  ایـن  در  خبرنـگاران 
حتـی دعوت از سـرمایه گـذاران 
ایـن  در  گـذاری  سـرمایه  بـرای 
بخش از طبیعت کرمان هسـتیم.

وی گفـت: اینکـه بخواهیم زیر 
سـاخت گردشـگری ایجـاد کنیم 
مطلـوب اسـت اما نبایـد طبیعت 
کشـیت  دره  همچـون  بکـری 
را بـا سـیمان و آجـر و مصالـح 
و  کنیـم  خـراب  سـاختمانی 
بگوییم داریم صنعت گردشـگری 
را توسـعه مـی دهیم کافی اسـت 
نگاهـی بـه سـایر مناطـق ماننـد 
دره دلفـارد و یـا خبـر بیندازیـن 
در  خبـر  گردشـگری  منطقـه 
بافـت هـم اکنون بـه مکانی برای 
زبالـه هـای گردشـگران  تجمـع 
تبدیـل شـده اسـت دره دلفار نیز 

نامناسـبی دارد. وضعیـت 
اقبالـی افـزود: کرمـان نیازمند 

گردشـگری  صنعـت  توسـعه 
ای  منطقـه  در  نـه  امـا  اسـت 
بکـر ماننـد کشـیت کـه همیـن 
زیبایـی طبیعـی آن را بکـر کرده 
نبایـد ایـن منطقـه را تبدیـل بـه 
اردوگاههـای تفریحـی کنیم و از 

بیـن ببریـم.
فعـاالن  توجـه  خواسـتار  وی 
محیـط زیسـت بـه ایـن مسـئله 
شـد و افـزود: کشـیت در قلـب 
نفـس  راه  تنهـا  ماننـد  کویـر 
کشـیدن زمین در هـزاران هکتار 
کویـر اسـت نبایـد قـدم بـر روی 
زمیـن  تنفـس  راه  تنهـا  ایـن 
بگذاریـم بـه ایـن بهانـه کـه می 
را  خواهیـم صنعـت گردشـگری 

دهیـم. رشـد 
وی افـزود: هـر گونـه سـاخت 
و سـاز در ایـن منطقـه بایـد در 
محوطـه روسـتا صـورت گیـرد و 
نبایـد حتی یـک اتاقـک کوچک 
را در دره کشـیت ایجاد کرد./مهر

رویایی سبز در قلب کویر سوزان

گلدانی طبیعی که در کویر رویید
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آییـن نکوداشـت حجـت االسـالم و المسـلمین 
سـید محمود دعایی نماینده ولی فقیه و سرپرسـت 
روزنامـه اطالعـات بـا حضور شـماری از مسـووالن، 
شـخصیت های سیاسـی و فرهنگی، اندیشمندان و 
مدیـران رسـانه در سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی 

ایـران برگزار شـد.
و  خدمـات  شـد،  برگـزار  کـه  آییـن  ایـن  در 
مجاهـدت هـای حجـت االسـالم دعایـی در عرصه 
فرهنـگ و سیاسـت مـورد تجلیـل قـرار گرفـت.

حجـت االسـالم سـید حسـن خمینی نـوه امام 

رییـس  اول  معـاون  جهانگیـری  اسـحاق  راحـل، 
جمهوری، غالمعلی حداد عادل رییس فرهنگسـتان 
زبـان و ادبیـات فارسـی و عضو کمیسـیون فرهنگی 
اردکانـی  داوری  رضـا  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
عـارف  محمدرضـا  علـوم،  فرهنگسـتان  رییـس 
عضـو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، علـی اکبر 
صالحـی معاون رییـس جمهوری و رییس سـازمان 
انـرژی اتمـی، حمیـد میـرزاده رییس دانشـگاه آزاد 
اسـالمی، محمدرضا صادق مشاور رسـانه ای رییس 
جمهـوری، حجـت االسـالم علـی یونسـی دسـتیار 

رییس جمهوری، محمدباقر قالیباف شـهردار تهران، 
علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان و جمعی از 
وزرا، نماینـدگان مردم در مجلس شـورای اسـالمی 
و شـخصیت هـای سیاسـی و مدیـران رسـانه برای 
نکوداشـت مرد اخالق در عرصه فرهنگ و سیاسـت 
بـه سـالن هـای همایـش هـای کتابخانـه ملـی در 

بزرگـراه حقانـی تهـران آمدند.
بـه آییـن نکوداشـت  پیـام رییـس جمهـوری 

دعایـی: االسـالم  حجـت  خدمـات 
دکتر حسـن روحانی رییـس جمهوری در پیامی 
بـه آییـن نکوداشـت خدمات حجت االسـالم سـید 
محمـود دعایـی، از وی به عنوان ›مجاهد خسـتگی 
ناپذیـر عرصه مبـارزه، فکر، فرهنگ و سیاسـت‹ نام 
بـرد و تصریـح کـرد: صداقـت و وارسـتگی از خصال 
دائمـی و پسـندیده ایشـان اسـت کـه مـی توانـد 
الگویی مناسـب بـرای اهالی و اصحاب قلم و رسـانه 

باشد.
ریاسـت جمهـوری؛ متـن پیـام حجت االسـالم 
والمسـلمین دکتـر حسـن روحانـی بـه ایـن شـرح 

ست: ا

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و  مجاهـدان  از  سـپاس  و  شناسـی  حـق 
هـا  نعمـت  فرهیختـگان کـه جلـوه هـای شـکر 
هسـتند، از تعالیـم اسـالم و آمـوزه هـای فرهنگـی 
ما اسـت و نقشـی شـایان در نهادینه شـدن روحیه 
مقـام  نکوداشـت  دارد.  جامعـه  در  قدرشناسـی 
شـخصیت های ارزشـمند ملی، نمـادی از تجلیل از 
خدمتگزاران جامعه اسـت و از دسـتاوردهای نیکوی 
این حرکت فرهنگی، اسـتحکام و گسترش فرهنگ 
شایسـته سـاالری در نظـام های مدیریتـی و بهبود 
رفتار جمعی اسـت. اصحاب قلم و اندیشـه، ناشـران 
بسـط  تالشـگران  و  اسـالمی  معـارف  مروجـان  و 
ارزش هـای بنیادینـی چـون خردگرایی، اعتـدال و 
تدبیـر هسـتند و تکریـم خدمات انسـانی فرهیخته 
کـه عمـر خـود را همـراه بـا ثبات قـدم، سـادگی و 
مشـی اعتدالـی در راه سـربلندی دیـن و ملـک و 
ملـت صـرف نمـوده، وظیفـه ای اخالقـی و ملـی و 
تعالـی بخش جامعـه اسـت. روحانـی متواضعی که 
تجربـه هایـی گرانبها همچـون حضور فعـال و موثر 
از آغازیـن روزهـای شـکل گیری نهضت اسـالمی را 

