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  مهندس رضا انجم شعاع
مدیر عامل 

انجمن حمایت از توسعه استان کرمان

  سردار غالم رضا کرمی
رئیس هیات مدیره

 جامعه کرمانی های مقیم تهران

سخن 
نخست

به عنوان بزرگ ترین استان ایران و با برخورداری استان کرمان 
بی  نقشی  خدادادی،  و  طبیعی  عظیم  مواهب  از 

بدیل در تاریخ، خصوصًا تاریخ معاصر کشور ایفا نموده است.
صنوف  و  گوناگون  مشاغل  در  که  تهران  مقیم  های  کرمانی  عظیم  خیل 
اقلیت  یا تحصیل هستند به عنوان یک  مختلف مشغول خدمت، تجارت و 
مهم و تأثیرگذار همیشه مطرح بوده اند. از نقطه نظر سیاسی، سرشاخه های 
بعد  از  و  دارند  کرمان  در  اصلی سیاسی کشور، ریشه  اصلی هر دو جناح 
از  و  اجتماعی  دیدگاه  از  است.  کاران«  معدن  بهشت  »کرمان،  اقتصادی، 
تغییر  را  باستان  ایران  تاریخ  جیرفت،  کهن  تمدن  تنها  تاریخی،  نظر  نقطه 
داده و از بعد علمی، وجود دانشگاه های متعدد و ممتاز در سراسر استان 
که ده ها هزار دانشجو و دانش آموخته را تربیت نموده اند. در بعد صنعتی، 
و  است  داده  جای  خود  در  را  اقتصادی  مهم  های  بنگاه  و  کارخانه جات 
در بعد ارزشی و دینی، بزرگ مردانی را در دامن خود تربیت و به جامعه 

اسالمی، معرفی کرده است.
می  مشاهده  تهران  مقیم  های  کرمانی  گسترده  طیف  به  اجمالی  نگاهی  با 
پرامتحان  در دوران  اسالمی، چه  انقالب  مبازرات  در دوران  گردد که چه 
دفاع مقدس و چه در دوران پس از آن، کرمان و کرمانی ها همیشه نقش 
تعیین کننده و اثرگذار داشته اند به طوری که تقریبًا در تمامی دولت های 
پس از انقالب اسالمی، وزیران و مدیران کرمانی عهده دار مسئولیت-های 
و  ها  ظرفیت  از  نشان  همه  این  و  اند  بوده  المللی  بین  گاه  و  ملی  کالن 

استعدادهای مردمان این دیار کهن دارد.
با هدف همفکری، هماهنگی و هم افزایی، انتقال ایده و پیام، تقریب دیدگاه 
تقریبًا همزمان دو تشکل »جامعه کرمانی های  اتحاد،  و  تفاهم  ایجاد  و  ها 
مجمع  ابتکار  به  کرمان«  استان  توسعه  از  حمایت  »انجمن  و  تهران«  مقیم 
با  تدریج  به  و  تشکیل  اسالمی  شورای  هفتم  مجلس  در  استان  نمایندگان 
پیوستن مدیران و دولت مردان قدیم و جدید، رفته رفته رنگ و بوی جدی 

تری به خود گرفت. 
هر دو تشکل به مثابه دو بال برای صعود استان گشوده شدند. ابتداً »انجمن 
کمیسیون  تشکیل  و  مدیران  از  دعوت  با  کرمان«  استان  توسعه  از  حمایت 
های پنج گانه و سپس »جامعه کرمانی های مقیم تهران« با دعوت از آحاد 
آغاز  را  خود  کار  گانه  ده  های  کمیته  تشکیل  و  مرکز  مقیم  های  کرمانی 

نمودند.
غیرسیاسی،  ای  مجموعه  عنوان  به  تهران«  مقیم  های  کرمانی  »جامعه 
است  مرکز  مقیم  های  کرمانی  تشکل  فراگیرترین  غیرانتفاعی،  و  غیرحزبی 
که پس از برگزاری جلسات متعدد هیات مؤسس و هیات مدیره برگزاری 
جلسات عمومی طرح ریزی شد و پس از آن جلسات مناسبتی و تخصصی 

در دستور کار قرار گرفت.
تهران«،  مقیم  های  کرمانی  »جامعه  عمومی  نشست  اولین  راستا،  همین  در 
در سال 1389 و به دعوت وزیر وقت نیرو آقای مهندس مجید نامجو و در 
سالن اجتماعات سازمان آب و فاضالب کشور برگزار گردید و به مدعوین 
هدایای فرهنگی اهدا شد. دومین نشست عمومی در سال 1390 و به دعوت 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، جناب آقای مهندس محمدرضا باهنر 
و در مجتمع فرهنگی هفت تیر برگزار شد. سومین نشست عمومی نیز در 
سال 1391 و به دعوت سرکار خانم مهدوی، مدیر و مؤسس مجتمع های 
این مجتمع برگزار گردید  آموزشی »شهید مهدوی« و در سالن اجتماعات 

و چهارمین نشست عمومی در سال 1392 و به دعوت وزیر وقت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، جناب آقای دکتر سیدمحمد حسینی و در تاالر وحدت 
برگزار و به شرکت کنندگان مصحفی شریف به رسم یادبود اهدا گردید.

و  همشهریان  آشنایی  منظور  به  که  عمومی  های  نشست  برگزاری  از  پس 
هم استانی های گرامی با »جامعه کرمانی ها« صورت گرفت، برگزاری نشست 

های تخصصی و کمیته های صنفی برنامه ریزی گردید.
برگزاری یک دوره گردهمایی کاردانان و کارشناسان فنی به دعوت کمیته 
حضور  با  که  پزشکان  کمیته  گردهمایی  دوره  دو  برگزاری  و  مهندسان 
استاندار، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش خصوصی 
ماهانه  و  منظم  جلسات  برگزاری  شد،  همراه  بانک  چند  عامل  مدیران  و 

کمیته روحانیون و جلسات فصلی کمیته ورزشکاران از جمله آنهاست.
بیشتر  ارتباط  ایجاد  با هدف  و  فرهیخته  از همشهریان  تعدادی  پیشنهاد  به 
هیات  کار  دستور  در  فصلنامه  صورت  به  ای  نشریه  اندازی  راه  بهتر،  و 
مدیره قرار گرفت تا عالوه بر برگزاری نشست های عمومی و اختصاصی، 
ارتباطی مکتوب، مستمر و دو سویه با آحاد جامعه کرمانی های مقیم مرکز 
تحت  ای  نشریه  انتشار  مجوز  آمده  عمل  به  های  پیگیری  با  گردد.  ایجاد 

عنوان »جامعه کریمان« اخذ و تولید محتوای آن آغاز گردید.
نام این نشریه استعاره بوده که از سویی اشاره به نام قدیم کرمان »کریمان« 
و  آن همه کریم  آرمان-گرا که در  آرمانی و  ای  از سویی، جامعه  و  دارد 

اهل کرامت اند را تداعی می کند.
اندیشه بوده و  از همه فرهیختگانی که اهل خرد و  لذا در همین فرصت، 

دستی بر آتش قلم دارند تقاضای همکاری و همیاری می شود.
امید است تا با یاری خدای تعالی و به همت شما همشهریان و هم استانی 
و  تولید  اثر  و  خیر  منشاء  و  پرمخاطب  وزین،  ای  نشریه  ارجمند،  های 

عرضه گردد. انشاء اهلل
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دستگاه حفار )TBM( پروژه آب کرمان 



ضرورت تغییر رویکرد
نامجو مصرف آب درکرمان    مجید  مهندس 

باغین - متولد: 
- کارشناسی ارشد مهندسی عمران و دانشجوی دکترای اقتصاد 

- عضو سابق شورای شهر کرمان  
- معاونت اسبق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(

- مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور در دولت نهم 
- وزیر نیرو در دولت دهم 

انرژی نیروگاهی مفید  - مدیرعامل شرکت 

Google Eearth مشخص نمودن مسیر خط انتقال آب برروی نرم افزار 
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مقدمه
کشور ایران از نظر جغرافیائی در غرب آسیا قرارداشته که براساس آمارهای 
موجود جهانی جزو مناطق کم بارش محسوب می گردد و در مقایسه با 
میانگین بارش در دنیا که 750 میلی متر در سال عنوان شده است کشور 
ما سالیانه بیش از 250 میلی متر از نزوالت جوی برخوردار نمی گردد. 
پراکندگی بارش ها از مناطقی در شمال کشور با بیش از 1500 میلی متر 
تا کمتر از 50 میلی متر در کویر مرکزی از دیگر دالیل احساس کمبود در 
کشور است. سیاستی که تاکنون کشور ما برای حل مشکل آب پیاده کرده 
است پاسخگوئی به نیاز های مردم به آب با اجرای طرح های آبرسانی بوده 
است. هم اکنون تمامی مراکز استانهای کشور به جز مرکز استان کرمان 
با اجرای خطوط  منابع آبی محلی  از  بر استفاده  یعنی شهر کرمان عالوه 
انتقال آبرسانی از سدها از آب سطحی هم استفاده می کنند اما هنوز مشکل 
کمبود آب حل نشده است و بعید است با ادامه این روند بتوان در آینده 

پاسخگوی مصرف روزافزون آب در کشور شد.

تاریخچه
با توجه به قدمت شهر کرمان تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی در سال 
1357 آب مصرفی غیر شرب شهر از قنات ها و کانال های منشعب از آن 
در خانه باغ ها تأمین می گردید و آب شرب نیز از مظهر قنات ها و چشمه 
به درب منازل می رسید و  به وسیله چرخ دستی حمل آب  تأمین و  ها 
خانواده ها برحسب وسع و توانائی مالی اقدام به خرید آب آن هم با قیمت 
ارزان می نمودند پس از تشکیل شهرداری ها در مناطقی از شهر آب لوله 
کشی مرسوم گشت و با تشکیل شرکت های آب و فاضالب در سال 1370 
لوله کشی ها و تأمین آب از طریق چاهها و قنات های موجود و احداث 
مخازن و پمپاژ آب به سرعت گسترش یافت و درنتیجه آن شهر کرمان 
با وسعت 13هزار هکتار  به شهری  بافت قدیمی و سنتی  با  از یک شهر 
و جمعیت 800هزار نفر تبدیل گردید. افزایش جمعیت شهر، محدودیت 
الگوی  رعایت  عدم  موجود،  آب  کیفیت  کاهش  دسترس،  در  آبی  منابع 
مصرف توسط مردم، احداث واحدهای صنعتی و کارخانجات در اطراف 
شهر کرمان و نداشتن الگوی توسعه شهری برای شهری کویری مثل کرمان 

وزارت نیرو را مجبور کرد تا راههایی برای پاسخگویی به نیاز روزافزون 
آب در شهر کرمان جستجو کند. بدین منظور طرحهای آبرسانی در قالب 
سه طرح به نام های طرح کوتاه مدت، طرح میان مدت و طرح دراز مدت 

در دستور کار قرار گرفت که مختصراً به آنها اشاره می شود.

طرح کوتاه مدت آب کرمان
العرب و احداث مخازن ده تا   طرح حفر حدود 70 حلقه چاه در قریه 
انتقال با ظرفیت 660 لیتر بر ثانیه با  سی هزار متر مکعبی و اجرای خط 
استفاده از لوله های GRP در سالهای 80 تا 82 توانست به صورت موقت 
توسعه  جوابگوی  نتوانست  اما  باشد  پاسخگو  را  خودش  زمان  نیازهای 
به  اکنون شرکت آب و فاضالب مجبور  به طوریکه هم  باشد،  آتی شهر 
اجاره چاههای کشاورزی و تزریق آن در شبکه های توزیع آب شهری در 

زمانهای اوج مصرف برای پاسخگوئی به مصرف شهروندان شده است.

طرح میان مدت آب کرمان
 در این طرح قرار است با احداث سد صفا )سد شهید تیموری( در رابر 
و انتقال 47 میلیون مترمکعب آب از مخزن 67 میلیون مترمکعبی این سد 
از  بخشی  کیلومتر   37 طول  به  تونلی  احداث  و  انتقال  خطوط  طریق  از 
این  اجرائی  عملیات  که  هرچند  گردد.  مرتفع  کرمان  شهر  آب  مشکالت 
خاتم  قرارگاه   قرارداد   عقد  با  و  شده  شروع  گذشته  سالهای  از  طرح 
االنبیاء)ص( به منظور احداث تونل، تمامی بخش های طرح اعم از احداث 
اما مشکل  باشند  انتقال، تونل، مخازن و تصفیه خانه فعال می  سد، خط 
عدم تأمین نقدینگی، اجرای این طرح را کند ساخته و امید است با تزریق 
این طرح و  برداری رسیدن  بهره  به  نزدیک شاهد  ای  آینده  نقدینگی در 

استفاده مردم شهر کرمان از مزایای این طرح است.

طرح دراز مدت آب کرمان
 این طرح که به پروژه بهشت آباد معروف است قرار است سالیانه 180 
تقریبی 60 کیلومتر و  به طول  تونلی  با احداث  میلیون مترمکعب آب را 

شه ها
ز تران

 در مدخل یکی ا
TBM

دستگاه 
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خطوط انتقال بطول 700 کیلومتر به شهرهای رفسنجان، انار، سیرجان، باغین، 
تخصیص  اخذ  برای  اولیه  اقدامات  نماید.  آبرسانی  زرند  و  راور   ، کرمان 
آب از وزارت نیرو و ردیف بودجه انجام شده و ضرورت دارد با پیگیری 
مسئولین مربوطه با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ضمانت دولت 
اجرای سریع طرح در دستور کار قرار گیرد. عالوه بر این می توان براساس 
مدِل طرح های دیگری مانند طرح شیرین سازی آب خلیج فارس و انتقال 
ایجاد  با  حاضر  حال  در  که  سیرجان  گهر  گل  فوالدی  طرحهای  برای  آن 
و  سرچشمه  مس  سیرجان،  گهر  گل  های  شرکت  از  متشکل  کنسرسیومی 
چادرملو و تأسیس شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس در حال اجرا می 
باشد نیز اقدام به افزایش منابع آبی برای حل مشکل آب در کرمان نمود. البته 
قبل از هر اقدامی باید از نظر اقتصادی طرح های پیشنهادی بررسی شده تا 
جوابگوی هزینه های سرمایه گذاری باشند. در این گونه مدل های تأمین آب 
وزارت نیرو می تواند با عقد قراردادهای تضمین خرید آب در محل مصرف 

با سرمایه گذاران مشوق خوبی برای جذب سرمایه مورد نیاز ارائه نماید.

 نتیجه گیری
تاکنون  هرچند  کشور  در  آب  تأمین  مدیریت  برای  نیرو  وزارت  سیاست   
توانسته کم و بیش پاسخگوی مردم و مسئولین باشد اما بنا به شواهد و دالیلی 
همچون تغییرات اقلیم و کاهش منابع آبی و بارش ها، طوالنی شدن اجرای 
طرح های آبرسانی درازمدت و میان مدت شهرها در اثر کمبود منابع مالی 
اختصاص یافته، استفاده از تمامی ظرفیت طرح های آبرسانی که برای افق 
درازمدت اجرا شده اند در حال حاضر و عدم پیش بینی تأمین آتی آب در 
اثر محدودیت منابع آبی هشداری جدی است برای تغییر رویکرد از مدیریت 
تأمین آب به مدیریت تقاضای آب است.بنابراین باید مردم و مسئولین دست 
به دست هم داده و برای نجات از این وضعیت توجه جدی به موضوعاتی 

به شرح ذیل مبذول دارند:

1- براساس آمایش سرزمینی از استقرار صنایع با آب مصرفی باال خودداری 
و صنایع با بهره وری باال و اشتغال زائی مناسب جایگزین گردند.

2- با سرعت طرح فاضالب شهر کرمان اجرا شده و از پساب آن برای جبران 
کمبود آب بویژه برای صنعت استفاده شود.

3- با اعمال مشوق های خاص در جهت کاهش مصرف خانوارها و همچنین 
باز چرخانی آب در خانه ها اقدام شود.

4- از گسترش افقی و بی رویه شهر با اجرای دقیق طرح جامع شهری و نقشه 
های تفضیلی جلوگیری به عمل آید.

5- با بررسی دقیق شبکه های شهری از هدر رفت آب جلوگیری به عمل 
آید و با مدیریت مصرف از سرمایه گذاری های فعلی حداکثر بهره برداری 

را اخذ نمود.
بنابر آنچه گفته شد به خوبی می توان دریافت که رفتار ما در گذشته براساس 
مدیریت تأمین آب نه تنها مشکلی از کمبودهای آبی را برطرف نکرده است 
بلکه تنش های اجتماعی در اثر اجرای طرح های انتقال آب حوزه به حوزه، 
شرب  آب  به  کشاورزی  آب  اختصاص  اثر  در  کشاورزی  بخش  تعطیلی 
شهرها، فرو نشست های منطقه ای در اثر افزایش برداشت آب از منابع چاه 

ها و کاهش کیفیت آب شرب مردم را در پی داشته است.
مدیریت  سریع  و  دقیق  اجرای  و  رویکرد  تغییر  با  دارد  ضرورت  بنابراین 
انداز هر کالن شهر،  اهداف چشم  به  برای رسیدن  راه  نقشه  تهیه  و  تقاضا 
برنامه مدونی تنظیم و توسط مردم و مسئولین هر شهر به اجرا در آید تا هم 
با کاهش هزینه های اجرای طرح های توسعه ایی آب، حجم سرمایه گذاری 
کاهش یابد و در نتیجه رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم شود و هم 
مانند کرمان، ضمن حفظ  به توسعه شهری کویری  نگاه  با اصالح رفتار و 
بافت سنتی آن، آینده روشنی از نظر شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی 

برای آن ترسیم نمود.
         

بازدید استاندار و نماینده ولی فقیه در استان از دستگاه حفار خط انتقال آب کرمان
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آبگیری  بازنگری )هاشور خورده(برحسب گزینه های مختلف  انتقال آب و قسمت در دست  پالن و پرو فایل مسیر مصوب خط 

بازدید مدیران استان از محل اجرای پروژه خط انتقال آب کرمان 
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هــــــوا ی  کـــــرمان
اقلــــــیم    کـــــرمان 

دکتر مجتبی ذوالجودی زرندی 

بخش اول

-  متولد: کرمان
پژوهشگاه - عضو هیات علمی)استادیار( 

   ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 
- رئیس اسبق پژوهشکده هواشناسی کشور

- معاون سابق سازمان هواشناسی کشور  
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  موقعیت جغرافیایی استان کرمان 

1- موقعیت جغرافیایی استان کرمان
استان پهناور کرمان در جنوب شرقی فالت ایران واقع شده و به لحاظ وسعت 
مقام اول را حائز می باشد. از نظر موقعیت جغرافیایی بین20- 54 درجه تا59-34 
درجه طول شرقی و29-26 تا 58 - 31 درجه جنوبی، از شرق به استان سیستان 
و بلوچستان، از شمال غرب و غرب به استان یزد و از جنوب غرب به استان 
فارس و از جنوب به استان هرمزگان محدود می گردد. این استان شبیه مثلث 
نامنظم بوده که قاعده آن به پهنای حدود 470 کیلومتر، در بخش شمالی محدوده 
استان قرار دارد. فاصله بین حد جنوبی و شمالی یا طول استان نیز حدود 630 

کیلومتر است.

2-  اقلیم استان کرمان 
توجه  در خور  اقلیمی  دلیل شرایط خاص  به  کرمان  استان  هوایی  و  آب  تنوع 
 است. به طورکلی آب و هوای استان کرمان خشک تا فراخشک ارزیابی شده و 
از مشخصات بارز آن رطوبت و بارندگی کم، تبخیر و تعرق فوق العاده زیاد و 
اختالف شدید درجه حرارت در فصول تابستان و زمستان و در طول شبانه روز 
است. وضعیت اقلیمی نواحی مختلف استان کرمان، تحت تاثیر عوامل منطقه ای 
امتداد رشته  و فرامنطقه ای متعددی قرار دارد.از جمله این عوامل می توان به 
کوه های زاگرس و کوه های مرکزی، واقع شدن کویر لوت در شرق، عرض 
جغرافیایی پایین، وسعت منطقه، زاویه تابش خورشید، توپوگرافی منطقه، تاثیر 
توده های هوای مختلف و غیره اشاره کرد. درنتیجه این شرایط اقلیمی، نواحی 
شمال، شمال غربی و مرکزی دارای آب و هوا خشک و جنوب و جنوب شرقی 
دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. رژیم بارندگی اغلب به صورت باران 
بادهای غربی و  از  دارد و  قرار  ماه  اردیبهشت  تا  ماه  آبان  است و در محدوده 
شمال غربی منطقه تغذیه می شود که اغلب موسمی و خشک می باشند و به 

دلیل در برداشتن انبوه خاک و شن رطوبت نسبی هوا را کاهش می دهند. اختالف 
شدید ارتفاع، عرض جغرافیایي و واقع شدن در مجاورت یکي از خشک ترین 
استان که  تنوع است. حدود 80 درصد مساحت  این  از دالیل  کویرهاي جهان 
در شرایط آب و هوایي خشک و فرا خشک قرار گرفته است، در اثر وجود مرز 
با کویر لوت و مرکزي داراي آب و هواي فراخشک،  مشترک هزار کیلومتري 
 تبخیر بسیار زیاد و بارندگي و نزوالت بسیار کم است. میزان بارندگي از 250 
تا 400 میلیمتر در مناطق کوهستاني و ییالقي استان )عموما نواحی شهربابک، 
بافت،  الله زار و غیره( و 30 تا 60 میلیمتر در عرض هاي جنوبي مانند نرماشیر 

بم و شهداد متغیر می باشد.
 رطوبت نسبي استان بین 70درصد  در جیرفت و 9درصد در شهرستان شهداد 
متغیر است. تغییرات درجه حرارت از حداقل 25- درجه سانتیگراد در ارتفاعات 
الله زار تا 50 درجه سانتیگراد در شهداد و تغییرات تبخیر ساالنه نیز از 1500 
مناطق عرض هاي  میلیمتر در  تا 4500  ییالقي و کوهستاني  مناطق  میلیمتر در 
جنوبي نظیر جازموریان یا حاشیه کویر مانند شهداد و نرماشیر مشاهده مي شود.

 استان کرمان تحت تاثیر دو گروه بادهاي فرامنطقه اي، بادهاي غربي و جنوب 
غربي و بادهاي جنوبي قراردارد. زمان وزش بادهای غربي و جنوبي به ترتیب 
در اواخر پائیز و زمستان و بادهاي جنوبي و موسمي فصل بهار و تابستان است. 
همچنین بادهاي منطقه اي که به علت اختالف ارتفاع در نقاط مجاور رشته کوه 
ها و کوه هاي بزرگ یا مناطق حاشیه کویر مي وزند، سبب ایجاد سیکلون هاي 
منطقه اي مي شوند. این بادها خصوصا در فصول گرم سال باعث کاهش شدید 
رطوبت نسبي و افزایش تبخیر و تعرق گشته و انبوهي از خاک و غبار را با خود 
خسارت  و  کرده  حمل  کشاورزي  مناطق  و  روستاها،  مزارع  شهرها،  طرف  به 
زیادي را ایجاد می کنند. الزم به ذکر است که عمده نزوالت آسماني تحت تاثیر 
که  درحالي  بارند،  مي  بهار  و  زمستان  در  غربي  و جنوب  غربي  بادهاي  وزش 
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کوه سرشک یکی از جاذبه های طبیعی کرمان

قله زیبا و برفگیر هزار درکرمان

بادهاي جنوبي که از بخار آب دریاي عمان و خلیج فارس تغذیه شده اند موجب 
بارش هاي رگباري و سیل آسا خصوصا در فصل تابستان مي شوند

3- عوامل موثر در اقلیم استان کرمان
در  که  است  ناهمگونی  بسیار  های  پدیده  از  متاثر  کرمان  استان  اقلیمی  سیمای 
تلفیق و ترکیب با یکدیگر شرایط و ویژگی های بسیار نادری را در سطح استان 
پدید آورده است. بخش وسیعی از استان کرمان توسط ارتفاعاتی پوشیده شده 
است که به گونه ای بر تعیین اقلیم استان تاثیر می گذارند و شرایط زیست اقلیمی 
و فعالیت های انسانی را در سطح استان تحت تاثیر قرار می دهند. اقلیم کرمان 
تحت تاثیر عوامل گوناگونی است. به طورکلی می توان عوامل شکل دهنده اقلیم 

را به دو دسته عوامل داخلي و عوامل خارجی تقسیم کرد.

3-1 عوامل داخلی
3-1-1 تاثیر ارتفاعات بر اقلیم استان کرمان

و  ها  کوه  رشته  و  است  کشور  های  استان  ترین  مرتفع  از  یکی  کرمان  استان 
ارتفاعات متعددی را در خود جای داده است به طوری که این ارتفاعات بر اقلیم 
استان تاثیرگذار می باشند. شمال غرب، بخش هایی از غرب و مناطق وسیعی از 

مرکز استان را ارتفاعات متعددی در برگرفته است.
 در شمال شرق استان ارتفاعات کوهبنان با بیش از 3500 متر استقرار یافته است که 
پهنه قابل توجهی از استان را با اقلیم سرد کوهستانی تحت پوشش قرار می دهد. 
کوهستان جفتان با ارتفاع 3957 متر در شرق شهرستان کرمان، ارتفاعات بلوار با 
4233 متر در شرق ماهان، کوهستان جوپار با ارتفاع 4135 متر بین راین و ماهان، 
ارتفاع  با  بحرآسمان  کوهستان  ماهان،  شرق  در  متر   4465 قله  با  هزار  ارتفاعات 
بلندی 4351 متر در شمال  با  ارتفاعات الله زار  3886 متر در جنوب ساردوئیه، 
رابر، ارتفاعات گسترده جبال بارز با ارتفاع 3741 متر بین بم و محمدآباد و جیرفت، 
ارتفاعات خبر با بلدی 3845 متر در جنوب غربی بافت، کوهستان دلفارد با ارتفاع 

3348 متر در غرب محمدآباد، کوهستان داهوشیه با ارتفاع 3405 
کرمان،  استان  دیگر  ارتفاعات  از  بسیاری  و  زرند  شرق  در  متر 
بسیار  هوایی  و  آب  های  ویژگی  و  زراعی  اقلیم  مساعد  شرایط 
مطلوبی را در مناطق وسیعی از استان به وجود آورده اند و به این 
جهت استان کرمان به یکی از قطب های مهم کشاورزی، صنعتی 
با  کرمان  استان  ارتفاعات  است.  مبدل گردیده  فرهنگی کشور  و 
تاثیرگذاری مشخص و مستقیم بر رژیم های بارندگی و حرارتی، 
به صورت مهمترین عامل طبیعی بر رژیم اقلیمی این استان تاثیر 

می گذارند.

3-1-2 تاثیر عرض جغرافیایی بر اقلیم استان
استقرار استان کرمان بین عرض های جغرافیایی 25 درجه و 55 
دقیقه، تا 32 درجه عرض شمالی که پهنه ای به وسعت بیش از 6 

درجه عرض جغرافیایی را در جهت گسترش شمالی– جنوب شرقی در بر می 
گیرد و در بخش جنوبی از بین استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان تا 
مجاورت دریای عمان پیشروی می کند، سبب شده است تا این استان رژیم 
های اقلیمی متنوعی را در مناطق و محدوده های مختلف خود مشاهده نماید.
گستردگی استان کرمان به گونه ای است که در طول سال توده های هوا و سیستم 
های هواشناسی متعددی راکه از شمال، جنوب، غرب و جنوب غرب وارد 
کشور می شوند، در کوهستان ها، جلگه ها و مناطق کویری تجربه می کند 
و از این جهت عامل عرض جغرافیایی به گونه ای موثر موجب تاثیرگذاری 
بر اقلیم های متنوع مستقر در مناطق مختلف این استان می شود. گذشته از 
مختلف  جغرافیایی  های  عرض  در  جغرافیایی  گستردگی  عامل  فوق،  تاثیر 
سبب ایجاد تفاوت های مشخصی در مقادیر و کمیت پارامترهای اقلیمی نظیر 
ساعات آفتابی، تشعشع خورشیدی و سایر انرژی های دریافتی از خورشید در 
سطح استان می گردد که این امر به طورقطع بر اقلیم ها و زیراقلیم های مستقر 

در عرض های جغرافیایی مختلف استان تاثیرگذار است.

3-2 عوامل خارجی
وجود ارتفاعات بارز، هزار، جوپار و الله زار در سطح استان کرمان که اکثرا 
ارتفاعات  نیز  و  باشند  می  دریا  از سطح  متر   4000 از  بیش  ارتفاعی  دارای 
متعدد دیگر در جغرافیای گسترده این استان از یکسو و اشغال گستره های 
وسیعی از استان توسط صحاری و بیابان های کویری از سوی دیگر، سبب 
ایجاد اختالفات فاحش جغرافیایی در این استان شده است که طبیعتا اختالف 
و تفاوت های بارز و فاحش اقلیمی را به همراه خواهد داشت. از شگفتی های 
طبیعت آن که در فاصله این دو مقوله مختلف جغرافیایی که در یک طرف 
سلسله کوه های مرتفع و در طرف دیگر بیابان های پست کویری قرار دارد، 
دره ها و دشت ها و اراضی حاصلخیزی واقع شده است که علیرغم مقادیر کم 
بارندگی های ساالنه در بسیاری از نقاط آن، به سبب استقرار ارتفاعات قابل 
مالحظه و وجود ذخائر غنی آب در آنها و هدایت جریان تحت االرضی آب 
ها به دشت ها و دره ها و اراضی استان که به شکل رودها، قنات ها، چاه ها و 
چشمه ها قرار دارند، امکانات قابل توجه فعالیت های کشاورزی را به گونه ای نادر پدید 
آورده است و استان کرمان را در زمره یکی از حاصلخیزترین مناطق کشور 
قرار داده است.استان کرمان در فصول مختلف سال از شرایط آب و هوایی 
متنوعی برخوردار است که عمدتا متاثر از هجوم توده های هوا و سیستم های 
هواشناسی از سایر نقاط جهان به این بخش از کشور بوده و بخشی ازآن نیز 
دارد رژیم های  قرا  استان  توپوگرافی  تاثیر ویژگی های جغرافیایی و  تحت 
بارندگی، حرارتی، رطوبتی و غیره.  نهایتا رژیم اقلیمی استان کرمان مستقیما 
به بخش  مهاجر  های هواشناسی  سیستم  های  فعالیت  تاثیر چگونگی  تحت 
ها و مناطق مختلف استان قرار دارد، لذا ضروری است تا به اختصار نحوه 
تاثیرگذاری عمومی آنها بررسی شود. در مطالعه تاثیر توده های هوا و سیستم 
میدان های فشار و چگونگی حرکت، مسیر  های هواشناسی، نحوه حرکت 
حرکت و عوارض ناشی از ورود آنها به هر منطقه مورد بررسی قرار می گیرد 

که در زیر به آن اشاره شده است.
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    مسیر تاثیر توده های هوا بر استان کرمان

3-2-1 تاثیر پرفشارهای شمالی
با شروع فصول سرد سال و از اوایل پاییز، مرکز پرفشار سیبری که در منطقه سیبری 
استقرار دارد، امواج سرمایی را بر تمامی پهنه آسیا گسترش داده و از شمال شرق 
ایران و از طریق خراسان وارد کشور می شود. این جریان پرفشار پس از عبور از آب های 
گرم دریای خزر شرایط مناسبی را برای بارندگی های کم نظیر غرب مازندران و 
استان گیالن پدید می آورد. با گرایش مرکز پرفشار سیبری به عرض های پایین، 
کم فشارهای حرارتی به عرض های پایین تر رانده شده و فضای مساعدی جهت 
ایجاد بارندگی در بسیاری از مناطق کشور فراهم می کند. سرمای ناشی از هجوم 
پرفشار سیبری تقریبا تمامی استان های کشور را تحت تاثیر قرار داده و در برخورد 
با ارتفاعات قابل توجه استان حداقل های دمای مطلق 30- در کرمان، 28- در 
ساردوئیه، 19/5- در راین، 22- در ناحیه الله زار، 9- در بم، 11- در رحمت 
آباد ریگان، 12- در سیرچ، 18- در رفسنجان، 20- در بردسیر، 24/5- در قریت 
العرب را که درموقعیت های متفاوت جغرافیایی در سطح استان کرمان قرار دارند، 
ایجاد می کنند و نمونه مشخصی از هجوم سرمای ناشی از فعالیت پرفشار سیبری 
و کالهک قطبی که در برخی سال ها بخش های مختلفی از استان را تحت تاثیر 

قرار می دهد، می باشد.

3-2-2 پرفشار آزور
جریانات زمستانه پرفشار آزور از طریق اقیانوس اطلس شمالی در فصول سرد سال 
وارد ایران شده و در جهت پیشروی خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود که 
برخی از آنها از طریق استان های یزد و کرمان بر منطقه مورد مطالعه تاثیر می گذارد 

و سبب تغییرات اقلیمی و جوی در استان کرمان می شود.

3-2-3 کم فشار مدیترانه ای
در ماه های سرد سال، دریای مدیترانه به عنوان یک مرکز فعال کم فشار، مبادرت 

به صدور سیکلون های متعددی به داخل فالت ایران می نماید که در واقع منشاء 
بسیاری از بارندگی های کشور است و بر استان کرمان نیز موثر واقع شده و بارندگی 
های مفیدی را در سطح منطقه پدید می آورد. این جریانات جوی از جهت غرب به 
شرق وارد ایران می شود و همراه با جبهه های گرم و ابرهای پوششی بارندگی های 

نسبتا مداومی را به وجود می آورد.

3-2-4 کم فشار سودانی
توده های هوا و سیستم های هواشناسی منشاء گرفته از مرکز کم فشار سودان 
آفریقا، جریان جوی دیگری است که در طول ماه های سرد سال پس از کسب 
رطوبت کافی از دریای سرخ از جهت جنوب غربی وارد کشور شده و ناپایداری های 
و  بوشهر  خوزستان،  نظیر  کشور  گرم  های  استان  سطح  در  را  شدیدی  جوی 
هرمزگان پدید می آورد و ریزش های رگباری شدید ناشی از آن گاهی منجر به 
سیالب های مخرب می گردد. کم فشار سودانی در شرایطی که از فعالیت کافی 

برخوردار باشد، بر استان کرمان موثر واقع شده و در برخورد با ارتفاعات منطقه، بارش هایی 
را به وجود می آورد که ریزش آن عموما به صورت رگباری است و در نقاط کامال مرتفع 

استان ممکن است به شکل ریزش برف باشد.

3-2-5 کم فشار هند )مونسون(
یکی از جریانات مهم جوی که بر استان کرمان تاثیر می گذارد، مرکز کم فشار 
هند است که در تابستان با چرخش وسیع پادساعتگرد، بارندگی های فراوانی را 
در هندوستان و تمامی کشورهای آسیای جنوب شرقی پدید آورده و به هنگام 
عبور از ایران در برخورد با ارتفاعات بارز، بارندگی های تابستانه این نواحی را به 
وجود می آورد. در واقع این مرکز کم فشار که به مونسون معروف است، از اواسط 
خرداد تا اواسط شهریور ماه همچون یک مرکز باران زا، بارش های گسترده ای را 
در کشورهای هند، بنگال، ویتنام، تایلند، الئوس، فیلیپین، کامبوج و سایر کشورهای 
واقع در جنوب شرقی آسیا ایجاد کرده و در مسیر عبور از ایران فاقد رطوبتی کافی 
بوده و از جنوب شرق کشور می گذرد که در این حالت فقط بارندگی های اندکی 
را درجبال بارز و سواحل دریای عمان به وجود می آورد و با ایجاد گرد و غبار از 
کشور عبور می کند. در سال هایی که این مرکز کم فشار از فعالیت چشم گیری 
برخوردار باشد، تاثیر آن تا بخش های مرکزی کشور نیز کشیده شده و تاثیر آن در 
ابرناکی، افزایش رطوبت هوا، ریزش های جوی، ایجاد گرد و غبار و باد مشاهده می 

شود. ریزش های ناشی از این مرکز کم فشار به صورت رگباری است.

3-2-6 کم فشارهای حرارتی
در ماه های گرم سال، کویر مرکزی و لوت مانند کانون های توزیع حرارت در استان 
ها و مناطق مجاور عمل کرده و شرایط گرم و خشک کویری را بر بخش های وسیعی 
از استان کرمان تحمیل می کنند. وقوع دماهای 47 درجه سانتیگراد در بم، 50 درجه 
در رحمت آباد ریگان، 45 درجه در ابارق، 45/5 درجه در ماهان، 48 درجه در قریت 
العرب، 50 درجه در شهداد، 41 درجه در شهر کرمان، 48/2 درجه در میانده جیرفت 
و 49/5 درجه در رفسنجان، شدت تاثیر این مراکز کم فشار حرارتی را در کویر مرکزی 
و لوت بر بخش های وسیعی از استان کرمان نشان می دهد. استان کرمان در فصل 
های گرم سال عالوه بر کویرهای داخلی از گرمای حاصل از صحرای عربستان و 

آفریقا نیز تاثیر می پذیرد.

اندازی بدیع از منطقه دلفارد چشم 
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در طول دودهه گذشته، ایران توانایي هاي خود را براي آمادگي سریع و واکنش 
اضطراري به سوانح طبیعي افزایش داده است، ظرفیتي که با استانداردهاي 
بین المللي برابري مي کند و با تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در 

سال1387، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال پیشگیري 
سوانح و کاهش ریسک بالیا از جمله مواردي هستند که همچنان نیاز به 

توجه، تالش و هماهنگي 
بیشتري در کشور دارند 

اما در اکثر 
کشورهاي 

دنیا از 

جمله 
ایران، تغییر 

رویکرد حاضر 
)یعني پاسخ به بحران بعد 

از وقوع آن(، به رویکرد مدیریت 
و کاهش ریسک بالیا امري چالش برانگیز است که سازمان ملل متحد آن را دنبال مي کند.

 سند چارچوب همکاري توسعه سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ایران 
)UNDAF(، نتیجه یک فرآیند مشورتي بین دولت و تیم کشوري سازمان ملل 
تواند  ایران است که مشخص مي کند سازمان ملل متحد چگونه مي  متحد در 
اولویت هاي کشور را به صورت موثري مورد توجه قرار دهد. این سند برگرفته از 
اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و همچنین اهداف توسعه هزاره است 
که به درک مشترک و تعریف برنامه هاي هرکدام از 18 آژانس سازمان ملل متحد 

در ایران در طول دوره پنج ساله )2012 تا 2016( کمک مي کند.
 بر اساس شرایط توسعه کشور، مدیریت و کاهش ریسک بالیا به عنوان یکي از 
پنج اولویت اصلي همکاري سازمان ملل متحد با دولت جمهوري اسالمي ایران 
مشخص شده است. در این خصوص سازمان ملل متحد، منابع فني گسترده خود 
را براي به اشتراک گذاري و همچنین به کارگیري دانش و بهترین تجربیات جهاني 
در کشوري که در آن توسعه علم و فناوري به شدت مورد توجه است، به کار 

مي گیرد.
 برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( یک شبکه توسعه جهاني است که به 
166 کشور دنیا کمک مي کند تا راه حل هاي خود را براي چالش هاي توسعه ملي 
 UNDP به منظور برخورداري مردم از زندگي بهتر پیدا کنند. سابقه همکاري
دنیا  تاسیس آن در  از سابقه  تنها یک سال کمتر  به 49سال پیش، یعني  ایران  با 
مي رسد. این آژانس بین المللي، در سال هاي گذشته همکاري نزدیکي با دولت 
جمهوري اسالمي ایران به منظور کاهش اثرات بالیاي طبیعي روي شاخص هاي 

توسعه انساني داشته است.
از آن جمله مي توان به پروژه مشترک پنج ساله اي اشاره کرد که از سال1384 
تا 1389 به منظور افزایش دسترسي به اطالعات و دانش مدیریت ریسک بالیا و 
ارتقاي ظرفیت هاي مدیریت ریسک بالیا در سطح شهري و جوامع محلي اجرا 
شد. در حال حاضر نیز مدیریت ریسک بالیا یکي از چهار محور اصلي برنامه 
کشوري پنج ساله UNDP است که ذیل آن با همکاري دولت، پروژه اي با عنوان 
»تقویت کاهش ریسک بالیا در ج.ا.ایران« توسط سازمان مدیریت بحران کشور و 
چهار دستگاه کلیدي مرتبط دیگر در حال اجراست. اهداف این پروژه عبارتند از:

    1- ارتقاي ظرفیت هاي سازماني و بین بخشي مدیریت ریسک بالیا تحت 
هدایت سازمان مدیریت بحران کشور

    2- ادغام مفاهیم و استانداردهاي مدیریت ریسک بالیا در برنامه ریزي توسعه 
کشور با همکاري معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور
با  شهري  بالیاي  ریسک  مدیریت  هاي  ظرفیت  ارتقاي   -3     

همکاري مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
    4- ارتقاي ظرفیت هاي مدیریت ریسک زلزله شهر 
تهران با همکاري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران 

شهر تهران
مدیریت  براي  ملي  ارتقاي ظرفیت هاي   -5    
ریسک بالیاي جامعه محور با تاکید بر مدیریت 

سیل و زلزله، با همکاري جمعیت هالل احمر.

    این پروژه و فعالیت هایي از این قبیل، مي 
به  ها  بحران  با  مقابله  از  رویکرد  تغییر  در  تواند 
در  آور  تاب  جامعه  ایجاد  و  بالیا  ریسک  کاهش 
برابر سوانح و تولید دانش براي تسریع این تغییر در 
نقش  جامعه  و  کشور  بحران  مدیریت  مختلف  سطوح 

بسزایي داشته باشد.
 مدیریت ریسک مي تواند در یک برنامه ریزي چندبخشي و با 
درگیرکردن بخش هاي مختلف از قبیل بهداشت، آموزش، برنامه ریزي 
شهري، انرژي، کشاورزي و محیط زیست، به کاهش اثرات بالیاي طبیعي منجر 
شود هرچند پایداري بلندمدت دستاوردهاي مدیریت ریسک بالیا به سیاستگذاري 
ها، تصمیم هاي استراتژیک، منابع دولت و از همه مهم تر مشارکت تمامي بخش 

ها و خود مردم بستگي دارد.
    

 مقابله با بحران ها یا کاهش ریسک بالیا 
 فرهاد عرب پور

- کارشناس ارشد مهندسی عمران - محیط زیست
- دانشجوی دکتری مدیریت ریسک زلزله 

- متولد: کرمان 
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کرمان  استان  شرایط خوب  از  کرمان  استاندار 
وگفت:  داد  خبر  گذاری  سرمایه  جلب  برای 
برای  پساتحریم  دوران  در  بزرگی  های  کمپانی 
سرمایه گذاری در استان کرمان اعالم آمادگی کرده 

اند. 
علیرضا رزم حسینی در دیدار سرمایه گذار آلمانی 
به سابقه فعالیت شرکت آلمانی اوتوترک در استان 
کرمان اشاره کرد و افزود: در شرایط پس از تحریم 
کمپانی های بسیاری برای فعالیت در استان کرمان 
اند.  کرده  آمادگی  اعالم  گذاری  سرمایه  برای 
که  شرکتی  این  رود  می  انتظار  شد:  یادآور  وی 
داشته  استان  در  خوبی  بیزینس  تحریم  شرایط  در 
گذاری  سرمایه  بر  عالوه  نیز  تحریم  از  بعد  است 
این  به  نسبت  را  جدید  گذاران  سرمایه  استان،  در 

نماید. ترغیب  امر 
دالر  میلیارد   35 براینکه  تاکید  با  کرمان  استاندار 
مختلف  های  حوزه  در  کرمان  استان  در  پروژه 
کرد:  نشان  خاطر  است،  گذاری  سرمایه  آماده 
سرمایه  امر  برای  کرمان  استان  در  خوبی  شرایط 
گذاری فراهم است و تاکنون شرکت های بسیاری 
استان  در  ایتالیایی  و  ژاپنی  های  شرکت  همچون 
کردند  آمادگی  اعالم  گذاری  سرمایه  برای  کرمان 

ولی شرط آن استفاده از فاینانس است. 
دولت  که  این  به  اشاره  با  رزم حسینی 

در برنامه ششم توسعه بخش عمده ای از فاینانس 
ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است، گفت: 
فعال  فوالد  در حوزه  کرمانی  از شرکت های  یکی 
است که از فاینانس یک میلیارد و دویست میلیون 
استفاده کرده و ساالنه نسبت  دالری شرکت چینی 
این شرکت  اقدام می کند و موفقیت  آن  تمدید  به 
بانک  های  ضمانت  منتظر  که  است  دلیل  این  به 

نمانده است. مرکزی 
در ادامه این دیدار petri moilanen  به  فعالیت 
بیش از 30 سال این شرکت در پروژه های معدنی 
استان اشاره کرد و افزود: جای خورسندی دارد که 
خود  فعالیت  به  مدت  این  در  توانسته  شرکت  این 
بسیاری  های  پروژه  و  دهد  ادامه  کرمان  استان  در 
تکنولوژی  نمودن  وارد  برای  مس  صنعت  با  نیز 

جدید و ساخت تجهیزات دنبال کند. 
سرمایه گذار آلمانی با اشاره به اینکه گروه صنعت 
بازرگانی اروپا 15 سال به عنوان نماینده انحصاری 
در ایران فعالیت می کند، یادآو شد: شرکت آلمانی 
اندازی  راه  ابتدای  از  گذشته  سال   35 اوتوترک 
تجهیزات  ساخت  به  نسبت  سرچشمه  مس  واحد 

در قالب ذوب این مجتمع اقدام کرده است. 
آلمانی  شرکت  اصل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اوتوترک، فنالندی است،  خاطر نشان کرد: تاکنون 
خدمات  دنیا  سراسر  از  نقطه   40 در  شرکت  این 
هایی  پروژه  در  نیز  کرمان  استان  در  و  داده  ارائه 

آباد  خاتون  مس  و  کرمان  مس  صنعت  همچون 
 petri است.  داده  ارائه  خوبی  خدمات  غیره  و 
برای  بتواند  مس  شرکت  اگر  گفت:   moilanen
باشند،  داشته  دولتی  های  ضمانت  هایشان  پروژه 
برای  فاینانس  به  را  بودجه  درصد   85 توان  می 
های  لذا حمایت  داد  اختصاص  تجهیزات خارجی 

دولتی از طرف ایران الزم است.
این شرکت  براین که  تاکید  با  آلمانی  سرمایه گذار 
بوده  ایران  با  همکاری  دنبال  به  فعالیت  ابتدای  از 
فاینانس  از  استفاده  برای  امروز  افزود:  است، 
مدنظر  خصوصی  بخش  از  فراتر  هایی  ضمانت 
سی  ال  نتوانسته  مس  شرکت  تاکنون  و  است 
که  هایی  گشایش  با  ادامه  در  است  امید  کند  باز 
این شرایط به خوبی  از  بتوان  صورت می پذیرد 

کرد. استفاده 

سرمایه گذاران آلمان در کرمان 



دولت  یازدهمین  رییس  عنوان  به  روحانی  حسن  دکتر  انتخاب  زمان  از 
جمهوری اسالمی تا معرفی مهندس علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار 
چهار  شماره  اتاق  کلید  نهایت،  در  و  گذشت  زیادی  نسبتا  زمان  کرمان 
استانداری کرمان  در حالی به مهندس علیرضا رزم حسینی سپرده شد که 
هیچ کس منتظر بیرون آمدن نام او از جلسات یکشنبه ها و چهار شنبه های 
معروف هیات دولت نبود اما حقیقت این است که در میان تمام چهره هایی 
بار تمام گروه های  که نام شان به عنوان استاندار مطرح شد، برای اولین 
سیاسی بر او اتفاق نظر داشتند و از انتخابش راضی بودند.وزیر کشور نیز 
در آیین معارفه رزم حسینی گفت که نام علیرضا رزم حسینی برای نخستین 
بر  تحمیلی  دوران جنگ  در  سلیمانی  قاسم  مقامی سردار حاج  قائم  با  بار 
سر زبان ها افتاد و با اشاره به این همگرایی، ویژگی دیگری در وی اشاره 

کرد: "خلق کننده ثروت".
گونه  این  معمول  تعارفات  بر خالف  کشور،  وزیر  فضلی،  رحمانی  دکتر   
مراسم ها با اشاره به نیاز استان کرمان به پیشرفت و توسعه ،رزم حسینی 
را مدیری معرفی کرد که خوب می داند چگونه از آب، خاک و هوا تولید 
ثروت کند و این گونه شد که رزم حسینی که در آیین معارفه اش با لهجه 
شیرین کرمانی به سالها انتظار مردم استان کرمان برای شنیدن این لهجه از 
زبان مدیر ارشد استان پایان داد، پس از محمد علی احمدی ، حمیدبهرامی، 
مرعشی،  حسین  سید  میرزاده،  حمید  عباس  زارع ،   عبدالحسین ساوه،  غالم 
رئوفی  عبدالمحمد  کریمی،  علی  محمد  محمودی،  مسعود  بانک،  مرتضی 
نژاد، حبیب اهلل دهمرده و اسماعیل نجار، سیزدهمین استاندار کرمان شد.

صدای بلند کرمان در دولت تدبیر و امید

رفاه  افزایش  و  اقتصادی  ثروت  خلق  حسینی،  رزم  علیرضا  باور  به 
سرمایه  حرمت  و  کرامت  بر  مبنی  اجتماعی  باور  طریق  از  عمومی 
و  اقتصادی«  »جهادگران  عنوان  به  گذاران  سرمایه  تکریم  و  گذاری 
پشتیبانی حکومتی  تأثیر گذار و عوامل  نیروهای  اتحاد و همدلی همه 

برای بهبود کسب و کار اقتصادی امکان پذیر است.
ایده  کرمان  در  خود  مسئولیت  روزهای  آغازین  در  تفکر  این  با  او   
"مثلث توسعه اقتصادی" را با هدف تالش برای مردمی کردن اقتصاد 
و  خصوصی  بخش  حضور  و  مقاومتی  اقتصاد  شدن  محقق  همان  یا 
رأسش  سه  که  مثلثی  کرد.  ،مطرح  ها  گذاری  سرمایه  در  دولتی  غیر 
رانمایندگان دولت ،نمایندگان مردم در مجلس و کارآفرینان و سرمایه 
این مجموعه  بر عملکرد  ناظر  ائمه جمعه  گذاران تشکیل می دادند و 

بودند.
و  تورم  شدت  کاهش  کشور،  در  اقتصادی  و  سیاسی  آرامش  ایجاد 
به  استاندار  قرمز  فرش  قول  و  سو  یک  از  الملل  بین  روابط  بهبود 
استان  اقتصادی  توسعه  جدید  آهنگ  شدن  نواخته  و  گذاران  سرمایه 

از سوی دیگر باعث شد تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیاری کرمان را 

محلی امن و امید بخش برای سرمایه 
بدانند. گذاری 

 انعقاد 75 هزار میلیارد تومان تفاهم 
های  بخش  در  گذاری  سرمایه  نامه 
مختلف در این مدت شاهدی بر این 

ادعا است.

به طوری که تا کنون حدود 6 هزار 
درصد   8 معادل  یعنی  تومان  میلیارد 
های   زمینه  در  ها  نامه  تفاهم  کل  از 
مختلف  کشاورزی، صنعت ،معدن و 
عمرانی روی زمین هزینه شده است.

به گفته استاندار، حتی اگر 10 درصد 
این میزان سرمایه گذاری نیز اجرایی 
عمرانی  بودجه  سالها  از  شودف 
استان فراتر است و می تواند تحولی 

را در استان کرمان ایجاد کند.
سردار سلیمانی و مهندس رزم حسینی در یک قاب 

کرمان اقتصادی  توسعه  مثلث 
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شناسایی 190 قانون مزاحم توسعه

برند  به  دیگر  که  گذاران  سرمایه  پای  زیر  قرمز  فرش  کردن  پهن 
مسیری  نیازمند  استان،  توسعه  و  است  شده  تبدیل  کرمان  استاندار 
اخیر  قوانین وضع شده در سالهای  برخی  هموار است، مسیری که 
اوایل  است.  کرده  تبدیل  گذاران  سرمایه  برای  کابوسی  به  را  آن 
قوانین  این  به شناسایی  را  مدیرانش  بود که رزم حسینی،   93 سال 
کرد  سفارش  توسعه  موانع  کتابچه  تدوین  و  خودشان  مجموعه  در 
و گفت در استان کرمان مشکل جذب سرمایه گذار نداریم و فرش 
پا گیر  و  قوانین دست  این  اما  کنیم  پهن می  آنها  پای  زیر  را  قرمز 
آنقدر فرآیند سرمایه گذاری را طوالنی می کنند که سرمایه گذاران 
هموار  برای  نخست  های  گام  برداشتن  می شوند.   فراری  و  خسته 
کردن مسیر سرمایه گذاری به تشکیل جلسات بررسی موانع قانونی 
در  و  کرمان"  اقتصادی  توسعه  "مثلث  پاگیر  و  دست  مقررات  و 
نهایت شناسایی و احصاء190 قانوِن به تعبیر امروز "مزاحم توسعه" 
کشور  وزارت  به  موانع  این  رفع  برای  آن  نهایی  نسخه  و  انجامید 
ویژه  کارگروه  توجه  مورد  و  ارسال شد  اسالمی  مجلس شورای  و 

هیات دولت نیز قرار گرفت.

تفاهم نامه همکاری بین استانداری کرمان و کمیته امداد امام خمینی )ره(

 

های  دولت  از  را  آن  گوید  می  حسینی  رزم  که  است  ای  پدیده  نشینی  حاشیه 
گذشته به ارث برده و برای مقابله با آن هزینه گزافی پرداخته است اما حاظر نیست 
آن را متوقف کند و تا خشکاندن ریشه این پدیده شوم به این مقابله ادامه می دهد

 او در ماه های نخست حضورش در استان کرمان در راستای اجرای دستور مقام معظم 
رهبری مبنی بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و همچنین طبق سیاست های 
دولت تدبیر و امید در مقابله با پدیده حاشیه نشینی، زمین خواری و تغییر کاربری اراضی 

کشاورزی، این موضوع را جزو 
اولویت های نخست کاری خود 
قرار داد و در این رابطه با بررسی 
31 نقطه شهر کرمان مشخص شد 
زمین  و 539هکتار  یک هزار  که 
983  قطعه  و  هزار   9 قالب  در 
هکتارآن   436 که  شده  تصرف 
است. بوده  دولت  به  متعلق 

را   نشینی  حاشیه  تخریب  وی 
و  دانست  کرمان  آینده  آبادانی 
دستگاه های مسئول را برای انجام 
اقدامی جسورانه فراخواند که طی 
اراضِی  هکتار  کنون 600  تا  آن 
شده  کاربری  تغییر  کشاورزی 
کرمان  درشهرستان  قانونی  غیر 
در قالب 1800 قطعه تخریب و 
300 هکتار از اراضی تصرف شده 
است. شده  تصرف  رفع  دولتی 

اجرای طرح »کمر بند سبز« نیز که اولین درختش ر ا  دکتر محمد باقر نوبخت کاشت 
تا  فاز نخست این طرح 42 میلیارد تومانی با حضور او کلید بخورد،  اگر چه این 
کمربند سبز،  از هجوم شن های روان جلوگیری و باعث کاهش آلودگی هوا و افزایش 
فضای سبز خواهد شد اما هدف دیگر آن، مشخص شدن محدوده شهری و جلوگیری 
از توسعه زمین خواری و رشد حاشیه نشینی است و در حال حاظر 10کیلومتر از این 
طرح که قرار است در مسیر 70 کیلومتری اش 400 هزار اصله درخت کاشته شود 

آماده بهره برداری است.

دکتر نوبخت، دکتر زاهدی، مهندس رزم حسینی، دکتر پور ابراهیمی، حسن پور و مهندس سیف الهی در مراسم کشت نمادین درخت

  کمـــربند   ســـبز کــرمان 
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رزم حسینی مسئولیتش را در کرمان با گفتمان "وحدت حول محور والیت 
آرامش  سایه  در  اقتصادی  توسعه  که  است  معتقد  او  کرد.  آغاز  وتوسعه" 
سیاسی محقق می شود، برای نخستین بار طی سال های گذشته گروه های  
برای  دلی  هم  با  تا  خواست  آنها  از  و  آورد  هم  گرد  را  سیاسی  مختلف 

توسعه استان گام بردارند و مردم را اسیربازی های سیاسی نکنند. 

و  ها  تشکل  احزاب،  نمایندگان  با  رابطه  همین  در  که  جلساتی  خروجی 
جریانات سیاسی مختلف تشکیل شد، میثاق نامه ای بود که توسط فعاالن 
سیاسی تحت عنوان »منشور همدلی« تدوین و طی آیینی با حضور معاون 

سیاسی وزارت کشور رونمایی شد.

تدوین 
منشور 
همدلی
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بود  استاندار  تاکید  مورد  زمانی  نفت  به  آن  ترجیح  و  آب  حیاتی  اهمیت 
که هنوز بسیاری از مسئولین، بحران آب را در کشور جدی نگرفته بودند.

به  که  دهد  می  طرحی  تدوین  از  خبر  کرمان  استاندار  شرایطی  چنین  در 
گفته او تکلیف همه را در مدیریت مصرف آب مشخص کرده و نقشه راه 
مسئولین  روی  پیش  هدف  به  رسیدن  و  درست  مسیر  در  حرکت  برای  را 

است. گسترده 
 تدوین طرح "همیاران آب" استان کرمان که در ابتدا از آن به عنوان "پلیس 
آب" یاد می شد با دغدغه رزم حسینی که بارها در صحبت هایش به آن 
اشاره کرد که " نمی توان تنها منتظر تامین منابع برای انتقال آب بود و باید 
اضافه  تکلیف  و  خورد  کلید  کرد"  آغاز  موجود  منابع  با  را  جویی  صرفه 
استاندار به مدیرانش برای مهار زلزله خاموشی که بی صدا، زیر پای استان 
کمین کرده است پس از طرح در حضور معاون پارلمانی رییس جمهور و 
تایید وزیر نیرو، منجر به تشکیل شورایی متناظر با شورای عالی آب کشور 
در استان کرمان شد که خروجی 12 جلسه ای آن تولد طرحی17 مصوبه 
لوله گذاری در سطح  بامکانیزه کردن کشاورزی و  قرار است  بود که  ای 
تبخیر   کاهش  زمینه  در  زراعی  به  های  روش  از  استفاده  باغات،  و  مزارع 
کنتورهای  نصب  کشاورزی،  اراضی  سازی  یکپارچه  و  ،اصالح  تعرق  و 
در  های کشاورزی  پمپ  موتور  ها، خاموشی  برقی کردن چاه  و  هوشمند 
فصول عدم نیاز و چندین مصوبه دیگر، پس از 10 سال از مصرف 1980 
صرف  صنعت  و  کشاورزی،شرب  های  بخش  در  آب  مکعب  متر  میلیون 
جویی کند و این در حالی است که در نود و یکمین نشست شورای آب 
استان اعالم شد که از زمان تدوین این طرح تا کنون354میلیون متر مکعب 

آب صرفه جویی شده است.

طرح انتقال آب
 از دریای عمان

استانهای  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال  و  تصفیه  تامین،  طرح  داد  قرار 
از  انتقال آب  امضا رسید که سال ها خبر  به  هرمزگان و کرمان در حالی 

زبان مسئولین وقت شنیده شد اما هیچ گاه آبی به کرمان نیامد. 
طرح انتقال آب از دریای عمان با بیش از 803 میلیون دالر سرمایه گذاری 
قرار است ساالنه 88 میلیون متر مکعب آب را منتقل کند و گفته می شود 
که از 2/8 متر مکعب در ثانیه آب شیرین انتقال یافته از دریای عمان 0/5 
و0/7 متر مکعب آن برای دو شهر در استان های هرمزگان و کرمان و 1/6 

متر مکعب آن به شهر کرمان اختصاص می یابد.

طرح همیاران آب 
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مدیریتش  دوران  در  حسینی  رزم  فعالیت  ترین  نشدنی  فراموش  شاید 
باشد که قرار بود خاک ساختمانش، کود  باغی قدیمی  در استان کرمان 
گردشگری  بزرگ  ظرفیت  به  اکنون  اما  شود  اطراف  همان  پسته  درختان 
به  را  زیادی  افراد  روزانه  اش  کننده  خیره  زیبایی  و  شده  تبدیل  استان 

سمت این باغ فراموش شده می کشاند.

باغ  ایجاد  جاده،  باغ،احداث  بنای  مرمت  شامل  آباد  فتح  باغ  بازسازی 
بنایی  زیر  تاسیسات  کشی،ایجاد  حصار  دارویی،  گیاهان  و  کشاورزی 
آب  تامین  فشار،  تحت  آبیاری  سیستم  ایجاد  گاز،  و  برق  آب،  مانند 
کشاورزی، خرید دستگاه آب شیرین کن و غیره تا کنون در حدود 14 

میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

بازسازی 
باغ فتح آباد

بی مهری متمادی به بزرگترین راسته بازار ایران طی سالیان متوالی، بخش 
های قابل توجهی از آن را دچار فرسودگی کرده بود.

استاندار  از زبان   بارها  المللی،  بین  بازار  به یک  بازار  این  برتبدیل  تاکید 
گردشگر  جذب  برای  نظیر  کم  ظرفیتی  را  بازار  که  او  شد  شنیده  کرمان 
مجموعه  این  بهسازی  و  بازسازی  منظور  به  را  بسیاری  جلسات  داند  می 

برگزار کرد.
اش  نتیجه  و  یافت  می  ادامه  شب  نیمه  از  پاسی  تا  بعضا  که  جلساتی   
تامین  بدنه سازی، سامان دهی وضعیت برق و  بهسازی قدمگاه، کف سازی، 

بازار در شب ، اجرای شبکه ی فاضالب، استاندارد سازی و یک  روشنایی 
اندازی  راه  و  ها، خرید، نصب  مغازه  و سایبان  تابلو  پارچه سازی درب، 

دوربین های بازار است.
بازسازی مدرسه حیاتی کرمان به منظور تبدیل به »موزه تاریخ شهر کرمان« 
میلیارد تومان   8 اعتبار  با  بدنه سازی میدان شهدا  و آغاز عملیات اجرایی 
دیگر  از  بنا خواهد شد  مشتاق  میدان  6 ورودی  در  دروازه   6 آن  که طی 

اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.

بازسازی بازارکرمان
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 پروژه های 9 گانه قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در کرمان شامل 
تقاطع های غیرهمسطح شامل: اولیه و ساخت  طراحی، مطالعات 

 بلوار ابوذر- امام خمینی و بلوار قدس، بلوار الغدیر- هوانیروز و راه آهن،
امام  بلوار  اسالمی-  آهن،بلوار جمهوری  راه  بلوار  بلوار شهید صدوقی-   
جمعه،بلوار صدوقی- بلوار فیروز، طرح میدان آزادی، بلوار بهشتی- بلوار 
سمیه، بلوار بهشتی- میدان ولیعصر، پیگیری برای ساخت ترمینال فرودگاه 
فجر  پتروشیمی  خوراک  مجوز  اعطای  فناوری،  ترین  جدید  با  کرمان 
عملیات  اعظم)ص(که  پیامبر  بیمارستان  استان،اتمام  ریلی  صنعت  کرمان، 
و  اعصاب  بخش  افتتاح  و  بود  شده  آغاز  گذشته  دولت  در  آن  اجرایی 
فوالد  صنعت  ،گسترش  ریال  میلیارد   30 هزینه  با  نوریه  بیمارستان  روان 
برداری  بهره  و  بردسیر  اسفنجی  آهن  مستقیم  احیاء  کارخانه  افتتاح  شامل 
،اجرای  تن  هزار   800 ظرفیت  زرندبا  قطران  و  سازی  کک  کارخانه  از 

بیمه شدگان  افزایش  با سراسر کشور و  نظام سالمت همزمان  طرح تحول 
ورزش،پیگیری  جامع  سند  و  غذایی  امنیت  سند  استان،تدوین  در  سالمت 
اقل  با سرمایه گذاری حد  کرمان  بام  و گردشگری  تفریحی  پروژه  اجرای 
که  مقاومتی  اقتصاد  شهر  طرح  اجرایی  عملیات  آغاز  تومان،  میلیارد   200
بخش  به  گنج  قلعه  شهرستان  فرهنگی  و  اقتصادی  اداره  واگذاری  آن  طی 
لوت  کویر  گردشگری  نمونه  منطقه  ایجاد  ،پیگیری  شد  واگذار  خصوصی 
و  تکلیف  گذشته،تعیین  تمام  نیمه  های  پروژه  درصد   17 خبر،تکمیل  و 
اقداماتی  از  نقطه شهر و غیره گوشه ای  پنج  ساماندهی صنوف مزاحم در 

است که در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
مجموعه این فعالیت ها نشان از آن دارد که به گفته رزم حسینی "صدای 

کرمان" در دو سال گذشته در کشور "بلند" بوده است.

عملیاتی شدن پروژه های
 قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(

مبادله تفاهمنامه بین مهندس رزم حسینی )استاندار( و سردار مهندس اکبری )فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص(
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سیرجان نماینده  خاطرات 
 از مبارزات قبل از انقالب

نمایندگی مجلس تا   
.

برنامه،  کمیسیون  عضو  بیگلری  پور  شهبازحسن 
زندگی  درخصوص  مجلس  محاسبات  و  بودجه 
خود، گفت: متولد سال 1340 در یکی از روستاهای 
تابع بردسیر و دارای چهار فرزند هستم، در طول 
های  فعالیت  انقالب  پیروزی  از  پیش  های  سال 
بسیاری بر ضد رژیم شاهنشاهی داشتم و حتی در 
سیرجان  مردم  راهپیمایی های  از  دریکی   57 سال 
به مناسبت چهلم شهدای تبریز و یزد مورد اصابت 
این  بنابراین  گرفتم،  قرار  شاه  رژیم  دژخیمان  تیر 
انقالبیون  به جرگه  برای ورودم  ای  بهانه  موضوع 
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده  شد. 
دوران  از  مدتی  همچنین  افزود:  اسالمی،  شورای 
البته  به فعالیت در سپاه گذارندم،  زندگی خود را 
امورات  انجام  به  درمجلس  نیز  حاضر  حال  در 
که  نماند  ناگفته  اما  هستم،  مشغول  نمایندگی 
از خود  و  ایثار  مدیون  را  موفقیت های خود  تمام 
مردم  خیر  دعای  و  همسرم  مادر،  پدرو  گذشتگی 
می دانم. وی تاکید کرد: یکی از فرزندانم پاسدار 

بیکار  حاضر  درحال  دیگرم  فرزند  دو  و  بوده 
است،  دانش آموز  کوچکترم  فرزند  ولی  هستند، 
خوشبختانه همسرم هیچ عالقه ای به فعالیت های 
که  کند  می  توصیه  بنده  به  وهمیشه  ندارد  سیاسی 
حوزه  وارد  مردم  به  بیشتر  رسانی  خدمت  برای 
اذعان  درمجلس  دوستان  همه  و  نشوم  سیاسی 
دارند که بنده صبح زود وارد مجلس شده و جزو 
از محل کار خود خارج  افرادی هستم که  آخرین 
می شوم.حسن پور بیگلری، افزود: درطی سالیانی 
نرخ  خداوند  عنایت  با  دارم  درمجلس حضور  که 
نرخ  ترین  پایین  به  بنده  انتخابیه  درحوزه  بیکاری 
بیکاری در سطح کشور رسیده است، همچنین در 
و  بزرگ  مجموعه   14 مجوز  سال  چند  این  طول 
دریافت  ام  انتخابیه  حوزه  برای  را  فوالد  کارخانه 
بسیار  اقدامات  کشاورزی  دربخش  حتی  کردم، 
سیرجان  و  بردسیر  های  شهرستان  در  مثبتی 
بزرگترین  مثال  عنوان  به  است،  گرفته  صورت 
شده  دایر  سیرجان  شهرستان  در  شترمرغ  مزرعه 
مشغول  شهرستان  این  در  فعال  کارخانه  ها   10 و 
دو  از  خود  خاطرات  درباره  هستند.وی  کار  به 
خاطره  بهترین  افزود:  درمجلس،  نمایندگی  دوره 
درمجلس  نمایندگان  که  است  زمانی  بنده  نظر  از 
می  دعوا  مردم  به  بیشتر  رسیدگی  و  توجه  برای 
تالش  در  نمایندگان  همه  بهتر  عبارت  به  کنند، 
هستند که گوی سبقت را در خدمت رسانی بیشتر 
بهترین  از  یکی  اما  بربایند،  یکدیگر  از  مردم  به 

برای  متوالی  دفعات  به  حضورم  شانس  خاطراتم 
نطق های پیش از دستور است که درسخنرانی ها 
کرده  ببیان  انتخابیه  حوزه  مشکالت  صراحت  به 
جاده  بودجه  درخصوص  گیری  تصمیم  ولی  ام 
مرگ  به جاده  که  به سیرجان  بندرعباس  ترانزیتی 
خاطرات  از  یکی  شاید  بنده  برای  است،  معروف 
فارس  ازخلیج  آب  انتقال  همچنین  باشد،  شیرین 
بهترین  از  دیگر  یکی  اصفهان  و  یزد  کرمان،  به 

خاطراتم در طول چند سال گذشته است.
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
درمجالس  اینجانب  های  فعالیت  طول  در  گفت: 
در  بزرگ  پروژه  پنجاه  از  بیش  نهم  و  هشتم 
شهرستان های سیرجان و بردسیر به بهره برداری 
خود  درنوع  پروژه  تعداد  این  که  است،  رسیده 
درکشور بی نظیر بوده و هرماه یکی ازمقامات بلند 
سیرجان  و  بردسیر  های  کشوردرشهرستان  پایه 

حضور بهم رسانده است.

و  علوم  توسعه  ستاد  دبیر  سفر 
فناوری های شناختی به کرمان

  
مشاور ارشد رهبری در امور سیاست خارجی به منظور ترویج علوم شناختی 
و دیدار با مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان به کرمان سفر 
کرد و در فرودگاه بین المللی کرمان مورد استقبال دکتر نصراهلل گرامی مشاور 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  دوست  حق  اکبر  علی  استاندار،  عالی 

قرار  مسئوالن  از  جمعی  و 
گرفت. 

علوم  توسعه  ستاد  دبیر   
شناختی  های  فناوری  و 
فناوری  و  علمی  معاونت 
سفر  در  جمهوری  ریاست 
کرمان  به  خود  روزه  یک 
مرکز  از  ورود  بدو  در 
اعصاب  علوم  تحقیقات 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  و  کرد  بازدید  کرمان 
دانشگاه  روسای  با  نشستی 
علمی  هیات  اعضای  و  ها 

در  شناختی  علوم  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  استان  منتخب 
کنار  اقدامات نشان می دهد زمانی که علم و ثروت  این  اظهار کرد:  کرمان، 
علم  اگر  بنابراین  داد  انجام  توان  می  را  زیادی  اقدامات  بگیرند،  قرار  هم 
به  توان  می  کند  حمایت  علم  از  خدمت  و  باشد  آفرینی  ثروت  خدمت  در 
مهم  این  کرمان  استان  در  رسد  می  نظر  به  و  یافت  ای دست  برجسته  نتایج 

تحقق پیدا کرده است.
دانشگاه های  برجسته علمی در  به حضور چهره های  اشاره  با  دکتر خرازی 
اظهار  این سرزمین  در  دانش  توسعه علم و  از  مردم  استان کرمان و حمایت 
کرد: انگیزه بومی برای حمایت از علم در استان کرمان باالست و این استان 
با  سپس  کند.وی  ایفا  فناوری  و  علم  در  را  خود  برجسته  نقش  تواند  می 
حضور در پژوهشکده نور و فارماکولوژی کرمان از بخش های مختلف مرکز 
این مرکز  دانشجویان  با  نزدیک  از  بازدید و  مطالعات علوم اعصاب شناختی 
معاونت علمی و  فناوری های شناختی  توسعه علوم و  گفتگو کرد.دبیر ستاد 
فناوری ریاست جمهوری در حاشیه این بازدید با قدردانی از تمامی اساتیدی 
نشان  همدلی  و  وحدت  این  افزود:  کنند  می  همکاری  مجموعه  این  با  که 
دهنده عزم عزیزان است برای این که این دانشگاه بتواند یکی از کانون های 
توجه در کشور و در سطح بین المللی شود. وزیر خارجه اسبق کشورمان با 
اشاره به اینکه خوشبختانه این مرکز توانسته ارتباط های بین المللی مطلوبی 
با کشورهایی مثل ژاپن برقرار کرده و درحال توسعه است، گفت: خوب  را 
است که بتوان از کشورهای توسعه یافته برای انتقال فناوری استفاده مناسب 

کرد که این حرکت در کرمان صورت گرفته است.
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گزارش فعالیت های کمیته های تخصصی
جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور

پته کرمان



کرماني کمیته  ورزشکاران 
از  تهران  مقیم  هاي 
حدود پنج سال قبل به 
ریاست سید ابولحسن 
رییس  مهدوي 
و  هندبال  فدراسیون 
بر  پیشکسوت ورزش کرمان  تشکیل شد که دبیري آن 
رییس  و  ورزش  وزارت  ناظمي سخنگوي  مازیار  عهده 
وزارت  الملل  اموربین  و  اطالع  و  عمومي  روابط  مرکز 
»اتاق فکر«  منزله  به  این کمیته  ورزش و جوانان است. 
از  معنوي  و  فکري  حمایت  و  کرمان  ورزش  مدیران 
اعضاي  است.  تشکیل شده  از کشور  این بخش  ورزش 
داوران  مربیان،  مدیران،  پوشان،  ملی  عمدتا   کمیته  این 
مانند:  هایي  چهره  هستند  کشور  ورزشي  روساي  و 
»سیدي«  کشتي،  جهاني  و  المللي  بین  داور  »نمازیان« 
و  تیر  فدراسیون  رییس  »شجاعي«  کاراته،  جهاني  داور 
ایران  پردازی  داده  شرکت  مدیرعامل  »خالقي«  کمان، 
نیا«  »محمودی  کشور،  هندبال  ملي  هاي  تیم  مدیر  و 
مدیر کل ورزش و جوانان کرمان، »عادل فردوسي پور« 
گروه  مدیر  آقازماني«  »حسین  نود،  کننده  تهیه  و  مجري 
بوکس،  پیشکسوت  زاده«  »کوهپایه  سه،  شیکه  ورزش 
تیراندازي،  فدراسیون  رییس  نایب  نیا«  رفیع  »سردار 
پیشکسوتان  و  مقدس  دفاع  سرداران  از  »پوریاني« 
ورزش استان، »دکتر شجاعي« معاون رییس قوه قضاییه 
رییس  آبادي«  »زنگي  کشور،  قانوني  پزشکي  رییس  و 
زمانی«  »نجات  سواري،  دوچرخه  فدراسیون  سابق 
از  دیگر  بسیاری  تعداد  و  مس  باشگاه  سابق  مدیرعامل 
صورت  به  کمیته  این  هستند.جلسات  افراد  این  جمله 
و  برگزار  صاحبنظران  و  مدیران  از  دعوت  با  و  فصلي 
مختلف،  سطوح  در  استان  ورزش  توسعه  و  احیا  براي 

همفکری می شود.

سلفی مازیار ناظمی با عادل فردوسی پور 

ابوالحسن مهدوی  سلفی مازیار ناظمی و سید 
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پزشکان کرمانی های مقیم تهران از قریب  کمیته 
به سه سال پیش کار خود را آغاز و  پس 
های  رایزنی  و  اولیه  های  ریزی  برنامه  از 
حضور  با  را  خود  نشست  اولین  فراوان، 
مجمع  و  مجلس  رییس  نایب  استاندار، 
نمایندگان استان در مجلس برگزار کرد. استاندار کرمان در این نشست پیشنهاد 
راه اندازی هلدینگ پزشکی را ارایه کرد و گفت: پزشکان کرمانی می توانند 
با راه اندازی هلدینگ پزشکی در امر توسعه استان کمک نمایند. وی با تاکید 
براین که استان کرمان رتبه نخست جذب سرمایه گذاری را به خود اختصاص 

داده است، افزود:  دولت تدبیر و امید تالش می کند بر اساس عقالنیت، تدبیر 
از  پس  دولت های  هرچند  کند  فراهم  آباد  آینده کشوری  نسل  برای  امید  و 
انقالب اسالمی خدمات زیربنایی خوبی در جای جای کشور انجام داده اند  اما 
اگر به پیشرفت و توسعه کشور نگاه کنیم، کشور فاصله زیادی با کشورهای 
که  توسعه ای  با  اقتصادی  توسعه  مثلث  طرح  شد:  یادآور  وی  دارد.  منطقه 
و  سرمایه گذاران  و  کارگزاران حکومت  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 

کارآفرینان در آن نقش آفرینی می کنند، در استان کرمان موفق شده است.
بین  در  جدیدی  گفتمان  و  ادبیات  امروز  کرد:  نشان  خاطر  کرمان  استاندار 
علما ایجاد شده زیرا ائمه جمعه در تریبون ها از کارآفرینان قدردانی و تشکر 

می کنند وی گفت: سرمایه گذار کسی است که مانند یک حاجی که از حج 
آمده باید به استقبالش رفت و برایش قربانی کرد.

نامه  تفاهم  تومان  میلیارد  هزار   75 تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  رزم   
اقتصادی در استان کرمان منعقد شده است، گفت: 18 درصد از این طرح ها 
معادل 12 هزار و 924 میلیارد تومان تامین مالی و هفت درصد معادل حدود 

پنج هزار و 27 میلیارد تومان طی مدت هشت ماه اجرا شده است.
وی افزود: فعاالن و جریان های سیاسی وفادار به نظام در استان کرمان در یک 
سال گذشته حداکثر همکاری و همیاری را با استانداری داشته اند و فضایی 
همراه با عقالنیت سیاسی در استان به وجود آوردند که موجب فعالیت های                    

گسترده ای در این استان شده است.

توسعه توریسم درمانی
 و ایجاد هلدینگ پزشکی 

آقایان مهندس باهنر، مهندس رزم حسینی، دکترشجاعی و دکتر آذین در اولین نشست پزشکان کرمانی 

گزارش اولین نشست کمیته پزشکان کرمانی 
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اقدامات  دیگر  از  را  زمین خواری  و  حاشیه نشینی  با  مبارزه  کرمان  استاندار 
صورت گرفته در استان کرمان طی یک سال گذشته عنوان کرد و گفت: عده ای 
از افراد سودجو و ذی نفوذ حاشیه ای امن را در مناطق حاشیه نشین برای خود 
به  وجود آورده اند که توانستیم 937 هکتار از اراضی حاشیه شهر کرمان را با 

کمترین چالش به مالکیت دولت برگردانیم.
در  توان  می  ملی  عزم  و  جهادی  مدیریت  با  کرد:  نشان  خاطر  رزم حسینی 
با  مسئله  این  که  کرد  بخش کشاورزی تالش  در  راستای صرفه جویی آب 
نجات  و  همیاری  راستای  در  کشاورزان  و  استان  اجرایی  مدیران  همکاری 

کشاورزی و محیط زیست استان قابل اجراست.
که  دارد  استان وجود  در  چاه  و 612 حلقه  هزار   34 اینکه  به  اشاره  با  وی 
از 66 شهر  افزود: در حال حاضر  10هزار و 418 مورد آن غیرمجاز است، 
استان در 29 شهر با بحران آب مواجه هستیم و 514 روستا گرفتار کم آبی و 

بحران بوده که 25 درصد روستاها را شامل می شود.
استان  در  گذاری  سرمایه  مشکل جذب  که  این  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 

واگذاری  مسیر  باید  گذاری  سرمایه  راستای  در  گفت:  ندارد،  وجود  کرمان 
اختیارات و رفع قوانین مزاحم که امری مهم است، در دستور کار قرار گیرد.

رزم حسینی از عدم اختیارات کافی به مسئوالن استانی انتقاد کرد و خاطرنشان 
کرد: نظام اداری به نحوی طراحی شده که برای انجام هرکاری باید از حکومت 
مرکزی مجوز گرفت و این درحالی است که کارشناسان مرکزنشین شناخت 

کافی از وضعیت استان ها ندارند.
رزم حسینی یادآور شد: استان کرمان با ظرفیت های فراوانی که دارد، می تواند 
خود را اداره کند اما اختیارات کافی برای استاندار و فرماندار وجود ندارد و 

اختیارات فعلی فقط مقام تشریفاتی است.
استاندار کرمان طرح جامع سالمت را یکی از طرح های مهم و موثر دولت 
تدبیر و امید دانست ویادآور شد: دغدغه ای که مردم برای درمان در بخش 
که  طوری  به  رسیده  ممکن  حداقل  به  امروز  بودند  مواجه  آن  با  ها  هزینه 
روستاییان با پنج درصد و شهروندان با 10 درصد  هزینه های بیمارستانی را 

پرداخت می کنند.