داراسـت و بـی وفقـه دفـاع از حقـوق مـردم و تنویر 
افکار عمومی را در سـنگرهای مختلف خدمتگزاری 
وجهـه همـت خود قـرار داده اسـت. او ثابت کرد که 
در سـخت ترین و سـهل ترین شـرایط نیز می توان 
از افـراط و تفریـط دوری گزیـد و بـا پیـش گرفتـن 
و پیمـودن مسـیر اعتـدال، بـه مـردم خدمـت کرد. 
ایشـان چـه در دوران مبـارزه و چـه در عرصـه های 
سیاسـی و فرهنگـی طـی دهـه های سـپری شـده 
از نظـام جمهوری اسـالمی ایـران ، همـواره در کنار 
و معتمـد امـام خمینـی )ره( و مقام معظـم رهبری 
)مدظلـه العالی( بـوده و از افتـادن در دامن تندروی 
ها پرهیز کرده اسـت. صداقت، وارسـتگی و سـادگی 
از خصـال دائمـی و پسـندیده ایشـان اسـت که می 
توانـد الگویی مناسـب بـرای اهالی و اصحـاب قلم و 
رسـانه باشـد. اینجانب با تشـکر از برگزارکنندگان و 
بانیـان این مراسـم ارزشـمند، برای حجت االسـالم 
و المسـلمین جنـاب آقـای سـید محمـود دعایـی، 
ایـن مجاهـد خسـتگی ناپذیر عرصـه مبـارزه و فکر 
و فرهنـگ و سیاسـت، توفیق روزافـزون و طول عمر 

بـا عـزت از خداوند بـزرگ مسـئلت دارم.

نکوداشت یک عمر مجاهدت و وارستگی حجت االسالم دعایی

خبر

از برخورد ارشاد با کتاب های 
زیرزمینی تا یادداشت وزیر 

در نمایشگاه کتاب
علـی جنتی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی از بیسـت 
و هشـتمین نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران بازدید 

کرد.
در ایـن بازدیـد سـید عبـاس صالحی معـاون فرهنگی 
وزیـر ارشـاد و رئیـس نمایشـگاه، امیرمسـعود شـهرام نیا 
قائـم مقـام و معـاون اجرایـی  نمایشـگاه و مجید غالمی 
جلیسـه رئیس خانه کتاب، جنتـی را همراهی می کردند.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در ابتـدا  بـه بازدیـد 
از سـالن کارنامـه نشـر پرداخـت. جلیسـه در ایـن بازدید 
بـه معرفـی بخش هـای مختلف این سـالن پرداخـت و در 
صحبت هـای خـود نمودارهای وضعیت شناسـی نشـر در 

سـال های اخیـر را بـرای جنتـی تشـریح کرد.
در ادامـه، کتابچه »نشـر کتـاب ایـران از دریچه آمار« 
توسـط جلیسـه به وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی تقدیم 
شـد و جنتی از بخش های مختلف سـالن کتاب و رسـانه 
از جملـه غرفـه گـزارش میـراث، کتـاب مهـر، نشـریات 
همشـهری داسـتان، جهان کتاب،  اندیشـه پویا، مهرنامه 

و سـایر غرفه هـای این سـالن بازدیـد کرد.
وزیـر ارشـاد ضمـن بازدیـد از سـالن کتـاب و رسـانه 
در پاسـخ به سـوال یـک خبرنـگار مبنی بر اینکـه وزارت 
ارشـاد  تـا چـه انـدازه در مورد چـاپ کتاب های ورزشـی 
همـت و حمایـت به خـرج می دهد، گفت: مسـاله ورزش 
مسـاله ای اسـت کـه موجـب گسـترش نشـاط و شـادی 
در جامعـه می شـود. بـه همیـن دلیـل الزم اسـت در این 
زمینـه همگـی از جملـه بخـش خصوصـی و دیگـران که 
شـامل عالقمنـدان و دوسـتداران کتـاب هسـتند کمـک 
کننـد و مجـالت ورزشـی نیـز مـورد حمایت قـرار گیرد. 
همچنیـن الزم اسـت در زمینه هـای دیگـر نیـز بـه چاپ 
کتـاب کمـک کنیـم. بـه خصـوص در حـوزه سـالمت 

نیازمنـد چـاپ کتاب هسـتیم.
وزیـر ارشـاد در ایـن بازدیـد در دفتر یادبـود غرفه نقد 

کتاب یادداشـت نوشت.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در جمـع خبرنگاران 
نیـز حاضـر و در پاسـخ به این پرسـش که برخی ناشـران 
اقـدام بـه فـروش زیرمیـزی کتاب هـای خـود در غرفه ها 
می کننـد، گفـت: در سـال های قبـل گزارشـاتی بـه مـن 
در ایـن خصـوص داده شـد کـه آنهـا را پیگیـری کردیـم 
بـا فـروش زیرمیـزی کتاب هـا برخـورد  و امسـال هـم 

. می کنیـم 
جنتـی دربـاره کاهـش شـمارگان کتاب ها نیـز گفت: 
ایـن امـکان وجـود دارد کـه شـمارگان کتابهـا واقعـی 
نباشـند و شـمارگان غیرواقعـی پشـت جلـد کتاب هـا 
منتشـر شـده باشـد سـالهای پیـش نیـز ایـن وضعیـت 

وجـود داشـت.
سـید عبـاس صالحی نیـز در ادامه این بازدیـد با  ارائه 
توضیحاتی در خصوص گسـترش زیربنـای صحن مصلی 
امـام خمینـی)ره( بـرای برپایـی نمایشـگاه از اقداماتـی 
خبـر داد  کـه قـرار اسـت در آینـده برای توسـعه  فضای 
نمایشـگاه   کتـاب صـورت بگیـرد. وزیر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی  همچنین در سـالن ناشـران داخلی از موسسـه 
فرهنگـی و هنری مشـعر، بخش اسـناد انقالب اسـالمی، 
انتشـاراتی های نـگاه، ثالـث، ققنـوس و چند غرفـه دیگر 
بازدیـد  کـرد. سـپس بـه سـالن بین الملـل بـازار جهانی 
کتـاب رفـت و ضمـن بازدیـد از غرفه هـای مختلـف آن 

میهمـان غرفه عمان شـد.

دهمین
بزرگداشت فردوسی

سراسری برگزار می  شود
ابوالقاسـم  دهمیـن بزرگداشـت سراسـری حکیـم 
فردوسـی بـا حضـور شـاهنامه پژوهـان و هنرمنـدان 
بـا همـکاری بنیـاد فردوسـی، فدراسـیون پهلوانـی و 
نهادهـای فرهنگـی کشـور از 19 تـا 3۰ اردیبهشـت 

برگـزار می  شـود.
 معرفـی آلبوم »درفش کاویانی« اثر اسـتاد شـهرام 
ناظـری بـا آهنگسـازی فریـد الهامـی و اجـرای گـروه 
فردوسـی و برپایـی کارگاه آموزشـی فـوق تخصصـی 
شـاهنامه پژوهـی از سـوی جـالل خالقـی مطلـق از 
14 تا ۲4 اردیبهشـت در دفتر بنیاد فردوسـی شـاخه 
تـوس از برنامـه هـای شـاخص دهمیـن بزرگداشـت 

است. فردوسـی 
در بخـش اول دهمیـن کنگـره جهانی بزرگداشـت 
ابوالقاسـم فردوسـی در دانشـگاه فرهنگیـان  حکیـم 
بـا   17 سـاعت  از  اردیبهشـت   19 کرمـان  باهنـر 
سـخنرانی  میرجـالل الدیـن کـزازی، جـالل خالقـی 
مطلـق، محمـود مدبـری، رضـا اشـرف زاده، عبـاس 
دبسـتانی، ناصـر فرهادی و  یاسـر موحدفـرد با اجرای 
بـا همـکاری  تنبورنـوازان  و  گـروه موسـیقی سـماع 
اداره کل هـای فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و آموزش و 
پـرورش کرمـان و انجمـن کرمانـی های مقیـم تهران 

برگـزار خواهد شـد.
در گام دوم جشـنواره ادبـی هنـری سـتایش خـرد 
و نمایشـگاه و کارگاه نقاشـی و خوشنویسـی برپایـه 
شـاهنامه فردوسـی ۲۰ اردی بهشـت از سـاعت 9 بـه 
همـراه آییـن پایانـی مسـابقه دانـش آمـوزی نقالـی و 
اسـتعدادهای  مرکـز  میزبانـی  بـه  خوانـی  شـاهنامه 
هنرهـای  انجمـن  همـکاری  بـا  و  ایـالم  درخشـان 
تجسـمی و اداره کل های فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و 

آمـوزش و پـرورش ایـالم برپـا مـی شـود.
در گام سـوم بزرگداشـت  حکیم فردوسی توسی در 
تـاالر فردوسـی دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهـران ۲1 
اردیبهشـت از سـاعت 14 با سـخنرانی مهدی حجت،   
احمـد تمیـم داری، آذرتـاش آذرنـوش و میرجـالل 
الدیـن کـزازی و بـا اجـرای اسـتاد شـهرام ناظـری و 
همنوایـی مرشـدان برتـر زورخانـه، سـیروان نـوروزی 
و مهـدی زرشـکیان بـا اجـرای تیـم دانشـجویی آیین 
هـای پهلوانـی و برپایـی نمایشـگاه کاالهـای فرهنگی 
از جملـه نـرم افزارهـای چندرسـانه ای حافظ، مثنوی 
مولوی و شـاهنامه فردوسـی موسسـه نور و نمایشـگاه 
نـگاره های شـاهنامه بایسـنقری بـا همـکاری انجمن 
هـای علمـی دانشـجویان تاریـخ و باسـتان شناسـی 

دانشـگاه تهـران به انجـام خواهد رسـید.
 1۰ سـاعت  از  اردیبهشـت   ۲1 در  چنیـن  هـم 
سـخنرانی قدمعلی سـرامی در دانشـگاه آزاد اسـالمی 
واحـد آزادشـهر در اسـتان گلسـتان از دیگـر برنامـه 

هـای بزرگداشـت فردوسـی اسـت.
در گام چهارم بزرگداشـت حکیم فردوسـی در برج 
میـالد تهـران روز ۲۲ اردیبهشـت از سـاعت 17 بـا 
سـخنرانی پیـروز مجتهـدزاده و علی رواقی بـا اجرای 
ضـرب و نقـل بـا نـوای مرشـد برتـر زورخانـه مهـدی 
تمولـی و نقالـی شـاهو صالحـی بـا همـکاری باشـگاه 

شـاهنامه پژوهـان بـه فرجـام خواهد رسـید.  
و  پهلوانـی  هـای  آییـن  پنجـم جشـنواره  گام  در 
شـاهنامه خوانـی در زورخانـه اراک ۲4 اردیبهشـت 
از سـاعت ۲۰:3۰ بـا سـخنرانی  یاسـر موحدفـرد بـا 
همـکاری هیـات پهلوانـی و اداره کل هـای فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی، ورزش و جوانـان و میـراث فرهنگـی 

اسـتان مرکـزی برگـزار خواهـد شـد.
بیـن  نمایشـگاه  قلـم  اهـل  در گام ششـم سـرای 
المللـی کتـاب تهـران میزبـان شـاهنامه پژوهـان در 
۲5 اردیبهشـت از سـاعت 13:3۰ خواهد بود. نشسـت 
هـای مبانـی فرهنـگ پهلوانـی و جلـوه هـای هنر در 
شـاهنامه فردوسـی با سـخنرانی سـید احمد حسینی 
کازرونـی،   قدمعلـی سـرامی، سـید جعفـر حمیـدی 
و  کلثـوم غضنفـری با شـاهنامه خوانی اسـتاد منصور 

وفایـی و احمدمعیـن سـلوکی برپـا خواهـد شـد.
آییـن  دو  زمـان  هـم  هشـتم،  و  هفتـم  گام  در 
تـاالر  در  اردیبهشـت  روز ۲5  فردوسـی  بزرگداشـت 
اتـاق بازرگانـی شـهر اصفهـان از سـاعت 17:3۰ بـا 
سـخنرانی محمود امیدسـاالر، سـجاد آیدنلـو و مظفر 
احمـدی بـا همـکاری انجمن دوسـتداران فردوسـی و 
از سـاعت 18:3۰ در تـاالر اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اصغـر دادبـه و مهـدی  بـا سـخنرانی  یـزد  اسـالمی 
مدرسـی بـا همـکاری انجمن شـاهنامه فردوسـی یزد 

برگـزار خواهـد شـد.
در گام نهـم ۲9 اردیبهشـت از سـاعت 17 در موزه 
خلیـج فارس در شـهر بندرعباس با سـخنرانی  یاسـر 
موحدفـرد و اجـرای آیین های پهلوانی و نوای مرشـد 
حماسـی خـوان زورخانـه ای بـا همـکاری اداره کل 
میـراث فرهنگی اسـتان هرمـزگان بزرگداشـت حکیم 

تـوس برپا می شـود.
در گام دهـم 3۰ اردی بهشـت از سـاعت 16 بـه 
بـا سـخنرانی  بجنـورد  نـور  پیـام  دانشـگاه  میزبانـی 
جلیـل مسـعودی فـرد، محمـد ریحانـی، محمدجـواد 
عرفانـی و  یاسـر موحدفـرد بـا اجرای مرشـد زورخانه 
و تیـم پهلوانـی بـا همـکاری اسـتانداری و اداره کل 
هـای ورزش و میراث فرهنگی خراسـان شـمالی، ویژه 
برنامـه هـای بزرگداشـت فردوسـی به فرجـام خواهد 

  . سید ر
فردوسـی ۲۲  بزرگداشـت  هـای  برنامـه  دیگـر  از 
اردیبهشـت از سـاعت 1۲ اجرای میدانی نقالی و آیین 
هـای پهلوانـی بـه میزبانی جهاد دانشـگاهی دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان خواهد بـود و آیین نکوداشـت زنده 
یـاد محمدحسـین توسـی وند، رییـس پیشـین بنیاد 
فردوسـی ۲5 اردی هشـت از ساعت 9 در روستای پاژ 
و شـهر تـوس، زادگاه و آرامـگاه فردوسـی برپا داشـته 

خواهد شـد.
 از جملـه ویـژه برنامـه هـای دهمیـن بزرگداشـت 
حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی، نشسـت هـای تخصصـی 
و همایـش هـای ملـی و جهانـی و برپایـی نمایشـگاه 
بـا  همـراه  سـنتی،  هنرهـای  و  فرهنگـی  کاالهـای 
اجـرای آیین های پهلوانـی، نقالی، شـاهنامه خوانی و 

موسـیقی سـنتی اسـت.