دکتر حق دوست، مهندس باهنر، مهندس رزم حسینی، دکتر شجاعی و دکتر آذین

پروفسور حمید رحمت، دکتر فریدون نوحی، دکتر علی اکبر حقدوست، دکتر علیرضا دلیری در نشست پزشکان کرمانی مقیم تهران 
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                   وزیر بهداشت در دومین نشست پزشکان کرمانی:

وزارت بهداشت آماده همکاری 
با بخش خصوصی 

دومین نشست صمیمانه پزشکان کرمانی مقیم تهران پنجشنبه 24 دی ماه و با 
حضور دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، علیرضا رزم حسینی و جمعی 
در  شد،  برگزار  کرمان  مقیم  بخش خصوصی  گذاران  سرمایه  و  پزشکان  از 
این نشست مسائل مربوط به توسعه زیرساخت های  بهداشت و درمان استان 
کرمان مورد بررسی قرار گرفت و در رابطه با فرصت های سرمایه گذاری در 

بخش سالمت این استان به بحث گذاشته شد.
تشکر  و  حضار  به  مقدم  خیر  ضمن  نشست  این  آغاز  در  کرمان  استاندار   
بهداشت در جمع پزشکان و سرمایه گذاران کرمانی گفت:  از حضور وزیر 
دکترقاضی زاده هاشمی، یکی از وزرای ممتاز کابینه دولت تدبیر و امید است 
که در مدت حضورشان به عنوان وزیر بهداشت، چهار بار به استان کرمان سفر 
کرده اند که انصافا این سفرها برکات بسیاری به همراه داشته است. علیرضا 
رزم حسینی افزود: این جلسه برای سرمایه گذاری در حوزه سالمت استان 
کرمان است و امیدواریم این جلسات و جلسات مشابه خروجی های مطلوبی 

برای مردم عزیز استان کرمان داشته باشد.
در  اقتصادی  های  مزیت  همه  وجود  با  استان  این  که  این  بر  تاکید  با  وی   
حوزه  در  غیره،  و  کشاورزی  فرهنگی،  میراث  صنایع،  معادن،  های  حوزه 
سالمت همچنان مشکالت ویژه ای دارد تصریح کرد: ایام پساتحریم فرصت 
بتوانیم سرمایه گذاری های جدیدی در حوزه سالمت  بسیار خوبی است تا 
با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم. وی گفت: امروز متاسفانه می بینیم 
که بسیاری از مردم عزیز استان  برای درمان خود به استان یزد سفر می کنند 
که این هزینه های سرسام آور حمل و نقل و جا به جایی را به آنها وارد می 
و  بهداشت  در حوزه سالمت،  کرمان  استان  داد:  ادامه  کرمان  استاندار  کند. 
زیاد  بسیار  های  متاسفانه علی رغم تالش  و  دارد  ویژه  تقاضای  درمان یک 
غیر از یک مورد هنوز اقدام عملی مهمی در استان رخ نداده است که البته 
امیدواریم ماحصل این جلسات خروجی مطلوبی برای استان داشته باشد. وی 
تصریح کرد: ما از سال گذشته ستاد سرمایه گذاری سالمت را در داخل استان 
شکل داده ایم و طرح های بسیار خوبی را در قالب آن تدوین کرده ایم که 

به  برنامه، جزئیات آن  با یاری خدا و کمک بخش خصوصی و دولت طبق 
نوبت عملیاتی خواهند شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در ادامه این 
نشست با ارایه گزارشی از شرایط بهداشت و درمان در این استان گفت: همان 
طور که می دانید استان کرمان به لحاظ وسعت 11 درصد مساحت کشور و 
به لحاظ جمعیتی نیز سه میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهد اما به 

لحاظ توسعه یافتگی، ناهمگونی عجیبی بر آن حاکم است.
دکتر علی اکبر حق دوست افزود: چهار سال پیش ما نقشه جامع سالمت استان 
کرمان را به عنوان یک سند کامل تدوین و به امضای وزیر بهداشت و وزیر 
کشور دولت وقت رساندیم در دولت تدبیر و امید اما ما سند سالمت استان را 

تا سال 1404 تدوین کردیم که بخشی از آن را تشریح می شود. 
وی تصریح کرد: با توجه به آمار این سند در شرایط کنونی 69 درصد تخت 
های بیمارستانی موجود در استان کرمان مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی 
استان، 10 درصد مربوط به بخش خصوصی است، 2 درصد مربوط به مجموعه 
های خیریه و 19 درصد باقیمانده هم متعلق به نهادهای نیمه دولتی مثل مراکز 
نظامی و انتظامی و از این جمله است.وی گفت: در شرایط کنونی یک و نیم 
تخت به ازای هر یک هزار نفر در استان وجود دارد که در کشور به ازای هر 
یک هزار نفر به طور میانگین 2 تخت موجود است این در حالی است که در 
کشورهای توسعه یافته به ازای این تعداد نفر هشت یا 9 تخت وجود دارد. 
وی بیان کرد: طبق بررسی های ما و با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به پیر 
شدن است پیش بینی کردیم سه هزار و 900 تخت موجود در استان باید در 

یک برنامه زمانی روشن به هفت هزار و 700 تخت افزایش یابد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر این که این استان اولین استانی 
است در کشور که تا سال 1404 نیازهای بخش سالمت خود را تدوین کرده 
است خاطرنشان کرد: واقعیت موجود این است که ما هم اکنون یک هزار و 
100 متخصص در حال خدمت در کل استان داریم که این تعداد را باید به دو 
هزار و 200 برسانیم. وی گفت: در مورد پزشکان عمومی نیز یکهزار و 119 
پزشک هم اکنون در درون استان در حال خدمت هستند که طبق محاسبات ما 

این تعداد را باید به دو هزار و 245 نفر برسانیم.
 دکتر حق دوست با اشاره به اینکه هر سرمایه گذاری بخواهد در استان در 
بخش سالمت سرمایه گذاری کند همه ارکان استان پای کار هستند، گفت: 
از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری کرمان همه پای کار 
هستند تا کار انجام شود، خوشبختانه در این مدت تفاهم نامه های بسیار خوبی 
هم منعقد شده و ما از این بابت خوشحالیم اما با وجود همه کارهای بزرگی که 
صورت گرفته هنوز جا برای کار بسیار است و اینها تنها گوشه ای از نیازهای 

ما را مرتفع می کند.

گزارش دومین نشست پزشکان کرمانی مقیم تهران
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مهندس محسن جالل پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران که میزبانی 
این جلسه را بعهده داشت، گفت: امروز فعاالن بخش خصوصی 
کشور باید بخشی از تمرکز خود را روی فعالیت های اجتماعی 

بگذارند و خوشبختانه امروز به برکت دولت تدبیر و امید شرایط 
بسیار خوبی بر کشور حاکم است که ما باید از این ظرفیت 

بزرگ به بهترین شکل بهره ببریم.
 - منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  دلیری،  علیرضا  دکتر  آقای 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیگر مهمان این جلسه، 
)Animal Fram(حیوانات مزرعه  اولین  اندازی  راه  طرح  از 

کشور در کرمان با هدف توسعه تحقیقات پزشکی خبر داد. ایشان 
همچنین در خصوص ستادهای معاونت علمی و فناوری ریاست 
فعال هستند، همچون  درمان  و  بهداشت  در حوزه  که  جمهوری 
"ستاد توسعه سلول های بنیادی" و "ستاد توسعه فناوری گیاهان 

دارویی و طب سنتی" توضیحاتی ارایه کرد. 
فدراسیون  سمپوزیوم  پنجمین  برگزاری  از  خبر  همچنین  ایشان 
ایران در  به میزبانی  انجمن های جراحان مغز و اعصاب  جهانی 
سال آینده و با حضور و ریاست پروفسور مجید سمیعی خبر داد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان عالی ترین 
همچون  استانی  گفت:  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  کشور  مقام 
»کرمان« که همه ایرانی ها به آن افتخار می کنند و افتخارات بزرگی 
را بر سینه دارد، نباید در بحث سالمت این وضع را داشته باشد؛ 
ای کاش به اندازه پسته کرمان برای سالمت کرمان هم در گذشته 

زحمت کشیده می شد.
 دکتر "سیدحسن قاضی زاده هاشمی" در این نشست که عالوه بر 
استاندار، پزشکان و سرمایه گذاران کرمانی مقیم تهران نیز حضور 
داشتند با ابراز خوشحالی از حضور در جمع اهالی خونگرم کرمان، 
سالمت  درد  ما  جامعه  دردهای  مهمترین  از  یکی  امروز  افزود: 
است  و واقعا باید به آماری که آقای دکتر حقدوست اعالم کرد، 
به استاندار کرمان هم گفتم  تاسف خورد. وی تصریح کرد: من 
که اگر سرمایه گذاران استان برای توسعه زیرساخت های سالمت 
کرمان پای کار باشند، ما حاضریم پیشنهاد پروژه های)پروپوزال 
های(خود را در اختیار آنها بگذاریم و این عزیزان هم می توانند 
اقتصادی، شرایط  باشند که عالوه بر یک فعالیت  اطمینان داشته 
نیز متحول خواهند کرد.وزیر  استان کرمان را  بهداشت و درمان 
استان  در  زیادی  کارهای  گفت:  حاضران  به  خطاب  بهداشت 
کرمان از گذشته تا به حال صورت گرفته است اما ببینید مرحوم 
مهندس افضلی پور، بنیان گذار داشگاه شهید باهنر، چگونه نامش 
در تاریخ استان کرمان ثبت شده و به یادگار مانده است. تا چشم 
به هم بزنیم، همه چیز تمام شده و باید از این دنیا رخت ببندیم 
اما چه چیزی غیر از کارهای خیر و انسان دوستانه برای ما باقی 
خواهد ماند؟ وی افزود: استان کرمان تنها استانی در کشور است 
که من همه اختیاراتم را در آن به استاندار و رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی داده ام؛ در اینجا همه چیز مشخص است و برنامه ریزی 
ها تا سال 1404 انجام شده است. در استان کرمان 3 هزار تخت 
باید ساخته شود که اگر بخش خصوصی، ساخت ان را به طور 
کامل بر عهده بگیرد ما حاضریم از آنها خرید خدمت کنیم.دکتر 
هاشمی تصریح کرد: کل اورژانس استان قابل واگذاری به بخش 

خصوصی است و بحث دیالز هم همینطور.
عین  در  و  واگذار  بخش خصوصی  به  را  ها  این  توانیم  می  ما   

حال، آنها را پس از بهره برداری خرید خدمت کنیم. همچنین یک 
شرکت می تواند تامین کل دستگاه های سرمایه ای مورد نیاز بیمارستان های 
استان را بر عهده بگیرد و بعد از آن بهره برداری کند. وی با اشاره به ایام 
پساتحریم گفت: وزارت بهداشت بیش از 500 هزار میلیارد تومان پروژه جدید 
برنامه ریزی کرده است که برای آن، نیاز به سرمایه گذار داخلی و خارجی 
داریم. وی گفت: ما هم نیاز به پایگاه های بهداشتی داریم و هم به شبکه های 
بهداشت که اگر خیرین پیش قدم شوند، ما در وزارت بهداشت این آمادگی 

را داریم که نصف هزینه آن را تقبل کرده و به ساخت پروژه، بدون چشم 
به  به این که وظیفه ما رسیدگی  با اشاره  داشتی کمک کنیم. وزیر بهداشت 
ناچارا وارد درمان  ایم  مانده  اما چون غافل  بهداشت و سالمت است  بحث 
شده ایم افزود: تالش هایی که دارد می شود بی ثمر نیست و قطعا شرایط رو 

به بهبود خواهد بود.
در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران و کرمان گفت: امروز فعاالن 
های  فعالیت  روی  را  خود  تمرکز  از  بخشی  باید  کشور  خصوصی  بخش 
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امید شرایط  و  تدبیر  برکت دولت  به  امروز  بگذارند و خوشبختانه  اجتماعی 
بسیار خوبی بر کشور حاکم است که ما باید از این ظرفیت بزرگ، به بهترین 
ها،  این ظرفیت  از  افزود: یکی  پور  مهندس محسن جالل  ببریم.  بهره  شکل 
ظرفیت پساتحریم است که ان شاءاهلل به زودی به ثمر خواهد رسید و اتفاقات 
بزرگی رقم خواهد خورد، ما از زمان توافق هسته ای با فعاالن اقتصادی بیش 
از 47 کشور دنیا دیدار داشته ایم و تقریبا همه آنها به سرمایه گذاری در بخش 
سالمت راغب اند و ما نیز به آنها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کرده ایم. وی 
گفت: دومین ظرفیت موجود نیز پروژه های نیمه کاره کشور است که تقریبا 

تکمیل 30 درصد آنها را باید بخش خصوصی برعهده بگیرد که تعدادی از 
آنها در حوزه بهداشت و درمان است. وی بیان کرد: اما ظرفیت سوم شخص 
آقای دکتر هاشمی، وزیر محترم بهداشت هستند که از جمله وزرای مطلع و 
آشنا به همه حوزه های بهداشت و درمان اند و این جای خوشحالی است که 
در کرمان، دکتر حقدوست و مهندس رزم حسینی و در تهران، دکتر هاشمی، 
با پشتکار بسیار، پیگیر امور بهداشت و سالمت کرمان بوده و از ظرفیت های 

ملی برای توسعه بهداشت استان کرمان بهره می برند.
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منظم     کمیته  جلسات  تشکیل  با  روحانیون، 
آقایان  اسالم،  حجج  حضور  با  که 
حاتم  دادگستری،  وزیر  پورمحمدی 
پوری معاون امور مساجد شهر تهران، 

حجتی  محمدجواد  روحانیت،  و  طالب  بسیج  مسوول  رضایی  علی 
به  و  تهران  مقیم  کرمانی  روحانیون  از  دیگر  بسیاری  تعداد  و  کرمانی 
پیرامون مسایل  بررسی  به بحث و  ماهیانه تشکیل می گردد و  صورت 

جاری کشور در حوزه های دینی، فرهنگی و اجتماعی می پردازند. 

 کمیته
را  نشستی  مهندس«  »روز  ماه،  اسفند  پنجم  با  مقارن  مهندسان، 
برگزار نمودند. در این نشست که بیش از چهل نفر از کاردانان، 
دکتر  آقایان  برگزارگردید،  تهران  مقیم  کرمانی  فنی  ارشد  کارشناسان  و  کارشناسان 
های  کرمانی  »جامعه  مدیره  هیات  رئیس  کرمی،  سردار  و  دبیرکل  شجاعی،  احمد 
کرمانی،  مهندسان  سوی  از  جلسه  این  در  پرداختند.  سخنرانی  ایراد  به  تهران«  مقیم 
و  درمانگاه  »احداث  کرمان«،  »فرهنگسرای  ساخت  و  طراحی  همچون  پیشنهاداتی 
خیریه درمانی«، »شرکت تعاونی مسکن«، ایجاد »صندوق قرض الحسنه« طرح گردید.

تهران«به  مقیم  های  کرمانی  »جامعه  رسانی  اطالع  پایگاه  از  همچنین  نشست  این  در 
نشانی رونمایی شد:

  http://.www.Kermanyha.ir  
الزم به ذکر است که امکان ثبت نام، عضویت و فعالییت در کمیته های مختلف 
»جامعه کرمانی های مقیم تهران« به صورت برخط )آنالین( در وبگاه جود دارد.
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لطفا این کاربرگ)فرم( و یا تصویر آن را پس از تکمیل جدا نموده و ارسال نمائید.
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هرچند که از روی کریمان خجلیم 
غم نیست که پرورده این آب و گلیم 
بر روی زمین نیست چو کرمان جائی 
کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم 

شاه نعمت اهلل ولی 



در  گفت:  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  معاون 
عمانی  گذاران  سرمایه  با  کرمان  استاندار  دیدار 
استان  این  در  گذاری  سرمایه  افزایش  برای  زمینه 
امور  معاون  اتفاق  به  کرمان  استاندار  شد.  فراهم 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  عمرانی، 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل  استان، 
استانداری، شهردار کرمان، مدیرعامل موسسه مالی 
و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  و  عسکریه  اعتباری 
با سرمایه  اقتصادی  عمان در راستای مثلث توسعه 
و  دیدار  مختلف  های  بخش  در  عمانی  گذاران 

کرد. گفتگو 
پایان  در  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  معاون   
هلدینگ»الطاهر«  آمادگی  اعالم  از  دیدار  این 
پروژه  در   BOT و   BOO گذاری  سرمایه  جهت 
کرمان،  های  شهرستان  تصفیه  و  آوری  جمع  های 
رفسنجان، زرند و سیرجان و استفاده از روش های 

بیولوژیک خبر داد.
الطاهر  هلدینگ  گفت:  الهی  سیف  ابوالقاسم 
انرژی  های  بخش  در  گذاری  سرمایه  همچنین 
سوالر )خورشیدی( در استان کرمان را با مشارکت 
دستور  در  مگاوات   300 سقف  تا  آلمانی  شریک 
گذاران  سرمایه  راستا  این  در  که  دارد  خود  کار 
انعقاد  و  مجوزها  اخذ  جهت   95 اردیبهشت  در 
و  آب  شرکت  نیرو،  وزارت  مابین  فی  قرارداد 
ایران  نو  های  انرژی  سازمان  و  شهری  فاضالب 
اعالم  به  وی  یابند.  می  حضور  کرمان  استان  در 
آمادگی شرکت تاوول در خصوص سرمایه گذاری 

در بخش احداث هتل، مراکز اقامتی و گردشگری، 
مراکز عرضه سوخت، مجموعه بین راهی و مراکز 
تجاری اشاره کرد و افزود: زمینه تبادالت تجاری با 
است.  گردیده  فراهم  المللی  بین  مشترک  برندهای 
معاون امور عمرانی استانداری کرمان با تاکید براین 
این دیدار پیشرفت پروژه صاروج پارس و  که در 
موانع آن نیز مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: 
در این دیدار با 10 شرکت عمانی در زمینه مبادالت 
تجاری مشارکتی در زمینه خودروسازی با شرکای 
چینی و کره ای، آب شیرین کن ها، انتقال خط آب 
های  پهنه  در  گذاری  سرمایه  و  کرمان  به  دریا  از 
و صنایع  برداری  بهره  و  اکتشاف  زمینه  در  معدنی 

مربوطه مذاکره شد.
و  مالی  موسسه  کرد:  نشان  خاطر  الهی  سیف 
بانک  به  نزدیک  ای  آینده  در  که  اعتباری عسکریه 
ارزی  مبادالت  خصوص  در  شود  می  تبدیل  ملل 

اعالم آمادگی نمود.
 وی گفت: در مذاکره با شرکت مشاور توسیت نیز 
مقرر گردید شرکت مذکور که مطالعات گردشگری 
اساتید  از  و  است  داده  انجام  را  کشور  از  بسیاری 
 95 اردیبهشت  در  نموده  استفاده  اروپایی  مجرب 
چهار  مدت  طی  و  یافته  حضور  کرمان  استان  در 
تهیه  را  استان  گردشگری  مطالعات  پروپزال  روز 
تحویل  مربوطه  مراتب  به  تصمیم  اتخاذ  جهت  و 
از  کرمان  استانداری  عمرانی  امور  معاون  نماید. 
البروانی  محمد  شرکت  با  کرمان  استاندار  مذاکره 
پتروشیمی،  بخش  در  در خصوص سرمایه گذاری 
مدیر  افزود:  و  داد  خبر  تیتانیوم  و  کرومیت  معادن 

کمپانی زبیر که بهره برداری از هتل های شانگهای 
اعالم  دارد  خاورمیانه  کشورهای  سطح  در  را 
خصوص  در  ایران  در  حضور  با  تا  نمود  آمادگی 
ستاره   4 و   3 های  هتل  بخش  در  گذاری  سرمایه 

نسبت به اخذ قرارداد اقدام نماید.
مهندس سیف الهی در ادامه به جایگاه مناسب عمان 
در منطقه خیلج فارس و دریای عمان و ارتباطات 
از  و  ایران  اسالمی  جمهوری  با  کشور  این  خوب 
اشاره  کشور  المللی  بین  و  ای  منطقه  نفوذ  طرفی 
کرد و یادآور شد: در این دیدار زمینه های سرمایه 
تاکید قرار  ایران و عمان مورد  گذاری مشترک در 
گرفت و شرکت آموزش هتلداری چری نیز اعالم 
آزاد،  های  دانشگاه  مشارکت  با  تا  نموده  آمادگی 
خدمات  های  آموزش  کاربردی،  و  علمی  و  باهنر 
در  مختلف  سطوح  در  را  هتلداری  و  گردشگری 

ایران برنامه ریزی نماید.
هتلداری  آموزشی  شرکت  براینکه  تاکید  با  وی 
نشان  خاطر  است،  المللی  بین  برند  دارای  چری 
گذاری  سرمایه  خصوص  در  شرکت  این  کرد: 
بیمارستان و توسعه توریسم  برای احداث  مشترک 
از  استفاده  منظور  به  عمان  و  ایران  در  سالمت 
خدمات  و  ایران  پزشکی  متخصصین  توانمندی 
امور  معاون  گرفت.  صورت  مذاکراتی  هتلینگ 
دیدار  این  در  گفت:  کرمان  استانداری  عمرانی 
اتاق  مشارکت  با  الزم  طرح  تا  گردید  مقرر  نیز 
و  تهیه  عمانی  گذاری  سرمایه  و  کرمان  بازرگانی 
مورد  کرمان  در   95 اردیبهشت  مشترک  جلسه  در 

بررسی قرار گیرد.

سرمایه گذاران عمان در کرمان 
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نکوئی  مسعود 
- متولد: کرمان 

- کارشناس فیزیک کاربردی 
مقامی  موسیقی  پژوهشگر   -

- مدیر گروه مهر وطن

جستاری در موسیقی
 مقامی و محلی کرمان

فرهنگ شفاهی، ناملموس، خرده فرهنگ ها، گویش و لهجه، بازی های محلی 
، مردم شناسی و آداب و رسوم قدیم و بسیاری موارد مهم از این قبیل در حال 
فراموشی و یا در حال جایگزینی با موارد مشابه امروزی غیر کرمانی و بلکه غیر 

ایرانی است.
 در کوچه پس کوچه های کرمان هیاهوی »تشله بازی« و »هفت سنگ« و »آُشق 
بازی« و »سرگریزکو بازی« خاموش شده و فرزندان ما تبلت و لپ تاپ به دست، 
اتوکشیده و تمیز و با گویشی با معیار غیرکرمانی بار آمده اند و جالب تر آن که 
بسیاری پدر و مادرها و کرمانی ها از لهجه و فرهنگ خود احساس خجالت می 

کشند!!
آنرا لهجه ای  از دیگران می پرسیدید لهجه کرمانی چیست  اگر  تا چندی پیش 
اما امروزه با شنیدن آهنگ های بی شمار، لهجه کرمانی و  مستقل نمی دانستند 

اشعار وزین شاعران کرمان آن را گویش مستقل و کم نظیر می دانند.
به  را  بسیاری  شفاهی،  فرهنگ  های  نفس  آخرین  شمردن  و  ودیدن  افکار  این 
واکنش واداشته و در صدد احیای مجدد فرهنگ ارزشمند و کهن خود هستند.
گروه هنری »مهروطن« به سرپرستی اینجانب از سال 1386 تمرکز خود را بر روی 

سرودن اشعار و ساختن آهنگهای با لهجه و گویش کرمانی با واژه های منحصر 
به فرد این فرهنگ و شهر کهن و احیای بازی ها و آداب و رسوم این سرزمین 

بزرگ و بزرگ پرور نهاده است. 
جالب اینجا است که آثار با لهجه کرمانی با توجه به تاکیدها و ضرباهنگ و ویژگی 
های آهنگین آن، بسیار مورد توجه جشنواره ها و مجامع فرهنگی بین المللی قرار 
گرفته است و در هر کشوری که اجرا می شود به اجراهای دوم و سوم منجر می 

شود و باعث ارتباط بین فرهنگی بسیار خوبی شده است.
افتخار مسابقات جهانی موسیقی  المللی این آثار، به دیپلم  از موفقیت های بین 
 ،2011 نروژ  در  جهان  کر  رهبران  کالس  مستر  جنوبی،  کره  کشور  در   2011
فستیوال  به  آثار  ارائه  و  پذیرش   ،2011 کشورتایلند  در  آلمان  سفارت  کنسرت 
های کشورهای ایتالیا، اسپانیا، اتریش، کره جنوبی، آرژانتین، مجارستان و بسیاری 
کشورهای دیگر و همچنین اجرا در پنج دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر 

و کسب دو رتبه برتر این جشنواره بین المللی را می توان اشاره کرد.
از آثار شاخص می توان به »مفشو« که در سال 1392 به عنوان آهنگ برگزیده 
صداوسیمای ایران انتخاب شد و آهنگ های »قوتو«، »دووتوو«، »الالیی«، »گیس 
»مکتب  سین«،  »هفت  »کویرم«،  »دارقالی«،  »یشکی«،  »کاروونسرا«،  »پته«،  گل«، 

خونه« و بسیاری دیگر اشاره کرد.
سال های ابتدایی هزاره سوم پر پیچ و خم و پرشتاب از هیجان فناوری و ارتباطات 
به پیش می تازد و به همان شدت و التهاب برخی گویش ها و فرهنگ ها را می 

شوید و محو می کند و به بایگانی تاریخ وا می رهاند.
مدتها می اندیشیدم که چگونه می توان آثار موسیقی متعالی با تکنیک های متداول 
با  و  به جامعه معرفی کرد و همیشه تصویری کلی  نمود و  تولید  موسیقی روز 
موضوعات عمومی ملی و جهانی به ذهنم خطور می کرد اما اکنون که فرهنگ 
آخرین  و  است  فراموشی  حال  در  بوم  و  مرز  این  مردم  شفاهی  میراث  و  عامه 
مردمان آن روزگار یا به دیار باقی شتافتند و یا پا به سن پیری گذاشته اند، دیگر 
فرصتی نیست و تنها راه، حفظ و انتشار نشانه ها و یادهایی از این دّر گرانبها با 
لهجه و گویش محلی و با هنر ارزشمند موسیقی است. این آثار یادگار بازی های 
کرمانی و ایرانی از دوران پارینه سنگی تا امروز است که پیشینه برخی از این بازی 
ها حدود11000 سال می باشد.در سرزمین کهن ایران که اقوام بی شماری در آن 
ساکن شدند ، بازی های محلی جزو کار و فعالیت روزانه به شمار می رفت و 

بسیاری از کارآواها فرم بازی نیز به خود گرفتند .



تا دو دهه پیش به صورت جدی در محله ها و منازل و محافل  بازی ها  این   
سرگرمی مردم بود تا این که به دورانی رسیدیم که با هجوم باز ی های فضای 
مجازی، رایانه ای، تلفن همراه و غیره، بازی های کهن کرمانی، نفس های آخر 
به تدریج در حال فراموشی هستند. سیستم های هوشمند  خود را می کشند و 
بر  ارتباطات مجازی، عرصه را  امکانات  با  تلفن همراه  رایانه ای وفناوری های 
بازیهای ملی و محلی تنگ نموده است و آن طور که کارشناسان امر می گویند، 
این سیستم های هوشمند، از کودکان مان، انسان هایی کم هوش و غیر اجتماعی 

بار آورده اند.

سبک های هنری گروه »مهر وطن«
آواز  و  ارکستر  صورت  به  ابتدا  »مهروطن«  گروه 
شدن  جدی  با  سپس  و  بود  صدایی  چند  جمعی 
موسیقی آوازگروهی چندصدایی در ایران و کاربرد 
این موسیقی در ساخت آثار فرهنگ شفاهی و ضمن 
از  آواز جمعی  اثر چند صدایی  آن زمان  تا  این که 
نشده  اجرا  و  ساخته  کرمان  و  ایران  شرق  جنوب 
شد  انجام  »مهروطن«  گروه  دست  به  کار  این  بود، 
از 100  اکنون تعداد آن  آثار متعدد کرمانی که  با  و 
اثر هم بیشتر شده، رپرتواری بیش از کل آثار کرال 
ایرانی ساخته شده در این ژانر برای موسیقی کرمان 

به وجود آمده است.
 پس از موفقیت های مکرر آثار کرمانی در چشنواره 
آلبوم  به صورت  آثار  این  المللی،  بین  و  ملی  های 
و  »اتلک«  خانه«،  »مکتب  »مفشو«،  موسیقی  های 
کتاب پارتیتورهای»یشکی«، »کاروونسرا«، »پخ پخو« 
های  نام  با  آتی  های  آلبوم  و  شد  منتشر  »پته«  و 
»ماچُلس«، »عام آوا«، »هفت سین« و »کماچ« و کتاب 
های »آُشق«، »کوچه بازار« و »قوتو« در حال تدوین 

و انتشار هستند. 
در مجموع حدود 300 پروژه مشاغل وخواراکی ها 
و آداب و رسوم و بازیها و لهجه و گویش و اماکن 
تاریخی و موزه های کرمان در حال تولید و انتشار 

است که برخی پروژه های اجرایی آنها با نام اپرای » تل ابلیس«  و » اّ » در حال 
)آواز  ها«  شالباف  »قیام  اکتاپالی  پروژه  نیز  ماه   شهریور  هستند.  ریزی  برنامه 
گروهی و حرکات مدرن( به پاسداشت جان فشانی های شالباف های 150 سال 
پیش با استقبال بی نظیر مردم کرمان و رسانه های ملی قرار گرفت و 17 شب 
روی صحنه رفت تا از شالباف های عزیز کرمانی یاد شود. اجرای گروه »مهروطن« 
در برج میالد با آهنگ »قوتو«، »مفشو«، »دووتو«، شور فوق العاده ای در سالن به 

وجود آورد و ایران را با پیشینه و اصالت کرمان آشناتر ساخت.
ویژگی متمایز گروه »مهروطن« و آثار آن عالوه بر خاص بودن نوع اجرا به دلیل 
عدم استفاده از سازو نقش خوانندگان به جای سازها و همچنین لهجه و گویش 
و کلمات اصیل کرمانی و حرکت  و حتی استفاده از فواصل ریزپرده ایرانی در 
قطعات  استاندارد سازی موسیقی بر اساس جشنواره های جهانی موسیقی است 
زیرا در این حالت برای ورود به رقابت در این جشنواره ها، معیارهای سخت 
عرصه  در  پذیرش  مورد  تا  گرفت  درنظر  باید  را  موسیقی  تخصصی  و  گیرانه 
های  بین المللی باشد.از سبک های دیگر گروه »مهروطن« می توان موزیکیوم 
)music&museum ( را نام برد که برای زنده کردن موزه های کرمان و ایران 
است و تا به حال در ایران نبوده است، بدین گونه که موسیقی آوازی چندصدایی 
با شرایط  و  رونده  به صورت  و  اجرا  یک  در  ایرانی  سازهای  و  نوازی  ابزار  و 
سبک  آید.جدیدترین  در  اجرا  به  تاریخی  مکان  یک  در  رسوم  آداب  و  زندگی 
گروه »مهروطن« کرراک )choirrock(  است که ترکیب آواز جمعی و موسیقی 
روز است که مخاطبان موسیقی روز نیز بتوانند آثار با لهجه کرمانی را با رنگ و 

سازبندی موسیقی روز به شیوه ای متفاوت بشنوند.
در مجموع تمامی این فعالیت ها بهانه ای برای رشد جوانان و نوجوانان کرمانی 
در عرصه فرهنگ و هنر جهانی و همچنین معرفی هنر کرمان به دنیای هنر است. 

از دیگر فعالیت های موسسه »نسل مهر کرمان« راه اندازی گروه موسیقی »اتلک« 
کودکان و نوجوانان است که بازی های کهن کرمان را به صورت چندصدایی و 
حرکات مدرن اجرا می کنند و در جشنواره های ملی حایز رتبه هستند و دو آلبوم 
»اتلک« و »ماچُلس« و دو کتاب »آُشق« و »پخ پخو« را به موسیقی کودک ایران 

اضافه نموده اند.
همچنین ارکستر کودکان 85 نفره با اجرای آهنگ های کودکانه کرمانی و گروه 
  nekooei.com کر 120 نفره »نسل مهر« برای اجرای آثار کرمان با وجود وبگاه
امکان دریافت و تهیه محصوالت موسیقی و اشعار و آهنگ های کرمانی گروه 
»مهروطن« امکان پذیر است و عالقمندان می توانند به این پایگاه هنری کرمانی 
مراجعه نمایند. روزانه تعداد بی شماری از همشهریان مقیم استان های دیگر و 

حتی خارج از کشور به این تارنما مراجعه و آثار را دریافت می نمایند.

بر فرهنگ جامعه
 
تاثیر موسیقي

فرهنگ جامعه همیشه از موسیقي تاثیر پذیرفته است و این تاثیر به شکل هاي 
آثار   ، سرود  مذهبي،  موسیقي  همچون  ژانرهایي  است.  داشته  نمود  گوناگوني 
حماسي، تراژدیک و بسیاري گونه هاي دیگر موسیقي با شخصیت هاي مستقل 
خود، جامعه را به سمت و سوی متفاوتی هدایت نموده اند.اگر به تاریخ موسیقي 
محیط  تجسمي،  هنرهاي  و  ادبیات  موسیقي،  تاثیرمتقابل  بنگریم،  جهان  و  ایران 
زیست و حتي سیاست  را به عیان مشاهده خواهیم کرد. این تاثیر فارغ از خوب و 
بد بودنش، نشان از تاثیر موسیقي در رویدادهاي فرهنگی و اجتماعي دارد.امروزه 
که رسانه هاي جهاني سعي در القا و تحمیل فرهنگ هاي خود به سایر جوامع را 
دارند، شایسته است که ما نیز با دانش، درایت و برنامه ریزی مدون به تولید آثار 
فاخر و ملي بپردازیم تا مجبور نباشیم عالوه برمصرف کننده بودن در زمینه کاال، 
مصرف کننده فرهنگ و هنر نیز باشیم و به نظر بنده این، رسالتي است عظیم بر 

اهل هنر و خرد.
در مسابقات جهاني کرال کره جنوبي شاهد حضور گروه هاي در بخش موسیقي 
محلي بودیم که با افتخار فرهنگ »جنگلي بودن« و »زندگي روي درختان« را به 
همراه آوازهاي اولیه به نمایش مي گذاشتند و با همین آثار رتبه هاي برتر جهان 
را کسب کردند اما عجیب است که ما با داشتن »چند هزار سال فرهنگ و تمدن« 
هنوز نتوانسته ایم آن گونه که باید، فرهنگ خود را در قالب موسیقي ملی و فاخر 

به جهان بشناسانیم! 
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زهرا نعمتی 
تاریخ ساز شد

زهرا نعمتی، این هنرمند گرانمایه تیرانداز در سال 1364 در کرمان پای به جهان گشود و از 
تیراندازی دلبستگی داشت. وی در سال 1383 در یک تصادف رانندگی  به  دوران کودکی 
توانایی راه رفتن خود را از دست داد و به چرخ معلولین وابسته شد. وی با وجود از دست 
دادن جنبش پاها، خود را زمین گیر و ناتوان نشان نداد و سرسختانه به تیر اندازی باکمان را 

ادامه داد.
موفقیت های قهرمانی زهرا نعمتی

زهرا نعمتی در المپیک 2012 لندن مدال طالی بازی های پارالمپیک را به عنوان نخستین و تنها 
زن در تاریخ ورزش ایران به دست آورد. در مسابقه دیگری همراه با راضیه شیرمحمدی و 
زهرا جوانمرد در مسابقه تیراندازی با کمان بانوان ایران، عنوان سومی و مدال برنز پارالمپیک 
2012 لندن را به دست آوردند.آنگاه از سوی »بنیاد بین المللی اسپورت آکورد« جایزه معتبر 
ورزشکار برتر پارالمپیک 2012 لندن را دریافت نمود. این مراسم برنده جایزه هنرمند برتر، در 
تاریخ 8 خرداد ماه 1392 )29 می 2013( در برابر کمیته بین المللی المپیک در سن پترزبورگ 

روسیه برگزار شد.
زهرا نعمتی همسر »رهام شهابی پور« عضو تیم ملی تیراندازی با کمان مردان 
معلول ایران است. این زوج قهرمان، جشن عروسی خود را پس از دریافت 

مدال طالی زهرا نعمتی در دهکده المپیک لندن 2012 برگزار کردند. 
عضویت در تیم ملی تکواندو بانوان 

زهرا نعمتی، پیش از این، عضو تیم ملی تکواندو بانوان ایران بود. وی پس 
از این که در سال 1383 در اثر سانحه رانندگی ویلچرنشین شد، به ورزش 

تیراندازی با کمان روی آورد.
پارالمپیک 2012 لندن

در   2012 تابستانی  پارالمپیک  بازی های  طالی  مدال  کسب  با  نعمتی  زهرا 
شاخه ریکرو انفرادی نام خود را به عنوان نخستین و تنها زن در تاریخ ورزش 
ایران که موفق به کسب مدال طال در سطح المپیک و پارالمپیک شده است، 
جاودانه کرد. وی هم چنین به همراه راضیه شیرمحمدی و زهرا جوانمرد که 
تیم ملی تیراندازی با کمان بانوان ایران را در قسمت تیمی تشکیل می دادند 

عنوان سومی و مدال برنز پارالمپیک 2012 لندن را به دست آوردند. 
جایزه ورزشکار برتر پارالمپیک 2012 لندن

آکورد«  اسپورت  بین المللی  »بنیاد  سوی  از   2013 می   29 در  نعمتی  زهرا 
شد.  لندن   2012 پارالمپیک  برتر  ورزشکار  معتبر  جایزه  دریافت  به  مفتخر 
کمیته  رئیس  حضور  با  آکورد  اسپورت  منتخبین  جوایز  اهدای  مراسم 
بین المللی المپیک، رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش روسیه و روسای 
در  جایزه  این  دریافت  برای  معرفی شده  نامزدهای  و  جهانی  فدراسیون های 

شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شد.

مازیار ناظمی، مدیرکل روابط عمومی و  امور  بین الملل وزارت ورزش و 
جوانان در وبالگش نوشت :خسته از کار برگشتم دهکده، دیدم کامال شلوغ 
است ! متوجه شدم که جشن نامزدی یک زوج قهرمان برپاست، زهرا نعمتی 
و رهام شهابی پور. هر دو همشهری، هر دو ملی پوش، هر دو قهرمان. عروس 
خانم این جشن، البته رکورد دار است و تاریخ ساز. زهرا خانم نعمتی دختر 
کرمانی تیم ملی تیر و کمان معلوالن ایران سال  هشتاد و سه  در یک حادثه 
رانندگی ویلچر نشین شد.زندگی بر او سخت شد اما تمام نشد. با همت و 
پشتکار زیاد ادامه داد و امروز اولین زن طالیی ایران است. زهرا خانم نعمتی، 
در دهکده بازی ها و در مراسم کوچک و مختصری و با حضور ورزشکاران 
و ورزش دوستان، زندگی مشترک خود را با »رهام شهابی پور« که او هم 
کرمانی و عضو تیم ملی است جشن گرفت و البته ما هم بودیم! »زهرا نعمتی« 
المپیک شد تا اولین ورزشکار معلول تاریخ ورزش  موفق به کسب سهمیه 
در  می آورد.  دست  به  را  المپیک  بازیهای  در  جواز حضور  که  باشد  ایران 
نهایی مسابقات  نیمه  آسیا و در مرحله  قهرمانی  تیروکمان  رقابت های  ادامه 
ریکرو انفرادی کسب سهمیه زنان، زهرا نعمتی به مصاف کمانداری از ویتنام 
رفت و با نتیجه هفت بر سه موفق به کسب سهمیه المپیک ریو شد. نعمتی 
اولین ورزشکار معلول ایرانی است که عالوه بر سابقه قهرمانی در بازی های 
به دست  را هم  المپیک  پارالمپیک، موفق شده است که سهمیه حضور در 
آورد تا هر دو رویداد المپیک و پارالمپیک را با هم تجربه کرده باشد. آن هم 

تجربه ای منحصر به فرد.

مازیار ناظمی در جشن نامزدی زهرا نعمتی و رهام شهابی پور 

جشن نامزدی دختر طالیی ایران
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زهرا نعمتی، مشاور استاندار شد
در جلسه انعقاد تفاهم نامه زهرا نعمتی با باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت 
کرمان،  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا  سوی  از  حکمی  طی  کرمان،  مس 
المپیک  ایران در  زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ورزشی جمهوری اسالمی 

2016 ریو به عنوان مشاور امور ورزشی استاندار کرمان منصوب شد.
متن این حکم بدین شرح است:

تعالی  بسمه 

نعمتی  زهرا  سرکارخانم 
                                    

ضمن عرض تبریک به مناسبت کسب سهمیه و افتخار بزرگ پرچمداری کاروان 
مراتب  به  عنایت  با  و  ریو   2016 المپیک  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ورزشی 
امور  در  اینجانب  مشاور  عنوان  به  وسیله  بدین  سرکارعالی،  جهانی  افتخارات 

ورزش منصوب می شوید.
ورزش  پیش  از  بیش  توسعه  و  تقویت  شاهد  شما  پشتکار  و  تالش  با  است  امید 
همگانی و قهرمانی در بین جوانان به ویژه زنان و دختران در استان کرمان باشیم.
توفیق روزافزون، سعادت و سالمت شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.

رزم حسینی  علیرضا 
کرمان استاندار 

و  آسیایی  بانوی  اولین  ایرانی،  ورزشکار  اولین  نعمتی  زهرا  است؛  گفتی 
در  هم  و  المپیک  در  هم  توانسته  که  است  تاریخ  ورزشکار  سیزدهمین 
پارالمپیک کسب سهمیه کند )در ریو 2016( وی همچنین با تصمیم کمیته 

ملی المپیک ایران به عنوان پرچمدار ایرانی در بازی های المپیک تابستانی 
بانوی مسلمان معلول است که  با این حساب اواولین  انتخاب شد.   2016

پرچمدار کاروان المپیک یک کشور شده است.
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- سفیر صلح سازمان یونسکو
- جزو 25 رویداد برتر پارالمپیک جهان در طول 25 سال

-  سخنرانی در سازمان ملل به عنوان نماینده ورزشی معلوالن جهان
- دریافت جایزه اسپورت آکورد به عنوان ورزشکار برتر سال

- دریافت تندیس و دیپلم افتخار از کمیته پارالمپیک آسیا
 به عنوان ورزشکار زن برتر سال

- جزو 50 چهره تاثیرگذار ورزش پارالمپیک جهان
- جزو 10 تیرانداز برتر جهان، جزو 10 رویداد برتر پارالمپیک 2012 

- الگوی زنان ورزشکار مسلمان و ورزشکار برتر سال از طرف سازمان  
حمایت از ورزش جهان 

- کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک 2016 ریو
- پرچمدار کاروان ورزشی ایران در المپیک 2016 ریو

برخی از افتخارات
 زهرا نعمتی 



 کشف گرمابه اي منحصر به فرد
 در سیرجان

و  سنگ  قلعه  کاوش  هیأت  سرپرست  امیرحاجلو،  سعید 
استادیار گروه باستان شناسي دانشگاه جیرفت با بیان این 
مطلب گفت: نخستین فصل کاوش هاي باستان شناسي در 
سیرجان  قدیم  شهر  فرهنگي  منظر  مطالعه  و  سنگ  قلعه 
دستاوردهاي مهمي در پي داشت. وی گفت: کاوش هاي 
باستان شناختي در دامنه هاي شمالي قلعه سنگ به کشف 
به  آن  شرقِي  دامنه هاي  در  و  سنگ تراشي  کارگاه  یک 

کشف یک گرمابه بزرگ منجر شد. 
 به گفته این باستان شناس، بر پایه دستاوردهاي اولیه پژوهش ها، دامنه شمالي 
محوطه قلعه سنگ در سده هاي ششم تا نهم هجري بخش کارگاهي شهر بوده 
به  احتمااًل  این قسمت  از ساخت و سازهاي سالم تر در  تعداد محدودي  و 

دوران پس از ترک شهر )صفوي یا پس از آن( تعلق دارند.
 این در حالي است که دامنه شرقي قلعه سنگ، یکي از بخش هاي مهم این 
شهر در سده هاي ششم تا نهم هجري بوده است. وي وجود بارویي قطور با 
َمردَگردهاي روي آن و همچنین پیدایش گرمابه اي به وسعت 180 متر مربع 
را بیانگر اهمیت این بخش از شهر دانست و افزود: گرمابه پیدا شده در دامنه 
شرقي قلعه سنگ احتمااًل در سده ششم پایه گذاري شده و تا سده نهم مورد 

استفاده بوده است. 
 امیر حاجلو با اشاره به این که این گرمابه، یکي از کامل ترین گرمابه هایي 
است که تاکنون از کاوش هاي باستان شناسي در ایران به دست آمده است، 
کرد : تقریبًا اغلب گرمابه هایي که پیش از این در سراسر ایران در جریان 
یک کاوش باستان شناسي به دست آمده اند، فاقد برخي از فضاهاي اصلي 
و فرعي یک گرمابه هستند؛ به بیان دیگر، پیش از این به ندرت همه اجزا و 
عناصر معماري گرمابه به صورت یکجا و در کنار هم کشف شده اند. به گفته 
او بر این اساس، گرمابه قلعه سنگ از دو حیث، یکي وسعت و تعدد فضاها 

و کامل بودن عناصر معماري و دیگري از نظر قدمت حایز اهمیت است. 
 این باستان شناس گفت: سلسله مراتب فضایي گرمابه کشف شده در قلعه 
به  دقیق مسیرهاي ورودي و دسترسي  بازسازي  به گونه اي است که  سنگ 
فضاها، مراحل استحمام، سیستم آب رساني، سیستم سوخت رساني و گرمایش 
آب خزینه ها و سیستم گرمایش فضاها امکان پذیر است. او افزود: از عناصر 
فضایي این گرمابه مي توان به ورودي، سربینه با آجرهاي شش ضلعي در 
کف، یک حوض و یک سکو در سربینه، میان َدر، گرمخانه، خزینه اصلي، 
فضاي شاه نشین با دو حوض آب گرم و سرد و یک حوض آب ولرم، اتاق 

یا  تون  پزشکي )حجامت و فصد(،  اتاق  تنظیف و سلماني، 
آتش خانه و ورودي آن به زیر خزینه اصلي، اتاق چاه آب و 
حوض هاي بزرگ و کوچک در فضاهاي مختلف اشاره کرد 
اندود  با ساروج  همگي  اتاق چاه آب،  و  سربینه  به جز  که 

شده اند. 
اینکه  بیان  با  دانشگاه جیرفت  باستان شناسي  استادیار گروه   
گرمابه،  این  کشف  از  پس  اقدام  ضروري ترین  و  نخستین 
حفاظت از این آثار بوده است اظهار کرد: بر این اساس، به 
مرمت  براي  کارشناسانه  و  بلندمدت  برنامه ریزي  لزوم  دلیل 
گرمابه و تأمین اعتبارات الزم، برنامه مرمت آن به سال آینده 
تمامي  کاوش،  فصل  نخستین  پایان  از  پس  و  شد  موکول 
عناصر معماري کاوش شده، به طور کامل پُر شدند. او افزود: 
در بررسي هاي پیمایشي هیأت کاوش پیش از آغاز کاوش ها، 
شواهدي را از ابزارهاي سنگي نظیر تیغه، سرپیکان و سنگ 
قلعه سنگ کشف کرد که  اي  پناهگاه هاي صخره  مادر در 
تاکنون نظیر آن گزارش نشده بود. به گفته وي، این ابزارها 
احتمااًل به بازه ي زماني نوسنگي تا هزاره چهارم پیش از میالد 

تعلق دارند، پس از آن زمان نیز احتمااًل در دوران ساساني استقراري متمرکز 
)به صورت شهر، شهرک یا روستا( در پیرامون تپه شاه فیروز شکل گرفته 
این که  بیان  با  او  بوده است.  اولیه شکل گیري شهر قدیم سیرجان  که هسته 
پس از آن در صدر اسالم، سکونت از این بخش به محل قلعه کافر در شرق 
روستاي عزت آباد جابه جا شده و شهر سیرجان در این مکاِن جدید شکل 
گرفته است، افزود: این شهر تا سده چهارم هجري کرسي کرمان بوده و تا 

سده ششم هجري به حیات خود ادامه داده است. 
از سده چهارم هجري،  این شهر  با  اضافه کرد: همزمان  باستان شناس  این   
سکونت در دامنه جنوب غربي قلعه سنگ با ساخت بارویي قطور و بلند و 
برخي ساخت وسازهاي داخلي آغاز شده و تا سده ششم هجري، به صورت 
متروک  با  و  گفته  به  است.  داده  ادامه  به حیات خود  کافر  قلعه  با  همزمان 
شدن شهر قدیم سیرجان )قلعه کافر( در سده ششم هجري، مرکزیت شهري 
سیرجان از قلعه کافر به قلعه سنگ منتقل شده و با گسترش ساخت وسازها 
در چهار طرف کوه قلعه سنگ و تقویت آن با دو بارو و بیش از چهل برج، 
شهر سیرجان در این مکان از سده ششم تا نهم هجري گسترش یافته است. 
او اضافه کرد: اگرچه از پیرامون قلعه سنگ، مواد فرهنگي از عصر صفویان 
)سده هاي دهم و یازدهم( نیز به دست آمده است، اما تنوع کم و شمار اندِک 
صفوي  دوره  در  شهر  این  جمعیت  کاهش  بیانگر  دوره،  این  فرهنگي  مواد 
قلعه  کاوش  هیأت  کرد:  تاکید  سنگ  قلعه  کاوش  هیأت  سرپرست  است.  
سنگ همچنین در این فصل از کاوش اقدام به ایجاد یک ترانشه افقي 20 در 
10 متر در دامنه شمالي قلعه سنگ و دو ترانشه افقي 10 در 10 متر در دامنه 
شرقي آن کرد. به گفته این باستان شناس، همچنین براي روشن شدن وضعیت 
عرصه و حریم قلعه سنگ و جلوگیري از پیشروي باغ هاي پسته، 13 گمانه 
تعیین عرصه و حریم ،در محدوده شمالي، غربي و جنوب غربي قلعه سنگ 
ایجاد شد و به دلیل کمبود بودجه و ناکافي بودن زمان، تعیین وضعیت عرصه 

و حریم در جبهه هاي جنوبي و شرقي به فصول بعدي کار موکول شد. 
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سرلشگر قاسم سلیمانی به ابراهیم حاتمی کیا انگشتر هدیه داد. سردار سرلشگر 
انگشتری  پاسداران،  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  حاج  پاسدار، 
"مدافع حرم" را به ابراهیم حاتمی کیا کارگردان فیلم سینمایی بادیگارد هدیه داد.

سردار قاسم سلیمانی، فرمانده رشید سال های دفاع مقدس و از افتخارات امروز 
جهان اسالم، چندی قبل نیز پس از تماشای فیلم سینمایی»چ«، متنی را خطاب به 
هنرمند ارزشی کشورمان، آقای ابراهیم حاتمی کیا ارسال کرد. متن این نامه که 
طبق وعده قبلی پژمان لشگری پور مدیر پروژه»چ« و همزمان با شب تولد ابراهیم 

حاتمی کیا در وبگاه فیلم سینمایی»چ« قرار گرفت، به شرح زیر است:

هدیه  و نامه سردار سلیمانی به حاتمی کیا 

                                                                        
                                                                                     بسم اهلل الرحمن الرحیم

به: سردار هنر، برادر عزیز، جناب آقای حاتمی کیا
از : سرباز اسالم و ایران

با سالم؛ 
فرصتی شد پس از مدت ها فیلم "چ" را ببینم. با دیدن آن صحنه ها، به یاد غربت دیروز ایرانی ترین ایرانی ها و اسالمی ترین اسالمی ها، ایثارگران فداکاری که فرصت 

یافتید با هنر قابل تقدیر خود، یک نمونه از هزاران نمونه اعجاب آور آنان را به تصویر بکشید و بر مظلومیت امروز همان چهره های فراموش شده، گریه کردم.
برادرم از طعنه ها و سرزنش ها نهراسید و به سیمرغ های دنیوی هم فکر نکنید و این راه را ادامه دهید. سیمرغ شما وجدان های بیدارشده بر اثر این حقیقت ارزشمند 

ارائه شده و اشک های غلتانی است که بر گونه ها جاری ساختید.
جنت الهی برخاسته از دعای مادران شهیدان و مجروحان سال ها بر بستر افتاده، مبارک تان باد.

برادرت                                                                                                                                                           
سلیمانی قاسم 
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حسن پالرک 
جایگزین رستم قاسمی شد 

مهندس  حکمی  طی  جمهور،  رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  دکتر 
در  برگزید.  رییس جمهور«  اول  معاون  »مشاور  عنوان  به  را  حسن پالرک 
ایران  اقتصادی  به اولویت روابط  با اشاره  حکم معاون اول رییس جمهور 
و عراق، بر تالش برای رفع موانع، پیگیری توافق ها و تفاهم ها و نیز اتکا 
اقتصاد  گرایی  برون  پیشبرد  برای  اقتصادمقاومتی  ابالغی  های  سیاست  بر 
رییس  اول  معاون  است.  شده  تاکید  نفتی  غیر  صادرات  توسعه  هدف  با 
جمهور همچنین از تالش ها و خدمات مهندس رستم قاسمی در طول مدت 

مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.
متن کامل حکم جهانگیری به شرح ذیل است:

                                           بسمه تعالی

جناب آقای حسن پالرک
نظر به مراتب تعهد،  شایستگی و توانمندی های شما، به موجب این حکم 

جنابعالی را به سمت»مشاور معاون اول رییس جمهور« بر می گزینم.
با جمهوری عراق،  اقتصادی  اولویت دولت در توسعه روابط  به  با عنایت 
از مجموعه توانمندی های کشور در جهت رفع  بهره گیری  با  الزم است 
برون گرایی  پیشبرد  از جمله  اقتصادی دو کشور  روابط  موانع و گسترش 
اقتصاد  ابالغی  های  سیاست  بر  نفتی(مبتنی  غیر  صادرات  اقتصاد)توسعه 
مقاومتی اعتالی این روابط و پیگیری تحقق توافق ها و تفاهم های حاصله 
و جمهوری  ایران  اسالمی  اقتصادی جمهوری  مشترک  عالی  کمیسیون  در 
عراق باهمکاری بخش های دولتی به ویژه طرف ایرانی کمیسیون مشترک 
بخش خصوصی  توان  و  ظرفیت  از  گیری  بهره  نیز  و  کشور  دو  اقتصادی 
اقدام نموده و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی 

دولت تدبیر و امید منشاء تحوالت و خدمات بیشتری باشید.
اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

برنامه دولت برای
 »جذب ایرانیان خارج از کشور«

دولت یازدهم نیز تاکنون تاکیدات مختلفی برای استفاده از این نخبگان داشته 
است و در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم کرد 

که نخبگان مقیم خارج از کشور می  توانند با تکمیل فرم ثبت  نام در سامانه
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 رزومه خود را ارائه کرده تا پس از بررسی اولیه، برای پذیرش آنها از سوی 
پایگاه تخصصی همکار اقدام شود.

الزم به ذکر است که بعد از پذیرش، تسهیالتی همچون مبلغ 450 میلیون ریال 
برای پرداخت حقوق به مدت یک سال، مبلغ 200 میلیون ریال به عنوان اعتبار 
امکانات  از  بهره مندی  برای  استقرار  فضای  اختصاص  و  فناوری  و  پژوهشی 

تخصصی و آزمایشگاهی، در اختیار آنان قرار گیرد.
اما این موضوع، تنها مصداق همکاری و جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور 
نبوده و بر اساس ابالغیه جدید هیات دولت، اعالم شده است که حسب مصوبه 
5 اسفندماه کابینه، اساتید و دانش اموختگان برجسته ایرانی غیرمقیم، در قالب 
قرارداد پیمانی 1 ساله، عضو هیات علمی مراکز آموزش عالی کشورمان خواهند 

شد.
مجوز  ردیف   100 ساالنه  است  شده  موظف  نیز  مدیریت  سازمان  همچنین 
کند  تامین  سال   2 مدت  به  را  مصوبه  این  نیاز  مورد  علمی  هیئت  استخدام 
و  علوم  ذیل وزارتخانه های  متمرکز،  قالب ردیف  در  نیز  نیاز  مورد  اعتبار  و 

بهداشت، پیش بینی می شود.
در عین حال، مصوبه دولت تاکید کرده است که به منظور فراهم شدن بسترهای 
اشتغال، کارآفرینی و جذب متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم، در بخش 
بنیاد ملی نخبگان موظف است ضمن تدوین بسته های حمایتی،  خصوصی، 
های  پایگاه  توسعه  و  شناسایی  طرح  مصوبه،  این  ابالغ  زمان  از  ماه   2 ظرف 
تخصصی همکاری با این نخبگان را به تصویب هیئت امنا برساند و سازمان 
مدیریت هم به پیشنهاد این بنیاد، منابع مورد نیاز را در ردیف مستقلی ذیل بنیاد 

ملی نخبگان، در بودجه ساالنه پیش بینی خواهد کرد.
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 راه اندازی مجموعه کارگاهی 
استاندارد  و آزمایشگاهی همکار 

در واحد کرمان
 

دانشگاه  در   2 و   1 تجمیع  طرح  اجرای  به  اشاره  با  میرزاده،  حمید  دکتر 
آزاد اسالمی بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، اظهار داشت: 
هزینه ها،  کاهش  جهت  در  دانشگاه  ساختاری  تشکیالت  در  »بازنگری 
چابک سازی سیستم و تسریع در انجام امور از جمله ضرورت های اجرای 
دانشگاه   2 تجمیع  طرح  اجرای  با  و  راستا  همین  در  و  بود  طرح  این 
عنوان  به  واحدها  بقیه  ترتیب  بدین  که  گرفت  شکل  استان  اسالمی  آزاد 
اینکه  بیان  با  می شوند.«او  تلقی  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  خوشه های 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  قبولی  قابل  اتوماسیون  سیستم  حاضر  حال  در 
بخش  دانشگاهی  واحدهای  حاضر  حال  »در  گفت:  است،  شده،  برقرار 
به سازمان مرکزی  الکترونیکی  به صورت  پرونده های خود را  از  عمده ای 
با  واحدها  مراودات  اغلب  در  کاغذ  ترتیب  این  به  که  می کنند  ارسال 
سازمان مرکزی حذف شده و این امر باعث سرعت بخشی به امور، کاهش 
هزینه ها، هماهنگی بین واحدها و افزایش بهره دهی سیستم می شود«. دکتر 
بسیار  هماهنگی  خوشبختانه  حاضر  حال  »در  کرد:  نشان  خاطر  میرزاده 
باالیی بین دانشگاه های آزاد اسالمی استان و سازمان مرکزی شکل گرفته 
و تمام مسئوالن دانشگاه دلسوزانه برای ارتقای کیفی آموزش عالی فعالیت 
کشور  تکمیلی  تحصیالت  بار  56درصد  که  این  بیان  با  وی  می کنند«. 
دانشجویان  30درصد  »تقریبًا  گفت:  است،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  برعهده 
دانشگاه آزاد اسالمی تا پایان سال 94 دانشجوی مقاطع تحصیالت تکمیلی 
در رشته های مختلف هستند. براساس سند چشم انداز 1404 مقرر شده بود 
که کشور در پایان سال 1404 به این رقم برسد و این در حالی است که 
می کند«. پیدا  دست  مهم  این  به   94 سال  پایان  تا  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

دانشگاه  همکار  آزمایشگاه های  سامانه  فعالیت  به  اشاره  با  میرزاده  دکتر 
آزاد اسالمی)ساها(گفت:»در این سامانه حدود 7400 آزمایشگاه و 3600 
کارگاه به صورت تجمیعی و هم افزایی به عنوان یک آزمایشگاه ملی)طرح 
ساها(با هم همکاری دارند و یک شبکه ملی را فراهم می کنند که به همه 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و حتی دانشگاه های دولتی اجازه می دهد 
تا امروز اعالم شده که 93 هزار  که از خدمات این سامانه استفاده کنند. 

دهند.«او  ارائه  خدمات  سامانه  این  در  می توانند  دستگاه 
به  علمی  هیات  عضو  هزار   26 حاضر  حال  »در  افزود: 
واحدها معرفی شده و این اختیار به واحدها داده شده که 
دارای  که  متقاضیانی  قرارداد  کار  مصاحبه  انجام  از  پس 

شرایط الزم هستند را انجام دهند.«
علمی  بزرگ  گنجینه  یک  امروز  کرد  تاکید  میرزاده  دکتر 
فناوری و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی شکل گرفته 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  تحقق  و  انقالب  خدمت  در  تا 
ثروت  به  تبدیل علم  و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  بر  مبنی 
باشد. او با بیان این که در حال حاضر 77 مرکز رشد و 
وجود  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  دانش بنیان  شرکت   470
دارد، گفت:»باید تا پایان سال تعداد مراکز رشد از 96 به 
150 مرکز و تعداد شرکت های دانش بنیان به 800 شرکت 
مرکز رشد  برسد و همه واحدها حتی واحدهای کوچک 
آزاد  دانشگاه  مسئوالن  از  میرزاده  باشند.«دکتر  داشته 
اسالمی استان کرمان خواست که اجرای طرح های ساها، 
و  ماندگار  فرهنگی  های  طرح  دانش بنیان،  اقتصاد  شفا، 
در  تمام  و  تام  ضرورت  یک  عنوان  به  را  اساتید  جذب 

تاکید  پایان  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  دهند.  قرار  خود  کار  دستور 
اقتصاد  توسعه  جهت  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  حرکت  »پایه های  کرد: 
اثر بخشی  نیازهای کشور و و  دانش بنیان، توسعه تحصیالت تکمیلی، رفع 

است.« دانشگاه 

 مصوبات جلسه
واحدهای  در  شفا  طرح  و  ساها  طرح  پیشرفت  گزارش  جلسه  این  در 
استان کرمان توسط دبیر هیات امنا ارائه و مقرر شد مجموعه کارگاهی و 

آزمایشگاهی همکار استاندارد در واحد کرمان راه اندازی شود.
در رابطه با موضوع تعیین نحوه اداره واحدهای اقتصادی استان کرمان با 
استان  واحدهای  پیشنهادی  دانش بنیان  شرکت های  و  اقتصادی  های  طرح 

به شرح زیر موافقت شد:
ده   )CHP( حرارت  و  برق  همزمان  تولید  کوچک  مقیاس  مولد  احداث 
مگاواتی در دو فاز 5 مگاواتی و احداث مجتمع تجاری و اداری با زیربنای 
پنج ستاره  هتل  احداث  با  این جلسه  در  مربع. همچنین  متر   9000 تقریبی 
در محل کاروانسرای وکیل کرمان پس از تنظیم تفاهم نامه همکاری مابین 
صندوق احیا و بهره برداری از بناها و مکان های تاریخی با در نظر گرفتن 

یک سری شرایط خاص موافقت شد.
واحدهای  رشد  مراکز  توسعه  و  فعالیت ها  گزارش  است  ذکر  به  الزم 
دانشگاهی در استان کرمان توسط دکتر آل طه دبیر هیات امنا ارائه و مقرر 
شد مراکز رشد واحد کرمان حسب موافقت ریاست دانشگاه به ساختمان 
که  شد  مصوب  جلسه  این  در  همچنین  شود.  منتقل  سابق  هماهنگی  ستاد 
تامین  و  الزم  های  مجوز  اخذ  با  مذکور  ساختمان  و  ماهان  مرکز  زمین 
در  آکسفورد  واحد  هماهنگی  با  زبان های خارجی  کالج  احداث  به  اعتبار 
تا  همچنین  یابد.  اختصاص  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  و  انگلستان 
کالس های  تشکیل  موقت  محل  آکسفورد،  زبان  کالج  پروژه  تکمیل  زمان 

دوره مذکور نیز در این محل خواهد بود.
در این جلسه گزارش کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنای 
و  ارائه  کمیته  ریاست  توسط  قبلی  مصوبات  اجرای  خصوص  در  استان 
مقرر شد رئیس دبیرخانه هیات امنا نسبت به تحقق مصوبات پیگیری های 

الزم را انجام دهد.
این  در  کرمان  استان  سرمایه گذاری  و  اقتصاد  شورای  اعضای  همچنین 

انتخاب شدند. جلسه 
مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  مهدی  محمد  دکتر  جلسه  این  در 
مدیر  دعایی  محمود  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  و  اسالمی  شورای 
در  خود  نظرات  بیان  به  نیز  داشتند  حضور  که  اطالعات  روزنامه  مسئول 

خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه پرداختند.
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کرمان و کتاب

بم، بودن یا نبودن

گاراژیان  دکترعمران  نویسندگان: 
             دکتر لیال پاپلی یزدی 

اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
         و مجتمع آموزش عالی نیشابور 

اطالعات موسسه  انتشارات: 

سیرجان عامیانه  فرهنگ 
گردآورنده: مهری موید محسنی

انتشارات: مرکز کرمان شناسی 

تذکره شاعران کرمان
کرمان( )ستارگان 

اندوهجردی بهزادی  نویسنده: دکتر حسین 
انتشارات: مرکز کرمان شناسی  

 

آئینه تاریخ جیرفت در 
رفعتی حسین  نویسنده: 

انتشارات: مرکز کرمان شناسی 

همی کرمون خودمو
مخترع دکتر شهین  نویسنده: 

ولی انتشرات: 
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کسانی که توفیق تشرف های متعدد به عتبات عالیات را دارند، شاهد تغییرات 
محسوس و قابل توجهی در حرم های شریف بوده اند و در طی زیارت قدر 
کار  مشغول  را  زیادی  هنرمندان  و  کاران  کاشی  معماران،  مهندسان،  مسلم 
مشاهده کرده اند. معمواًل هنگام مشاهده افرادی که توفیق خدمت به حرم های 
شاهد  آیا خود  که  می رسد  ذهن  به  این سؤال  یافته اند،  را  ائمه)ع(  شریف 
کرامات و یا عنایات ائمه)ع( بوده اند و یا خاطره ویژه ای از این خدمت دارند؟
من نمی خواهم از عنایت های خاص به افراد سخن بگویم، تنها به ذکر مواردی 

کوتاه بسنده می کنم.
آقای دکتر ساحلی، عضو هیات علمی دانشگاه و دارای سه دکتری از کشور 
تاریخ تحصیل  باستان شناسی و  ژئوفیزیک،  آمریکا است. وی در رشته های 
کرده و برای گمانه زنی در کربال در موضوع ژئوفیزیک با ما همکاری نزدیک 

دارد.

تنها جایی که آب 
سرباال حرکت می کند

ایشان بر اساس محاسبات ژئوتکنیک می گفت که تنها نقطه ای در جهان که 
آب در آن باز می گردد و برعکس حرکت می کند کربال است )آب رو به باال 

حرکت می کند(.
آنجا  از  و  می آید  ابوالفضل )ع(  آقا  حرم  جلوی  تا  خیمه گاه  طرف  از  آب   

می چرخد و در حالت سرگردان و با شدت زیاد رو به باال حرکت می کند.
شاید چون آب نمی خواهد به حرم مطهر وارد شده و باعث تخریب حرم شود 

اگر چه سطح آب در خود حرم باال است.
 دکتر صالحی، یکی دیگر از کارشنان ستاد می گوید: وقتی این حرکت آب 
را بررسی کردیم، مشاهده کردیم که این حرکت آب، طبیعتًا ماسه بادی های 
زیر حرم را با خود می برد و شن ها را از زیر حرم تخلیه کرده می کند، پس 
چرا این سازه )حرم امام حسین)ع(( تخریب نمی شود و پایین نمی آید؟ تا این 
که متوجه شدیم دو سال پیش، برای تقویت ستون های زیر حرم، بتن تزریق 

شده است.
 مسئوالن این کار می گفتند آن زمان هر قدر بتن تزریق می کردیم می دیدم 
باز هم نیاز است و پر نمی شود تا این که 20 برابر حد نیاز بتن تزریق کرد یم؛ 
بعدها متوجه شدیم این بتن ها جای ماسه بادی ها را گرفته و مانع تخریب سازه 

شده اند.

کشف نیزه شکسته های
 روز عاشورا 

نبرد عاشورا، هویدا  نیزه شکسته های  چندی پیش و حین عملیات اجرایی، 
انجام  و  بررسی  دست  در  اکنون  و  منتقل  ایران  به  ها  آن  شدند،  و  کشف 
تاریخی موجود،  استنادهای  به همه  توجه  با  باشند.  آزمایشات گوناگون می 
صحنه ای که امروز به عنوان مقام و بارگاه حضرت سیدالشهدا)ع( و حضرت 
نبرد کربال و محل دفن  نقطه وقوع  دقیقا  ابوالفضل عباس )ع( می شناسیم، 
شهدای کربالست و یکی از مراکز مذهبی است که هیچ کس تردیدی در مورد 
این مکان هم از نظر وقوع حادثه کربال و هم از نظر دفن شهدای کربال ندارد. 
ما در دو موضع در داخل حرم در اطراف ضریح سیدالشهدا)ع( را حفاری 
کردیم که یک مرحله با عمق یک و نیم متر برای تعویض و زیرسازی سنگ 
به  ها  ستون  تقویت  برای  هم  مرحله  یک  و  حسین  امام  ضریح  تعویض  و 
الحرمین، در صحن  بین  در  که  هایی  زنی  گمانه  در  بود.  گنبد  ترفیع  منظور 
با  تا 8 متری  العباس )ع( داشتیم، در عمق 6  حضرت زینب)ع( و در کف 
از فلزات اکسیده در  اشیایی برخورد داشتیم که فلزات اکسید شده)تجمعی 
خاک( رسیدیم که بدون شک همان نیزه  شکسته های بوده است. اینجا بود که 
صحنه های کربال ًبرای ما مجسم شد. این اشیاء فلزی به احتمال زیاد ادوات 
جنگی روز عاشوراست به همین جهت برای انجام پاره ای از آزمایش های 
دقیق به منظور شناخت خاک و استحکام آن برروی تربتی که در داخل آنها 
قرار گرفته بود، به ایران منتقل و در یکی از شهرستان ها در حال نگهداری و 

بررسی  دقیق است.

 کشف نیزه های شکسته
سردار مهندس حسن پالرک   نبرد عاشورا

متولد: رفسنجان  -
- معاون سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت

    و مدیرعامل سابق ایمیدرو
- رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات

- مشاور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور 

به  را  خود  سریعتر  هرچه  که  دادند  اطالع  من  به  گذشته  سال  عاشورای 
شهرستان مربوطه برسانم ومن نیز باالفاصله عازم محل شدم. ماجرا از این 
قرار بود که رگه هایی به رنگ سرخ در گمانه هایی که در صندوق محل 
نگهداری تربت و فلزات اکسید شده بود، دیده می شد که از شب عاشورا 

این رگه ها پدیدار شد و تا ظهر عاشورا نیز وجود داشت.
بار  تن  بودیم حدود200  ناچار  گنبد  ترفیع  برای  امام حسین)ع(  حرم  در 
تقویت  ستون ها  باید  امر،  این  برای  طبیعتًا  که  کنیم  اضافه  فعلی  برگنبد 
می شد تا بتوانند این بار را تحمل کنند، همزمان با این کار تصمیم گرفته 
شد که ستون ها را الغر شوند تا فضای اطراف ضریح بیشتر شود. طرح های 
مختلفی برای این مسئله ارائه شد و ما برای اطمینان از موفقیت این طرح، 
اقدام به ساخت نمونه ستون های حرم کردیم و همان اندازه وزن بر روی 
با  که  فعلی  طرح  به  نهایت  در  تا  کردیم  آزمایش  و  کرده  بارگذاری  آن 
دو  توسط  طرح  این  رسیدیم.  است  شده  طراحی  دنیا  برتر  تکنیک های 
بنان(  پروفسور  برادران   ( آمریکا  در  مدرس  ایرانی  متعهد  شیعه  دانشمند 

ارائه شده است.

ماجرای خونین شدن تربت کربال 
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وقتی آب
 به مرخصی می رود

اما یکی از مشکالت اساسی ما بعد از دو سال مطالعه، باال بودن سطح آب های 
زیرزمینی در حرم امام حسین)ع( بود، یعنی یک متر و نیم از باالی ستون های 
حرم حضرت سیدالشهدا)ع(. وقتی حفاری می شد به آب می رسیدیم و این 
تا هشت  به محض شروع عملیات  اما  بود  پروژه  انجام  برای  بزرگی  مشکل 
متر حفاری، ذره ای با آب برخورد نکردیم، انگار آب یک دفعه مرخصی رفته 
است تا ما کارمان را انجام دهیم و دوباره بازگردد. همین باعث شده زمان بندی 
ساخت هر ستون که شش ماه پیش بینی شده بود به سه ماه کاهش پیدا کند 
چون دیگر آب مزاحمتی برای ما ایجاد نمی کرد. جالب این که وقتی چند 
سال پیش سنگ حرم را عوض می کردیم حتی در عمق یک متری هم به آب 
می خوردیم اما اکنون خبری از آب نبود که نبود. طی سال های گذشته و در 
حین انجام پروژه های مختلف، به کرات با این کرامات برخورد کرده و ناظر 

عنایات متفاوتی بوده ایم. 
اتمام صحن حضرت زهرا)س( که اگر همین گونه پیش برود تا یک سال و نیم 
دیگر آماده است. این صحن از مسجد النبی)ص( هم بزرگ  تر خواهد بود و با 

ساخت آن، حرم امام علی)ع( 20 برابر بزرگ تر می شود.
 اتمام صحن حضرت زینب)س( که 180 هزار متر است. شش سال هم برای 
این طرح زمان دیده شده است که البته سعی خواهد شد پنج ساله ساخت آن 
را به اتمام برسد. در کاظمین هم صحن صاحب الزمان)عج( 70 هزار متر است 
که با صحن امام رضا)ع( 80 هزار متر می شود و سعی بر آن است که سه ساله 
ساخته شود. در سامرا نیز که غریب و مظلوم است شعاع 300 متری اطراف 
حرم در طرح توسعه دیده شده است و در حال تملک هستیم و امیدواریم طی 
پنج الی شش سال آینده طرح توسعه سامرا هم به اتمام برسد.انشااهلل زمانی 
که پروژه ها به اتمام برسند، به اسم جمهوری اسالمی ایران و مردم شریف 
با ستاد همکاری  با ما کار می کنند  افرادی که  از  ایران خواهد بود. بسیاری 
دارند، توقع مالی نداشته و رایگان کار می کنند و تعداد کمی هم حقوق بگیرند 
که البته آنها هم خالصانه و با نیت خیر و جهت اجر اخروی مشغول کارند. 
وقتی مردم به حرم های مطهر مشرف می شوند و روند باز سازی و توسعه 
آنها را از نزدیک مشاهده می کنند، تمایل پیدا می کنند که با کمک های خود 
به ستاد بازسازی عتبات عالیات، به این روند سرعت ببخشند، خصوصا کمک 
هموطنان مقیم خارج از کشور توجه خاصی با این موضوع دارند و هدایای 

آنان خرج توسعه حرم های مطهر می شود.
به عنوان مثال، در مناقصه تأمین سنگ صحن حضرت زهرا)س( کنسرسیومی 
سنگ  از  استفاده  ما،  خواست  شدند.  برنده  بزرگ،  شرکت  چند  از  متشکل 
ستون  پایه  دارای  گرد  ستون های  طرح  اجرای  باکیفیت،  اجرای  و  مرغوب 
النبی)ص(  و باالی ستون و  تعبیه سیستم های تهویه از پایین همانند مسجد 
بود. برآورد هزینه هم  95 میلیارد تومان شد. در همه قراردادها هم  این بند 

را داریم که در صورت پیدا شدن متبرع، بخش های تبرعی از قرارداد حذف 
استان  آذرنوش  شرکت  مناقصه،  برنده  اعالم  از  بعد  روز  حدود40  می شود. 
مرکزی که بزرگ ترین کارخانه سنگ بری در ایران است، به صورت متبرعی 
انجام 60 میلیارد تومان این پروژه را متقبل شد و در نتیجه هزینه این پروژه به 
25 میلیارد تومان کاهش یافت. امیدوارم که عمر و توفیق آن را داشته باشیم 
این به یاری خدا و با دعای خیر مردم عزیز، این پروژه ها به اتمام رسیده و 

تحویل صاحبان اصلی آن گردند.

چه زمانی کار ستاد پایان می یابد؟
تا شیعه هست، ستاد عتبات عالیات هم هست و کار دارد، یکی از وظایف 
ستاد عتبات جمع آوری نذورات است، گرچه در آینده، احتماال  این حجم کار 
را نخواهد بود اما تعمیرات، نگهداری، مرمت، سازماندهی نذورات، نماینده 
ایرانیان در عتبات بودن و ارائه کمک های مشاوره ای در عتبات ادامه خواهد 

داشت. 

زمانی حتی عکس 
حرم  را  نداشتیم

می خواهم حرفی خدمت مردم شریف ایران و شیعیان گرانقدر، عرض کنم: 
یک سفره پرکرامت پهن شده است.

 ما در ایران قریب به 50 سال دسترسی مان به حرم های ائمه )ع( کوتاه بود و 
آرزوی هر یک از ما این بود که عکس ضریح امام حسین)ع( را ببینیم،  فقط 
شنیده بودیم که قبر امام حسین)ع( شش گوشه است اما حتی عکس آن را 
ندیده بودیم. در زمان جنگ رزمندگان قرارگاه رمضان، به صورت نفوذی به 
کربال رفته بودند و مهری از کربال آورده بودند این مهر در جنگ غوغا کرده 
بود و در یگان ها می چرخید. آن را می بوسیدند و می بویدند و دست به دست 
می چرخاندند  اما امروز اهل بیت )ع( به شیعیان و عاشقانشان یک فرصتی 
داده اند که  تصور می کنم به پاس فداکاری و خون شهدا این پاداش را به 
ما داده شده است. نباید این فرصت را از دست داد. انشااهلل هم توفیق زیارت 
معصومین)ع( در دنیا و بهرمند شدن از شفاعت شان در روز قیامت را همگان 
داشته باشیم. با توجه به شرایط بغرنج و پیچیده حاکم بر منطقه، معلوم نیست 
باشند.  داشته  همیشه  االن هست،  که  گونه  همان  را  فرصت  این  ایران  مردم 
معصومین )ع(، این بزرگواران، نه تنها راه را برای زیارت باز کرده اند بلکه 
حرم و بیوت شان را در اختیار عاشقان شان قرار داده اند و این افتخار ماست 
که خانه هایشان را جاروب بکشیم و تمیز کنیم. نباید در این کار کوتاهی کرده 
و یا این فرصت را از دست بدهیم. نباید این فرصت را از دست داد. نباید ...

تزئینی است عکس 

تزئینی است عکس 
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جهانی ثبت 
 روستای صخره ای 

میــــمند
عالقه  همه  حضور  با  و  استانی  کشوری،  مسئوالن  حضور  با  مراسمی  در 
جهانی  ثبت  میمند،  صخره ای  روستای  مردم  و  فرهنگی  میراث  به  مندان  
این روستا اعالم و به مردم فرهنگ دوست ایران تبریک گفته شد. همچنین 
لوح ثبت جهانی میمند که در سفر اخیر رئیس جمهوری به کشور فرانسه 
تحویل شده بود، به مردم این سرزمین اهدا شد. استاندار کرمان که برای 
احیای مواریث فرهنگی بسیار تالش می کند در این آیین گفت: امروز روز 
امید  و  تدبیر  اقدام مهم در دولت  این  و  ایرانیان است  برای  بزرگی  بسیار 
اتفاق افتاد. رزم حسینی با تأکید بر این که این رویداد مهم میمند را به همة 
جهانیان معرفی کرد افزود: از این پس روستای صخره ای میمند در فهرست 
درآمد  و  ثروت  تولید  مرکز  به  و  دارد  قرار  میمند  گردشگری  شرکت های 
فراوانی  بزرگان  و  استادان  این که  به  اشاره  با  تبدیل شد. وی  منطقه  برای 
تقدیم  منطقه  این  از  شهدایی  گفت:  شده اند  تربیت  منطقه  این  غارهای  در 
با دست خودشان  که  از همة کسانی  او همچنین  است.  مقدس شده  دفاع 
و با سختی و تالش این خانه ها را ساختند قدردانی کرد و گفت: بزرگانی 
متعهد برای میراث فرهنگی این مرز و بوم زحمت کشیدند تا امروز این بنا 
حفظ شود. استاندار کرمان در ادامه بر مسئولیت همة مردم و مسئوالن در 
باید  از گردشگران خارجی  پذیرایی  افزود: در  تأکید کرد و  بنا  این  حفظ 
این  پاکیزگی  و  نظافت  و  دهیم  نشان  را  اسالمی  و  ایرانی  اخالق  و  آداب 
خارجی  سرمایه گذاران  ورود  برای  باید  داد:  ادامه  وی  کنیم.  حفظ  را  بنا 
روستا  این  ساخت  برای  ما  گذشتگان  بدانند  همه  تا  شود  تالش  منطقه  به 
و تولید فرهنگ و اشتغال و تمدن چه سختی هایی کشیده اند که این گونه 
ماندگار شده است. رزم حسینی مزیّت روستای میمند را در ماندگاری آن 
روستا  این  کنند.  تالش  باید  روستا  مردم  گفت:  و  کرد  تأکید  و  توصیف 
که  عالقه مندانی  همة  از  داریم  آمادگی  منظور  این  برای  و  بماند  باقی 
او  کنیم.  حمایت  کنند  ایجاد  اشتغال  و  سرمایه گذاری  بمانند،  می خواهند 
باید  میمند  شده  جهانی  ثبت  تاریخی  بزرگ  روستای  اقتصاد  شد:  یادآور 
داشتند  که  روش هایی  همان  با  بتوانند  باید  مردم  و  برگردد  روستا  این  به 

کنند. زندگی 

سابقه 10 هزار ساله زیست 
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
نیز در این مراسم گفت: بدون همدلی این کار بزرگ صورت نمی گرفت. 
سابقه  سال  هزار   10 از  بیش  ایران  در  این که  به  اشاره  با  طالبیان  دکتر 
زیست وجود دارد، گفت: این قدمت طوالنی تعمیق فرهنگی و قلمروهای 
قرار  به  اشاره  با  وی  است.  کرده  ایجاد  را  زیادی  بسیار  تاریخی  زیستی 
گرفتن 45 اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی افزود: ایران از غنای 
اعالم  درخواست  به  همچنین  او  است.  برخوردار  فراوانی  فرهنگی  میراث 
در  و گفت:  اشاره کرد  ماه گذشته  در چند  استان ها  برجسته  تاریخی  آثار 
اعالم  کشور  فرهیختگان  و  نخبگان  منتخب  اثر  و  بنا   200 از  بیش  پاسخ، 
شده است. به گفته وی 30 اثر نیز امسال به فهرست موقت میراث جهانی 
اضافه می شود. وی »کرمان« را استان میراث فرهنگی معرفی کرد و گفت: 
این منطقه از نظر معماری، شهرسازی، هویت و فرهنگ استثنایی و پُر رمز 
از پرونده های مهم جهانی ما مربوط  این که بخشی  بیان  با  او  و راز است. 
ثبت جهانی  برای  قنات ها  و  لوت  بیابان  نیز  امسال  افزود:  است  کرمان  به 
مدنظر است که یک قنات از جوپار و 2 قنات از شهرستان بم در این لیست 
قرار دارد. این رویدادها نشان می دهد که نیاکان ما در حاشیه کویر چگونه 

و با چه سختی این تهدیدها را به فرصتی عظیم تبدیل کردند.
میراث فرهنگی، راهبرد توسعه کرمان 

به مشکالت پرونده ثبت جهانی میمند  ادامه  معاون سازمان میراث فرهنگی در 
اشاره کرد و گفت: وسیع نبودن این منطقه و نوع پوشش گیاهی نیمه بیابانی آن 
کار را برای ثبت این منظر فرهنگی سخت کرده بود که زحمت فراوانی برای 
مهمترین  از  را  ادامه کرمان  در  نظر کشیده شد وی  مورد  استاندارد  به  رسیدن 
مقاصد جذاب برای گردشگران دنیا دانست و گفت: توسعه و حفاظت باید در 
برای حفاظت  مدیریتی  برنامه  تدوین  بر  همچنین  انجام شود. وی  هم  با  تعادل 
انجام شده  بزرگی  بسیار  کار  افزود:  و  کرد  تأکید  میمند  روستای صخره ای  از 
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در  دهیم.  قرار  توجه  مورد  را  پایداری  فرهنگی  توسعه  باید  آن  تداوم  برای  و 
ادامه مراسم مدیر منطقه فرهنگی روستای جهانی میمند نیز با ارائه گزارشی از 
روند بررسی پرونده روستای میمند گفت: 14 سال این پروسه به طول کشید تا 
افزود: سال 80 این روستا ثبت ملی و در سال 81 عرصه  به ثمر نشست. وی 
منظر  عطف  نقطه  را   82 سال  وی  شد  مشخص  منطقه  این  ضوابط  و  حریم  و 
مشاورین  و  متخصصین  سال  این  در  که  کرد  بیان  و  دانست  میمند  فرهنگی 
بلندپایه و صاحبنظران به این منطقه سفر کردند و برای اولین بار منظر فرهنگی 
برای   83 سال  در  مرکوری  پرونده  تهیه  به  همچنین  اشرفی  شد.  مطرح  میمند 
میمند اشاره کرد گفت: در سال 84 میمند برنده جایزه »مرکوری« شد. به گفته 

و  یافت  تحقق  بلند مدت  و  کوتاه  برنامه های  تمامی  نیز   90 تا   84 سال  از  وی 
انجام  غیره  و  کاروانسراها  آماده سازی  الزم  مرمت های  و  زیرساخت ها  تمامی 
شد. اشرفی افزود: از سال 90 با همکاری همه مسئولین برای ثبت جهانی میمند 
بار نشست. اشرفی  به  گام هایی برداشته شد و در سال 94 تالش های 14 ساله 
و  دانست  بزرگ  اقدام  این  از  بخشی  تنها  را  ادامه سخنان خود گردشگری  در 

بین المللی تبدیل شود.  به مرکز تحقیقات  باید  این منطقه  گفت: 
 اتصال عمر به عمق تجربه هزاران ساله 

استاندار کرمان در جلسه  به حضور  نیز  یونسکو  ایران در  نماینده  و  سفیر 
استاندار  بار  نخستین  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  میمند  جهانی  ثبت  تائید 
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جلسه ای  چنین  در  شخصًا  خود  و  گذاشت  وقت  منطقه  یک 
رزم حسینی  اقدام  این  از  قدردانی  با  جاللی  احمد  دکتر  یافت  حضور 
افزود: حضور ایشان باعث دلگرمی و افتخار ما و حامل پیامی بود برای 
متخصصان جهانی که مردم یک منطقه برای چنین موضوعی اهمیت قائلند.