سرپرستی های شهرستان روزنامه پیام ما
نمایندگی بم

0937431877944210279بم – بلوار جمهوری- روبروی اداره ثبت  اسناد و امالکخانم خدیشی

نمایندگی جیرفت
0913941148543311532جیرفت- بلوار امام- جنب امالک منصوری روبروی سپاهآقای صادقی

نمایندگی بردسیر

0913142374233522560بردسیر- خیابان امام خمینی- کتابفروشی دانشجوآقای خاکسار

نمایندگی سیرجان
09130567416سیرجان - خیابان غفاری- نبش چهارراه 5 طبقه آقای جهانشاهی
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7 ورزش7

کرمـان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
گفـت: سـامانه ویـژه طـرح توسـعه ورزش 
همگانـی و قهرمانـی ایـن اسـتان تـا یـک 

مـاه آینـده راه انـدازی مـی شـود.
محمـود محمـودی نیـا افزود: رشـته ها 
بـا مـکان های مختلـف در این سـامانه در 
تمـام شهرسـتان هـا در نظـر گرفته شـده 
نمونـه  عنـوان  بـه  داد:  ادامـه  وی  اسـت. 
در ایـن سـامانه مشـخص مـی شـود کـه 
 ۲۲ ورزشـی،  کانـون   4۲ شـهربابک  در 
تعییـن  رشـته   1۲ در  قهرمانـی  آکادمـی 
دانـش  اسـامی  بـرای هـر کالس  و  شـده 
آمـوزان بـا نـام مربـی و سـاعت برگـزاری 
کالس هـا و همچنیـن شـماره تلفن دانش 
آمـوز یـا والدینشـان در ایـن سـامانه ثبت 

شـود. می 
محمـودی نیـا ادامـه داد: بعـد از ثبـت 
ایـن  اجـرای  در  کامـل  و  الزم  اطالعـات 
دارد کـه روی  امـکان وجـود  ایـن  طـرح 

کلیـک  مشـخصی  رشـته  و  شهرسـتان 
را  نظـر  مـورد  اطالعـات  همـه  و  کنیـم 

بیـم. بیا
وی گفـت: هـر زمان که در این سـامانه 
بـا دانـش آمـوز یـا والدیـن او تمـاس می 
گیرنـد بایـد اطالعـات درسـت را بگویـد و 
اگـر صحـت نداشـته باشـد مـا بایـد ورود 

کنیـم و نظـارت را افزایـش دهیـم.
مدیـرکل ورزش و جوانـان خاطرنشـان 
کـرد: راه انـدازی ایـن سـامانه کمـک می 
ورزشـکار  بـا  مسـتقیم  صـورت  بـه  کنـد 
ارتبـاط برقـرار و اطالعات افـراد را به طور 
دقیـق ثبـت کنیـم تا ضمـن داشـتن آمار 
تعـداد آمـوزش دیـدگان، بتوانیـم از ایـن 
طریـق بـرای پرداخـت دسـتمزد مربیـان 

کنیم. اقـدام  نیـز 
وی ادامـه داد: روسـای ادارات ورزش و 
جوانـان در شهرسـتان هـا، روسـای هیات 
نظـارت هسـتند و نماینـدگان آمـوزش و 

پـرورش و هیـات هـای ورزشـی نیـز عضو 
ایـن هیـات خواهنـد بود.

وی افـزود: وظیفـه هیات های اسـتانی 
طـرح  ایـن  اجـرای  در  شهرسـتانی  و 

اسـت. مشـخص 
وی ادامـه داد: ایـن هیـات هـا بایـد بـا 
اسـتعدادیابی  پـرورش  و  آمـوزش  کمـک 
را انجـام دهنـد، نفـرات را انتخـاب کننـد، 
و  ورزش  کل  اداره  بـه  را  هـا  آن  لیسـت 
جوانـان ارایـه دهنـد و ما اطالعـات آن ها 
را در سـامانه ثبـت کنیـم و بعـد از آن نیز 

نظـارت هـا را اعمـال مـی کنیـم.
طـرح  اینکـه  بیـان  بـا  نیـا  محمـودی 
توسـعه را بـا کمک اسـتاندار کرمـان آغاز 
کردیـم، افـزود: نمـی خواهیم همـه هزینه 
بـرای اجـرای ایـن طرح بـر عهـده وزارت 

خانـه ورزش و جوانـان باشـد.
وی ادامـه داد: در نظـر داریـم بخشـی 
بخـش  طریـق  از  را  هـا  هزینـه  ایـن  از 

و  جـذب  مالـی  حامیـان  و  خصوصـی 
تبلیغـات داشـته باشـیم و بخـش دیگـری 
از ایـن هزینه را با مشـارکت مـردم تامین 
خیـران،  وقتـی  داد:  ادامـه  وی  کنیـم. 
حامیـان مالـی، اسپانسـرها، منابـع معدنی 
صنعتـی،  هـای  شـرکت  اقتصـادی،  و 
اسـتانداری و منابـع دولتـی کنـار یکدیگر 
قـرار بگیرنـد مـی توانیـم طـرح توسـعه را 
داد:  ادامـه  نیـا  محمـودی  ببریـم.  پیـش 
در بخشـی از آن کـه بـا اسـتاندار کرمـان 

پایـان  را  مبلغـی  کردیـم  مـی  پیگیـری 
سـال بـه مـا دادنـد کـه بخشـی از طـرح 

آغـاز کنیـم. را  توسـعه 
اسـتان  جوانـان  و  ورزش  مدیـرکل 
کرمـان بـا بیـان اینکـه طـرح توسـعه بـا 
گفـت:  اسـت  متفـاوت  ای  حرفـه  بخـش 
بـه طـور  طـرح توسـعه زیـر 18 سـال و 
دقیـق جامعـه هـدف آمـوزش و پـرورش 
اسـت و مربیـان و اشـخاصی کـه در طـرح 
توسـعه کار مـی کننـد معلمـان هسـتند.

سامانه ویژه طرح توسعه ورزش استان کرمان راه اندازی می شود
خبر

کنایه عجیب وزیر ورزش
به هدایتی

وزیـر ورزش و جوانـان که طی روزهای گذشـته 
انتقادآمیـز خـود خبرسـاز شـده، در  بـا جمـالت 

مصاحبـه جدیـدش از نفـرات جدیـدی نـام برد.
جملـه “بـه سـبک قاجـار به ورزشـکاران سـکه 
مـورد  را  مـی دهنـد” مطمئنـا حسـین هدایتـی 
خطـاب قـرار خواهـد داد که طی سـالیان گذشـته 
ایـران  آور  مـدال  ورزشـکاران  از  قدردانـی  بـرای 
جوایـزی را از جیـب شـخصی در نظـر گرفتـه بود.