 وی اظهار داشت: توجه به میراث یعنی عمر کوتاه خود را به عمق تجربه 
هزاران سال متصل کنیم و مانند قطره ای به دریا بپیوندیم.

 وی افزود: شناخت میراث ما را به دریای تاریخ خود متصل می کند و این 
عمر کوتاه بزرگ می شود و به نسل های بعد انتقال می یابد. 

گذشته  به  تفاخر  و  زینتی  بحث  و  فرهنگی  میراث  بحث  کرد  تاکید  وی 
نیست بلکه اتصال به دل تاریخ است. 

طنین صدای گمشده
وی اذعان داشت:  امروز با ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی صدای 
متصل  روز  آواز  به  خود  زندگی  پهنه  در  را  تاریخ  سال  هزاران  گمشده 
می کنیم. دکتر جاللی با استناد به تاکید استاندار کرمان مبنی بر اینکه مردم 
نباید این مکان را ترک کنند گفت: حفظ و مراقبت از این اثر بسیار اهمیت 
دارد وی افزود: وقتی اثری ثبت جهانی می شود، ملک ایران نیست بلکه 

متعلق به جهان است و ما متولی آن هستیم.
دارد  اثری وجود  ثبت جهانی  برای  که شش مالک  این  به  اشاره  با  وی   
گفت: اثری به ثبت جهانی می رسد که برجسته و منحصربه فرد باشد و اگر 
موضوع  این  و  نیست  بازگشت  قابل  برایش  بدهد  دست  از  را  آن  جهان 
با  نشان می دهد و می  گوید:  را  آثاری  از چنین  مراقبت  و  اهمیت حفاظت 

محافظت درست هزاران سال تمدن ایران را به جهانیان نشان می  دهد. 
نماینده ایران در یونسکو با تأکید بر این که بدنه روستای میمند فرسوده، 
باید به خوبی  کهنسال و آسیب پذیر است گفت: توریست ها و گردشگران 
این مساله را بدانند و ما تعهد داده ایم درآمدزایی، توسعه و اشتغال در این 
رویداد  پیام  به  همچنین  دهیم. جاللی  انجام  فرهنگ  و  درایت  با  را  منطقه 
ثبت جهانی میمند اشاره کرد و گفت: با این کار میخ محکمی را به استقرار 
شناسایی و رسمیت دادن به فرهنگ و تاریخ تمدن ایران در جهان کوبیدیم 

و راهی را باز کردیم که پیام هزاران سال زندگی و ساختن با 
طبیعت را به جهان برسانیم.

ایران موزه ای به وسعت یک مرز
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز در این مراسم 

این روز را روز تاریخی و به یاد ماندنی برای کرمان و ایران دانست.
تاثیرات  نیز  میمند  جهانی  ثبت  و  امروز  اتفاق  گفت:  سلطانی فر  دکتر   
انتقال  بین المللی خواهد داشت. وی  فراوانی در عرصه ملی، منطقه ای و 
تأثیرگذار  بسیار  اجتماعی  و  اقتصادی  لحاظ  از  را  فرهنگی  ارزش های 
ثبت  جهانی  میراث  فهرست  در  بنایی  وقتی  گفت:   و  دانست  زیربنایی  و 

به مقصد میلیون ها گردشگر دنیا تبدیل می شود.  می شود، 
فرهنگی،  را  ایران  خارجی  گردشگری  اصلی  محتوای  سلطانی فر  دکتر 
تاریخی، زیارتی، مذهبی و تبلیغی دانست و بیان کرد: »ایران« یک کشور 
موزه است یعنی در همه استان های خود دارای مکان ها و بناهای ارزشمند 
آرزو  دنیا  باستان شناسان  و  پژوهشگران  از  بسیاری  که  است  تاریخی 
دارند در چنین مکان هایی کارهای تحقیقاتی انجام دهند. وی خاطرنشان 
بنا، سایت و محوطه تاریخی  با این غنای تاریخی 19 مکان،  کرد:  ایران 

دارد که ثبت جهانی شده است. 
مورد  را  میمند  دستکند  روستای  از  مراقبت  مسئولین  دیگر  مانند  نیز  وی 
تأکید قرار داد و گفت: نظارت بر این مکان توسط یونسکو انجام می شود 
آور شد:  یاد  می گیرد. وی  آنها صورت  هماهنگی  با  تحوالت  و  تغییر  و 
ایرانیان  و  ایران  شأن  در  که  شود  محافظت  اثر  این  از  گونه ای  به  باید 

باشد. 
اثر ثبت شده در فهرست جهانی رتبه  با 19  ایران  اینکه  به  با اشاره  وی 
11 دنیا را دارد افزود: این ظرفیت را داریم که به رتبه اول جهان برسیم. 
دکتر سلطانی فر با بیان این که هر سال به هر کشور داوطلب تنها فرصت 
ثبت یک اثر داده می شود ادامه داد سال گذشته با نگاه مثبت یونسکو به 
شوش  تاریخی  محوطه  بر  عالوه  کشورمان  مناسب  موقعیت  نیز  و  ایران 

روستای میمند نیز در فهرست آثار جهانی قرار گرفت.
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میمند، مجموعه ای منحصر به فرد
مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در ایران نیز گفت: افتخار 
فهرست  در  میمند  ثبت  برای  امروز  که  است  بزرگی 

جهانی اینجا حضور دارم.
الروش افزود: به نظر من نامزدی میمند از آن جهت 
جهانی،  میراث  پرونده های  اکثر  از  متفاوت  که  است 

جالب و خاص است.
 وی ادامه داد: میمند نامزد جایزه شد چون یک نمونه 

است. استثنایی 
 الروش گفت: این سبک زندگی احتماال در بسیاری 
اما  است.  بوده  رایج  ایران  جمله  از  جهان  نقاط  از 

بیشتر آنها در طول زمان از دست رفته اند. 
مثالی  و  نادر  نمونه  یک  عنوان  به  را  میمند  بنابراین 

زنده می توان برشمرد.
نمودی  میمند  فرهنگی  چشم انداز  کرد:  تصریح  وی   
قرن های  طول  در  زندگی  یک  تکامل  از  استثنایی 
شیوه  این  که  این  ضمن  می رود  شمار  به  متمادی 
و  دامدارای  شیوه  از  عظیمی  بخش  هم  هنوز  زندگی 

زندگی روستایی به شمار می رود.
از  نگهداری  و  حفاظت  اینکه  به  اشاره  با  الروش   
ابراز  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  میراث  این 
مجموعه ای  میمند  روستائیان  زندگی  سبک  داشت: 
او  است.  دامداری  و  کشاورزی  عشایری،  زندگی  از 
یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  در  را  میمند  انتخاب 
تمایل  بیانگر  اتفاق  این  گفت:  و  دانست  مهم  بسیار 
ایران اسالمی به حفاظت از میراث فرهنگی برای همه 
از سوی  نیز  بشریت است و مقررات و سیاست هایی 

تصویب  به  زندگی  شیوه  این  از  حفاظت  و  حفظ  منظور  به  ایران  دولت 
رسیده است.

که  است  سنتی  مدیریتی  نظام  یک  موضوع  منطقه  این  کرد:  تصریح  وی 
انتقال یا تغییر کاربری می شود  مطابق با قانون مجازات اسالمی بازسازی، 

و این اقدامات بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر نیست.

میمند یادبود  تمبر 
میمند  فرهنگی  منظر  جهانی  ثبت  روز  یادبود  تمبر  از  آیین  این  پایان  در 
برای  که  کسانی  همة  از  هدایایی  و  سپاس  لوح  اهدای  با  و  رونمایی شد 

این اتفاق مهم تالش کردند تقدیر شد.
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مردمانی که به زبان فارسی 
می گویند سخن  کهن 

با  روستای تاریخی میمند به عنوان یکی از قدیمی ترین روستاهای جهان 
حفظ سنت های کهن به جاذبه ای بی نظیر در زمینه گردشگری تبدیل شده 
است. شاید یکی از مسرت بخش ترین خبرهای سال 94 برای ایرانیان به 
ویژه مردم استان کرمان، ثبت جهانی روستای تاریخی میمند بود، روستایی 
12 هزار سال همچنان سنت های قدیمی خود را  با گذشت  که مردمانش 
حفظ کرده و به زبان کهن سخن می گویند. ثبت جهانی روستای صخره ای 
گردشگری  توسعه  مسیر  در  را  بسیاری  امید  روزنه های  کرمان  در  »میمند« 
بشری  گاه های  نخستین سکونت  از  میمند  باز کرده است روستای  کرمان 
محسوب می شود که مردم محلی در زمانی معادل 12 هزار سال قبل اقدام 
به کندن این روستا در صخره های یک دره کردند. خانه های این روستا 
مشتمل بر چندین اتاق است و نوع کندکاری به گونه ای بوده است که نور 
کافی و همچنین دمای مناسب برای فصول مختلف سال دارد به طوری که 

در تابستان خنک است و در زمستان گرم و مطبوع است.  پس 
از گذشت 12 هزار سال همچنان مردم در این روستا زندگی 
موارد  بسیاری  در  میمند  مردم  زندگی  مناسبات  و  کنند  می 
این  توجه  قابل  است.نکته  قبل  سال  هزار   12 مناسبات  همان 
که مردم میمند همچنان از الفاظ و واژه های کهن استفاده می 

کنند که ریشه در پارسی پهلوی دارد.
کرمان  استان  تمدن  و  تاریخ  کارشناس  محمدی،  علی 
روستاهای  ترین  قدیمی  از  یکی  میمند  روستای  اظهارداشت: 
دست  و  معماری  نوع  دلیل  به  که  شود  می  محسوب  جهان 
توجه  مورد  بسیار  آن  در  بشری  مناسبات  ماندن  باقی  نخوره 
شهرستان  در  روستا  این  اظهارداشت:  است.وی  گرفته  قرار 
افتخارات  از  بم  قدیم  ارگ  کنار  در  و  دارد  قرار  شهربابک 
داد:  ادامه  شود.محمدی  می  محسوب  کرمان  استان  تاریخی 
با وجود گذشت هزاران سال از کندن این روستا در دل کوه 
شده  کاری  کنده  های  خانه  همین  در  همچنان  میمند  مردم 
زندگی می کنند و از این نوع زندگی نیز کامال راضی هستند 
و سعی دارند سنتهای کهن خود را حفظ کنند.وی ادامه داد: 
به جرات می توان گفت که میمند با وجود صدها خانه در دل 

کوه از جمله بی نظیر ترین روستاهای ایران با چشم اندازی بسیار زیبا و 
دیدنی است.

میمند   تبدیل 
المللی  بین  به مرکز تحقیقات 

روستای  این  کرد:  اظهار  میمند  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر  اشرفی  مهناز 
عنوان  به   1382 سال  از  وی  رسید.  ملی  ثبت  به   1380 سال  در  دستکند 
نقطه عطفی برای روستای میمند در زمینه منظر فرهنگی یاد کرد و افزود: 
در سال 1383 جایزه جهانی مرکوری به این روستای تاریخی تعلق گرفت.
گفت:  و  داد  خبر  میمند  جهانی  ثبت  برای  الزم  اقدامات  انجام  از  اشرفی 
در سال های 1390 تا 1393 پرونده ثبت جهانی میمند آماده سازی و به 
امروز  داد:  ادامه  میمند  فرهنگی  میراث  پایگاه  مدیر  شد.  ارسال  یونسکو 
این روستای  ثبت جهانی  برای  ساله   14 های  نشستن تالش  ثمر  به  شاهد 

هستیم. تاریخی 
وی از تبدیل میمند به مرکز تحقیقات بین المللی خبر داد و افزود: همکاری 
های پایگاه با سائو نیز آغاز شده است. اشرفی یادآور شد: همچنین برنامه 
هایی برای توسعه پایدار این روستای دستکند میمند در دستور کار پایگاه 

میراث فرهنگی میمند قرار دارد.

بوم گردی در روستای صخره ای »میمند«
معاون گردشگری میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
پهنه  دارای  که  است  کشور  استان  بزرگترین  کرمان  استان  کرد:  اظهار 
موقعیت  در  که  شده  موجب  امر  همین  و  است  عرضی  و  شمالی  طوالنی 

های گوناگون آب و هوایی و زیستی قرار گیرد.
است  تاریخی  های  محوطه  از  مملو  سرزمین  این  گفت:  جهانشاهی  محمد 
امر  این  اند  داشته  نمو  و  رشد  و  است  گرفته  شکل  تاریخ  پهنای  در  که 
نظیر  بی  مکانی  به  نیز  سال  های  فصل  طول  تمام  در  استان  شده  موجب 
برای جذب گردشگر تبدیل شود در واقع ما در اکوتوریسم و گردشگری 

تاریخی هر دو پتانسیل های بسیار زیادی داریم.
وی ادامه داد: کرمان پیش از این ارگ بم و باغ شاهزاده ماهان را در لیست 
توان  از  نشان  این  نیز جهانی شده است  میمند  ثبت جهانی داشت و حاال 
این  از  شیراز  و  اصفهان  خوزستان،  کرمان،  کشور  در  دارد  کرمان  باالی 
باشند.جهانشاهی  داشته  جهانی  ثبت  اثر  سه  که  هستند  برخوردار  قابلیت 
نیز  دیگر  اثر  چهار  کرمان  استان  در  که  این  توجه  قابل  نکته  کرد:  عنوان 
به صورت  و  دارند  قرار  جهانی  آثار  به  پیوستن  در صف   2007 سال  از 
سیستماتیک کار ثبت این آثار نیز در حال انجام شدن است که می توان به 
سایت باستان شناسی جیرفت در جنوب کرمان، ساختار تاریخی و فرهنگی 

شهر کرمان، کلوتهای شهداد و پارک ملی خبر نیز اشاره کرد.
وی گفت: حفاظت، کنترل و نگهداری از این اثر تاریخی از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است و باید به این مهم به صورت ویژه توجه کنیم این 
به  کیفی  و  نظر کمی  از  تاریخی  اعتباری  ایران  و  استان کرمان  برای  ثبت 
همراه دارد و ظرفیت های تازه ای ایجاد می کند و از سوی دیگر در مقطع 
کنونی که ایران در حال باز کردن دروازه های تمدنی به سوی تمدن های 
دیگر است نشان می دهد ایران غنای تاریخی و فرهنگی فوق العاده ای دارد 
و آن را می تواند جهانی کند و این امر از نگاه فرهنگ دوستان کشورهای 
در  توجه  قابل  موفقیت  یک  این  واقع  در  ماند.  نمی  دور  جهان  مختلف 

موقعیت خاص زمانی است.
گردشگری  باالی  ظرفیت  دارای  میمند  ای  روستای صخره  داد:  ادامه  وی 
ما  بلکه  کند  جذب  را  گردشگر  تواند  نمی  جهانی  ثبت  صرف  اما  است 
باید برنامه ریزی کنیم و زیر ساخت های الزم را برای جذب گردشگران 
کهن  سنتهای  که  تاریخی  است  روستایی  میمند  کنیم.  فراهم  را  میمند  در 
امر  این  خود را همچنان حفظ کرده است و طبعا گردشگران می خواهند 
را ببینند و چون همچنان زندگی در میمند جریان دارد و پیشنهاد می کنیم 
جوامع محلی در ایجاد زمینه های رفاهی برای گردشگران با حفظ ساختار 
ایفا کنند و گردشگران داخلی و خارجی  بسیار پر رنگ تری  روستا نقش 
این روستای صخره ای آشنا کنند. وی عنوان  با زندگی در دل کوه و  را 
کرد: بوم گردی مهمترین هدف ما در میمند است که به صورت جدی در 
این  در  باید  را  میمندی  زندگی  و  دنبال خواهد شد  تاریخی  روستای  این 

قالب به دیگر مردم جهان بشناسانیم.
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 پیشنهاد تشکیل شورای 
»روابط امور بین الملل« 

در کرمان 

در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 
نمایندگی  دفتر  خدمات  افزایش  بر 
کرمان،  در  خارجه  امور  وزارت 
از  ها  دستگاه  همه  استفاده  خواستار 
توسعه  برای  نمایندگی  این  ظرفیت 

رونق اقتصادی استان شد.
پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر   
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
بازدید  در  اسالمی  شورای  مجلس 
امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  از 
خارجه در کرمان در جمع رییس و 
کارکنان این نمایندگی، گفت: وجود 
در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی 
باید  که  است  خوبی  ظرفیت  کرمان 
بهتری شود. وی  از آن استفاده های 
دفتر  این  به  مراجعه  که  این  بیان  با 
از  در کرمان ضمن کاهش هزینه ها 
کند،  می  جلوگیری  نیز  وقت  اتالف 
افزود: مسئولین استان از این ظرفیت 
استان  اقتصادی  رونق  توسعه  برای 

استفاده کنند. پورابراهیمی با بررسی مشکالت این دفتر در کرمان با اشاره 
به این که در ابتدای هر کاری سختی هایی وجود دارد ولی به تدریج قابل 
حل است، خطاب به کارکنان این مجموعه، گفت: با کارآیی خوب، پشتکار 
برطرف  مشکالت  این  مردم  به  رسانی  خدمت  راستای  در  مسیر  تداوم  و 

خواهد شد.
گفت:  استان،  در  الملل  بین  امور  روابط  شورای  تشکیل  در خصوص  وی 
تشکیل این شورا ضمن توسعه رونق اقتصادی استان، می تواند برنامه ریزی 
خوب و دقیقی برای حضور مستقل سفرای کشورهای مختلف به کرمان با 

اهداف از پیش تعیین شده را در بر داشته باشد.
و  همکاری  برای  آمادگی  اعالم  با  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 

پیشنهادات  افزود:  کرمان،  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  معرفی 
برای  عمومی  مطالبه  عنوان  به  تا  ارائه  را  بهتر  خدمات  ارائه  برای  الزم 
ارشد  مسئوالن  با  افزایی  هم  و  همدلی  طریق  از  را  مردم  به  خدمتگزاری 
استانی قابل اجرا شود.وی در خصوص تجهیز این دفتر برای صدور روادید 
فرودگاهی در کرمان و تسهیل در صدور ویزا برای حضور گردشگرانی که 

مستقیم از کشور مبداء به کرمان سفر می کنند قول همکاری داد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور کارگران چینی 
در کرمان، گفت: در شرایطی که کشور دچار رکود اقتصادی است حضور 

این کارگران در کرمان به صالح نیست و به اشتغال استان ضربه می زند.
 پورابراهیمی خاطر نشان کرد: بهتر است حداقل زمان 
حضور  مدت  کرمان،  در  کارگران  این  ویزای  صدور 
اتباع  وجود  در خصوص  وی  شود.  لحاظ  کوتاه  آنها 
در  که  این  بیان  با  هم  کرمان  در  مجاز  غیر  افغانی 
هیچ جای دنیا نمی شود بدون گذرنامه و ویزا اقامت 
کرمان  در  افغانی  اتباع  موضوع حضور  گفت:  داشت، 
از  ناشی  بوده و آسیب های  امنیت ملی  بحث شورای 

حضور آنها در کرمان ارائه شده است.
در این بازدید، اعتمادی رییس دفتر نمایندگی وزارت 
از  دفتر  این  مشکالت  بیان  با  کرمان  در  خارجه  امور 
هماهنگی برای حضور چندین سفیر به کرمان خبر داد 
و گفت: متاسفانه امکانات الزم برای تشریفات حضور 
و  نداشتیم  را  کرمان  به  کشورها  این  دولت  نماینده 
برای  خودرو  یک  حتی  وجود  برای  هماهنگی  بحث 
جابجایی این افراد بسیار سخت است. وی با بیان این 
فرودگاه  در  خارجی  اتباع  روادید  صدور  امکان  که 

تجهیزات  نشدیم  موفق  تاکنون  متاسفانه  گفت:  است،  پذیر  امکان  کرمان 
الزم برای این گونه خدمات در فرودگاه را تهیه کنیم و همکاری استانداری 

کرمان را می طلبد.
اعتمادی با بیان این که سیستم نامه نگاری و استعالم در این دفتر الکترونیکی 
و از طریق اتوماسیون انجام می شود، خاطر نشان کرد: تعرفه های خدمات 
بسیار  خدمات  سایر  نسبت  به  کرمان  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی 

پایین است.
گفتنی است پورابراهیمی در بازدید از دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 
ارائه  جریان  در  و  بازدید  نمایندگی  این  مختلف  های  بخش  از  کرمان  در 

خدمات آن به مردم قرار گرفت.
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»کرمان« 
انرژی تولید  پایلوت 

 خورشیدی در کشور 

 
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
نو  انرژی های  سازمان  امیدواریم  گفت:  کرمان  استان 
انرژی  تولید  در  پایلوت  عنوان  به  را  کرمان  کشور، 
خورشیدی قرار دهد زیرا این ظرفیت در استان وجود 
دارد و مدیران استان نیز آماده هر نوع همکاری هستند. 
اقدامات  آغاز  مراسم  در  زاده"  طبیب  "سیدمهدی 
و  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  مگاوات   100 اجرایی 
در  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   60 تفاهم نامه  مبادله 
استان  خصوصی  و  دولتی  بخش  کرد:  اظهار  کرمان 
استان  آن توسعه  دنبال می کنند و  را  کرمان یک هدف 
است و پیگیری و جدیت استاندار و مدیران در اجرای 
همین  به  و  می شود  انجام  روزانه  صورت  به  پروژه ها 
کار  و  کسب  فضای  بهبود  رتبه  ارتقاء  به  موفق  دلیل 
استان شده اند. طبیب زاده در ادامه تصریح کرد: تعداد 
خورشیدی  انرژی  حوزه  برای  گذار  سرمایه  زیادی 

وجود دارد که با مشکل بانکی مواجه شده اند. 
مدیرعامل شرکت  نصراللهی  اصغر  علی  این جلسه  در 

واحدهای  مگاوات   330 به  نزدیک  گفت:  کرمان  استان  منطقه ای  برق 
منتظر  عمدتا  که  داریم  کرمان  استان  در  سرمایه گذار   12 با  پراکنده  تولید 
تسهیالت بانکی هستند. وی بیان کرد: امروز اقدامات اجرایی 50 مگاوات 
استان  در  را  ترکیه  شرکت های  از  یکی  سرمایه گذاری  دالر  میلیون   50 با 

بود. شاهد خواهیم 

اجرایی شدن اهداف
 »انجمن ژنتیک ایران« در تمام کشور

 
درمان  و  پیشگیری  به  کمک  راستای  در  تهران  ژنتیک  بنیاد 
بیماری های ژنتیکی به همت انجمن ژنتیک ایران و با همکاری 
بهزیستی تهران راه اندازی شد. در مراسم افتتاح نخستین کنگره 
بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران که با حضور جمعی 
از اساتید پیشکسوت و پایه گذاران انجمن ژنتیک ایران در 47 
سال پیش، دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، 
دکتر احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، دکتر قانعی، 
و  اساتید  از  کثیری  جمع  و  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
مرکز  ابوریحان  تاالر  در  کشور  ژنتیک  دانشجویان  و  محققان 
همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد از لوح 

بنیاد ژنتیک تهران رونمایی شد. یادبود تاسیس 
ژنتیک  انجمن  رییس  جواران،  جاللی  مختار  دکتر  گفته  به   
که  ژنتیکی  منشاء  با  بیماری  هزار  دو  حدود  به  توجه  با  ایران، 
هزینه  و  ها  آن  های  خانواده  و  بیماران  به  فراوانی  رنج  و  درد 
در  ژنتیک  انجمن  کند،  می  تحمیل  جامعه  به  را  سنگینی  های 
همکاری  و  حمایت  با  بیماران  آالم  کاهش  به  کمک  راستای 
تهران  ژنتیک  بنیاد  اندازی  راه  به  اقدام  تهران  استان  بهزیستی 
کرده است. وی خاطرنشان کرد: بنیاد ژنتیک در بدو تاسیس در 

ژنتیک  های  بیماری  از  پیشگیری  زمینه  در  سازی  فرهنگ  و  مشاوره  زمینه 
در  الزم  آزمایشگاهی  تجهیزات  تامین  با  درادامه  و  داشت  خواهد  فعالیت 
زمینه تشخیص پیش از تولد بیماری های ژنتیکی و نهایت درمان بیماران به 

مردم به خصوص اقشار محروم جامعه ارائه خدمت خواهد کرد.
به گفته رییس انجمن ژنتیک ایران، هدف بنیاد، توسعه فعالیت ها به سراسر 

نیز  کشور  شهرهای  دورترین  در  حتی  ایران  ژنتیک  انجمن  و  است  کشور 
ایران  نقاط  اقصی  بنیاد ژنتیک را در  برنامه های  توانند  اعضایی دارد که می 
تهران  استان  بهزیستی  به حمایت سازمان  با توجه  این حال  با  کنند؛  اجرایی 
و روند طوالنی تر کسب 
سطح  در  فعالیت  مجوز 
تاسیس،  بدو  در  ملی 
متمرکز  تهران  بر  بنیاد 

شده است.
محجوبی،  فروزنده  دکتر 
مدیره  هیات  عضو 
که  نیز  ژنتیک  انجمن 
به  مربوط  امور  پیگیری 
ژنتیک  بنیاد  اندازی  راه 
است،  بوده  دار  عهده  را 
اظهار داشت: بنیاد ژنتیک 
در حوزه آموزش ژنتیک 
تا  جامعه  عموم  سطح  از 
متخصصان  و  پزشکان 
مشاوره  ارائه  حوزه،  این 
خدمات  و  ژنتیک  های 
زمینه  در  آزمایشگاهی 
بیماری های مادرزادی و 
مناسب  های  درمان  ارائه 

فعالیت خواهد داشت. مبتالیان  به 
ای  موسسه  بنیاد،  که  آنجا  از  گفت:  تهران  ژنتیک  بنیاد  امنای  هیات  عضو 
خیریه و متکی به کمک های مردمی است از هر گونه کمک و حمایت مالی 
و معنوی هموطنان به بنیاد در راستای کمک به گروه های نیازمند محرومان 

کنیم. می  استقبال  جامعه 
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دیدار مشاور شهردار تهران
 با نمایندگان اقلیت مجلس

مشاور ویژه شهردار تهران در امور مجلس شورای اسالمی در دیدار صمیمانه با 
نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس نهم در کلیسای حضرت مریم ضمن 
تبریک سال نو میالدی، گفت: کار ما در امور مجلس شهرداری، تالش برای 
ایجاد ارتباط خوب و سازنده بین شهرداری و نمایندگان مجلس است، چرا که 

این ارتباط تاثیر بسزایی در تسهیل امور خواهد داشت.   
سردار غالمرضا کرمی با بیان این که تالش شهرداری تهران در راستای فعال 
کردن ارتباط بین امور مجلس شهرداری و نمایندگان است افزود: خوشحالیم 
مجلس  امور  و  مذهبی  های  اقلیت  نمایندگان  بین  خوبی  رابطه  کنون  تا  که 
شهرداری وجود داشته است و امیدواریم که این رابطه مستحکم تر نیز شود. 

بنت کلیا نماینده اقلیت های آشوری در مجلس شورای اسالمی در این دیدار 
خاطر نشان کرد: چهار دوره در مجلس حضور داشته ام و به جرات می توانم 
تهران  شهرداری  داشته،  همکاری  ما  با  تاکنون  که  تشکیالتی  بهترین  بگویم  
است. وی در ادامه به خدماتی که شهرداری تهران تا کنون به اقلیت آشوری 
ارائه کرده، اشاره کرد و افزود: سالنی در محله آشوری های تهران با هزینه ای 
بالغ بر 2 میلیارد و 200 میلیون تومان ساخته شد و این در حالی بود که بودجه 
این سالن توسط شهرداری منطقه، 3 بار، بازگردانده شده بود اما در نهایت با 
عنایت شخص شهردار این سالن ساخته شد. نماینده اقلیت های آشوری در 
مجلس شورای اسالمی در ادامه همین مطلب افزود: طی سال های اخیر در 
زمان آقای مهندس الویری، پارکی در محوطه انجمن آشوری ها با هزینه ای 
16 ملیونی آغاز و نیمه تمام باقی گذاشته شده بود که خوشبختانه دو سال قبل 
با هزینه ای بالغ بر 200 ملیون تومان توسط شهردار فعلی به بهره برداری رسید.
 وی از دیگر اقدامات شهرداری تهران را آسفالت کردن فضای انجمن ، بخشش 
عوارض و نیزاحداث زمین چمن برشمرد و گفت: دکتر قالیباف با حضور در 
آشوریان شخصا  جامعه  توسط  شده  مطرح  مشکالت  به  نیز  انجمن  دفتر 
گوش داده و 17 مورد از مشکالت مطرح شده طی این جلسات ، طبق 

دستورات ایشان رفع شد.
بنت کلیا با بیان این که اقدامات دکتر قالیباف الگوی بسیار خوبی برای 

تمامی نهاد های کشوری است، خاطر نشان کرد: ما در حال حاضر زیر ذره 
بین مجامع بین المللی هستیم و باید سعی کنیم همدلی بین اقلیت ها در ایران 

را در سطح جهان مطرح کنیم.
وی اظهار کرد: همواره صحبت تمام اقلیت ها در ایران این بوده که ما احتیاج 
نماینده   است.  ایران  ملت  و  رهبر  و  نظام، کشورمان  ما  قیم  و  نداریم  قیم  به 
آشوریان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به یکی از آموزه های عیسی مسیح 
مبنی بر همسایه خود را مانند خودت دوست بدار، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که 
خدا محبت است و باید با محبت کنار هم زندگی کنیم، چرا که محبت در هیچ 

شرایطی فراموش نمی شود و همیشه ماندنی است.
بنت کلیا با بیان این که ادیان ابراهیمی، ارامنه و آشوری جز اولین گروه هایی 
بودند که امام راحل در جماران به حضور پذیرفتند، اظهار کرد: امام در آن جمع 
اشاره کرد که ما ملت واحدی هستیم و با توجه به همان فرمایشات امام راحل 
ما شهدا ی خود را در شرایط مختلف نثار کشور کردیم. وی در ادامه با اعالم 
این که شش دی ماه 1382 دیه مسلمان و غیر مسلمان برابر شد، خاطر نشان 
کرد: بعد از هزار و 400 سال یک مساله شرعی با حکم حکومتی امام راحل 
عوض شد و دیه مسلمان و غیر مسلمان به برابری رسید و این نشان می دهد 
ایران جز نادرترین کشورهایی در سطح جهان باشد که به ارزش های اقلیت 

های دینی احترام می گذارد.
 نماینده آشوریان در مجلس هم چنین به تعلیمات دینی اقلیت ها در مدارس 
ها  اقلیت  دینی  تعلیمات  ایران  در  خوشبختانه  گفت:  و  کرد  اشاره  خودشان 
توسط معلمان تعلیمات دینی خودمان آموزش داده میشود تا دینمان حفظ شود 
و حقوق این مربیان را اموزش و پرورش پرداخت می کند، و این ها ارزش 
هایی است که در کشور داریم. بنت کلیا در ادامه با تاکید بر این که افتخار ما 
این است که در ایران زندگی می کنیم، اظهار کرد: ما ایران را دوست داریم و 
درواقع بر این باوریم که موطن اصلی ما آشوری ها، ایران است به طوری که 
سه هزار سال است در ایران زندگی می کنیم و طی این سال ها در ایران 
اما در حال حاضر در کشور های همسایه  نبودیم  عام  قتل  گاه شاهد  هیچ 
ا ز جمله سوریه کلیساها در حال تخریب است اما در ایران کلیساها جز 

میراث فرهنگی کشور قرار دارند.
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روند  بررسی  موضوع  با  که  اروپا  اتحادیه  هیات  دیدار  در  اسدی  ذکا  حمید 
پناهندگان  و  اتباع  حوزه  در  مذکور  اتحادیه   2015 سال  های  فعالیت  اجرای 
از  بیش  با وسعت  استان کرمان  افزود:  برگزار شد،  استانداری کرمان  در محل 
183.285کیلومتر مربع و با در بر گرفتن حدود یازده درصد کل کشور پهناورترین 
استان ایران است که متوسط کشورهای اروپایی است.وی گفت: استان کرمان 
استانی مرزی نیست اما با مشکالت مرزی از جمله ترانزیت مواد مخدر و عبور 

اتباع خارجه غیرمجاز از مرزها و عبور آنها از استان کرمان، مواجه است.
اروپایی  اتحادیه  هیات  از  کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
استان کرمان را  از جمله  ایران  افاغنه ساکن در کشور  بیمه  تا  درخواست کرد 
پیگیری نمایند تا در صورت بروز حوادث، بخشی از هزینه های درمانی تامین 

شود.
ذکا اسدی به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تحصیل فرزندان اتباع خارجه 
به  این دستور وزارت آموزش و پرورش و  افزود: طی  اشاره کرد و  غیرمجاز 
تبع آن اداره کل آموزش و پرورش استان کالس های آموزشی را برای تحصیل 

دانش آموزان اتباع خارجه غیرمجاز دائر نموده است.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان در رابطه با مبارزه با مواد مخدر تقریبا در خط 
اول مبارزه قرار دارد، خاطر نشان کرد: اگر به استان کرمان در زمینه های مختلف 

صورت بگیرد از هزینه های بعدی جلوگیری خواهد شد.
دفتر  از  تشکر  ضمن  کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
آموزشی  فضای  ساخت  خصوص  در  کرمان  متحد  ملل  سازمان  کمیساریاری 
ویژه پناهندگان، گفت: امید است با ساخت فضای بهداشتی )بیمارستان( نیز این 

اقدامات تکمیل شود.
اشاره کرد  ارزشمند کرمان  تاریخی  آثار  تاریخی و  اماکن  به وجود  ذکا اسدی 
و افزود: اخیرا آثار تاریخی ارزشمندی در شهرستان جیرفت کشف شده که با 
ثبت آن ها می توان پیدایش تمدن را به استان کرمان و شهرستان جیرفت سوق 
داد. وی خاطر نشان کرد: استان کرمان تنها استانی است که 5 اثر تاریخی ثبت 
جهانی دارد که تاکنون 3 اثر به ثبت رسیده و 2 پرونده دیگر از جمله قنوات و 
کویر شهداد در دست بررسی است که در تیرماه امسال نتیجه اعالم خواهد شد.
اکو  آسیا  میز  مدیر    larissa lale dr wiesner خانم  دیدار  این  ادامه  در 
جمعیت  به  گرفته  صورت  خدمات  اقداماتو  از  تقدیر  ضمن  بلژیک  کشور  از 

پناهندگان، گفت: این ماموریت موجب 
پناهندگان و  از بحث  ما  تا تصویر  شد 
ورود بی شمار  آنها از مرزها به صورت 

غیرقانونی تغییر یابد.
طریق  از  اکو  همکاری  افزود:  وی 
با مدیریت استان قطعا  شرکای اجرایی 

موفقیت آمیز خواهد بود.
کمیساریای  دفتر  رئیس  نیز  ادامه  در 
از  کرمان  متحد  ملل  سازمان  عالی 
ایران  اسالمی  جمهوری  سخاوتمندی 
در خصوص توجه به پناهندگان در طی 
یادآور  و  کرد  تشکر  گذشته  سال  چند 
در  استان  مدیریت  های  اولویت  شد: 
خارجی  اتباع  و  پناهندگان  خصوص 
سازمان  عالی  کمیساریای  اولویتهای  با 
و  آموزش  بحث  جمله  از  متحد  ملل 
دی  جوزپه  دارد.  مطابقت  بهداشت 
ویژه  آموزشی  فضای  ساخت  به  کارو 
پناهندگان در استان کرمان اشاره کرد و 
بهداشت و  معتقدیم که موضوع  گفت: 
آموزش موجب تغییر زندگی پناهندگان 
که  خوبی  همکاری  با  که  شد  خواهد 
بین دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل 
و  اتباع  امور  کل  اداره  با  کرمان  متحد 
دارد،  وجود  استان  خارجی  مهاجرین 
می توان در مسیر درست گام برداشت. 

وی یادآور شد: در پایان سفر هیات اروپایی به استان کرمان و در جلسه جمع 
بندی مجدد در خصوص مباحث آموزشی و بهداشتی تاکید خواهد شد.

در حال حاضر  افزود:  کرمان  متحد  ملل  عالی سازمان  کمیساریای  دفتر  رئیس 
شرایط بازگشت برای پناهندگان فراهم نیست اما در آینده نزدیک با بهبود یافتن 

وضعیت منطقه، شرایط برای بازگشت پناهندگان فراهم خواهد شد.
دفتر  همکاری خوب  از  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  امور  مدیرکل  نیز  ادامه  در 
کمیساریاری سازمان ملل متحد کرمان با مدیریت استان از جمله در حوزه های 
آموزشی و بهداشتی خبر داد و یادآور شد: استان آمادگی دارد در اجرای پروژه 
شدن  طوالنی  موجب  اداری  بروکراسی  وجود  اما  کند  همکاری  مختلف  های 

مقدمات و اجرایی شدن پروژه ها خواهد شد.
حمید شمس الدینی خاطر نشان کرد: پروژه ها باید به سمت توانمندسازی و 
بازگشت اتباع خارجه به کشورشان شکل گیرد و این مسئله بسیار مورد تاکید 

است.
خانم larissa lale dr wiesner  مدیر میز آسیا اکو از کشور بلژیک، آقایان 
luc verna رئیس دفتر اکو افغانستان، abdul sattar abdul wakill مدیر 
پروژه و برنامه ریز اکو کابل، fazal mohammad مدیرارشد پروژه و برنامه 
ریز، خانم  rehmat yazdani دستیار برنامه ریزی منطقه ای اکو اسالم آباد 
هیات اتحادیه اروپایی بودند که آقایان الیویه ونده کاستیل رئیس دفتر سازمان 
پناهندگی نروژ تهران و جوزپه دی کارو رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان 

ملل متحد کرمان این هیات را همراهی می نمایند.
 

  هیات اتحادیه اروپا 
در کرمان
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هشدار  »سامانه  دستاوردهای   
مدیریت  مرکز  در  زلزله«  سریع 
مدیران  حضور  با  و  تهران  بحران 
شهر  بحران  مدیریت  ستاد  عضو 
موسسه  ژاپنی  کارشناسان  و  تهران 
بین المللی)جایکا(  همکاری های 
با توسعه  رونمایی و اعالم شد که 
زیرساخت های  ایجاد  و  شبکه  این 
سازمان ها  بهره برداری  و  الزم 
لرزه ای  اطالعات  از  نهادها  و 
لحظاتی  می توان  سامانه،  این 
به صورت  زلزله  وقوع  از  قبل 
حیاتی  شریان های  برخی  خودکار 
برای  را  شهری  فعالیت های  و 
و  بیشتر  آسیب  از  جلوگیری 
حتی  و  قطع  ثانویه  حوادث  بروز 
مخابرات  و  صداوسیما  طریق  از 
هنگام  به  اطالع رسانی  مردم  به 
زاده  تقی  استاد  عباس  دکتر  کرد. 
قائم مقام سازمان در این نشست با 
اشاره به ضرورت راه اندازی سامانه 
در  آن  کاربردهای  و  هشدار سریع 
مدیریت  گفت:  زلزله  وقوع  زمان 

ثانیه  از  ثانیه ها است و ما مجبوریم که  بحران، مدیریت 
تلفات  و  خسارات  کاهش  برای  موجود  زمان  ثانیه  به 

کنیم.  استفاده  احتمالی 
پیش بینی  قابلیت  زلزله  که  نکته  این  بر  تأکید  با  وی 
زمان وقوع ندارد، افزود: با استفاده از فناوری های نوین 
را  الزم  اقدامات  می توان  سریع  هشدار  سامانه  همچون 
برای کاهش خسارات، لحظاتی قبل از وقوع زلزله انجام 

داد. 
دکتر تقی زاده با ارائه توضیحاتی در خصوص همکاری 
بین المللی  همکاری های  سازمان  با  تهران  سه ساله 
مقررات  تنظیم  سازمان  و  صداوسیما  ژاپن)جایکا(، 
در  سامانه  این  راه اندازی  برای  مخابرات  و  رادیویی 
فعال سازی چهار شتاب نگار در محدوده گسل  تهران و 
پیرامونی  محیط  در  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  مشاء، 
دقیق و  برای تخمین  که  14 شتاب نگار نصب شده  شهر 
استفاده از خروجی سامانه باید به 50 دستگاه شتاب نگار 
سوی  از  الزم  حمایت های  با  امیدواریم  و  یابد  افزایش 
سازمان های دولتی و سازمان مدیریت بحران کشور این 

سامانه هر چه سریع تر تکمیل شود. 
قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
به  توضیحاتی  ارائه  با  نشست  این  حاشیه  در  همچنین 
تشریح نحوه فعالیت این سامانه پرداخت و افزود: زلزله 
تشکیل شده    p ثانویه  موج  یک  و   s اولیه  موج  یک  از 
باعث  ثانویه  موج  است،  متفاوت  باهم  آن ها  که سرعت 
موجود  زمان  از   استفاده  با  بنابراین  می شود،  تخریب 
و  اعالم  را  هشدار  وضعیت  می توان  موج  دو  این  بین 

اقدامات اولیه را به صورت خودکار انجام داد.
اتفاق  آنجا  در  زلزله  که  ناحیه ای  به  بسته  گفت:  وی 
ثانیه    10 حدود  می شود،  فعال  که  گسلی  و  می افتد 
این  در  دهیم،  انجام  را  اولیه  اقدامات  تا  داریم  فرصت 
و  آب  و  برق  گاز،  چون  دستگاه های  می توان  ثانیه   10
هشدارهای  صداوسیما  طریق  از  و  کرد  قطع   را  مترو 
با بیان این نکته که این سیستم  ویژه را اعالم کرد. وی 
حاضر  حال  در  ژاپن  ازجمله  پیشرفته  کشورهای  در 
بار در منطقه  فعال شده، خاطرنشان کرد:  برای نخستین 
هاشم  امامزاده  محدوده  در  تهران  استان  شرق  شمال 
)ع( خروجی این موج را با استفاده از 
چهار دستگاه شتاب نگار و یک دستگاه 
اکنون   و  گرفتیم  )تقویت کننده(  ریپیتر 
سازمان   اختیار  در  و  ثبت  موج  این 

قرار دارد.
 وی گفت: این یک طرح پایلوت است 
در  را  آن  آینده   سال های  در  باید  و 
و  شرق  جنوب،  گسل های  محدوده 

غرب تهران  نیز توسعه دهیم. 
حیدری  رضا  دکتر  جلسه،  ادامه  در 
این  بیشتر  معرفی  به  طرح،  مشاور 
سامانه و اهمیت راه اندازی و روش کار 
بیان این نکته که این  با  آن پرداخت و 
مکزیک،  چون  کشورهایی  در  سامانه 
گفت:  اجراشده،  چین  و  آمریکا  ژاپن، 
سامانه  که  است  بار  نخستین  این 

شده  اجرایی  تهران  در  واقعی  شکلی  به  سریع  هشدار 
سامانه های  انواع سه گانه  معرفی  به  ادامه  در  است. وی 
هشدار سریع در دنیا پرداخت و گفت: برای راه اندازی 
این طرح تمام مناطق تأثیرگذار و دامنه جنبش زمین در 

است. نظر گرفته شده 
سیستم  کارشناس  ایمامورا  سوگیو  دکتر  همچنین 
با  نشست  این  در  نیز  جایکا  گروه  زلزله  سریع  هشدار 
و  جایکا  همکاری  نحوه  خصوص  در  توضیحاتی  ارائه 
برای  تهران  شهر  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان 
سامانه  این  معرفی  و  سریع  هشدار  سامانه  راه اندازی 
می شود  آغاز  وقتی  از  هشدار  برای  سیستم  زمان  گفت: 

که زلزله در نقطه اولیه )P( اتفاق می افتد.
اولیه از  اولیه را شناسایی می کند موج  این سیستم موج 
طریق سنسوری که نزدیک کانون زلزله نصب شده است 
ثبت و ارسال می شود و فوراً پس از تحلیل و آنالیز اولیه 

می توان تخمین زد که مرکز زلزله در کجا قرار دارد.
بزرگی  شبکه  این  از  استفاده  با  می توان  این  بر  عالوه 

زلزله را برآورد و مشخص کرد. 
این سامانه  راه اندازی  تاریخچه  تشریح  به  ادامه  در  وی 
هماهنگی  و  همکاری  از  و  پرداخت  ژاپن  کشور  در 
بااهمیت  نکات  از  یکی  به عنوان  مختلف  سازمان های 

برای موفقیت این طرح  نام برد.
در ادامه جلسه، دکتر بهنام سعیدی  معاون امور پیش بینی 
گفت:  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  پیشگیری  و 
که  اهمیتی  به  بنا  زلزله  سریع  هشدار  سامانه  راه اندازی 
و  تهران  شهر  برای  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  دارد 
تمامی کالن شهرهای کشور و مراکز جمعیتی است. وی 
با اشاره به اهمیت ادامه اجرای طرح و حمایت سازمان 
گفت:  تهران  در  اقدامات  این  از  کشور  بحران  مدیریت 
امیدوارم اجرای این  طرح موفق در تهران را در دیگر 

کالن شهرها و مراکز جمعیتی گسترش دهیم.
دکتر بهنام سعیدی، سابقه فرمانداری کرمان را در دولت 

دهم را در کارنامه خود دارد. 
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»هشدار سریع« زلزله  تهران سامانه 
 

بهنام سعیدی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور دکتر 



توسعه واحدهای بین الملل
با سازمان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  اخیر  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  سیدطه هاشمی 
رویکردهای  به  توجه  با  نامه  تفاهم  این  گفت:  اسالمی،  ارتباطات  و  فرهنگ 
بیرونی و بین المللی دانشگاه صورت گرفته است. وی با بیان این که دانشگاه 
گفت:  است،  المللی  بین  فعال  واحد   4 دارای  حاضر  حال  در  اسالمی  آزاد 
گرفته  تاجیکستان صورت  و  عراق  روسیه،  از جمله  با کشورهایی  مذاکراتی 
و  دانشجویی  معاون  شود.  تاسیس  کشورها  این  در  دانشگاه  های  واحد  که 
الملل کشورهای  بین  این که در حوزه  بیان  با  فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
مورد توجه دانشگاه آزاد اسالمی به 2 بخش تقسیم می شوند، اظهار داشت: 
یکی کشورهای هدف هستند که باید از جنبه های فرهنگی، علمی و آموزشی 
که  است  با کشورهایی  ارتباط  دیگری  و  کنیم  تقویت  آنها  با  را  ارتباط خود 

موقعیت استراتژیک علمی دارند. 

توسعه زبان و ادبیات فارسی 
آزاد  دانشگاه  اهداف  ترین  مهم  از  یکی  که  این  بر  تاکید  با  هاشمی  سید طه 
معظم  مقام  که  آنجا  از  گفت:  است،  فارسی  ادبیات  و  زبان  توسعه  اسالمی 
رهبری نیز تاکید جدی بر حفظ و توسعه زبان و ادبیات فارسی داشته اند، این 

موضوع با جدیت در دانشگاه آزاد اسالمی دنبال می شود. 
زبان  گسترش  و  حفظ  راهبردی  سند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  افزود:  وی 
وادبیات فارسی تدوین شده و دکتر میرزاده نیز بر این امر تاکید ویژه دارند. 
طه هاشمی با بیان این که بیش از 700 نفر از اعضای هیات علمی کشور در 
حوزه زبان و ادبیات فارسی متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: دانشگاه این 
آمادگی را دارد که این اساتید را برای حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی 

به خارج از کشور اعزام کند.

احیاء کرسی ادبیات فارسی در خارج 
وی خطاب به رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور،گفت: دانشگاه آزاد 
اسالمی همچنین آمادگی دارد کرسی های زبان و ادبیات فارسی را در خارج 
از کشور احیا کند و در دانشگاه های کشورهایی که آمادگی دارند میز دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  کرد:  نشان  خاطر  هاشمی  سیدطه  کند.  ایجاد  را  اسالمی  آزاد 
اسالمی آمادگی دارد در زمینه مراودات علمی، انتقال تکنولوژی، اعزام اساتید 
برای فرصت های مطالعاتی و اعزام دانشجویان با کشورهای دیگر همکاری 
داشته باشد و متقابال واحدهای متعددی از دانشگاه های سراسر کشور آماده 
جذب دانشجویان خارج از کشور هستند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی با بیان این که دانشگاه آزاد اسالمی به حوزه گردشگری نیز ورود 
در  متعددی  های  دارای خوابگاه  دانشگاه  کرد:  نشان  است، خاطر  کرده  پیدا 
سراسر کشور است که به دلیل بومی گزینی در دانشگاه در حال حاضر استفاده 
نمی شود. با هماهنگی که با سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته مقرر شده 

این خوابگاه ها تبدیل به هتل های توریست پذیر شوند.

آمادگی دانشگاه آزاد اسالمی
 برای مراودات علمی بین المللی

 
با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون  هاشمی،  طه  سید  دکتر 
رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در خارج از کشور دیدار و 
گفتگو کرد. دکتر طه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور  از  خارج  در  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  فرهنگی  رایزنان  با 
دیدار و گفتگو کرد. دکتر سید طه هاشمی در این جلسه با بیان این که براساس 
دانشجویان کشور در  از کل  مقرر شده که 30 درصد  انداز 1404  سند چشم 
در  خوشبختانه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  گفت:  باشند،  تکمیلی  تحصیالت  مقطع 
این زمینه پیشرو بوده و نسبت به دانشگاه های دولتی نقش بارزتری در پذیرش 

دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی ایفا کرده است.

توسعه تحصیالت تکمیلی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد: در حال حاضر 

دانشگاه آزاد اسالمی پرچمدار توسعه تحصیالت تکمیلی در کشور است.
 وی با اشاره به جذب اعضای هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسالمی، 
اظهار داشت: در 2 سال گذشته فرآیند جذب اعضای هیات علمی تمام وقت 
در دانشگاه سرعت گرفته و بیش از 11 هزار عضو هیات علمی جذب دانشگاه 
شده و مقرر شده تا پایان سال 96 این رقم به 20 هزار عضو هیات علمی تمام 

وقت برسد.
 طه هاشمی خاطر نشان کرد: تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی موظف شده 
اند نسبت به جذب اساتید تمام وقت در واحدها اقدام کنند. بومی گزینی در 

دانشگاه آزاد اسالمی سبب کاهش ناهنجاری های اجتماعی شده است.
 وی با بیان این که دانشگاه آزاد اسالمی با توسعه تحصیالت تکمیلی در سراسر 
کشور موجب بومی گزینی دانشجویان شده است،گفت: این موضوع به شدت 
باعث کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در مناطقی که بومی گزینی 
در آنها صورت گرفته، شده است. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد 
اسالمی با تاکید بر این که دانشگاه ها باید سهم اصلی در تبدیل علم به ثروت 
و ایجاد شرکت های دانش بنیان داشته باشند، گفت: شرکت های دانش بنیان 
باید در درون دانشگاه ها و دوره های تحصیالت تکمیلی با حضور اساتید و 
دانشجویان شکل گیرد که در این زمینه نیز دانشگاه آزاد اسالمی پیشگام بوده و 
سهم بیشتری از سایر دانشگاه ها دارد. سیدطه هاشمی با بیان این که همزمان با 
شروع دوره مدیریت دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسالمی، دوشورای راهبردی 
اقتصاد دانش بنیان و فرهنگی اجتماعی تشکیل شد، گفت: وظیفه شورای اقتصاد 
دانش بنیان تبدیل علم به ثروت و وظیفه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی 
ایجاد زیر ساخت های حوزه فرهنگی و مقابله با چالش های اجتماعی است. 
ایجاد زیر ساخت های فرهنگی و مقابله با آسیب های اجتماعی از سیاست های 

اولیه دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسالمی بوده است.

نهادها با  متقابل  همکاری 
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زیر  ایجاد  کرد:  تاکید  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
به بحث های  توجه  و  اجتماعی  آسیب های  با  مقابله  فرهنگی،  ساخت های 
اقتصادی از سیاست های اولیه دکتر میرزاده در دانشگاه آزاد اسالمی بوده است.
وی افزود: دانشگاه آزاد اسالمی در ارتباط با موضوعات فرهنگی با بخش های 
مختلفی در داخل کشور که امکان همکاری با آنها وجود داشته از جمله وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، حوزه علمیه قم و غیره رایزنی هایی انجام داده تا این سازمان ها بتوانند 
به دانشگاه در توسعه فرهنگی کمک کنند و متقابال دانشگاه نیازهای علمی و 

آموزشی آنها را تامین کند.



تصادفی نادر در سیرجان
در اتفاقی نادر، یک دستگاه کامیون بنز در تصادف با دامپ تراک که 
معموال زمینه فعالیت آن در معادن است، کامال له شد. این واقعه در 

سیرجان روی داد.

 شناسایی ارقام سازگار
 با اقلیم کرمان

بحران  به  اشاره  با  کرمان  رئیس جهاد کشاورزی جنوب  سیدیعقوب موسوی، 
کم آبی در استان، اظهار کرد: بیش از 90 درصد آب در بخش کشاورزی صرف 
این بخش طرح کشت  در  مدیریت مصرف آب  برای  داد:  ادامه  می شود.وی 
محصوالت جایگزین در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن محصوالت با 
نیاز آبی کم جایگزین محصوالت با نیاز آبی زیاد می شوند. وی پنبه، زعفران، 
کلزا، کنجد و دانه های روغنی را از جمله محصوالت با نیاز آبی کم دانست و 
افزود: برای نخستین مرتبه کاشت پنبه در 60 هکتار از مزارع شهرستان فاریاب 
آغاز شده است. وی با اشاره به استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار برای آبیاری 
این محصول، تصریح کرد: از هر هکتار زمین های تحت کاشت پنبه چهار تن 
محصول برداشت می شود.موسوی همچنین از توزیع پنج تن پیازچه زعفران در 
جیرفت خبر داد و گفت: در حال حاضر پنج هکتار از اراضی کشاورزی جیرفت 
مزارع  از  زعفران  برداشت  آغاز  از  دارد.وی  قرار  محصول  این  کشت  زیر 

بخش جبالبارز جیرفت خبر داد و افزود: این عملیات تا نیمه آذر ادامه 
دارد. موسوی به نیاز آبی اندک زعفران اشاره و تصریح کرد: ارقام سازگار با 

اقلیم این منطقه شناسایی و به کشاورزان اعالم می شود. رئیس جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان همچنین از کاهش سه هزار و 200 هکتاری سطح زیرکشت ذرت  
در این منطقه خبر داد و یادآور شد: ذرت یکی از محصوالت کشاورزی با نیاز 

آبی زیاد است.

طرح ملی مشاهیر و مفاخر
آزاد  دانشگاه  در  فرهنگی  مفاخر و مشاهیر  ملی  به طرح  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اسالمی، گفت: بیش از 2500 نفر از مفاخر و مشاهیر در حوزه های مختلف دینی، 
فرهنگی، اجتماعی و هنری وجود دارند که در طول تاریخ در بخش های مختلف 
آزاد  دانشگاه  واحدهای  گذاشته اند.  بر جای  بزرگی  آثار  و  کرده  زندگی  کشور 
اسالمی در سراسر کشور این شخصیت ها را در دو مقطع صد سال اخیرو صد 
سال به قبل شناسایی و معرفی کرده و زندگینامه و آثار این مفاخر را مورد مطالعه 
قرار می دهند. وی افزود: همچنین دانشگاه آمادگی دارد در ارتباط با شخصیت 
های علمی، تاریخی مشترک با دانشگاه های کشورهای همسایه تفاهمنامه امضا 

کند.
بهترین مسیر ارتقا برای دانشگاه داشتن ارتباطات علمی است. طه هاشمی با بیان 
این که در حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی دارای بیش از 1 میلیون و 700 هزار 
دانشجو، 70 هزار عضو هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و مدعو و تولید علمی 
قابل تاملی است، گفت: بهترین مسیر ارتقا برای دانشگاه داشتن ارتباطات علمی 

است که این موضوع در دانشگاه با جدیت دنبال می شود.
وی با اشاره به پیوست فرهنگی تمام معاونت های دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: 
تنظیم  اولین دانشگاهی که در کشور برای معاونت های خود پیوست فرهنگی 
کرد دانشگاه آزاد اسالمی است و این موضوع نشان می دهد حوزه فرهنگی هیچ 
وقت در دانشگاه آزاد اسالمی تعطیل نخواهد شد. معاون دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسالمی در پایان برای رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی در خارج از کشور آرزوی موفقیت کرد. الزم به ذکر است اخیرا تفاهم 
ارتباطات اسالمی  با سازمان فرهنگ و  نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسالمی 
در جهت توسعه همکاری های فرهنگی، علمی و پژوهشی و نیز نیل به اهداف 
متعالی مشترک و ارتقاء جایگاه به امضا رسید و این دیدار در راستای رسیدن به 
اهداف این تفاهم نامه بوده است. همچنین در این جلسه دکتر قهرمانی معاون 
سازمان فرهنگ و ارتباطات و تعدادی از رایزنان فرهنگی نیز نقطه نظرات خود 
و نحوه همکاری دانشگاه آزاد اسالمی با دانشگاه های حوزه ماموریتی خود را 

مطرح و برای همکاری گسترده با دانشگاه اعالم آمادگی کردند.

ریاست دکتر شجاعی، بر پزشکی قانونی تمدید شد. طی حکمی از 
سوی آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه، ریاست احمد شجاعی 
در سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت سه سال دیگر تمدید شد. 
دکتر شجاعی از اسفند سال 1388 با حکم آیت اهلل آملی الریجانی، 

ریاست این سازمان را عهده دار شده  است.

تمدید حکم ریاست پزشکی قانونی کشور
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موزه »دقیانوس«
 به تاریخ پیوست 

 آثار تمدن کهن »ارت« که از آن به عنوان مبدع خط در جهان یاد می شود 
به دلیل عدم ساخت موزه جیرفت به روی هم انبار شده اند و سهم این موزه 
تنها یک گودال است. تمدن بزرگ »ارت« در حاشیه رودخانه هلیل رود و کنار 
شهر تاریخی دقیانوس یکی از بزرگترین حلقه های تمدن بشری محسوب می 
شود و لوح های یافت شده در تپه کنار صندل قدیمی ترین دستنوشته های 
بشری است که البته در کمال تعجب پس از سالها از کشف هنوز رمزگشایی 
نشده است. با این وجود در حفاری های مجاز و غیرمجازی که در این منطقه 
انجام شده هزاران شی تاریخی یافت شده است که برخی از قاچاقچیان گرفته 
شده و برخی نیز توسط باستان شناسان اکتشاف شده اند. در سال های ابتدای 
کشف این تمدن بزرگ که آثار بسیاری از دشت مطوط آباد و تپه های کناری 
صندل شمالی و جنوبی کشف شد، برخی از آثار شاخص در موزهای کوچک 
به  اما هزاران شی دیگر  نگهداری شد  در حاشیه هلیل رود در شهر جیرفت 
دلیل عدم وجود مکان مناسب به رسم امانت به کرمان و تهران ارسال شد و به 
دلیل این که در این شهرها نیز جای مناسبی برای به نمایش گذاشتن آنها وجود 

نداشت بسیاری از این اشیای تاریخی در انبارها نگهداری شدند.

موزه ای که احداث اش تاریخی شد
در همان ایام بود که طبق مصوبه دولت قرار شد موزه بزرگ جیرفت در این 
شهر احداث شود موزه ای که تاکنون سه دولت را به خود دیده است اما همه 
سهم این موزه از مراحل ساختش گودبرداری محل احداث این موزه است و 
هیچ اقدام دیگری در این زمینه تاکنون صورت نگرفته اما وعده ها برای احداث 
این موزه در دولت جدید نیز ادامه داشته است.نزدیک به دوازده سال از زمانی 
اواخر دولت اصالحات و  قرار شد موزه جیرفت ساخته شود می گذرد.  که 
به کشف تمدن هلیل شد، دولت وقت  باستانی که منجر  در پی کاوش های 

تصمیم به احداث موزه در جیرفت گرفت. نکته جالب این بود این موزه در 
طرح های اولیه قرار بود روی رودخانه هلیل رود و بر روی سازهای پل مانند 
احداث شود، طرحی که هیچ گاه عملی نشد اما به هر روی کارهای مطالعاتی 
بر روی این موزه از سال 84 آغاز شد و قرار بود در شش ماه دوم همان سال 
کار احداث موزه جیرفت آغاز شود اما این کار صورت نگرفت و همه چیز 
از  به سال 85 موکول شد.درنهایت در سال 85 قرار شد محل احداث موزه 
روی پل بهروی زمین منتقل شود و درنهایت زمینی در مجاورت پارک ولیعصر 
جیرفت در نظر گرفته شد. اما کاری برای احداث این طرح صورت نگرفت تا 
کار به سال 86 رسید، سالها گذشت تا در سال 88 هیئت دولت به استان کرمان 
سفر کرد و 190 مصوبه در سفر استانی تصویب شد که یکی از آنها ساخت 
همین موزه بود. اما باز هم کاری صورت نگرفت تا در سال 91 سرانجام یک 
شد.  انجام  موزه  خاکبرداری  کار  و  شد  برداشته  موزه  این  احداث  برای  گام 
این است که سازمان  تاکنون  این موزه  از زمان تصویب ساخت  نکته جالب 
میراث فرهنگی استان کرمان مدیرانی به نامهای محمد سام، علی کارنما، محمد 
دیده  به خود  وفایی  محمود  مهاجری،  علی  الدینی،  ایرانمنش، حسین شمس 
است و هنوز هم موزه جیرفت گودالی بزرگ در پارک ولیعصر است که پر از 

زباله شده است.

قفل پروژه  12 ساله در انتظار کلید تدبیر
از  استان کرمان داشت یکی  به جنوب  استاندار کرمان  در آخرین سفری که 
بحث های مهم مطرح شده در این سفر، همین موزه شهر جیرفت بود.استاندار 
کرمان قول احداث این موزه را داده و حتی ردیف بودجه احداث این بنا را 
نیز مشخص کرده است و به نظر می رسد درنهایت کلید در قفل 12 ساله این 
طرح چرخیده است و باید منتظر بود و دید این طرح عملیاتی می شود و یا در 
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حد وعده باقی می ماند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
در جریان این سفر اظهار داشت: یکی از اقداماتی که استانداری کرمان در 
با اهمیت باال در  نیمه تمام و  دستور کار قرار داده است اجرای طرح های 
استان است و طبق دستور استاندار کرمان کار احداث این موزه نیز در دستور 
کار قرارگرفته است. جعفر رودری در این خصوص گفت: ردیف بودجه این 
موزه که قباًل اختصاص یافته اما انجام نشده بود حاال احیاء شده است. وی 
گفت: 12 میلیارد تومان برای احداث این موزه بر اساس طرحی که درگذشته 

داده شده بود هزینه می شود.

احیاء ردیف بودجه ساخت موزه 
فرماندار جیرفت در خصوص تمدن ارت گفت: حدود 16 سال قبل حفاری 
های غیرمجازی توسط برخی افراد سودجو در حاشیه هلیل رود انجام شده و 
اشیاء تاریخی به دست آمد که بالفاصله جلوی این حفاری های گرفته شد و 
در نهایت در همان سال نیز نخستین کاوش های باستانی انجام شد.احمد امینی 
روش افزود: نتایج این حفاری ها بسیار مطلوب بود و اشیای زیادی به دست 
آمد ضمن این که بسیاری از اشیاء که در حفاری های غیرمجاز به دست آمده 
بود نیز از سود جویان باز پس گرفته شد. وی افزود: متأسفانه از زمان آخرین 
کاوش هایی که در این مناطق می گذرد سالها گذشته اما کار جدی برای آغاز 

این کاوش ها صورت نگرفته است.
امینی روش جیرفت را یکی از مهم ترین تمدن های بشری دانست و به وجود 
نخستین لوح های نوشتاری بشر در این محوطه های باستانی خبر داد و گفت: 
حاال تعداد گردشگرانی که به جیرفت می آمدند افزایش یافته اما برای نمایش 
آثار به دست آمده از این محوطه تنها یک موزه کوچک تأسیس شد اما ساخت 

موزه بزرگ شهر جیرفت پس از گذشته 12 سال هنوز انجام نشده است.
وی گفت: تنها اقدامی که در دولت گذشته انجام شده گودبرداری محل ساخت 
موزه است و کار دیگری انجام نشده است. فرماندار جیرفت درخواست کرد 
که میراث فرهنگی بهصورت جدی در این خصوص حضور یابد و خوشبختانه 
استاندار  همچنین  و  دولت  اعضای  برخی  توسط  قبل  چندی  که  سفری  در 

کرمان انجام شد ردیف بودجه ساخت موزه مجدداً احیاء شده است.

حلقه ناتمام گردشگری جیرفت 
وی ادامه داد: اشیایی که هم اکنون در موزه کوچک کنونی نگهداری می شوند 
هرچند بسیار غنی هستند اما فقط بخشی از اشیای کشفشده در جیرفت هستند.

از جیرفت است  این آثار در خارج  از  افزود: در واقع بسیاری  امینی روش 
در  گردشگری  حلقه  یعنی  این  و  هستند  محروم  آنها  دیدن  از  گردشگران  و 
جیرفت کامل نشده است و موزه می تواند با توجه به اهمیتی که دارد بسیاری 
از گردشگران داخلی و خارجی را به جیرفت بکشاند. وی از وجود هتل و 
فرودگاه در جیرفت خبر داد و افزود: چندین هتل دیگر نیز در منطقه در حال 
ترتیب  این  به  است  پیگیری  حال  در  نیز  منطقه  ریلی  خط  و  است  ساخت 
جیرفت در آستانه یک تحول بزرگ است و امیدواریم موزه جیرفت ساخته 
شود. موزه جیرفت هم اکنون در دید بسیاری از عالقه مندان به تاریخ جیرفت 
به تاریخ پیوسته است و با مصوبه جدیدی که در دولت یازدهم تصویب شده 
است همه امیدوارند این موزه در دنیای واقعی ساخته شود و این پروژه 12 

ساله به اتمام برسد.



1۲0 هنر در خطر، احیا می شود
 رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت: به دنبال شناسایی و احیاء 
120 هنر در معرض نابودی از طریق روش های مختلف هستیم. دکتر 
محمد اخباری در اردوی استارتاپ شهربابک گفت: این اردوها به منظور 

عملی کردن مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه ها انجام می شود.
در  دانشجویان  آموزشی  مهارت  اصل  به  ویژه  توجه  به  اشاره  با   وی 
دانشگاه علمی کاربردی، اظهار کرد: یکی از اهداف اصی ما تبدیل علم 
مرکز   100 و  هزار  فعالیت  از  است.اخباری  ثروت  خلق  و  فناوری  به 
علمی کاربردی در سراسر کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر 570 
دانشجو در این مراکز مشغول تحصیل هستند.وی شمار اعضاء هیئت 
نفر دانست و گفت: توسعه  این دانشگاه را 42 هزار  علمی و مدرس 
خوشه های فناوری در حوزه های مختلف تاثیری بسزا در دانش بنیان 
کردن اقتصاد دارد.رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور یادآور شد: در 
صدد هستیم که با شناسایی 120 هنر در حال نابودی در راستای احیاء 

آنها گام برداریم.

برخورد شدید با شکارچیان متخلف  
مدیرکل محیط زیست استان کرمان از برخورد شدید با شکارچیان غیرمجاز در 
استان کرمان خبر داد. محمود صفرزاده اظهارداشت: استان کرمان دارای عرصه 
های زیستی بسیار گسترده است و بسیاری از حیوانات در معرض انقراض در این 
استان وجود دارند که حفظ، حیات این جانداران و ایجاد امکان برای رشد و تکثیر 
آنها از برنامه های جدی محیط زیست به شمار می رود. وی تصریح کرد: متاسفانه 
با شروع فصل سرد سال و کمبود منابع غذایی در ارتفاعات و دشت های استان 
حیوانات به ناچار به پایین دست کوچ می کنند و شکارچیان متخلف نیز از این امر 
سوء استفاده می کنند.صفرزاده خاطرنشان کرد: در همین راستا طی روزهای اخیر 
محیط بانان حیات وحش در کرمان موفق شدند در سه عملیات دو شکارچی را 
در کرمان دستگیر کنند که از آنها تعدادی اسلحه غیر مجاز نیز کشف شده است.
وی تاکید کرد: با تمام موارد شکار غیر مجاز مطابق قانون برخورد خواهد شد و 

اجازه نخواهیم داد سود جویان به حیات وحش صدمه بزنند.

مدیر کل سابق 
صدا و سیمای کرمان 
مدیر شبکه قرآن شد

 

معاون سیمای رسانه ملی در حکمی حجه االسالم 
شبکه  مدیریت  سمت  به  را  موسوی  جواد  سید 
در  محمدی  پور  دکتر  کرد.  منصوب  سیما  قرآن 
از  سیما  قرآن  شبکه  جدید  مدیر  انتصاب  حکم 
وی خواسته است در جهت گسترش علوم قرآنی 

و ارتقاء انس مخاطبان با قرآن کریم تالش کند. 

متن این حکم به شرح زیر است:

نظر به تعهد، کارآمدی و تجربیات با ارزش جنابعالی در 
رسانه ملی و همچنین ارتباط خوب شما با اندیشمندان 
اسالمی و محافل دینی و قرآنی به موجب این حکم به 

سمت مدیر شبکه قرآن سیما منصوب می شوید.
اسالمی  سیمای جمهوری  تخصصی  شبکه  قرآن،  شبکه 
ایران است که تولید، تامین و پخش برنامه های قرآنی 
دارد  انتظار  دهد.  می  انجام  گوناگون  های  قالب  در  را 
انقالب  الشان  با بهره گیری از رهنمودهای رهبر عظیم 
و  دانش  از  استفاده  نیز  و  بزرگوار  علمای  و  اسالمی 
ویژه  به  قرآنی  محافل  علمیه،  های  حوزه  تجربیات 
برجسته تالوت در جهت  اساتید  قرآن و  شورای عالی 
با  مخاطبان  انس  سطح  ارتقاء  و  قرآنی  علوم  گسترش 

قرآن کریم، اهتمام ویژه ای داشته باشید. الزم می دانم 
در  نیا  محمدی  بهرام  آقای  جناب  گرانقدر  زحمات  از 

نمایم.  مدیریت شبکه صمیمانه سپاسگزاری  طول 
توفیق شما را از خداوند بزرگ خواستارم.

پورمحمدی اصغر  علی 

موسوی  سیدجواد  حجت االسالم  می شود،  یادآور 
مدیرکل  به عنوان  سال   10 مدت  به  این  از  پیش 
سمت  در  آن  از  بعد  و  کرمان  سیمای  و  صدا 
سیما  و  صدا  اسالمی  پژوهش های  مرکز  ریاست 

در قم، به فعالیت مشغول بوده است.
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     احیاء »جشنواره فیروزه«
 در شهر بابک

حسیني  رزم  علیرضا  است.  ضروري  بابک  شهر  در  فیروزه  جشنواره  احیاي 
جشنواره  دیگر  مانند  بابک  شهر  فیروزه  جشنواره  کرد:  تأکید  کرمان  استاندار 

ها در سطح استان کرمان باید اجرایي و ماندگار شود.
مرغوب  تزئیني  سنگهاي  از  بابک  شهر  فیروزه  سنگ  که  این  به  اشاره  با  او   
کارگاه  گفت:  رود،  مي  شمار  به  کرمان  استان  خدادادي  هاي  ثروت  و  ایران 
این  فروشي  خام  اما  است  فعال  شهربابک  شهرستان  در  تراشي  فیروزه  هاي 

ماده ارزشمند یکي از معضالت این بخش است. 
به گفته وي، ایجاد صنایع فرآوري فیروزه یکي از فرصت هاي اشتغال زایي 
و رونق اقتصادي است. رزم حسیني همچنین به تخصیص 272 میلیارد تومان 
تسهیالت ارزان قیمت براي خوداشتغالي در استان کرمان اشاره کرد و افزود: 
با جدیت  باید  و  دلسرد شوند  نباید  مسیر سرمایه گذاري  در  سرمایه گذاران 
به فعالیت بپردازند. استاندار کرمان در ادامه تشکیل شرکت هاي روستایي با 
در  و گفت:  دانست  را ضروري  توسط بخش خصوصي  مشارکت کشاورزان 
صورت تحقق این امر تسهیالت ارزان قیمت به این شرکت واگذار مي شود.

هدف  با  طرح  این  افزود:  سالم،  محله  طرح  تهیه  به  اشاره  با  همچنین  وي   
محله  یک  در  امنیتي  و  فرهنگي  اجتماعي،  مختلف  هاي  آسیب  از  جلوگیري 

کوچک آغاز مي شود و سپس در دیگر محله ها اجرا خواهد شد.
با تأکید بر لزوم سرمایه گذاري بخش خصوصي در طرح محله  رزم حسیني 
به  توانند  مي  مربوط  هاي  بررسي  از  پس  گذاران  سرمایه  این  گفت:  سالم، 
دولت برنامه دهند که براي رفع آسیب هاي اجتماعي چه کارهایي باید انجام 

شود.

ابوسعیدی« »رستمی  دکتر 
 رئیس دانشگاه پیام نور کشور شد

 
رستمی  اصغر  علی  در حکمی  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر  فرهادی  محمد  دکتر 
متولد شهر  کرد.رستمی  منصوب  نور  پیام  دانشگاه  عنوان سرپرست  به  را  ابوسعیدی 
باهنر کرمان و دارای مدرک دکترای زبان و  44 دانشگاه شهید  پایه  استاد   ، جیرفت 
ادبیات انگلیسی از دانشگاه لیورپول انگلستان است. وی به مدت 22 سال در هیات 
شهید  دانشگاه  ریاست  و  است  داشته  فعالیت  کشور  مختلف  های  دانشگاه  امنای 
جمله  از  کیش،  المللی  بین  دانشگاه  بلوچستان،  و  سیستان  دانشگاه  کرمان،  باهنر 
عالی  اموزش  مؤسسه  است.ریاست  ابوسعیدی  رستمی  دکتر  گذشته  های  مسوولیت 
معادن،  و  صنایع  وزارت  کاربردی  علمی  مؤسسه  ریاست  مهارت،  کاربردی  علمی 
معاون  مشاور  علوم،  وزارت  شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  کل  مدیر 
های  کمک  جذب  در  علوم  وزیر  مشاور  فرهنگی،  میراث  امور  در  جمهور  رئیس 
رئیس  افغانستان،  آموزشی  علمی  بازسازی  امور  در  علوم  وزرات  نماینده  مردمی، 

کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب، دبیر 
المللی  بین  المپیاد  نماینده رسمی جمهوری اسالمی در  امنای جنوب شرق و  هیأت 
سیستان  های  استان  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ریاست  االختیار  تام  نماینده  مهارت، 
ممیزه  های  هیات  و  امنا  های  هیات  مرکز  رییس  هرمزگان،  و  کرمان  بلوچستان،  و 
به عنوان سرپرست جدید دانشگاه  اشاره کرد. مراسم معارفه رستمی  وزارت علوم  
و تودیع سرلک سرپرست سابق این دانشگاه با حضور عبدالحسین فریدون مدیرکل 

حوزه وزارتی وزارت علوم در ساختمان مرکزی دانشگاه  پیام نور برگزار شد.

  »جهاد دانشگاهی«
مقاومتی اقتصاد  ضامن 

دکتر علی مروی و دکتر حسین امیری خامکانی، رییس و سخنگوی کمیسیون 
در  حضور  با  کمیسیون  این  اعضای  از  نفر  هفت  همراه  به  مجلس  انرژی 
و  ها  مبدل  مرکز  مونتاژ  کارگاه  از  دانشگاهی  جهاد  شهدای  تحقیقاتی  مجتمع 
منابع تغذیه جهاددانشگاهی، مرکز مهندسی فشار قوی ، دکل حفاری، پایلوت 

بازدید کردند. صنایع شیمیایی و کارگاه جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر 
دکتر حسین امیری خامکانی، نماینده محترم مردم زرند و سخنگوی کمیسیون 
تولید ماشین آالت هایتکی که  پیشرفته و  فناوری  با  انرژی مجلس گفت: کار 
آن هدف  به  امروز  که  دهد  می  نشان  همگی  دارد  کارآیی  مختلف  صنایع  در 
و چیزهایی که مد نظر امام )ره( بود؛ یعنی استفاده از توان علمی دانشگاه ها 
فناوری  انتقال  با  های خارجی  با شرکت  ارتباط  باید  کرد:  بیان  وی  رسیدیم. 
بومی  را  آنها  بتواند  که  دارد  را  توانایی  این  دانشگاهی  جهاد  و  باشد  همراه 
باید  ششم  برنامه  در  افزود:  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی  کند.  سازی 
قانون استفاده حداکثری از تولیدات داخل را احیا و اجباری کنیم تا از تالش 
به  اشاره  با  استفاده شود.وی  دانشگاهی  جهاد  مانند  هایی  مجموعه  توانایی  و 
است،  دانشگاهی  جهاد  مقاومتی  اقتصاد  پایداری  و  اجرایی  ضمانت  که  این 
شرکت  کنند  می  همکاری  دانشگاهی  جهاد  با  که  هایی  شرکت  کرد:  تصریح 
های دانش بنیان هستند. شرکت های دانش بنیان چه در جهاد و چه در پارک 

علم و فناوری و مراکز رشد، اقتصاد مقاومتی را ضمانت می کنند.
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ارجمند« پیروز  »دکتر  استعفای 
 از دفتر موسیقی

دکتر پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد، پس از نزدیک به 20 
از دفتر موسیقی وزارت  استعفا کرد. وی گفت:  فعالیت در دفتر موسیقی  ماه 
ارشاد استعفا کردم و استعفانامه خودم را به آقای مرادخانی دادم. فعال  تصمیم 
در  او  دهم.  ادامه  را  دانشگاهی  فعالیت  و  برسم  مشغله های شخصی  به  دارم 
پاسخ به این سوال که گویا پیشتر به نوعی از دفتر موسیقی کنار گذاشته شده 
بودید و آیا عدم حضورتان در جلسه ی مشورتی جشنواره فجر هم به همین 
را  به هر حال هر مدیری مشکالت خودش  بود؛ سکوت کرد و گفت:  علت 
دارد و همه شاهد بودند که موسیقی ما چه شرایط بحرانی را طی کرد.  پیروز 
ارجمند مدتی ا ست که در جلسه ها و نشست های مهم موسیقی حضور ندارد. 
این مسئله تا آنجا رسید که حتی نشست مشورتی جشنواره فجر بدون حضور 
نیز  ارکسترها  مسائل  در  اخیرا  ارجمند  دیگر  سوی  از  شد.  برگزار  مدیر  این 

دخالتی نداشت و روزهای اخر مدیریت خود را منفعالنه گذراند.
وزیر  هنری  )معاون  مرادخانی  و  ارجمند  اختالفات  همواره  دیگر  سوی  از 
ارشاد( مطرح بوده و حتی زمانی که حواشی متعددی برای ارکستر سمفونیک 
ارجمند  چراکه  شد  مشخص تر  مدیر  دو  این  مخالفت های  آمد،  پیش  تهران 
معتقد بود علی رهبری نباید اولین رهبر ارکستر سمفونیک باشد و این گزینه 

از سوی معاونت هنری تحمیل شده است.
و  تهران  در  متعددی  موسیقی  کنسرت های  ارجمند  مدیریت  دوران  در   
از  نتوانست  هم  ارشاد  و  شد  لغو  مجوزها  تمام  اخذ  وجود  با  شهرستان ها 

مجوزهای خود دفاع کند.
دفتر  با  این سمت،  از  استعفا  با  موسیقی  دفتر  در  فعالیت  ماه   20 از  وی پس 
موسیقی رسما خداحافظی کرد. پیروز ارجمند در حالی استعفا داد که چندی  
در  کاری خودش  فعالیت   طی  در  مدیری  هر  »قطعا  بود:  گفته  استعفا  از  قبل 
یک مجموعه حرف های زیادی برای گفتن دارد و می تواند بخش هایی زیادی 

از این حرف ها را زمانی بزند که خواست مجموعه را ترک کند. 
در  دفتر موسیقی هستم. شرایط من  فعالیت در  من در شرایط سخت مشغول 

مسولیت  موسیقی  حوزه  در  مدیرت  نیست.  مطلوبی  شرایط  موسیقی،  دفتر 
شخصی  به  وقتی  هرحال  به  دارد.  هم  زیادی  حاشیه های  و  است  سنگینی 
باشد.  داشته  اختیارات هم  با آن مسولیت  متناسب  باید  داده می شود  مسولیتی 
حال  در  و  داده ام  انجام  شده،  تکلیف  من  به  که  هرآنچه  کنون  تا  افزود:  وی 
وظیفه ام  و  ایستاده ام  دارد،  وجود  که  نامساعدی  شرایط  تمام  با  هم  حاضر 
مجموعه  در  موسیقی  دفتر  قانونی  نقش  بر  را  نقدهایی  من  می دهم.  انجام  را 
بتواند  وزیر  شخص  تنها  شاید  را  موضوع  این  می دانم.  وارد  هنری  معاونت 

حل کند.
به  است.  روبه رو  فراوانی  مشکالتی  با  موسیقی  دفتر  داد:  ادامه  ارجمند  دکتر 
عنوان نمونه وقتی حقوق اعضای شوراهای ما 9 ماه پرداخت نمی شود، طبیعتا 
فیزیکی  وضعیت  نمونه  عنوان  به  یا  می شود.  کم  کار  ادامه  برای  آن ها  انگیزه 
برای  مکانی  چنین  هر حال  به  و  دارد  کانکسی  سیستم  یک  که  موسیقی  دفتر 
نهادی که نقش مهمی دارد، شایسته نیست. به هر صورت ما در مجموعه دفتر 
موسیقی چون هدف مان خدمت گذاری است،  تمام مشکالت را تحمل کردیم. 
این که شرایط را معاونت هنری طوری رقم می زند  وی تصریح کرد: درباره 
تا زمانی که تکلیف از  که من استعفا بدهم،  نظری نمی توانم داشته باشم. من 
من ساقط نشود در دفتر موسیقی خواهم ماند و وظیفه قانونی خودم را با تمام 

فشارهایی که هست، انجام خواهم داد.

انتصاب 
حمیدیه« »دکتر 

 در ستاد سلول های بنیادی
 

طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی وفناوری 
ستاد  دبیر  عنوان  به  حمیدیه  علی  امیر  دکتر  جمهور،  رئیس 

بنیادی منصوب شد. توسعه علوم و فناوری های سلول های 

 در متن این حکم آمده است:
به  توجه  با  و  جنابعالی  تجارب  و  تعهد  مراتب  به  عنایت  با 

ضرورت ساماندهی، توسعه و ارتقای پژوهش ها و فناوری های 
بنیادی و فراهم آوردن بستری مناسب  راهبردی کشور در حوزه سلول های 
برای توسعه دستاوردهای فناورانه در تکمیل چرخه ایده تا ثروت، جنابعالی 
را به عنوان دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی منصوب 

می نمایم. 
انتظار می رود با توکل به خدای متعال و در چارچوب وظایف تعیین شده با 
هماهنگی معاون توسعه فناوری و همکاری اعضای حقیقی و حقوقی ستاد، 
ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرا دستگاهی و با توجه به مزیت ها و مقتضیات 
تدوین  به  نسبت  المللی  وبین  ملی  مفید  دستاوردهای  از  بهره مندی  و  بومی 
و  توسعه ای  برنامه ها، طرح های  راهکارها، هماهنگی  اولویت ها،  راهبردها، 
در  مربوط  امور  بر  نظارت  و  حوزه  این  با  مرتبط  های  فعالیت  هم افزایی 

اقدام فرمایید. سطح کشور 

پیوند  رییسه  هیات  عضو  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
سلول های بنیادی آسیا و اقیانوسیه، نماینده انجمن پیوند سلول های بنیادی 
خون ساز شرق مدیترانه در انجمن جهانی پیوند سلول های بنیادی خون ساز 
سوابق  از  بخشی  ایران،  بنیادی  های  سلول  اهداکنندگان  بانک  موسس  و 

امیرعلي حمیدیه است. علمی و اجرایی دکتر 
المللی،  بین  مقاله  120 خالصه  و  مقاله   60 از  بیش  همچنین صاحب  وی   
برنده جوایز متعدد بین المللی از سوی انجمن های علمی معتبر بین المللی 
المللی  بین  های  کنگره  در  مدعو  سخنران  و  بنیادی  های  سلول  حوزه  در 
واسعی  محمد  دکتر  این  از  پیش  است.   بنیادی خون ساز  های  پیوند سلول 
معاونت علمی  بنیادی  فناوری های سلول های  دبیری ستاد توسعه علوم و 

و فناوری ریاست جمهوری را برعهده داشت.
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بروز مجدد پدیده ریزگرد در شرق استان کرمان موجب شده که هزاران تن 
را در خانه  تبعات گردوغبار خود  از  ماندن  امان  برای در  اهالی ریگان،  از 
دیگر  روزها  این  که  گردها  ریز  پدیده  مجدد  بروز  کنند.  حبس  شان  های 
ناخوانده گفت، مردم شهرستان ریگان و فهرج در  به آن میهمان  نمی توان 
مواجه کرده است و مشخص  با مشکالت عدیدهای  را  استان کرمان  شرق 
باید ادامه داشته باشد. نکته قابل توجه این که،  نیست این وضعیت تا کی 
بروز این پدیده گاه، تنها مختص استان کرمان بوده و بادهای 120 روزه و 

آن  در  هیرمند  رود  و  هامون  دریاچه  یا 
دخالتی ندارند. در واقع این کانون های 
محلی شن و ریز گردها هستند که مردم 
نیز  هرسال  و  اند  انداخته  دردسر  به  را 
برشدت این پدیده افزوده شده و بخش 
های وسیع تری از شرق و شمال استان 

را در برمی گیرد.

کانون ریزگردها
بزرگ  سدهای  احداث  و  خشکسالی 
باعث  نساء،  سد  ازجمله  باالدست  در 
محلی  های  رودخانه  بستر  خشک شدن 

نیز که درگذشته نه چندان دور  شده است و از سوی دیگر دریاچه ریگان 
رونق داشته است نیز هم اکنون بسترش، کانونی برای تشدید گردوغبار در 

کرمان شده است.

خسارت ریزگردها
فرماندار ریگان می گوید: توفان شدید شن به همراه ریز گردها بیش از 10 
امین  است.  کرده  وارد  خسارت  شهرستان  های  زیرساخت  به  ریال  میلیارد 
باقری اظهار داشت: در توفان شدید شن اخیر، به دلیل غلظت ریز گردها، 
این ریز  اهالی را راهی مراکز درمانی کرد. وی گفت:  از  نفر  از 230  بیش 
گردها، گاهی شهرستان ریگان را به شهرستانی بحرانی تبدیل کرده و باعث 
خانه نشین شدن مردم می شود. فرماندار ریگان بیان داشت: توفان شدید شن 
به همراه ریز گردها حتی منجر به مسدود شدن جاده ترانزیتی ریگان - چابهار 

نیز شده است.

متروکه شدن روستاها
باقری گفت: توفان شدید شن به همراه ریز گردها باعث مدفون شدن نخل 
از شن گرفتگی  این شهرستان می شود. وی  در  های چندین ساله در شن 
تعدادی از منازل در روستاهای شهرستان خبر داد و اظهار داشت: شن های 
حبس  باعث  حتی  مواردی  ودر  شوند  می  مسکونی  منازل  وارد  گاه  روان 
از  ریگان  فرماندار  اند.  شده  اهالی 
در  احمر  هالل  نیروهای  امدادرسانی 
این روستاها در هنگام بحران خبر داد 
و گفت: با توجه به وضعیت بحرانی 
شدید  های  توفان  دلیل  به  شهرستان 
شن و ریزگردها این شهرستان نیاز به 
ریگان  فرماندار  دارد.  ملی  اعتبارات 
گفت: توفان شن باعث شن گرفتگی 
ریزش  باغات،  و  مزارع  منازل، 
سبز،  فضای  به  خسارت  مرکبات، 
دهانه  گرفتگی  شن  و  کهور  جنگل 
راه  خواستار  باقری  شود.  می  ها  پل 
اندازی دستگاه پایش ریز گردها در ریگان شده است. وی گفت: طی سال 
جاری، ریزگردها، دست کم هجده بار به شهرستان ریگان هجوم اورده اند و 
باعث بروز مشکالت مختلفی شده و بیش از 830 نفر را راهی مراکز درمانی 

کرده اند.
 الزم به ذکر است که ادامه توفان های مکرر شن در شرق استان کرمان در 
رفع  برای  اندیشی  چاره  عدم  و  زیرساختی  و  درمانی  های  محرومیت  کنار 
این مشکل درنهایت بسیاری از مردم شهرستان های ریگان و فهرج را برای 
مهاجرت از این منطقه ترغیب کرده است. این در حالی است که وضعیت در 
روستاهای این دو شهرستان به مراتب وخیم تر از خود شهرستان های ریگان 
و فهرج است و بعضًا گسترش بیابان و انباشت شن ها در مزارع حتی نخلستان 
های این مناطق را در شن فرو برده است و عبور و مرور در سطح روستاها را 
نیز با مشکل مواجه کرده است. به گفته اهالی ریگان، این مشکل تا چند ماه 
قبل بیشتر شامل روستاییان بود اما حاال این پدیده چنان تشدید شده است که 

حتی در شهر ریگان نیز مردم از هجوم شن های روان در امان نیستند.

ریزگردها
و باقی قضایا ...



بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده   
اینکه آینده اقتصادی کشور نیازمند اصالح ساختار است، گفت: اصالح ساختار 

اقتصادی کشور، کار عجیب و غریبی نیست که بعضی ها از آن می ترسند. 
 دکتر محمدرضا پورابراهیمی در نشست با اساتید بخش حسابداری و مدیریت 
رئیس  سلیمی،  حاتم  مهنس  حضور  با  که  کرمان  چمران  شهید  فنی  دانشکده 
دانشکده همراه بود، با تبیین آینده اقتصادی کشور، گفت: فضای اقتصادی کشور 

به شدت از موضوعاتی رنج می برد که به سادگی قابل حل است.
وی حل مشکالت اقتصادی کشور را وابسته به دو بحث درونی و بیرونی عنوان 
کرد و افزود: عوامل بیرونی که همان تحریم ها است که با مذاکرات انجام شده و 
برجام اتفاق افتاده و در صورت پایبندی طرف مقابل حل می شود یا به احتمالی 
حل نمی شود. پورابراهیمی با اشاره به اینکه مشکالت اقتصادی ما از درون قابل 
حل است و تحریم ها تنها 20 تا 25 درصد از مشکالت اقتصادی کشور را دلیل 
موردش  یک  این مشکالت شدیم  درگیر  االن  ما  اینکه  کرد:  تشریح  می شوند، 
اقتصاد متکی به نفت است که دولت ها از اول انقالب به دالیل مختلف سهم نفت 
از بودجه کشور را جدا نکرده و برای کاهش آن هم پی گیری انجام نشده است.

وی با بیان اینکه معلوم است که با تحریم نفت درآمد کشور کاهش پیدا می کند، 
تصریح کرد: نباید با برداشته شدن تحریم ها دوباره کشور از فروش نفت اداره 
شود بلکه جدا شدن اقتصاد کشور از نفت باید با جدیت تمام پی گیری تا در آینده 

دوباره شاهد تهدید از خارج کشور نباشیم.
نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس تصدی گری دولت در اقتصاد کشور 
را عامل بعدی مشکالت اقتصادی دانست و گفت: کاهش تصدی گری دولت از 
اقتصاد نه تنها جدی گرفته نشده بلکه در بسیاری موارد جدا شدن دولت به گونه 
ای بوده است که بیشتر به اقتصاد کشور ضربه زده است.وی با بیان این که فضای 
اقتصاد کشور به شدت از آثار تصدی گری مستقیم و غیر مستقیم دولت رنج می 
برد، اظهار داشت: در تصدی گری مستقیم به هر حال دولت جوابگوی مجلس 
بود، در حالی که در شرایط فعلی دولت عمال تصدی گری می کند اما جوابگوی 
با  مبارزه  همچون  قوانینی  اجرای  عدم  پورابراهیمی  نیست.  هم  مجلس  و  مردم 
قاچاق کاال، رفع موانع تولید و قانون بهبود فضای کسب و کار را نیز ازمواردی 
اعالم کرد که اگر به خوبی و دقیق اجرایی شود بسیاری از مشکالت اقتصادی 
کشور را حل می کند. وی با بیان اینکه بیش از 20 ماه از ابالغ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال در کشور می گذرد، گفت: این قانون صد در صد در جهت حمایت 

از تولیدکنندگان و در نهایت رونق اقتصادی کشور است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه اگر تنها جلوی قاچاق 
درآمد کشور کمک می شود،  به  نفت  معادل فروش  کاال در کشور گرفته شود 
بیان داشت: »عدد قاچاق کاال در کشور مبهوت کننده است« عین جمله ای است 
که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودند که نشان از اهمیت این 
موضوع است.وی با بیان اینکه موضوع اصالح ساختار اقتصادی، کار عجیب و 
غریبی نیست که بعضی ها از آن می ترسند، گفت: اجرای قوانین اقتصادی ابالغ 
شده به رونق اقتصادی کشور کمک می کند. پورابراهیمی تصریح کرد: اگر اصالح 
ساختار اقتصادی مبنا قرار نگیرد، نمی توان امیدی به آینده اقتصادی کشور داشت.

وی به نبود اطالعات شفاف اقتصادی نبود 

نرخ باالی سودبانکی، عامل رکود 
سامانه جامع مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود سامانه جامع مالیاتی در 
کشور 50 درصد میزان مالیاتی که امسال از مودیان گرفته می شود را می توانیم 

از نشت آن جلوگیری کرد.
از  یکی  را  بانکی  نرخ سود سپرده  بودن  باال  اعتبار کشور  و  پول  عضو شورای 
عوامل رکود در کشور دانست و افزود: تحمل تورم همراه با رونق خیلی بهتر از 
رکود اقتصادی است.وی با بیان اینکه این نرخ باالی سود بانکی باعث ایجاد بازار 
بین بانکی در کشور شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار سال گذشته 340 
هزار میلیارد تومان در کشور تسهیالت پرداخت شده که با گزارشی که دارم بین 
70 تا 75 درصد از این مبلغ وام های قبلی بوده که به نحوی تمدید و به روز شده 
است. پورابراهیمی بیان داشت: کاهش نرخ جریمه، مدیریت بازار غیر متشکل، 
مدیریت بازار بین بانکی، عدم اجرای قوانین اقتصادی چه ربطی به تحریم ها و 
آمریکائی ها دارد که بعضی ها همه چیز را پشت این موارد پنهان می کنند. وی 
با بیان این که روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری همین 
اسالمی  کشور  این  در  را  ها  نعمت  همه  خداوند  گفت:  است،  ساختار  اصالح 
قرار داده که بزرگترین آن وجود نیروی انسانی متعهد و توانمند است که باید در 

جاهای مناسب به کار گرفته شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با یادآوری دوران جنگ تحمیلی، افزود: 
عده ای در اوایل جنگ به صورت کامال کارشناسی می گفتند که با این امکانات 
امکان جنگ نیست و بهتر است گوشه ای از کشور را بدهیم و منطق و عقل هم 
همین را می گفت. وی ادامه داد: اما جوانان ما جان خود را گذاشتند و با اقتدار 
و مجاهدت تحت فرمان رهبری و کار برای رضای خدا نتیجه الزم را گرفتند که 
بزرگترین آن همین اقتدار نظامی است که امروز شاهد آن هستیم. پورابراهیمی 
شرایط جنگ اقتصادی را هم همانند شرایط جنگ تحمیلی عنوان کرد و گفت: 
معظم  مقام  را  اقتصادی  فرمان جهاد  اقتصادی هم مجاهدت می خواهد،  جنگ 
رهبری داده است، چرا باور نمی کنید که جنگ پنهان اقتصادی کشور را تهدید 

می کند.

مسکو   نجار«به  سفر»اسماعیل   
»مهندس اسماعیل نجار« معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مدیریت بحران جمهوری اسالمی 
ایران در راس هیأتی جهت شرکت در اجالس و نمایشگاه بین المللی ایمنی و امنیت 2015 
روسیه به مسکو سفر کرد. از جمله برنامه های هیأت مذکور در مسکو شرکت در بیستمین 
کنفرانس علمی و عملی راهبردهای جهانی و ملی کنترل خطرات حوادث و بالیای طبیعی، 
روسیه  اضطراری  موقعیت های  وزارت  امدادگران  و  نشانان  آتش  نمایش  مانور  در  حضور 
امداد و نجات روسیه می باشد. روسیه یکی  از نمایشگاه تجهیزات آتش نشانی و  بازدید  و 
بینی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه می باشد و هدف از  از کشورهای پیشرفته در پیش 
اطفاء حریق  امور  در  روسیه  اطالعات  و  تجارب  از  بهره برداری  و  استفاده  سفر  این  انجام 
دولت  در  کرمان  استانداری  سابقه  نجار  اسماعیل  مهندس  است.  طبیعی  بحران  مدیریت  و 

دهم را در کارنامه دارد.
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مدیرعامل موسسه شهید رجایی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء گفت: طبق برنامه 

ریزی صورت گرفته همه پروژه های شهری خاتم النبیاء در کرمان طی 24 ماه 
اظهارداشت:  اکبری در جمع خبرنگاران  تمام می شوند. سردار مصطفی  آینده 
قرار گاه سازندگی در شهر کرمان پروژه های متعددی را آغاز کرده است و مطابق 
برنامه ریزی صورت گرفته کار احداث این پروژه ها پس از کلنگ زنی در حال 
انجام است. وی تصریح کرد: تمام سعی خود را می کنیم این پروژه ها در کوتاه 
ترین زمان ممکن اجرای و با کیفیت کار انجام می شود. اکبری خاطرنشان کرد: 
هر چند امکان دارد برخی اقدامات ادارات زیر بنایی در محل پروژه ها منجر به 
طوالنی تر شدن طرح ها شود اما تمام تالش مهندسان ما اجرای به موقع طرح 

و خدمات رسانی به مردم کرمان است.
معاون عمرانی استاندار کرمان نیز در این نشست به اجرای 9 طرح در کرمان 
اشاره کرد و افزود: 13 تقاطع غیر هم سطح در مناطق مختلف شهر در حال اجرا 
است که شامل پل شهید بادپا، پل ابوذر، پروژه میدان آزادی، تقاطع غیر همسطح 
فیروزه، تقاطع هوانیروز و تقاطع چهارراه سمیه است. مهندس ابوالقاسم سیف 
الهی بیان کرد: مهمترین پروژه در دست اجرا در شهر کرمان پروژه میدان آزادی 

است.
خوشبختانه  افزود:  و  کرد  تاکید  کرمان  در  ها  پروژه  کیفیت  با  اجرای  بر  وی 
قرارگاه به خوبی به وظایف خود در این زمینه عمل کرده است. معاون عمرانی 
خاتم  قرارگاه  های  پروژه  کل  نیز گفت:  موضوع  این  درباره  کرمان  استانداری 
االنبیاء در مسیر اجرای تقاطع های غیر همسطح در کرمان 350 میلیارد تومان 

است و تاکنون شهرداری 20 میلیارد تومان پرداخته است.

اتمام پروژه های قرارگاه 
برنامه  خاتم)ص(طبق 

رهبر معظم انقالب طی بازدید یک و نیم ساعته از از نمایشگاه دستاوردهای 
فناوری نانو گفتند:اجازه ندهید انگیزه های سیاسی به درون فضاهای علمی 

نفوذ کند. و تحقیقاتی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی از نمایشگاه دستاوردهای 
بازدید  نیم«  و  »یک ساعت   مدت  به  خمینی)ره(  امام  حسینیه  در  نانو  فناوری 
و  دانشمندان  علمی  پیشرفت های  و  تالش ها  جریان  در  نزدیک  از  و  کردند 

محققان جوان کشور در فناوری نانو قرار گرفتند.
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  دکتر  آقایان  که  بازدید  این  جریان  در 
رئیس جمهوری و دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت  و منابع معاونت 

علمی و فنآوری ریاست جمهوری  نیز رهبر معظم انقالب را همراهی کردند، 
کاربرد  قابلیت  با  نانو  بخش  در  محققان کشور  تولیدات  و  دستاوردها  آخرین 
صنایِع  آب،  کشاورزی،  نساجی،  درمان،  و  دارو  مواد،  نانو  بخش های:  در 
و  شد  گذاشته  نمایش  به  خودرو«  و  انرژی،  و  نفت  ساختمان،  »نیروگاهی، 

بیان کردند. توضیحاتی  نمایشگاه،  اندرکاران  دست 
معاونین  همراه  به  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  دکتر 
انقالب  معظم  رهبر  دلیری،  رضا  علی  دکتر  و  وطنی  علی  دکتر  آقایان  خود، 
را در این بازدید همراهی کردند. دکتر دلیری سابقه مدیر کلی اداری - مالی

استانداری کرمان را در کارنامه دارد.

همراهی دکتر دلیری با رهبر معظم انقالب در نمایشگاه نانو
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مخاطرات زیست محیطی
در کمین کرمان

متمادی،  و خشکسالی  زیرزمینی  منابع آب  از  رویه  بی  های  برداشت   
ادامه این  کرمان را در آستانه بحران زیست محیطی قرار داده است و 
روند تهدیدی برای حیات وحش و محیط زیست بزرگترین استان کشور 
بی  و  گذشته  سال   17 در  بارندگی  شدید  کمبود  و  خشکسالی  است. 
توجهی عجیب مسئوالن به این مسئله طی سالها اخیر، کرمان را در آستانه 
بحرانی زیست محیطی قرار داده که حیات بسیاری از گونه های گیاهی و 

جانوری استان را در معرض خطر جدی قرار داده است. 

کاهش بارش، افزایش برداشت
نکته قابل توجه این که در همین مدت که کرمان مطابق آمار از متوسط 
بارندگی خود فاصله چشمگیر گرفته و در برخی دشت های استان در 
های  برداشت  اما  است  نباریده  نیز  باران  میلیمتر  یک  حتی  سال  طول 
بی رویه از منابع آب زیرزمینی ادامه داشته است و هرسال 1.1 میلیارد 
مترمکعب آب برداشت شده و سطح آب در برخی از دشت های استان 
کرمان تا چندین متر کاهش یافته و عمق چاه ها نیز به بستر زمین رسیده 
برداشت شده و سطح آب در  مترمکعب آب  میلیارد  است.هرسال 1.1 
عمق  و  یافته  کاهش  متر  چندین  تا  کرمان  استان  های  از دشت  برخی 
چاه ها نیز به بستر زمین رسیده است وضعیت آنقدر چالش برانگیز شده 
است که حاال از ارتفاع دشت ها نیز کاسته می شود و برخی از دشت 
های کرمان ازجمله رفسنجان، سیرجان، زرند و کرمان هرسال از ارتفاع 
سطح زمین نیز کاسته می شود. به بهانه توسعه کشاورزی در استان و 
عدم برنامه ریزی درزمینه مدیریت مصرف آب، منابع آبی محدود استان 
کرمان مورداستفاده بیرویه قرارگرفته است و باوجود، هشدارها استفاده 
از منابع آبی زیرزمینی همچنان نیز ادامه دارد. ادامه این وضعیت موجب 
شده است اکوسیستم استان کرمان دچار تغییر شود و به گفته مدیرکل 
محیط زیست استان کرمان، این زنگ خطری است که اگر به آن توجه 
نشود می تواند به یک بحران زیست محیطی منجر شود.محمود صفر زاده 
چندی قبل در نشست شورای آب استان کرمان در این خصوص گفت: 
شده  زیست  محیط  در  گسترده  تغییرات  موجب  آبی  منابع  از  برداشت 

است و این روند، متاسفانه ادامه دارد.

چاه ها، به بستر زمین رسیده اند
های  در شهرستان  ها  از چاه  برخی  اکنون عمق  هم  کرد:  تصریح  وی 
استان به 300 متر رسیده و به بستر زمین خورده اند و دیگر آبی برای 
و جانوری  گیاهی  های  گونه  در چنین شرایطی  ندارد.  برداشت وجود 
در بدترین وضعیت خود قرارگرفته اند، هرچند بارندگی هایی در هفته 
های اخیر رویداده است اما این میزان باران به دلیل تغییر ساختار زمین، 
بهبود  در  چندانی  تأثیری  تواند  نمی  متوالی  های  خشکسالی  از  ناشی 
وضعیت داشته باشد. مدیرکل محیط زیست استان کرمان به شور شدن 
بیش ازحد آب در برخی از شهرستان های استان اشاره کرد و افزود: 
آنقدر آب سخت شده که برای کشاورزی نیز قابل استفاده نیست و به 
ناچار کشاورزان احداث آب شیرین کن بر روی چاه ها را در دستور کار 
قرار داده اند، در حالی که پساب این آب شیرین کن ها، خود مخرب 
طبیعت است و 50 درصد از آبها تبدیل به پساب می شوند. وی با ابراز 
نگرانی از کم آبی در طبیعت اظهار داشت: مداخالت انسانی در قالب 
های مختلف دلیل اصلی به هم خوردن نظم طبیعت در بحث کالن است 

در استان کرمان نیز به عنوان گسترده ترین استان کشور 22 منطقه تحت 
پوشش محیط زیست داریم که در آنها گونه های منحصربه فرد و گاه در 
معرض انقراض زندگی می کنند و طبیعتًا نیاز اصلی گونه های زیستی، آب 

است. 
خطر خشکی جازموریان

کرمان  استان  زیست  محیط  جدی  بحران  را  آب  کمبود  و  خشکسالی  وی 
دانست که موجب مهاجرت گونه های جانوری و صدمه شدید به اقلیم منطقه 
می شود.صفر زاده همچنین از مصرف گسترده از کودها و سموم شیمایی به 
عنوان عامل خطرآفرین دیگر یادکرد و که موجب آلودگی خاک و آب می 

شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان همچنین خشک شدن باتالق بین المللی 
جازموریان، به عنوان مهم ترین حوزه آبریز داخلی کرمان را نیز یکی از مهم 
ترین مشکالت زیست محیطی استان کرمان دانست و گفت: با خشک شدن 
این تاالب بسیاری از گونه های آبی و جانوری منطقه از بین رفته اند. وی 
امیدواری  ابراز  و  دانست  اصلی خشک شدن جازموریان  دلیل  را  سدسازی 
کرد با اختصاص حقابه این تاالب بار دیگر شاهد احیای این اکوسیستم منطقه 

باشیم.

خشکسالی، تهدیدی برای گونه ها در معرض خطر
خشکسالی  دلیل  به  کرمان  در  بیابانی  های  کانون  افزایش  و  وجود  از  وی 
خبر داد و افزود: در حال حاضر 16 نقطه بحرانی در این زمینه داریم که به 
دلیل خشکسالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. صفرزاده وجود 334 گونه 
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جانوری و 800 گونه گیاهی در کرمان اشاره کرد و گفت: برخی ازاین گونه 
ها در معرض تهدید جدی قرار دارند که می توان به یوزپلنگ، پلنگ، گورخر، 
هوبره، سوسمار دم تیغی و خرس سیاه آسیایی و یوز اشاره کرد. وی به پدیده 
ریز گردها در استان کرمان اشاره کرد و آن را عامل ثانویه از خشکسالی در 
استان کرمان و استان های مجاور دانست و گفت: این پدیده در طول سال چند 

بار در استان کرمان روی می دهد.

خطر نشست دشت های کرمان
علی رشیدی، رئیس سازمان زمین شناسی استان کرمان خشکسالی در استان 
کرمان را یکی از مهمترین مشکالت موجود دانست و افزود: هم اکنون شاهد 
این موضوع  استان هستیم و  از شهرستان های  بسیاری  نشست دشت ها در 
حدی  به  کرمان  استان  در  ها  آب  برداشت  گفت:  وی  است.  کننده  نگران 
زیاد شده است که حتی زمین های اطراف فونداسیون موتورپمپ ها نیز به 
شدت نشست کرده است. وی ادامه داد: این امر درنهایت به ایجاد فرو چاله 
هایی مانند آنچه در اختیارآباد کرمان روی داد منجر می شود. رشیدی گفت: 
ساختارهای زمین صدها و هزاران سال طول می کشید تا ایجاد شود اما هم 
اکنون شاهدیم بسیاری از ذخیره های طبیعی آب زیرزمینی در استان از بین 
رفته و در حال تخریب است.رئیس سازمان زمین شناسی استان کرمان گفت: 
به دلیل برداشت های بیرویه شاهد انحالل الیه های زیرین زمین در دشت های 
کرمان هستیم که حاصل ان به هم خوردن تعادل طبیعی در آبخوان ها است. 
وی خروج آب را از این آبخوان ها و عدم جبران این برداشت ها به دلیل 
عدم بارندگی را مشکلی عمده در این مسیر دانست و گفت: این تعادل باید 
بار دیگر ایجاد شود و اگر باران نمی بارد ما باید برداشت ها را متوقف و یا 

مدیریت کنیم در برخی از دشت های کرمان دیگر نباید برداشت صورت گیرد 
و این یک هشدار جدی است. ساختارهای زمین صدها و هزاران سال طول 
می کشید تا ایجاد شود اما هم اکنون شاهدیم بسیاری از ذخیره های طبیعی 

آب زیرزمینی در استان از بین رفته و در حال تخریب است .
 وی دخالت در کار طبیعت را عمده دلیل بروز این مشکل دانست و خواستار 
رفع برداشتهای بی رویه شد. وی ادامه داد: در حقیقت با بیرون بردن آب از 
الیه های زیرزمینی وزنی که قباًل بر آب وارد می شود حاال فقط به سطوح 
با  خاکی وارد می شود که بین آنها خالی شده است و درنتیجه این فضاها 
فشار الیه های خاک پر میشود و در کنار نشست زمین ذخایر طبیعی هم از بین 
میرود. وی دشت های سیرجان، زرند و رفسنجان را مستعدترین مکان های 

استان درزمینه فرونشست دشت ها دانست.
ساختارهای طبیعی استان کرمان در حالی براثر خشکسالی در حال تغییرهای 
قابل توجه و برگشت ناپذیر است که ادامه این روند مجموعه اکوسیستم استان 
کرمان را تحت تأثیر جدی قرار داده است به طوری که بسیاری از رودخانه 
های استان خشکشده اند، رودخانه هلیل رود به کمترین میزان آبدهی خود 
رسیده است و بزرگترین حوزه آبریز استان کرمان یعنی جازموریان به بیابانی 

خشک تبدیل شده است.
 مهاجرت اجباری حیوانات و خشک شدن بسیاری از گونه های گیاهی و از 
بین رفتن جنگلها و مراتع در حالی رخ می دهد که حاال بسیاری از روستاییان 
و حتی شهرنشینان استان کرمان نیز با دغدغه تأمین آب شرب مواجه شده اند 
و البته در کنار تمام این رویدادها همچنان برداشت منفی 1.1 میلیارد مترمکعبی 

آب در کرمان ادامه دارد!
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امضاء دوتفاهمنامه 
درحوزه سالمت

 استاندار کرمان از اشتغال زایی برای سه هزار و 500 نفر با امضاء دو تفاهمنامه 
سرمایه گذاری در این استان خبر داد. علیرضا رزم حسینی در نشست شورای 
دچار  سالمت  حوزه  در  کرمان  استان  کرد:  اظهار  سالمت  گذاری  سرمایه 
کمبودهایی است که باید با جذب سرمایه گذار آنها را رفع کنیم. وی از ارائه 
تسهیالت ارزان قیمت به سرمایه گذاران خبر داد و افزود: از افرادی که قصد 
سرمایه گذاری در کرمان به ویژه در حوزه سالمت را داشته باشند حمایت می 
کنیم. رزم حسینی با اشاره به کمبود سه هزار تخت بیمارستانی در کرمان، تصریح 
کرد: برای رفع مشکالت حوزه سالمت دو تفاهم نامه سرمایه گذاری منعقد می 
شود. وی دهکده سالمت را ازجمله این تفاهم نامه ها دانست و افزود: برای این 
منظور 15 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری با اشتغال زایی دو هزار و 500 نفر 
پیش بینی شده است.وی ادامه داد: همچنین تفاهم نامه احداث بیمارستان 300 
تختخوابی با سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی هزارنفری منعقد 

می شود.نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: با توجه به کمبود تخت 
بیمارستانی در استان، آمادگی همکاری با بخش خصوصی برای رفع بین کمبود 
راداریم. در پایان این جلسه تفاهمنامه دهکده سالمت و احداث بیمارستان 300 

تختخوابی امضا شد.

تحول در کرمان
 با »مثلث توسعه« 

شهردار کرمان با اشاره به اجرای مثلث اقتصادی توسعه کرمان گفت: این سیاست 
گذاری موجب جذب سرمایه به صورت چشمگیر در شهر کرمان شده است. 
مهندس علی بابایی در مراسم افتتاح عملیات اجرایی بام کرمان اظهارداشت: طی 
ماه های اخیر شاهد اجرای پروژه های عمرانی گسترده در شهر کرمان هستیم 
و به نظر می رسد این شهر به زودی متحول خواهد شد. وی افزود: ده ها طرح 
عمرانی به صورت هم زمان در کرمان در حال انجام است و یکی از این پروژه 
های بام کرمان می باشد که برای اجرای این طرح 100 هزار مترمربع زمین زیر 
پوشش قرار می گیرد و یکی از بزرگترین طرح های کرمان رقم خواهد خورد. 
وی ادامه داد: در راستای اجرای تله کابین شهر کرمان در همین منطقه نیز راه 
دسترسی به تله کابین حداکثر تا شش ماه دیگر اجرایی می شود. شهردار کرمان 
توسعه  مثلث  کرمان  استاندار  مطلوب  بسیار  های  از سیاست  یکی  کرد:  عنوان 
اقتصادی است که در این زمینه 75 هزار میلیارد تومان توافقنامه در کرمان امضا 
و اجرای آنها شروع شده است و این نقطه آغاز تحول در کرمان محسوب می 
شود. بابایی خاطرنشان کرد: استاندار کرمان بین مردم و مسئوالن کرمان همدلی و 

همراهی برای توسعه ایجاد کرده است و هر روز پروژه ای جدید کلنگ زنی می 
شود. شهردار کرمان گفت: هم اکنون دو هزار و 500 میلیارد تومان پروژه سرمایه 
گذاری نیز در شهرداری کرمان در حال پیگیری است و بسیاری از پروژه های با 
پیشرفت فیزیکی مناسب در حال انجام هستند. وی ادامه داد: هتل بام کرمان بر 
روی ارتفاعات کوه های صاحب الزمان مشرف بر شهر کرمان احداث می شود 

و پیش بینی می شود کار احداث این مجتمع طی پنج سال آینده اجرایی شود.

عملیات اجرایی پروژه
 بام کرمان کلید خورد

عملیات اجرایی پروژه تفریحی، رفاهی و گردشگری بام کرمان با حضور استاندار 
کرمان آغاز شد. علیرضا رزم حسینی در آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی 
مجموعه اقامتی تفریحی بام کرمان اظهار کرد: پروژه تله کابین کرمان باید سال 
های پیش اجرایی می شد که به دلیل بروکراسی اداری اجرای آن به تعویق افتاد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: از سرمایه گذاران 
در استان کرمان حمایت می شود چرا که سرمایه گذاری باعث رونق و آبادانی 
این منطقه می شود. رزم حسینی با تاکید بر این که نباید به پروژه های عمرانی 
نگاه سیاسی داشته باشیم، افزود: همگی باید با وحدت برای پیشرفت این استان 
تالش کنیم. وی با اشاره به اینکه مدیرکل بازرسی استان کرمان باید تمامی پروژه 

هایی که در دولت یازدهم کلنگ زنی می شود را به دقت پی گیریی کند، اظهار 
نماینده عالی دولت  انجام شود.  به درستی  باید طبق اصول و  امور  تمامی  کرد: 
در استان کرمان ادامه داد: اگر در پروژه ای نقصی وجود داشت و کاری صورت 
نگرفت مسئول مربوطه باید از مردم عذرخواهی کند. رزم حسینی با تاکید بر این 
که مردم باید در جریان همه امور قرار گیرند گفت: مسئولین موظف به پاسخگویی 

به مردم هستند..
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 تداوم خشکسالی در استان کرمان و اصالح الگوی کشت بسیاری از کشاورزان 
کرمانی را به سمت توسعه تولید زعفران در مزارع سوق داده است و بذر طالی 
استان  در  پاشیده می شود. خشکسالی های 17 ساله  مزارع  در  تدریج  به  سرخ 
به  از خشکسالی  به طوری که  را گرفته است،  استان  کرمان گریبان کشاورزی  
عنوان مهم ترین چالش دهه جاری در استان کرمان یاد می شود و ادامه این رویه 
انداز، کشاورزی مهم ترین  بر اساس سند چشم  استانی را که  اقتصاد  می تواند 
محور اقتصادش است را با خطر جدی مواجه کند. مشکل کم آبی  تا آنجا است 
که آبرسانی به برخی از روستاها با تانکر انجام می شود. خشک شدن قنوات و 
رودخانه های فصلی و کاهش سطح آب های زیرزمینی در استان کرمان هرروز 
تبعات جدیدی برای استان به بار می آورد و کشاورزان خطر را بیش از گذشته 
حس می کنند. کاهش سطح کمی و کیفی کشاورزی در استان کرمان هرروز بیشتر 
گلوی کشاورزان را فشار می دهد و بسیاری از روستاییان به جای کشاورزی به 
سمت کارگری در شهرهای بزرگ سوق پیدا کرده اند. وجود شرایط سخت کم 
آبی، دور نمایی نامطلوب را در وضعیت کنونی در مقابل چشمان ناظران اقتصادی 
قرار داده است و برای رفع این مشکل اجرای طرح هایی ازجمله هم یار آب در 
استان در دستور کار قرارگرفته است. نصب کنتور بر روی چاه های آب، پلمپ 
چاه های آب غیرمجاز، توسعه صنعت و معدن در کنار کشاورزی، تغییر الگوی 
کشت و توسعه آبیاری مکانیزه در دستور کار قرارگرفته است با این وجود بسیاری 
از کشاورزان استان کرمان به دلیل مهاجرت، حاشیه نشینان شهرهای بزرگ شده 
شهرهای  فرهنگی  و  اجتماعی  معضل  نقش،  امروز  دیروز،  تولیدکنندگان  و  اند 

بزرگ را ایفاء می کنند.

توسعه مزارع زعفران سیاست استراتژیک کشاورزی کرمان
در این میان طرح های تغییر الگوی کشت به عنوان یکی از مهمترین گزینه های 
ترین  مهم  و  است  قرارگرفته  مدنظر  کرمان  استان  در  کشاورزی  مشکالت  رفع 

گزینه تغییر کشت نیز توسعه کشت زعفران در دشت های کم آب استان کرمان 
است. زعفران به دلیل نیاز کم به آب و صرفه باالی اقتصادی میتواند شاه کلید رفع 
مشکالت کشاورزان در استان کرمان باشد و به همین دلیل هم کشت این محصول 
در اکثر شهرستان های استان کرمان به خصوص در مناطق شمالی استان در دستور 
کار قرارگرفته است. مهندس محمد قائم پناه، کارشناس کشاورزی استان کرمان در 
این خصوص می گوید: متأسفانه استفاده از کشت های آب بر در استان کرمان به 
خصوص در بین خانوارهای روستایی بسیار مرسوم است به طوری که آب موجود 
در برخی مواقع صرف کشت بادمجان و کدو می شود و درنهایت هر کیلو از این 
محصول قیمتی معادل 500 تومان در بازار دارد و برای تولید هر کیلو چهار لیتر 
آب استفاده می شود که هر لیتر آن قیمتی بسیار بیشتر از 500 تومان دارد و این 

یعنی از بین بردن آب به عنوان ثروت اصلی کشاورزی است.
وی تأکید کرد: کشاورزان اگر به تداوم روند زندگی روستایی خود عالقه دارند 
از  برخی  نیست  نیاز  حقیقت  در  کنند  ریزی  برنامه  مشکل  این  رفع  برای  باید 
سود  که  کنیم  تولید  محصولی  باید  و  شود  کشت  استان  در  بر  آب  محصوالت 
افزوده باالیی برای استان به همراه داشته باشد. این کارشناس کشاورزی گفت: ما 
در برخی از دشت های استان شاهد افت سطح آب در طول سال هستیم به طوری 
اند و به بستر  که چندین متر از سطح آب کم شده و چاه ها کف شکنی شده 
زمین رسیده ایم اما هنوز در این شرایط هندوانه کشت می شود. وی ادامه داد: 
این روند نیاز به اصالح دارد و تغییر الگوی کشت نیز در همین راستا مطرح می 
شود در حقیقت جهاد کشاورزی باید با توجه به میزان آب در دسترس، نوع خاک 
و شرایط اقلیمی بهترین محصولی که در هر منطقه تولید می شود را به کشاورز 
پیشنهاد دهد. قائم پناه افزود: یکی از دالیلی که ما شاهد از بین رفتن 70 درصد از 
آب در آبیاری مزارع در استان هستیم این است که آب مجانی در اختیار کشاورز 
قرارگرفته است و باید این سبک را تغییر دهیم و کشاورز بداند برای مصرف آب 
باید پول بدهد. وی گفت: در چنین شرایطی شاهد کشت  در بخش کشاورزی 
زعفران در استان کرمان هستیم که به خصوص در زرند، کرمان و راور در حال 

لبخند زعفرانی بر لب کرمان 
جایگزینی»طالی سرخ« به جای»طالی سبز« 



خصوص  به  مناطق  این  در  مرغوب  بسیار  زعفرانی  خوشبختانه  و  است  انجام 
»دشت خاک« کشت می شود و می تواند به برندی قابل توجه تبدیل شود. این 
کارشناس کشاورزی افزود: این محصول در طول کشت به آب بسیار اندکی نیاز 
دارد که اکثراً این نیاز با بارش یک باران نیز رفع می شود و در مقابل سود زیادی 
را عاید کشاورز می کند و توسعه این کشت در کرمان در حقیقت رمز توسعه 

کشاورزی و تداوم روستانشینی است.

پرداخت تسهیالت به کشاورزان 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در خصوص کشت زعفران می گوید: 
و  ایم  بوده  زعفران  تولید  سمت  به  کرمانی  کشاورزان  اقبال  شاهد  خوشبختانه 
نهایت همکاری نیز با کشاورزان در این خصوص انجام شده است. مهندس عباس 
سعیدی افزود: در سال جاری دو هزار و 900 کیلوگرم زعفران در مزارع محدود 
زعفرانی که در استان وجود دارد برداشت شده است که رقم قابل توجهی است و 
باید توسعه یابد. وی تصریح کرد: در راستای سیاست های جدید آبی که در استان 
کرمان در حال انجام است. تغییر الگوی کشت در دستور کار جدی قرارگرفته و 
از تولید محصوالتی آب بر و کم بازده جلوگیری می شود و در مقابل، کشاورزانی 
که به سمت تولید محصوالت کم آب و پربازده می روند کمک و حمایت می 
شوند. وی ادامه داد: در سال جاری شاهد افزایش بیش از 242 هکتاری مزارع 
زعفران در استان کرمان هستیم و این روند مطابق برنامه ریزی آتی که صورت 
گرفته است ادامه خواهد یافت. سعیدی سطح زیر کشت کنونی این محصول را 
در استان 822 هکتار دانست و گفت: این روند به سرعت در حال افزایش است 
باال برخوردار است و توان  از کیفیت بسیار  نیز  و خوشبختانه محصول تولیدی 
پیش  های  عنوان شهرستان  به  بافت  و  کوهبنان  زرند،  از  دارد.وی  نیز  صادراتی 
رو، درزمینه کشت زعفران یاد کرد و افزود: کشت در سایر شهرستان ها نیز در 
حال انجام است و برای تشویق کشاورزان تسهیالت مناسبی نیز به کشت زعفران 
اختصاص یافته است و باسیاست های حمایتی سعی داریم کشاورزان را به سمت 
تولید این محصول پرسود سوق دهیم. خوشبختانه در سال جاری کشت زعفران 
در استان کرمان توسعه یافته است و هرسال شاهد اقبال بیشتر کشاورزان به این 

محصول هستیم.
مهندس سعیدی به رتبه هفتم استان کرمان درزمینه سطح زیر کشت زعفران در 
کشور اشاره کرد و افزود: کشت محصول زعفران در استان بسیار نوپا است و با 
ادامه روند فعلی کرمان می تواند به یکی از قطب های اصلی تولید زعفران در 
کشور تبدیل شود .وی گفت: هم اکنون کار برداشت زعفران در استان کرمان در 
ادامه داد در هر دوره  ادامه خواهد یافت.وی  تا آخر آذرماه  انجام است و  حال 
کشت زعفران در هر هکتار 20 نفر مشغول به کار می شوند و این میزان قابل 

توجه است.

اظهار  این خصوص  در  نیز  کرمان  استان  باغبانی سازمان جهاد کشاورزی  مدیر 
یافته  توسعه  استان کرمان  در  داشت: خوشبختانه در سال جاری کشت زعفران 
است و هرسال شاهد اقبال بیشتر کشاورزان به این محصول هستیم. مهدی لطفعلی 
زاده ادامه داد: مهم ترین شهرستان استان درزمینه  تولید این محصول زرند است 
و 210 هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت قرارگرفته است که 160 هکتاران 
بارور است. وی ادامه داد: سعی می کنیم بهترین پیاز زعفران با توجه به شرایط 
استان در اختیار کشاورزان قرار گیرد و در مرحله نخست پیاز زعفران از زرند و 

درنهایت از خراسان رضوی تأمین می شود.

زعفران می تواند کاهش تولید پسته را جبران کند
توان  افزایش  کنار  در  تواند  می  محصول  این  توسعه  گفت:  سعیدی  مهندس 
اقتصادی روستاییان کشاورزی استان را نیاز نجات دهد. وی اصالح الگوی کشت 
و مکانیزه کردن آبیاری را از اهداف بسیار جدی بخش کشاورزی در استان کرمان 
جهاد  معاون  شد.  کشاورزان  سوی  از  سیاست  این  پیگیری  خواستار  و  دانست 
کشاورزی استان کرمان افزود: ما تسهیالت و حمایت های الزم را نیز انجام می 
دهیم و این کشاورزان هستند که باید همت کنند. وی متوسط برداشت زعفران در 
استان را از هر هکتار پنج کیلو و در بهترین شرایط ممکن تا هفت کیلو اعالم کرد 
و گفت: بیماری و آفت این گیاه در استان بسیار نادر است به همین دلیل بهترین 
فرصت مقابل کشاورزی استان قرارگرفته است. در حالی هرسال میلیون ها لیتر 
آب درمزارع استان هدر می رود که زعفران می تواند زمینه الزم را برای توسعه و 
رونق دوباره روستانشینی در استان مهیا کند این در حالی است که پسته به عنوان 
مهمترین کشت ارز آور در استان کرمان هم اکنون در وضعیت نامطلوبی قرارگرفته 
و هرسال از میزان تولید این محصول به دلیل خشکسالی کاسته می شود و زعفران این 

فرصت را به استان می دهد که همچنان بتواند در این عرصه پیش رو باشد.
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استقرار »کنسولگری عراق«
 در کرمان

 
استقرار کنسولگری موقت عراق در استان کرمان برای سهولت صدور ویزا برای 
زائران کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان است. خلیل همایی راد در دیدار 
با رئیس کنسولگری وزارت امور خارجه عراق در کرمان، با اعالم این خبر اظهار 
کرد: طبق آمار سازمان حج و زیارت استان کرمان تاکنون بیش از 49 هزار نفر در 
سامانه حج و زیارت نام نویسی نمودهاند و این در حالی است که سال گذشته 
2 هزار و دویست نفر نام نویسی کرده و به کربالی معلی اعزام شده بودند. مدیر 
کل امنیتی انتظامی استانداری کرمان با بیان این که استان کرمان به عنوان مرکز 
منطقه ای صدور ویزا برای استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان معرفی شده 
است، گفت: مجموعه مدیریتی استان برای ایجاد شرایط مناسب و تامین امنیت 
تردد زائران بسیج شده و هماهنگی های الزم در باالترین سطح صورت گرفته 

است.
همایی به استقرار کنسولگری موقت عراق در استان کرمان برای سهولت صدور 
ویزا برای زائران کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان اشاره کرد و اظهار کرد: 
امیدواریم زمینه استقرار دائم کنسولگری عراق و حضور متقابل گردشگران به 

استان کرمان فراهم شود.
رئیس کنسولگری وزارت امور خارجه عراق در کرمان نیز در این دیدار هدف 
از سفر به استان کرمان را خدمت به زائرین اربعین حسینی عنوان کرد و گفت: 
ایرانیان برادران ما هستند، هرچند که کشور ایران مراحل سختی را در دوران دفاع 
مقدس با تحمیل جنگ علیه آن توسط صدام حسین گذرانده اما اخوت، برادری 

و تعامل این دو کشور روز به روز در حال افزایش است.
و  عراق  کنسولگری  بین  خوبی  تعامل  افزود:  االسدی”  سعید  خضیر  “عدی   
کادر استان کرمان برقرار شده است و هدف از آن خدمت به زائران حسینی می 
باشد. وی یادآور شد: طبق موافقت های صورت گرفته فی ما بین دولت عراق 
و جمهوری اسالمی ایران سعی بر این است تا موانع پیش روی زائران مرتفع 
و کار زائرین در مرزها سریع تر حل و فصل گردد. رئیس کنسولگری وزارت 
امور خارجه عراق در کرمان به صدور ویزا برای اتباع خارجه اشاره کرد و گفت: 
اتباع خارجه دارای مجوز جمهوری اسالمی می توانند به دفاتر ثبت نام مراجعه 
خضیر  »عدی  نمایند.  دنبال  را  ویزا  صدور  مراحل  گذرنامه،  ارائه  با  و  نموده 
سعیداالسدی« خاطر نشان کرد: مراحل صدور ویزا برای اتباع خارجی که مورد 

تایید سازمان حج و زیارت باشند، سریع تر صورت می گیرد.

اتباع  به حضور  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام    
بیگانه در کرمان گفت: بارها از مسئوالن استان 
در  بیگانه  اتباع  حضور  وضعیت  ام  خواسته 
استان را ساماندهی کنند. آیت اهلل سید یحیی 
انتظامی  نیروی  فرمانده  با  دیدار  در  جعفری 
قابل  تعداد  حضور  به  اشاره  با  کرمان  استان 
در  مجاز  غیر  و  مجاز  بیگانه  اتباع  از  توجهی 
مسئوالن  از  بارها  داشت:  اظهار  کرمان  استان 
استان و مسئوالن مربوطه خواسته ام وضعیت 
و  پیگیری  را  استان  در  افراد  این  حضور 

متاسفانه  کرد:  تصریح  وی  کنند.  ساماندهی 
افراد به صورت غیر مجاز در  این  از  تعدادی 
استان کرمان حضور دارند و درخواست جدی 
است.  افراد  این  تکلیف  تعیین  مسئوالن  از  ما 
مقطعی  در  کرمان  گفت:  کرمان  جمعه  امام 
این  نباید  اما  است  کرده  میزبانی  افراد  این  از 
ابد ادامه داشته باشد و اعتقاد دارم  میزبانی تا 
ادامه این روند برای استان مطلوب نیست و به 

چاره اندیشی مسئوالن نیاز دارد.

بیگانه« تعیین تکلیف شوند »اتباع    

انتصاب مشاور دانشگاه آزاد
 در امور برنامه ریزی

 
عباس  اسالمی،»دکتر  آزاد  دانشگاه  رییس  میرزاده،  دکتر  از سوی  طی حکمی 
ریزی  برنامه  امور  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  مشاور  عنوان  به  صدری« 

منصوب شد. در متن این حکم آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور 
اینجانب در امور برنامه ریزی منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند متعال 

و با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید.
                                    حمید میرزاده

                                   رئیس دانشگاه آزاد اسالمی

منطقه ای سازمان  دفتر  رئیس  دکتر عباس صدری هم اکنون  به ذکر است  الزم 
اسالمی، آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای جهان اسالم آیسسکو و عضو 

هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.
پرورش  و  آموزش  عالی وزارت  مدارس  دفتر  مدیر کل  نیز  این  از  پیش  وی 

بوده است.
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سومین یادواره 
شهدای روحانی کرمان

 سومین یادواره 130 شهید روحانی استان کرمان به همت هیئت راویان انتظار)طالب 
رویکرد  با  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  راستای  در  قم(و  مقیم  کرمان  استان 
استکبار ستیزی و مبارزه با خط نفوذ، درمحل موسسه پژوهشی امام خمینی)قدس 
سره(در شهر مقدس قم برگزار شد. در این آئین حجه االسالم اسماعیل سعادت 
نماینده وقت ولی فقیه در لشکر 41 ثاراهلل، اظهار کرد: تاثیرگذاری روحانیت در 
افزود:  گیرد. وی  قرار  توجه  مورد  باید  که  است  نقشی  مقدس  دفاع  و  عملیاتها 
باید اثر گذاری معنوی حضور روحانیت در جبهه را بررسی کنیم، حضوری که 
آرام بخش، اطمینان بخش و موجب تقویت روحیه رزمندگان بود. حجه االسالم 
روحیه  و  شد  نمی  حاصل  موفقیت  که  عملیاتی  در  کرد:  نشان  خاطر  سعادت 
عزیزان  این  روحیه  تقویت  برای  روحانیت  حضور  شد،  می  ضعیف  رزمندگان 
بسیار موثر بود. وی ایجاد فضای معنوی با حضور؛ گفتار و رفتار برادران روحانی 
در جبهه را مورد توجه قرار داد و گفت: هر جا روحانی در بین رزمندگان حضور 
شاهد  بالعکس،  نبود  روحانی  جا  هر  و  بودیم  آنها  روحیه  ارتقاء  شاهد  داشت، 

ضعف هایی بودیم.
حجه االسالم سعادت با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از 
کارهای اصلی که انجام دادیم، جمع کردن همه طلبه های گردان های لشکر 41 

ثاراهلل برای ایجاد فضای معنوی در شب های وداع قبل از عملیات بود.
به   وی خاطر نشان کرد: روحانیت، تغییر و دگرگونی معنوی در رزمندگان را، 
زیبایی به وجود می آورد. وی تصریح کرد: ما در لشکر 41 ثاراهلل خالء حضور 
روحانیت را نداشتیم و نیاز خود را از »مدرسه کرمانی ها« در قم، روحانیونی که 
با فرمانده گردان ها ارتباط داشتند و روحانیون کرمان تامین می کردیم و ضمنًا 
حاج آقا جعفری، امام جمعه کرمان، در حضور روحانیت در جبهه بسیار تاثیرگذار 

بودند.
حجه االسالم سعادت افزود: برخی از روحانیون به حضور در کمتر از سنگر کمین 

راضی نمی شدند؛ موضعی که آسیب پذیرترین نقطه جبهه بود.
معنوی  حضور  رزمندگان؛  مقاومت  رمز  اینکه  بیان  با  سعادت  االسالم  حجه 
اولین  عراق  بحران  در  نیز  مقدس  دفاع  دروان  از  بعد  کرد:  ابراز  بود،  روحانیت 
چیزی که مد نظر قرار دادیم حضور روحانیت برای مقاومت در کنار مردم بود 
برای حضور در  را  قم  مقیم  از روحانیون عراقی  زیادی  تعداد  رابطه  این  در  که 
کنار مردم و مقابله با حضور امریکا، به این کشور اعزام کردیم. وی خاطر نشان 
کرد: با هدایت مراجع عراق و هدایت مقام والیت در ایران و نقش آفرینی سردار 
سلیمانی در عراق، دست امریکا از این کشور کوتاه شد. در ادامه حجه االسالم 
علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز اظهار داشت: 
فرماندهان  محور،  فرماندهان  قرارگاه؛  فرماندهان  مجموعه  در  جنگ  دوران  در 
گردان و در بین غواصان  نیز روحانی داشتیم. حجه االسالم شیرازی خاطر نشان 

کرد: یک سری از روحانیون در جبهه به طور ثابت حضور داشتند و یک 
سری در هنگامه عملیاتها می آمدند. وی ابراز نمود: قبل از عملیات کربالی 4 

آمار روحانیون لشکر را گرفتیم و جمع زیادی از طالب در معاونت ها بودند که 
آمار صحیحی نداشتیم و همایشی برای به دست آوردن این آمار برگزار کردیم.

برادر شهید حجه االسالم علی شیرازی، مسئول تبلیغات جبهه و جنگ؛ در ادادمه 
آقا  حاج  یک  کربالی  عملیات  از  بعد  و   5 کربالی  عملیات  از  قبل  کرد:  اظهار 
احمدی امام جمعه بندرعباس به لشکر ثاراهلل آمدند و پیرامون حضور روحانیت 

در جبهه با ایشان رایزنی شد که ایشان نقش مهمی را در این رابطه ایفا نمودند.
وی افزود: در برهه ای 22 نفر طلبه استان هرمزگان با استاد خود حاج آقا نعیمی 
پور به جبهه آمدند و در گردان 422 که مربوط به نیروهای بندرعباس بود پخش 

شدند و همه شهید شدند.
این یادگار دفاع مقدس، گفت: ما دنبال حضور هر چه بیشتر روحانیون در دفاع 
مقدس بودیم و ائمه جمعه استان های کرمان؛ سیستان و بلوچستان و هرمزگان که 
رزمندگان شان در لشکر 41 ثاراهلل جمع شده بودند؛ در اعزام نیرو و طلبه به جبهه 
ها نقش مهمی داشتند. حجه االسالم شیرازی افزود: هیچ گردانی قبل از عملیات، 
بدون روحانی نبود و برخی فرمانده گردان ها برای بردن روحانی به گردان خود، 
دعوا می کردند. وی از نقش و حضور شهید حجه االسالم شیخ شعاعی در صحنه 
های دفاع مقدس یاد کرد و گفت: این بزرگوار در تقویت روحیه معنوی رزمندگان 

بسیار تاثیرگذار بود.

 جمع آوری جعبه سفید اطالعات لشکر ثاراهلل

در این آئین حجه االسالم حسین جاللی از یادگاران دوران دفاع مقدس با اشاره 
به حضور یادگاران آن دوران در این مراسم، طی سخنانی گفت: امشب جعبه سفید 
اطالعات لشکر و دفاع مقدس را برای رمز گشایی اینجا جمع کرده ایم. وی افزود: 
در عملیات کربالی 4 و 5  هزار طلبه و روحانی با امضای طوماری که در موزه 
دفاع مقدس کرمان موجود است؛ شرکت کردند. وی تقدیم 600 شهید و مجروح 
در این دو عملیات را مورد اشاره قرار داد و در ادامه به بیان خاطراتی از شهدا 
پرداخت. این مراسم با پخش نماهنگ از خاطرات رزمندگان و خانواده های شهدا 

و روضه خوانی حجه االسالم موسوی همراه بود.

کاندیدای ریاست جمهوری
 نمی شوم

مجلس  در خصوص  باهنر  محمدرضا  مهندس 
خواهد  معتدلی  مجلس  دهم  مجلس  گفت:  دهم 
بود که کمک دولت بوده و یا مطالبه گر خواسته 
شود.  می  کشور  مشکالت  حل  برای  مردم  های 
رکود  از  عبور  مردم  اصلی  خواسته  افزود:  وی 
است که برای بسیاری از خانواده ها ملموس است 
بیکاری خود را نشان می دهد.  باالی  و در نرخ 

وی گفت: مجلس دهمی ها، باید تصمیم بگیرند 
که دو یا سه فراکسیونی باشد. اگر دو فراکسیونی 
کدام یک  هر  طلبان  اصالح  و  اصولگرایان  باشد، 
فراکسیونی  سه  اگر  و  داشت  خواهند  فراکسیون 
باشد، مستقلین هم یک فراکسیون خواهند داشت.

وی در خصوص شایعه خیز خود برای انتخابات 
برای  قصدی  من  گفت:  هم  جمهوری  ریاست 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارم و به 
دیگران هم توصیه می کنم که فعال برای ریاست 
زودی  به  نباید  که  چرا  نکنند،  قصد  جمهوری 

فضای کشور را انتخاباتی کرد.
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»شبکه سه سیما«
خادم حرم حضرت معصومه)س(

 
آستان  تولیت  با  سیما   3 شبکه  مدیر  دیدار  در 
 3 شبکه  فاطمه معصومه)س(،  حضرت  مقدس 
به  شبکه  مدیر  و  رسانه ای  خادم  عنوان  به  سیما 
حضرت  مقدس  آستان  افتخاری  خادم  عنوان 
غالم  دکتر  دیدار  در  شدند.  معصومه )س(مفتخر 
تولیت  با  سیما  سه  شبکه  مدیر  میرحسینی  رضا 
معصومه)س( فاطمه  حضرت  مقدس  آستان 
سه  شبکه  داشتند،  حضور  نیز  شبکه  مدیران  که 
به  شبکه  مدیر  و  رسانه ای  خادم  عنوان  به  سیما 
حضرت  مقدس  آستان  افتخاری  خادم   عنوان 

شدند. معصومه)س(مفتخر 
مطهر،  حرم   محراب  سالن  در  که  دیدار  این  در 
تولیت  سعیدی  اهلل  آیت  حضرت  شد،  برگزار 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان 
که  حرکتی  اساس  بر  ما  همه  اصلی  کار  گفت: 

خود اهل بیت علیهم السالم انجام دادند، ابالغ معارف و منویات آنها در قالب 
معصومه)س(حرم  فاطمه  حضرت  مقدس  آستان  تولیت  است.  مختلف  های 
بانوی کرامت را محیطی امن برای همگان معرفی کرد و گفت: تمامی برنامه 
برساند.  زائران  و  مردم  به  را  بیت  اهل  پیام  که  است  این  مقدس  آستان  های 
وی با تقدیر از رسانه ملی  و به ویژه شبکه سه سیما در انعکاس برنامه های 
معارفی و مذهبی گفت: به میزانی که برنامه های این دستگاه مبارک و شریف 
بنابراین  می شود  بیشتر  مردم  استقبال  نیز  میزان  همان  به  دهند،  انعکاس  را 
کار رسانه و محتوایی که در آن وجود دارد، نقش مهمی در استقبال مردم از 
نامه حضرت  زیارت  اینکه  بیان  با  اهلل سعیدی  آیت  دارد.  مذهبی  برنامه های 
فاطمه معصومه)س(در بردارنده معارف ناب الهی و دینی است، افزود: وظیفه 

ادامه داد: حضور مردم در  انتشار آن می باشد. وی  این معارف و  ما شناسایی 
این  بلکه در  نیست،  بوسیدن ضریح مطهر  تنها زیارت و  بانوی کرامت،  حرم 

حضور باید نسبت به معارف ناب اسالمی آگاه شوند.
دستغیب،  اصغر  سیدعلی  اهلل  آیت  حضرت  دیگری  مشابه  مراسم  در  همچنین 
در  سیما  سه  شبکه  تالش های  از  محمدی)ع(  و  احمدی  مقدس  آستان  تولیت 
جهت معرفی فعالیت های انجام شده و بیان جایگاه  آستان مقدس احمدبن موسی 
شاهچراغ)ع( تقدیر و تشکر  و ایشان را به عنوان خادم افتخاری آستان مقدس 
حضرت احمد بن موسی شاهچراغ)ع(معرفی کردند. آیت اهلل سعیدی با بیان این 
که زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه)س(در بردارنده معارف ناب الهی و دینی 

است، افزود: وظیفه ما شناسایی این معارف و انتشار آن می باشد.

مدیر شبکه3 ورزشکاری حرفه ای
 

و  سابقه  با  ورزشکار  یک  سیما  سه  شبکه  مدیر  میرحسینی،  غالمرضا  دکتر 
صاحب عنوان است.

بر مدیریت شبکه سه، تدرس در دانشگاه)تدریس  دکتر میرحسینی که عالوه 
دروس جامعه شناسی، اصول و مبانی ارتباطات و جامعه شناسی وسایل ارتباط 
اجتماعی  فرهنگی  گروه  مدیریت  خود،  کارنامه  در  دارد،  عهده  به  جمعی( 
شبکه5، مدیرکل تولید سیما، معاونت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
او در کنار  نیز تجربه کرده است.  قائم مقامی مدیر شبکه سه سیما را  البته  و 
مشغله های فراوان خود، ورزش را فراموش نکرده و یک تکواندوکار حرفه 

ای نیز هست. 
شبکه سه در رویکرد جدید خود متمرکز بر روی برنامه های حوزه ورزش، 
سرگرمی و تفریحات سالم است و با حضور دکتر میرحسینی، اساس کار خود 

را روی تولید برنامه های نشاط آور قرار داده است.
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است که مطالب ارسالی می تواند در حوزه های گوناگون خبری، فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، زیست محیطی و غیره باشد.          با ما همراه باشید.

باشید ما  افتخاری  خبرنگار 
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تجلیل از استاد بزرگ خوشنویسی

در مراسم اختتامیه»اولین ساالنه خوشنویسی زرند« با اهداء لوح سپاس و تندیس 
»اولین ساالنه خوشنویسی« از حضور ارزشمند استاد رضا زدوار، استاد یادگار 
خیام و استاد سعید رضا زمزیا، قدردانی به عمل آمد. در این مراسم همچنین از 

استاد بزرگ خوشنویسی استان کرمان، محمد میرزایی به خاطر یک عمر  تالش 
و هنرورزی در این زمینه تجلیل شد. این مراسم ابتدا با پخش نماهنگی از استاد 
میرزایی آغاز گردید که موجب جاری شدن اشک شوق استاد و حاضرین در 
جلسه شد و همگان را تحت تاثیر قرار داد. در ادامه با اهداء تندیس ویژه »اولین 
ساالنه خوشنویسی زرند« جوایز، لوح سپاس از مقام شامخ ایشان تجلیل شد. 
زرند،  شهرستان  جمعه  امام  کرمان،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
شهرداری زرند، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان زرند، مدیرعامل 
مجتمع سنگ آهن جالل آباد، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای 
اسالمی و آتلیه ماندگار، با اهداء هدایای ویژه از یک عمر خدمت این هنرمند 
برجسته، تجلیل کردند. در پایان، استاد »محمد میرزائی« به ایراد سخن پرداخت 
و از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زرند و دیگر دست اندرکاران این این مراسم، 

تقدیر نمود.

اولین »هتل کپری« ایران
 در کرمان  

در  ایران  کپری  هتل  اولین  افتتاح  از  کرمان  استان  گردشگری  معاون   
شهرستان قلعه گنج خبر داد و گفت: 31 هتل کپری با سرمایه گذاری 
دو میلیارد تومانی در این شهرستان ساخته شده است. محمد جهانشاهی  
گفت: اولین هتل کپری ایران در منطقه قلعه گنج جنوب استان کرمان 
با توجه به ساختار فرهنگی و با بهره گیری از الگوهای معماری منطقه 
طراحی شده است که برگرفته از فضاهای اقامتی بومی آنجاست. فضاهای 
اقامتی منطقه قلعه گنج از مواد و مصالح چوبی ساخته شده و از پوشش 
گیاهی منطقه به خصوص تنه درخت خرما استفاده می شود که به آن 
»کپر« می گویند.الزم به ذکر است که بنیاد مستضعفان با سرمایه گذاری 
بیش از 2 میلیارد تومان در این شهرستان که پایلوت اقتصاد مقاومتی در 

نظر گرفته شده است، اقدام به ساخت هتل کپری کرده است. جهانشاهی گفت: 
بنیاد مستضعفان موظف شده است تا در این شهرستان فعالیت کند، این هتل ها، 
15 نفر را به کار خواهد گرفت و در مراسم افتتاح رسمی آن، مسئوالن کشوری 
نیز حضور خواهند داشت. 31 هتل کپری با ظرفیت 60 نفر اقامت در مساحت 
یک هکتاری ساخته شده است که مانند هتل دارای پذیرش، اتاق، سرویس های 
مجزا با طراحی و به کارگیری المان های محلیف همراه با فضاهای به گردشگران 
منتهی  باشند،  بوم گردی  های  اقامتگاه  توانند  می  کپرها  این  دهند.  می  خدمات 
چون برخی از آیتم های مربوط به اقامتگاه ندارند، به آنها هتل کپری می گوییم. 
تجهیزات به کار گرفته شده در این کپرها همگی از تولیدات، محصوالت و صنایع 
دستی اهالی شهرستان قلعه گنج است. ما سعی کرده ایم که در این هتل ها حداکثر 

هم پوشانی با ظرفیت های منطقه وجود داشته باشد. این کپرها در محور کرمان- 
هزمزگان قرار دارند و میزبان گردشگران فصلی هستند. معاون گردشگری کرمان 
گفت: ما از آژانس داران می خواهیم تا تورهای زمستانی برای این بخش از استان 
کنند.  را کسب  کپر  در  اقامت  تجربه  بتوانند  تا گردشگرانی  کنند  تعریف  کرمان 
مطمئنا گردشگران خارجی نیز تمایل برای حضور در این کپرها را خواهند داشت.  
این کپرها در مراحل اول میزان گردشگران منطقه و گردشگران کشور و در آینده 
میزبان گردشگران خارجی است، البته در کل استان کرمان دارای 57 اقامتگاه بوم 
گردی در مناطق روستایی هستیم. می توان تورهای دوروزه و یا سه شب را برای 
جنوب کرمان در نظر گرفت و از جاذبه هایی مانند دره مدیترانه ای، جیرفت، قلعه 

کهنوج و تاالب جازموریان دیدن کرد و سپس به بم رفت.

انتصاب »دکتر صدری و دکتر اکبری« 
در شورای تحول دانشگاه پیام نور 

اصغر  علی  دکتر  سوی  از  جداگانه  احکامی  طی 
نور،  پیام  دانشگاه  سرپرست  ابوسعیدی،  رستمی 
منصوب  نور  پیام  دانشگاه  تحول  شورای  اعضای 

شدند. 
آقایان دکتر مجتبی شریعتی نیاسر)معاون آموزشی 
دکتر حسین  فناوری(،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
ساالرآملی)قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل 
بین المللی(،  علمی  همکاریهای  مرکز  رئیس  و 
تحقیقات  وزیرعلوم،  صدیقی)معاون  مجتبی  دکتر 
و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان(، دکتر 
عباس صدری)مدیرکل سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی اسالمی)آیسسکو(در 
ایران ، دکتر احمد اکبری)قائم مقام رئیس دانشگاه(، دکتر حسن ظهور)رئیس 
مرکز مطالعات علوم و فناوری فرهنگستان علوم(، دکتر نصرت اهلل ضرغام 

)رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران کشور(، 
حرفه  و  فنی  سازمان  پرند)رئیس  کورش  دکتر 
نصیری)عضو  محمدرضا  دکتر  کشور(،  ای 
هیات علمی دانشگاه پیام نور(، دکتر محمدعلی 
نور(،  پیام  دانشگاه  علمی  هیات  کریمی)عضو 
علمی  هیات  فراهانی)عضو  ابوالفضل  دکتر 

دانشگاه پیام نور(،
هیات  مهر)عضو  افشین  وحید  دکتر   
حمیدرضا  دکتر  نور(و  پیام  دانشگاه  علمی 

اعضای  عنوان  کاربردی(به  علمی  جامع  دانشگاه  علمی  هیات  میرزایی)عضو 
این شورا منصوب شدند.

در متن احکام آمده است: امید است با استعانت از ایزدمنان ، تدبیر، همفکری 
و بهره مندی از توانایی حضرتعالی و سایر اعضای محترم شورا، ضمن فائق 
عالیه  اهداف  تحقق  راه  در  بتوانیم  جاری،  تنگناهای  و  مشکالت  بر  آمدن 
موثری  های  گام  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  به  خدمت  و  دانشگاه 

برداریم.
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  مرتفع شدن مشکل ارائه ضمانت نامه 
وام برای شرکت های دانش بنیان

و  مدیریت  توسعه  معاون 
و  علمی  معاونت  منابع 
جمهوری  ریاست  فناوری 
مشترک  برگزاری جلسات  از 
صندوق  سه  مدیران  با 
گفت:  و  داد  خبر  ضمانت 
صندوق  این  با  تفاهم  طی 
ضمانت نامه  ارائه  مشکل  ها 
وام  اعطای  برای  ها  بانک  به 
دانش بنیان  های  شرکت  به 
معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  دلیری  علیرضا  دکتر  شد.  مرتفع 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، در توضیح ضمانت برای تامین اعتبار وام 
ها  بانک  با  توافق  شدن  عملیاتی  از  بعد  داشت:  اظهار  دانش بنیان  شرکتهای 
در راستای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و عملیاتی شدن این موضوع 
ادامه  شود.وی  آغاز  دانش بنیان  های  شرکت  به  تسهیالت  پرداخت  بود  الزم 
نیاز به ضمانت نامه های  بانکها  داد: شرکتهای دانش بنیان برای دریافت وام از 
مواجه  مشکل  با  ضمانت نامه ها  این  تأمین  برای  آنها  اغلب  که  داشتند  معتبر 
مشکل  این  برای حل  نداشتند.  را  الزم  تأمین ضمانت نامه های  توان  و  بودند 
پذیرفتند  مدیران  این  داشتیم  ها  بانک  مدیرعامل  با  که  تفاهم نامه ای  طی 
های  صندوق  ضمانت نامه  دانش بنیان  های  شرکت  به  وام  اعطای  برای  که 
صندوق  سه  با  مذکور  تصمیم  بنابه  افزود:  وی  بپذیرند.  را  دولتی  ضمانت 
ضمانت سرمایه گذاری تعاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 

صندوق  این  کردیم  برگزار  جلساتی  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق  و 
های  شرکت  به  وام  پرداخت  جهت  را  الزم  های  ضمانت  که  پذیرفتند  ها 

کنند. تأمین  دانش بنیان 
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: 
قرار شد صندوق ضمانت سرمایه گذاری  توافقات صورت گرفته  راستای  در 
ضمانت  صندوق  و  تومان  میلیارد  یک  سقف  تا  های  وام  کوچک  صنایع 
اما  کند.  را ضمانت  تومان  میلیارد   5 تا سقف  وام های  تعاون  سرمایه گذاری 
صندوق ضمانت صادرات ایران برای ضمانت وام ها سقفی قرار نداد و تنها 
پرداخت  راستای  در  شده  معرفی  های  طرح  که  بود  این  وام  ضمانت  شرط 

وام، منجر به صادرات شود.
دکتر دلیری همچنین ابراز کرد: با این تفاسیر بستر تازه ای ایجاد شده است تا 
بتوانیم مشکل ضمانت نامه پرداخت وام به شرکت های دانش بنیان را برطرف 
مشکل  مذکور،  ضمانت  صندوق  سه  با  تفاهم نامه  امضای  با  بنابراین  کنیم. 
به  وام  دریافت  راستای  در  دانش بنیان  های  شرکت  بانکی  ضمانت نامه های 
علمی  معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه  شد.معاون  خواهد  حل  کامل  طور 
با محل تأمین اعتبار بانک ها برای پرداخت وام  ریاست جمهوری در رابطه 
شرکت  به  اعطایی  های  وام  اعتبار  داد:  توضیح  دانش بنیان  های  شرکت  به 
های دانش بنیان از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد و با دستور مکتوب 
پرداخت  برای  مجزایی  اعتباری  قرار شد خط  ریاست جمهوری  اول  معاون 
گرفته  نظر  در  ملی  توسعه  صندوق  محل  از  دانش بنیان  های  شرکت  به  وام 
شود. دکتر دلیری درباره ضمانت هایی که سه صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
ضمانت  صندوق  و  کوچک  صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  تعاون 
این  داد:  توضیح  می کنند  دریافت  دانش بنیان  های  شرکت  از  ایران  صادرات 
که  می کنند  دریافت  ضمانت  گروه  یک  دانش بنیان  شرکتهای  از  ها  صندوق 
تلفیقی از ضمانت های مالی مانند چک، سفته و سایر ضمانت های مشابه را 
شامل می شود. اما در هر صورت تأمین این ضمانتها به نسبت ضمانتهایی که 

بانک ها از شرکت های دانش بنیان می خواهند آسان تر خواهد بود.

دکتر  سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در 
سومین سفر خود به استان کرمان با کادر همراه از شرکت های 
کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک  دانش  در ساختمان  مستقر 
رزم  علیرضا  مهندس  حضور  با  بازدید  این  کرد؛  بازدید 
و  توسعه  معاون  دلیری  دکتر علیرضا  استاندار کرمان،  حسینی 
معاون توسعه مدیریت و  منابع، دکتر نصراهلل گرامی  مدیریت 
دانشگاه  رئیس  میرزایی  محمد  دکتر  استانداری،  انسانی  منابع 
و  علم  پارک  رئیس  قوام  عباس  دکتر  و  تکمیلی  تحصیالت 
کرمان  رشد  مرکز  و  پارک  در  مستقر  شرکت های  از  فناوری 
این  حاشیه  در  ستاری  گرفت.  صورت  دانش  ساختمان  در 
بازدید گفت: در استان کرمان کارگزار و صندوق بومی برای 

شود  راه اندازی  مجموعه ها  این  باید  و  ندارد  وجود  دانش بنیان  شرکت های 
به  باید  و  داریم  آمادگی  سرمایه گذاری  و  شرکت ها  این  راه اندازی  برای  و 
سفر  ادامه  در   شود.وی  رفع  استان  در  باید  استان  مشکالت  که  برسیم  این 
محل  در  کرمان  استان  صنعت  بخش  فعاالن  با  هم اندیشی  نشست  در  خود 
نظر  در  دانش بنیان  برای شرکت های  ویژه  داشت: خط  اظهار  بازرگانی  اتاق 
بیان داشت: یک هزار  گرفته ایم، زیرا در آنها از دانش استفاده می شود. وی 
و 540 شرکت دانش بنیان در کشور داریم و وظیفه ما این است که به این 

کنیم. زمینه های مختلف کمک  در  مجموعه ها 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین از پیش بینی تسهیالت سربازی 
برای شرکت های دانش بنیان خبر داد و خاطرنشان کرد: افرادی که بخواهند 
در شرکت های دانش بنیان حضور داشته باشند می توانند از تسهیالت سربازی 
بهره ببرند. ستاری با تاکید بر این که صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت 
هشت  لیزینگ  و  درصد   14 صندوق  این  سود  بیشترین  افزود:  دارد،  خوبی 
هم  قرض الحسنه  وام  تومان  میلیون   500 تا  سطح هایی  در  و  است  درصد 
اعطا می شود. وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته در حال رفع مشکالت 
شکل  به  شرکت ها  زمانی  تا  کرد:  اضافه  بوده ایم،  دانش بنیان  شرکت های 

دانش بنیان نشوند، نمی توان کاری برای شان انجام داد.