شـدت  بـه  روزهـا  ایـن  کـه  هدایتـی  حسـین 
خواهـان در اختیـار گرفتـن باشـگاه پرسـپولیس 
ایـن راه  بـا مشـکالت و موانـع زیـادی در  اسـت 
مواجـه شـده و در جمـع هـای خصوصی از سـنگ 
پرانـی برخـی هـا برای دور شـدن از ایـن هدف نیز 

صحبـت کـرده اسـت.
محمـود گـودرزی، وزیر ورزش و جوانـان که در 
مشـهد حضـور دارد در اظهارنظـری جدیـد درباره 
ایـن پـاداش هـا با اسـتفاده از لفظ “سـکه پرانی به 
سـبک قاچـار” گفتـه: متأسـفانه در ورزش مـا یک 
نظامـی ایجاد شـده بود آن هم به سـبک قاجار! در 
زمـان قاجـار از ورزشـکارانی که خوششـان می آمد 
بـه آنهـا سـکه می دادنـد و ایـن نظـام متأسـفانه 
دردسـرهای زیـادی را بـرای مـا ایجـاد کـرد. مـن 
آدم سـراغ دارم کـه مسـوول بـوده و کنـار زمیـن 
بازیکـن  یـک  زدن  شـوت  از  و  می رفتـه  فوتبـال 
خوشـش می آمـده و در جیب هایـش پـر از سـکه 
بـوده. طـرف بـه یکبـاره عنـوان می کـرده کـه این 
بازیکـن چـون شـوت خوبی زده اسـت مـن برایش 
5 سـکه می دهـم ایـن موضـوع آنقـدر ادامـه پیـدا 
کـرد کـه مثـال آقایان مـی رفتند برای ورزشـکاران 

مـدال آور مـا سـکه تعییـن می کردند.
وی در ادامـه بـا انتقـاد از ایـن روش گفتـه: چه 
کسـی می تواند برای ورزشـکاری که افتخارآفرینی 
کـرده اسـت تعـدادی سـکه تعییـن کنـد؟ هیـچ 
ورزشـکاران  بکنـد.  را  کار  ایـن  نمی توانـد  کسـی 
مـا شـأن باالیـی دارنـد. چرا بـه یک ورزشـکار 35 
سـکه و بـه ورزشـکار دیگـر صـد سـکه می دهنـد. 
را  جلویـش  حتمـا  مـا  را  سـکه پرانی  نظـام  ایـن 
می گیریـم و اجـازه نمی دهیـم ایـن روال در ورزش 

مـا ادامـه پیـدا کند.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکـه 
هدایتـی از جیب خودش هزینه مـی کرده مطمئنا 
مـی توانسـته درباره تعـداد و طریقه پخـش آن نیز 
تصمیـم گیـری کنـد و ایـن اظهارنظـر گـودرزی 

کمـی عجیـب بـه نظـر می رسـد.
وزیـر ورزش بـه گونـه ای ایـن روزهـا رفتـار و 
مصاحبـه مـی کنـد کـه شـاید همگـی تصـور آنـرا 
داشـته باشـیم کـه روزهـای آخـر وزارتـش را مـی 
آخـر  روزهـای  رفتارهـا  اینگونـه  اصـوال  گذرانـد! 
حضـور روی صندلی و دسـت و پـا زدن برای حفظ 

آن را تداعـی مـی کنـد.

مس رفسنجان0-0 مس کرمان

 پنالتی کرمانی ها
گم شد!! 

در روزی کـه مس می توانسـت بـا یک قضاوت 
بهتـر، در بـازی با مس رفسـنجان، بـه پیروزی 
برسـد، بـازی پلـی اف اول دو تیـم بـه تسـاوی 
بـدون گل رسـید تـا کار بـه بازی برگشـت در 

کرمان برسـد.
چهارشـنبه 16 اردبیهشـت 1394/ ورزشـگاه 
تختـی رفسـنجان/ بـازی رفـت پلـی آف لیـگ 

دسـته اول/ تماشـاگر چهـار هـزار نفـر
داور: بیـژن حیـدری، اسـد حاج محمـد، جـواد 

ح مدا
کارت زرد: جراح کار، فتح اللهی، شیرزادی)مس 

رفسنجان( سنگچولی، باقری)مس کرمان(
علـی  شـاملو،  پیمـان  رفسـنجان:  مـس 
جـراح کار، نـادر فتح الهـی، عبـاس کاظمیـان، 
پیمـان شـیرزادی، مهدی نوری، علـی مرزیان، 
فرشـاد سـاالروند) حسـین کاویانی 75 ( بهرام 
رشـیدفرخی) حمید رضا سـلیمانی 65 ( امین 
حسـینی)علی  میـرزا  علیرضـا  متوسـل زاده، 

علیـزاده 7۲( سـرمربی: وینگـو بگوویـچ
احمـد  سـنگچولی،  سـیروس  کرمـان:  مـس 
زنـده روح، روح اهلل باقری) حسـن جـوادی 86( 
علیرضـا نظیـف کار، بهنـام داداش ونـد، بهتاش 
 )6۰ آوخ  علیزاده)مهـرداد  محمـد  میثاقیـان، 
اسـالمی)علی  کریـم  حسـین خانی،  فـرزاد 
وحیـد  مختـاری،  محمـد   )8۰ یونسـی 
میثاقیـان اکبـر  سـرمربی:  اسـماعیل بیگی، 

دو تیـم در حالـی بـه مصـاف یکدیگـر رفتنـد 

کـه مطابـق انتظـار، حساسـیت بـاالی بـازی 
و کیفیـت بـه شـدت پائیـن چمـن ورزشـگاه 
رفسـنجان سـبب شـده که دیدار دو تیم بسیار 
کـم افـت و خیـز آغـاز شـود و موقعیت هـای 

حملـه در ایـن بـازی بسـیار کم باشـد.
دو تیـم بیشـتر بـرروی توپ هـای بلنـد تکیـه 
داشـتند چراکـه بـا زمیـن بـه شـدت ناهـوار 
تاکتیکـی  برنامه هـای  ارایـه  امـکان  بـازی، 

بـرروی زمیـن اصـال امـکان پذیـر نبـود.
در دقیقـه ی ۲5 بـازی شـوت نـوری به سـمت 
دروازه ی مـس کرمـان و برخورد آن با مدافعان 
ایـن تیـم اولین موقعیـت خطرناک بـازی بود.

در دقیقـه ی 37 کریـم اسـالمی ایـن شـوت را 
بـه سـمت دروازه ی میزبـان جبـران کـرد امـا 

تـوپ او بـا اختـالف انـدک بـه بیـرون رفت.
بـا ضربه ی سـری که باقـری در دقیقـه ی 45 
روانه ی دروازه ی مس رفسـنجان کرد و شـاملو 
آن را از آن خـود نمـود، نیمـه ی اول کـم افت 

و خیـز بـازی به پایان رسـید.
در نیمـه ی دوم تیم مس کرمان بازی را خیلی 
منظم تـر و هجومـی آغـاز کـرد و در دقیقـه ی 
55 در حالـی کـه مدافـع تیـم رفسـنجانی بـا 
وضـوح کامـل تـوپ را در محوطـه ی جریمه ی 
خـودی بـا دسـت دفـع کـرد تـا دروازه ی تیم 
خـود را نجـات دهـد، حیـدری داور بـازی در 
حالـی کـه سـوت را هم به سـمت دهـان خود 
نزدیـک کرد تـا پنالتی را به سـود مس کرمان 

اعـالم کنـد، امـا ناگهـان از ایـن کار منصـرف 
شـد تـا تمـام ورزشـگاه ایـن پنالتـی واضـح را 

ببیند غیـر از داور مسـابقه!!
دو دقیقـه ی بعـد داداش ونـد بـا شـوت خـود 
بازهـم  امـا  تهدیـد کـرد  را  میزبـان  دروازه ی 

شـاملو تـوپ او را دفـع کـرد.
در دقیقه ی 64 مسـابقه سـاالروند بـا ضربه ای 
خطرنـاک دروازه ی سـنگچولی را تهدیـد کـرد 

کـه تـوپ او زوزه کشـان بـه اوت رفت.
بحـث  صحنـه ای  در  بـازی   77 دقیقـه ی  در 
کـه  حالـی  در  مسـابقه  داور  دیگـر  برانگیـز 
می توانسـت بـه جـراح کار بازیکـن تیـم مـس 
را  قرمـز  کارت  و  دوم  زرد  کارت  رفسـنجان 
نشـان دهـد، بازهـم بـه راحتـی تمـام از ایـن 
کار اجتنـاب کـرد تـاداور بازی در این مسـابقه 
اشـتباهات اثـر گـذاری بـه ضـرر تیـم مـس 

باشـد. کرمـان داشـته 
در دقیقـه ی 81 همیـن بازیکن با ضربه ی سـر 
دروازه ی مـس را تهدیـد کـرد کـه تـوپ او بـه 

رفت. اوت 
شـجاعانه  زنـده روح  احمـد  بعـد  دقیقـه  دو 
دقیقـه ی  در  و  داد  نجـات  را  مـس  دروازه ی 
واکنشـی  بـا  سـنگچولی  سـیروس  نیـز   93
فوق العـاده و دیدنـی شـوت کاویانـی را روانه ی 

کرنـر کـرد.
در نهایـت در روزی کـه اشـتباهات داوری بـه 
ضـرر تیـم مـس کرمـان کامـال مشـهود بـود، 
بـازی دو تیـم در رفسـنجان بـه تسـاوی بدون 
گل رسـید تـا مـس کرمـان در بازی برگشـت 
در زمیـن خـود بـرای کسـب یـک نتیجـه ی 
امیدهـای  بعـد،  دور  بـه  صعـود  و  مناسـب 

بیشـتری را داشـته باشـد.

مردم کرمان 
چشم به راه 
بازگشت مس به 
لیگ برتر هستند

نماینـده مـردم کرمـان و راور 
در مجلس شـورای اسالمی گفت: 
بـه  کرمـان  مـردم  امیـد  چشـم 
بـازی صنعت مس کرمان اسـت و 
امیدواریـم جشـن صعـود به لیگ 

برتـر را در کرمـان برپـا کنیم. به گـزارش روابـط عمومی دفتر ارتباطـات مردمی 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس، محمدرضـا پورابراهیمـی در جمـع 
بازیکنـان و کادر فنـی تیـم فوتبـال صنعـت مـس کرمـان بـا یـادآوری موفقیت 
هـای ایـن تیـم در سـال 84 گفـت: اتفاقـات در سـال هـای گذشـته کـه باعـث 
جدایـی صنعـت مـس کرمـان از لیـگ برتـر شـد ناراحتـی مـردم اسـتان را بـه 
دنبـال داشـت. وی بـا بیـان اینکـه بـه لطـف خداونـد و حمایـت هـای مـردم و 
مسـئوالن در فصـل جدیـد اتفاقـات خوبـی افتـاده و آینـده تیـم روشـن اسـت، 
افـزود: مجموعـه حاضـر در تیـم صنعت مس از بازیکنـان تا مربی و سـایر عوامل 
تـالش خوبـی دارنـد کـه امیدواریـم نتیجـه خوبـی هـم بگیرنـد. پورابراهیمی با 
اشـاره بـه محرومیـت اسـتان کرمـان در بسـیاری از مـوارد، تصریـح کرد: چشـم 
امیـد مـردم کرمـان به بازی صنعت مس اسـت و انشـااهلل جشـن صعـود به لیگ 

برتـر را در کرمـان خواهیـم گرفـت.

 از معلم 
باسابقه ی ورزش 
بانوان تجلیل شد

ورزش  امـور  مسـئول 
و  ورزش  اداره کل  بانـوان 
مناسـبت  بـه  گفـت:  جوانـان 
گرامی داشـت روز مقـام معلـم 
از خدمات »مهـری جهانگرد« 
پیش کسـوت  معلمـان  از 
شـد. تقدیـر  کرمـان  ورزش 

محبوبـه نژادزمانـی، افـزود: »مهـری جهانگـرد« از معلمان باسـابقه ی 
ورزش و از بانـوان محبـوب اهالـی ورزش در کرمـان اسـت؛ وی قریـب 
بـه 54 سـال در کسـوت معلمـی در مـدارس و دانشـگاه ها بـه تدریـس 
تربیت بدنـی مشـغول اسـت و از محبوبیـت و مقبولیـت زیـادی در بیـن 

جامعـه ی ورزش بانـوان برخـوردار اسـت.
وی بیـان کـرد: جهانگـرد، سـابقه ی تدریـس درس تربیت بدنـی در 
اغلـب مـدارس کرمـان و دانشـگاه آزاد اسـالمی را دارد و از چهره هـای 
شـاخص ورزش بانـوان اسـت. نژادزمانـی خاطرنشـان کـرد: وی سـابقه ی 

فعالیـت در رشـته های والیبـال، بسـکتبال و دوومیدانـی را دارد.

داور پنالتی به 
سود مس کرمان را 
نگرفت

سـرمربی مـس کرمـان گفـت: 
داور یـک پنالتـی بـه سـود مـس 
کرمـان و اخراج صـد درصد بازیکن 
مـس رفسـنجان را نگرفـت. اکبـر 
میثاقیـان پـس از دیـدار دو تیـم 
رفسـنجان  و مـس  کرمـان  مـس 

ضمـن ابـراز خرسـندی از راهیابـی دو تیم فوتبال از اسـتان کرمان بـه پلی آف لیگ 
دسـته یـک فوتبـال اظهـار داشـت: باعث افتخار اسـت کـه صنعت مـس دو تیم در 
ایـن رقابـت هـا دارد. وی با اشـاره به اینکه با هـدف پیروزی به رفسـنجان آمده ایم، 
افـزود: در ایـن بازی شـانس های زیادی داشـتیم و توانسـتیم حرف هایی که پشـت 
سـر تیـم مس کرمـان بود را پاک کنیم. سـرمربی مس کرمـان ادامه داد: توانسـتیم 
بـازی راحـت و بـدون استرسـی را برابـر مـس رفسـنجان ارائـه دهیم. میثاقیـان در 
خصـوص نحـوه داوری این دیدار ابراز داشـت: داور بازی فردی باسـواد و دارای آینده 
روشـنی اسـت امـا در ایـن دیـدار یـک پنالتـی بـه سـود مس کرمـان و اخـراج صد 
درصـد بازیکـن مـس رفسـنجان را نگرفـت. میثاقیـان با اشـاره به اینکـه اهل کری 
خواندن نیسـتم، بیان داشـت: هر دو تیم از یک اسـتان و هم نام هسـتند و امیدوارم 
تیمـی کـه حقش اسـت به لیـگ برتر صعود کنـد. دیـدار دو تیم های مـس کرمان 
و مـس رفسـنجان در پلـی آف لیـگ دسـته یـک فوتبال بـا نتیجه مسـاوی و بدون 

گل بـه پایان رسـید.