بازدید دکتر ستاری 
از شرکت های

بنیان«کرمان »دانش 
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تقاضای
 رئیس جمهور سوئیس
از آیت اهلل هاشمی 

رئیس جمهوری  تقاضای  به  پاسخ  در  نظام  رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
عالی  آموزش  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  همکاری جّدی  که خواستار  سوییس 
سوئیس شده بود، گفت: می توانید برای تکمیل بررسی های خود از یکی از 
اکبر هاشمی  اهلل  کنید. آیت  بازدید  دانشگاه در سراسر کشور  این  واحدهای 
اشاره  با  رئیس جمهور سوئیس،  آمان«  اشنایدر  »یوهان  دیدار  در  رفسنجانی 
به آمادگی ایران برای گسترش تعامالت و همکاری ها با کشورهای توسعه 
ما  و  بوده  طرف  بی  و  آرام  کشور  یک  نمونه  همیشه  سوئیس  یافته،گفت: 
 5+1 کشورهای  با  ای  هسته  مذاکرات  طول  در  را  شما  کشور  ویژگی  این 
نفع  به  آن  رفع  که  بودید  ای  مسأله  حل  برای  عاقل،  میزبانی  که  دیدیم 
رئیس  سخنان  مورد  در  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  است.  شده  جهان  همه 
جمهور سوئیس که گفته »با روسای 10 دانشگاه سوئیس به کشور شما آمده 

دانشگاه  بر  عالوه  ایران  در  گفت:  ام«، 
دانشگاه  دولتی،  عالی  آموزش  مراکز  و 
بخش  به  مربوط  اسالمی،  آزاد  بزرگ 
یک  واحد،   450 با  که  داریم  خصوصی 
هزار   11 دانشجو،  هزار   800 و  میلیون 
و  استاد  هزار   70 کارگاه،  و  آزمایشگاه 
بزرگترین  کشور،  از  خارج  واحد  چندین 
در  وی  دنیاست.  حضوری  دانشگاه 
ساخت  مانند  مهم  طرح  چندین  به  ادامه 
ساخت  برق،  سوخت  با  موتورسیکلت 
ایجاد  خورشید،  نور  سوخت  با  ماشین 
اشاره  )پالسما(  ها  زباله  با  برق  نیروگاه 
فرهیخته  استادان  و  جوانان  گفت:  و  کرد 
دوره  در  که  هستند  ایران  در  نوآوری  و 
صنعتی  و  علمی  های  همکاری  جدید 
جهت  در  مناسبی  بسیار  زمینه  جهان،  با 
دارند  جهان  کشورهای  با  علمی  تبادالت 
و  علمی  سوابق  به  توجه  با  سوئیس  که 
این کشورها  از  تواند یکی  تکنولوژی می 

باشد.
با  که  آمان  اشنایدر  یوهان  آقای  تقاضای  به  پاسخ  در  رفسنجانی  هاشمی 
عالی  آموزش  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جّدی  همکاری  خواستار  اشتیاق 
سوئیس شده بود، گفت: می توانید برای تکمیل بررسی های خود از یکی از 
واحدهای این دانشگاه در سراسر کشور بازدید کنید. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ادامه سخنان خویش با اشاره به سفر قبل از انقالب خود 
به سوئیس و تحسین مناظر طبیعی، گفت: سوئیس به خاطر استقاللی که دارد 
و تعهدی که در ابعاد سیاسی به دیگر کشورها ندارد، برای همه قابل احترام 

و نمونه ای خوب از کشورداری آرام و روبه پیشرفت است.
یوهان اشنایدر آمان نیز در این دیدار با تأکید بر این نکته که »سفرم به ایران 
هیأتی  با  گفت:  بود«،  خواهد  طوالنی  که  است  ای  زنجیره  یک  آغاز  نقطه 
زمینه یک  تا  ایم  آمده  دانشگاهیان  و  بازرگانان، صنعتگران  تجار،  از  متشکل 
همکاری وسیع و همه جانبه را با ایران فراهم کنیم. رئیس جمهور سوئیس با 
اشاره به سوابق فرهنگی و تمدنی ایران در گذشته و حال که برای همه ملت 
ها قابل احترام است، به سال های اخیر و مذاکرات هسته ای نیز اشاره کرد 
و گفت: کشور متبوع من که سابقه 14 سال روابط دوستانه با ایران دارد و در 
تمام دشواری های سیاسی، همراه ایران بود، پس از توافقات ژنو و تصویب 
استفاده  ایران  اسالمی  ظرفیت جمهوری  از  تا  دارد  کامل  آمادگی  نیز  برجام 
نماید و ظرفیت های خویش را در اختیار توسعه و پیشرفت ایران قرار دهد.
اشنایدر آمان در خصوص عالقه کشور متبوع خویش برای گسترش همکاری 
های دانشگاهی، گفت: همراهی 10 رئیس دانشگاه، بهترین دلیل برای عالقه 

ایران است.  با  همکارهای بیشتر علمی و فرهنگی 

کسب رتبه پنجم ایران 
المپیاد جهانی  در 

شناسی  زیست 

المپیاد زیست شناسی در دانمارک موفق به کسب  دانش آموزان کشورمان در 
اسالمی  جمهوری  شناسی  زیست  المپیاد  ملی  تیم  شدند.  جهانی  پنجم  مقام 
بامداد  المپیاد جهانی زیست شناسی  بیست و ششمین  ایران جهت شرکت در 
روز جمعه 19 تیرماه، تهران را به مقصد دانمارک ترک کرد. اعضای تیم ملی 
سید  صادقی،  محمدامین  را  ایران  اسالمی  جمهوری  شناسی  زیست  المپیاد 

محمد نوید عطایی، نیما مسیبی و دینا موسوی اصل تشکیل می دهند. 
و  اول  سرپرست  عنوان  به  الدینی  محمدکرام  دکتر  و  حسینخانی  سامان  دکتر 
علمی  ناظران  عنوان  به  نیز  اکبری  شیوا  و  محمدسلطانی  بهرام  دکتر  و  دوم  
موفق  صادقی  محمدامین  المپیاد  از  دوره  این  در  کردند.  همراهی  را  تیم  این 

محمد  سید  طال،  مدال  کسب  به 
موفق  مسیبی  نیما  و  عطایی  نوید 
به کسب مدال نقره و دینا موسوی 
برنز شدند.  مدال  دریافت  به  موفق 
بین  در  توانست  همچنین  تیم  این 
به  را  پنجم  مقام  دنیا  کشور   61
ششمین  و  بیست  بیاورد.  دست 
از  شناسی  زیست  جهانی  المپیاد 
هشتم  و  بیست  تا  یکم  و  بیست 
دانمارک  آرهاوس  شهر  در  تیرماه 

برگزار شد.
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پرتالیف فنی و مهندسی نام20 پژوهشگر  انتشار 

»پروفسور صفارزاده«
 پرکارترین پژوهشگر کشور 

پژوهشگران  از  نفر   20 فناوری  و  علوم  رسانی  اطالع  ای  منطقه  مرکز  رئیس 
پر تالیف در حوزه علوم فنی و مهندسی را معرفی کرد و گفت: از این تعداد 
 4 و  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  از  برتر  پژوهشگر   9

پژوهشگر پرتالیف در اختیار دانشگاه تربیت مدرس است. 
دکتر جعفر مهراد با اشاره به 20 پژوهشگر پر تالیف در علوم مهندسی گفت: 
مانند  اخیر سایر رشته ها  ماه های  در   )ISC(اسالم استنادی علوم جهان  پایگاه 
علوم انسانی، کشاورزی، پزشکی و علوم پایه را از نظر پژوهشگران پرتالیف 

معرفی کرده است. 
رئیس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری با بیان اینکه پژوهشگران 
بر  داشت:  اظهار  اند،  نشده  معرفی  تاکنون  مهندسی  و  فنی  گروه  تالیف  پر 
و  فنی  علوم  گروه  به  مربوط  استناد  پر  پژوهشگران  گروه  آخرین  اساس  این 

است. مهندسی 
بین  در  اول  رتبه  کرد:  نشان  زمینه خاطر  این  در  آمده  به دست  نتایج  به  وی 
به  را  متعددی  مقاالت  که  مهندسی  فنی  رشته  در   ISC پرتالیف  پژوهشگران 
زبان فارسی در نشریات معتبر فارسی به چاپ رسانیده است به دکتر"محمود 
صفارزاده" از دانشگاه تربیت مدرس تعلق دارد. مهراد ادامه داد: رتبه های دوم، 
تهران،  دانشگاه  از  "دکتر رضا صفارزاده"  اختیار  در  نیز  پنجم  و  سوم، چهارم 

عامری"  "محمود  دکتر  مدرس،  تربیت  دانشگاه  از  لیاقت"  "غالمحسین  دکتر 
از دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر "علی کاوه" از دانشگاه علم و صنعت 

ایران قرار دارد.
بخش  از   ISC پرتالیف  پژوهشگر   20 بین  در  کاوه«  »علی  دکتر  وی  گفته  به 
انگلیسی حوزه فنی و مهندسی انتخاب شده است. رئیس مرکز منطقه ای اطالع 
از  الهی"  ناطقی  "فریبرز  دکتر  آن  از  را  ششم  رتبه  فناوری  و  علوم  رسانی 
کرد:  اضافه  و  دانست  زلزله  مهندسی  و  شناسی  زلزله  المللی  بین  پژوهشگاه 
از  معرفت"  "مهدی  دکتر  به  ترتیب  به  نیز  دهم  و  نهم  هشتم،  هفتم،  رتبه های 
و  علم  دانشگاه  از  شکریه"   مهرداد  "محمود  دکتر  مدرس،  تربیت  دانشگاه 
و  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  از  قمی"  فاطمی  "محمدتقی  دکتر  ایران،  صنعت 
دکتر"محمدعلی بوترابی" از دانشگاه علم و صنعت ایران تعلق دارد. مهراد یادآور 
شد: در بین 10 پژوهشگر پر تالیف حوزه فنی و مهندسی، 5 پژوهشگر در اختیار 
به  تا 15  رتبه های 11  ایران است. وی خاطرنشان کرد:  دانشگاه علم و صنعت 
ترتیب به دکتر "سعید شبستری" از دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر "غالمرضا 
بخشنده" پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دکتر "شهریار افندی زاده" دانشگاه 
علم و صنعت ایران، دکتر "شهرام خیراندیش"دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر 
اشاره  با  شود.وی  می  مربوط  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  دیواندری"  "مهدی 
از سایر دانشگاه ها و  ایران بیش  نیز دانشگاه علم و صنعت  اینجا  این که در  به 
پژوهشگاه ها دارای اساتید و پژوهشگران پرتالیف در حوزه فنی و مهندسی است، 
اظهار داشت: رتبه های 16 تا 20 در اختیار دکتر "حسین گنجی دوست" از دانشگاه 

تربیت مدرس، دکتر "محمود نیلی احمد آبادی" از دانشگاه تهران، دکتر "عباس 
دانشگاه  از  پژند"  "محمد رضایی  دکتر  ایران،  علم و صنعت  دانشگاه  از  افشار" 

فردوسی مشهد و دکتر ا"حمد فهیمی فر" از دانشگاه امیر کبیر است.

 رتبه          پژوهشگر 

دکتر محمود صفار زاده       )دانشگاه تربیت مدرس( اول 
دکتر رضا صفار زاده             )دانشگاه تهران( دوم 

دکتر غالمحسین لیاقت          )دانشگاه تربیت مدرس( سوم 
عامری             )دانشگاه علم و صنعت( دکتر محمود  چهارم 
دکتر علی کاوه             )دانشگاه علم و صنعت( پنجم 

دکتر فریبرز ناطقی الهی      )پژوهشگاه زلزله شناسی( ششم 
معرفت             )دانشگاه تربیت مدرس( مهدی  هفتم 
)دانشگاه علم و صنعت( مهرداد شکریه  دکتر محمود  هشتم 

امیرکبیر( صنعتی  )دانشگاه  دکتر محمد تقی فاطمی قمی  نهم 
علم وصنعت( )دانشگاه  بوترابی  دکتر محمد علی  دهم 

)دانشگاه علم و صنعت( شبستری      سعید  دکتر  یازدهم 
دکتر غالمرضا بخشنده         )پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی( دوازدهم 

)دانشگاه علم و صنعت( دکتر شهریار افندی زاده  سیزدهم 
)دانشگاه علم و صنعت( دکتر شهرام خیر آبادی   چهاردهم 
دیواندری             )دانشگاه علم و صنعت( مهدی  پانزدهم 
دکتر حسین گنجی دوست      )دانشگاه تربیت مدرس( شانزدهم 

تهران( )دانشگاه  آبادی  نیلی احمد  دکتر محمود  هفدهم 
افشار             )دانشگاه علم و صنعت( دکتر عباس  هجدهم 

مشهد( فردوسی  )دانشگاه  پژند  دکتر محمد رضایی  نوزدهم 
دکتر احمد فهیمی فر           )دانشگاه صنعتی امیرکبیر( بیستم 

 20 مجموع  از  داد:  ادامه  فناوری  و  علوم  رسانی  اطالع  ای  منطقه  مرکز  رئیس 
 ISC دانشگاهی که پژوهشگران پرتالیف حوزه فنی و مهندسی در بخش فارسی
در این دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به آموزش و تحقیق اشتغال دارند، 9 پژوهشگر 
برتر از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 4 پژوهشگر پرتالیف در 
دانشگاه صنعتی  پرتالیف در خدمت  تربیت مدرس، 2 پژوهشگر  دانشگاه  اختیار 
دانشگاه فردوسی  دارند و  قرار  تهران  دانشگاه  پرتالیف در  پژوهشگر  امیرکبیر، 2 
مشهد و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله هر کدام دارای یک پژوهشگر پرتالیف در حوزه فنی و مهندسی 

در ISC می باشد.
دکتر مهراد با تاکید بر اینکه پژوهشگران پرتالیفی که تاکنون معرفی شده اند عموما از 
بخش فارسی ISC استخراج و به جامعه علمی معرفی شده بودند، خاطر نشان کرد: 
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در بخش های مختلف زبانی نسبت به سنجش و 
اندازه گیری  مولفه های مختلف اقدام می کند و زبان های انگلیسی و عربی نیز از 

زبان های مهم  ISC است.

الهی رتبه شششم پرتالیف ترین پزوهشگر حوزه فنی و مهندسی  ناطقی  پروفسور فریبرز 
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بزرگ ترین 
»جشن سده« دنیا 

در کرمان

شادمانه ای به بهانه گرم شدن دل زمین
برگزار شد. کرمانی ها  آباد کرمان  بداغ  باغچه  آیین جشن سده زرتشتیان در 
تقویم کهن مصادف  از  زمستان  در صدمین روز  دیرینه خود شامگاه  به رسم 
برگزاری  گیرند.  می  سده سوزی جشن  آیین  برپایی  با  را  ایزد«  »مهر  روز  با 
بوده است،  برخوردار  از جایگاه خاصی  ایرانیان  میان  جشن های مختلف در 
پدیده  با  پیوند  در  همگی  که  این  آن  و  مشترک  ویژگی   یک  با  هایی  جشن 
سوزی«  »سده  آیین  آن،  جمله  از  اند.  بوده  اقلیمی  و  کیهانی  طبیعی،   های 
اصیل  جشن  یک  کامل  نمونه  دارد،  همراه  به  که  شادی  و  سرور  با  که  بوده 
آتش  پیدایش  جشن  سده  تاریخی،  متون  گواه  به  است.  ایرانی  عیار  تمام  و 
است. روایات متعددی هست درباره دلیل برگزاری این جشن توسط ایرانیان 
از  که  روز  صد  چون  که  است  آمده  تاریخی  روایات  از  دربرخی  باستان، 
تقویم  کردند)در  می   برپا  را  سده  جشن  ایرانیان  گذشت  می   بزرگ  زمستان 
کهن ایرانیان مهرآیین، زمستان 150 روزه و تابستان 210 روزه بوده است. از 
ابتدای زمستان )اول آبان ماه( تا 10 بهمن که جشن سده  است،100 روز و از 

10 بهمن تا نوروز و اول بهار50 روز و50 شب بوده  است(.

کهن ترین جشن ایرانی در کرمان
به  سپری شده،  و شدت سرما  اوج  زمان،  این  در  که  بودند  باور  این  بر  آنها 
از خار  بزرگ  تلی  دلیل همه در دشت و صحرا گرد هم جمع شده و  همین 
می   آتش  شب،  تاریکی  فرارسیدن  با  و  کردند  می  فراهم  هیزم  و  خس  و 
افروختند. به اعتقاد ایرانیان باستان، این کار، بازمانده سرما را نابود می کرده 
است. فردوسی اما، برگزاری جشن سده را از زمان هوشنگ شاه دانسته و در 
این باره گفته: "هوشنگ پادشاه پیشدادی، که شیوه کشت و کار، کندن کاریز 
او نسبت می  دهند، روزی در دامنه کوه ماری دید و  به  و کاشتن درخت را 
از برخورد سنگ  اما  انداخت و مار فرار کرد.  سنگ برگرفت و به سوی مار 

ها جرقه ای زد و آتش پدیدار شد".

قدمت تاریخی جشن سده 
یمن  به  "کیومرث  که  است  آورده  قاطع"  "برهان  کتاب  در  نیز  تبریزی  خلف 
بزرگ  آتشی  و  کرد  برپا  بزرگ  جشنی  خود  ذکور  و  اناث  فرزند  سه  وجود 
برافروخت و مردم ایران زمین را مهمان کرد به این دلیل این روز را سده می 
گویند". ایرانیان باستان بر این باور بودند که در این شب ستاره گرما به زمین 
آمده و دل زمین گرم می شود. به هر دلیل که بوده، جشن سده در طول قرن 
های متمادی با آداب و رسوم خاصی توسط زرتشتیان در نقاط مختلف کشور 
ندارد،  وجود  دقیقی  تاریخ  جشن  این  سابقه  از  چه  اگر  است  شده  می  برپا 
اما گفته می شود حداقل قدمت آن در ایرن به 400 سال می رسد و از زمان 
صفویان سده سوزی برگزار می شده است البته تاکید می شود قبل از آن نیز، 

این آیین برپا می شده است.

زرتشتیان جشن شکرگزاری 
در این میان، هر چند که گفته می شود مشهورترین و بزرگ ترین جشن سده 
به  اما  در زمان مردآویج در سال 323 هجری در اصفهان برگزار شده است، 
ترین جشن سده  باشکوه  در حال حاضر،  فرهنگی،  میراث  کارشناسان  اذعان 
را کرمانی ها برگزار می کنند. البته، محمدعلی گالب زاده، مورخ و پژوهشگر 
در  فقط  نه  ترین جشن،  باشکوه  کرمان  در  است که جشن سده  معتقد  تاریخ 
ایران، بلکه در دنیا است. وی می گوید: جشن سده از جمله جشن های کهن 
وی  است.  داشته  رواج  ایران  در  اسالم  از  قبل  سال  ها  ده  از  که  بوده  ایران 
رکن   4 به  همواره  ایرانیان  دارد:  می  اظهار  جشن  این  برپایی  فلسفه  درباره 
مقدس که یکی از آنها آتش بوده احترام می گذاشته اند. وی می افزاید: آیین 
مقدس اسالم هم برای روشنایی و گرما همواره احترام قائل بوده و می توان 
تاریکی  و  ظلمت  و  بوده  محترم  گرمی  و  روشنایی  ادیان  همه  در  که  گفت 

مذموم.

افروختن آتش توسط معبدان
این مورخ و پژوهشگر تاریخ ادامه می دهد: پیروان آیین زرتشت نیز همواره 
کند:  می  تصریح  دهند. وی  می  انجام  آتش  و  نور  مقابل  در  را  عبادات خود 
برای  آنها  بلکه حرمتی است که  نیست  آنها  به معنای آتش پرستی  این مسئله 
آتش، احترام قائل هستند. گالب زاده همچنین با اشاره به برپایی جشن سده 
به  این جشن  اما  دارد:  می  بیان  کشور،  مختلف  نقاط  در  بهمن  دهم  روز  در 

شکوه روزهای نخست، تنها در کرمان برگزار می شود. 

آئین سده سوزی 
وی ادامه داد: اگر چه در شهرهای دیگر ایران مثل یزد، شیراز و اصفهان نیز این 
مراسم برگزار می شود اما جشن این مناطق از شکوه و عظمت جشنهای کرمان 
برخوردار نیست. گالب زاده می گوید: به عنوان  مثال در حسن آباد یزد، برای 
برپایی جشن سده، تنها بر پشت بام های منازل آتش کوچکی برافروخته می 
شود مشابه آتشی که ما در چهارشنبه سوری داریم اما در کرمان این مراسم با 
شکوه خاصی برگزار می شود.وی با بیان اینکه عظمت جشن سده در کرمان 
که  هم  هندوستان  کشور  در  حتی  دارد:  می  اظهار  نظیراست  بی  هم  دنیا  در 
زرتشتیان زیادی دارد، این جشن به شکوه سده سوزی کرمان برگزار نمی شود.

آئین زرتشتیان در جشن سده
این  بیان  با  کرمان  زرتشتیان  انجمن  سده  روز  جشن  کننده  هماهنگ  مسئول 
که این جشن 200 سال است که به صورت مداوم و بدون وقفه در کرمان در 
حال برگزاری است، می گوید: در گذشته این آیین در »جاده کوهپایه« و در 
80 سال است که جشن  اما  برگزار می شده است  "باب کمال"  نام  به  محلی 
آباد« در خیابان سده برگزار می  بداغ  »باغچه  سده در محل فعلی آن واقع در 
گردد. ایرج نوذری در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای جشن سده 
امسال بیان می دارد: در ابتدای مراسم، گاته خوانی سرودهای زرتشت را داریم 
و بعد ازآن سرود ملی جمهوری اسالمی اجرا خواهد شد. وی می افزاید: نماینده 
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فریدون  دکتر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  زرتشتیان 
جنیدی هم در مراسم سده سوزی امسال حضور دارند.

نقاله  "اهورا" و  از اجرای گروه سازهای پوستی  نوذری   
های  برنامه  دیگر  عنوان  به  هم  شاهنامه خوانی  و  خوانی 
این،  از  پس  گوید:  می  و  داده  خبر  کرمان  سده  جشن 
می  ادامه  نوذری  شد.  خواهد  برگزار  افروزی  آتش  آیین 
دهد: بزرگترین جشن سده در کرمان و نه فقط با حضور 

زرتشتیان بلکه با حضور عموم مردم برگزار می شود.
 وی از حضور بیش از دو هزار نفر در آئین سده سوزی 
دلیل محدودیت  به  دارد:  بیان می  و  داده  کرمان هم خبر 
فضا مجبوریم برای حضور افراد در این مراسم محدودیت 
ایجاد کنیم. مسئول هماهنگ کننده جشن روز سده انجمن 
مشکل  حاضر،  حال  در  کند:  می  اضافه  کرمان  زرتشتیان 

کمبود فضا را برای اجرای این برنامه وجود دارد.

میزبانی 80 ساله باغ بداغ آباد 
کرمان  شهرداری  هم  پیش  چندی  دارد:  می  اظهار  وی 
کند،  تغییر  باید  جشن  این  برگزاری  محل  که  کرد  اعالم 
برافروختن آتش، باعث آلودگی  این بود که  دلیل آن هم 
هوا می شود. نوذری تصریح می کند: امسال نیز در محل 
آباد واقع در خیابان سده جشن سده سوزی  باغچه بداغ 
این  میزبان  که  است  سال   80 باغ،  این  شود.  می  برگزار 

جشن است. 

جشن سده در آتشکده
شهر  از  خارج  آباد  بداغ  باغچه  گذشته  در  گفت:  افضلی 
کرمان بوده اما اکنون با توجه به توسعه کرمان، در داخل 
نظیر  بی  استقبال  به  توجه  با  و  است  گرفته  قرار  شهر 
در  و  شویم  می  مواجه  جا  محدودیت  با  مراسم  این  از 
صورت تمایل  زرتشتیان می توان این مراسم را به مکان 

منتقل کرد. تر  مناسب 
 وی با اشاره به اقدامات سال های اخیر در جهت حفظ 
آئین ها باستانی و کهن این مرز و بوم گفت: ثبت جهانی 
این  بر  دلیلی  ملل  سازمان  تقویم  در  آن  درج  و  نوروز 
جهانی  ثبت  شاهد  زودی  به  امیدواریم  و  است  مدعا 

نیز باشیم. جشن سده 
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میرزاده دکتر  تعبیر 
 از آزادی مطبوعات

 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: هرچه میزان آزادی مطبوعات باالتر باشد، 
بر  مطبوعات  آزادی  تاثیر  یابد.  می  کاهش  جامعه  در  اخالقی  فساد  و  رذایل 
یعنی  است  اخالقی  فساد  و  رذایل  همانند  نیز  داخلی  آفات  و  خارجی  نفوذ 
همواره رابطه عکس میان آنها برقرار است. بر همین اساس است که همواره 
بیداری  و  تنفس  مجرای  و  اجتماعی  اصالحات  ساز  زمینه  مطبوعات  آزادی 

جامعه ما و همه جوامع بوده است. 
نمایشگاه  از  بازدید  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس  میرزاده  حمید  دکتر 
مطبوعات درباره نقش رسانه ها در توسعه کشور با بیان این که پدیده های 
ترسیم  کنیم ضمن  بیان  مهندسی  و  علمی  زبان  با  توانیم  می  نیز  را  اجتماعی 
منحنی نسبت میزان آزادی مطبوعات با نفوذ خارجی و آفات داخلی و رذایل 
میزان  هرچه  که  است  این  دهنده  نشان  نمودار  این  گفت:  اخالقی  فساد  و 
آزادی مطبوعات باالتر باشد رذایل و فساد اخالقی در جامعه کاهش می یابد.
وی سپس در دفتر یادبود غرفه روابط عمومی دانشگاه نمودار این منحنی را 
رسم کرد و توضیح داد که چگونه افزایش سطح آزادی مطبوعات می تواند 

مشکالت عدیده ای را در حوزه اجتماع و سیاست حل کند.
و  نشریات  را  قاجار  سقوط  عوامل  از  یکی  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس 
باعث  خود  اثربخشی  با  ها  رسانه  و  نشریات  افزود:  و  دانست  مطبوعات 
سقوط قاجار و پس از آن رژیم پهلوی که ادامه دهنده استبداد در جامعه بود 

شدند، که این نشان از نقش مهم مطبوعات در جامعه ایران دارد.
دکتر میرزاده به حضور و لزوم توجه به مطبوعات و رسانه ها در جمهوری 
اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در جمهوری اسالمی ظرف سی 
و هفت سال گذشته همواره شاهد توجه نظام، انقالب و مردم به امر مهمی به 
نام مطبوعات و رسانه ها بوده ایم که برپایی نمایشگاه مطبوعات خود شاهد 
رکن  بعنوان  مطبوعات  دانستن  که  این  بیان  با  وی  است.  مدعا  این  بر  عینی 
افکار  تدوین  در  همواره  مطبوعات  گفت:  نیست،  نابجا  مشروطیت  چهارم 
بسزایی  نقش  کنون  تا  از گذشته  اجتماعی  اصالحات  بستر سازی  و  عمومی 
دبیران،  سر  مسئول،  مدیران  خبرنگاران،  که  است  خاطر  همین  به  و  داشته 
اهل قلم و اهالی مطبوعات و رسانه باید به نقش، ارزش و اهمیت کار خود 

بعنوان یک رکن اساسی در دفاع از حقوق ملت واقف باشند.

سفر وزیر دادگستری
 به الجزایر 

 
وزیر دادگستری کشورمان که به الجزایر سفر کرده بود، به همراه هیات عالی 
رتبه ایرانی در برنامه های مختلفی حضور پیدا کرد.حجه االسالم و المسلمین 
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که در هیاتی بلند پایه متشکل از مقامات 
جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری  دکتر  ریاست  به  و  اقتصادی  و  سیاسی 

کشورمان به الجزایر سفر کرده بود،
 در برنامه های مختلف این هیات حضور پیدا کرد. وزیر دادگستری کشورمان 
استقبال  و  الجزیره  بومیدین  هواری  المللی  بین  فرودگاه  به  ورود  از  پس 
مقام شهید  یادبود  بنای  این کشور، در محل  »عبدالمالک سالل« نخست وزیر 

کرد.  احترام  ادای  شهیدان  واالی  مقام  به  و  یافته  الجزایر حضور  پایتخت  در 
با روسای مجلس سنا و مجلس ملی  الجزیره و دیدار  از موزه مجاهد  بازدید 
مردمی الجزایر از دیگر برنامه های اولین روز سفر حجت االسالم و المسلمین 
به  کشورمان  پایه  بلند  هیات  همراه  به  دادگستری  وزیر  پورمحمدی  مصطفی 

بود. الجزایر 
 همچنین حضور در نشستی با نمایندگان شرکت ها و بخش خصوصی ایرانی 
ایران  اقتصادی  فعاالن  و  تجار  مشترک  همایش  در  شرکت  الجزایر،  در  فعال 
الجزایر،  و  ایران  مشترک  عالی  کمیسیون  نشست  در  شرکت  نیز  و  الجزایر  و 

بخش های دیگری از برنامه های وزیر دادگستری در این سفر بود.
همراه  به  دادگستری  وزیر  پورمحمدی  مصطفی  المسلمین  و  االسالم  حجه 
رییس  بوتفلیقه  عبدالعزیز  با  گفتگو  و  دیدار  ضمن  ایرانی،  رتبه  عالی  هیات 
جمهور الجزایر در مراسم امضای هشت سند همکاری میان ایران و الجزایر نیز 
حضور یافت. گفتنی است در این سفر عالوه بر وزیر دادگستری، وزیر نیرو، 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  مرکزی،  بانک  کل  رییس 
را  جمهورمان  رییس  اول  معاون  نیز  تجارت  توسعه  سازمان  رییس  و  ایران 

همراهی می کردند.
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راه اندازی مرکز تحقیقات 
ناجا کاربردی 

 34 در  ناجا  کاربردی  تحقیقات  ناجا گفت: مرک  آموزش  و  تربیت  معاون 
مرکز انتظامی استان و 15 مرکز نیز در استان ها و هنگ های مرزی راه اندازی 
شد که کار این مرکز تطبیق فعالیت های پلیس ایران با پلیس های کشورهای 
خارجی است. همچنین احصای آخرین تجارب انتظامی خودمان در ایران 
با هدف کاهش فاصله با بزهکاران نیز از جمله دیگر اهداف راه اندازی این 
در  ناجا  آموزش  تربیت و  معاون  نیا  رفیعی  مرکز است. سردار محمد رفیع 
دومین همایش معاونین و مدیران آموزشی سازمان ها و دستگاه های دولتی 
از  گفت:  و  پرداخت  ناجا  آموزشی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  معرفی  به 
پیش نویس  و  پیشرفت  ارائه  اداری،  سالمت  ارتقاء  همایش  این  اهداف 
معاون  است.  اجرایی  دستگاه های  و  آموزشی  همکاری های  گسترش 
تربیت و آموزش ناجا گفت: تربیت و آموزش در ناجا از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و ناجا در طول 30 سال خدمت 3 نوع استخدام را دارد که 
طی این 30 سال آموزش به آن ادامه خواهد داد. سردار رفیعی نیا با اشاره 
به ادغام مراکز آموزشی و تربیت در ناجا، ادامه داد: تربیت و آموزش جزو 
کشور  در  انتظامی  منطقه   34 گفت:  است. وی  انتظامی  نیروی  دغدغه های 
به جز استان تهران و کیش وجود دارد و 15 استان مرزی نیز از حوزه های 

تربیت و آموزش ناجا بهره می گیرند و 14 پادگان نیز در سراسر کشور
مقررات  تصویب  گفت:  هستند.وی  ناجا  در  آموزش  مسئول  که  داریم 
بر نظام  مبتنی  برنامه های درسی  تهیه و تدوین  نامه ها،  آئین  مانند  آموزشی 
و  تامین  آموزشی،  فضای  استاندارد سازی  جهت  در  برنامه ریزی  آموزشی، 

جذب  و  ممیزی  شناسایی،  و  آموزشی  نوین  فناوری های  از  بهره برداری 
افزود:  نیز از اهم وظایف معاونت است. وی  نیاز  مدرسان و مربیان مورد 
پایش  نظارت  آموزشی،  متون  منابع و  تولید  اقدام در جهت  برنامه ریزی و 
و  آموزشی  اجرایی  مراکز  کلیه  در  آموزش ها  اجرای  حسن  بر  مستمر 
برنامه ریزی در جهت حفظ آمادگی جسمانی ناجا از دیگر وظایف معاونت 
تربیت و آموزش است. وی گفت: 6 هزار درجه دار از دیپلم تا فوق دیپلم 
تحت آموزش هستند و حدود 5 تا 6 هزار نفر نیز در مجتمع های آموزشی 
سرباز  هزار   20 هستند، حدود  آموزش  تحت  استان ها  مرزبانی  و  استان ها 
و  افسران  باید  حتما  ترفیع  گرفتن  برای  که  هستند  دکتری  تا  بی سواد  نیز 
کرد:  تصریح  رفیعی نیا  سردار  کنند.  طی  را  آموزشی  دوره های  درجه داران 
آگاهی،  پلیس  پیشگیری،  پلیس  راهور،  پلیس  مرزبانی،  پلیس  فتا،  پلیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اطالعات و امنیت از جمله مجتمع های 
افسران در  اولویت جذب  ادامه داد:  آموزشی تخصصی پلیس هستند. وی 
به صورت جذب  یا  دیپلمه ها  و جذب  سراسری  کنکور  طریق  از  یا  ناجا 
دکتری  داد:  ادامه  است.وی  دانشگاه ها  سایر  لیسانسیه های  و  دیپلم  فوق 
جرم یابی و دکتری پیشگیری انتظامی از جمله رشته های تخصصی جدیدی 
مشهد،  در  کرد:  تصریح  رفیعی نیا  شده اند.سردار  اضافه  ناجا  در  که  هستند 
اصفهان، کرج و مرزن آباد 4 منطقه درجه داری داریم که هر مرکز 2 هزار و 
500 ظرفیت دارد. وی به قضیه کهریزک اشاره داشت و گفت: بعد از قضیه 
آموزش  همچنین  و  نظر گاه ها  تحت  و  بازداشتگاه ها  سازماندهی  کهریزک 
تربیت  معاون  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  تامین  بچه های  دست اندرکاران 
و آموزش ناجا گفت: اگر پرسنل ناجا 4 جرم را انجام دهند عملکرد آنها 
منجر به اخراج است. وی گفت: شرب خمر، رشوه، مواد مخدر و مسائل 
این جرم هاست.وی اهم همکاری های آموزشی را تعامل  از جمله  اخالقی 
فنی  سازمان  با  آموزشی  همکاری  و  اسالمی  کشورهای  پلیس  با  آموزشی 
انعقاد  افزود:  و  کرد  عنوان  پرورش  و  آموزش  و  احمر  هالل  حرفه ای،  و 
تفاهمنامه آموزشی و پژوهشی برای توسعه رشته های کارشناسی و دکترا و 
همکاری های آموزشی با سایر دستگاه ها و تدوین اسناد راهبردی در ناجا 
از جمله همکاری های آموزشی معاونت تربیت و آموزشی ناجاست. معاون 
سیستم  گفت:  و  کرد  اشاره  آموزش  فناوری  به  ناجا  آموزش  و   تربیت 
و  سخت افزاری  شبیه ساز های  الکترونیکی،  آموزش های  آموزش،  جامع 
شبیه ساز های فرآیند آموزشی از جمله این فناوری ها است. سردار رفیعی نیا 
خاطرنشان کرد: تهیه و تصویب بیش از 1000 عنوان برنامه تفصیلی، تهیه 
و تدوین بیش از 900 عنوان کتاب درسی و مستند سازی تجربیات خدمتی 
کارکنان در قالب بیش از 35 عنوان کتاب آموزشی از جمله فناوری آموزشی 

معاونت تربیت و آموزش ناجا است.

تیراندازي بسیج  تیم   
المپیک سیزم  در 

المپیک  در  بسیج  تیراندازي  تیم  قدرت  پر  حضور  براي  هماهنگي  جلسه 
نیا برگزار شد.  نظامیان جهان سیزم با حضور سردار یزداني و سردار رفیعي 
مسلح  نیروهاي  تیراندازي  هیات  و  بسیج  ورزش  مسئوالن  مشترک  جلسه 
بسیج،  ورزش  سازمان  رئیس  یزداني  سردار  که  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
نیا رئیس هیئت تیراندازي نیروهاي مسلح و نائب  سردار محمد رفیع رفیعی 
میر  بسیج،  تیراندازي  انجمن  رئیس  سلیماني  تیراندازي،  فدراسیون  رئیس 
فئوادیان، مدیر روابط  جلیلي جانشین سازمان ورزش بسیج و محمد حسین 
عمومي سازمان ورزش بسیج حضور داشتند درباره برنامه ریزي جهت اعزام 
تیم اهداف پروازي خواهران بسیج به مسابقات المپیک نظامیان جهان در کره 
جنوبي بحث و تبادل نظر شد. سردار یزداني در این جلسه با اشاره به برنامه 
بسیجیان  در  تیراندازي  ورزش  گسترش  براي  بسیج  ورزش  سازمان  هاي 
که  داریم  را  آمادگي  این  ایم  داده  انجام  بسیج  در  که  هایي  فعالیت  با  گفت: 
عالوه بر بحث کمک به اعزام تیم هاي تیراندازي به مسابقات نظامیان جهان 
سردار  ادامه  بدهیم.در  انجام  را  الزم  هاي  حمایت  نیز  دیگر  هاي  بخش  در 

تیراندازي  رشته  در  بسیج  در  که  هایي  فعالیت  از  تمجید  با  هم  نیا  رفیعی 
انجام شده است، اظهار داشت: هم در هیئت تیراندازي نیروهاي مسلح و هم 
زیر ساخت  تقویت  در  که  داریم  را  آمادگي  اعالم  این  تیراندازي  فدراسیون 
از  را  امکانات حمایت هاي الزم  قرار دادن تجهیزات و سایر  اختیار  ها، در 
و  تجهیز  براي  الزم  امکانات  که  شد  مقرر  جلسه  این  دهیم.در  انجام  بسیج 
تقویت تیم هاي تیراندازي بسیج اعزامي به بازي هاي المپیک نظامیان جهان 
در  کامل  آمادگي  با  بسیجي  تا ورزشکاران  فراهم شود  سیزم در کره جنوبي 

کنند. این مسابقات شرکت 
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گذری  بر
 سیستم حمل و نقل عمومی     

  در کرمان
امروزه استفاده از حمل و نقل عمومی نه تنها برای پاسخگویی به نیاز 
مشکالت  کردن  برطرف  برای  بلکه  کاال  و  انسان  جابجایی  به  جوامع 

گزینه  بهترین  از  یکی  محیطی،  زیست  های  آالینده  کاهش  و  ترافیک  ازدحام 
در  خودرو  مالکیت  افزایش  و  شهرنشینی  سریع  رشد  رود.  می  شمار  به  ها 
دهه ی اخیر شهرها را با مشکالت متعددی همچون طوالنی شدن زمان سفر، 
آلودگی هوا، کاهش ایمنی و افزایش تصادفات، کاهش فضاهای شهری برای 

تردد وسایل نقلیه و کمبود پارکینگ مواجه کرده است.
ها  خیابان  ظرفیت  افزایش  و  معابر  تعریض  مشکالت،  این  حل  راستای  در 
انبوه  حجم  پاسخگوی  نتوانست  گاه  هیچ  روگذرها،  و  زیرگذر  از  استفاده  و 
از سیاست  استفاده  با  تا  داشت  آن  بر  را  کارشناسان  و  باشد  سفرهای شهری 
نقل  و  حمل  از  را  مردم   )Pull & Push policy(تنبیهی و  تشویقی  های 
شخصی به سوی استفاده از حمل و نقل عمومی سوق دهند. از نظر فیزیکی 
برای تردد هر وسیله شخصی در شهر به 7 مترمربع فضای خالی در معابر نیاز 
1.2 )یک و دو دهم(  به  این مقدار  اتوبوس استفاده شود  از  اما چنانچه  دارد 
از این رو متخصصان ترافیک  متر مربع به ازای هر نفر کاهش خواهد یافت، 
بر این باورند که در شهرهای با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر استفاده بهینه 
را  مسافرین  جابجایی  و  ترافیکی  مشکالت  تواند  می  اتوبوسرانی  سیستم  از 
بیشتر  برابر   6 نقلیه شخصی  این در حالی است که سوخت وسایل  کند.  حل 

نفر-کیلومتر(است.  اتوبوس)بر حسب  از 

متصاعد  گازهای  کربن)CO(و  منوکسید  سمی  گازهای  انتشار  آن  بر  عالوه 
برابر   3 تا   2 نقلیه شخصی  وسایل  )VOCs(در  جامدات  و  مایعات  از  شده 

اتوبوس است.
بررسی  مورد   1385 سال  در  را  کرمان  شهر  وضعیت  مترا«  مشاور  »مهندسین 
ترافیک شهر کرمان را در  نقل و  قرار داد و مشکالت اساسی حمل و  مجدد 

پانزده مورد به ترتیب زیر مطرح نموده است:

1- باال بودن میزان سرمایه گذاری برای تجهیزات جدید حمل و نقلی
2- نامناسب بودن تجهیزات کنترل ترافیک در تقاطع ها

3- عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از جانب رانندگان
4- استفاده اغلب مردم از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای کوتاه

5- ناکافی بودن ظرفیت پارکینگ ها
6- کمبودامکانات و نیروهای مجرب راهنمایی و رانندگی

7- کم بودن وسایل حمل و نقل همگانی در اغلب ایستگاه ها
8- ناکافی بودن ظرفیت معابر شهری

9- بهره گیری ناکافی از دانش فنی در مدیریت سیستم حمل و نقل شهر
10- استفاده نابجا و نامناسب از وسایل نقلیه شهری

11- نامناسب بودن شبکه خیابانی از نظر ارتباطی
نامناسب بودن عالئم و خط کشی های روی   -12

آسفالت خیابان ها
جانب  از  شهروندان  حقوق  رعایت  عدم   -13

شخصی رانندگان 
برای  اداری  مختلف  واحدهای  تمرکز  عدم   -14

انجام یک کار در یک محل
سیستم  مدیریت  برای  مشخص  برنامه  نبودن   -15

حمل و نقل شهری

داد  نشان  مترا«  مشاور  »مهندسین  اولیه  های  بررسی 
است  نتوانسته  شهر  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
مسیرها  اغلب  در  مسافران  زیاد  حجم  پاسخگوی 
نظارت  عدم  و  اتوبوسرانی  سیستم  ناکارآمدی  باشد. 
و  تاکسی  عملکرد  بر  تاکسیرانی  سازمان  مدیریت  و 
مسافرکش ها کارایی سیستم حمل و نقل عمومی شهر 
این در حالی  با چاش جدی مواجه کرده است.  را  
در سطح  پیاده  عابرین  تردد  به  توجه  عدم  که  است 
داده  نشان  نامناسب  را  مرور  و  عبور  وضعیت  شهر 
است تا جایی که الگوی حرکتی آن تابع هیچ نظم و 

قاعده ای نمی باشد.
عابرین  تردد  در  موجود  مشکالت  دالیل  برخی   
برای  تعبیه مسیر مناسب  پیاده را می توان در عدم 
کمبود  ها،  تقاطع  اغلب  در  خیابان  عرض  از  تردد 

  احسان خواجویی
- کارشناس ارشد عمران )حمل و نقل(

- کارشناس موسسه شهید رجائی

خیابان شریعتی– حوالی تقاطع خیابان 24 آذر– سهم اتوبوس از فضای خیابانهای شهر کرمان 



فاحش خط کشی های الزم برای عبور عابرین پیاده، ارتفاع زیاد رفوژ میانی، 
به  میادین  تقاطع ها و  پیاده در تعریض هایی که در  به حقوق عابرین  تجاوز 
گرفته  نظر  در  ترافیک  مرور  و  عبور  کافی جهت  فضای  نمودن  فراهم  منظور 
در  بهمنیار  خیابان  رو  پیاده  نمونه،  عنوان  به  رو،  پیاده  کم  است)عرض  شده 
پیاده روها  به روشنایی و روسازی  به میدان آزادی(، عدم توجه  اتصال  محل 
معابر  اغلب  در  صنفی  واحدهای  از  بسیاری  توسط  معبر  سد  نهایت،  در  و 
باعث  شهری  بخش  در  ویژه  به  اتوبوسرانی  سیستم  پایین  وری  دانست.بهره 

عدم رضایت مردم و کاهش جذابیت اتوبوس برای مسافرین شده است.
از  افزون  روز  استفاده  و  عمومی  نقل  و  حمل  رسانی  خدمات  پایین  کیفیت 
اتومبیل های شخصی باعث شده تا انتخاب اتوبوس به عنوان یک وسیله نقلیه 

همگانی در اولویت آخر قرار بگیرد.
افزایش  و  از یک طرف  در شهرها  تقاضای سفر  افزون  روز  افزایش  امروزه   
هزینه های تهیه، نگهداری و بهره برداری از اتوبوس ها )عرضه( با نرخ باالی 
تورم اقتصادی همگام با طرح هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه مصرف 
روبرو  ماندگاری  و  بقاء  برای  با چالشی  را  اتوبوسرانی  های  سازمان  سوخت 

کرده است. 
دهی  سرویس  پایین  کیفیت  و  کمیت  دیگر  سوی  از 
ناوگان  و  پرسنل  از  نامناسب  وری  بهره  مسافرین،  به 
در  ها  شهرداری  و  دولت  پایبندی  عدم  اتوبوسرانی، 
پرداخت یارانه های حمل و نقل به سازمانهای اتوبوسرانی، 

سیستم  همچون:  دیگر  دالیل  و  متخصص  غیر  نیروهای  و  مدیران  از  استفاده 
های مدیریتی دستوری در سیاست گذاری و نرخ گذاری تعرفه ها و فرسوده 
بودن شبکه حمل و نقل عمومی شهر همگی دست به دست هم داده تا ادامه 
تداوم فعالیت سازمان اتوبوسرانی را به مخاطره بیاندازد در حالی که می توان 
و  حمل   ،)ATMS(نقل و  حمل  مدیریت  پیشرفته  های  سیستم  از  استفاده  با 
نقل هوشمند)ITS(، حمل و نقل غیر موتوری و سیستم های دیگر  به ایجاد 
تقاضاهای  و سطح  سفر  الگوهای  در  تغییر  با  تقاضا  و  عرضه  بین  تعادل  یک 

رسید. سفر 
و  حرکت  ارتقای  برای  موجود  های  ساخت  زیر  کارایی  و  ظرفیت  افزایش 
مردم  اعتماد  و  اطمینان  قابلیت  و  عمومی  رضایت  افزایش  سفر،  زمان  کاهش 
انسانی،  به شبکه حمل و نقل، صرفه جویی در هزینه های عملیاتی و نیروی 
محیط  های  شاخص  بهبود  مسافران،  و  رانندگان  برای  ایمنی  سطح  ارتقای 
این  از  اقتصادی از دیگر مزایای استفاده  انرژی و در نهایت توسعه  زیست و 

سیستم ها می باشد که در فرصتی دیگر به آنها پرداخته خواهد شد. 

اتوبوسرانی  نامناسب شرکت  اطالع رسانی 
به مسافران در مورد زمان حرکت و ایستگاه ها

خیابان استقالل کرمان – ورودی  سمت میدان آزادی
)بی توجهی ماموران به بی نظمی ترافیکی، نبود ایستگاه مناسب تاکسی و اتوبوس،نبود خط کشی مناسب(

ارتقای بزرگ ترین
 بانک اطالعات

 فناوری و نوآوری کشور
مدیرکل دفتر فناوری اطالعات معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری از ارتقای سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
خبر  بنیان  دانش  های  شرکت  به  خدمات  ارایه  بهبود  هدف  با  معاونت  این 
و  علمی  معاونت  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل  ایرانمنش  مجید  دکتر  داد. 
بنیان به  فناوری ریاست جمهوری گفت: سامانه ارزیابی شرکت های دانش 

نشانی: 
www.daneshbonyan.ir

بنیان قرار گرفته است  در چند ماه گذشته مورد استقبال شرکت های دانش 
وبگاه  این  به  مراجعان  و  کاربران  تعداد  افزایش  با  متناسب  رو،  این  از  و 

نسبت به ارتقای آن اقدام شده است. وی با اشاره به اهمیت اجرای صحیح 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: سامانه ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان به عنوان بزرگ ترین بانک اطالعات فناوری و نوآوری کشور به 
شمار می رود و از این رو، ارتقای مناسب به منظور ارایه خدمات مطلوب 
می  پیگیری  دفتر  این  در  که  است  اهدافی  از  بنیان  دانش  های  شرکت  به 
شود. دکتر مجید ایرانمنش همچنین ابراز کرد: تاکنون بیش از چهار هزار و 
500 شرکت در این سامانه نام کاربری خود را دریافت و تعداد یک هزار و 
200 شرکت مستندات خود را در آن تکمیل کرده اند. مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر این که برای 
نیازمند  بنیان  دانش  های  شرکت  از  حمایت  قانون  مزایای  از  بهینه  استفاده 
ارایه  برای  کرد:  اظهار  هستیم،  ها  سازمان  و  ها  دستگاه  برخی  به  اتصال 
ارزیابی  سامانه  اتصال  نیازمند  بنیان  دانش  های  شرکت  به  مناسب  خدمات 
شرکت های دانش بنیان به سامانه صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز سامانه 
که  ایران هستیم  اسالمی  و گمرک جمهوری  مالیاتی  امور  سازمان  اطالعاتی 

اقدامات اولیه برای انجام این مهم در حال انجام است.

85»جامعه کریمان « سال اول، شماره پیایند: 1و2، پائیز و زمستان 1394



جلسه شورای عالی عتف
 با حضور دکتر اسحاق جهانگیری 

      
اسحاق  حضور  با  فنّاوری  و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای  جلسه  هفدهمین 
جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد و طی آن پیش نویس مصوبات 
مورد نیاز برای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری که در کمیسیون دائمی شورا 
به تایید رسیده بود، به تصویب رسید. در این جلسه دکتر اسحاق جهانگیری 
راهی  تنها  داشت:  اظهار  نفتی  درآمدهای  به  اتکا  کاهش  بر ضرورت  تاکید  با 
که می توانیم وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهیم، توسعه شرکت 
های دانش بنیان، گسترش علم و فناوری و اتکا به دانش و توان علمی است.

معاون اول رئیس جمهور صندوق توسعه شکوفایی  را فرصتی برای شکوفایی 
علم  توسعه  برای  همگانی  تالش  لزوم  بر  و  دانست  بنیان  دانش  های  شرکت 
بیان  با  جهانگیری  دکتر  کرد.  تاکید  بنیان  دانش  موسسات  ایجاد  و  فناوری  و 
با توجه به ابالغ  این که استانداران مسئول اصلی توسعه کشور هستند افزود: 
و  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  فناوری  و  علم  توسعه  کلی  های  سیاست 
کشور  استانداران  رود  می  انتظار  زمینه،  این  در  دولت  گیری  جهت  همچنین 
ظرفیت های  از  و  دارند  معطوف  فناوری  و  علم  توسعه  به  ای  ویژه  توجه 

بنمایند. را  استفاده  موجود حداکثر 
آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان  استانداران  از تالش   وی ضمن قدردانی 
اظهار  فناوری،  و  علم  ویژه  مناطق  ایجاد  در خصوص  بوشهر  و  یزد  رضوی، 
ها  استان  سایر  برای  استان   5 این  در  شده  انجام  اقدامات  کرد  امیدواری 
و  آموزش  فناوری؛  و  تحقیقات  علوم،  وزرای  که  جلسه  این  در  شود.  الگو 
پرورش؛ ارتباطات و فناوری اطالعات؛ راه و شهرسازی؛ نیرو؛ صنعت، معدن 
برنامه  نیروهای مسلح؛ رئیس سازمان مدیریت و  پشتیبانی  و تجارت؛ دفاع و 
آزاد  دانشگاه  رئیس  جمهور؛  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  کشور؛  ریزی 
اسالمی و رؤسای فرهنگستان های هنر، زبان و ادبیات فارسی و علوم پزشکی 
و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای  دبیرکل  احمدی،  دکتر  داشتند،  حضور  نیز 
خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  و  دبیرخانه  رویکرد  از  گزارشی  فناوری، 
استانداران  همچنین  نشست  این  در  کرد.  ارائه  فناوری  و  علم  ویژه  مناطق 
ارائه  به  کدام  هر  بوشهر  و  یزد  رضوی،  خراسان  اصفهان،  شرقی،  آذربایجان 
های  مصوبه  فناوری،  و  علم  ویژه  منطقه  تاسیس  های  ضرورت  از  گزارشی 
و  پرداختند  منظور  این  برای  خود  استانی  ظرفیت های  و  حقوقی  و  قانونی 
اقدامات انجام شده در جهت مدیریت و سازماندهی پتانسیل ها و ظرفیت های 

نیاز  مورد  پیش نویس مصوبات  این جلسه  ادامه  در  کردند.  تشریح  را  موجود 
برای توسعه مناطق ویژه علم و فناوری که در کمیسیون دائمی شورا به تایید 
طرح  و  بررسی  از  پس  و  گرفت  قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  بود،  رسیده 

این پیشنهادات به تصویب رسید. دیدگاه های مختلف 

ها  فرهنگستان  امناء  جلسه هیت 
با حضور معاون اول رئیس جمهور

توسعه امروز و آینده کشور وابسته به توسعه علمی است و ارزش افزوده اقتصادی نیز جز 
با توسعه علم و فناوری امکان پذیر نیست.

 معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه فرهنگستان ها محل جذب پژوهشگران و نخبگان 
برجسته کشور هستند، تاکید کرد: انتظار این است که عملکرد فرهنگستان ها متفاوت از 
امور جاری سایر دستگاه ها و مراکز علمی کشور بوده و نقش دیدبان و ناظر بر عملکرد و 

امور علمی کشور را بر عهده داشته باشند.
در جلسه هیات امنای فرهنگستان های جمهوری اسالمی ایران، با تبریک سال 
نو از حمایت و توجه ویژه دولت به دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و 
از جمله فرهنگستان های کشور خبر داد و افزود: دولت تدبیر و امید تالش می 
کند موانع پیش روی فرهنگستان ها را برطرف کند تا زمینه فعالیت آنها بهتر از 

گذشته فراهم شود.
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
و  امروز  توسعه  کرد:  خاطرنشان  کشور  در  فناوری  و  علم  توسعه  درخصوص 
با  نیز جز  اقتصادی  افزوده  ارزش  و  است  علمی  توسعه  به  وابسته  آینده کشور 
توسعه علم و فناوری امکان پذیر نیست. وی تصریح کرد: فرهنگستان های کشور 
باید وضعیت علمی کشور را رصد کنند و همانند چتری که در باالی سر مراکز 
علمی و تحقیقاتی کشور وجود دارد، به نوعی سیاستگذاری و تدوین خط مشی 
در امر پژوهش و تحقیقات بپردازند. جهانگیری با تاکید براین که فرهنگستان ها 
نباید خود را درگیر مسائلی کنند که در مراکز و دستگاه های متولی امور علمی و 
پژوهش قابل انجام است، گفت: براساس چشم انداز بیست ساله، ایران قرار است 
رتبه نخست علم و فناوری در منطقه را کسب کند و برای تحقق این امر نیازمند 
آن هستیم که جهت گیری علمی و مسیری که در حال طی شدن است دائما مورد 
رصد و بررسی قرار گیرد. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: فرهنگستان های 
کشور باید ارزیابی دقیقی از آینده علمی منطقه داشته باشند و جهت گیری علمی 
کشور را با آن مقایسه کنند تا مشخص شود که آیا در جهت درستی حرکت می 

کنیم و یا باید مسیر را اصالح کنیم.
روسای  همچنین  نشست  این  در   
فارسی،  ادب  و  زبان  های  فرهنگستان 
هرکدام  هنر  و  پزشکی  علوم  علوم، 
موجود  علمی  های  گروه  از  گزارشی 
در فرهنگستان ها و اقدامات انجام شده 

پرداختند.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  نماینده   
ریزی کشور نیز در گزارشی اعالم کرد 
به عمل  پیگیری های  و  دولت  تاکید  با 
سال  در  ها  فرهنگستان  بودجه  آمده 
تخصیص  کامل  طور  به  تقریبا  گذشته 
یافته و در سال جاری نیز شاهد افزایش 
فرهنگستان  بودجه  در  توجهی  قابل 
ادامه  در  بود.  خواهیم  کشور  های 
دائمی  کمیسیون  مصوبات  جلسه  این 
از  پس  و  مطرح  کشور  فرهنگستانهای 
بحث و بررسی به تصویب هیات امنای 
اسالمی  جمهوری  فرهنگستانهای 

ایران رسید.
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                                  افتتاح موزه
 کتاب و آثار مکتوب ایران

 موزه کتاب و آثار مکتوب ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح 
شد. معاون اول رئیس جمهور ، ضمن اشاره به این که حوزه اصلی فعالیت 
بدون  که  عقیده ام  این  به  گفت:  است  بوده  ای  توسعه  و  اجرایی  هایش 
سیاسی  توسعه های  علمی،  و  اجتماعی  توسعه  و  فرهنگی  زیربناهای  ساخت 
حقیقت  در  افزود:  جهانگیری  دکتر  است.  ناقص  و  ناممکن  نیز  اقتصادی  و 
حتی  اندیشه هاست.  زایندگی  و  بالندگی  به  کمک  فرهنگی  توسعه  اساس 
محیطی  باید  نمی گیرد  شکل  بسته  ذهن های  در  عمرانی  و  اقتصادی  توسعه 
گسترش  و  اندیشه ها  بالندگی  به  راحتی  به  صاحبنظران  و  اندیشمندان  که 
ادامه به وضعیت  این مقام مسئول در  باشد.  اقدام کنند وجود داشته  فرهنگ 
از  یکی  کتاب  وضع  چگونگی  گفت:  و  زد  گریزی  کشور  در  نشر  و  کتاب 
برود هیچ  باال  فرهنگی  تولیدات  تنوع  دغدغه های اصلی دولت است. هرچه 
آثار  به عنوان  همچنان  مکتوب  آثار  و  نمی گیرد  را  کتاب  جای  دستاوردی 
فرهنگی می درخشد. وی اضافه کرد: خصوصا برای جامعه ایرانی و اسالمی 
باال و مهم  به اهمیت قرآن در دین اسالم بسیار  باتوجه  ما که جایگاه کتاب 
آثار  پدیدآورندگان  و  را  کتاب  باید جایگاه  ما هم همچنان  ارزیابی می شود. 
فرهنگی را باال نگاه داشته و به آنها احترام بگذاریم. معاون اول رئیس جمهور 
و  ضرورت  به  دولت  کرد:  بیان  نیز  نشر  و  کتاب  نامناسب  شرایط  درباره 
اهمیت کتاب در حوزه فرهنگ آگاه است. ما می دانیم که متاسفانه شرایط و 
با  نشر  اقتصاد  نظر مصرف و حتی  از  و هم  تولید  ازنظر  کتاب هم  وضعیت 

روبه روست. تنگناهای جدی 
دکتر جهانگیری ادامه داد: جامعه ما به دالیل مختلف از تنگناها و تهدیدات 
اجتماعی  سرمایه  تهدیدات  اما  می برد  رنج  و  شده  متضرر  زیادی  اقتصادی 
یادآور  وی  نیست.  مسائل  اقتصادی  بعد  از  اهمیت تر  کم  فرهنگ  حوزه  و 
و  کرده  پیدا  توسعه  کشور  در  قانون گریزی  و  فساد  اخیر  سال های  در  شد: 
را هم دربرگرفته است  قانونی کشور  نهادهای رسمی و  از  بسیاری  متاسفانه 
میلیارد   2700 به  قریب  مثال  مادی  سرمایه  که  می شنویم  زیاد  دلیل  همین  به 
به  هنگفتی  مبلغ  اختالس  فالن  یا  رفت  برباد  دولتی  دستگاه  فالن  در  دالر 
چه  تا  اتفاقات  این  نشد  گفته  وقت  هیچ  اما  رسانده  کشور ضرر  مالی  منابع 
مشارکت  و  انداخت  سایه  کشور  اجتماعی  و  فرهنگی  سرمایه های  در  میزان 
مردم و امید آنها به دولت را با افت مواجه کرد. جهانگیری تاکید کرد: پیش 
از آن که به آثار منفی این فساد مالی توجه داشته باشیم باید تخریب مسائل 
فرهنگی در سایه این اتفاق در اولویت قرار دهیم. این مقام مسئول همچنین 
فعالیت های کتابخانه ملی را در حوزه فرهنگی مثبت ارزیابی کرد و گفت: از 
میان فعالیت هایی که کتابخانه ملی بنای آن را گذاشته؛ احداث موزه ای برای 

نگه داشتن  و  حفظ  اصوال  و  است  ارزشمند  بسیار  مکتوب  میراث  و  کتاب 
میراث فرهنگی هر کشوری ازجمله تکالیف مهم دولت به شمار می آید. وی 
اخیر  در سال های  فرهنگی  میراث  نیز سازمان  تاریخی  آثار  بخش  در  افزود: 
اعتماد نخبگان و  انجام داده است. جلب  کتابخانه ملی  با  فعالیت های خوب 
جذب دوباره قشر فرهیخته از اقدامات قابل ستایشی است که در این مدت 
نیاز  دو  به  دکتر جهانگیری سپس  است.  گرفته  ملی صورت  کتابخانه  توسط 
دولت  فعلی  شرایط  در  گفت:  و  کرد  اشاره  فرهنگی  سطوح  در  دولت  مهم 
در سطح داخلی و بین المللی با مسائل متفاوتی روبه رو است. اندیشمندان و 
صاحبنظران باید دولت را یاری کنند و به عنوان پلی بین دولت و ملت قرار 
بسترهای  در  که  تفکر  مردمی و شبکه های  فرهنگی  نهادهای  تقویت  بگیرند. 
آماده به دولت مشاوره بدهند یکی از نیازهای امروز دولت است. وی اضافه 
کرد: تصویب نهادهایی که بتوانند از تاریخ پرافتخار ما در حوزه های ایرانی، 
اسالمی و انقالب را به صورت روزآمد و قابل فهم به نسل جوان ارائه دهند 
با  جز  نیز  مهم  این  شود.  پیگیری  باید  که  است  مهمی  موضوعات  دیگر  از 
همکاری صاحبنظران و اهالی فرهیخته فرهنگ به وجود نمی آید. معاون اول 
رئیس جمهور ضمن اشاره به کمبود منابع مالی که دولت با آن مواجه است؛ 
گفت: هیچ سالی در این 37 سال گذشته به اندازه سال 94 با کاستی بودجه 
به  نفت  صادرات  میزان  کاهش  کنار  در  نفت  قیمت  نبوده ایم.کاهش  مواجه 
بماند  خالی  بودجه ای  منابع  نظر  از  دولت  خزانه  شد  باعث  تحریم ها  دلیل 
متضرر  قیمت  کاهش  این  از  نفت  صادرکننده  نفت خیز  کشورهای  همه  البته 
سپری  را  دوران  این  مشکل  و  چالش  کمترین  با  توانستیم  ما  اگر  و  شده اند 
بوده است.جهانگیری در  مردم  امید  و  اعتماد  اجتماعی  دلیل سرمایه  به  کنیم 
اقتصادی  شکوفایی  به  برجام  اجرای  با   95 سال  کرد:  امیدواری  ابراز  پایان 

برسیم. اجتماعی  و  فرهنگی 
 

معاون رئیس جمهور
 در  بزرگترین »خانه خشتی جهان«

رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  فر  سلطانی  مسعود 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور از روند بازسازی بزرگترین خانه خشتی جهان 

در شهرستان رفسنجان بازدید کرد. 
مهندس علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان در آئین 
به  اشاره  با  رفسنجان  علی  آقا  حاج  خانه  از  بازدید 
این که این مجموعه باید هر چه بیشتر معرفی شود 
بر برگزاری همایش های منطقه ای در خانه حاج آقا 

علی تاکید کرد. 
حاج آقا علی معروف به زعیم اهلل رفسنجانی در سال 
یک هزار و 136 هجری شمسی سنگ بنای بزرگترین 
بنا  رفسنجان  آباد  قاسم  در  را  جهان  خشتی  خانه 

گذاشت. او که در آن زمان بزرگترین تاجر ایران بود 
در این خانه از تاجران دیگر مناطق پذیرایی می کرد. 
دری،  هفت  اتاق   86 دارای  علی  آقا  حاج  خانه 
این مجموعه  در  است.  پستو  و  پنج دری، سه دری 
همچنین بخش های حوضخانه، شاه نشین، پائیزی و 
زمستانی نیز وجود دارد. سقف های بلند گنبدی، طاق 
نماهای باشکوه، گچ بری های زیبا، درختان کاج سر 
به فلک کشیده و معماری سنتی خانه جاج آقا علی 

توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.
حدود 80 نیرو در بخش های مختلف خانه حاج آقا 
علی مشغول به کار هستند و بزرگترین خانه خشتی 
مراکز  زیباترین  از  یکی  عنوان  به  زودی  به  جهان 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  پذیرای  ایران،  اقامتی 

خواهد بود.
 این مجموعه تاریخی شامل خانه حاج آقا، بازار، آب 
مساحت  با  و  کاروانسراست  و  حمام  مسجد،  انبار، 
شرقی  جنوب  کیلومتری  پنج  در  مربع  متر  هزار   14

این شهرستان واقع  آباد  رفسنجان در روستای قاسم 
شده است.

کار مرمت و بازسازی خانه خشتی حاج آقا علی به 
عنوان بزرگترین خانه خشتی جهان از هشتم مهر سال 

جاری آغاز شده است.
خانه حاج آقا علی رفسنجان، کاربری مختلف دارد اما 
عمده ترین بخش آن تبدیل به هتل، فضای اقامتی و 

پذیرایی خواهد شد.
مسئول دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، نماینده دائم 
ایران در یونسکو و برخی از معاونان سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استاندار کرمان 
نیز که قبل از آن در آئین رونمایی از لوح ثبت جهانی 
در  بودند  کرده  شرکت  میمند  ای  صخره  روستای 
بازدید از خانه حاج آقا رفسنجان علی معاون رئیس 

جمهور را همراهی می کردند.
رفسنجان در 110 کیلومتری شمال کرمان قرار دارد.
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صعب  بیماری  یک  عنوان  به  دیرباز  از  سرطان 
جرجانی،  سیداسماعیل  است.  بوده  مطرح  العالج 
از  هجری  پنجم  قرن  در  ایرانی،  نامدار  حکیم 
سرطان به عنوان یک بیماری که »اندر ابتدا دشوار 

دشوار  عالج  گردد،  ظاهر  چون  و  دانست  توان 
وجود  با  که  رسد  می  نظر  به  کند.  می  یاد  پذیرد« 
نه  جرجانی،  نظر  اظهار  این  از  سال  هزار  گذشت 
بیماری  این  به  بشر  نگرش  در  چندانی  تغییر  تنها 
نیز  آن  اهمیت  بر  بلکه  است،  نگردیده  ایجاد 
افزوده شده است، به گونه ای که »دکتر سید هارتا 
مؤسسه  شناسی  سرطان  تخصص  فوق  موکرجی«، 
دانا- فاربر در کتاب خود به سرطان لقب »امپراتور 

بیماری ها« را می دهد.
از مهم ترین چالش  به عنوان یکی  امروزه سرطان 
های نظام سالمت در جهان محسوب می شود. بر 

اساس آمارهای موجود، ساالنه حدود 12/700/000 
هزار نفر در سرتاسر جهان به بیماری سرطان مبتال 
می شوند و 7/600/000 نیز جان خود را در نتیجه 
ابتالی به این بیماری از دست می دهند. بر اساس 
بیماری  این  ثبت کشوری سرطان،  آخرین گزارش 
به  باشد،  می  ایران  در  ومیر  مرگ  عامل  سومین 
گونه ای که ساالنه بیش از 55/000 نفر از جمعیت 
و  بازند  می  جان  سرطان  به  ابتالی  اثر  در  ایران 
 85/000 از  بیش  ساالنه  که  شود  می  زده  تخمین 
سوی  از  دهد.  رخ  کشور  در  سرطان  جدید  مورد 
به زندگی  امید  افزایش  با  انتظار می رود که  دیگر 
سرطان  بروز  کشور،  سالمندان  جمعیت  افزایش  و 
در یک دهه آینده در ایران روندی صعودی داشته 

باشد. 
با وجود پیشرفت هایی که در طی شش دهه مبارزه 
نظام مند با سرطان در زمینه تشخیص و درمان آن 
حاصل شده است، داروهای ضدسرطان تنها در 25 
درصد از بیماران منجر به درمان کامل می گردند.

ریشه  زیادی  حدود  تا  موفقیت  پایین  میزان  این   
در تجویز رژیم های درمانی بر مبنای راهبرد »یک 

دارو برای همه« دارد. راهبرد یاد شده بدین مفهوم 
است که بدون در نظر گرفتن ویژگی های بدن هر 
فرد، رژیم های دارویی مشخصی به بیماران تجویز 
تومورها  بودن  نامتجانس  به  توجه  عدم  شود.  می 
داروها  متابولیسم  در  انفرادی  های  تفاوت  نیز  و 
می  داروها  به  بیماران  پاسخ  در  تنوع  به  منجر  که 
تجربی  راهبرد  به  که  هستند  ایرادهایی  از  شوند، 

مذکور وارد می باشند. 
»دارو درمانی« غیرمؤثر موجب تحمیل غیرضروری 
در  تأخیر  بیماران،  به  دارو  ناخواسته  عوارض 
به  متقاطع  مقاومت  ایجاد  مؤثرتر،  درمان  شروع 

سایر داروها و افزایش هزینه های درمان می شود. 
از شکل  درمان  راهبرد  تغییر  رو، ضرورت  این  از 
زمان  هر  از  بیش  بیمارمحور«  »درمان  به  تجربی 

دیگری احساس می شود.
شخصی  پزشکی  پایه  بر  که  بیمارمحور  درمان  در 
نیز  ابتدا ویژگی های بدن هر فرد و  استوار است، 
شود  می  گرفته  نظر  در  تومور  مولکولی  ماهیت 
های  درمان  تجویز  به  نسبت  آن،  اساس  بر  و 
بر  بیمارمحور  پزشکی  گردد.  می  اقدام  مقتضی 
از  مختلف  افراد  در  داروها  که  است  اعتقاد  این 
اثربخشی یکسانی برخوردار نیستند. لذا امروزه در 
فاربر  دانا-  مؤسسه  نظیر  دنیا  معتبر  درمانی  مراکز 
از  قبل  کالیفرنیا،  دانشگاه  در  مور  سرطان  مرکز  و 
تعیین  به  نسبت  سرطانی  بیماران  درمان  شروع 
گردد  می  اقدام  آنها  تومور  مولکولی  های  ویژگی 
و بر اساس آن، در خصوص انتخاب بهترین رژیم 

دارویی برای هر فرد تصمیم گرفته می شود.
همچنین در دنیا شاهد ظهور شرکت های خصوصی 
 Foundation Medicine، نظیر  مختلفی 
و    Caris Molecular Intelligence
OncoDNA هستیم که در زمینه تشخیص درمان 

نمایند. می  فعالیت  بیمارمحور سرطان 
که ظرف چند  دارند  آن  از  ها حکایت  بینی  .پیش 
»شیمی  زمینه  در  بیمارمحور  پزشکی  آینده،  سال 
دارو  »یک  راهبرد  جای  کامل  شکل  به  درمانی« 

برای همه« را خواهد گرفت.
آزمون  از  شماری  انجام  امکان  حاضر  حال  در 
های تعیین ویژگی های مولکولی تومور در ایران 
وجود ندارد، لذا نمونه تومور برخی از بیماران با 
های  ویژگی  تعیین  برای  باال  های  هزینه  صرف 
از  خارج  در  موجود  های  آزمایشگاه  به  مولکولی 

کشور ارسال می گردد.
درمان»بیمارمحور«  تسهیل  منظور  به  رو  این  از   
یک  اندازی  راه  کشور،  در  سرطان  به  مبتالیان 
بیمارمحور  درمان  و  تشخیص  تخصصی  مرکز 

سرطان احساس می شود. 
از  جلوگیری  ضمن  مرکزی،  چنین  اندازی  راه 
دسترسی  برای  را  زمینه  کشور،  از  ارز  خروج 
همگانی به خدمات »بیمارمحور« سرطان و به تبع 
مبتالیان،  زندگی  کیفیت  و  بقا  میزان  افزایش  آن 
عوارض  غیرضروری  تحمیل  از  جلوگیری 
مقاومت  ظهور  کاهش  بیماران،  به  دارو  ناخواسته 
متقاطع دارویی و کاهش هزینه های درمان فراهم 

نماید. می 

عقابیان محمدعلی  دکتر 
متولد: رفسنجان  -

تهران پزشکی  - هیات علمی)استاد(دانشگاه علوم 
 - مدیر گروه تصویربرداری و آنالیز بیومارکر
- مسئول راه اندازی مرکز تشخیصی و درمانی

    »بیمار محور«

درمان» بیمارمحور« سرطان
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آیین نکوداشت حجه االسالم
 »سید محمود دعایی«

اتمام  از  پس  وی  است،  کرمان  شهر  در   1320 متولد  دعایی  االسالم  حجه 
تحصیالت متوسطه وارد حوزه علمیه کرمان به نام مدرسه معصومیه شد و به 
تحصیل علوم اسالمی مشغول شد. وی پس از اتمام سطوح اولیه تحصیلی در 
 1346 در سال  عالیه  تکمیل سطوح  از  بعد   ، رفت  قم  علمیه  به حوزه  کرمان 
عراق  به  مخفیانه  و  گرفت  قرار  شاه  رژیم  تعقیب  تحت  سیاسی  رویدادهای 
تالش  دوران  این  در  داد.  ادامه  را  اسالمی  علوم  تحصیالت  آنجا  در  و  رفت 
های وسیعی جهت استردادش صورت گرفت که مأموران رژیم گذشته در این 
و  در خارج  انقالب  پیروزی  از  قبل  دعایی  االسالم  نشدند. حجه  موفق  زمینه 
داخل ایران از فعاالن سیاسی بوده و در خالل این مدت به اروپا و کشورهای 
سفر  افغانستان(  و  پاکستان،  عربستان،  اردن،  لبنان،  سوریه،  )چون  خاورمیانه 
روزنامه  و  موسسه  سرپرست  و  فقیه  ولی  نماینده  اکنون  هم  وی  است.  کرده 
اطالعات است. به همین مناسبت مراسم نکوداشت حجه االسالم سید محمود 
دعائی به پاس 35 سال خدمت ماندگار در عرصه رسانه با حضور چهره های 

سیاسی، فرهنگی و هنری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

صالحی امیری: نماد اعتدال و سرمایه ملی
االسالم  حجه  نکوداشت  آیین  در  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رییس 
آیین نکوداشت  از برگزاری  والمسلمین سید محمود دعایی اظهار کرد: هدف 
برای شخصیت حجه االسالم والمسلمین دعایی انتقال مفاهیم جدید به شکلی 
شناسایی  را  انسان هایی  امروز  دنیای  تحوالت  با  می توان  که  است  جدید 
کرد:  اظهار  وی  برخوردارند.  سادگی  و  سالمت  صداقت،  ارزش  از  که  کرد 
نظام  و  انقالب  متعالی  هدف  به  را  ما  بتواند  تکریم  مراسم  این  امیدواریم 
و  اسناد  سازمان  رییس  برساند.  است  خواهی  معرفت  و  فضیلت خواهی  که 
اعتدال،  نماد  دعایی  محمود  سید  االسالم  حجه  گفت:  ایران  ملی  کتابخانه 
سرمایه ملی و آمیزه ای از اخالق و معرفت است. وی اظهار کرد: آقای دعایی 
الگوی تواضع و فروتنی است. رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه 
داد: او فردی صاف و بی آالیش است و بدور از زنگارهای سیاسی، اقتصادی 
محمود  سید  االسالم  حجه  کرد:  تصریح  امیری  صالحی  دکتر  است.  غیره  و 
دعایی می تواند نمادی برای نسل جوان کشور باشد. وی ابراز امیدواری کرد 
که با برگزاری بزرگداشت ایشان بتوانیم او را به عنوان الگویی موفق به نسل 
تحکیم،  در  انقالب  های  ها و شخصیت  که چگونه ظرفیت  دهیم  نشان  آینده 

تداوم و حیات فرهنگی انقالب نقش داشته اند.

جهانگیری: نیاز دولت  به دعایی ها
 دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور  نیز در این مراسم گفت: 
دعایی در طول عمر خود اقدامات ارزنده بسیاری انجام داده است و برگزاری 
کرد:  خاطرنشان  وی  اوست.  زحمات  نمایانگر  وی  برای  نکوداشت  مراسم 

یکی از خصوصیات بارز حجه االسالم دعایی دفاع و حمایتی است که وی از 
مفاخر معاصر کشور می کند، دعایی به ویژه در جاهایی که برخی شخصیت ها 
آن ها  سراغ  به  می گیرند  قرار  رسمی  دستگاه های  توجهی  کم  مورد  گاهی 
می رود و در غم و شادی آن ها کنارشان می ماند. معاون اول رییس جمهور با 
بی  از حضور و وجود شخصیت هایی همچون دعایی  این که جامعه  بر  تاکید 
نیاز نیست گفت: هم دولت و هم حکومت به چنین شخصیت هایی نیاز دارند. 
این ها حلقه های واصل میان گروه های مختلف جامعه هستند. این  شخصیت ها 
را  عطوفت  و  مهربانی   ، همدلی  همزبانی،  که  هستند  گروه ها  میان  مترجمانی 

بلدند. به خوبی 
 

وی در پایان اظهار کرد: چنانچه در سالی که با عنوان سال همدلی و همزبانی 
انتخاب شده است بخواهیم الگویی واقعی از همدلی و همزبانی معرفی کنیم، 
قطعا سید محمود دعایی یکی از این شخصیت ها است. امیدواریم که از روش 
»آقای  گفت:  وی  کنیم.  تکثیر  جامعه  در  را  روش  این  و  بگیریم  یاد  دعایی 
نکته  بیانگر همین  این جلسه  و  کرده  بزرگی  کارهای  در طول عمرش  دعایی 
است.« وی حفاظت از مفاخر معاصر کشور را به عنوان یکی از کارهای دعایی 
معرفی کرد و در ادامه اظهار کرد: »کسی که به سراغ مواردی که کمتر از سوی 
قرار  مختلف  افراد  کنار  در  و  می رود  گرفته  قرار  توجه  رسمی مورد  نهادهای 
نیاز  چنین شخصیت هایی  به  هم حکومت  و  دولت  هم  است.  دعایی  می گیرد 
دارد چرا که این افراد حلقه های اتصال بین گروه های مختلف جامعه هستند.«

 ربیعی: عدم سوء استفاده از قدرت
شخصیت  به  اشاره  با  اجتماعی  امور  و  رفاه  کار،  وزیر  مراسم،  این  ادامه  در 
سید محمود دعایی اظهار کرد: دعایی نماد اعتدال در روزنامه است. دکتر علی 
ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه سلوک دعایی، سلوکی 
نباید فراموش شود اظهار کرد: دعایی شخصیتی اعتدالی، نه به مثابه  است که 
ادا بلکه به مثابه یک روش و امر نهادینه شده است که حتی کانونی ترین نقاط 
در  اعتدال  اینکه  بر  تاکید  با  وی  دیده اند.  چنین  این  را  او  نیز  ایدئولوژیک 
عمل نیاز امروز جامعه است گفت: دعایی نماد اعتدال در روزنامه است و در 
به چنین شخصیت هایی که  فراز و نشیب های گذشته جامعه  اخیر و  سال های 
نقطه اتصال هستند نیاز داشته است.  وی با اشاره به فعالیت های سید محمود 
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دعایی از رادیو تا مطبوعات اظهار کرد: مهم ترین ویژگی که فعالیت های آقای 
عمل  نماد  و  سیاست  رسانه،  در  اخالق  نماد  است  ساخته  وی  برای  دعایی 
قدرتی سوءاستفاده  هیچ  از  در عمل  هیچ گاه  دعایی  است.  در جامعه  اخالقی 
نکرد و با اینکه پست های مهمی  در دست داشت هیچ گاه از آنها استفاده نکرده 
افکار  زیاد شدن  با  و  دعایی  امثال  با شخصیت های  امیدواریم جامعه  و  است 

وی شاهد بهبود، توسعه و رشد و پیشرفت بیشتر باشد.

ایجاد بزرگ ترین مرکز فرهنگی منطقه  میرزاده: 
در  نیز  اسالمی   آزاد  دانشگاه  رئیس  میرزاده،  دکتر حمید  مراسم  این  ادامه  در 
از  مراسم  این  بوده  قرار  قبل،  مدتی  »از  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  سخنانش 
به شخصیت   توجه  با  گفتند  دوستان  بعد  که  شود  برگزار  آزاد  دانشگاه  سوی 
ایشان، بهتر است این مراسم نکوداشت در سطح ملی برپا شود که این امر از 
مراسم  این  برپاکننده  نتوانستیم  ما  که  این  از  و  است  باعث خوشحالی  سویی 
سال   90 اطالعات  »روزنامه  شد:  یادآور  سخنانش  در  وی  متاسفیم«.  باشیم، 
را  روزنامه  این  ایران  مردم  که  است  سال  و90  می رسد  چاپ  به  که  است 
مؤثر  جامعه  در  زیرا  دارد  را  اسرافیل  روزنامه صور  نقش  الحق  و  می خوانند 
 26 از  بیش  »تاکنون  که  این  بیان  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  است«.  بوده 
مدیریت  تحت  روز  هزار   11 بر  بالغ  که  شده  منتشر  روزنامه  این  روز  هزار 
حجه  االسالم والمسلمین محمود دعایی بوده است«،  افزود: »دعایی یک نفره 
این  انقالب مدیریت  از  بعد  نهاد زحمت می کشد و کار می کند.  همچون یک 
عملکرد  به  توجه  با  واگذار شد،  دعایی  آقای  به  حادثه  از خوش  که  مؤسسه 
دانشگاه  رئیس  است«.   شده  اسالمی  ایران  مؤسسات  مهم ترین  از  یکی  او 
ارزشمند  و  متمایز  ویژگی های   « این که  به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمی   آزاد 
جناب آقای دعایی برای همه ما یک الگو و یک راهنماست و ایشان در همه 
توامان  را  سادگی  و  فرزانگی   ، تدین  خوش قلبی،  داشتند  که  مسئولیت هایی 
از  یکی  به  خود  مدیریت  با  را  اطالعات  مؤسسه  »وی  کرد:  اعالم  داشتند«، 
به  و  کرده  تبدیل  منطقه  و  ایران  انتشاراتی  و  فرهنگی  مؤسسات  بزرگترین 

راستی توانسته این مجموعه گران قدر را حفظ و صیانت کند«.

مطهری: رسالت دعائی، رسالت وصل برای احیای فرهنگ 

دعائی  محمود  سید  شخصیتی  ویژگی های  به  اشاره  با  مطهری  شهید  فرزند 
احیای  و  فرهنگ  برای  اتصال  و  وصل  رسالت  دعائی  رسالت  کرد:  اظهار 
فرهنگ و ادب و هنر است. حجه االسالم مجتبی مطهری فرزند آیت اهلل شهید 
گفت:  است  کشور  فرهنگی  های  سرمایه  از  دعائی  که  این  بر  تاکید  مطهری 
دعائی انسانی وارسته و متواضع است که دارای شرح صدر است و از جمله 
انسان هایی است که می توان او را به عنوان یک فرد فرهیخته و با فرهنگ به 
دنیا معرفی کرد. وی با تاکید بر این که امروز به وجود دعائی و امثال او در 
و  وصل  رسالت  دعائی  رسالت  کرد:  اظهار  داریم  مبرم  نیاز  فرهنگی  جامعه 
اتصال برای فرهنگ و احیای فرهنگ و ادب و هنر است. دعایی تجلی شعر 

»ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم« است.
 او اهل فرهنگ و تمدن، فلسفه، فکر است.« فرزند شهید مطهری در سخنانش 
و  هنری  فرهنگی  آثار  ساز  زمینه  شریف  انسان  این  نازنین  »وجود  گفت: 

جاذبه های  با  متواضع  خالص،  انسانی  دعایی  محمود  است.  تمدن  و  فرهنگ 
نشریه  و  اطالعات  روزنامه  در  که  آنچه  گفت:  پایان  در  وی  است.«  فراوان 
علمی حکمت و معرفت چاپ شده است تجلی و تجسم میان ادب و هنر و 

فرهنگ و تمدن است.

مسجد جامعی: سیاست در خدمت فرهنگ 
سید  مهمان نوازی  بیان  که  خاطره ای  به  اشاره  با  جامعی  مسجد  احمد  دکتر 
برخی  و  خبرنگاران  اتفاق  به  که  مالقاتی  کرد:»در  عنوان  بود،  دعایی  محمود 
از مدیران شهری و فرهنگی با دعایی داشتیم نوع برخورد وی بیانگر چندین 
خانه های  برخالف  که  می کرد  زندگی  خانه ای  در  او  که  این  اول  بود،  نکته 
پذیرایی  بعدی  نکته  بود.  نشده  بازسازی  سال   35 حدود  چیزی  کناری اش 
به همسایگان و  احترام  دادند.  انجام  ما  از  بود که وی و خانواده اش شخصا 
مهمانان و نوع نگرش ایرانی _ اسالمی  وی از جمله موارد حائز اهمیت بود«. 
که  اسالمی     _ ایرانی  شخصیتی  بود  لذت بخش  و  زیبا  کرد:»برایم  تأکید  وی 
متعادل و فراتر از عنوان ها سعی در مطرح کردن خود ندارد، با وجود این که 
امکانات در نزدیکی اوست از آنها استفاده نمی کند«. وی همچنین یادآور شد: 
گزارشی  یا  عکس  که  دید  نخواهید  شما  اطالعات  روزنامه  شماره  هیچ  »در 
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پیدا  هنری حضور  فرهنگی  تمام حوزه های  در  که  این  با  منتشر شود.  از وی 
می کند، اما به یاد ندارم که در این حضور چیزی برای خود خواسته باشد اگر 
اندیشه،  خدمت  در  را  سیاست  همواره  داشته  فعالیت  سیاست  حوزه  در  هم 

فرهنگ و هنر و اصحاب آن گرفته و نه در خدمت سیاست«.