 زمین کیفیت 
بازی را پایین آورد

رفسـنجان  مـس  سـرمربی 
چمـن  زمیـن  بـودن  نامناسـب 
ورزشـگاه تختی را در پایین آوردن 
کیفیت مسـابقه تاثیرگذار دانست.

کنفرانـس  در  بگوویـچ  وینگـو 
مـس  بـازی  از  پـس  خبـری 
رفسـنجان و مـس کرمـان در پلی 
آف لیگ دسـته اول فوتبال، اظهار 

داشـت: بـازی پلـی آف بازی سـختی اسـت و هر دو تیـم بازی محکمـی از خود به 
نمایـش گذاشـتند و تـالش زیـادی کردند امـا بازیکنـان مس رفسـنجان موقعیت 
هـای بهتـری و بـازی بهتـری از خـود بـه نمایـش گذاشـتند. بگوویـچ با انتقـاد از 
زمیـن چمـن ورزشـگاه تختـی، گفت: زمین مسـابقه کیفیـت کار را پاییـن آورد و 
نامسـاعد بـودن آن روی کار تیـم مـا تأثیر گذاشـته اسـت و زمین نامناسـب حتی 
کمکـی بـه تیم حریف اسـت چرا کـه نمی توانیـم تاکتیکهای خود را پیـاده کنیم. 
وی افـزود: مـا واقعـا ایـن بخت را نداشـتیم که با پیـروزی در چند مسـابقه به طور 
مسـتقیم بـه لیـگ برتر صعـود کنیـم کاری که مـس کرمـان در چندین مسـابقه 
انجـام داد و نتیجـه بازی را با پیروزی پشـت سـر گذاشـت. بگوویچ دربـاره تاثیر از 
دسـت دادن بازیکنانـی ماننـد سـجاد حیـدری و دو بازیکن دیگر کـه در نیم فصل 
اول بـه خاطـر برخـی مسـائل در اختیـار نداشـت، یـادآور شـد: در تعطیـالت نیم 
فصـل تـالش کردیـم کـه بازیکنانـی را در اختیـار گرفتـه و جایگزین کنیـم اما در 

نیـم فصـل آنچنـان بازیکـن بـا کیفیـت پیدا نمی شـود.
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سرداران سپيده، مادران خورشيد
مظفر اسکندري زاده

چه کارسـختي شـده اسـت انتخاب دومیـن مادر خورشـید از میان 
سـتارگان بي بدیل اسـتان کرمان.

نمیدانـم هیچـگاه در عمق کویر در سـاعات نیمه شـب و در اوج نور 
افشـاني وزیبایـي سـحرامیز سـتارگان وسـیارات درخشـان کاینات 
بـوده اید؟مـن ایـن تجربـه فرامـوش نشـدني رادو بـار در طبـس و 

بارهـا در اسـتان خودمان داشـته ام. 
بـا دیدن اسـمان تـو گویي سـتارگان انقـدر پایین امده انـد که مي 
توانـي بـه انهـا دسـت بزنـي وانقـدر نورافشـاني میکننـد کـه گویي 
منشـاءنورند ودر واقـع جلـوه اي از نـور هسـتي، و تـو مـي ماني که 
بـه کـدام یک نـگاه کني وکـدام سـتاره و گوهـر رابچینـي! و امروز 

مـن مانـده ام از کدام مـادر خورشـید بگویم؟
 مادري که سه خورشید زندگي اش رایکجا تقدیم خدا کرد!

بانـو جلیلـه السـادات قوامـي مادر سـرداران سـپیده محمد حسـن 
مـادران  از  یـا  الدینـي  سـیف  عبـاس  ومحمـد  حسـین  ،محمـد 
سـرداران فرهنگـي وسیاسـي نظـام شـهید باهنر، شـهید شـیرازي 
و شـهدا جهانگیـري، ازعصمـت طاهـري ایالقي مادر نوجـوان ترین 
شـهید اسـتان علـي ایرانمنـش ونوجوانـان شـهید حسـین خاني و 
مسـتقیمي، مـادران دو شـهید ناجـي شـهید محمـود اخالقـي ویـا 

مـادران خورشـیدهاي بـي همتـا سـرداران
یونـس زنگـي ابـادي مغفـوري طیـاري بینـا شـول زنـدي تاجیـک 
امینـي گرامـي رنجبـر شـفیعي حـاج علـي محمـدي سـلیمي کیـا

هنـدوزاده هـا همایونفـر طایي حسـین مر تضوي مسـعود کرباسـي 
و ...

مـن امـا بانو سـلطان گل اللـه کرماني مادر شـهید عباس شـجاعي 
باغینـي را بـراي گفتن از وي انتخـاب کرده ام،

شـیر زنـي کـه خود  شـاهد اقدام کـم نظیر و سـخن تاریـخ اش به 
هنـگام به خـاک سـپردن فرزندش عبـاس بودم،

انـگاه کـه در میـان بهـت وحیـرت همـگان وقبـل از دفـن فرزند به 
درون قبـر رفـت ودقیقـه اي در ارامـگاه فرزنـدش خوابیـد وگفـت 
عبـاس مـن قـد بلنـد اسـت مـي خواسـتم ببینـم ایـن قبر انـدازه 

قامـت رعنـاي او هسـت یـا نه!؟
اکبـر کـه افتخـار همـکاري در صـدا وسـیما ودوسـتي بـا وي در 
سـالهاي حماسـه وهمسـفري بـا وي بـه دره بقـاع وبعلبـک لبنـان 
و ضبـط وثبـت حماسـه تاریخـي مـردم لبنـان در اوج اشـغال ایـن 
کشـور توسـط رژیـم صهیونیسـتي و پوشـش خبـري واقدامات بي 
نظیـر رزمندگان دفـاع مقدس را  ....دارم مي گفـت من از ماموریت 
خـود را بـراي تشـییع پیکـر عباس بـه کرمـان رسـاندم ومهمترین 
دغدغـه ام ایـن بود کـه چگونه به مـادر روحیه بدهم تـا داغ عباس 
را تحمـل کنـد ولـي بـا دیدن ایـن صحنه فهمیـدم که مـا کجاییم 

ومـادر کجاسـت. روحش شـاد

عکس نوشت :

قایق سواری در خیابان های 

مشهد! 

بارش باران شدید باعث 

آبگرفتگی منازل مسکونی و 

خیابانهای مشهد شد.