قالیباف: الگوی ادب و متانت 
مجلس  این  سخنرانان  جمله  از  که  تهران  شهردار  قالیباف،  محمدباقر  دکتر 
بود، درخصوص موضوع این مراسم که قرار بود همه مدعوین در آن به بیان 

را  مبارزه اش  دعایی  آقای  که  »روزی  کرد:  عنوان  بپردازند،  مشترک  خاطرات 
علیه انقالب آغاز کرد افرادی چون من جزو کسانی بودم که امام خمینی)ره(
بزرگ  و  شیر خوردن  مشغول  مادر  دامن  در  ما  سربازان  می گفت  آنها  درباره 
در  وی  می گردد«.  باز  هفتاد  دهه  اوایل  به  ما  آشنایی  بنابراین  هستند.  شدن 
سخنانش تصریح کرد: »دعایی در خصلت های فردی زبانزد خاص و عام است 
و از زمانی که به مدیریت هم رسیده از جمله مدیرانی است که درب اتاقش 
افرادی  برای  او  متانت  و  ادب،  گذشت  است.  بوده  باز  مردم همیشه  به روی 

دست  و  انقالب  فرزند  دعایی  آقای  حق  به  است.  بوده  درس  یک  من  چون 
پروده امام بوده و هستند«.

حدادعادل: عدم استفاده از اموال عمومی 
کرد  بازگو  را  خاطره ای  مراسم  این  در  حدادعادل  غالمعلی  دکتر  همچنین 
داشت.  اشاره  انسانی  علوم  رشته  در   1371 سال  در  مدرسه ای  احیای  به  که 

که  کرد  اشاره  نکته  این  به  خاطره  این  بازگویی  با  سخنانش  در  حدادعادل 
همان  در  و  داشته  همکاری  انسانی  علوم  مدرسه  تأسیس  در  این که  با  دعایی 
از  اما  است،  بوده  انسانی  علوم  رشته  در  تحصیل  به  فرزندش عالقه مند  زمان 

این فرصت برای نفع شخصی و خانوادگی خود بهره نگرفت.«

محقق داماد: دعایی، منعکس کننده صفات خوب 
نکوداشت  آیین  در  نیز  بنیاد حکمت  رئیس  داماد،  محقق  آیت اهلل سیدمصطفی 

حجه االسالم والمسلمین سید محمود دعائی اعالم کرد:
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منعکس کننده  هر جهت  از  که  است  زیبایی  هنری  نقاشی  تابلوی  یک  »دعایی 
صفات خوب است«. وی افزود: »در این که دعایی جزو سابقین انقالب است 
انقالب و  زمان  از  کنم  ادعا  می توانم  دلیل سنم،  به  من  اما  ندارد  تردید  کسی 
در دوران های مختلف بسیاری از افراد زیر و رو و متحول شدند اما دعایی از 
نه  اعتدال خود را حفظ کرده است و  جمله کسانی است که در خط مستقیم 

دچار تندروی و نه کندروی شده است«.
سید حسن خمینی: خوبی هایی که شنیده نشده  اما  احساس شد

بود، عنوان  این مراسم  از دیگر سخنرانان  حجه االسالم سید حسن خمینی که 
کرد: »در این جلسه درباره همه چیز صحبت شد جز موسیقی فیلم؛ می گویند 

فیلم می رسد  اتمام  بهترین موسیقی نوعی است که شنیده نشود و وقتی زمان 
با  و  است  این شکل  به  نیز  دعایی  باشد. خوبی  کرده  احساس  را  آن  شخص 
بقیه خوبی ها فرق دارد زیرا خوبی او هیچ گاه شنیده نشده اما همیشه احساس 
با  توأم  نکته  با  را  بزرگوار  این  نام  افراد  »همه  شد:  یادآور  وی  است«.  شده 
این موسیقی  ما  از  اما هیچ کدام  یاد می آورند  به  بلندی، رفعت و خوبی  صفا، 
را نشنیدیم«. وی گفت: »دعایی انقالبی است و روزی به این قطار پیوسته که 

توام شدنش با این مسیر مشکالتی داشته است.

بازمی گشت  نجف  به  ظهر  از  پیش  و  می رفت  بغداد  به  نجف  از  روز  هر  او 
انقالبی است ولی هرگز  او  نداند سخنگوی رادیوی مبارزین کیست.  تا کسی 
نوه  است«.  نشده  شخصی  ترقی  و  پیشرفت  پلکان  و  سکان  او  برای  انقالب 
حتی  و  است  کرده  زندگی  بی ادعا  »دعایی  که  این  بیان  خمینی)ره(با  امام 
بود  شده  مطرح  سال  آخر  جمعه  از  برنامه اش  که  را  او  گرامیداشت   جلسه 
سید  کردن  مجاب  چگونگی  درخصوص  خاطره ای  نقل  به  نمی پذیرفت«، 
کرمانی  »دوستی  گفت:  و  پرداخت  مجلس  این  برگزاری  برای  دعایی  محمود 
خواهیم  می  گفت  من  به  امام  حرم  در  سال  آخر  جمعه  شب  در  که  دارم 
زیرا  نداند  ایشان  لطفًا  اما  کنیم،  برگزار  دعایی  آقای  نکوداشت  برای  مجلسی 
پاسخ دادم من مهره ماری دارم که  او  به  قبول نمی کند که  چنین مجلسی را 
او)دعایی(حتما قبول می کند و آن ارثی است که من از نام امام)ره( دارم. اما 

مجاب  را  بنده  که  می خواستند  بار  چند  و  چندین  وجود  این  با  دعایی  آقای 
اینجا  به من گفت من  ابتدای همین جلسه  نگیرد و در  این جلسه شکل  کنند 
ایشان گفتم  به  از خجالت آب می شوم که من هم به شوخی  که نشستم دارم 
افراد  از  »او  کرد:  تأکید  سخنانش  ادامه  در  وی  شو!«  آب  شما  هم  بار  یک 
زیادی چوب خورده اما آن را به کینه تبدیل نکرده، دعایی متواضع است ولی 
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رنگ انظالم ندارد. او روی اصول و قواعدش می ایستد ولی پرخاشگر نیست، 
تصویر  که  است  ای  روزنامه  تنها  روزنامه اش  امروز  و  دارد  را  خود  مواضع 
به شدت  هم  انقالب  های  ارزش  به  نسبت  اما  می کند  خاتمی را چاپ  محمد 
خمینی  سید حسن  است.«  دلباخته  شدت  به  انقالب  اصول  به  و  است  پایبند 
افزود: »دعایی معتقد به تمام ارزش هایی است که برای آنها انقالب شده است. 
متأسفانه بسیاری از ما انقالبی گری را با یک طرفه راندن و ارزش گرایی را با 
اما در مسیری  بوده است  تندخو هم  آقای دعایی  تندخویی یکسان می گیریم. 

که انتخاب می کند برای محبت بیش از تندخویی ارزش قائل است«.

دعایی: از اختصاص وقت تان، شرمنده ام
حضور  »بابت  که  این  بر  مبنی  چندباره  تأکید  با  دعایی  سخنان،  این  از  پس 
بزرگواران در این مراسم سپاسگزار است«، گفت: »از این که افراد وقت خود 

اختصاص  مراسم  این  در  حضور  برای  را 
از  بخشی  در  وی  شرمنده ام«.  اند  داده 
بود،  شوق  اشک  با  همراه  که  سخنانش 
برد،  نام  را  شما  تک  تک  گفت:»نمی توان 

ولی خاک پای تک تک شما هستم«. 
خمینی  حسن  سید  به  خطاب  همچنین  او 
است  من شده  نصیب  افتخاری  »اگر  گفت: 
پلیدی هایی  من  شماست.  خاندان  شعاع  در 
ناالیق  که چقدر  می دانم  تنها خود  که  دارم 
ندارند.  خبر  آن  از  دوستانم  ولی  هستم 
به  شما  آبروی  و  عزت  به  خدا  امیدوارم 

من رحم کند«.
در  که  می کنم  »افتخار  شد:  یادآور  وی 
زیرا  می کردم  کارگری  کرمان  در  زمانی 
تمکن  و  بودیم  ضعیفی  خانواده  از  ما 
کند  رحمت  خدا  نداشتیم  چندانی  مالی 
را  من  زیاد  زحمت  به  که  را  عزیزم  مادر 
اما  تنگدستی  با  او  کرد.  بزرگ  کارگری  با 

مناعت ما را بزرگ کرد. زمانی که دوران راهنمایی و دبیرستان را سپری می 
تعطیلی  ماهه  سه  در  خصوصا   ، کردم  می  کارگری  را  تعطیالت  ایام  کردم، 
ایام تحصیل مشغول بنایی بودم و گچ و مصالح بنایی را در کنار دست استاد 
می گذاشتم و پول حالل می گرفتم و در پایان امکان تهیه وسایل مدارس فراهم 
بود و از این رو باری از دوش مادرم برمی داشتم. در پایان تعطیالت نیز وسایل 

مورد نیاز تحصیل را که تا حدی فراهم شده بود تهیه می کردیم.« 
وی خطاب به حدادعادل نیز گفت: »از توفیقاتی که داشتم این بود که حضرت 
امام خواست تا در مؤسسه اطالعات باشم و از اوامرشان این بود که بی جناح 
کرد  اشاره  نکته  این  به  خاطره  یک  بازگویی  با  سخنانش  در  وی  کنم.  عمل 
این  می کنم  فکر  که  چرا  نمی پذیرفتم  را  گرامیداشت  مراسم  برگزاری  که 
مراسم باید برای افرادی برگزار شود که کسی به فکرشان نیست. دعایی »عطا 

الیق  که  کرد  معرفی  افرادی  جمله  از  را  سلیمانی«  »سردار  همراه  احمدی«، 
بزرگداشت هستند«. مراسم  برگزاری 

در پایان این مراسم افشین اعال، شعری را که برای دعایی سروده بود قرائت 
سینمایی  بنیاد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ریاست  سوی  از  دعایی  همچنین  کرد. 
هیات  و  مؤسسه  ایران،  شاعران  و  تهران  شمال  خوشنویسان  انجمن  فارابی، 
تنظیم  مؤسسه  تولیت  تهران،  شهردار  خاتمی،  سیدمحمد  سفید،  اسراء  مدیره 
امام )ره(، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین، وزارت  آثار حضرت  و نشر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
بهداشت، وزیر  قائم مقام وزیر  تهران، خبرگزاری جمهوری اسالمی،  دانشگاه 
مفاخر،  و  آثار  انجمن  کرمان،  اسالمی واحد  آزاد  دانشگاه  رئیس  بهداشت، 
مورد  تیر  هفتم  یادآوران  مؤسسه  اسالمی،  جمهوری  حزب  شهدای  فرزندان 

تقدیر قرار گرفت.
رئیس  معاون  مراسم سید رضا صالحی،  این  ابتدای  در  که  است  ذکر  به  الزم 
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رییس  روحانی  دکتر  پیام   ، ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس  و  جمهوری 
دولت تدبیر و امید و پیام سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصالحات، توسط 
تصویری  پیام  سپس  و  شد  قرائت  مراسم  انتهای  در  تابش  محمدرضا  دکتر 

حضرت آیت اهلل جوادی آملی پخش گردید.

متن پیام  آیت اهلل جوادی آملی به این شرح است:

الرحیم  الرحمن  بسم اهلل 

از خدای سبحان مسألت می کنیم که همه اصحاب قلم و سحابه علم و ادب و هنر 
دینی سعی همه را مشکور کند. قرآن کریم در طلیعه نزول خود به چند چیز روی 
کرد داشتند یکی به مسطورات و مکتوبات که در سایه قلم چهره نمایی می کند »نون 
و القلم و ما یسطرون« اگر به قلم سوگند یاد می کنند به لحاظ کتابت است و اگر 
به کتابت حرمت می دهند به لحاظ مکتوب است و اگر مکتوب کرامتی دارد برای 
آن است که حق است از باطل جدا و صدق است از کذب جدا و خیر است از شر 

فاصله دارد و حسن است از قبیح جداست.
 معیار سوگند به ذات اقدس اله انی است که در مقابل بینه باشد قسم در محاکم 
قضایی در مقابل دلیل است آنچه دلیل دارد بینه دارد شاهد آن را گواهی کند به 
آنچه بینه ندارد سوگند یاد می کند سوگند در محاکم قضایی در مقابل دلیل است 
ولی سوگندهای خدا به خود دلیل است. خدای سبحان به قلم سوگند یاد کرد چون 
وسیله کتابت است کتابت را حرمت می دهد برای این که مکتوب حق است پس 

رسالت مهمشان همگانی است. 
یک پرهیز از باطل روی و صدق نویسی است پرهیز از دروغ گویی در خیر روی 
است. سه پرهیز از شرخواهی در حسن خواهی است. چهار پرهیز از قبیح گویی 
است آنچه قبح دارد و شر می بارد و باطل است. کذب از حوزه قلم باید بیرون باشد 
تا ذات اقدس اله به چنین قلمی سوگند یاد کند به چنین مسطورات و مکتوباتی 
سوگند یاد کند. در بین کسانی که از اصحاب مطبوعات هستند و از صحابه طرح 
و نشر هستند مردان بزرگی بوده و هستند. در حوزه ها و دانشگاه ها همیشه مردان 
بزرگ در هر رشته ای بودند و صاحبان خدمات و قدم و قلم در هر صحنه ای بودند 

که امیدواریم به برکت نظام اسالمی این گسترش پیدا کند.
و  علم  صادر  و  حافظ  داشت  فرهنگ  و  علم  در  کهن  سابقه  که  کشوری  در 

فرهنگ و تدین خود باشد.
بود  عمره  مالک حج  است:  این  اشتر  مالک  عهدنامه  المؤمنین)ع(در  امیر  بیان 
صوم و صالت بود زکات و خمس بود نماز واجب و مستحب و همه مسائل 
عبادی بود اما دین اسیر بود اسارت دین در سایه اسارت دین فهمی است و 

دین فهمی وقتی اسیر است که دین فهم به اسارت برود.
می  اسارت  به  نیز  فرهنگ  و  فهم  رفتند  اسارت  به  دانشمندان  و  عالمان  اگر   
رود. شاید شما کمتر باور کنید روزگاری گذشت که به این دانشمندان و علما 
گفتند از این پس شما فتوا بدهید و بدانید که بشر حسن و قبح را درک نمی 

کند. 
عقل تعطیل شد. عقل را درک نمی کند که چه چیزی خوب و چه چیزی بد 
چه صدق  باطل؟  چه  است  حق  چه  است؟  قبیح  چه  است  حسن  چه  است. 
است چه کذب؟ چه خیر است چه شر؟ امکان ادراک حسن قبح عقلی یعنی 
به غارت رفتن فرهنگ. وقتی عقل یک ملت حکم نکند ادراک خوابیده است. 

پیامبر)ص(فرموند که خدایا ما به تو پناه می بریم از این که عقل ملتی بخوابد 
قبح  و  حسن  نکردن  ادراک  از  عبارت  عقل  خوابیدن  بخوابد.  ملتی  فرهنگ 
را  قبح  این ملت تحمیل کردند که عقل حسن و  بر  است. روزگاری گذشت 
درک نمی کند. خروجی آن خطر بعد از سالیان متوالی داعش و تکفیری شد. 
اگر عقل تعطیل شود و ادراک نکند این خطرها را به همراه دارد. مجددا مقدم 
المسلمین دعایی، حق شناسی  از حجه االسالم و  داریم و  را گرامی می  شما 
می کنیم که عمری را در خدمت نظام و انقالب اسالمی و فرهنگ دینی بوده 
و هستند و امیدواریم همچنان این خدمت سلب نشود و شما اصحاب قلم و 

قدم و حلقه مطبوعات مورد عنایت ویژه ولی عصر )عج( باشید.

این  به  پیامی  نیز  جمهوری،  محترم  ریاست  روحانی،  حسن  االسالم  حجه 
و  اسناد  سازمان  رییس  امیری،  صالحی  دکتر  توسط  که  فرستادند  مراسم 

قرائت شد. ملی  کتابخانه 
 پیام دکتر حسن روحانی به این شرح است:

نعمت ها  شکر  جلوه های  که  فرهیختگان  و  مجاهدان  از  سپاس  و  حق شناسی 
در  شایان  نقشی  و  است  ما  فرهنگی  آموزه های  و  اسالم  تعالیم  از  هستند، 

نهادینه شدن روحیه قدرشناسی در جامعه دارد.
 نکوداشت مقام شخصیت های ارزشمند ملی، نمادی از تجلیل از خدمتگزاران 
و  استحکام  فرهنگی،  حرکت  این  نیکوی  دستاوردهای  از  و  است  جامعه 
جمعی  رفتار  بهبود  و  مدیریتی  نظام های  در  شایسته ساالری  فرهنگ  گسترش 

است. 
بسط  اسالمی و تالشگران  معارف  مروجان  و  ناشران  اندیشه،  و  قلم  اصحاب 
ارزش های بنیادینی چون خردگرایی، اعتدال و تدبیر هستند و تکریم خدمات 
اعتدالی  ثبات قدم، سادگی و مشی  با  انسانی فرهیخته که عمر خود را همراه 
ملی  و  اخالقی  نموده، وظیفه ای  دین و ملک و ملت صرف  راه سربلندی  در 
متواضعی که تجربه هایی گرانبها همچون  تعالی بخش جامعه است. روحانی  و 
حضور فعال و مؤثر از آغازین روزهای شکل گیری نهضت اسالمی را داراست 
و بی وفقه دفاع از حقوق مردم و تنویر افکارعمومی را در سنگرهای مختلف 

خدمتگزاری وجهه همت خود قرار داده است.
او ثابت کرد که در سخت ترین و سهل ترین شرایط نیز می توان از افراط و تفریط 

دوری گزید و با پیش گرفتن و پیمودن مسیر اعتدال، به مردم خدمت کرد.
طی  فرهنگی  و  سیاسی  عرصه های  در  چه  و  مبارزه  دوران  در  چه  ایشان   
ایران، همواره در کنار و معتمد  از نظام جمهوری اسالمی  دهه های سپری شده 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( بوده و از افتادن در دامن 

تندروی ها پرهیز کرده است.
 صداقت، وارستگی و سادگی از خصال دائمی و پسندیده ایشان است که می تواند 
از  با تشکر  اینجانب  باشد.  قلم و رسانه  اهالی و اصحاب  برای  مناسب  الگویی 
والمسلمین  حجت االسالم  برای  ارزشمند،  مراسم  این  بانیان  و  برگزارکنندگان 
جناب آقای سید محمود دعایی، این مجاهد خستگی ناپذیر عرصه مبارزه و فکر 
بزرگ  از خداوند  با عزت  و طول عمر  روزافزون  توفیق  و سیاست،  فرهنگ  و 

مسئلت دارم.

روحانی  حسن 
ایران رئیس جمهوری اسالمی 
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این مراسم در محل مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی با حضور شخصیت هایی همچون حجه االسالم سید حسن خمینی، آیت اهلل سید محمدموسوی 
غالمحسین  عارف،  محمدرضا  دکتر  صادق،  محمدرضا  دکتر  جمهور،  رییس  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر  داماد،  محقق  مصطفی  آیت اهلل  بجنوردی، 
کرباسچی، دکتر احمد مسجد جامعی، حجه االسالم علی یونسی ،  دکتر محمدعلی نجفی، حجه االسالم دکتر سید رضا اکرمی، دکتر علی ربیعی وزیر کار، رفاه 
مهندس حمید چیت چیان وزیر  ترکان مشاور رییس جمهور،  اکبر  مهندس  اسماعیلی،  امور خارجه، حمید  معاون وزیر  دکتر حسن قشقاوی  اجتماعی،  امور  و 
سلطانی فر،  مهندس  مطهری،  مجتبی  االسالم  حجه  بهداشت،  وزیر  هاشمی  قاضی زاده  دکتر  عادل،  حداد  غالمعلی  دکتر  تهران،  استاندار  هاشمی  مهندس  نیرو، 
دکتر سید ضیاءهاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، صالحی امیری رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر 
ارتباطات  استاد  خانیکی  هادی  اسالمی، دکتر  آزاد  دانشگاه  رییس  میرزاده  اسالمی،دکتر حمید  مجلس شورای  کتابخانه  رییس  دوانی  رجبی  محمد  دکتر  ارشاد، 
دانشگاه عالمه، محمدرضا متقی، دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی، دکتر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، 
اردکانی، حجه  ارتباطات و فناوری اطالعات، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، عرب سرخی، دکتر رضا داوری  مهندس سید محمود واعظی وزیر 
االسالم مجید انصاری معاون رییس جمهور و تعداد بسیاری دیگر از شخصیت های ملی و فرهنگی برگزار شد. در ذیل چهره تعدادی از آنان به تصویر کشیده 

شده است:

چهره ها در مراسم نکوداشت حجه االسالم دعائی 
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ه

»هنزا« 
در آستانه تحولی شگرف 
بنیاد  زندگی«  »مدارس  و  گردشگری«  »طرح  جلسه  در  حسینی  رزم  علیرضا 
در  که  رابر(  شهرستان  توابع  )از  هنزا  منطقه  هاشمی  صدر  مهندس  خیریه 
سالن پیامبر اعظم)ص(استانداری کرمان برگزار شد، افزود: هفتمین پاالیشگاه 
اندازی خواهد شد.  راه  کرمان  استان  در  توسط بخش خصوصی  خون جهان 
طرح  ترین  بزرگ  از  یکی  مذکور،  خون  پاالیشگاه  که  این  به  اشاره  با  وی 
این پاالیشگاه خون براساس مطالعات  های خاورمیانه است، خاطرنشان کرد: 
صورت گرفته در کرمان احداث می شود و دستگاه های دولتی استان کرمان 
گذار  سرمایه  هاشمی،  صدر  مهندس  آقای  با  را  زمینه  این  در  الزم  همکاری 

پاالیشگاه خون کرمان، انجام خواهند داد.

طرح گردشگری هنزا، بی نظیر در خاورمیانه
جامع  طرح  ارایه  به  کرمان  استاندار 
شهرستان  توابع  از  هنزا  منطقه  گردشگری 
در  بزرگ  های  طرح  از  یکی  که  رابر 
و  کرد  اشاره  است  خاورمیانه  سطح 
اسکی  پیست  احداث  با  امیدواریم  گفت: 
خدمات  هنزا  منطقه  گردشگری  طرح  در 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  به  مطلوبی 
مشکالت  رفع  خواستار  وی  شود.  ارایه 
هنزا  منطقه  زندگی  مدرسه  به  مربوط 
و  گاز  آب،  به  مربوط  مشکل  جمله  از 
سوخت این مجموعه در اسرع وقت شد. 
منطقه  نیاز  به  توجه  با  رزم حسینی گفت: 
باید  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  به  هنزا 
طرح  یک  عنوان  به  هنزا  درمانگاه  تقویت 
کوتاه مدت و همچنین احداث بیمارستان 
در  بلندمدت  پروژه  یک  قالب  در  هنزا 

دستور کار قرار گیرد.
کمک  با  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 
فاز  زودی  به  هاشمی  صدر  خیریه  بنیاد 
دوم مدرسه زندگی در منطقه »هنزا« ایجاد 
احداث  »کرمان«  در  نیز  آن  دوم  شعبه  و 

می شود.

ایجاد هفتمین پاالیشگاه خون جهان در کرمان
تاکنون  که  این  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه 
احداث  دنبال  به  افزود:  است،  شده  ایجاد  جهان  در  خون  پاالیشگاه  شش 
این  احداث  برای  لذا  هستیم  کرمان  استان  در  دنیا  خون  پاالیشگاه  هفتمین 
و  فرودگاه  تا  کیلومتری   30 فاصله  داشتن  مناسب،  آب  تامین  به  پاالیشگاه 

خوش آب و هوا بودن نیازمندیم. 
خون  پاالیشگاه  در  خون  پالسمای  گفت:  هاشمی  صدر  سیدمحمد  مهندس 
کرمان  خون  پاالیشگاه  محصول  و  شود  می  جداسازی  بیماران  مصرف  برای 

می تواند در اختیار بیماران مسلمان در سایر کشورها قرار گیرد.
هزار  یک  اول  فاز  در  را  پاالیشگاه  این  نیاز  مورد  گذاری  سرمایه  میزان  وی 

راه  از  بعد  پاالیشگاه  این  دوم  فاز  افزود:  و  کرد  عنوان  تومان  میلیارد   200 و 
اندازی آن با هزینه جداگانه تعریف می شود. 

دومین پیست بزرگ اسکی جهان در هنزا
پیست  دومین  احداث  از  سخنانش  ادامه  در  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه 
بزرگ اسکی جهان در منطقه »هنزا« از توابع شهرستان رابر خبر داد و گفت: 
اسکی  پیست  »بزرگترین  عنوان  به  ارتفاع  کیلومتر  با شش  هنزا  اسکی  پیست 

ایران« و »دومین پیست اسکی جهان« احداث می شود.
مهندس صدر هاشمی نژاد با اشاره به این که منطقه هنزاء ظرفیت های خوبی 
ایران،  اسکی  پیست  ترین  بزرگ  احداث  گفت:  دارد،  گردشگری  بخش  در 
این  در  دیگر  موارد  و  ستاره  پنج  هتل  کشور،  آموزی  دانش  اردوگاه  دومین 
منطقه در دستور کار است. وی افزود: حدود 200 میلیون یورو سرمایه گذاری 
تامین  برای  که  است  شده  بینی  پیش  هنزاء  منطقه  های  طرح  اجرای  برای 
سرمایه  هستیم.  استان  اجرایی  های  دستگاه  همکاری  نیازمند  ها  زیرساخت 
از  گوشه  هر  های  ظرفیت  احیای  که  این  بر  تاکید  با  خصوصی  بخش  گذار 
این منطقه بهترین کاری است که می توان برای منطقه هنزا انجام داد، یادآور 
این  در  اسکی  پیست  اندازی  راه  و  هنزا  در  گردشگری  منطقه  ایجاد  با  شد: 
به هنزا سفر کرده و موجب  برای اسکی  اروپایی ها و آمریکایی ها  مجموعه 

رونق گردشگری در این منطقه است.
به  بار  دو  اخیر  های  ماه  طی  کرمان  استاندار  کرد:  خاطرنشان  هاشمی  صدر 
انجام  اقدامات  در جریان  نزدیک  از  و  کرده  رابر سفر  هنزاء شهرستان  منطقه 
با  برای سرمایه گذاران است. وی  دلگرمی  قرار گرفته است که موجب  شده 
اشاره به این که نخستین زنجیره مدارس شبانه روزی برای حمایت از دانش 

آموزان باهوش و بی بضاعت در منطقه هنزاء از توابع شهرستان رابر احداث 
شده است، گفت: این دانش آموزان می توانند از امکانات زندگی و تحصیلی 

رایگان در مدارس زندگی بهره مند شوند.
شبانه  مدارس  زنجیره  اندازی  راه  از  هدف  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه 
روزی را ریشه کنی فقر فرهنگی از زندگی فقیران اقتصادی در جامعه دانست 
روزی  شبانه  مدارس  از  ای  زنجیره  چنین  نظیر  دنیا  کجای  هیچ  در  افزود:  و 
شرایط  آموزان،  دانش  ترین  بضاعت  بی  حال  عین  در  و  ها  برترین  برای  که 
تحصیل و زندگی فراهم باشد، ایجاد نشده است. صدرهاشمی گفت: ساخت 
اما انجام  بیمارستان در طرح های توسعه منطقه »هنزاء« پیش بینی شده است 
زندگی  روزی  شبانه  مدرسه  در  آموز  دانش  جذب  برای  نیاز  مورد  اقدامات 
هنزا و جذب گردشگر به منطقه گردشگری هنزا زمان بر می باشد و قدم های 

مرتبط با طرح های بهداشتی و درمانی در آینده برداشته می شود.
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حجه االسالم مجید انصاری 
- متولد: زرند 

- تحصیالت: خارج فقه و اصول 
نظام - عضو مجمع تشخیص مصلحت 
پارلمانی ریاست جمهوری   - معاون 

»شیخ اصولگرایان« 
و ایجاد تشکلی فراگیر 

ابتدا،  از  که  روحانی ای 
جامعه  تشکیالت  در 
تهران  مبارز  روحانیت 
به عنوان یکی از اعضای 
حضور  مرکزی  شورای 
در  همچنین  و  داشته 
اسالمی  حزب جمهوری 
شورای  عضو  عنوان  به 

اعضای  از  و  مرکزی 
داوری آن حزب بوده است، اکنون در قامت دبیرکل جامعۀ روحانیت، 

مأموریت دشوار اما مبارکی را بر عهده گرفته است.
تأسیس حزب به معنای واقعی، موثر و فراگیر در ایران، نیازمند تالش 
نظری و عملی بسیار زیاد است؛ چرا که این شکل از کار جمعی در 
سنت ما ریشه ندارد، اما از ضروری ترین قالب ها برای فعالیت کارآمد 
و درست سیاسی است و »شیخ اصول گرایان«، هم زمان در هر دو 

عرصۀ نظر و عمل، در این زمینه تالش می کند.
دارد   وی که سابقۀ عضویت موثر در حزب »جمهوری اسالمی«را 
از موسسین»جامعه روحانیت مبارز تهران« نیز به شمار می رود و از 
ابتدا تاکنون به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی فعالیت داشته 
است. اما او پس از آیت اهلل مهدوی کنی، دبیری جامعۀ روحانیت را 
پذیرفت و به فعالیت های این تشکل دینی و سیاسی تحرک بسیاری 
بخشید تا جایی که اکنون محور فعالیت های اصول گرایان شده است.
راهبری  و  برنامه ریزی  بر   عالوه  روحانیت،  جامعۀ  کنونی  دبیر 
تشکیالتی، در بومی کردن امر جمهوریت و تحزب هم بسیار پرتالش 
نشان داده است. وی می گوید: »ما یک مسئولیت فردی داریم و یک 
مسئولیت اجتماعی که مسئولیت اجتماعی ما به مراتب مهمتر و بیشتر 
از مسئولیت فردی است، مسئولیت فردی یعنی این که یک نفر بگوید 
من به جامعه کار ندارم و خدا آنچه از من به عنوان نماز، زکات و 
روزه خواسته است انجام می دهم اما این که در جامعه می گذرد به من 
مربوط نیست که البته این منطق، منطق غلط است« و تصریح می کند: 
»پیامبر عظیم الشأن اسالم صریحًا می فرمایند اگر کسی در فکر جامعه 
اسالمی نباشد و وظیفه خود را در رابطه با جامعه نشناسد و یا بشناسد 

و عمل نکند چنین فردی مسلمان نیست«.
ادای  برای  از مسائل مهم  آیت اهلل موحدی کرمانی »تشکل«  را یکی 
به  انسان  ها  بسا  »چه  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  عنوان  اجتماعی  حبه 
صورت فردی نتوانند در جامعه مؤثر باشند اما وقتی به صورت تشکل 

و مجموعه در آمده اند می توانند مؤثر واقع شوند«
توفیقات  »از  است:  آورده  خاطراتش  در  روحانیت  جامعۀ  کل  دبیر 
اوایل  در  عالیات  عتبات  به  که  بود  تشرفی  انقالب  و  مبارزه  دوران 
به طور  متعددی که در نجف و کربال  دیدارهای  داشتم و  سال 57 
خصوصی با حضرت امام داشتم که در آن دیدارها هم برنامه جامعه 
روحانیت مبارز را خدمت امام عرض می کردم و هم حامل دستورات 

مهمی برای جامعه مذکور و حزب جمهوری بودم«.
سیاسی  فعالیت  دهه  چند  به  متکی  تجربۀ  از  کوله باری  با  اکنون  او 
امر  بردن  تواند در پیش  ایرانی و سنت آن، می  با جامعه  و آشنایی 
سیاست و فعالیت سیاسی در ایران، فرد بسیار موثری باشد. گام هایی 
که او اکنون بر می دارد، می تواند به تشکیل تشکلی فراگیر، موثر و 
کارآمد در کار سیاست در ایران بینجامد و در صورت تحقق، این گام 
بسیار بلندی است. گامی که اگر به تأسیس دو تشکیالت فراگیر در 
میان اصولگرایان و اصالح طلبان بینجامد؛ فرصت های سیاست ورزی 

در ایران را چند برابر خواهد ساخت.

به کارگیری همه هنرها
 در مرقد معصومینعلیهم السالم

ایرانیان هم جان شان را فدای ائمه)ع( کرده اند و هم با هنر  مایه افتخار است که 
عشق  با  نجف  و  کربال  سامرا،  کاظمین،  ساخته اند.  را  امامان)ع(  مرقدهای  خود، 
عشق  تجلی  محل  )ع(  علی  امام  مرقد  است.  شده  ساخته  ائمه  به  نسبت  ایرانیان 
مردم به ایشان است، مرقد امام رضا)ع( هم خانه امام رضا)ع( نیست بلکه خانه 
دل ملت ایران و شیعیان و نماد عشق به این خاندان است بنابراین باید همه هنرها 

در این مکان ها به کار گرفته شوند.
فلسفه  باشد.  مکان ها  بهترین  باید  پس  بوده  انسان ها  عروج  محل  مکان ها  این   
این  در  هنرها  همه  باید  است،  همین  نیز  امامان  مرقدهای  و  مساجد  ساخت 
که  آیین هاست  همه  عبادی  مشترک  وجه  نماز  چراکه  گرفته شود  کار  به  مکان ها 
در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته، گفت: معابد، تجسم روح پرسشگری در 
نوعی  به  انسان ها  فرموده اند: همه  تفسیر سوره حمد  در  انسان هاست.امام خمینی 
را  میل  این  می گریزند  دین  از  که  کسانی  حتی  می دهند  نشان  را  پرسش  به  میل 
دارند که در برابر یک جذبه کرنش کنند. اگر این کرنش در مسیر هدایت پیامبران 
باشد به پرستش خداوند می انجامد وگرنه ممکن است این کرنش در برابر قدرت، 

ثروت و شهوت باشد.
هنر  و  ذوق  و  هستند  مسلمانان  مهندسی  و  معماری  هنر،  شناسنامه  ما  مساجد 

انسان ها در خدمت نماز قرار گرفته است.
محل  و  معابد  به  مربوط  نیز  جهان  گردشگری  جاذبه های  بزرگ ترین  اکنون   
عبادات انسان است. نیایش موجب خلق بزرگترین آثار معماری، هنری و میراث 
فرهنگی همه تمدنها در ادوار تاریخ شده است.روح پرستش گری از انسان دور 
آن هدایت  اصلی  کانون  به  را  پرستش گری  این روح  تا  آمدند  انبیاء  و  نمی شود 
کنند، در اسالم و در آیین ما، نماز که عالی ترین جلوه پرستش خداوند است به 
درجات  ترین  عالی  و  شود  می  شناخته  انسان  منزلگاه  گیری  اوج  نهایت  عنوان 

ذوق و هنر در مساجد به کار رفته است. 
اولین اقدام عمرانی همه پیامبران ساخت یک مرکز عبادی و فرهنگی بوده است، 
هنوز اسالم در عشیره پیامبر پذیرفته نشده بود که سلمان فارسی اسالم را پذیرفت 
اسالم  خدمت  در  را  خویش  هنر  نیز  ایرانیان  و  کرد  معرفی  ایرانیان  به  را  آن  و 
گذاشته و مساجدی شبیه مسجد شیخ لطف اهلل، مسجد کبود اصفهان، مسجد جامع 
کرمان و سایر مساجد را ساختند. این مساجد تجلی گاه عشق به نماز و تجلی گاه 
زیارت،   گردشگری،خصوصاگردشگری  توسعه  برای  است.  ایرانیان  هنر  و  ذوق 
باید تنگ نظری ها و خشک اندیشیدن ها را کنار بگذاریم و در حدود اسالم مترقی 
پیش می رود و  با زمان  ما معرفی کرد که همراه  به  را  آن  امام)ره(  و اسالمی که 
سال   36 این  در  کنیم.  حرکت  می شمارد،  رسمیت  به  هم  را  شطرنج  و  موسیقی 

نتوانسته ایم آن طور که باید برای میراث سازی اقدامی کنیم.
 در این سال ها صدها مصلی به شکل انبار، سوله و ساختمان بی هویت ساخته ایم. 
اگر از ما سوال کنند میراث معماری جمهوری اسالمی چه بوده چه جوابی داریم. 
اکنون تهران و سایر شهرهای ما بی هویت شده اند و در ساخت شهرها به معماری 
و  ساختمان  کسی  هر  ذهنی  آشفتگی  هجوم  در  و  نشده  توجه  اسالمی  و  ایرانی 
شهری بی هویت ساخته است. سازمان میراث فرهنگی می تواند شهرداری ها را با 
تشویق ها و راهنمایی ها به سمت استفاده از معماری ایرانی اسالمی هدایت کند.
بپردازیم  توسعه گردش گری  به  باید  داریم  نفت  به  وابستگی  به قطع  امیدی  اگر 
چرا که کشور ما این ظرفیت را در ابعاد گوناگون دارد که چند برابر درآمدهای 

نفتی از صنعت گردشگری کسب درآمد نماید.
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تکیه »جالل پور«
بر کرسی ریاست اتاق ایران 

 
با آغاز اولین نشست هیات نمایندگان دوره جدید اتاق بازرگانی ایران فرایند انتخاب 
مهندس»محسن  و  جالل پور«  مهندس»محسن  تنها  که  شد  آغاز  اتاق  این  رئیس 

ایران کاندیدا شده  بودند. اتاق  مهرعلیزاده«برای کرسی ریاست 
محسن جالل پور»رئیس اتاق بازرگانی کرمان« و »رئیس انجمن ملی پسته ایران«است 
اتاق  رئیسه  هیات  عضو  هم  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  هفتم  دوره  در  و 

بازرگانی ایران بود.
نمایندگان  هیات  در  تنها  قبلی  دوره های  در  هم  مهرعلیزاده  محسن 

تجربه  تاکنون  و  داشته  حضور  ایران  و  تهران  بازرگانی  اتاق های 
مهرعلیزاده  است.  نداشته  را  ایران  اتاق  رئیسه  هیات  در  عضویت 
انتخابات  در  که  بود  تحول خواهان  انتخاباتی  گروه  حمایت  مورد 
هیات نمایندگان اتاق تهران نتوانسته بودند اکثریت آراء را به دست 

آورند.
انتخابات  آغاز  در  اتاق  انتخابات  سنی  رئیسه  هیات  تشکیل   
با  سنی  هیات رئیسه  ایران،  بازرگانی  اتاق  هشتم  دوره  هیات رئیسه 
فاطمه  و  سهل آبادی  فزونی،  فرهاد  میرمحمدصادقی،  عال  حضور 
دوره  در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین  شد.  تشکیل  دانشور 
هفتم با تاکید بر این که کارهای زیادی روی زمین مانده و امیدواریم 
را  گذشته  از  بهتر  آینده ای  ملی  منافع  به  خاص  توجه  با  آیندگان 
اتاق  انتخابات  جلسه  امروز  گفت:  بزنند  رقم  کشور  اقتصاد  برای 
در  کنیم.  انتخاب  را  سنی  هیات رئیسه  ابتدا  در  باید  و  است  ایران 
باید حضور  ناظر و یک منشی  این هیات رئیسه سنی یک رئیس، دو 

محسن  شامل  ایران  بازرگانی  اتاق  فعلی  عضو  سه  شافعی،  باشند.غالمحسین  داشته 
حاضر  افراد  مسن ترین  را  عالءمیرمحمدصادقی  و  عسگراوالدی  اسداهلل  خلیلی عراقی، 
در جلسه خواند که محسن خلیلی عراقی کاندیدا نشد و عال میرمحمدصادقی که پس 
از وی مسن ترین فرد جمع بود به عنوان رئیس هیات رئیسه سنی منصوب شد. پس از 
او، فرهاد فزونی و سهل آبادی به عنوان ناظران انتخابات کاندیدا شده و رای آوردند. 
از  منشی  که  کردند  درخواست  حاضران   ، سنی  منشی  هیا ت رئیسه  انتخاب  زمان  در 
فاطمه  روی  بر  نظر جمع  نهایت  در  که  انتخاب شود  بازرگانی  اتاق  زنان عضو  میان 
هشتم  اتاق  انتخابات  زمان  در  سنی  هیات رئیسه  منشی  عنوان  به  وی  و  بود  دانشور 

انتخاب شد. 
مهرعلیزاده انصراف  اعالم 

محسن  و  محسن جالل پور  ایران،  اتاق  ریاست  انتخابات  فرایند  آغاز  از  پس 
اما  کردند.  سخنرانی  ایران  اتاق  ریاست  کاندیدای  دو  عنوان  به  مهرعلیزاده 
محسن مهرعلیزاده در پایان سخنانش از کاندیدای ریاست اتاق ایران انصراف 
داد تا محسن جالل پور به عنوان تنها کاندیدای ریاست اتاق ایران باقی بماند. 
بر  تکیه  برای  را  خود  مهرعلیزاده  محسن  و  جالل پور  محسن  که  آن  از  پس 
صندلی ریاست اتاق ایران به عنوان کاندیدا اعالم کردند، هیات رئیسه سنی از 
ابتدا محسن  هر کدام از آنها دعوت کرد که به مدت 10 دقیقه صحبت کنند. 
جالل پور در مورد سابقه کاری، اهداف و برنامه های خود صحبت کرد و پس 

از او محسن مهرعلیزاده پای تریبون آمد و به مدت 12 دقیقه از سوابق خود 
پایان  در  نهایت  در  و  صحبت  فعلی  شرایط  در  خصوصی  بخش  وظایف  و 
سخنان خود اعالم کرد که از کاندیداتوری انصراف می دهد. بنابراین انتخابات 
ریاست اتاق ایران تنها یک کاندیدا دارد. 439 نفر کل هیات نمایندگان دوره 

هشتم بوده که  تعداد حاضران در انتخابات دوره اخیر 424 نفر بوده است.

جالل پور رئیس اتاق شد
پس از انصراف محسن مهر علیزاده، محسن جالل پور با اکثریت آراء به عنوان 
با  جالل پور  محسن  مهندس  اساس  این  بر  شد.  برگزیده  ایران  اتاق  رئیس 

کسب354 رای رئیس اتاق ایران شد.

14 نفر، کاندیدای نائب رئیسی اتاق ایران 
در حالی که تنها یک نفر کاندیدای ریاست اتاق ایران بود 14 نفر متقاضی قرار 
گرفتن در سمت نائب رئیسی هستند. هم زمان با شمارش آرا برای مشخص 
کرده،  ایران کسب  اتاق  ریاست  برای  که محسن جالل پور  آرایی  تعداد  شدن 
فرا  را  رئیسی  نواب  کاندیداهای  ایران  اتاق  رئیس سنی  میر محمد صادقی،  عال 
رئیسی  نائب  انتخابات  در  حضور  کاندیداهای  نفر   14 آن  از  پس  که  خواند 
شدند که این تعداد کاندیدا در طول انتخابات اتاق بازرگانی کم سابقه است.

چمن  آرا،  محسن  انصاری،  محمدرضا  شافعی،  غالمحسین  آل اسحاق،  یحیی   
خوانساری،  مسعود  بنامالیی،  رحیم  سلطانی،  پدارم  گل شیراز،  مسعود 
محمدرضا انصاری، یونس ژائله سعدآبادی، معلم، سید محمد بحرینیان، محمد 
رضا قمی، محسن روشنک و حسین طوسی کاندیدای نواب رئیس شدند. در 
حال حاضر هر کدام از کاندیدها سه دقیقه مهلت دارند تا اهداف و برنامه های 

خود را مطرح و خود را معرفی کنند.

اعالم انصراف دو کاندیدای نائب رئیسی

در ادامه این نشست محسن روشنک و حسین طوسی از کاندیداتوری نائب رئیسی اتاق 
ایران انصراف دادند.

اعالم کاندیدای خزانه داری و منشی گری
چهار نفر کاندیدای خزانه داری و دو نفر کاندیدای منشی گری در هیات رئیسه اتاق ایران 
شده  بودند. بر این اساس محمدحسین معروف از اتاق بوشهر، حسین پیرموذن از اتاق 
اردبیل، ابوالفضل ابراهیمی از اتاق تبریز و جمال رازقی جهرمی از اتاق شیراز کاندیدای 
خزانه داری شده  اند. همچنین کیوان کاشفی و عدنان موسی پور، کاندیدای منشی گری 

اتاق ایران شده  بودند.
ترکیب نهایی هیات رئیسه اتاق ایران

شمارش آرا برای انتخاب چهار نواب هیات رئیسه هم به پایان رسید و بر این اساس پدارم 
سلطانی با کسب 287 رای  نایب رئیس اول، مسعود خوانساری با 255 رای،  نایب رئیس 
دوم، محمد رضا انصاری با 210 رای، نایب رئیس سوم و غالمحسن شافعی با 147 رای 
نائب رئیس چهارم شد. همچنین بر اساس آرای کسب شده حسین پیر موذن، خزانه دار و 
کیوان کاشفی منشی هیات رئیسه در دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران شدند. بر این اساس 
ترکیب هیات رئیسه اتاق ایران در دوره هشتم عبارت است از: محسن جالل پور، پدارم 
سلطانی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، غالمحسین شافعی، حسین پیرموذن و 

کیوان کاشفی.
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آینده اقتصاد ایران
 از نگاه محسن جالل پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران

  
  

* این روزها حرف های متفاوتی از سوی شما به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی 
که  می کند  وارد  اقتصادی  فعاالن  به  خوبی  تلنگر  و  سیگنال  ها  این  می شود.  مطرح 
بیشتر در عرصه اقتصاد حاضر شوند و تنها نظاره گر نباشد، چراکه همیشه این بخش 
از اقتصاد ایران نسبت به عملکرد دولت در اقتصاد گالیه دارند و کمتر عملکرد خود 
را نقد می کنند. شما اکنون نگرانی خاصی از بابت بخش خصوصی اقتصاد ایران دارید 

که این قدر صریح و شفاف هم صنفان خود را خطاب قرار می دهید؟

محسن جالل پور: 100 درصد نگرانی خاصی دارم. واقعا هم احساس می کنم که بار 
سنگین و پر مسئولیتی را اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نیز 
کار  و  که مشغول کسب  آنهایی هم  و  بقیه  از  بیشتر  دارند.  به دوش  اقتصادی  فعاالن 
اقتصاد  در  اتفاقی  می کنم.  احساس سنگینی  مسئولیت،  بار  این  به  نسبت  هستند، خود 
ایران در حال رخ دادن است که اعتقاد دارم نه تنها در سه دهه بعد از انقالب بلکه در 
80 سال اخیر، بی سابقه بوده است. شرایطی امروز پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد 
که مهم ترین و اصلی ترین وظیفه ما، استفاده بهینه از این شرایط است و می تواند به 
هر نوع و یا ترتیبی هم رقم زده شود ولی اصل این است که از آن، استفاده بهینه کنیم. 
درآمدهای  و  منابع  از  استفاده  دهه ها  از  بعد  کشور  که  داریم  قرار  در شرایطی  امروز 
نفتی و دولتی، به شرایط دیگری در حال کوچ است. سال ها است که دولت این منابع 
را هزینه کرده بود و از منابع آن برداشت کرد تا هزینه های جاری و عمرانی را پوشش 
ادامه  برای  امکانی  اجبار،  روی  از  و  ناخواسته  که  رسیده  ای  نقطه  به  اکنون  و  دهد 
بدهی های سنگین  و  نیمه تمام  فراوان  پروژه های  از یک سو  ندارد، چراکه  قبلی  مسیر 
افت  دیگر،  از سوی  و  کرده  ایجاد  ایران  اقتصاد  در  اساسی  مشکالت  پیمانکاران،  به 
قیمت نفت مشکل آفرین شده است. در این میان، اتفاق نظر هم وجود دارد که قیمت 
آید. دولت  تر می  پایین  آنچه که هست هم  از  نمی ماند و  باقی  فعلی  اندازه  نفت در 
ها هم که عادت کرده اند، ساالنه 80 تا 100 میلیارد دالر پول نفت را برداشت کنند، 
به واردات  تبدیل  بازارها  نفتی را در  این درآمد  تعامل داشته و  المللی  بین  با شرایط 
چراکه  است،  شده  نفت  از  برداشت  افت  با  مواجه  دولت  اکنون  البته  است.  می کرده 
سال های قبل نیز سرمایه گذاری در صنعت نفت صورت نگرفته و با افت قیمت نفت، 
رسیده  ارث  به  مانده،  دولت  دست  روی  سال ها  این  در  که  فراوانی  هزینه های  تنها 
 15 به  را  خود  انسانی  نیروی  بی خیالی،  و  بی پروایی  با  سال،  سال های  کشور  است. 
برابر ژاپن و 5 برابر کشورهای منطقه رسانده و هر روز هم هزینه هایش افزایش یافته 
است. پس این دولت، اکنون مشکالت خود را داشته و فرصت پرداختن به توسعه را 
ندارد، پس ناچارا از بحث توسعه و شرکت های دولتی فاصله گرفته است؛ هرچند که 
دوران تحریم و انقالب، این را به دولتمردان و مسئوالن نظام منتقل کرده که اقتصاد 
مقابله  به  دنیا  با  و  رسید  ایده ها  و  آرمان ها  به  آن  با  نمی توان  و  است  دولتی شکننده 
پرداخت، این در حالی است که جریان های فکری ما رو در رو شد، هرچند که این 
دوران نشان داده است که همه این جریانات بیش از آن که برای کشور منافع داشته، 
به  را  شرایط  مانده،  دولت  دست  روی  امروز  که  هزینه هایی  البته  است.  داشته  هزینه 
سازمان های  و  دولتی  ایجاد شرکت های  هزینه  از  تنها  نه  که  است  برده  پیش  گونه ای 
توسعه ای درآمد نداشته، بلکه ضرر و زیان نیروی انسانی دارد که باید تامین کند؛ این 
ها مزید بر علت است ولی همه این ها را هم لحاظ کنیم و یک دولت بسیار خونسرد 
و بی خیال هم داشته باشیم که نگاه به این موانع نکند، دولت دیگر منابعی ندارد که 
با  اقتصاد را  باید  مثل گذشته خرج کند. پس این نگاه در کشور ایجاد شده است که 
منابع غیردولتی پیش برد. پس دولت دیگر شرایط اداره اقتصاد را ندارد و باید کار را 
برای  توسعه  راه  مبارکی است که  بسیار  اتفاق  این  بسپارد.  به دست بخش خصوصی 
بخش خصوصی باز کرده است. ما فقط و فقط در این شرایط باید فریادمان از نظام و 
حاکمیت این باشد که امکان ظرفیت و فضای مناسب توسعه که ظرفیت کسب و کار 
که  دهیم  اجازه  نباید  وجه  هیچ  به  نکند.  ایجاد  کند،  فراهم  بخش خصوصی  برای  را 
ایجاد شرکت های دولتی و سرمایه گذاری و مشارکت  دنبال  به  بزرگ شود و  دولت 
در اقتصاد باشد.  باید به دولت بگوییم که با همه وزرا و ظرفیت های خود، همه توان 
قوانین مزاحم و مشکالت پیش روی سرمایه گذاری و فضای کسب و  تا  را بگذارد 
کار و ارتباطات بین المللی را که الزمه کار اقتصادی فراهم کند، ضمن این که دولت 
خصوصی  بخش  عنوان  به  ما  و  کند  فراهم  را  کار  و  کسب  برای  الزم  اتمسفر  باید 
اند،  برداشته  سازی  راه خصوصی  در  گام  که  کشورهایی  تجربه  از  و  بیاییم  میدان  به 
استفاده کنیم. این کشورها پیشرفت هم کرده اند و خود را با توسعه بخش خصوصی 

ساخته اند، پس ما نیز باید در همین راه، گام برداریم.  
بیند. شاید به دلیل  * با تمام وجو تمام شرایط، بخش خصوصی، سیگنال مثبتی نمی 

عدم اطمینان به سیاست های دولتی باشد که طی چندسال اخیر تجربه کرده است.

ایران  اقتصاد  توسعه  به  ورود  برای  بخش خصوصی  تعلل  نظرم  به  محسن جالل پور: 
سه دلیل دارد؛ اول این است که بخش خصوصی به دولت اطمینان ندارد و البته حق 
پس  و  داده  نشان  سبز  چراغ  ابتدا  دولت  گذشته،  سال های  تمام  در  چراکه  دارد،  هم 
باز هم بخش  فراموش کرده و  را  بهتر شد، دوبار بخش خصوصی  این که اوضاع  از 
که  است  این  دوم  دلیل  بود.  کرده  حساب  آن  روی  که  شرایطی  و  مانده  خصوصی، 
کارهای  پذیرش  آماده  شرکت های  و  است  نشده  پرورانده  ایران  خصوصی  بخش 
داریم، بخش  اخیر در کشور  50 سال  امروز در  که  نداریم. فضایی  اقتصاد  در  بزرگ 
از  مستمری بگیر  نوعی  به  و  بوده  دولت  به  متکی  که  است  پرورانده  را  خصوصی ای 
دولت بوده و همه چیز را باید دیگران برای او فراهم کنند. در واقع بخش خصوصی 
ایران، خود را مستقل از دولت نکرده است. قالبی که ما امروز در اقتصاد کشور داریم، 
قالب انجام کارهای بزرگ اقتصادی به دست بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی 
ما  اقتصاد  می کند.  نگاه  قالب  این  به  بدبینی  و  عدم خوش بینی  دغدغه،  نگرانی،  با  ما 
هر  که  ایم  داشته  فنجان  و  لیوان  یک  ما  امروز  به  تا  که  است  شرایطی  مانند  درست 
همان  ظرف،  اما  است  ریخته  قبل  دولت  از  متفاوت  مایعی  آن،  در  دولتی  هر  روز، 
نمی کند؛ پس  فراهم  را  ایران  توسعه  امکان  این ظرف،  که  باید گفت  اما  است  ظرف 
اما شکستن آن،  باید شکست و ظرفی دیگر شکل داد  باید ظرف عوض شود. آن را 
جرات، شهامت و جسارت می خواهد که این را نه در بخش خصوصی امروز می بینم 
ادامه  این راه را  ناچار هستند که  از سوی دیگر مسئوالن کشور  و در دیگر بخش ها. 
ندهند. از طرفی دولت می دانند که نمی توانند با این قالب ادامه دهد. بخش خصوصی 
ما هنوز خود را مسئول نمی داند و به نوعی از خود سلب مسئولیت می کند. در واقع 
نفتی،  سرشار  درآمد  سال های  در  که  کسی  هر  که  است  این  بخش خصوصی  اعتقاد 
منابع را برداشته و استفاده کرده، اکنون هم کشور را اداره کند.  برخی می گویند چطور 
به بخش خصوصی  از توجه  بوده، خبری  پول در کشور  میلیاردها دالر  در زمانی که 
نبوده است، پس امروز هم نباید به صحنه بیاید در حالی که امروز روزی است که به 
ما میدان داده اند.  واقعا در سال های گذشته، بخش خصوصی میدان نداشته است. در 
دوران گذشته، اصال خود دولت اجازه نداده که بخش خصوصی شکل گیرد، در عین 
حال رقیب اصلی ما دولت بوه است و هر کسی که آمده تولید کند، دولت رفاهیاتی 
ایجاد کرده و امکاناتی با پول نفت به برخی داده است که تولید صرف نداشته باشد. 
ایران جز معدود کشورهایی است که در آن، کسی که پول خود را در بانک گذاشته 
نه گرفتار مالیات و دارایی شده و نه ضرر کرده  و سپرده کرده و سود آن را گرفته، 
است بلکه ده ها برابر از کسی که خود را برای رونق تولید این کشور به آب و آتش 
زده، جلوتر است؛ این نتیجه پول های نفتی است که مردم را رفاه طلب و عافیت طلب 
کرده و از سمت تولید رویگردان کرده است. امروز مردمی که به سمت و سوی تولید 
و  اند  نشسته  سایه  در  که  آنهایی  کنند  می  مشاهده  اند،  رفته  این سال های سخت  در 
بگیرند.   مسئولیت  که  آید  می  سخت شان  دارند،  بهتری  اوضاع  اند،  برده  و  خوردند 

این مشکل اساسی ما است.

* با توجه به شرایط موجود فکر می کنید که اقتصاد ایران در ماه های آتی و 
نیمه سال 95 چه وضعیتی دارد و آیا رکورد تشدید می شود؟

محسن جالل پور: پاسخ به این سئوال دو بحث است. من امروز دغدغه دارم 
اتاق  میگذارم.  وقت  دقت  و  سرعت  با  مسیر  این  برای  و  می کشم  فریاد  و 
تمامی هیات های تجاری خارجی وقت می گذارد  برای ورود  امروز  بازرگانی 
که  می کنیم  مرتب سعی  ما  واقع  در  انجام شود؛  درست  کار  که  دارد  دقت  و 
پای سرمایه گذاران را به ایران باز کرده و ارتباط شرکت ها را به سرمایه گذاران 
بوجود  خصوصی  بخش  برای  را  ظرفیت  این  اکنون  کنیم.  برقرار  خارجی 
فضای  و  آید  بیرون  برنامگی  بی  و  سنگینی  و  لختی  این  از  که  آورده ایم 
توسعه ای را به دست گیرد. این یک ایده و آرمان برای اتاق است و من از روز 
اولی که اتاق را تحویل گرفتم، هدف توسعه بخش خصوصی را دنبال کردم و 
فکر هم می کنم که امروز بهترین فرصت برای بخش خصوصی است اما شما 
یک بحث کوتاه مدت هم دارید و آن آینده کوتاه مدت اقتصاد ایران است. در 
عین حال، حداقل هایی که در ماه های آتی داریم، چند چیز است؛ بعد از این 
و  می شود  آزاد  ایران  شده  بلوکه  پول های  از  بخشی  شود،  اجرایی  برجام  که 
مشکالت مالی دولت تاحدودی حل خواهد شد، یعنی بخش از این گرفتاری، 
ایجاد  طلبکارانش  به  دولت  پرداخت های  عدم  اثر  در  که  رکودی  و  پولی  بی 
امکان صادرات و  باعث می شود که  شده، حل می شود. اجرایی شدن برجام 
ال سی و  واردات و گشایش  برگردد و در صادرات،  تحریم  قبل  به  واردات 
عوامل،  این  مجموعه  که  گیرد  صورت  خوبی  حرکت های  دنیا  با  ارتباطات 

ایران را از موقعیت فعلی و رکود را خارج می کند. 
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فدراسیون
 تیراندازی با کمان

 در سال 94 
 

رضایت  ابراز  با  کمان  و  تیر  فدراسیون  رئیس 
در  کمان  و  تیر  فدراسیون  عملکرد  به  نسبت 
و  خود  نداشته های  به  توجه  با  گفت:   94 سال 
در  را  عملکرد  و  نتایج  بهترین  اعتبارات،  کمبود 
با  رابطه  در  شجاعی  محمدعلی  داشتیم.   94 سال 
افزود:    94 تیرو کمان در سال  فدراسیون  عملکرد 
داشته های  براساس  تا  بوده  این  بر  تالشم  همیشه 
کنیم،  کسب  تیروکمان  در  را  نتایج  بهترین  خود 
مالی  تنگناهای  به  توجه  با  امسال  خاطر  همین  به 
و  فدراسیون  فعالیتهای  با  آن  هم خوانی  عدم  و 
به  توانستیم  غیره،  و  امکانات  خوابگاه،  نداشتن 
بار   27 و  کنیم  پیدا  دست  ممکن  نتایج  بهترین 
به  مختلف  تورنمنت های  در  را  کشورمان  پرچم 
خوب  عملکرد  به  اشاره  با  وی  درآوریم.  اهتزاز 
از  یکی  وی  گفت:   94 سال  در  عبادی  اسماعیل 
بهترین ورزشکاران تیر و کمان در سال 94 بود و 
موفق شد در طول یکسال 9 مدال در رشته کامپوند 
کسب کند و خود را به عنوان یکی از پرمدال ترین 
این روند  امیدوارم  کمانداران کامپوند مطرح کند. 
باشد. داشته  تداوم  نیز  آینده  سال  در  او  موفقیت 
شجاعی همچنین در ادامه به عملکرد خوب زهرا 
هیچ  افزود:   و  کرد  اشاره  گذشته  سال  در  نعمتی 
نوابغ و استعدادهای  از  شکی نیست که وی یکی 
خوب رشته تیر و کمان هست و با کسب سهمیه 
داری  پرچم  عنوان  توانست  پارالمپیک  و  المپیک 
کاروان المپیک ایران را به خود اختصاص دهد و 
شود.  مطرح   94 سال  ورزشکار  بهترین  عنوان  به 
تالش  خاطر  به  توفیقات  این  که  ندارم  ادعا  من 
به هر صورت وی  اما  است.  فدراسیون  این  های 
قبال نیز در تیروکمان فعالیت می کرد و شاهد چنین 
موفقیت هایی نبودیم و این توفیقات امروز نصیب 
وی  حضور  شک  بدون  شد.  تیروکمان  خانواده 
نشان  المپیک  رقابت های  در  دار  پرچم  عنوان  به 
خواهد  دنبال  به  را  کمان  و  تیر  ورزش  رشد  از 
ریکرو  ملی  تیم  عملکرد  با  رابطه  در  وی  داشت. 
آسیا  کاپ  اول  مرحله  رقابت های  در  کامپون  و 
می شود،  برگزار  تایلند  در  ماه  فروردین  اول  که 
کردیم  عادت  آوری  مدال  به  ما  کرد:  نشان  خاطر 
خواهند  ما  کمانداران  تایلند  در  که  مطمئنم  من  و 
پیدا  دست  توجهی  قابل  موفقیت های  به  توانست 
کنند و خبرهای خوبی را به مردم در سال جدید 

بدهند.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین  شجاعی 
المپیک  ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت  حضور  آیا 
آشتی  از  نشان  کمانداران  از  تجلیل  مراسم  در 
نهاد  دو  این  با  کمان  و  تیر  فدراسیون  دوباره 
وزارت  و  المپیک  ملی  کمیته  افزود:  نبود، 

و  تیر  فدراسیون  با  وقت  هیچ  جوانان  و  ورزش 
این  ما  تمام سعی  تدارد.  و  نداشت  کمان مشکلی 
بتوانیم  آرام  و  خوب  مجموعه  یک  در  که  است 
تا  کنیم  ایجاد  خود  کمانداران  برای  را  شرایطی 
را  تیمی  سهمیه ی  ترکیه  آنتالیای  مسابقات  در 
نیز  از زمان  برهه ای  اگر در  بنابراین  کسب کنیم. 
تیروکمان  فدراسیون  برای  زمینه  این  در  حواشی 
رسانه ها  از  برخی  فکری  کوته  بخاطر  آمد،  پیش 
بود که از هیچ چیز همه چیز درست کردند. البته در 
همان زمان نیز فدراسیون در کمال آرامش به کار 
خود ادامه داد و توانست اولین سهمیه انفرادی را 
توسط زهرا نعمتی در تایلند کسب کند. از این رو 
ما چه در آن برهه و چه در شرایط فعلی مشکلی 
پایان  در  وی  نداریم.  و  نداشتیم  فردی  هیچ  با 
توفیقات  خداوند  امیدوارم  جدید  سال  در  گفت:  
بتوانیم  تا  بدهد  کمان  و  تیر  رشته ی  به  را  زیادی 
سال آینده را با کسب مدال در سال جدید، شروع 
پیروزی خود  مسیر  و  باشیم  داشته  موفقیت آمیزی 

المپیک پیش ببریم.  را تا 

از خزانه داری استعفا شجاعی 
المپیک  کمیته ملی 

استعفای  می گوید  کمان  و  تیر  فدراسیون  رییس 
تصمیم  یک  المپیک  ملی  کمیته  خزانه داری  از  او 
و  است  بوده  کمان«  و  تیر  »خانواده  با  گروهی 
برگردد.   عقب  به  کمان  و  تیر  که  خواستند  نمی 
محمدعلی شجاعی درباره استعفای خود از خزانه 
دنبال  به  من  کرد:  بیا ن   المپیک،  ملی  کمیته  داری 
آخر  تا  مجمع  و  انتخابات  آرامش  که  بودم  این 
ورزش  وزارت  سیاست های  تابع  و  شود  رعایت 
به  فقط  نیست  قرار  اما دیدم که  و جوانان هستم، 
که  بودیم  ما مجموعه ای  کنم.  فکر  خواسته خودم 
که  چیزی  و  کردیم  کار  هم  کنار  در  سال  چهار 
ا دا مه   وی  کردیم.  می  برداشت  باید  را  کاشته ایم 
کمیته  خزانه داری  کنید  فکر  که  لحاظ  هر  از  داد: 
ملی المپیک چیز دیگری بود، اما با تصمیم گیری 
که در خانواده  تیر و کمان داشتیم به این جمع بندی 
دست  بخش ها  از  یکی  از  باید  من  که  رسیدیم 
بکشم، زیرا انتخابات تنها به خاطر دو شغله بودن 
من  استعفای  با  اکنون  شود.  برگزار  بود  قرار  من 
برگزار  دیگر  انتخابات  وار  اتوماتیک  صورت  به 

این  در  طرفی  از  نمی شود. 
ایجاد  تنش هایی  مدت 
برخی ها  توسط  و  بود  شده 
اما  شد  پرداخت  آن  به  هم 
از  را  تنش  این  خواستیم 
در  شجاعی  برداریم.  وسط 
که  پرسش  این  به  پاسخ 
با استعفای  کیومرث هاشمی 
است،  کرده  موافقت  او 
تصریح کرد: او واقعا به من 
به هیچ وجه  لطف داشت و 
نبود  راضی  من  استعفای  از 
در  که  کرد  توصیه  حتی  و 

شرایط  اما  بمانم،  المپیک  ملی  کمیته 
کنم.  انتخاب  را  یکی  من  که  می کرد  ایجاب 

در صورت  و  است  المپیک  سال  االن  طرفی،  از 
و  مربی  فدراسیون،  از  آرامش  انتخابات  برگزاری 
ورزشکار گرفته می شود و ما به دنبال این هستیم 

که نگذاریم تنش ایجاد شود.

دیدار روسای فدراسیون های 
تیر و کمان ایران و آمریکا

کمان  تیرو  فدراسیون  رییس  شجاعی  علی  محمد 
کامپوند  های جام جهانی  رقابت  در حاشیه  ایران 
در الس وگاس با »دکتر ایستون« رییس فدراسیون 
شجاعی  کرد.  دیدار  امریکا  کمان  با  تیراندازی 
این  ممتاز  موقعیت  به  اشاره  با  نشست  این  در 
ایرانی  قهرمانان  های  موفقیت  و  ایران  در  رشته 
از  استفاده  ما  برنامه  گفت:  جهان  در  رشته  این 
کردن  عمومی  و  نام  صاحب  کشورهای  تجربیات 
است  مدارس  سطح  در  خصوص  به  ورزش  این 
شجاعی عضو هیات رئیسه کنفدراسیون تیراندازی 
ایران  کمانداران  حضور  کرد  اضافه  آسیا  کمان  با 
کامپوند  رشته  در  را  جهان  قهرمانی  عنوان  که 
دارند در رقابتهای جام جهانی داخل سالن آمریکا 
زودی  به  امیدوارم  و  است  خوبی  بسیار  تجربه 
بتوانیم در این قسمت هم به مدال و عنوان برسیم.
کمان  با  تیراندازی  فدراسیون  رییس  »ایستون« 
قهرمانان  حضور  از  خشنودی  إبراز  با  هم  امریکا 
رقابت های داخل سالن  بار در  اولین  برای  ایران 
گسترش  برای  مناسبی  فرصت  گفت:  امریکا 
تعامالت ورزشی فراهم شده است و قطعا حضور 
کیفی  بر سطح  ها  رقابت  این  در  ایران  کمانداران 

آن تاثیر مناسبی خواهد داشت.
 »ایستون« با اشاره به موفقیت های اخیر فدراسیون 
إبراز  دانمارک،  در  جهان  قهرمانی  جمله  از  ایران 
ایران  کمان  با  تیراندازی  فدراسیون  دو  امیدواری 
برگزاری  و  مربی  تبادل  های  زمینه  در  امریکا  و 
اردوهای مشترک تیم های ملی بتوانند برنامه های 

مناسبی را اجرا کنند.
میزبان  است  سال  پنجاه  امریکا  وگاس  الس   
کمان  و  تیر  جهانی  جام  مسابقات  نهایی  مرحله 

داخل سالن جهان است. 
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 نگارخانه ژینوس 

حضور مجلس انس است و دوستان جمع اند
    وان یکاد بخوانید و در فراز کنید

می  زندگی  صفای  هنرمند،  است،  کم  بگوییم،  هنر  صفای  و  هنر  از  هرچه 
آفریند و جهان را جال و روشنی می بخشد. دست توانایش، دروازه های دیار 
زیبایی را می گشاید. هنرمند، مظهر زیبایی، دوستی و کشش به سوی آفریننده 
هنر است. هنر و حیات آمیخته یکدیگرند و ارزش بخش زندگی، همانا »هنر« 
است. پدید آورندگان هنر، افرادی حساس و پر احساس اند که گاهی توانائی 

های شان به مرز نبوغ می رسد.
با هدف تسری هنر به جامعه، تلطیف فضای عمومی و رشد و تعالی خالقیت 
های هنری، محلی تحت عنوان: »نگارخانه ژینوس« افتتاح شد تا هنر دوستان، 
برای بازدید از این همه قریحه، استعداد و آفرینش هنری، به اینجا آمده و از 

آثار هنرمندان و هنرورزان، بازدید به عمل آورند.
بدین امید که این نگارخانه به مرز شکوفایی برسد، سعی شده است که محیط 
نمایش،  برای  باشد  مامنی  و  بوده  صمیمیت  و  سادگی  نهایت  در  نگارخانه، 

آموزش و نشر هنرهای ایرانی - اسالمی سرزمین مان.

در این راستا، اهداف و مالحظات زیر مد نظر است:
در  هنردوستان  و  هنرمندان  پذیرای  صفا،  و  صدق  سر  از  برخوردی  با   -1

محیطی گرم و صمیمی هستیم برای ارائه آثار خلق شده.
های  کالس  برگزاری  هنری،  های  بروز خالقیت  و  استعدادیابی  هدف  با   -2
تخصصی توسط اساتید مجرب و صاحب سبک، در دستور کار قرار گرفت که 

با استقبالی کم نظیر از سوی هنرجویان روبه رو شد.
3- ایجاد ارتباط هنرمندان با کافه جامعه، از طریق ارائه آثار هنری فاخر.

کشورمان،  هنری  فرهیختگان  و  هنرمندان  پذیرای  که  است  مباهات  مایه   -4
های  در حوزه  را  آنان  هنری  آثار  و  باشیم  کرمانی  عزیز  همشهریان  خصوصا 

مختلف هنری، به صورت انفرادی و یا گروهی به نمایش عموم بگذاریم.

چون درخت فروردین پرشکوفه شد جانم 
دامنی پر زگل دارم برچه کس بیفشانم

بلوار کشاورز،  ابتدای  میدان ولیعصر)عج(،  نشانی: 
مقابل ایستگاه مترو، شماره 21، طبقه اول 

شهیدی ژینوس 
- متولد: کرمان 

- کارشناس گرافیک تصویر سازی 
- مدیر نگارخانه ژینوس



سوی  از  استان  مدیریت  مسئولیت  قبول  و  یازدهم  دولت  استقرار  از  پس 
مهندس علیرضا رزم حسینی، پروژه های مختلفی در کرمان کلید خورد و این 
خود  به  تری  گسترده  شکل  سازندگی  قرارگاه  استقرار  از  پس  خصوصا  امر 
گرفت و شهر کرمان عمال تبدیل به یک کارگاه بزرگ سازندگی شد. استاندار 
کرمان نیز با حضور مکرر در محل اجرای پروژه های بزرگ قراگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( در کرمان، روند اجرا و پیشرفت پروژه های عمران شهری 

را  مورد بررسی قرار داده و دنبال می کند.

غیرهمسطح  تقاطع های  پروژه 
و  تقاطع غیرهمسطح شهدای حرم  اجرای  با حضور در محل  استاندار کرمان 
همچنین تقاطع غیرهمسطح شهید سردار حسین بادپا، با مدیر و پرسنل اجرای 
و  تقاطع  این  پیشرفت  روند  در جریان  نزدیک  از  و  کرد  این طرح گفت وگو 

قرار گرفت.  همچنین مشکالت موجود 

مسئول کارگاه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(در استان کرمان از استقرار دستگاه های حفار در شهر کرمان و انجام پروژه ها بر اساس زمان بندی انجام 
شده خبر داد. مهندس موسی نجفی با اشاره به فعالیت 178 نیروی متخصص در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(در شهر کرمان افزود: از این تعداد فقط 

پنج نفر از نیروها، غیر بومی و بقیه  همگی نیروهای بومی هستند.

بنویسید:     

کرمان
   بخوانید:

بـــــــزرگ کـــــــارگـاه 

سازندگی
بازدید استاندار از پروژه های شهری قرارگاه خاتم
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خاتم  سازندگی  قرارگاه  در  پیمانکاری  تیم   13 شد  یادآور  نجفی  مهندس 
با  وی  هستند.  بومی  تیم   10 می کنند  فعالیت  کرمان  شهر  در  االنبیاء)ص( 
اشاره به این که شرکت گاز برای اجرای پل شهدای حرم سنگ تمام گذاشته 
اجرای  برای  نیاز  مورد  آب  تامین  عدم  از  است،  داشته  خوبی  همکاری  و 
و  کرد  کرمان گالیه  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(در  مسئول  پروژه های 

خواستار رفع این مشکل شد. 

استاندار کرمان از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان خواست 
خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  پروژه های  نیاز  مورد  آب  تامین  عدم  تا 
این  اصلی  علت  را  هزینه ها  پرداخت  عدم  طاهری،  مهندس  و  نماید  پیگیری 
موضوع دانست. نکته جالب این که، استاندار کرمان شماره تلفن همراه خود 
به مسئول کارگاه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در استان کرمان  را 
داد تا به صورت مستقیم با وی در ارتباط باشد و وی را از سریع از وضعیت 

نماید. مطلع  پروژه ها 
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پروژه میدان آزادی 
که  آورد  عمل  به  بازدید  آزادی  میدان  پروژه  پیشرفت  روند  از  کرمان  استاندار 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( اجرا می شود. مهندس نجفی مسئول 
کارگاه های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در استان کرمان با اشاره به این 
که کارگاه پروژه در میدان آزادی تجهیز می شود، تاکید کرد: هیچ کاری با خود 
میدان آزادی نداریم و این میدان را بعد از اجرای پروژه زیرگذر دوباره تحویل 
مردم می دهیم. وی از انجام عملیات اجرایی پروژه میدان آزادی در شب ها خبر 
داد و ابراز داشت: یک زیرگذر به طول حدود 500 متر به صورت دو خط رفت 
و دو خط برگشت از »چهارراه اقبال« تا »خیابان پروین اعتصامی« و یک زیرگذر 

هم از سمت »بلوار جمهوری اسالمی« احداث می شود.

 

طراحی  مسابقه 
المان میدان آزادی

پروژه های  اجرای  برای  که  این  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون 
چنان  هم  میدان  این  و  نمی شود  زده  دست  آزادی  میدان  ترکیب  به  عمرانی 
باقی می ماند از برگزاری مسابقه برای طراحی المان میدان آزادی خبر داد و 
فرهنگ  و  معماری  اصول،  از  کرمان  آزادی  میدان  المان  در  کرد:  خاطرنشان 
کرمان استفاده می شود. استاندار کرمان نیز خواستار نورپردازی مناسب برای 
زیباترین  از  یکی  به  تبدیل  باید  آزادی  میدان  افزود:  و  شد  آزادی  میدان 

میدان های کشور شود.

پروژه صاروج  پارس 
استاندار کرمان و هیئت همراه از پروژه صاروج پارس هم بازدید کردند، این 
میلیون   150 خارجی  سرمایه گذاری  با  است  قرار  نظیر  کم  و  بزرگ  پروژه 
دالری و در قالب طرح تجاری و تفریحی در »چهارراه طالقانی« شهر کرمان 
گفته  و  است  کلید خورده  تازگی  به  پروژه  این  اجرایی  عملیات  اجرا شود، 
»گودال خشت مال ها«  به  از گودالی موسوم  تن خاک   2500 تاکنون  می شود 

برداشت شده است.
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پروژه مرمت بافت تاریخی
کرمان«  گردشگری  »محور  مختلف  بخش های  مرمت  و  بازسازی  روند  وضعیت  آخرین  و  بازدید  کرمان  تاریخی  بافت  از  همراه،  هیات  و  کرمان  استاندار 
نورپردازی  کرمان همچنین خواستار  استاندار  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  بازار  تاریخی و سقف چهارسوق  بازار  به  ارگ، کوچه های مشرف  میدان  ازجمله 
مناسب »میدان تاریخی گنجعلیخان« شد و با اشاره به این که مردم کرمان به شادی و نشاط نیاز دارند، ابراز داشت: باید در قسمت های مختلف شهر کرمان 
از نورپردازی مناسب استفاده شود تا این امر موجب ایجاد شادی و نشاط عمومی شود. معاون عمرانی استاندار نیز با اشاره به این که بافت تاریخی با آغاز 
اجرای »طرح مرمت و بازسازی محور گردشگری کرمان« جان گرفته و  قیمت امالک این منطقه افزایش یافته است، اظهار کرد: مرمت بخش هایی از سقف 
برای  را  ساختمانی  نیز  وکیل«  »سیتی سنتر  سرمایه گذار  کرد:  خاطرنشان  سیف اللهی«  »ابوالقاسم  مهندس  است.  شده  انجام  کرمان  تاریخی  بازار  دیوارهای  و 

پاسگاه این منطقه در دست ساخت دارد.

پروژه شهر شش دروازه 
»طرح شش دروازه میدان مشتاق کرمان« آخرین پروژه ای بود که زیر ذره بین 
استاندار کرمان و هیئت همراه وی قرار گرفت و »ذکاء اسدی« معاون سیاسی 
مناسب،  جوی  شرایط  به  اشاره  با  بازدید  این  حاشیه  در  استاندار  امنیتی  و 

خواستار راه اندازی شیفت شبانگاهی برای کارگران »پروژه شهر شش درواز« 
در راستای تسریع در اجرای این طرح شد. به نظر می رسد چهره شهر کرمان 
در آینده ای نه چندان دور با درایت استاندار کرمان و تیم وی دگرگون خواهد 
شد، اما نباید فراموش کرد که همکاری مردم و به ویژه ساکنان مناطق اجرای 
عمرانی  طرح های  سریع تر  چه  هر  اجرای  در  شگرفی  تاثیر  می تواند  پروژه ها 

باشد. کرمان داشته 



 تنظیم: موسی ساالری 
سازمان آموزش و پرورش استان کرمان 

نکوداشت  همایش 
»عطای پهلوان«

شمار  شرکت  با  وی  حضور  بدون  احمدی«  »عطا  نکوداشت  همایش 
در  داران وی  شاگردان ، دوست  استانی،  و  مسئوالن کشوری  از  بسیاری 
با  همزمان  که  همایش  این  در  شد.  برگزار  کرمان«  فرهنگیان  »دانشگاه 
و  آیین  این  یادبود  تمبر  از  یافت،  ترتیب  احمدی«  »عطا  تولد  سالروز 
که  پته ای  شامل  هنری  اثر   6 نیز  و  شد  رونمایی  احمدی  عطا  پهلوان 
تابلوی  بود،  بسته  نقش  بر روی آن  1ر9ر94  تاریخ  نام »عطا احمدی« و 
خوشنویسی اثر محسنی راد که جمله »بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم« 
امینی  مزین شده بود، مجسمه عطا احمدی به همراه دوچرخه اش ساخته 
روش، تابلو نقاشی رنگ روغن اثر دکتر یزدان پناه از چهره عطا احمدی، 
قطعه موسیقی »قطره  کمال اندیش« به خوانندگی رضا بیجاری و 3 کتاب 
»خاطراتی  شعر«،  زبان  در  عطا  »پهلوان  نام های  به  احمدی  عطا  درباره 
از پهلوان عطا به روایت دوستان، همکاران و شاگردان« و »پهلوان دیار 
کریمان« رونمایی شد. تمامی این آثار از این پس در موزه ای در شهر 

نگهداری می شود.  کرمان 
پهلوان«  عطای  زندگی  به  نگاهی   « کلیپ  پخش  از  پس  آیین  این  در 
که  همه کسانی  از  قدردانی  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
برای تجلیل از یک معلم واقعی وقت گذاشتند، گفت: هدف از برگزاری 
او  زندگی  شیوه  و  تفکرات  معرفی  و  عطا  خدمات  یادآوری  آیین،  این 
است. دکتر محمدمحسن بیگی با تاکید بر این که لحظه لحظه زندگی عطا 
شخصیت  این  ارزنده  خدمات  افزود:  باشد،  الگو  دیگران  برای  می تواند 
بزرگوار نه فقط دستگاه آموزش و پرورش بلکه تمامی بخش های جامعه 
را برگرفته است. وی درباره امتناع عطا از حضور در این آیین و نیز روند 
با  آیینی  چنین  برپایی  لزوم  و  جرقه  گذشته  سال  از  گفت:  آن  برگزاری 
همفکری بسیاری از شاگردان او که اکنون در سمت های اجرایی استان و 
نیافتن خود  کشور خدمت می کنند، مطرح شد و همان زمان عطا حضور 

را اعالم، اما در تهیه مصاحبه ها و ارائه برخی اطالعات همکاری کرد.
دکتر محسن بیگی با اشاره به حمایت های گسترده استاندار کرمان در این 
بتوانیم در غیاب  بهتر  نتیجه رسیدیم که شاید  این  به  نیز  ما  افزود:  زمینه 
این  برپایی  از  ما  اصلی  تاکید کرد: هدف  کنیم. وی  قدردانی  او  از  عطا 
آیین زنده نگه داشتن این تفکر که »کمک به زیرساخت هر نوع توسعه ای 

مستلزم توسعه آموزش و پرورش است« بود.
زمینه  باید  کرد:  تاکید  برنامه هایی  چنین  تداوم  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
افراد  تا  شود  فراهم  پرورش  و  آموزش  با  دستگاه ها  تمامی  مشارکت 
مهندس  های  گفته  کنیم.  تربیت  عطا  مانند  و  عطا  مسیر  در  را  بیشتری 
توسط  برنامه  این  تهیه  به  اشاره  با  استاندار کرمان  ادامه  در  رزم حسینی 
نیاز  احمدی«  »عطا  گفت:  دولتی،  هزینه  هیچ گونه  بدون  و  عطا  شاگردان 
به قدردانی و تکریم ندارد، بلکه جامعه ما به معرفی چنین افرادی که در 

گمنامی و بی نام و نشان خدمت می کنند نیاز دارد.
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 علیرضا رزم حسینی عطا را متفاوت از دیگر نیکوکاران دانست و اعالم کرد: 
عطا از خودش چیزی )دارایی( ندارد و مرکز اعتماد مردم در ایران و خارج 
از کشور است. وی، همه هستی، دارایی و وجودش را برای  آبادانی استان 
وقف کرده است. وی یادآور شد: قدردانی از عطا یعنی احترام به همه افرادی 
که در آبادانی این مرز و بوم تالش می کنند. رزم  حسینی همچنین با اشاره 
به حضور نیافتن عطا در این آیین گفت: چند روزی است که از »عطا« خبر 
نداریم و این آیین توسط »حجه االسالم دعایی« و حضور ایشان که از مفاخر 
استانی و ملی ما هستند، هدایت و برگزار شد که بیشتر از هر کسی دیگری 
می تواند شخصیت »عطا« را معرفی کند. وی »سیدمحمود دعای« را شخصیتی 
فروتن، معرفی کرد و افزود: »دکتر جاللی« نماینده ایران در یونسکو در روز 
محمود  سید  تا  طالقانی  محمود  »سید  زیبای  جمله  بزرگوار  این  نکوداشت 
بیانگر شباهت فراوان سید محمود خودمان و سید  بیان کرد که  دعایی« را 
محمود طالقانی است. استاندار کرمان یادآور شد: در این آیین باید یادی کنیم 
از سردار جان بر کف و از خودگذشته »سردار حاج قاسم سلیمانی« که برای 
امنیت و آرامش مردم در جبهه های مقاومت از همه چیز خود گذشته و مبارزه 
می کند.رزم حسینی تاکید کرد: همه ما باید بدانیم که این کشور و سرزمین 
باید  بوده و هست که  قاسم سلیمانی  بزرگانی همچون سردار  تربیت  محل 
برای ساخت کشوری آباد و اسالمی برای همه اقشار جامعه الگو قرار گیرند.