دانشـمندان، قـرص های انسـولین 
را بـرای اولیـن بـار بـرای نجـات جـان 
کودکانـی کـه مبتـال بـه بیمـاری قند 

نـوع اول هسـتند اختـراع کردنـد. 
به گزارش راشـاتودی، دانشـمندان 
انسـولین را  توانسـتند قـرص حـاوی 
بـرای باالبـردن مقاومـت بـدن دربرابر 
بیمـاری قنـد )دیابـت( ابـداع کننـد. 
ایـن قـرص عـالوه بـر کـودکان مبتال 
بـه دیابـت بـرای پیشـگیری از ابتالی 
کودکانـی کـه احتمـال مبتـال شـدن 
آنهـا بـه دیابـت محتمـل اسـت نیـز 

دارد.  کاربـرد 
در خبر به موسسـه یا کشـوری که 
قرص دیابت جدید در آن اختراع شـده 
اشـاره نشده اسـت اما پیش از این بعد 
از انتشـار مقالـه ای در هنـد مبنـی بر 
امـکان تولید کپسـول های انسـولین، 
دانشـمندان آمریکایی شـروع به انجام 

آزمایـش هایـی در ایـن زمینـه کردند.  
کارشناسـان انتظار دارند که این قرص 
هـا اولیـن گام موثـر و نقطـه عطفـی 
بـرای درمان مرض خطرنـاک دیابت با 
داروی خوراکـی باشـد و بتوانـد مبنای 
تولید واکسـن دیابـت در آینده باشـد.  
دانشـمندان برای سنجش میزان تاثیر 

قـرص های جدیـد روی کـودکان ددو 
تـا هفـت سـال، ایـن کـودکان را به دو 
گـروه شـاهد و هـدف تقسـیم کردند. 
بـه عـده ای از کـودکان مبتـال )گـروه 
شـاهد( قـرص هـای بـی اثـر خالـی از 
انسـولین دادنـد و سـایر کـودکان نیـز 
از  کردنـد.  دریافـت  را  واقعـی  داروی 

مجمـوع 1۰ کودکی کـه داروی واقعی 
قـرص انسـولین را اسـتفاده کردند هر 
ده نفـر تغییر مثبت قابـل مالحظه ای 
را در مقاومـت بـدن نشـان دادنـد این 
در حلی اسـت کـه از ده کـودک دیگر 
در گـروه شـاهد تنهـا دو نفـر تغییرات 
خوبی را بعد از دوره درمان در سیسـتم 
دادنـد.   نشـان  خـود  بـدن  مقاومـت 
کارشناسـان بـر این باورند که بررسـی 
هـای جدید بـا مبنـا قـرار دادن قرص 
ضـد دیابت اختراع شـده مـی تواند به 
تولیـد واکسـن دیابت نیز منجر شـود.  
مبتالیـان بـه دیابـت نـوع اول ناچارند 
در روز چنـد نوبـت از امپـول انسـولین 

اسـتفاده کنند. 
اَنسـولین یکـی از هورمـون هایـی 
در  مختلفـی  تاثیـرات  کـه  اسـت 
متابولیسـم و دیگـر اعمـال بـدن مـی 

گـذارد. 

قرص انسولین اختراع شد

جهنم اتحادیه اروپا برای مهاجران
دریـای زیبـای مدیترانه این روزهـا به جهنم مهاجرانی تبدیل شـده 
کـه از فقـر، جنگ و کشـتار از کشـورهای عربی به اروپا فـرار می کنند. 
امـا اروپایـی ها نشـان دادنـد که دیگـر میزبانـان خوبی بـرای مهاجران 

نیستند. خود 
مجلـه مهـر: مهاجر سـتیزی سیاسـت جدیـد اروپایی ها بـرای پایین 
آوردن هزینـه هـای خـود اسـت. اروپایی که تاکنون شـغل های سـطح 
پاییـن و سـیاه خـود را بـه مهاجـران واگـذار مـی کـرد چنـدی اسـت 
کـه تصمیـم گرفتـه سیاسـت سـختگیرانه تـری در قبـال مهاجـران به 
کشـور خـود در پیـش بگیرنـد. غرق شـدن خیـل کثیـری از مهاجران 
در آب هـای مجـاور بـه قاره سـبز نشـان داد دیگر اروپا محل مناسـبی 
بـرای مهاجـرت نیسـت و مهاجران باید مقصـد دیگری را بـرای زندگی 

انتخـاب کنند.
سالهاسـت موضـوع مهاجرت و هزینه هـای آن برای کشـور میزبان، 
یکـی از مهمتریـن مباحثـی اسـت کـه در اتحادیـه اروپـا مـورد توجـه 
اسـت. کشـورهای عضو اتحادیه اروپایی طی سـال های گذشـته حجم 
مهاجـران را کاهـش داده اند و اینکه مهاجران آسـیبهایی مانند افزایش 
معضـالت اجتماعی اجتماعی و کندی روند رشـد اقتصـادی را به همراه 
دارنـد، باعـث تجدیـد نظرهایـی در قوانیـن مهاجرت اروپا شـده اسـت.  
ایـن در حالیسـت کـه در نیمـه دوم قرن بیسـتم، رشـد اقتصـادی اروپا 
و توسـعه بـازار کار در ایـن منطقـه مدیـون حجـم مهاجرانی اسـت که 
ایـن کشـورها در خـود جـای داده اند. اما امـروز و با اسـتدالل هایی که 
بـر علیـه مهاجرت وجـود دارد، اتحادیـه اروپا دیگر مایل بـه پذیرش آن 
حجـم از مهاجر نیسـت. آنها حتـی ترجیح می دهند زحمـت بازگرداند 

مهاجـران غیـر قانونـی را به فرشـته مرگ واگـذار کنند.
آفریقایـی در   در سـال ۲۰14 میـالدی  4868 مهاجـر عـرب و 
مدیترانـه غـرق شـدند.   یعنـی 75 درصـد تمـام تلفات مهاجـرت دنیا 
مقابـل چشـم اتحادیـه اروپا  اتفـاق افتاد.  اتحادیـه اروپا با ایـن ادعا که 
برنامـه تجسـس و نجـات دریایـی و هوایـی اش در  مدیترانه  تشـویقی 
بـرای مهاجـران غیرقانونـی اسـت سـال گذشـته  ایـن برنامـه  را پایان 
داد. بـه دلیـل ایـن تغییـر سیاسـت، تلفـات چند مـاه اول سـال ۲۰15 
در مقایسـه با سـال قبلش 3۰ برابر شـده اسـت. در اسـفند نود و یک،  
هلی کوپترهـای ناتـو کـه مشـغول حفاظـت از منافـع غـرب در لیبـی 
بودنـد بـا قایق کوچک سـرگردانی روبرو شـدند که کمک می خواسـت. 
هفتـاد نفـر از جملـه دو کـودک را به حال خـود رها کردند تـا  بمیرند. 
ایـن تنهـا یـک نمونـه از ده هـا مورد ظهـور و بـروز اروپای متمـدن در 
مدیترانـه اسـت. ایـن تـراژدی در حالـی رخ می دهد کـه روند مهاجرت 
در خاورمیانـه ابـدا یـک رونـد طبیعی نیسـت. مردمی کـه در مدیترانه 
غـرق مـی شـوند بـه دلیـل جنـگ ، فقـر و نابسـامنی هـای سیاسـی، 
اجتماعـی و اقتصـادی اسـت کـه یـا خودشـان خانـه هایشـان را تـرک 
کـرده انـد یـا بـه زور آنهـا را وادار بـه مهاجـرت کـرده انـد. آمارهـا می 
گوینـد هـم اکنـون 5۰۰ هزار نفـر در لیبـی در انتظار قایـق های مرگ 
بـه سـر مـی برنـد تا شـاید بتواننـد از جهنـم لیبی نجـات پیـدا کنند.

آخر