 پیام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
»سیدمحمود دعایی« مدیر مسئول روزنامه اطالعات 
که سخنران ویژه این آیین بود و به گفتة استاندار 
کرمان، سکان هدایت این برنامه را بر عهده گرفته 
بود تا به خوبی برگزار شود نیز گفت: خدا را سپاس 
می گوییم این توفیق را به ما داد که امروز از انسانی 
به حق شایسته و وارسته تجلیل کنیم. وی که حامل 

دو پیام مهم و ارزشمند از سوی مسئوالن دولت های گذشته و حال بود، 
افزود: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، برای این مراسم، پیامی صادر کردند که به شرح 

زیر است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

فیه  بیع  لّما  یوم  یاتی  ان  قبل  من  زقتلکم  اّمار  اتفقوا  آمنوا  الذین  ایها  یا 
انسان هایی  از  تجلیل  الّظالمون  هم  الکفرون  و  شفاعتة  لما  و  الخله  و 
داده اند،  انجام  منطقه ای  و  ملی  دینی،  ابعاد  در  شایسته ای  اقدامات  که 
نیک و  انجام کارهای  راستای  اسالمی در  انسانی و  بسیار  فرهنگ  ترویج 
مطلع  شود.  نهادینه  کشور  سراسر  در  است  خوب  که  است  خیرخواهانه 
شدم که بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی و چند نهاد و ارگان در سطح 
خیری  از  تجلیل  مراسم  برگزاری  به  تصمیم  سلیقه  با حسن  کرمان  استان 
امر خدا و خلق  تا  ایشان گرفته اند  بزرگوار آن هم در آستانة 80 سالگی 

پسندانة نیکوکاری را در جامعه گسترش دهند.
کمک به ساخت 250 واحد آموزشی و سرای سالمندان و منازل مسکونی 
برای جوانان و نیازمندان و مشارکت در احداث کیلومترها جاده، نام آقای 
ایرانی  فرهنگ  در  که  است  داده  قرار  کسانی  زمرة  در  را  احمدی«  »عطا 

اسالمی دربارة آنان می گویند:
 »نام نیکو گر بماند ز آدمی /  به که از او ماند سرای زرنگار«

 با آرزوی سعادت و تندرستی برای ایشان از برگزار کنندگان این مراسم 
سطح  در  خیرین  خدمات  تداوم  شاهد  امیدواریم  و  می کنیم  تشکر  نیز 

استان کرمان باشیم که معروف به دیار کریمان است«.

         اکبر هاشمی رفسنجانی 
نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
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نیستم تجلیل  شایسته 

بی نظیر  تشویق  با  که  پیام  این  خواندن  از  پس  دعایی  محمود  سید 
رزم  آقای  جناب  گفت:  کرمان  استاندار  به  خطاب  بود  همراه  حضار 
تعابیری هستم که شما فرمودید. من الیق  بنده شرمنده   ، حسینی عزیز 

نیستم.
در  که  نکوداشتی  مراسم  برگزاری  به  گرفته  و  بغض آلود  لحنی  با  وی 
ادب  با  آنجا  من  گفت:  و  کرد  اشاره  شد  برگزار  تهران  ملی  کتابخانه  
در  اگر  و  نیستم  تجلیل  شایسته  که  گفتم  اعتقاد  با  و  صمیمیت  با  و 
احمدی«،  »عطای  او  باشد  تجلیل  شایسته  و  الیق  کسی  کشور  این 
گمنام شهر ما است؛ سردار بزرگ جبهه های جنگ و ایثار »حاج قاسم 

است. سلیمانی« 
داشتم  نکوداشت(آرزو  روز)مراسم  آن  داد:  ادامه  دعایی  محمود  سید 
داشتم که  اعتقاد  و  برگزار شود  ما  عزیز«  »عطای  برای  مراسمی  چنین 

»عطا« هیچ گاه نخواهد پذیرفت و ابداً زیر این بار نخواهد رفت.
از  بزرگان  این  امتناع  به رغم  این حال ما وظیفه داریم  با  افزود:   وی 
نسل های  به  الگو  عنوان  به  را  آنها  و  ببالیم  آنها  به  و  کنیم  تجلیل  آنها 

کنیم.  معرفی  آینده 
80 سالگی  انسانی است که در آستانه  تولد  امروز سالروز  افزود:  وی 
قرار می گیرد، »عطای احمدی« پهلوان گریزان از نام،  »عطای احمدی« 
بر  اصرار  با  نیکوکار  مربی،  کننده،  تربیت  احمدی«  »عطای  سازنده، 

بودن.  گمنام 
افرادی  زندگی  در  اگر  من  شد:  یادآور  اطالعات  موسسه  سرپرست 

را به عنوان الگو و سرمشق بشناسم یکی از آنها »عطا« است. 
وی با اشاره به آغاز نهضت روحانیت در سال های 42 و 43، افزود: 

کهنه  پیشگام  روحانیت  کنار  در  که  بودم  نوجوانی  طلبه  زمان  آن 
سربازی شدیم، رشد کردیم، بالیدیم و اوج گرفتیم. 

مبارزاتی،  فعالیت های  آغاز  و  نهضت  شروع  و  بالندگی  دوران  در 
پیشگامان نهضت روحانیت در کرمان معلمین بودند و اگر آنها نبودند 

روحانیت در کرمان کاری از پیش نمی برد.
فراموش  غرورآفرینی ها  آن  تشکیل دهنده  هسته های  افزود:  دعایی 
نمی شوند هر چند که حوادثی در تاریخ این شهر گذشت و دست های 
پلید، افرادی را از درون آنها ترور کردند و به شهادت رساندند و به 
شد  ایجاد  درگیری هایی  و  آمد  وجود  به  اختالفاتی  حادثه  آن  دنبال 
که هم عرق شرم بر پیشانی بعضی بنشیند و هم باعث رکود و توقف 

برخی فعالیت های به حق مبارزاتی و سازندگی در شهر ما شد.
که  گونه ای  به  داد  نشان  را  خودش  آنجا  پهلوان«  »عطای  گفت:  وی 
پیشنهادهای ناحق را نپذیرفت، تا آنجا که او را تهدید کردند و او را 
با 26 سال سابقه کاری را بازنشسته کرده و مزایای او را قطع کردند. 
به گفته سیدمحمود دعایی، »عطا« مردانگی را از آنجا آغاز کرد، اراده 
پاگذاشت و شد »عطای  را زیر  نفسش  داد و  نشان  آنجا  از  را  انسانی 
بشود، آن خائنین  پلید رو  مقرر کرد آن دست های  پهلوان« و خداوند 
در  که  هر چند کسانی  برسند،  به سزای خیانت خود  و  شناخته شوند 
پرتو آن حوادث از صحنه خارج شدند، اما خاطره مبارزاتی این دیار 
است  »عطا«  پهلوانان،  از  یکی  نمی کند.  فراموش  را  آنها  قهرمانی های 

ایستاد. قهرمانانه  که 
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قطره ای از دریای آموزش و پرورش

پرورش  و  آموزش  دریای  از  قطره ای  مقاومتش  آن  پرتو  در  »عط« 
عائله،  سر   9 با  که  شرایطی  در  و  خالی  دست  با  و  آفرید  افتخار 
که  شرایطی  در  و  کردند  مقرر  برایش  را  بازنشستگی  حقوق  اندک 
کارهای  توانست  اراده اش  پرتو  در  می گذراند،  سختی  به  را  زندگی 

انجام دهد که سرمشق همگان در کشور شد.  بزرگی را در این دیار 
پیوست.  به دریا  بودکه  از دامن همین آموزش و پرورش  او قطره ای 
سروده  اندیش(  کمال  شعر)قطره  به  اطالعات  روزنامه  مسئول  مدیر 
»افشین یداللهی« اشاره کرد و گفت: این شعر مصداق عطاها، دبیران 

و معلمان ماست:             

                             )قطره کمال اندیش(

قطره همراه شود با دل رویایی خود  
  می تواند برود تا دل دریایی خود 

  دست خالی است به هر سد و خطر 
می خندد

راهها را بر همة وسوسه ها می بندد
 گرچه گفته اند این قطره محال 

اندیش است   
 باورش بود که دریای کمال اندیش 

است
قطره ها را به مسیر سفرش می خواند  
  با دل قطره چه کرده است خودش 

می داند   
 دانش خفته هر ذره که بیدار شود

بینش آینه لحظه دیدار شود  
 آتشی را که از این حادثه خواهد 

رویید   
  در کجا جز دل دریایی خود 

می جویید

حضور مهندس جالل پور، دکتر گرامی، مهندس جهانگیری، حجه االسالم عرب پور، 
و...در مراسم نکوداشت »عطا«   ابراهیمی، مهندس رزم حسینی، دکتر زاهدی، سیدحسین مرعشی، مهدس کریمی، دکتر میرزائی، دکتراکبری  دکترپور 
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واقعی عطای 
آیین  این  در  برای حضور  عطا  امتناع  به  دیگر  بار  دعایی  حجت االسالم 
اشاره کرد و افزود: از او خواستیم، التماس کردیم و واسطه قرار دادیم 
در  شرکت  برای  که  رفتیم  بزرگش  فرزند  منزل  به  گذشته  شب  حتی  و 
زمین  را  پدرت، روی سید  گفتم:  به پسرش  نبود.  اما  جلسه راضی شود 
زد،  آمده بودم دستش را ببوسم که نبود. دعایی گفت: اگر »عطا« امروز 
در مجلس حضور داشت »عطای« واقعی نبود، »عطای«ما، »عطایی« است 
که این چنین باشد، گریزان از این بازی ها باشد، وی ادامه داد: ما امروز 
او  بگیریم.  پند  احترام گذاریم و  این درس گوش دهیم و  به  تا  آمده ایم 
اطمینان  »عطا«  به  افزود:  »عطا«  نامه  به  خود  پاسخ  به  اشاره  با  همچنین 
از  تو  دوستداران  و  نمی شود  هزینه  آیین  این  در  بیت المال  مال  از  دادم 
و  مصاحبه  به  راضی  آن  از  پس  و  می کنند  هزینه  خودشان  مال  و  وقت 
راه  و  منش  دعایی،  شد. حجه االسالم  امروز  برنامه  برای  اطالعات  دادن 
حرف  بیهوده  شد:  یادآور  و  دانست  تبذیر  و  اسراف  از  پرهیز  را  »عطا« 
نزنیم و آنچه که داریم، به خاطر خدا و در راه رضای خدا صرف کنیم. 
پیام سیدمحمد خاتمی، رویس دولت اصالحات  پایان سخنانش،  وی در 

به این مراسم را نیز قرائت کرد.

در وصف عطا
پرداخت که در  به خواندن شعری  دبستانی  عباس  آیین همچنین  این  در 

وصف
 استاد عطا احمدی سروده بود:

عطا ای آبروی شهرکرمان / عطا ای جان فدای نام ایران
عطا ای پیک سبز ساغر عشق / عطا ای پیشتاز لشکر عشق 
نشاط جان آبادی تو هستی / ظهور نغمه شادی تو هستی 
مبارک برتو نوش جام ملت / عطا ای مرحبای کام ملت 

شدی سرمایه تاریخ دوران / عطا ای پهلوان، ای مرد میدان 
به عزم آهنین، برق نگاهت / قسم بر قطره های اشک آهت  

شدی در جان ما همواره جاوید/ عطا ای هم نفس با جان خورشید  
تو الگوی هر آن پیر و جوانی / عطا ای قهرمان زندگانی  

به امید خدا و همت تو/ به پاس همدلی و رأفت تو  
هزاران نوجوان و کودک هر روز / به نام نامی هر دانش آموز 

به صحن مدرسه پا می گذارند/ تو را از جان، به جانان می سپارند   

عطا سوگند بر راه بلندت /  قسم بر واژگان قدر پندت 
که مهر تو به دل ها ماندگار است /  تو را لطف خدا پیوسته یار است 

به کرمانی و کرمان هر که شد دوست /  نگهدارش خدای خالق اوست 
اگر گلبانگ کرمانی، صدا را / رسا کرد و ستود از دل عطا را

 نشانش روزگار و مرد مانند /  که قدر احمدی ها را بدانند

سرافراز معلمی 
سیدمحمدعلی گالب زاده، رئیس مرکز کرمان شناسی نیز در این مراسم با 
اشاره به تاریخ کرمان گفت: در طول تاریخ کرمانی ها افتخارات فراوانی 
کسب کرده اند که از آن میان چهار گروه معلمین، پهلوانان، کارآفرینان و 
عارفین با داشتن شخصیت های برجسته نام کرمان و کرمانی را پرافتخار 
بزرگی است که  پهلوان  این که »عطا احمدی«  به  اشاره  با  ساختند. وی 
و  و عزت  بریزد  قالب  یک  در  توانست  را  گروه  این چهار  همه  چکیده 
پهلوانی  معلمی سرافراز،  افزود: عطا  اندازد،  نو در  را طرحی  سرافرازی 
با  بزرگ و خداجویی شب زنده دار است. گالب زاده  نامدار، کارآفرینی 
بیان این که حتی مرگ فرزند نتوانست »عطای معلم« را از کالس درس 
خانه  تنها  که  است  خداجویی  احمدی«  »عطا  کرد:  تصریح  بدارد  دور 
خویش و تنها وسیله یعنی دوچرخه اش را به آموزش و پرورش اهدا کرد 
و آنچه را که داشت در این راه داد و او تمثیلی از این بیت موالنا است:

خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش
ماند هیچش اال هوس قمار دیگر

بر جامعه تأثیر »عطا« 
مردمی  مشارکت های  و  پشتیبانی  معاون  مسلمی«  »باقر  مهندس  ادامه  در 
سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور با قدردانی از برپایی این آیین، 

گفت: چنین برنامه هایی باید به همه ابعاد جامعه تعمیم داده شود.
 وی افزود: امروز برای بزرگداشت شخصیتی در این مکان جمع شده ایم 

که آثار فعالیت او همه کشور را در بر گرفته است.
 مسلمی با اشاره به این که کار پهلوان عطا احمدی بر کل جامعه تأثیر 

است، گذاشته 
 گفت: او هوشیارانه و هوشمندانه قدم در راهی گذاشت که هم توصیه 
دین و بزرگان دین است و هم اتفاق نظری که همه دانشمندان جهان به 

آن رسیده اند.
سعادت،  ضامن  که  پایدار  توسعه  به  رسیدن  راه  تنها  شد:  یادآور  وی   
خوشبختی، رفاه، آسایش، عزت و سربلندی و استقالل هر کشوری است، 
اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  او  است.  جامعه  آن  دانش  و  علم  توسعه 
در  به حدی  افزود:  پیامبران،  احادیث  و  قرآن  در  دانش  و  علم  آموختن 
این کتب الهی تأکید شده است که انسان برداشت می کند اهمیت علم از 

همه ارکان دین باالتر است.
در  گام  که  نیکوکارانی  همه  و  احمدی«  »عطا  مسلمی،  مهندس  گفته  به   
و  است  دانش  آموزش  در  ملت  عزت  که  فهمیده اند  گذاشته اند  راه  این 
اگر برای مردم استقالل می خواهیم باید توسعه علم را نهادینه کنیم. وی 
افزود:  بر لزوم بسترسازی برای توسعه علم در جامعه  با تأکید  ادامه  در 
معلم  که  است  بسترها  ترین  مهم  از  یکی  آموزشی  مناسب  فضای  ایجاد 
مطلوب  در فضایی  مملکت  فرزندان  و  کند  منتقل  را  دانسته هایش  بتواند 
و مساعد علم بیاموزند.پس از آن با اهدای لوح از خدمات »غالمحسین 

بیجاری« یار و همراه 35 ساله عطا قدردانی شد.
در این آیین پیام وزیر آموزش و پرورش نیز توسط »مرضیه گرد« معاون 
مردمی  مشارکت های  توسعه  غیردولتی،  مدارس  سازمان  رئیس  و  وزیر 

خوانده شد.

 مدیر مسئول روزنامه اطالعات در ادامه سخنانش به پیشینه سیاسی 
مناسبتی که  انقالب در  پیروزی  از  اشاره کرد و گفت: پس  کرمان 
کردم. بیان  نوعی  به  را  کرمان  بر  حاکم  فرهنگی  سیر  داشتم  صحبتی 

وی گفت: طالیی ترین دوران سازندگی کرمان پس از انقالب آغاز شده 
آقای  مسئولیت  دوران  یکی  شد،  ارائه  خدمات  بهترین  عصر  دو  در  و 
به  ارزشمندی را  بود و دستاوردهای  بزرگی  مرعشی که منشأ تحوالت 
سلیمانی ها«،  »قاسم  تبار  از  رزمنده ای  که  اکنون  یکی  و  داشت  همراه 
هیچ  که  کسی  و  او  هم رزم  و  همسنگر  او،  پرورده  دست  او،  معاون 
پیش  و  ندارد  استان  اجرایی  مسائل  به  اقتصادی  چشمداشت  و  انگیزه 
از گرفتن این پست در وضع درخشان اقتصادی قرار داشت و خود از 
برپایی  به  همچنین  دعایی  است. حجت االسالم  »عطا«  دست پرورده های 
به  »عطا«  افزود:  و  کرد  اشاره  اخیر  ماه های  در  »عطا«  درس  کالس 
زحمت پذیرفت در آن کالس حاضر شود و دو ساعت کالس ماندگار 
نامه  به  اشاره  با  وی  کرد.  برگزار  شاگردانش  حضور  با  را  تاریخی  و 
»عطا«  گفت:  نیز  نکوداشت  آیین  برپایی  به  واکنش  در  احمدی«  »عطا 
با  نامه ای  در  و  هستم  آیین  این  اجرایی  مشوق  و  پیگیر  من  می دانست 
زبان ساده خواست که از تصمیم خود منصرف شویم و ما این نامه را 

به صورتی خطاب به »عطا« سرمقاله و چاپ کردیم
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پیام  متن 
وزیر آموزش و پرورش

                                            

                                                    

برادر گرامی جناب آقای عطا احمدی
مدرسه ساز محترم  خیّر 

بنای ماندگار مدرسه زیربنای فرهنگ و مدرسه سازی مشارکت در عمران 
و آبادانی میهن اسالمی است. انجام کارهای خیر در مسیر دانش و آگاهی 
از همین روی خیرین  ایثار را حاصل می گرداند،  انسان ها اوج معنویت و 

توانایی اند. پیشگامان  مدرسه ساز، طالیه داران دانایی و 
دوستانه ی  انسان  و  شایسته  خدمات  بی دریغ،  حمایت  از  بدین وسیله 
هزاران  تربیت  و  تعلیم  زمینه ی  که  مدرسه سازی  مقدس  امر  در  جنابعالی 
می نمایم.  قدردانی  و  تشکر  ساخته اید  فراهم  را  کرمان  استان  آموز  دانش 
انسان های  شایسته   مقامی  که  ساز(  مدرسه  ارزشمند)خیر  عنوان  کسب 
باد.از  گرامی  شما  بر  است  کننده  انفاق  و  گذشته  خود  از  فضیلت،  شیفته 
اعتالی  در  را  شما  افزون  روز  توفیق  و  سعادت  سبحان سالمت،  خداوند 

نظام مقدس جمهوری اسالمی خواستارم.

                                                                علی اصغر فانی
                                                        وزیر آموزش و پرورش

فداکاری همسر »عطا«
به  آیین  این  پایان  در  نیز  »پهلوان عطا«  بزرگ  فرزند  احمدی،  اهلل  رحمت 
نمایندگی از پدر، خطاب به حضار سخنان کوتاهی ایراد کرد. وی گفت: 
نمی شد  میسر  داد  انجام  مدت  این  در  پدرم  که  المنفعه ای  عام  کارهای 
همراهی  ایشان  با  که  افرادی  همدلی  و  گذشت  و  خداوند  لطف  به  مگر 
لحنی  با  عطا(  مادرش)همسر  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  وی  داشتند. 
مدت  به  است  خالی  امروز  جایش  که  مادرم  مرحوم  گفت:  آلود،  بغض 
دارد  زن  یک  که  توقعاتی  و  انتظارات  کوچکترین  از  گذشتن  با  قرن  نیم 
به تربیت 14 فرزند پرداخت. رحمت اهلل احمدی،  با پدرم زندگی کرد و 
همچنین »غالمحسین بیجاری« را فرزند ارشد عطا معرفی کرد و گفت: در 
طول 35 سال از ساعت 4 صبح تا پاسی از شبهمراه و همکار پدرم بود و 
به  همچنین  فرزندانش.احدی  و  همسر  همراهی   با  مگر  نمی شد  میسر  این 
اشاره  کرمان  استانداری  آنها  در صدر  و  استان  اجرایی  نهادهای  همراهی 
کرد و افزود: ادارات آموزش و پرورش، شهرداری، منابع طبیعی، اوقاف، 
ثبت اسناد و امالک، کارخانه سیمان و اداره آب و برق در تمامی دوران 
بزرگ  فرزند  کردند.  همراهی  را  او  سازی  مدرسه  و  عطا  خدمتگزاری 
در  کار  گفت:  پدرش  بارز  ویژگی های  برخی  به  اشاره  با  پایان  در  عطا 
زیستن،  ساده  صالح،  عمل  و  علم  ایمان،  شعار  تحقق  خدا،  رضای  راه 
ایثار، امید به آینده، احساس مسئولیت برای جامعه و نسل آینده مهمترین 
ویژگی های »عطا خان« است و او همیشه خود را به جامعه بدهکار می داند 

و می گوید: دست به دست هم دهیم و دنیای بهتری بسازیم.
تجلیل از همراهان عطا احمدی از دیگر برنامه های مراسم نکوداشت او بود. 
خجسته،  امیرخانی،  آبادی،  فضل  رحمانی،  علی  آقایان  از  مراسم  این  در 
بیجاری، کهندل و همسر غالمحسین بیجاری به پاس همکاری های فراوان 

وی تجلیل شد.
و  یداللهی  افشین  سروده  اندیش  کمال  قطره  موسیقی  قطعه  همچنین 
بیجاری  غالمحسین  فرزند  بیجاری  رضا  توسط  ارجمند  پیروز  آهنگسازی 

اجرا شد.
از شاگردان  ایران و  اتاق  این آیین اعالم شد؛ محسن جالل پور رئیس  در 
عطا به همراه جمعی دیگر از شاگردان وی به زودی مدرسه ای به نام »عطا 

پهلوان« در کرمان خواهند ساخت.

ساخت تندیس عطا احمدی به همراه دوچرخه معروفش
و رونمائی آن توسط استاندار 

نامه »عطانامه« توسط نشریه کرمان امروز  انتشار ویژه 
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متن لوح اهدایی استاندار کرمان 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
فرهیخته  واقف  پیرمدرسه ساز،  فرزانه،  معلم 

جناب آقای عطا احمدی

سالم علیکم
برای  رهبری  معظم  مقام  فرامین  اجرای  راستای  در  که  این  از 
تکریم بزرگان و در زمانه و دولت تدبیر و امید افتخار یافتیم تا 
به نام مراسم نکوداشت »پهلوان عطا احمدی« اسوه ای از زندگی 
بگشائیم،  هموطن  و  استانی  هم  بوم  و  مرز  جوانان  پیش روی 
عطا  استاد  منش  و  مرام  بی شک  شاکریم،  را  باریتعالی  حضرت 
از  جلوه ای  و  اسالمی  زندگی  سبک  از  عینی  الگوی  احمدی 
خلق  به  خدمتگزاری  عین  در  و  دنیاگریزی   ، تواضع  افتادگی، 
به شمار می آید. عطا احمدی ، کرمانی با اصالتی است که امین 
مردم زمان خویش بوده و ساخت ده ها مدرسه، آسایشگاه، مراکز 
تربیتی عام المنفعه به دست او به انجام رسید و نام شریفش برای 
همیشه در این سرزمین ماندگار است بسیار به جاست تا تجلیل 
از بزرگان در قید حیات و رادمردانی چون پهلوان عطا استمرار 

یابد.
.

                                                 علیرضا رزم حسینی
                                                    استاندار کرمان
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احمدی  نکوداشت عطا  استاندار در همایش  سخنرانی 
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گرامی  و  تجلیل  برای  مراسم  که  سازی  مدرسه  خیر   ، احمدی  عطا  پهلوان 
داشت او برپا شده بود، در نامه ای به برگزار کنندگان مراسم، خصوصا  »حجه 
االسالم دعایی«، برگزاری این مراسم را غیر ضروری دانسته و در این مراسم 

حضور پیدا نکرد. »عطا احمدی«، خیر کرمانی در این نامه نوشته است:  
بنده یک عمر زندگی این جوری را از خدا خواسته ام و خدا عنایت فرموده 

امیدوارم و کوشش می کنم همینطور بانم و بمیرم.
 متاسفانه جوی به وجود آمده است و می خواهند به دلخواه، به عقیده و سلیقه 
و تفکر محترم، هر کسی، مرا به زندگی آن جوری بکشانند، آن هم در جامعه 
ای که مردم در فقر، فساد و پریشانی هستند. جلسه گرفتن و خرج کردن از 

جیب مردم و گفتن حرف های بی نتیجه برای محرومان، گناه است و جنایت 
یْطاُن  یاطیِن َو کاَن الشَّ ریَن کانُوا إِْخواَن الشَّ َُّه اَل یِحبُّ الُْمْسرِفِیَن /  إِنَّ الُْمبَذِّ که: إِن

لَِربِّهِ َکُفوراً 
استدعا دارم برنامه مرا قیچی کنید و اجازه دهند بنده در ته مانده عمر، بیشتر 
به مردم خدمت کنم و بتوانم حقوقی را که از مردم محروم و فداکار گرفته و 

می گیرم، »حالل« کنم و به همان سادگی عطا، خداحافظی کنم.
 

                                                              با احترام
                                                               عطا احمدی 94/8/1 
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کرمان در  آلمانی  حضور هیئت سرمایه گذاری 

نامه احداث تفاهم  امضاء 
 چهار نیروگاه خورشیدی 

اتاق  نایب رئیس و دبیرکل  ایران،  اتاق  انرژی  بازدید رئیس کمیسیون  در پی 
کرمان و هیات سرمایه گذاری آلمانی، از سایت های »ماهان« و »راین«، قرارداد 
احداث سه نیروگاه سایز کوچک در این دو شهر نهایی و مقرر شد، مطالعات 
»راین«  شهر  در  ظرفیت  مگاوات  هزار  با  بزرگ  سایت  نیروگاه  یک  ایجاد 
با  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  اردکانی«،  شمس  »علی  گیرد.  صورت 
مکان های  عنوان  به  سایت  دو  آلمانی  هیات  سوی  از  تاکنون  که  این  بیان 
نهایی احداث نیروگاه  خورشیدی در کرمان انتخاب شده است، افزود: تجربه 
است  متمرکز  بادی  و  برق خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد  بر  هیئت  این  کاری 
کرد:  اظهار  وی  دارند.  را  چین  و  آلمان  در  نیروگاه ها  این  ساخت  تجربه  و 
انتخاب  نهایی  صورت  به  »راین«  و  »ماهان«  در  کوچک  سایز  نیروگاه  سه 
هزار  با  راین  در  بزرگ  سایت  نیروگاه  یک  ایجاد  مطالعات  و  است  شده 

انجام  دست  در  نیز  ظرفیت  مگاوات 
است. شمس اردکانی ادامه داد: سایت 
و  است  شده  معرفی  نیز  آباد«  »یزدان 
انجام شده  نیز تحقیقاتی  این رابطه  در 
تصمیم  کرد:  خاطرنشان  وی  است. 
آورده  درصد   48 که  است  این  نهایی 
گروه  مشارکت  سرمایه  عنوان  به 
را  آن  ارزی  فایناس  و  باشد  آلمانی 
این  بر  تاکید  با  وی  می کنند.  تعهد  نیز 
کرمان  استان  مختلف  ادارات  در  که 
شده  انجام  خوبی  بسیار  پیگیری های 
اول  هفته  امیدواریم  داد:  ادامه  است، 
احداث  کار  بهمن(  دوم  فوریه)نیمه 
آغاز  ماهان  در  خورشیدی  نیروگاه 

شود.
استاندار  حسینی«،  رزم  »علیرضا 
کرمان نیز با ابراز خرسندی از سرمایه 
سرمایه  ویژه  به  خارجی  گذاری 
استان  در  فناوری  صاحب  گذاران 
از  قبل  ماه  سه  حدود  افزود:  کرمان 
آلمان  برجام، سفیر  به  مربوط  توافقات 
به  نسبت  و  داشت  حضور  کرمان  در 

انجام فعالیت های اقتصادی و فرهنگی در کرمان ابراز عالقه کرد. وی تصریح 
سفارت  در  جلسه ای  آن  دنبال  به  و  بود  کرمان  روز  سه  آلمان  سفیر  کرد: 
کرمان حاصل  استان  در  گذاری  برای سرمایه  توافقاتی  آن  از  پس  و  داشتیم 
شد. رزم حسینی افزود: در این دولت موافقت نامه های سرمایه گذاری خوبی 
نماینده  ایم.  داشته  برجام  از  قبل  در  چینی  و  اروپایی  کشورهای  برخی  با 
استان  برای  ملی  توسعه  برنامه  در  کرد:  تاکید  کرمان  استان  در  دولت  عالی 
و  پتروشیمی  کشاورزی،  معدن،  در حوزه صنعت،  اساسی  قطب  کرمان چند 
در حوزه  داد:  ادامه  وی  است.  شده  تعیین  کرمان  استان  برای  خودروسازی 
و  بادی  انرژی  خصوصا  نو،  انرژی های  حوزه  در  خوبی  فرصت  نیز  انرژی 
در  گفت: خوشبختانه  رزم حسینی  دارد.  وجود  کرمان  استان  در  خورشیدی 
نو  انرژی های  برای خرید تضمینی  توافقاتی  کرمان  استان  به  نیرو  سفر وزیر 
فروش  و  گذاری  سرمایه  برای  خوبی  فرصت  امر  این  و  است  شده  حاصل 
شد:  یادآور  کرمان  استاندار  می آورد.  فراهم  اقتصادی  فعاالن  برا  محصوالت 
ستاد سرمایه گذاری استان کرمان توانایی الزم برای ثبت شرکت های سرمایه 
گذاری خارجی را دارد و همواره تالش می کنیم که روند سرمایه گذاری در 

استان کرمان تسهیل شود.

نیروگاه های خورشیدی ایرانی در احداث  همراهی متخصصان 
نیز گفت: حوزه  آلمانی  هولدینگ  مدیره  هیئت  رئیس  و  »شوماخر«، سهامدار 
ساخت  قصد  ایرانی  شرکای  با  و  است  پذیر  تجدید  انرژی های  ما  تخصصی 
افزود: قصد نداریم همه چیز  ایران را داریم. وی  نیروگاه های خورشیدی در 
و  متخصصان  همکاری  با  را  بخش هایی  می خواهیم  و  کنیم  وارد  ایران  به  را 
داد:  ادامه  وی  کنیم.  تولید  ایران  در  آنها  آموزش  و  ایرانی  جوان  مهندسان 
هدف ما تولید پنل های خورشیدی در ایران است و در این پروژه ها قصدمان 
استفاده از نیروی کار ایرانی و استفاده از محصوالت تولیدی در ایران است. 
استان  در  ما  ابتدایی  پروژه های  راین  و  ماهان  پروژه های  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان خواهند بود، تصریح کرد: این دو سایت از موقعیت عالی برای ایجاد 
از  سایت ها  این  کرد:  تاکید  وی  هستند.  برخوردار  خورشیدی  نیروگاه های 
دانشگاه  و  است  خوب  بسیار  شاخص ها  سایر  و  موقعیت  تابش،  میزان  نظر 
تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان، پژوهشکده مرتبط با حوزه انرژی ها نو را 
دارد که این نیز فرصت خوبی برای ما به شمار می رود. وی گفت: هدف ما 
این است که در این پروژه ها نه تنها مجموعه ما بلکه مجموعه استان ها از این 
بین  همکاری  نامه  تفاهم  مراسم  این  در  است،  گفتنی  ببرد.  منفعت  پروژه ها 
چهار  ایجاد  منظور  به  جاسک«  فراگیر  توسعه  »شرکت  و  کرمان«  »استانداری 

نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری خارجی به امضا رسید.
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مسلمان  ملت  مبارزه  و  تحمیلی  جنگ  شروع  با 
و  تهاجم  ی  زمینه  که  جهانی  امپریالیسم  با  ایران 
تجاوز نیرو های بعثی را به خاک مقدس کشورمان 
میهن  مردان  غیور  از  زیادی  تعداد  آورد،  فراهم 
مقاومت  و  حضور  این  که  شتافتند  ها  جبهه  به 
پاسداری  نمایانگر  اسالم،  سپاه  باک  بی  رزمندگان 
همان  یعنی  بود،  عقیده  و  ایمان  مرزهای  از  آنها 
به  را  طوالنی  مقاومت  جهاد  لزوم  که  چیزی 
در  این  و  کرد  می  نمایان  تکلیف  ادای  صورت 
از عقیده و درس بزرگ  پایداری و حراست  واقع 
این  از  است.  تاریخ  ذبح عظیم  در  امام حسین)ع( 
و  رشد  جهت  در  نبردی  ما  رزمندگان  نبرد  رو، 
مصمم  حضور  و  بود  مردمی  انقالب  یک  پویایی 
که  کهنوجی«  شهسواری  »محمد  چون  رزمندگانی 
آرمان مقدس حفظ نظام اسالمی را حتی در هنگام 
ایمان  عمق  بیانگر  کردند،  نمی  فراموش  اسارت 

سپاه اسالم در مقابل تمامیت کفر بود .
است  ای  مصاحبه  حاصل  خوانید،  می  که  آنچه 
از  قبل  چندماه  تنها  که  بزرگوار  شهید  این  با  که 
پرورش  و  آموزش  سازمان  محل  در  و  شهادت 

کرمان  صورت گرفته است:

که  بود  نگذشته  اسرا  آزادی  از  زیادی  زمان  مدت 
با خبر شدم آزادمرد کهنوجی، »محمد شهسواری« 
دراداره کل آموزش و پرورش کرمان حضور دارد. 
با  کردم.  پیدا  را  او  و  گشتم  دنبالش  به  بالفاصله 

خوشرویی مرا پذیرفت . 
قیافه اش با تصوری که از او در تلویزیون دیده بودم فرق می کرد. کمی سر 
لبخند شیرین و معصومانه ای داشت  حال تر شده بود. به او خوشامد گفتم. 
و خود  به سخن گشود  لب  آرام  لحنی  با  و  نشست  روبرویم  نافذ.  نگاهی  و 

در این گونه معرفی کرد:
آمدم  دنیا  به  آباد کهنوج  محمد شهسواری هستم. در سال1334 درقریه شیخ 
. یک ساله بودم که پدرم را از دست دارم و تحت سرپرستی دایی و عموی 

بزرگم قرار گرفتم .
 تحصیالت ابتدایی را در کهنوج گذراندم اما به دلیل عدم تمکن مالی خانواده 
نتوانستم ادامه تحصیل دهم. سال ها گذشت تا این که در سال59 با دختری 
 4 ازدواج  این  ثمره  که  کردم  ازدواج  کهنوج  توابع  از  صورقلعه  روستای  از 
فرزند است. در سال 60 به استخدام آموزش و پرورش در آمدم. از آنجایی 
ادامه  به  شبانه  مدارس  در   ، بخوانم  دوباره درس  دلم می خواست  که خیلی 
را  جدید  مدرسه  تحمیلی،  جنگ  شروع  با  که  این  تا  شدم.  مشغول  تحصیل 
نبرد حق  های  جبهه  وارد  بسیجی  مقدس  لباس  در  داوطلبانه  و  دادم  ترجیح 

باطل شدم. علیه 
- آقای شهسواری، در چه عملیاتی در جنگ حضور داشتید؟ 

- در عملیات بیت المقدس، رمضان، والفجر و بدر به عنوان تیربارچی 

گردان یا مسئول گروه فعالیت می کردم.
- چطور شد که اسیر شدید؟ 

- درییست و هفتم اسفند 63 در شرق دجله به اسارت نیروهای عراقی در 
را  گروهم  و  من  فرمانده،  بودم.  گروه  مسئول  عملیات  این  طی  در  آمدم 
داخل  به  که  باشیم  عراقی  پیاده  نیروهای  مواظب  تا  فرستاد  کمین  سنگر  به 
مجروح  پا  ناحیه  از  که  این  تا  کردیم  نبرد  ساعت   24 نکنند.  نفوذ  نخلستان 
شدم. فرمانده گردان به اما اطالع داد که نیروهای خودی عقب نشینی کردند. 
فرسوده  بلم  با  بالفاصله  بودیم.  مانده  جا  آن  رزمانم  هم  از  یکی  و  من  فقط 
ای از آب رد شدیم و بقیه مسیر را با شنا طی کردیم و تا صبح روز بعد به 
نفر  با دوسه  از دور دیدیم که  این که قایقی را  تا  کندن سنگر مشغول شدیم 
به نزدیک نیزار می آمدند. با آنها از دجله رد شدیم. در همین اثنا به محاصره 

معصومه شجاعی از:  مصاحبه 
نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس

داخلي فصل نامه جوانه مدیر 

 شیر در زنجیر
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یکی  شدیم،  اسیر   63/12/22 تاریخ  در  و  درآمده  عراقی  نیروهای 
از سربازان عراقی به من گفت: اَنَت َحَرَس خمینی ؟) آیا تو سرباز خمینی 
هستی ؟( سپس فرمانده ی آنها مرا به مرگ تهدید کرد و دستور داد به آن 
چهل  حدود  کنار  در  و  بردند  مرا  عراقی  سربازان  کنند.  منتقل  دجله  طرف 
تن از شهدای ایرانی قرار دادند. آنها شهدا را به ردیف و با فاصله کنار هم 
می  برداری  فیلم  و  خواباندند  می  آنها  بین  در  را  ایرانی  اسرای  و  گذاشته 
خبرنگاران  که  فهمیدم  فیلمبرداران  از  یکی  رنگ  طالیی   ِ موی  از  کردند. 
رزمندگان  به  رحمی  بی  با  عراقی  سربازان  دارند.  حضور  جا  آن  خارجی 
اصطالح  به  و  کردند  می  اندازی  تیر  بودند  خوابانده  شهدا  بین  که  ایرانی 

خودشان تیر خالص می زدند.
بسته  های  دست  با  بالفاصله  که  شدم  متأثر  آنقدر  صحنه  این  دیدن  با   

برخاستم و با تمام وجود چند بار فریاد زدم »مرگ بر صدام ضد اسالم«.
که  منقلب می شود  آن چنان  را می گوید  این جمله  وقتی  شهید شهسواری 
گویی خاطره آن روز در ذهنش جان می گیرد و چشمانش از فرط عشق و 
از آن لحظات سخت و غرور آفرین می گوید و  شادی برق می زند. شهید 
و من  افرازد  برمی  قد  مقابلم  در  مثل کوهی  او  کنم  احساس می  ناگهان  من 
ایمان  وقتی  که  راستی  به  برابرش کوچک و کوچکتر می شوم.  در  ذره  مثل 
و شجاعت در هم می آمیزد، حماسه می آفریند. گر چه جبهه های نبرد حق 
علیه باطل هر روز شاهد ایثارگری ها و دالور مردی های بی شمار رزمندگان 
آفرید،  زنجیر  در  شجاعت  ی  بیشه  شیر  این  که  ای  حماسه  اما  بود  اسالم 
حتی دشمنان را به تحسین واداشت تا جایی که خبر و تصویر این آزاد مرد 
یک  گویی  شنیدند.  را  او  اعتراض  پیام  و  دیدند  جهانیان  تمامی  را  کهنوجی 
و  غیرت  صحرای  علی)ع(در  بن  حسین  الذله«  من  »هیهات  فریاد  دیگر  بار 
و  کند  می  یاد  تلخی  به  لحظه  این  از  شهید  خود  شد.  انداز  طنین  مردانگی 
می گوید: »وقتی جمله مرگ بر صدام ، ضد اسالم« را از ته دل فریاد کردم، 
خود را آماده ی شهادت نمودم اما خدا خواست زنده بمانم. و ادامه می دهد:
با دیدن این صحنه، بالفاصله من و دیگر اسراء را به پشت جبهه  عراقی ها 
منتقل کردند و به اطاق اطالعات بردند  تا با شکنجه از ما اطالعات نظامی 
بگیرند. آنها ما را به شدت کتک زدند و مرا در سلول تاریکی انداختند. من 
رنج  چگونه  که  افتادم  جعفر)ع(  بن  موسی  م  اما  یاد  به  این صحنه  دیدن  با 

زندان را تحمل فرمود. 
- از او می خواهم از خاطرات و مدت اسارتش بگوید:

- 5 سال و نیم اسیر بودم، یک سال در اردوگاه رومادیه شهر االنبار و چهار 
عراق  در  اسارت  مدت  در  چند  هر   .  8 کمپ  عنبر  اردوگاه  در  نیم  و  سال 
که  وقتی  بس،  آتش  اعالم  از  پس  اما  کشیدم  سختی  و  دیدم  شکنجه  بسیار 
همراه دیگر اسرا به کربال و نجف رفتیم ، آنجا در جوار مرقد مطهر امام علی 

)ع( و امام حسین )ع ( همه رنج و شکنجه ها را فراموش کردم.
بدترین خاطره اسارتش را توضیح  بهترین و  از شهید شهسواری خواستم   -

دهد. او می گوید: 
بودم و سر دردهای  بیمار  3 سال  اسارتم، حدود  نیم دوران  و  پنج سال   -
روزی  شدم.  می  بیهوش  سردرد  شدت  از  اوقات  گاهی  که  داشتم  عصبی 
داد.  من  به  بود  آورده  کربال  از  که  را  حسین)ع(  امام  تربت  اسرا،  از  یکی 
آن شب از ته دل دعای توسل خواندم و از فردا صبح حالم رو به بهبودی 
گذاشت . پس از آن، قرآن را با معنا فرا گرفتم و نهج البالغه را نیز مطالعه 

کردم.
می  خارجی  زبان  چند  فراگیری  به  اسرا  بعضی  حتی  اسارت  دوران  در   
خمینی)ره(  امام  حضرت  ملکوتی  ارتحال  خبر  بگویم  باید  اما  پرداختند. 
بدترین خاطره دوران اسارت من بود و بهترین خاطره من پس از آزادی از 
دعوت شدم  اسالمی  انقالب  شهید  بنیاد  از طرف  روزی  که  بود  این  عراق 
فرمودند:  ایشان  رفتم.  )ره(  آقا خمینی  احمد  نزد حاج سید  به  تهران  در  و 
تلویزیون  از  امام )ره( « چهره ی شما را  »در زمان اسارت، وقتی حضرت 
مشاهده فرمود و جلمه ی »مرگ بر صدام ضد اسالم « شما را شنید، دست 
به آسمان بلند کرد و فرمود: »خدایا حفظش کن« و من معتقدم در اثر دعای 
حضرت امام)ره( بود که از گزند دشمن جان سالم بدر بردم و زنده ماندم .
- در اینجا اشک حسرت از دیده جاری می کند و به یاد پیرو مراد خویش، 

امام راحل )ره( می گرید ؛ سپس ادامه می دهد: 

عراق  های  اردوگاه  در  ایرانی  آزدادگان  که  مشکالتی  علیرغم   -
در  هم  من  که  چنان  ماندند.  نمی  با  فیض  کسب  و  مطالعه  از  اما  داشتند، 

فرا گرفتم،  را  قرآن  مفهوم  معنا و  آشنا شدم و  زبان عربی  به  این مدت  طی 
خصوصًا با قصص قرآن آشنایی کامل پیدا کردم و به مطالعه ی نهج البالغه 
پرداختم تا این که با قبول آتش بس از طرف دولت ایران و عراق در تاریخ 

26/ مرداد 69 آزدادگان سرافراز به میهن اسالمی بازگشتند.
- در اینجا من به یاد شور حماسه مردمی در استقبال از آزادگان قهرمان می 
افتم، روزی همچون 69/6/1 که محمد شهسواری کهنوجی، رزمنده بی باک 
مقدس  خاک  بر  شکر،  جبین  ظلمت،  علیه  نور  های  جبهه  آفرین  حماسه  و 
ایران نهاد و پای افتخار بر دوش مردم قدر شناس هموطن که به گرامیداشت 

حماسه جاودان وی به استقبالش آمده بودند، گذاشت.
- مصاحبه ام تمام شده بود و این شیر بیشه نبرد، با لحنی مهربان و خونگرم 
لبخند  از من خداحافظی کرد و رفت. هنوز  که خصلت مردان جنوب است 
و  رود  می  او  است.  بسته  نقش  خاطرم  آیینه  در  مغرورش  نگاه  و  صمیمی 
دلنشینش،  مانم و یک ضبط صوت که هنوز درحسرت شنیدن کالم  من می 

سکوت را ضبط می کرد.
مدت زمانی نمی گذرد که این بسیجی دالور و این اسطوره ی مقاومت، در 
فارسی زاهدان  تیپ سلمان  به دعوت  75/9/20، در حالی که  روز سه شنبه 
اثر  در  بود،  شهر  این  عازم  شهید  سرداران  خاطره  شب  در  شرکت  جهت 
سانحه تصادف اتومبیل، به دیار باقی می شتابد. او که شاگرد مکتب شهادت 
مقابل طوفان حوادث  او که همچون سرو در  بود و معلم جبهه ی شهامت. 
به  را  مرگ  که  او  داد.  آزدگی سر  نوای  برافراشته،  قامت  با  و  سپرکرد  سینه 
نیز،  اتمام جنگ  از  پس  حتی  و  تاوان  به  را  جاوید  زندگی  و  گرفت  سخره 
سنگر عقیده و اخالص را رها نکرد و در راه ماندگاری فرهنگ جبهه، جان 

باخت، روحش شاد و نام بلندش بر جریده ی عالم ماندگار باد. 
مورخه  جیرفت  مردم  بزرگ  اجتماع  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

1384/2/17 در وصف این شهید واالمقام:
یک  به   - جیرفتی  سرافراز  آزاده ی   - شهسواری  محمد  شهید  مثل  یکی   "
به یک  وابسته   این که  به خاطر  نه  تبدیل می شود؛  ماندگار در کشور  چهره ی 
قشرهای  از  برخاسته ی  و یک جوان  رعیت زاده  یک  او  نه،  است؛  برتر  قشر 
پایین اجتماع است؛ اما آگاهی و شجاعت او، او را در چشم مردم ایران عزیز 
می کند. آن روزی که ماها پای تلویزیون نشسته بودیم و دیدیم این جوان در 
چنگ دژخیمان رژیم بعثی صدام و زیر شالق و تازیانه ی آنها فریاد می زند: 
اسمی  نه  است؛  جیرفتی  ایشان  نمی دانستیم  اسالم((،  بر صدام، ضد  ))مرگ 
ما  وجود  همه ی  اما  می دانستیم؛  او  از  خصوصیتی  نه  و  بودیم  شنیده  او  از 
غرق تعظیم و تجلیل از این جوان آزاده شد. بعد هم بحمداهلَلّ به میان مردم 
و کشور ما برگشت؛ امروز هم به عنوان یک شهید نامدار و نام آور در میان 

ملت ما مشهور است."

لحظه بازداشت شهید کهنوجی توسط نیروهای بعثی)ضبط توسط تلویزیون ملی عراق( 
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مجمع عمومی فدراسیون خیلی خوب برگزار شد. مجمع، هم انتقادهای خوبی 
درپی داشت و هم  پیشنهادهای منطقی در آن مطرح شد. آقای  دکتر سجادی 
هم راهنمایی های الزم را ارائه نمودند اما یک بخش کار هم مسائل مالی است 
برمی  قبلی  و معضالت  دوره های گذشته و مشکالت  به عملکرد  متاسفانه  که 

گردد.
حل  مسائل  این   95 سال  در  امیدواریم  که  است  مانده  گذشته  از  بدهی هایی 
میلیون   200 و  میلیارد  یک  حدود  که  کنم  می  عرض  مدرک  و  سند  با  شود. 
تومان در شروع بدهی داشتیم که امروز این رقم را به حدود 600-700 میلیون 
 ،94 سال  بدهی های  پرداخت  بر  عالوه  کردیم  سعی  ما  که  رسانده ایم  تومان 
 95 که سال  امیدواریم مجمعی  کنیم.  اقدام  قبلی هم  دیون  پرداخت  به  نسبت 

خواهیم داشت، بدون بدهی های مالی باشد.

 

فدراسیون  آتی  برنامه های 
سال 94 سال بی نظیری برای تیم های ملی هندبال بود. هم نوجوانان، هم سایر 
و  خارجی  اردوی   8-7 که  نداشت  سابقه  بزرگساالن  و  نونهاالن  نظیر  تیم ها 

باشند.  داشته  زیاد  مسابقه های 
این  ببنده  این که  نه  تاریخ بی سابقه بوده است.  تیم ملی هندبال در  برای  این 
کار را کرده باشم، بلکه مجموعه هندبال واقعا زحمت کشیدند و کار کردند تا 
اردوها بی سابقه برگزار شود. تغییر در همه برنامه های فدراسیون مشهود است.

هندبال تیم ملی  عملکرد 
بازیکنان حضور داشتند.  آنها، همه  ما در همه مسابقات موفق بودیم که طی   
اما در یک تورنمنت موفق نبودیم چرا که دو بازیکن مان را در اختیار نداشتیم. 
شرایط خاص میزبانی و نارضایتی این دو بازیکن از فدراسیون یا مربی باعث 
تیم  ما  کنند.  ملی حمایت  تیم  از  آسیا  قهرمانی  مسابقه های  در  نتوانند  که  شد 

نداشتیم.  ملی کاملی در قهرمانی آسیا 
دو  که  حیدرپور  و  نژاد  نوروزی  پویا  داشتیم،  مصدوم  چند  دیگر  سوی  از 
ملی  تیم  به  نتوانستند  و  بودند  دیده  آسیب  هستند  ما  فیکس  و  آس  بازیکن 
موفق  ملی  تیم  که  داد  هم  دست  به  دست  چیز  همه  نهایت  در  کنند.  کمک 
چهار  بین  در  نتوانستیم  متاسفانه  بودیم.  جهانی  جام  سهمیه  دنبال  ما  نشود. 

باشیم. برتر  تیم 

پنجم آسیا درباره سهمیه 
نهایتا اعالم شد که  در مورد سهمیه پنجم قاره آسیا مکاتبات بسیاری داشتیم. 
کردیم  پیگیری  مکرر  ما  اهدا شود.  کارت«  »وایلد  به یک کشور  است  ممکن 

حتی بنا داریم که در جلسه ای در این باره شرکت کنیم.
المپیک  سهمیه  کسب  برای  جهان  قهرمان  تیم های  با  باید  بار  اولین  برای   
و  است  هندبال کشور  برای  بزرگ  بسیار  امتیاز  واقعا یک  این  روبه رو شویم. 
ان شاءاهلل خوب  پدید می آورد.  پر طرفدار  این رشته ورزشی  برای  را  جهشی 

مهدوی  ابوالحسن  سید 
- متولد: کرمان

- مدیرکل اسبق تربیت بدنی استان کرمان 
- رئیس فدراسیون هندبال 

»سال 94« سال بی نظیر
 هندبال ایران 

آقایان دکتر فرامرز خالقی، داوود توکلی)رئیس کمیته داوران
 هندبال آسیا(و مهدوی)رئیس فدراسیون(،دوحه، قطر، آذر 94
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به  نسبت  جهانی  فدراسیون  نگاه  المپیک  انتخابی  مسابقه های  در  تا  کنند  کار 
ما بهتر شود و بتوانیم »وایلد کارت« حضور در جام جهانی را دریافت کنیم. 
تیم  دو  آسیا،  باشگاه های  جام  مسابقه های  در  ایران  غیبت  دلیل  درباره 
نایب قهرمان فصل قبل لیگ بودند و  ثامن الحجج سبزوار و مشهد، قهرمان و 
هر  به  خودشان  متاسفانه  داشتند.  را  آسیا  باشگاه های  جام  در  حضور  سهمیه 
دلیل از لیگ ما کناره گیری کردند. تیم هایی که به هر حال اول و دوم می شوند 

باید به جام باشگاه های آسیا اضافه شوند اما آن دو تیم حضور پیدا نکردند.
زیادی  مالی  مشکالت  واقعا  و  بود  سخت  تیم ها  برای  مالی  نظر  از   94 سال 
داشتند. ما تالش کردیم تا چند تیم جایگزین کنیم اما دو تیم ثامن حضور پیدا 

نکردند و به نوعی لطمه ای به هندبال زده شد.

  پرداخت و عدم پرداخت پاداش

زمانی که بازیکنان به هر دلیل نتوانستند تیم ملی را کمک کنند، فکر نمی کنم 
صحیح باشد به آن ها پاداش داده شود. اگر این کار را می کردیم نمی توانستیم 
جوابگوی مردم باشیم. اما ظاهرا یکی از بازیکنان گفته بود تا این مربی باشد، 
به تیم ملی برنمی گردم. بازیکن حق ندارد برای تیم ملی، مدیران و یا مربیان  
وظیفه  یک  هم  مربی  و  دارد  مشخص  وظیفه  یک  بازیکن  کند.  تکلیف  تعیین 

مشخص. قرارداد سرمربی تیم ملی تا اردیبهشت ماه است. 
ملی هیچ  تیم  کنیم،  اخذ  را  کارت« جام جهانی  »وایلد  آینده  نتوانیم سال  اگر 
تا  اما  نباشد  مربی  که  بگیرد  فنی تصمیم  کمیته  است  ندارد و ممکن  برنامه ای 

آن زمان همه بازیکنان باید از سرمربی فعلی تیم ملی تبعیت کنند.

المپیک انتخابی  مسابقه های 
انتخاب  نظر  مورد  افراد  همه  می شود.  اعالم  سرمربی  توسط  بازیکنان  اسامی 
مسابقه ها  برای  که  تیمی  اما  نیست.  هندبال  در  نسل  تغییر  زمان  االن  شده اند. 

چند  عالوه  به  داشتند  حضور  بحرین  در  که  هستند  همان هایی  شده،  دعوت 
انجام دادیم.  انتخاب اعضای تیم ملی »ب«  با  بازیکن جوان. ما تغییر نسل را 
باشیم  داشته  نسل  تغییر  تدریج  به  بتوانیم  تا  می زنند  اردو  اصفهان  در  آن ها 
و  دارند  کافی  شایستگی  همه  هستند  ملی  تیم  در  االن  که  بازیکنانی  اگرچه 

می توانند چندین سال دیگر هم عضو تیم ملی کشور باشند.

تاسیس سالن 6 هزار نفری

کنیم  دنبال  را  پایتخت  در  سالن  ساخت  پیگیری  که  بودیم  کرده  تعهد  قبال   
اما هم  ببریم.  نتوانستیم کار را جلو  اما به دلیل مشکالت و محدودیت وقت، 

اکنون ساخت یک سالن آبرومند در دستور کار است.
فرماندار شهرری،  تهران،  فرماندار  بانک صادرات،  با مدیرعامل  رابطه  این  در 
ارتباط  مدیرکل مسکن و شهرسازی تهران و همچنین دفتر ریاست جمهوری 

خوب ایجاد شد تا با فدراسیون هندبال این طرح استارت زده شود.  
زمینی حدودا معادل 3 قطعه 4 هزار متری مشخص شده که در بلوار آزادگان 
برای  هندبال  برای  فقط  نه  اما  شود  ساخته  مجهز  سالن  یک  هندبال،  برای  تا 
مسئول  اما  است.  موضوع  این  پیگیر  هم  بسکتبال  فدراسیون   رشته ها،  تمام 
تامین  مهم  است.  هندبال  فدراسیون  ابتدا،  همان  از  که  طور  همان  پیگیری 

بودجه است که بانک صادرات آن را برعهده گرفت.
 به محض اینکه مشکالت زمین حل شود صفر تا صد از هزینه های ساخت را 

بانک صادرات تقبل می کند. ان شاءاهلل این قدم بزرگ به زودی اجرایی شود.
جهانی  استانداردهای  آخرین  با  نفری  هزار   6 سالن  یک  که  است  نظر  در 
و  طراحی  به  نسبت  تجهیز  شرکت  طریق  از  شدم  مسئول  بنده  شود.  ساخته 

اقدام کنم آماده سازی نقشه عملیاتی این سالن 

ابوالحسن فخرمهدوی آقایان دکتر فرامرز خالقی و سید 
 درنشست خبری فدراسیون

اقیانوسیه انتخابی آسیا و  ایران در مسابقات  نایب قهرمانی 
 برای المپیک 2016 ریو 
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  IAE  تندیس طالیی  
  دردست دکتر شجاعی 

مرکز تحقیقات چشم پزشکی بصیر در سال 1383 شروع به کار کرد و به موفقیت های 
متعددی دست پیدا کرد.

برخی از  فعالیت های مرکز تحقیقات طی این سال ها عبارتند از:
در  آنها  نتایج  انتشار  و  نیازهای کشور  با  مطابق  و  متعدد  پژوهش های  *انجام 

المللی.  مجالت و منابع علمی معتبر داخلی و بین 
نتایج تحقیقات مرکز به صورت سخنرانی های  *ارائه تجربیات، نوآوری ها و 

المللی. بین  علمی توسط چشم پزشکان بصیر در مجامع معتبر 
تجربیات  گذاشتن  اشتراک  به  هدف  ماهیانه)با  علمی  های  نشست  *برگزاری 
شدن  روزآمد  خاص،  بیماران  برای  پزشکی  شورای  یکدیگر  با  پزشکان  چشم 

دانش و مهارت چشم پزشکان(. 
با مراکز دانشگاهی و چشم پزشکان سایر کشورها. *همکاری علمی 

*فراهم کردن زمینه مناسب پژوهشی برای دانشجویان پزشکی
Rapid Research Education )RRE(

و  روز  دانش  انتقال  هدف  با  »بصیر«  پزشکی  چشم  علمی  مجله  *انتشار   
تجربیات   چشم پزشکان مرکز به چشم پزشکان اقصی نقاط کشور.

*تألیف کتب و بروشورهای متعدد برای آموزش بیماران و پزشکان و غیره
بین  جایزه  بصیر  تحقیقات  مرکز  شد  باعث  ها  فعالیت  و  نتایج  این  مجموع 
در   2015 سال  در  را   International Arch of Europe)IAE( المللی 
مدیرعامل  عنوان  به  شجاعی  احمد  دکتر  و  کند  خود  آن  از  آلمان  فرانکفورت 

این مرکز جایزه مذکور را دریافت نمود.
ادامه  با  اصولی  موافقت  پژوهش،  و  تالش  دهه  یک  از  پس  مرکز  این  اکنون 
فعالیت این مرکز تحت عنوان: »مرکز تحقیقات سالمت چشم بصیر« در شورای 

و  درمان  بهداشت  )وزارت  کشور  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  گسترش 
آموزش پزشکی( صورت پذیرفت و این مرکز رسمًا در جمع مراکز تحقیقاتی 

و پژوهشی کشور در حوزه پزشکی قرار گرفت. 
دو شهر  در  تهران  بر  بصیر عالوه  پزشکی  مرکز چشم  که  است  ذکر  به  الزم 

»شیراز« و »کرمان« دارای شعبه است.
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افتخاری اعطای نشان دکترای 
 و شهروند افتخاری کرمان 
پروفسور مجید سمیعی به 

پروفسور  ارزنده  خدمات  و  کرمان  استان  علمی  های  ظرفیت  به  ویژه  توجه  پاس  به 
اعطا شد.  کرمان  استاندار  توسط  او  به  کرمان  افتخاری«  »شهروند  نشان  مجید سمیعی، 
به  نوروفیزیولوژی  رشته  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  افتخاری«  »دکتری  همچنین 

ایشان اهدا گردید. 
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سفر  در  کرمان  در  سمیعی  پروفسور  دانش  و  علم  بنیاد  تاسیس  تفاهم نامه 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  دکتر  و  سمیعی  پروفسور  مشترک 
توسعه مدیریت و  معاون  دلیری،  امضا شد. دکتر علیرضا  به کرمان  جمهوری 
منابع معاونت علمی درباره سفر مشترک پروفسور مجید سمیعی، چهره علمی 
علمی  مدال  و  جایزه  ده ها  دارنده  و  ایرانی  جراح  پرافتخارترین  و  بین المللی 
و  اعصاب  مغز  علوم  حیطه  در  دانش  مرزهای  گسترش  زمینه  در  بین المللی 
به استان کرمان،  فناوری رییس جمهوری  دکتر سورنا ستاری معاون علمی و 
معاون  ستاری  دکتر  بین  که  جانبه  چند  تفاهم نامه  این  اساس  بر  کرد:  اظهار 
رییس  و  کرمان  استاندار  سمیعی،  پروفسور  جمهور،  رییس  فناوری  و  علمی 

تخصصی  مرکز  یک  ایجاد  است،  شده  منعقد  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تهران،  و  آلمان  هانوفر  اعصاب  و  مغز  تخصصی  مرکز  ذیل  اعصاب،  و  مغز 
افتتاح   در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد که این مرکز تا یک سال آینده 
مرکز  این  راه اندازی  اهداف  درباره  دلیری  دکتر  برسد.  برداری  بهره  به  و 
با  افتتاح می شود  به زودی  که  تهران  هانوفر و  مرکز  میان  تعامل  ایجاد  گفت: 
متخصصان جنوب کشور به ویژه استان کرمان، از اهداف  این مرکز است و بر 
همین اساس، تعدادی از متخصصان پزشکی کرمان به صورت بورسیه و برای 

انجام تبادالت علمی فراگیرتر در این مرکز فعالیت خواهند کرد. 

پروفسور 
سمیعی  مجید

در کرمان

بنیاد علم و دانش پروفسور  امضای قرارداد ساخت نخستین مرزعه حیوانی کشور، تاسیس 
و  ایران  اعصاب  و  مغز  نابغه  به  کرمان  افتخاری  شهروند  نشان  اعطای  کرمان،  در  سمیعی 
جهان و بازدید از یک گروه خودروسازی در کرمان برای بررسی حضور جهانی محصوالت 
از جمله دستاوردهای سفر یک روزه پروفسور سمیعی و دکتر ستاری معاون علمی و  آن، 

فناوری رییس جمهوری به استان کرمان بود.
مشترک  سفر  درباره  علمی  معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  دلیری  علیرضا  دکتر 
و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  دکتر  و  المللی  بین  علمی  چهره  سمیعی  مجید  پروفسور 
دانشگاه  در  نشستی  نخست  سفر،  این  در  گفت:  کرمان،  استان  به  رییس جمهوری  فناوری 

نخستین »مرزعه حیوانی« کشور در کرمان
با هیئت  پروفسور سمیعی  با حضور دکتر ستاری و  باهنر کرمان 
قرارداد  آن،  ادامه  در  و  شود  برگزار  دانشگاه  مسووالن  و  رییسه 

ساخت نخستین مزرعه حیوانی کشور به امضا رسید.
 Animal( وی درباره این قرارداد گفت: از آنجا که مزرعه حیوانی
Farm(، برای پیشبرد برنامه های آزمایشگاه ها، مراکز پژوهشی 
معاونت  بنابراین  دارد،  فراوانی  اهمیت  داروسازی  و  علمی  و 
باهنر  دانشگاه  همکاری  با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
در  بار  نخستین  برای  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  کرمان 

کشور، این مرکز را در استان کرمان تاسیس خواهند کرد.
کشور  حیوانی  مزرعه  نخستین  ساخت  قرارداد  رو،  همین  از 
دانشگاه  رییس  معاونت علمی و  از  نمایندگی  به  اینجانب  توسط 

علوم پزشکی کرمان و رییس دانشگاه شهید باهنر امضا شد.
حیوانی  مزرعه  نخستین  ساخت  اعتبارات  درباره  دلیری  دکتر 
میلیارد و 500 میلیون   22 این مرکز،  کشور، گفت: برای ساخت 
این میان، معاونت علمی  از  تومان سرمایه گذاری شده است که 
پروژه خواهد داشت  این  در  مالی  تومان حمایت  میلیارد   6 مبلغ 
و دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه باهنر کرمان نیز مابقی 

این اعتبار را فراهم خواهند کرد.
معاون توسعه انسانی و منابع معاونت علمی همچنین گفت: برای 
از  متشکل  خصوصی  شرکت  یک  حیوانی،  مزرعه  این  ساخت 
می  تاسیس  کرمان  پزشکی  علوم  و  باهنر  های  دانشگاه  اساتید 
 49 و  بود  خواهد  پروژه  این  سهام  درصد   51 صاحب  که  شود 
دو  اختیار  در  نیز  کشور  حیوانی  مزرعه  نخستین  سهام  درصد 

دانشگاه کرمانی قرار خواهد گرفت.

تصویری از مرکز INI در شهر هانوفر آلمان

کرمان  سمیعی«در  پروفسور  علم  تاسیس»بنیاد 
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 دکتر سمیعی کیست؟
پروفسور سمیعی ایجاد کننده زیر شاخه ای از جراحی مغز، به نام جراحی 
روش  کننده  ابداع  مغز  میکروسکوپی  جراحی  زمینه  در  و  است  مغز  قاعده 
های تازه و بی نظیری بوده است. وی مدتها ریاست مجمع جهانی جراحان 
در  حاضر  حال  در  او  کار  محل  داشته،  عهده  بر  را  جهان  اعصاب  و  مغز 
INI است. در  هانوفر آلمان و در انستیتوی بین المللی دانش نورولوژی یا 
این  ساختمان  شود.  می  انجام  مغز  های  جراحی  ترین  پیچیده  موسسه  این 
انستیتو از لحاظ معماری، شاهکار محسوب می شود، چرا که به پیشنهاد دکتر 
سمیعی آرشیتکت ها آن را به شکل مغز انسان ساخته اند. پروفسور سمیعی 
یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب و بنیانگذار رشته جراحی قاعده 
جمجمه در جهان است. برخی از کتب تالیف شده توسط ایشان عبارتند از:

Pneumoenzephalo-Tomographie
 Aspects Modicales de la Chirurgie des Nerfs
Periphriques
The Cranial Nerves
Traumatology of the Skuall Base
Surgery in around the Brain Str
M and the Third Ventricle
Scull Base Surgery
 Nerve Lesions Modeme Verfahren der Rekonstruktion
von
 knochenstrukturen Gefab-und Nervennaht sowie
Peripheral
international Skull Base Congress 1 Proceeding of the
Surgery of the Sellar Region and Paranasal Sinuses
Surgry of Skull Base Meningiomas
Surgery of the Clivus

پرفسور مجید سمیعی چهره ماندگارسال 1385 
استادان  از  شد  معرفی  ماه  آبان   22 روز  که 
به  ایشان  حال  شرح  که  است  جهانی  برجسته 

اختصار در پی می آید :
سال  ماه  مرداد  در  سمیعی  مجید  پروفسور 
ای  خانواده  در  رشت  شهرستان  1316در 
فرهنگی چشم به جهان گشود وی پس از اتمام 
برای   1335 سال  در  کشور  در  متوسطه  دوران 
و  کرد  سفر  کشور  از  خارج  به  تحصیل  ادامه 
رشته  در  وتوانست  شد  ساکن  غربی  آلمان  در 
تحصیل  به  دانشگاه  در  وپزشکی  بیولوژی 
را  تخصصش  و  تحصیل   وادامه  شود  مشغول 
نظر  تحت  اعصاب  و  مغز  جراحی  رشته  در 
پروفسور کورت شورمن تکمیل واعتالء بخشد 
وسرانجام در سال 1349 دراین رشته حائز شد. 
او در سال 1351 به درجه استاد تمامی جراحی 
جراحی  که  جا  آن  واز  شد  نایل  واعصاب  مغز 

مغز به دلیل فوق العاده پیچیده بودن آن وارتباط 
با اعصاب حسی و حرکتی در سایر اندام ها به خصوص صورت تاثیرداشت 
موجب شده  عامل  همین  بود.  همراه  عوارضی  با  نیز  انجام عمل جراحی  و 
رنج  و  آالم  کاهش  و  سالم  زندگی  بخشیدن  و  نقیصه  این  رفع  برای  او  تا 
همنوعان اش دست به مطالعات گسترده ای در خصوص ساختار پیچیده مغز 
بزند تا بلکه روشی بیابد تا هم عوارض عمل جراحی پس از مغز کاهش یابد 
باز گردند.  انسان ها به زندگی توام با سالمت  وبه صفر برسد وهم این که 
تحقیقات  و  مطالعات  سلسله  پی  در  توانست  که  خورد  رقم  چنین  داستان 

علمی، نخستین جراحی میکروسکوپی مغز را در سال 1356در دنیا ابداع و به 
سرانجام برساند وی اولین پزشکی بود که توانست عمل جراحی قاعده جمجه 
ابداع نماید که بسیار مورد توجه پزشکان جهان قرار گرفت. عطش  را در دنیا 
را درقالب  تا دانش و تجربه خویش  به مردم موجب شد  به خدمت  پروفسور 
برای  دهد.  انتقال  دنیا  جراحان  دیگر  به  آموزشی  های  دوره  ی  ها  برگزاری 
ایرانیان دنیا همین بس که با همت پروفسور سمیعی امروزه در تمام کشور های 
جهان انجمنی تحت عنوان جراحان قاعده جمجمه با 1200جراح حاذق تشکیل 
از طریق  مغز  قاعده جمجمه  علمی، جراحی  کنگره  قالب  در  که هر سال  شده 
پروفسورهستند و  پروژکشن، شاهد آخرین دستاوردهای علمی جراحی  ویدئو 
را  عمل جراحی وی  مستقیم  به صورت  بسته  مدار  های  دوربین  از  استفاده  با 

مشاهده و باتکنیک های جدید پزشکی و آموزشی می بینند .
بیمارستان  ترین  تخصصی  گرفت  تصمیم   1350 دردهه  که  سمیعی  پروفسور 
انسان است را  آلمان که معماری آن شبیه مغز  جراحی مغز را در شهر هانوفر 

تامین کند و خوشبختانه در این کار هم موفق شد.
آلمان  هانوفر  واعصاب  مغز  جراحی  1367کرسی  سال  در  سمیعی  پروفسور   
قاعده  های  انجمن  جهانی  فدراسیون  ریاست  عنوان  با  زمان  وهم  پذیرفت  را 
در  وی  خدمات  پاس  به  آلمان  سال صدراعظم  این  در  شد.  برگزیده  جمجمه 
جراحی مغز واعصاب نشان درجه یک دولت آلمان غربی را به وی اعطا نمود. 
و  کتاب   13 قالب  در  تاکنون  خودرا  علمی  ادبیات  مجموعه  سمیعی  پروفسور 
برای جراحان  مرجع  ترین  مهم  که  است  کرده  منتشر  علمی  200مقاله  از  بیش 

مغز واعصاب دنیا به شمار می آید.
پروفسور سمیعی، در خصوص این که مهم ترین اهدافش از آموزش متخصصان 
ایرانی چیست گفت: »می خواهم تازه های پزشکی در زمینه مغز واعصاب هر 
دردهه  که  سمیعی  پروفسور  شود«.  منتقل  ایران  عزیزم  کشور  به  تر  سریع  چه 
1350 تصمیم گرفت تخصصی ترین بیمارستان جراحی مغز را در شهر هانوفر 
در  خوشبختانه  و  کند  تامین  را  است  انسان  مغز  شبیه  آن  معماری  که  آلمان 
مغز  جراحی  کرسی   1367 سال  در  سمیعی  پروفسور  شد.  موفق  هم  کار  این 
فدراسیون  »ریاست  عنوان  با  زمان  وهم  پذیرفت  را  آلمان  هانوفر  واعصاب 
جهانی انجمن های قاعده جمجمه«برگزیده شده در این سال صدراعظم آلمان 

آلمان  دولت  یک  درجه  نشان  واعصاب  مغز  درجراحی  وی   پاس خدمات  به 
خودرا  علمی  ادبیات  مجموعه  سمیعی  پروفسور  نمود.  اعطا  وی  به  را  غربی 
تاکنون د رقالب 13 کتاب و بیش از 200مقاله علمی منتشر کرده که مهم ترین 
مرجع برای جراحان مغز واعصاب دنیا به شمار می آید. پروفسور سمیعی، در 
خصوص این که مهم ترین اهدافش از آموزش متخصصان ایرانی چیست گفت: 
»می خواهم تازه های پزشکی در زمینه مغز واعصاب هر چه سریع تر به کشور 

ایران منتقل شود«.  عزیزم 

دکتر طاهر، مهندس رزم حسینی، دکتر ستاری و دکتر حقدوست در مراسم اعطای دکتری افتخاری به پروفسور سمیعی
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عالی کمیساریای  نمایندگان   
 سازمان ملل متحد

باهنر در دانشگاه شهید 
 

استانداری،  خارجی  مهاجرین  و  اتباع  کل  اداره  کارشناسان  حضور  با  نشستی 
امور  فناوری و آقای یوسف زاده، مدیر  دکتر احتشام زاده، معاون پژوهشی و 
فرهنگی، به همت گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهید باهنر 

در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه  چهارشنبه 5 اسفندماه 94 برگزار شد.
خوش  ضمن  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون  زاده  احتشام  دکتر  ابتدا 
مختلف  های  رشته  در  را  دانشگاه  علمی  های  ظرفیت  میهمانان،  به  آمدگویی 
پشتوانه  به  هنر  و  کشاورزی  پایه،  علوم  مهندسی،  و  فنی  علوم  انسانی،  علوم 
تحصیل  موانع  رفع  جهت  اندیشی  هم  خواستار  و  برشمرد  قدمت  سال  چهل 
اتباع خارجی ازجمله مشکل اقامت و شهریه تحصیل به ویژه برای اتباع افغان 
شد. در ادامه نماینده بخش حمایتی کمیساریای عالی سازمان ملل اعالم نمود: 
انتخاب  امتیازاتشان  بر اساس  پناهندگان کرمان و یزد در سال اخیر  از  نفر   48

شده و بورس دریافت نموده اند.
باهنر، زمان  ایرانی محصل در دانشگاه شهید  وی پیشنهاد داد به متقاضیان غیر 
فراخوان DAFI )بورس کشور آلمان به پناهندگانی که حداقل امتیاز را کسب 

نموده اند( اطالع رسانی شود.
همچنین  و  افغانستان  دولت  توسط  افغانستان  در  کار  و  کسب  فضای  ایجاد 
جمله  از  خارجی  اتباع  به  تحصیلی  وام  اعطای  جمله  از  بیشتر  تسهیالت 
تقاضاهای اداره کل اتباع است که توسط کارشناسان اداره کل اتباع و مهاجرین 
دانشجوی   40 به  نزدیک  حاضر  حال  در  ذکراست  شایان  شد.  مطرح  خارجی 
غیر ایرانی در دانشگاه شهید باهنر و 400 دانشجوی غیر ایرانی در استان کرمان 
آمادگی  عالی  کمیساریای  نماینده  نشست  این  پایان  تحصیلند.در  به  مشغول 

خود را جهت حمایت از برنامه سفر مشترک سال آینده اعالم نمود.

 دفاع از اولین  رساله دکتری
در رشته  فرآوری و بازیافت مواد

مقطع  در  مواد  بازیافت  و  فرآوری  رشته  دانشجوی  اولین  شاهچراغی،  هادی  سید 
دکتری از رساله خود با عنوان »مدل سازی سینتیکی فرآیند تولید نانو ذرات اکسید 
خیاطی  غالمرضا  دکتر  و  رنجبر  محمد  دکتر  کرد.  دفاع  لیچینگ«  محلول  از  مس 
داوران  نوروزیان  دکتر  و  پازوکی  دکتر  و  داشتند  برعهده  را  رساله  این  راهنمایی 
و  شفیعی  دکتر  عهده  به  رساله  این  راهبری  کمیته  مسئولیت  همچنین  بودند.  رساله 
دکتر صرافی بود. هادی شاهچراغی در مورد اهداف و جنبه های نوآورانه پژوهش 

خود گفت:
در بازارهای جهانی، ارزش اقتصادی یک گرم نانو ذره اکسید مس تقریبا صد برابر 
ارزش یک گرم مس کاتدی است. اما امروزه در دنیا، نانوذرات به صورت ناپیوسته 
و اغلب در مقیاس آزمایشگاهی تولید می  شود. با توجه به وجود معادن غنی مس در 
به عنوان یک محصول جانبی،  اکسید مس در معادن  نانوذرات  پیوسته  تولید  کشور، 
باشد.  داشته  همراه  به  معدن  و  صنعت  برای  زیادی  بسیار  اقتصادی  ارزش  می تواند 
انجام شد.  نانوذرات در معادن و در دو بخش  با هدف بسترسازی تولید  این رساله 
در بخش اول، یک مدل دینامیکی نوین با هدف کنترل فرآیند استخراج حاللی مس 
الکترولیت خروجی  از  می توان  فرآیند،  کنترل  از  پیشنهاد شد. پس  مقیاس صنعتی  در 
فرآیند استخراج حاللی مس برای تولید نانوذرات اکسید مس استفاده کرد. در بخش 
تعیین مدل مکانیسم سینتیکی واکنش های حالت جامد  برای  نوین  دوم، یک روش 
کنترل  همچنین  و  حرارتی  تجزیه  روش  به  نانوذرات  تولید  فرآیند  کنترل  هدف  با 

ارائه شد. تولیدی  نانوذرات  زینترینگ 
علوم  دانشکده  رئیس  و  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  رنجبر، عضو  محمد  دکتر 
و فنون نوین، در مورد روند تأسیس دانشکده علوم و فنون نوین گفت: در راستای 
صنعت  بنیان   دانش  توسعه  برای  فنآوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  های  برنامه 
در  ای  رشته  بین  ماهیت  با  نوین  های  رشته  در  متخصص  نیروی  آموزش  کشور، 
های  پتانسیل  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  کشور  مطرح  دانشگاهای  کار  دستور 
علمي و امکانات آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان 

وزارت  و  دانشگاه  امنای  هیات  تصویب  با  کشور،  شرق  جنوب  در  مادر  دانشگاه 
نوین  فنون  و  علوم  ای  رشته  بین  دانشکده  تاسیس  برای  علمی  سازی  بستر  علوم، 
از سال 1386 توسط پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه به عنوان مجری دوره ها با 
فراهم  رایانه  و  ریاضي  فیزیک،   علوم،  مهندسی،  و  فنی  دانشکده  سازنده  همکاری 
گردید.  فعالیت رسمي آموزشي دانشکده از سال 1391 با  پذیرش دانشجو  در سه 
محیط  مهندسي  و  مواد  بازیافت  و  فرآوری  مواد(،  )نانو  فنآوری  نانو  دکتری  دوره 

زیست  آغاز گردید.
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 دفاع از اولین رساله دکتری
 در رشته حسابداری

 امین حاجیان نژاد، اولین دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر در 
مقطع دکتری، از رساله خود تحت عنوان »ارائه یک چارچوب مفهومی برای 
مفهومی حسابداری در  مبنای چارچوب  بر  اجتماعی شرکت ها  گزارشگری 
ایران« دفاع کرد. دکتر پورحیدری به عنوان راهنما و دکتر بهارمقدم به عنوان 
این پروژه حضور داشتند. همچنین دکتر خدامی، دکتر حقیقت و  مشاور در 

دکتر شکیبایی داوران این رساله بودند.
اجتماعی و محیطی  برای گزارشگری  آنجایی که هیچ چارچوب مفهومی  از 
شرکت ها در ایران وجود ندارد، تعیین کلیات یک چارچوب مفهومی برای 
از  بر اساس چارچوب مفهومی حسابداری  اجتماعی شرکت ها  گزارشگری 
دانشگاه  این رساله محسوب می شود. شایان ذکر است  نوآورانه  جنبه های 
رشته  دکتری  مقطع  در  کشور  جنوبشرق  در  و  کرمان  استان  در  باهنر  شهید 

حسابداری جزو اولین ها است.

خارج  ایرانیان  امور  استانی  »شورای  کشور،  از  خارج  مقیم  فرهیخته  همشهری 
از کشور در کرمان« در راستای دو رویکرد »خدمت محور« و »فرصت محور« 
دولت محترم فعالیت خود را آغاز نموده است. این شورا که با ریاست استاندار 

محترم کرمان، وحمایت وی همراه است.
نیاز  مورد  در خدمات مختلف  تسهیل گری  برای  در رویکرد »خدمت محور«، 
با کرمان وکرمانی  این عزیران  ارتباط  برقراری  از کشور و  کرمانی های خارج 
اقتصادی و  ها تالش می نماید و در رویکرد »فرصت محور«، در زمینه های 
سرمایه گذاری و همکاریهای علمی و آموزشی به دنبال ایجاد فضای ارتباط 

و تعامل می باشد. 
ایجاد گرو ه های دوستی، سازمان  برنامه های شورا دراین راستا:  از جمله 
های غیر دولتی مردم نهاد در حوزه های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، 
نمایشگاه های  در  برگزاری و مشارکت  غیره  اقتصادی، خیریه و  اجتماعی، 
کرمانی  های  همایش  برگزاری  کشور،  از  خارج  در  استان  های  توانمندی 
های خارج از کشور در استان و هر برنامه پیشنهادی دیگری که به تقویت 
اقتصادی،  دستاوردهای  و  نخبگان  بین  موجود  های  رابطه وگردش ظرفیت 

علمی و آموزشی منجرشود را می توان برشمرد.
از  خارج  مقیم  ایرانیان  با  تعامل  و  ارتباط  ایجاد  خصوص  در  خوشبختانه 
سمت  به  کرمان  باهنر  دانشگاه  رئیس  علمی،  مختلف  های  زمینه  در  کشور 
و  محترم  استاندار  توسط  مذکور  شورای  آموزشی  و  علمی  کمیته  رئیس 
راستای  در  کمیته  این  استان،  دانشگاههای  محترم  روسای  سایر  عضویت 
و  علوم  زمینه های  در  کشور  از  خارج  مقیم  کرمانی  متخصصان  شناسایی 
فناوری و به وجود آوردن تعامل برای انتقال علم و فناوری به استان، زمینه 

مشورت و همکاری با متخصصان ایرانی را فراهم آورده است.
بدون شک حضور هر یک از شما بزرگواران در کنار ما تسهیل کننده طی 

ما را  با همراهی خود،  از شما می خواهیم  بود.  استان خواهد  مسیر توسعه 
در مسیر توسعه استان یاری نمائید. جهت برنامه ریزی برای ارتباط و تعامل 
بیشتر خواهشمند است کاربرگ مربوطه را در تارنمای دانشگاه شهید باهنر 

ایمیل فرمایید. تکمیل و به کمیته علمی و آموزشی 
 

فراخوان شناسائی و جذب 
متخصصین کرمانی های مقیم خارج از کشور 

محصوالت  صادرکنندگان  به  تسهیالت  فقره  هفت   94 سال  تیرماه  ابتدای  از   
کشاورزی رفسنجان به میزان 27 میلیارد و 860 میلیون تومان پرداخت کرده است.این 
میزان تسهیالت در کرمان 38 میلیارد تومان، سیرجان 34 میلیارد تومان و زرند 3 میلیارد 

و 200 میلیون تومان بوده است.
 این مدیریت با هماهنگی وزارت  جهاد کشاورزی 200 میلیارد تومان تسهیالت برای 

صادرکنندگان محصوالت استان کرمان اختصاص داد که 90 درصد این تسهیالت 
معادل 180 میلیارد تومان  مربوط به پسته، حدود هفت درصد مربوط به خرما و مابقی 
راست،  همین  در  که  است  ذکر  به  الزم  است.  کشاورزی  محصوالت  سایر  به  مربوط 
اتاق بازرگانی لیست افراد متقاضی واجد شرایط را تهیه کرده است و افرادی که دارای 
کارت بازرگانی و سابقه فعالیت موفق صادراتی هستند برای دریافت تسهیالت به بانک 

کشاورزی معرفی می شوند.

 ۲00 میلیارد تومان  تسهیالت بانک کشاورزی در کرمان

کسب  جهت  کشور،لطفا  از  خارج  مقیم  کرمانی  متخصصان  و  نخبگان 
http.//www. نشانی:  به  باهنر  شهید  دانشگاه  وبگاه  به  بیشتر  اطالعات 

uk.ac.ir  مراجعه فرمایند.
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کوهبنان شناخت

دانشنامه جامع کرمان تدوین 
منطقه  ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  مدیریت 
»دانشنامه  تدوین  طرح  کشور"کرمان"،  جنوبشرق 
سلسله  کردن  عملیاتی  با  را  کرمان«  استان  جامع 
نشست  کرد.  آغاز  شناخت،  کرما  های  نشست 
ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  عزم  شناخت  کوهبنان 
سلسله  ظل  در  کشور)کرمان(  شرق  جنوب  منطقه 

نشست های »کرمان شناخت« بود.
ارتقاء  همچون  اهدافی  بر  تکیه  با  نشست  این   
کیفی  و  کمی  توسعه  عمومی،  فرهنگ  سطح 
نشاط  ارتقاء  نیز  و  فرهنگی  فضاهای  و  ها  فعالیت 

اجتماعی، سیاسی و ملی با استفاده از ابزارها، شیوه 
ها و فعالیتهای علمی و فرهنگی و بر پایه باورهای 
مذهبی، با حضور کلیه مسئولین عالی رتبه سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، دکتر امیرخانی، معاون 
روابط  مدیرکل  نیا،  عارف  و  ایران  ملی  کتابخانه 
عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران، رزم حسینی، استاندار کرمان و معاونین 
وی و همچنین مسئولین عالی رتبه استانی، جمعی 
از فرهیختگان جامعه علمی، فرهنگی وهنری استان 
و شهرستان کوهبنان در 7 مرداد ماه 1394 برگزار 
سلسله  از  نشست  نخستین  برنامه،  این  گردید. 
تدوین  محوریت  با  شناخت«  »کرمان  های  نشست 

»دانشنامه جامع استان کرمان« بود.
جنوب  منطقه  ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  مدیر 
شرق کشور در بخشی از سخنرانی آغازین خود با 
»دانشنامه  داشت:  اظهار  مذکور  آرمانهای  به  اذعان 
ارزشمندترین  از  یکی  نوعی  به  کرمان«  جامع 
آینده ای نزدیک می تواند به  اسنادی است که در 
صورت جامع در همه حوزه ها و همه ابعاد، آثار و 
عنوان  به  و  آورد  گردهم  را  استان  مفاخر  همچنین 

آیندگان عرضه نماید. به  المعارفی ارزشمند  دایره 
تلفیق  و  فرهنگ  حوزه  در  تالش  آبادی  محمود 
اقتصاد و فرهنگ را برنامه موثری در مثلث توسعه 
و  تعامل  با  آن  معبر  از  تا  دانست  استان  فرهنگ 
با  هایی  مدخل  مختلف،  های  رشته  عالمان  ورود 
سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی،  رویکردهای 
به منصه ظهور رسد و  و همچنین صنعت و معدن 
روشنای راه محققان و مولفان آینده مان باشد. وی 
نخستین  عنوان  به  کوهبنان  شهرستان  انتخاب  علل 

شناخت«،  های»کرمان  نشست  برگزاری  مرکز 
نظرداشتن  در  و  مرکزگرائی  مدیریت  از  خروج 
کم  های  شهرستان  معنوی  و  مادی  های  قابلیت 

بیان نمود. برخوردار استان 
این  دیگر  سخنران  حسینی،  کرمان،رزم  استاندار 
عرف  "من  قدسی:  حدیث  گفت:  وی  بود.  مراسم 
نفسه فقد عرف ربه" را مصداق تالش آگاهی نسل 
جوان به هویت خویش و تاییدی بر برگزاری چنین 
موفقیت  از  بخشی  ایشان  دانست.  هائی  نشست 
تاریخ، تمدن، سنت  یک کشور را مرهون شناخت 
را  نوع  این  از  جلساتی  و  کرد  عنوان  فرهنگ  و 
نهایتا  و  جامعه  آگاهی  ارتقاء  جهت  در  راهکاری 
مان  سرزمین  برومند  جوانان  در  خودباوری  ایجاد 
دانشنامه  »تدوین  داشت:  اظهار  وی  کرد.  بیان 
جامع استان کرمان« موجب جهانی سازی کرمان و 
سرمایه های فرهنگی و مادی اش، بر تارک هستی 
است و تداوم برگزاری این گونه نشست ها  امری 
می  کشور،  فرهنگی  اهداف  پیشبرد  در  ارزشمند 

باشد.
نشست »کوهبنان شناخت« به شهرستان »کوهبنان-  
دانشمندانی  و  عارفان  مهد  استان«،  فرهنگی  بام 
کوهبنانی،   ابوحامد  کوهبنانی،  الدین  برهان  چون 
ابواسحاق کوهبنانی، دکتر سیدمحمود روح االمینی 
نامی و جهانی پرداخت.  و دیگر عالمان و عارفان 
ای  ابنیه  و  نوستالوژی  فضایی  با  شهرستان  این 
از جمله شهرستان های شاخص و  به فرد  منحصر 

البته کم برخوردار استان پهناور کرمان است. 
اهم اهداف مدیریت مرکز کرمان در برگزاری این 
های  نشست  سلسله  قالب  در  آن  تداوم  و  نشست 

- متولد: کرمان
- کارشناس ارشد مردم شناسی 

- کارشناس مرکز اسناد و کتابخانه ملی کرمان 

علیخانی اعظم 
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های  داده  تجمیع  و  رسانی  اطالع  اصلی  هدف  بر  عالوه  شناخت  کرمان 
استانی جهت تدوین »دانشنامه جامع استان کرمان«، به شرح ذیل است:

آن  مردم  به  ملی و وظائف و خدماتش  کتابخانه  اسناد و  معرفی سازمان   -
و  کمی  ارتقاء سطح  در  مردمی  و  بومی  های  مشارکت  و جذب  شهرستان 

سازمان  منابع  کیفی 
- شناسائی قابلیت ها و مشکالت شهرستان و کمک به رشد همه جانبه آن 

و ثبت در دانشنامه استانی
مناسب  تسهیالت  ایجاد  و  مدیریت  در  گرائی  تمرکز  فرهنگ  از  خروج   -

برای مشارکت شهروندان شهرستانی در زیست فرهنگی 
آن  با  استان  فرهنگی  و  علمی  نهادهای  و  ادارات  میان  تعامل  و  پیوند   -

شهرستان و ارتقاء هم افزائی علمی و عملی. 
با  ملی،  وکتابخانه  اسناد  سازمان  معاون  امیرخانی،  دکتر  مراسم،  ادامه  در 
تکیه بر هدف اصلی برگزاری این نشست تصریح کرد: "فلسفه و تصمیم بر 

و  تجمیع  و  استانها  اطالعات  پراکندگی  از  خروج  استانی  دانشنامه  تدوین 
نشانی  نویسی،  دانشنامه  که  کرد  تاکید  وی  است.  مذکور  های  داده  تمرکز 
بدین  باشد.  فرانسه می  آن، کشور  بارز  مثال  و  است  بلوغ فکری جامعه  از 
و  علم  در  عظیم  تحولی  فرانسه  المعارف  دایره  گذاری  پایه  که  صورت 
فرهنگ این کشور به وجود آورد و نهایتا موجبات ظهور انقالب فرانسه را 
شد،  خواهد  تمام  روزی  ما  کشور  نفت  "باالخره  گفت:  وی  آورد".  فراهم 
به  نیز رو  ارزشمند کوهبنان در قدیم  از معادن  برداری  بهره  همان گونه که 
از  نقره - دیگر  افول گذاشته است. همچنان که کشور آرژانتین - سرزمین 
معادن نقره اش تنها خاطره ای به جای مانده است. ولی فرهنگ تمام نشدنی 
نام  نام ها هستند که ماندگارند، همچنان که  است. هزار سال دیگر هم این 
کرمانی  ابوحامد  الدین  افضل  کوهبنان،  مقیم  عارف  ولی،  اهلل  نعمت  شاه 

وزیاد دیگری از فرهیختگان بر جبین کوهبنان و تاریخ ایران باقیست."
گردید،  ختم  شهریار  استاد  از  شعری  بیت  قرائت  با  امیرخانی  دکتر  سخنان 
از  یکی  »مارکوپولو«  زمان  از  و  گذشته  از  ظاهرا  که  ام  شنیده  گفت:  وی 

استاد  بیت  این  راستا  همین  در  که  است  بوده  »توتیا«  کوهبنان  محصوالت 
شهریار را تقدیم تان می کنم؛ 

به دوچشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت       
 که زکوی او غباری به من آر توتیا را"

و  عالمان  از  نفر   5 سخنرانی  با  شناخت«  »کوهبنان  نشست  تخصصی  بخش 
 600 سالن  در  نشست،  نخست  نیمروز  در  متفاوت،  در5حوزه  علوم  مطلعان 
نفره تاالر ارشاد آن شهرستان برگزار گردید. در آغاز بخش تخصصی، دکتر آل 
طه، عضو هیئت علمی و ریاست دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان سخنرانی 
خود را به بیان دارایی های طبیعی، منابع غنی معدنی و اقلیمی منطقه و تکیه بر 
ابعاد فرهنگی کوهبنان اختصاص داد و در ادامه به ارائه راهکارهائی در زمینه 
و سپس  پرداخت  شهرستان  آن  گردشگری  و  فرهنگی  گذاری  سرمایه  توسعه 
به  کوهبنانی،  ابواسحاق  جهان،  برجسته  ریاضیدان  علمی  شخصیت  معرفی  با 
دانشگاه  درآن  کتبش  بودن  مرجع  و  هاروارد  دانشگاه  نزد  وی  علمی  شهرت 
ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  هایش  صحبت  پایان  در  و  نمود  اشاره 

ابواسحاق  جایگاه  تبیین  و  پاسداشت  در  المللی  بین  همایشی  برگزاری  به  را 
کوهبنانی دعوت کرد. دکتر اکبری عضو هیات علمی دانشگاه باهنر در جایگاه 
شهرستان  اجتماعی  مسائل  اهم  از  را  مهاجرت  نشست،  تخصصی  سخنران 
کوهبنان دانست. وی کوهبنان را یکی از شهرستان های به شدت مهاجرفرست 
نام برد وگفت :" طبق نظریات اجتماعی، دافعه مبدا و جاذبه مقصد علت بارز 

این مهاجرت هاست که بحث دافعه در شهرستان کوهبنان مبتنی بر مسائل 

مهاجرت  منجربه  شهرستان  این  های  محرومیت  است.  معیشتی  و  اقتصادی 
در  دلبستگی  ایجاد  وی  است".  شده  بهتر  زندگی  شرایط  و  کار  یافتن  برای 
ایجاد رضایتمندی  بر عواملی چون  تکیه  با  بومی شان  منطقه  به  نسبت   مردم 
ایجاد  زندگی،  تسهیالت  و  رفاهی  امکانات  ایجاد  نیز  و  اقتصادی  اجتماعی، 
افراد  ایجاد حس هویت مکانی در  با مکان و  افراد  بین  پیوند عمیق احساسی 

را از موثرترین موانع مهاجرت دانست.
نژاد،  هاشمی  مقاله  عنوان  دانشنامه"  تدوین  های  چالش  و  ها  "ضرورت 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه باهنر بود. وی نبود مرجع موثق و دقیق در حوزه 
استان  در  نویسی  دانشنامه  امر  بر  ضرورت  بارزترین  را  کرمان  معرفتی  های 
دانست. بنا بر پیوند دیرپای و ناگسستنی آب و حیات در هر اجتماع، "تمدن 
این  در  بود.  نشست  تخصصی  بخش  در  مقاله  عنوان  دیگر  کوهبنان"،  قناتی 
قسمت برشان، پژوهشگر آب و قنات استان کرمان به ایراد سخنرانی پرداخت 
بودن آن گونه  ابتر  نشانه  را  فقدان بحث تمدن آب در چنین نشست هایی  و 
دیگر سخنران بخش تخصصی نشست، سیدمحمدعلی  کرد.  قمداد  ها  نشست 
بیان  تفصیل  به  را  کوهبنان  تسمیه  وجه  شناسی،  کرمان  مرکز  مدیر  گالبزاده، 
از  را  اشیاء خود  میالد  از  پیش  دوم  هزاره  در  کوهبنان  "مردم  افزود:  و  نمود 
خود  از  خارج  جهان  به  که  داشتند  تولیداتی  و  کردند  می  تهیه  سنگ  تراش 
تاریخی  رویدادهای  روانشناسی،  نظریات  به  اشاره  با  وی  کردند".  می  صادر 
منطقه  ماندگار  های  چهره  پرورش  در  محیط  موثر  های  زمینه  را  کوهبنان 
توصیف کرد.در پایان بخش تخصصی نشست کوهبنان شناخت، دکتر کاظمی، 

 رونمایی از تمبر »37 سال وعظ و خطابه« آیت اهلل جعفری توسط استاندار
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آزاد  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  رئیس  و  علمی  عضوهیئت 
و  کوهبنانی  فتوحی  تاریخی  و  علمی  شخصیت  بررسی  به  کرمان،  اسالمی 
بیان تفسیر سوره یوسف اثر ارزشمند آن دانشمند پرداخت. رویکرد فرهنگی 
خود  در  نیز  را  دیگری  مختلف  های  بخش   ، شناخت  کوهبنان  نشست 

بود. جانمایی کرده 
برگزاری رونمایی تمبر "37 سال وعظ و خطابه" آیت اهلل سید یحیی جعفری 

کوهبنانی، امام جمعه کرمان از جمله برنامه های این بخش بود.

رونمایی تمبر »37 سال وعظ و خطابه«
 آیت اهلل جعفری

استاندار کرمان و جناب  آقای رزم حسینی،  استقرار  با  این مراسم 
رتبه  عالی  مسئولین  از  جمعی  و  نیا  عارف  آقای  امیرخانی،  دکتر 
یادگار  به  های  نوشته  خط  تا  گرفت  صورت  جایگاه  در  استانی 
مانده این بزرگواران، مهر تائیدی بر فعالیت های انقالبی و تالش 
شهرستان  ارزشمند  چهره  آن  جعفری،  اهلل  آیت  ارزشمند  های 
ارزشمندی  هدیه  مراسم  این  در  باشد.  کرمان  استان  و  کوهبنان 
نماینده  به  سازمان،  ریاست  از  نیابت  به  امیرخانی  دکتر  توسط 
برنامه های جانبی نشست،  آیت اهلل جعفری هدیه گردید.از دیگر 
با محتوای اسناد، کتاب ها،  برپائی نمایشگاههای مختلف و متنوع 
پایان نامه ها، آثار هنرمندان برجسته استانی و بومی، معرفی شهدا، 
شناختی  مردم  ابعاد  نیز  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مفاخر، 
دستی  صنایع  و  طبیعی  محصوالت  و  پوشاک  خوراک،  نظیر  ای 
معرفی  فرهنگی،  های  برنامه  از  قسمت  این  در  بود.  شهرستان 
عموم  بازدید  مورد  شهرستان  مادی  غیر  و  مادی  فرهنگی  میراث 
قرار گرفت و ضمن آن، معرفی شهدا، هنرمندان و افتخارآفرینان 

انسانی  های  سرمایه  ماندگار  جایگاه  و  ارزش  منطقه،  فرهنگی  و  علمی 
نشست  ارزشمند  میهمانان  عصرگاهی  مراسم  پایان  در  گردید.  یادآور  منطقه 
تاریخی و مذهبی  ابنیه  اماکن و  از  اتفاق راهنمایان گردشگری شهرستان،  به 
بر  بالندگی  و  شادمانی، شعف  از  مملو  با خاطری  و  کردند  بازدید  کوهبنان، 
برنامه های یک روزه  از  حسن دارایی های آن مرز وبوم، ره توشه ای نکو 

برچیدند. کوهبنان  نشست 

 

که  دارند  اذعان  اند  دیده  "را  ابرها  کنار  اي  فیلم سینمایي" خانه  که  کساني 
اثر متفاوتي است و با سوژه اي جدید و خاص از زاویه  این فیلم داستاني 
یک  بار  نخستین  براي  و  کند  مي  نگاه  مقدس  دفاع  به  شگفت  و  بدیع  اي 
خود  هاي  حرف  بیان  دستمایه  را  جبهه  پشت  از  دراماتیک  بسیار  موقعیت 
نمي  تظاهر  و  ریا  گوید،  نمي  دروغ  نیست،  غریبه  فیلم  است.  داده  قرار 
شکل  فیلم خوب  ابتداي  تعلیق  ندارد.  تشریفاتي  و  شعاري  برخورد  و  کند 
گرفته و علیرغم این که این فیلم نخستین کار بلند سینمایي کارگردان است 
و  دیدني  اثري  شیرین  و  ظریف  طنز  و  روان  تقریبا  هاي  بازي  در  توانسته 
اصلي  هاي  شخصیت  و  است  انساني  بسیار  فیلم  داستان  بیافریند.  جذاب 
رزمندگان  از خانواده هاي  دزدي  براي  از یک طرف  طبیعي هستند،  کامال 
آمده اند و از طرف دیگر ارزش هاي انساني در وجودشان زنده است و 
همین باعث مي شود تا بدون تعارف و ظاهر سازي از خالل داستان 
دادن  نمایش  بدون  ها  خانواده  از  سوژه  چند  دلنشین  و  نرم 

زائری  محمدرضا 
- متولد: کرمان

- تحصیالت حوزوی: خارج فقه و اصول 
-  دکتری ادیان از دانشگاه بیروت

نویسنده و پژوهشگر فرهنگی  -

هنر هفتم 
ایران نقد های سینمای معاصر 
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»رستاخیز«کیست؟ فیلم  مخاطب 
 

در مقابل تصویري که امثال داعش از اسالم ارائه مي کنند، الزم است تصویر 
صحیح و درستي از اسالم ناب محمدي )ص( ارائه شود و در این میان حادثه 
کربال به عنوان نقطه اساسي معارف و معاریف مکتب اهل بیت)ع( جایگاهي 
متمایز دارد. شناخته شدن مظلومیت عاشورا در سطح جهان مقدمه ظهور است 

مي  قیام  مظلومیت جدش  منتقم  عنوان  به  امام عصر  که  زماني  و 
آن  خواهي  خون  فریاد  الحسین  یالثارات  نداي  با  یارانش  و  کند 
مظلوم غریب را سر مي دهند باید به طور طبیعي مردم جهان فهم 
و درک و شناخت عمومي و اجمالي از حادثه کربال داشته باشند.
مروز و در عصر رسانه و ارتباطات که زبان بین المللي انتقال پیام 
زبان تصویر و سینماست الزمه تحقق این هدف ساخته شدن فیلم 
تصویري  و  هنري  آثار  این  باید  و  است  رستاخیز  همچون  هایي 
با ادبیات و عناصر بصري و طبق فهم  به زبان مخاطب جهاني و 
ها  قرن  دلیل  به  ما  دیگر جریان مذهبي  از سوي  او ساخته شود. 
محدودیت و انزواي تحمیلي از سوي حکام جور معموال به داخل 
چنداني  تجربه  و  بوده  معطوف  خود  فرهنگي  و  فکري  مرزهاي 
ندارد  المللي  بین  زبان  به  باورهاي خود  و  افکار  انتقال  زمینه  در 
و تنها تجربه هاي اندکي که پس از انقالب اسالمي در این زمینه 
شناسایي  و  کشف  براي  تازه  هایي  فرصت  آرام  آرام  است  بوده 
فیلم  تجربه  ترتیب  دهد.بدین  مي  قرار  ما  روي  پیش  مسیر  این 
مخاطب  به  عاشورا  حادثه  معرفي  راه  در  قدمي  باید  را  رستاخیز 
المللي  بین  ارتباط  برقراري  براي  اي  تجربه  و  جهاني  گسترده 
آن  به  هم  انتقادهایي  ما  همه  طبیعي  طور  به  هرچند  و  دانست 
المللي  بین  مخاطب  براي  فیلم  این  کنیم  توجه  باید  ولي  داریم 
ساخته شده و بدون شک هر کار تازه اي اشکال ها و ابهام هایي 
دارد و در کنار نقاط قوت فراوان از نقاط ضعف نیز خالي نیست.
مهم ترین موضوع براي فهم این فیلم این است که هر اثر هنري و 
ارتباطي را باید با مخاطب آن ارزیابي کرد. دنیا فقط قم و تهران 
نیست و این فیلم براي مخاطب محدود و مشخص هیئتي ساخته 
با  المللي  بین  مخاطب  زاویه  از  فیلم  دیدن  اساسا  است.  نشده 

دیدن آن از چشم مخاطب داخلي کامال فرق دارد.
 من هم از خاستگاه مخاطب هیئتي و مذهبي با فیلم مشکل دارم 
سینمایي  روضه  و  تصویري  مصیبت  ذکر  یک  دیدن  براي  اگر  و 
که  اي  بیننده  براي  ولي  شوم.  نمي  راضي  بنشینم  آن  تماشاي  به 
تا کنون حتی اسم امام حسین)ع( را نشنیده برخي جزئیات اصال 
و  المللي  بین  فضاي  با  ما  که  است  این  مشکل  ندارد.  اهمیت 
زبان مخاطب جهاني فاصله داریم و گاهي حتی مسائل و دغدغه 
فاصله  جهان  در  رایج  عیني  و  ملموس  هاي  واقعیت  با  هایمان 

دارد.
آیا به این فکر کرده ایم که شاید کساني در این سو و آن سوي دنیا 
منتظر باشند تا نخستین بار نام زیباي فرزند پیامبر)ص( را از رستاخیز بشنوند 
این  آیا حق  آشنا شوند؟  این طریق  از  اش  غریبانه  و شهادت  مظلومیت  با  و 
مخاطبان نیست که این فیلم را ببینند؟ ما چگونه آنان را از این فرصت محروم 
مثبت  نقاط  به  نباید  فیلم  طبیعي  هاي  ایرادها و ضعف  کنار  در  آیا  کنیم؟  مي 
توانیم  مي  زباني  چه  به  ما  را  ها  ارزش  این  کرد؟  توجه  آن  متعدد  و  فراوان 
به مردم و مخاطبان گوناگون برسانیم؟ آیا این خدمت و تالش ارزشمند کار 

کوچک و ساده اي است؟

صحنه هاي جنگ و جبهه ابعاد خاصي از حماسه فرزندان امام 
و انقالب روایت شود.

گرچه فیلم در برخي پالن ها مي توانست واقع نمایي بیشتري داشته باشد 
انقالبي کامال  و  ارزشي  پیام هاي  رایج در  اغراق  از شعار و  اما در مجموع 
در  اما  شود  مي  کند  قدري  ریتم  ها  سکانس  برخي  در  گرچه  و  است  دور 
دارد.  مي  نگه  خود  با  پایان  تا  را  تماشاگر  که  دارد  جذابي  روند  مجموع 
از  و  گرفته  خیلي خوب شکل  حیاط  در  رسول«  »سید  مادر  هاي  مونولوگ 
نقاط عطف فیلم است و زمینه معرفي عظمت روحي این مادر است که همه 
چیز را مي داند اما بروز نمي دهد و موضوعاتي مانند کت و شلوار دامادي 
که به آرزوهاي یک مادر پیوند خورده به خوبي تماشاگر را متقاعد مي کند 
که قهرمان اصلي داستان در واقع همین مادر است نه دو بازیگر مشهوري که 

تا آخرین بخش هاي داستان با آنها روبرو بوده ایم.
با حس و حال تماشاگران منطبق  فیلم کامال  پایان قدرتمند و هنرمندانه 

پایش  زیر  و  شود  مي  خم  پایین  به  رو  دوربین  وقتي  و  است 
و  بزرگي  مقابل  در  کند  مي  احساس  هم  فیلم  تماشاگر  بیند،  مي  را 

اداي  نیز  فیلم  این  انداخت.  به زیر  باید خم شد و سر  این مادر  بزرگواري 
مقاومت  و  ایستادگي  جبهه  پشت  در  ها  سال  که  کساني  همه  به  است  دیني 
کرده و براي نسل هاي آینده خود افتخار آفریده اند اما کمتر دیده شده اند.
کار  خانواده  عموم  براي  جذاب  و  سالم  فیلم  یک  پیداکردن  که  زماني  در 
آساني نیست تماشاي این فیلم غنیمتي است که نباید به آساني از دست داد. 
نتیجه اي دارد که همه  با زحمت سید جالل دهقاني و همراهانش  فیلم  این 
اعضاي خانواده را راضي خواهد کرد، از بازي شیرین و خاطره انگیز دختر 
شهید  خانواده  محیط  در  سارق  دو  موقعیت  دراماتیک  کشش  تا  خردسال 
فضایي فراهم کرده که فیلمي جذاب و مفرح و در عین حال سالم و مطمئن 
را با همه اعضاي خانواده به تماشا بنشینید، شک نکنید که این خانه دیدن 

دارد.
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گاهی این سؤال مطرح می شود که چه راز و رمزی در تاریخ کرمان نهفته است که مستشرق دل آگاهی 
چون » ژان اوبن« می گفت: کسی که تاریخ کرمان را به درستی بخواند مانند آن است که تاریخ همه 
جهان را خوانده باشد. تردید نداریم که تاریخ این دیار، به عنوان خّطه ای که شکنج چهره اش رّد پای 
همه روزگار است گستره در خور توجهی دارد، اّما به راستی تا آن حّد که »ژان اوبن« می گوید؟ با 
توّرقی به تاریخ و پرسه ای در کوچه پس کوچه های روزگاران، درستی سخن این ایران شناسی برجسته 
فرانسوی را در می یابیم، زیرا تاریخ این کهن سرزمین سه ویژگی عمده دارد که آن را از همتایان و 
اقتصادی و جغرافیایی،  به دلیل موقعیت  این که کرمان  ایّام جدا می کند. نخست  همراهانش درگذر 
همواره جوالنگاه رویدادهای طبیعی بوده و هرگز سر آرام بر بالین نگذاشته است. یک روز طوفان های 
بیدادگر کویری با همراهانی از شن ها، شهر و روستایی را در خود مدفون کرده اند، روز دیگر زمین لرزه 
های مهیب، قلب زمان را بلرزه در آورد و در یک چشم بهم زدن همه چیز را به کام مرگ کشید، در 
همین گیرودار، چهره خشمگین قحطی رخ نمود و قوت الیموت این مردم را گرفت و آنها را چنان در 
حیرت و حسرت فرو برد که کاهگل دیوارها را می تراشیدند تا کاه آن را به مصرف علیق برسانند یا به 
قول افضل کرمانی، اگر سگی بر انسانی چیره می شد، او را می خورد و اگر انسانی بر سگی غلبه می 
کرد، بر عکس و عجبا که این کاروان غم زده را گاه طاعون و وبا و تیفوئید نیز همراهی می کردند در 
این هنگامه، ورود طاعون های مهاجمی چون »اسکندر«، »محمود افغان«، »نادر« و سرانجام »خان قاجار« 
آخرین توان این دیار را می گرفت و پرده سیاهی از ستم بر سر شهر می کشید، آن گونه که هنوز گرد و 
غبار سّم ستوران »اسکند«ر بر چهره »قلعه دختر« شهرمان سنگینی می کند، محله »پامنار«، با مناره ای از 
سر بی گناهان یادآور فرمان »نادری« است، »قلعه محمود« تداعی کننده حضور ناستوده ای چون »محمود 
افغان« و باالخره چشم خانه ای به نام کرمان، تصویری وحشتناک از بیدادگری های »خان قاجار« است.
اما شاه بیت غزل ماندگاری کرمان همین جاست که نه تنها در برابر آن همه بار سنگین درد و رنج و ستم 
و اندوه سر خم نکرد بلکه هر بار ققنوس وار از میان خاکستر خود برخاست و حیات مجدد خویش را 

آغاز کرد و بانگ پایداریش اینگونه در پهنه روزگاران طنین افکند که: 

       ســــرافراز باد ایـــن درخت همایون 
  که از این ســــرنگونی نشد ســـــر، نگونش

و مهم تر از آن، دامان این دیار پروردگاه مردان و زنانی شد که فرزانگی و بزرگی با نام آنان تعبیر می شود 
نامدارانی چون »ابوعبداهلل عیسی ماهانی«، »بحرهنی«، »افضل کرمانی«، »ابی الفخر کرمانی«،  »عماد« و 

»خواجویی« که تصویر کرمان و کرمانی را این گونه به آیینه زمان سپرد.

                               حدیث عـشق زما یادگار خواهد ماند            
                            بساط شــــوق زما استـــوار خواهد ماند

اّما نکته مهم این است که بساط شوق یاد شده ، خیلی پیش از این گسترده شده بود و نیاکان ما با حضور 
در عرصه فرهنگ و تجارت و اقتصاد، پیشگامی خود را در این زمینه ها به رخ تاریخ کشیدند و نام این 
دیار را بلند آوزاه ساختند، از جمله این بالندگی ها، تاریخ یازده هزار ساله اقتصاد و تجارت و پیشینه 
فرهنگی آن است که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این که به همراهِی فرهنگ و اقتصاد و 
تجارت اشاره می کنم به این دلیل است که بر اساس مستندات آورده شده در کتاب »تاریخ اقتصاد و 
تجارت کرمان، از هرازه نهم پیش از میالد« این نکته مهم و گرانقدر را یادآور شده ام که اگر اختراع خط 
را به عنوان نخستین گام در شکل گیری پیکره فرهنگ بپذیریم، آن وقت می توان گفت، این دو مورد از 
هزاره های پیش از میالد، با یکدیگر در تعامل بوده اند، زیرا بر اساس کشفیات » تپه یحیی« که یکی از 
مراکز تاریخی و باستانی کرمان است، موقعیت اقتصادی کرمان موجب پیدایش خط گردید. توضیح این 
که »لمبرگ کاراوفسکی« در کاوش های خود از این تپه باستانی و در یکی از اتاق ها به 88 لوح برخورد 
کرد که روی 8 تای آنها خطوط و نقش هایی دیده می شد، او به اتفاق یک گروه کارشناس جهانی، به 
رمز گشایی پرداخت و به دو نتیجه رسید، نخست این که این خط نوشته ها نشان می دهد که کاهنان و 
بازرگانان کرمانی برای ثبت و ضبط اطالعات مربوط به کاالهای صادراتی، مرتبط با بازرگانان و هدیه 

های مردمی مربوط به کاهنان، این لوح نوشته ها را اختراع کرده اند.

زاده سیدمحمدعلی گالب 
- متولد: کرمان

- کارشناس روانشناسی / کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
- پژوهشگر حوزه تاریخ و ادب کرمان 

- رئیس مرکز کرمان شناسی 
- رئیس مرکز ایران شناسی - شعبه کرمان                       
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. ثانیًا آزمایش »کربن 14« نشان می دهد که این لوح به عنوان اولین گام در راه 
اختراع خط 400 سال پیش از سومریان درست شده اند، لذا می توان گفت، مردم 
کرمان، پیشگام اختراع خط در جهان بوده اند. در همین رابطه می توانید اطالعات 
کامل تر را در کتاب یاد شده دریافت کنید، کتابی که در خصوص مطالب درج 

شده و چگونگی شکل گیری آن توضیحاتی داده می شود.

این کتاب چگونه شکل گرفت؟
چهار سال قبل و در سال 90 آقای محسن جالل پور، رئیس کنونی اتاق ایران و 
رئیس اتاق کرمان، اظهار عالقه کردند که تاریخچه ای از وضعیت اقتصادی کرمان 
تهیه شود، خواسته ایشان را پذیرفتم و از همان زمان کار این اثر شروع شد. البته 
از  با چنین گستره ای  این است که روزهای آغازین، تصور نمی کردیم  واقعیت 
کار روبه رو باشیم هر چند در گذشته کتاب هایی که مورد مطالعه و انتشار قرار 
گرفته بود، فیش برداری شده و پشتوانه خوبی در اختیار ما بود اما کاری که شروع 
کردیم در نهایت 4 سال به طول انجامید. تهیه این اثر، کار بسیار دشوار وزمان بری 
بود، آن گونه که چهار سال، هر روز قریب 18 ساعت کار آن به طول انجامید البته 
در این مدت من تنها به کار پژوهش و نوشتن مشغول بودم و یک گروه 7 نفره، 
کار تایپ، ویرایش وموارد دیگر را انجام می دادند نکته مهمی که در این زمینه 
وجود دارد این است که خوشبختانه هم زمان با شروع نگارش این اثر، کارگاه ما 
هم تجهیز شده بود. یعنی همه منابع و کتاب هایی که فکر می کردیم باید مورد 
استفاده قرار گیرد را در اختیار داشتیم و نسبت به محتویات آن ها آگاهی کامل 
وجود داشت زیرا تقریبًا از 1351 یعنی چهل سال قبل که کار نویسندگی در رادیو 
و مطبوعات و بعد کار تألیف و راه اندازی مرکز کرمان شناسی و سازمان اسناد را 
انجام دادم تقریبًا همه کتاب هایی که نکاتی در مورد کرمان و مقوله های مختلف 
آن از قبیل اقتصاد و تجارت داشت را مطالعه و فیش برداری کرده بودم. عالوه 
بر این 250 جلد کتاب در مورد کرمان چاپ کرده و 28 جلسه تألیف کردم که 
اگر همه آنچه عرض شد را به عنوان پشتوانه این اثر در نظر بگیریم به این نتیجه 
می رسیم که این کار به بیش از ده سال زمان نیاز داشت که در فرصت زمانی 4 
ساله ای خالصه شد. توضیح دیگر در اینکه 1500 صفحه کتاب یاد شده از میان 
6 هزار صفحه مطلب موجود استخراج شد در حالی که اگر می خواستیم همه آن 
مطالب را جمع آوری و تدوین کنیم حداقل 6 جلد کتاب می شد که آن را در 

حجم فعلی خالصه کردیم.

کتاب چند فصل دارد؟

»کتاب تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان از هزاره نهم پیش از میالد« 23 فصل دارد 
ایم. شاید جالب  که در فصل اول به موقعیت کرمان در پیش از تاریخ پرداخته 
باشد که بدانیم نخستین سرنخ تجارت کرمان در کوهبنان و در هزاره نهم پیش 
از میالد به دست آمده است. مستند ما پژوهشی است که »هوکراید« جغرافیدان 
برجسته آلمانی در این منطقه انجام داده و به تیغ ریزه هایی دست یافته و معتقد 
است با توجه به آزمایش کربن 14 این تیغ ریزه ها اوالً متعلق به نه هزار سال پیش 
از میالد مسیح است و نکته مهم دیگر این که در کوهبنان به این همه تولید از این 
دست، نیاز نبوده و به نظر می رسد  رابطه ای تجاری بین »کوهبنان« و تمدن های 

بزرگ آن روز وجود داشته است.
 عالوه بر این در تمدن »هلیل« هم شاهد شگفتی هایی هستیم از جمله پژوهش 
های »کارلوفسکی«، که همان گونه که ذکر شد در یکی از اتاق های »تپه یحیی« 

لوح هایی پیدا کرد که تعدادی از آن ها کاماًل سالم بود. 
آنها را مورد آزمایش کربن 14 قرار داد و دریافت که، خطوط متعلق به بازرگانی 
از  و  کردند  می  دیگر حمل  به کشورهای  کاال  رود«،  »هلیل  از حاشیه  که  است 
طرف دیگر این خطوط متعلق به 400 سال پیش از دست یافتن سومریان به خط 
است و او به این نتیجه می رسد که اولین قومی که در تاریخ به خط دست یافتند 
سومریان نبودند بلکه مردم کرمان بودند و این هنر از تمدن »هلیل« آغاز شد. البته 
او توضیحات مفصلی در مورد این که بر این لوح ها چه نوشته شده، انجام داده و 
اعالم می کند که مردم مالیاتشان را پرداخت می کردند یا گاهی به جای مالیات، 

گوسفند می دادند و جزئیات دیگری از این دست.
به نظر می آید مطالعه این کتاب بر شگفتی کرمانی ها و ایرانی ها از سابقه طوالنی 
و دیرپای فعالیت تجاری و اقتصادی در کرمان بیفزاید. عالوه بر این چند منطقه 

دیگر هم به عنوان مناطق اقتصادی و تجاری وجود داشته است.
 »شهداد«، »تل ابلیس« و »جیرفت« )به ویژه منطقه کنار صندل( که در آنجا سنگ 
تراشان ماهری بوده اند که به سفارش »انمرکار« حاکم »ارت« کار سنگ تراشی و 
تزئین کاخ های آن ها را انجام می داده اند. در »تل ابلیس« هم بر اساس پژوهش 
های»کالدول«، در 5 هزار سال پیش، مردمی زندگی می کردند که برای اولین بار 

به صنعت ذوب مس دست یافتند.

رونمائی از کتاب»تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان«توسط آیت اهلل موحدی کرمانی، مهندس باهنر، مهندس رزم حسینی و حجه االسالم مجید انصاری
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نکته قابل توجه این که به دلیل بارندگی اندک و کمبود آِب مردم »شهداد« از سنگ 
هایی که در اختیار داشته و یا از »بدخشان« افغانستان وارد می کردند، جواهراتی 
می ساختند و به بین النهرین و مراکز دیگر تمدن آن روز صادر و به جای آن، 
نیازهای اولیه خود را تأمین می کردند. همچنین، وجود درفش 5 هزار ساله شهداد، 
نشان از استقالل و پویایی اقتصاد و تجارت این سرزمین دارد که شرح کامل آن 

در فصل اول تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان آمده است.
در فصل دوم دوره تاریخي، کرمان به عنوان یکي از ارزشمندترین سرزمین هاي 
کشور شناخته شده. یعني هر جا نامي از سرزمین هاي پیشرفته آن روز به میان 
مي آید، حتمًا نام کرمان در میان آنها وجود دارد عالوه بر این وضعیت امنیتي، 
اقتصادي و تجاري کرمان در زمان هخامنشیان به گونه اي بود که کرمان خزانه 
دار ملکه هاي هخامنشي یعني» رته ستونا« و »آپاکیش« بوده که خود، نشان دهنده 
وضعیت بایسته اقتصادي کرمان است. به همین گونه  یا مي بینم در زمان ساسانیان 
که آذرماهان حاکم کرمان بوده، وضعیت اقتصادي این دیار آن قدر خوب بوده 
که مردم کرمان از طریق آذرماهان حاکم کرمان و بانی شهر ماهان، آنقدر پول به 
دربار انوشیروان فرستادند که نه تنها سد باب االبواب را بنا کرد بلکه با بقیه آن 
شهر استرآباد را هم ساخت. با آمدن اسالم و تغییرات گسترده اي که حاصل شد 
و جنگ هایي که رخ داد، اقتصاد و تجارت کرمان تقریبًا تا زمان سلجوقیان یعني 

قریب 4 تا 5 قرن هیچ گونه حرکتي نداشت.
 شاید به همین دلیل بود که »مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب« کتاب »دو قرن 
سکوت« را نوشت که براي کرمان، این زمان تا چهار قرن طول کشید اما از زمان 
»سالجقه«، که در فصل سوم کتاب به آن پرداخته شده، مجدداً حرکت گسترده اي 
را در عرصه اقتصاد و تجارت کرمان مي بینیم به گونه اي که در جایي از تاریخ 
آمده »عشور ابریشم کرمان 30 هزار درهم بود« و این رقم براي مالیات ابریشم در 
آن روزگار رقم بسیار باالیي بوده و نشان دهنده این است که این سرزمین داراي 
امام«  یا »مسجد  بوده است. وجود »مسجد ملک«  اقتصادي و تجاري  چه زمینه 
امروز و بناهاي دیگري که در زمان »سلجوقیان« ساخته شد و برخي از آنها از بین 
رفته و تنها »مسجد ملک« و محله »شاه عادل« بر جا مانده، نشان از رونق اقتصادي 

و پویایي تجارت کرمان دارد.
پایان  تا  »سلجوقیان«  روزگار  در  تجارت  و  اقتصاد  به  اثر  این  چهارم  فصل  در 
»صفویه« پرداخته شده است. در زمان »قراختائیان« با توجه به وجود بانوي حاکمي 
چون »ترکان خاتون«، کرمان پیشرفت هاي وسیعي داشته است. یکي از اقدامات 
اوساخت، دانشگاه قبه سبز است که زمینه اي براي رفت و آمد هم وطنان ما به 
کرمان بوده و تجارت و اقتصاد را رونق بیشتری بخشید. در زمان »صفویه« نیز 
شاهد رونق قابل توجه اقتصادي و تجاري کرمان هستیم. آن طور که »گنجعلیخان« 
و کاروانسراي آن نشان از رونق اقتصادي آن روز دارد. البته پیش از »صفویه« و در 
زمان »آل مظفر« و روزگار »تیموریان« هم تجارت اقتصاد کرمان تا اندازه اي رونق 
داشت. در زمان »افشاریه« تا »قاجاریه« رونق اقتصادي چنداني را شاهد نیستیم 
چرا که جنگ هاي »نادر« و هزینه هاي سنگیني که بر مردم تحمیل شد کار را به 
جایي رساند که برخي بزرگان کرمان براي پرداخت مالیاتي که »نادر« وضع کرده 
بود، حتي مجبور بودند دختران خود را بفروشند که در این مورد راجع به »محمد 

شفیع بردسیري« و ماجراي غم انگیز آن در کتاب مطالبي آمده است.
در زمان »قاجاریه« به دلیل فاجعه اي که »آقامحمدخان« به وجود آورد و خشت 
از خشت کرمان برداشت و بعد هم به »آقامحمدتقي« حاکم دست نشانده خود 
سفارش کرد هیچ گونه آباداني در کرمان صورت نگیرد، اقتصاد کرمان به قهقرا 
رفت اما با روي کار آمدن »فتحعلي شاه« و حکومت »ابراهیم خان ظهیرالدوله« 
و بعد از آن »اسماعیل خان نوري وکیل الملک«، بناهایي مانند مجموعه »ابراهیم 
خان« یا مجموعه وکیل ساخته شد که زمینه رونق اقتصادي را فراهم کرد. در این 
دوره، صنایع دستي کرمان از جمله شال و قالي، رونق قابل توجهي پیدا کرد اگرچه 

»قیام شالبافان« به سرنگوني حکومت »وکیل الملک دوم« منتهي شد.
اقتصاد کرمان از دوره »پهلوي« به بعد، از فصل ششم مورد واکاوي قرار گرفته 
است. در این مورد در فصل ششم کتاب، روزگار »پهلوي« و »انقالب اسالمي« 
آمده است. در روزگار »پهلوي« شاهد فعال شدن اتاق هاي بازرگاني در کشور، 
ملي شدن نفت، استقالي بانک مرکزي و مراودات اقتصادي با کشورهاي دیگر 
هستیم که این ها زمینه تداوم اقتصاد را فراهم کرد. در جمهوري اسالمي هم با 
توجه به راه اندازي واحدهاي مختلف اقتصادي مانند »مس سرچشمه«، مجتمع 
»گل گهر«، صنایع »مس شهید باهنر«، کارخانه »الستیک بارز«، »هواپیمایي ماهان« 

و ده ها طرح تجاري و اقتصادي، کرمان، رشد قابل توجهي پیدا کرد.

در فصل هفتم، مروري بر وضعیت شهرستان هاي استان داشته ایم. در این میان 
شهرستان »بم« به خصوص »نرماشیر« که در طول تاریخ پایگاه اقتصادي به شمار 
مي رفته و  بر سر راه ادویه قرار داشته، از رونق قابل توجهي برخوردار بوده است. 
شهرستان »انار«، تنها در جنگ جهاني و به دلیل اي نکه بر سر راه کرمان به تهران 
بوده، رونق اقتصادي و تجاري خوبي پیدا  داشته که نقش »خانواده امین« در این 

عرصه را نباید  فراموش کرد.
در شهرستان »بافت« شخصي با شهرت »شفیعي«، یکي از کساني است که زمینه 
ساز رونق اقتصادي بوده است در شهرستان »بردسیر« اگرچه روزگاري با وجود 
»تل ابلیس« ذوب مس انجام می شده اما مردم این دیار بعدها به اقتصاد کشاورزي 
مي  »بردسیر«  نویسد:  مي  تاریخ  جهت،  این  از  البته  که  شدند  مي  پایبند  خود 
تواند بخش عمده اي از نیازهاي کرمان را برطرف کند. قالي شهرستان »راور« و 
کشاورزي آن هر دو در گذشته وضعیت خوبي داشته اند. جیرفت به راستي هند 
کوچک ایران بوده و هست و به گذشته آن هم اشاره شد. شهرستان های »زرند« 
و »کوهبنان« به دلیل وجود معادن غني، رتبه باالیي داشته و دارد. »رفسنجان« با 
برخورداري از پایگاه مس سرچشمه و طالي سبز)پسته(، اقتصادي خود را رونق 
معدني  و  موقعیت کشاورزي  بودن  دارا  با  »شهربابک«  است. شهرستان  بخشیده 
و کرمان با داشتن ظرفیت باالي کشاورزي و صنعتي موقعیت خوبی داشته اند. 
اسنادي که در این کتاب آورده شده نشان می دهند که »سیرجان« در گذر زمان 

همواره پایگاه اقتصادی و تجاری معتبری بوده است. 
در فصل هشتم از این کتاب به راه، بازار و کاروانسرا پرداخته شده چرا که وجود 
ده ها کاروانسرا و بازار در شهرهاي مختلف استان و به خصوص »طوالني ترین 
راسته بازار جهان در کرمان«، نشان دهنده موقعیت اقتصادي مناسب در این شهر 
بوده است، مهر تأییدي که جهانگردان بر رونق اقتصادي کرمان در طول تاریخ 

زده اند.
در فصل نهم این کتاب نظر جهانگردان را در سفرنامه ها در مورد کرمان منعکس 
چون  دیگری  جهانگردان  است.  مارکوپولو  سفرنامه  قدیمي ترین،  ایم.  کرده 
نظرهاي  اظهار  برخي  و  آمدند  کرمان  به  غیره  و  »جکسون«  »کمپفر«،  »تاورنیه«، 
متفاوتی کرده اند که نشان از موقعیت بسیار برجسته اقتصادي کرمان دارد، مثاًل 
»تاورنیه« به چیني سازي در کرمان اشاره کرده و معتقد است »چیني کرمان« از 
»چیني فرانسه« هم بهتر است و یا »چارلز عیسوي« از »پتوي کرمان« یاد کرده و به 
همه کساني که به کرمان مي آیند، توصیه مي کند حتمًا از پتوي کرمان خریداري 
در  و  ارزشمند  آفریدهای  از دست  یکی  عنوان  به  کرمان«  »شال  مورد  در  کنند. 
اطالعاتی  نیز  ارزشمند  دیار  این  و محصوالت  تولیدات  سایر  و  قالي  خصوص 

درج شده است.
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مروري بر بخش هاي دیگر کتاب
در فصل دهم کتاب به طور مفصل از معادن کرمان سخن گفته شده 
با این توضیح که کرمان بهشت زمین شناسان و »معدن کاران« است. 
در فصل یازدهم صنایع دستي و دست آفریده هاي کرمان به گونه 
ای گسترده مورد بررسي قرار گرفته که شال و قالي اصلي ترین 
آنهاست اما در این میان از تولیدات عشایر هم غافل نبوده ایم. در 
قسمتي از این فصل به اساتید نفش آفرین در فرش کرمان اشاره 
شده و فصل دوازدهم هم به موقعیت عشایر در اقتصاد و تجارت 
اختصاص یافته است. عالوه بر آنچه که ذکر شد، فصلي از این 
کتاب به مالیات تعلق دارد که در آن ماجراهاي مختلفي از جمله 
ضرب المثل »شاه بخشیده، شیخ علي شاه نمي بخشد« که نشانی 
از ستم دیگری به مردم کرمان است. همچنین مالیات هایي چون 
مالیات »گوشخري »و نقش مالیات در رونق یا تخریب اقتصادي 

کرمان به طور مفصل آمده است.
این  ملحقات  سایر  و  بورس  بیمه،  ها،  بانک  گمرک،  تاریخچه 
مجموعه در فصل دیگري ذکر شده و تاریخچه اتاق بازرگاني نیز 
از قریب صد و چند سال قبل به طور مشروح آمده و از نخستین 
کساني که در راه اندازي اتاق نقش داشته اند، یادي شده است.در 
فصل دوازدهم، به شرح حال بازرگاناني که از گذشته هاي دور 
یعني روزگار »صفویه« و حتي پیش از آن در کرمان فعالیت داشتند 
مانند »خواجه کریم الدین« تا قرن اخیر که بزرگاني چون »هرندي«، 
»آگاه«، »نظري« و غیره این راه را ادامه دادند، پرداخته شده است. 
فصل سیزدهم نیز به »بناهاي ماندگار« اختصاص یافته  چرا که تقریبًا 
80 درصد بناهایي که به عنوان »بناي خیر« در کرمان ساخته شده 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بخش اقتصادي یا تجاري کرمان 

مربوط مي شود. 

مراودات اقتصادي کرمان با شهرهاي همجوار 
با توجه به رابطه اي که از جهت اقتصادي همواره بین کرمان و 
یزد وجود داشته فصلي از این کتاب به تعامل تجاري یزد و کرمان 

اختصاص یافته که بخشي خواندني و قابل توجه است.
 عالوه بر این در تاریخ کرمان به شخصیت هایي برمي خوریم 
که هم پزشک بودند و هم تاجر، یا سیاستمدار و تاجر بودند و 
یا فرهنگي و تاجر بودند مانند »میرزا رضا کرماني« که به خرید 
و فروش شال  اشتغال داشت یا »فؤاد کرماني« شاعر بزرگ که 
او نیز در »کاروانسراي جر«)گود( به خرید و فروش پشم مشغول 
بود و یا پزشکاني مانند »دکتر ناصر، »دکتر سام زاده« و دیگران که 
کار مشترک پزشکي، اقتصادي و تجاري انجام داده اند. در یکي از 
فصل ها به مسائل متفرقه اقتصاد و تجارت هم پرداخته شده و 
شاید جالب باشد که بدانیم روزگاري گربه کرمان به عنوان یکي از 
کاالهاي صادراتی مطرح بوده و برخي از جهانگردان تعدادی از آنها 

را  با خود مي بردند و بهره قابل توجهي به دست مي آوردند. الزم 
به ذکر است که عالوه بر این موارد به شخصیت هایي نیز اشاره شده که اگرچه کرماني 
نبوده اند اما به رونق اقتصادي این شهر کمک قابل توجهي کرده اند مانند »تیمو«، »ترگم 
کمال« و دیگراني که از کشورهاي دیگر به کرمان آمدند و در رونق اقتصادي کرمان سهم 

به سزایي داشتند.

جایگاه کارآفرینان در توسعه اقتصادي و تجاری کرمان 
براي انجام این بخش از پژوهش بیش از 300 ساعت مصاحبه و گفتگو با بزرگان 
عرصه اقتصاد و تجارت در سراسر جهان صورت گرفت که از این طریق توانستیم 
فصلي به نام کارآفرینان را هم منظور کنیم. در این فصل شخصیت هاي برجسته 
اي مثل » دکتر حسین یاسایي« که چندي قبل از ملکه انگلیس لقب »سر« دریافت کرد 
را شناسایي کنیم که یکي از افتخارات اقتصادي کرمان است، عالوه بر این همه کساني 
که در باروري اقتصادي کرمان نقش داشته اند به طور شایسته اي مورد توجه قرار 
گرفته اند و شرح حال شان آمده است. در این کتاب به نکات جالب دیگري نیز توجه 
شده از جمله اهمیت گیاهان دارویي کرمان آن گونه که »پّلیني« مي گوید: »بلوتومي« 

فرمانده یوناني مصر پس از »اسکندر«، مقدار قابل توجهي از گیاهان دارویي کرمان را 
به مصر برد و در آنجا به رونق کشاورزي خود کمک کرد. نقش حنا و دیگر تولیدات 

کرمان در عرصه تجاري و اقتصادي هم مورد توجه قرار گرفته است.

بازخوردهایي از کرماني هاي مقیم سایر نقاط ایران و جهان 
زماني که این کتاب را در دست تالیف بود، از شخصي به نام »صرام«، اطالعات قابل 
توجهي به دست آوردم. صرام حدود 80 – 90 سال قبل در کرمان تجارت داشته و از 
بانیان اتاق بازرگاني کرمان بوده. وقتي با پسر ایشان که مقیم آمریکاست تماس گرفتم، 
بسیار استقبال کرد و گفت منتظرم این کتاب بیرون بیاید تا به آمریکایي ها بگویم  شما که 
فکر مي کنید ما ایراني ها صاحب فرهنگ نیستیم و گاهي ما را کم به حساب مي آورید، 
بدانید که ما تنها در گوشه اي از کشورمان 11 هزار سال تاریخ اقتصاد و تجارت داشته ایم.

 با این حساب مي توان به انتشار جهاني این اثر هم فکر کرد و شاهد استقبال ایراني ها 
و کرماني هاي مقیم سایر کشورها از این اثر بدیع باشیم.

الزم به یادآوری است که ناشر این اثر، اتاق بازرگانی کرمان وعرضه کننده آن در 
تهران، فروشگاه های مؤسسه اطالعات است.
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آمده  عمل  به  تطبیقی  مقایسه  در  گفت:  تویسرکانی  دکتر 
به  مربوط   )WIPO(معنوی مالکیت  جهانی  سازمان  سوی  از 
عملکرد سال 2014، جمهوری اسالمی ایران به عنوان 20 اداره 
درصد   5/18 رقمی  دو  رشد  نرخ  با  جهان  در  اختراع  ثبت  برتر 

معرفی گردیده است.
ثبت  تویسرکانی، معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان  دکتر 
افتتاحیه کارگاه آموزشی ملی  اسناد و امالک کشور که در مراسم 
افزود:  کرد،  می  سخنرانی  همایش  اختراع،  ثبت  همکاری  معاهده 
به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به عنوان متولی 
حقوق مالکیت صنعتی در کشور مراتب قدردانی و سپاس خود را 
از دکتر فرانسیس گری مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی به 
خاطر تالش ها و همکاری های ارزنده وی در گسترش و اعتالی 
حقوق مالکیت معنوی در سطح جهان خاصه منطقه آسیا اقیانوسیه 
از جمله همکاری در تدارک برگزاری این کارگاه تخصصی ابراز 
بشر  زندگی  پیشرفت  که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی  دارم.  می 

عصر  در  گفت:  هاست،  نوآوری  و  ها  خالقیت  شکوفایی  و  رشد  گرو  در 
از خالقیت  و حمایت  تشویق  است،  دانش  بر  مبتنی  اقتصاد  که عصر  کنونی 
ها از اهمیت ویژه ای برخورداراست و در هزاره جدید دارایی های فکری به 
عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی ها محسوب گردیده به طوریکه مالکیت 
توسعه  برای  محوری  عامل  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  فکری  دارایی های 

می شود. قلمداد  اقتصادی 
عوامل  معلول  اقتصادی  توسعه  و  رشد  هرچند  افزود:  تویسرکانی  دکتر 

فزاینده  طور  به  اقتصادی  توسعه  امروزه  ولی  است  متعدد 
ای دانش بنیان شده است وگفته می شود که دانش 

و فناوری موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی 
های  دارائی  که  گذشته  برخالف  و  است 

ملموس نظیر زمین، نیروی کار و سرمایه 
اقتصادی  ثروت  گیری  اندازه  معیار 
کنار  در  امروزه  ولی  است،  بوده 
های  دارائی  ملموس،  های  دارائی 
ناملموس  های  دارائی  یا  فکری 
های  بنگاه  ثروت  عمده  بخش  نیز 
وی  دهند.  می  تشکیل  را  تجاری 
خاطر نشان کرد، در واقع ایده های 

کار  و  اساس کسب  و خاّلق  نوآور 
شرکت های موفق را شامل می گردند 

و افزود: برای تبدیل ایده های نوآورانه 
رقابتی،  محصوالت  به  اختراعات  و 

گواهینامه های  ویژه  به  و  معنوی  مالکیت 
ایفاء می کنند. اختراع نقش حیاتی 

معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به این موضوع که در 
چرخه علم و فناوری که متشکل از حلقه های تولید فکر ، ثبت 

بیان داشت: حلقه ثبت و حمایت  و حمایت حقوقی و تجاری سازی است، 
جایگاه  دارای  ها  حلقه  ترین  اصلی  و  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  حقوقی 
ویژه ای می باشد چرا که با ایجاد حق انحصار و حمایت از مالکیت فکری 
فناوری  و  علم  تحقیقات،  توسعه  انسانی،  اندیشه های خالق  شکوفایی  سبب 
و تجارت می گردد. وی افزود: پژوهشگران و شرکت ها با بهره گیری از نظام 
کارآمدی  چتر  تا  بود  خواهند  قادر  معنوی،  مالکیت  حقوقی  حمایت  و  ثبت 
فناوری و تجاری سازی  انتقال  تا  ایده  برای حمایت حقوقی فرآیند خلق  را 
مالکیت  از  حمایت  کارآمد  و  موثر  نظام  یک  و  آورند  فراهم  محصوالتشان 
نماید  می  نیز کمک  مستقیم خارجی  گذاری  ورود سرمایه  به جریان  معنوی 
زیرا به صاحب حق این اطمینان را می دهد که محصول فکری او از حمایت 
و  تعدی  از  مربوط  اجراهای  ضمانت  طریق  از  و  گردیده  برخودار  قانونی 

تجاوز به حقوق وی جلوگیری خواهد گردید.
سبب  اختراعات  از  اقتصادی  برداری  بهره  افزود:  تویسرکانی  دکتر 

متقاعد  اندیشه  و  فکر  صاحبان  که  زمانی  و  گردیده  جدید  ابتکارات  تشویق 
فعالیت  به  شود  می  حمایت  آنان  های  خالقیت  و  ابتکارات  از  که  شوند 
از  حمایت  اساس  این  بر  و  آورند  می  روی  توسعه  و  تحقیق  بیشتر  های 
و  ملی  های  عرصه  در  مخترعین  و  مبتکرین  باالخص  انسانی  های  سرمایه 
اسناد  ثبت  سازمان  رییس  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  همواره  المللی  بین 
و امالک کشور ادامه گفت: در این رابطه حمایت جدی از حقوق مخترعین 
مقام  تاکید  مورد  همواره  ها  نوآوری  و  ها  تشویق خالقیت  برای  مبتکرین  و 
برنامه های توسعه ای و  بوده و در سیاست های  معظم رهبری 
همچنین نقشه جامع علمی کشور و برنامه های تفصیلی 
این  به  نیز  ثبت  سازمان  در  قضائی  توسعه  ششم 

مهم بطور خاص توجه شده است.
وی بیان داشت: در این راستا سازمان ثبت 
متولی  عنوان  به  کشور  امالک  و  اسناد 
کانون  و  صنعتی  مالکیت  حقوق  امر 
معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان  ملی 
ایجاد  در  را  مهمی  نقش  کشور  در 
از  حمایت  و  ثبت  نظام  برقراری  و 
می  ایفاء  معنوی  مالکیت  حقوق 

نماید.
و  اسناد  ثبت  سازمان  گفت:  وی 
پیشینه ای حدوداً  امالک کشور دارای 
این  از  حمایت  و  ثبت  در  ساله   90
حقوق در بعد ملی بوده و بعدها با الحاق 
کشورمان به کنوانسیون پاریس برای حمایت 
تعامالت  1337وارد  درسال  صنعتی  مالکیت  از 
سالهای  طی  خوشبختانه  و  است  گردیده  المللی  بین 
بر حمایت  مبنی  مقام معظم رهبری  تأکید  به  باتوجه  نیز  اخیر 
از صاحبان فکر و اندیشه و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و 
سیاست  اجرای  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  های  برنامه  قوانین 
در  مقرر  اهداف  به  دستیابی  منظور  به  و  اساسی  قانون   44 اصل  کلی  های 
مجلس  قضائیه،  قوه  مساعدتهای  با  است  توانسته   1404 انداز  چشم  سند 
شورای اسالمی، وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط، اقداماتی مهم و اساسی 
با  و  کارآمد  و  پویا  صنعتی  مالکیت  حقوق  نظام  اعتالی  و  ریزی  پایه  در  را 
انجام  به  المللی،  بین  و  ملی  سطح  در  مؤثر  و  قوی  اجرایی  سازوکارهای 

رساند.
نشانه  از  حمایت  قانون  تصویب  با  چنانکه  افزود:  قضاییه  قوه  رییس  معاون 
صنعتی  های  طرح  اختراعات،  ثبت  قانون  و   1383 درسال  جغرافیایی  های 
و  قوانین  مربوط  اجرایی  های  نامه  آیین  و   1386 در سال  تجاری  و عالئم 

مقررات حمایت از حقوق مالکیت صنعتی را اصالح و تکمیل و در حال 
حاضر نیز ضمن پیگیری به روز نمودن مقررات فعلی مالکیت صنعتی 

معرفی 
ایران از سوی 

WIPO به عنوان ۲0 
اداره برتر ثبت اختراع 

در جهان
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مصرفی،  های  مدل  از  حمایت  بینی  پیش  و 
منصفانه  غیر  رقابت  از  جلوگیری  و  تجاری  اسرار 
مطابق  مربوط  نظام  روزآمدی  و  کردن  تر  تکمیل  به  نسبت 
انجام  دست  در  را  مهمی  اقدامات  المللی  بین  استانداردهای 
دارد در بعد بین المللی نیز پس از الحاق به کنوانسیون پاریس 
به  الحاق  با  اخیر  دهه  در  صنعتی  مالکیت  از  حمایت  برای 
تجاری  المللی عالئم  بین  ثبت  برای  مادرید  پروتکل  و  معاهده 
و معاهده لیسبون و مادرید برای ثبت و حمایت از نشانه های 
را  صنعتی  های  مالکیت  از  حمایت  گسترده  زمینه  جغرافیایی 
المللی برای صاحبان حقوق عالئم تجاری  بین  در عرصه های 
اظهارداشت:  وی  است.  نموده  فراهم  جغرافیایی  های  نشانه  و 
اینک الحاق به چهار معاهده طبقه بندی بین المللی وین، نیس 
کاال  المللی  بین  بندی  طبقه  شامل  استراسبورگ  و  لوکارنو   ،
اختراعات  و  صنعتی  های  طرح  تصویری،  عناصر  خدمات،  و 
ثبت  قانون  اجرایی  نامه  آئین  ظرفیتهای  موجب  به  عمال  که 
 1387 مصوب  تجاری  عالئم  و  صنعتی  های  طرح  اختراعات، 

مجلس  در  نهائی  تصویب  تشریفات  طی  درحال  را  باشند  می  االجرا  الزم 
توجه  با  نیز  نشست حاضر  با  رابطه  در  و  نماید  می  دنبال  اسالمی  شورای 
سال  آبان  از  که  اختراعات  ثبت  همکاری  معاهده  به  الحاق  سند  تودیع  به 
148 کشور  اختراعات مخترعین داخلی در  از  ثبت و حمایت  زمینه   1392
ما  مخترعین  و  ایده  صاحبان  عماًل  است  گردیده  فراهم  معاهده  این  عضو 
PCT اختراع خود را در کشورهای هدف  با استفاده از سیستم  می توانند 
زمینه ورود  تا  نمایند  ثبت و حمایت  به مراجعه حضوری  نیاز  بدون  عضو 
اختراعات داخلی به عرصه های بین المللی و تجاری سازی آن میسر گردد.
وی گفت: سازمان ثبت عالوه بر تدارک و توسعه زیرساخت های حقوقی 
باالخص  ها  حوزه  همه  در    E-Filling مکانیزه  سیستم  ایجاد  به  نسبت 
حوزه مالکیت صنعتی توجه خاصی مبذول داشته که در این راستا از سال 
1391 کلیه خدمات ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری به 
صورت الکترونیکی در فضای مجازی و آنالین از طریق پورتال اختصاصی 

مرکز مالکیت معنوی ارائه می گردد.
فضای  در  خدمات  ارائه  و  مهم  اقدامات  دیگر  از  گفت:  تویسرکانی  دکتر 
مجازی، راه اندازی بانک اطالعاتی مالکیت های صنعتی اعم از اختراعات، 
به  ای  ارزنده  و  مهم  نقش  که  است  تجاری  عالئم  و  صنعتی  های  طرح 
برای  اطالعات  دادن  قرار  دسترس  در  و  اختراعات  اطالعات  افشاء  در  ویژه 
چرا  نماید  می  ایفاء  دانشگاهی  و  صنعتی  تحقیقاتی،  مراجع  و  ها  شرکت 
بانکهای اطالعاتی  که اطالعات تکنولوژیکی موجود در اسناد اختراعات و 
مربوطه داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت های لینک بین المللی از جمله 
 patent scope، google جهانی  اختراعات  بانک  اطالعات  از  استفاده 
patent عامل مهم و اصلی را در فرآیند انتقال فناوری و رشد اختراعات 
از  80درصد  به  این موضوع که، قریب  به  اشاره  با  نمود. وی  ایفاء خواهد 
اسناد  توضیحات  و  امتیاز  حق  اسناد  در  جهان  سراسر  فناوری  پیشرفتهای 
در  محقق  شخص  که  تکنیکی  جزئیات  تمام  تقریبا  و  دارد  patentوجود 
اسناد اختراع می یابد در هیچ جای دیگری بدان دسترسی پیدا نخواهد کرد، 
ثبت  سازمان  نیز  و خصوصی  عمومی  های  آگاهی  ارتقاء  محور  در  گفت: 
اخیر سمینارها، همایش ها، کارگاهها و  امالک کشور طی سالهای  اسناد و 
با مالکیت معنوی در داخل کشور  ارتباط  دوره های متعدد آموزشی را در 
برگزار   WIPOهمکاری با  مورد  حسب  و  ها  دستگاه  دیگر  مشارکت  با 

نموده است.
با کمک به امر  ارتباط  رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور افزود: در 
تجاری سازی مالکیت های صنعتی باالخص اختراعات نیز با ایجاد ارتباط 
با مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری کشور شرایط الزم را برای 
با مخترعین  بنیان ، شرکت های سرمایه گذار  همکاری شرکت های دانش 
بهادار،  اوراق  بورس  سازمان  با  تنگاتنگ  همکاری  ایجاد  با  و  کرده  مهیا 
جهت تسهیل امر تجاری سازی مالکیت های صنعتی و راه اندازی بازار 

دارائی فکری در بورس، اقدامات مؤثر را به انجام رسانده است.
ثبت  سازمان  در  شده  انجام  اقدامات  مجموع  گفت:  وی   

اسناد و امالک کشور توانسته است نظام ثبت مالکیت صنعتی کشورمان را 
در مقایسه با سایر کشورها در موقعیت ممتازی قرار دهد به نحوی که در 
مربوط  معنوی  مالکیت  از سوی سازمان جهانی  آمده  بعمل  تطبیقی  مقایسه 
اسالمی  جمهوری   Wipo Indicator از  نقل  به   2014 سال  عملکرد  به 
ایران به عنوان 20 اداره برتر ثبت اختراع با نرخ رشد دو رقمی 5/18 درصد 
و همچنین رکوردار سریع ترین نرخ رشد اظهارنامه ثبت اختراعات داخلی 
برتر  اداره   20 عنوان  به  نیز  در حوزه طرح صنعتی  و  4/21 درصد  نرخ  با 
در رشد ثبت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی با نرخ رشد 7/83 درصد معرفی 
اسالمی  اختراعات جمهوری  اظهارنامه  میزان رشد  نظر  از  و  است  گردیده 
به  نسبت  برابری  سه  عملکرد  آمار  با  و  بوده  رکوردار  نیز  منطقه  در  ایران 

کشور ترکیه دارای مقام اول است.
اسناد  ثبت  اکنون سازمان  که  این موضوع  بیان  با  قوه قضاییه  رییس  معاون 
و امالک کشور به منظور توانمندسازی مراجع علمی و تحقیقاتی کشور در 
جهت بهره برداری از مالکیت های معنوی به ویژه اختراعات پروژه مهمی 
فناوری  انتقال  دفاتر  تاسیس  قالب  در  معنوی  مالکیت  سازمان جهانی  با  را 
آکادمی  تاسیس  دارد، گفت: موضوع  اجرا  نوآوری در شرف  از  و حمایت 
اقدامات مؤثر  نیز از جمله   WIPO ایجاد دفاتر خارجی  ایران و  وایپو در 
که  بود  خواهد  کشور  در   IP های  فعالیت  گسترش  و  توسعه  جهت  در 
برکات خوبی  و  آثار  انشااهلل  که  است  پیگیری  در حال  این سازمان  توسط 
را برای توسعه اقتصادی کشور بدنبال خواهد داشت. وی در خاتمه ضمن 
تشکر مجدد از کلیه شرکت کنندگان و همکاران برگزاری این کارگاه ابراز 
به  مربوط  عملی  و  علمی  نشست  دومین  که  کارگاه  این  کرد:  واری  امید 
باشد،  از اجرایی شدن می  با معاهده همکاری ثبت اختراعات پس  آشنایی 
بتواند با هدف اطالع رسانی به مخترعین ، پژوهشگران و دانشجویان زمینه 
المللی  بین  اظهارنامه های  ثبت  این سیستم جهت  از  استفاده  برای  را  الزم 
و  مخترعین  برای  را  ای  شایسته  و  ارزنده  نتایج  و  آورد  فراهم  اختراعات 

صاحبان فکر و اندیشه بدنبال داشته باشد.
گفتنی است: دومین کارگاه آموزش معاهده بین المللی ثبت اختراع با حضور 
و  اسناد  ثبت  سازمان  رییس  و  قضاییه  قوه  رییس  معاون  تویسرکانی  دکتر 
امالک کشور، جان ساندیچ معاون مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی، 
فناوری، صاحبان صنایع، مخترعین و  پارک های علم و  دانشگاهی،  مدیران 
المللی اظهار نامه های  دانشجویان، در خصوص آشنایی با سیستم ثبت بین 
و  امیرکبیر  دانشگاه  کشور،  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  همکاری  با  اختراع 
سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور آشنایی پژوهشگران ، استادان، وکال، 
اعضای پارک های علم و فناوری، تجار، صنعتگران و عالقه مندان به روش 
در   )PCT(متمرکز سیستم  از  استفاده  با  معنوی  مالکیت  اختراع  ثبت  های 
چهار پنل تخصصی و سخنرانی های علمی در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد. 
الزم به یاد آوری است: جمهوری اسالم ایران در سال 1392 به عضویت 

معنوی  مالکیت  جهانی  سازمان  در  اختراع  ثبت  های  همکاری  معاهده 
پیوست که این معاهده 148 عضو دارد.
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عضو   3 و  قدیمی  عضو   4 کاال،  بورس  مدیره  هیأت  جلسه  دراولین 
جدید پس از بررسی های الزم، »دکتر حامد سلطانی نژاد« مدیرعامل سپرده 
سومین  عنوان  به  را  )سمات(  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری 
مدیر عامل بورس کاال انتخاب کردند. منصور یزدی زاده، رییس هیأت مدیره 
برگزاری  از  بعد  تجارت  قانون  مطابق  گفت:  جلسه  این  درباره  کاال  بورس 
مجمع و انتخاب اعضای هیأت مدیره، موضوع انتخاب مدیرعامل اولین اقدام 
معیار  سه  به  توجه  با  مدیره  هیأت  اعضای  افزود:  وی  است.  مدیره  هیأت 
کردند  عامل  مدیر  انتخاب  برای  رایزنی  به  شروع  توانایی  مهارت،  دانش، 
مسولیت  این  قبول  برای  آنها  با  و  مطرح  گزینه   6 پناهیان،  دکتر  کنار  در  که 
مدیره، شخصًا حاضر  هیأت  تمایل  با وجود  آنها  از  تعدادی  که  صحبت شد 
سلطانی  »دکتر  و  پناهیان  دکتر  نهایت  در  و  نشدند  مسوولیت  این  قبول  به 
نژاد« به عنوان دو گزینه نهایی هیأت مدیره انتخاب شدند. وی با قدردانی از 
زحمات و تالش دکتر پناهیان طی 4 سال سکانداری بورس کاال درباره دالیل 
انتخاب سلطانی نژاد  گفت: سلطانی نژاد عالوه بر داشتن شاخصه های اصلی 
فردی  های  ویژگی  از  برخورداری  مهارت(،  و  توانایی  )دانش،  عمومی  و 
مساعد  نظر  توانست  مدون  برنامه  و  سرمایه  بازار  در  سوابق خوب  همچون 
هیأت مدیره بورس کاال را جلب کند. »حامد سلطانی نژا« که پیش از این به 
و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  سپرده  عاملی شرکت  مدیر  سال  مدت چهار 
خواهد  ایران  کاالی  بورس  راهی  زودی  به  داشت،  برعهده  را  وجوه  تسویه 

جایگاه  به  را  شرکت  این  بتواند  تا  شد 
برساند.  ملی  اقتصادی  در  خود  واقعی 
 90 سال  آذرماه   23 روز  نژاد  سلطانی 
گذاری  سپرده  مدیره  هیات  رای  با 
به  بهادار و تسویه وجوه  اوراق  مرکزی 

شرکت  این  جدید  مدیرعامل  عنوان 
سال  چهار  طول  در  و  شد  برگزیده 
تحوالت  پست،  این  در  حضورش 
سپرده  شرکت  در  را  زیادی  بنیادین 
از  برخی  کرد.  ایجاد  مرکزی  گذاری 
دستاوردهای چهار سال اخیر سمات 

به شرح زیر است :

از  پس  جدید  سامانه  اندازی  راه 
سال  در  مذاکراتی   :)IRPT( معامالت 
برای خرید سامانه جدید پس   1382
انگلیسی  شرکت  یک  با  معامالت  از 

انجام شد اما این شرکت به دلیل تحریم ها از اجرای این طرح خودداری کرد 
و تا سال 90 اقدام خاصی برای طراحی این سامانه انجام نشد. نخستین اقدام 
سامانه  اندازی  راه  و  طراحی  برای  تالش  سمات،  شرکت  جدید  مدیرعامل 
آزمایشی  فاز  که  بود  داخلی  فنی  دانش  بر  تکیه  با  معامالت  از  پس  جدید 
پس  جدید  سامانه  رسید.  برداری  بهره  به  گذشته  سال  ماه  آبان  سامانه  این 
طراحی شده  روز جهان  استانداردهای  اساس جدیدترین  بر  که  معامالت  از 
ایجاد خواهد کرد  ایران  بازار سرمایه  فرآیندهای  در  را  اساسی  است، تحول 

که رونمایی رسمی این سامانه در آینده ای نزدیک انجام می شود.

در  سامانه  این   :)Net Clear(تسویه سامانه  از  برداری  بهره 
راستای حرکت به سمت بازار سرمایه الکترونیک و غیر کاغذی شدن گزارش 
راه  نفعان،  به ذی  ارائه آن  از معامالت و  از سامانه پس  استخراج  قابل  های 
و  سهام  معامالت  تسویه  در  را  شگرفی  تغییرات  که  طوری  به  شد  اندازی 

اوراق در بازارهای بورس و فرابورس ایجاد کرد.

الکترونیکی کردن بازار سرمایه: در طول چهار سال اخیر سامانه 
های SGF )سامانه انجام محاسبات منابع و سهم مشارکت اعضا در صندوق 
)رابطه   ISS پیوسته(،  وقوع  به  نکولهای  انتشار  و  ثبت  و  تسویه  تضمین 
آور  جمع  خصوص  در  ناشران  و  کارگزاران  با  سهامداری  امور  خدمات 
و  اینترنتی  دارایی  وضعیت  )اعالم   IPS و   IGS سهامداران(،  اطالعات 

SDG )سامانه یکسان سازی  گردآوری مشخصات سرمایه گذاران(، 
داده های دریافت شده از ناشران(، Cert Distro)سامانه توزیع گواهی نامه 
سهامداران/ اطالعات  آوری  جمع  )سامانه   IR2A مشتریان،  آنالین  های 

Regex )سامانه های بورس انرژی( راه اندازی  Irenex  و  سرمایه گذاران( و 
ایران  سرمایه  بازار  شدن  الکترونیکی  برای  اساسی  های  گام  تا  اند  شده 

برداشته شود.
از  بسیاری  شدن  الکترونیکی  با  ها:  گواهینامه  صدور  شدن  کاغذی  غیر 
کاغذی  غیر  گواهینامه  برگه  میلیون   11 گذشته  سال  سمات،  در  فرآیندها 
غیر  راستای  در  مناسبی  اقدامات  تا  بازار سرمایه صادر شد  در  )الکترونیک( 

کاغذی کردن صدور گواهینامه ها برداشته شود.
عضویت  سرمایه:  بازار  شدن  المللی  بین  های  ساخت  زیر  کردن  فراهم 
المللیFEAS )فدراسیون بورس های اروپایی و آسیا(،  بین  نهاد مهم  در پنج 
اقیانوسیه(  ـ  آسیا  پایاپای  و  تسویه  و  گذاری  سپرده   ثبت،  ACG)نهادهای 
انجمن  اسالمی(،  کنفرانس  سازمان  عضو  کشورهای  OIC)بورس های  و 
اتحادیه  و   )AFSF(آسیا گذاری  سرمایه  های  صندوق  استانداردسازی 
تاکاس  های  شرکت  با  نامه  تفاهم  انعقاد  و   )IEU(بورسی بین  الکترونیکی 
بانک ترکیه )Takas Bank(، آژانس ثبت مرکزی ترکیه )CRA(، شرکت تسویه 
ثبت  شرکت   ،)KPEI( اندونزی  بورس  تسویه  شرکت   ،)CDCPL( پاکستان 
کره  مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت   ،)KSEI( اندونزی  بورس  بهادار  اوراق 
گذاری  سپرده  شرکت   ،)KSD(جنوبی
سپرده  شرکت   ،)MCD(عمان مرکزی 
 ،)NCCPL(پاکستان ملی  گذاری 
شرکت  و  چین  گذاری  سپرده  شرکت 
مهم  از   )NSDL(هند گذاری  سپرده 
این  المللی  بین  های  فعالیت  ترین 
ساخت  زیر  کردن  فراهم  برای  شرکت 
بازار  شدن  المللی  بین  برای  الزم  های 

سرمایه ایران است.
افزایش ارائه خدمات به ذی نفعان بازار 
چهارسال  طول  در  شرکت  این  سرمایه: 
تاالر  در  خدمات  تنوع  افزایش  با  اخیر 
با  سعدی، تشکیل مرکز تماس، همکاری 
خدمات  توسعه  و  دولت  پیشخوان  دفاتر 
الکترونیکی توانسته است نقش به سزایی 
و  سهامداران  امور  فرآیند  تسهیل  در 

ایفا کند.  فعاالن بازار سرمایه 
تحصیالت:

- کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته بورس
- کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق)ع(

- دکتری مدیریت از دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(
  

اجرایی: سوابق 
-  مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

-  مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
-  معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

-  عضو هیات داوری بازار اوراق بهادار برای سه دوره دو ساله
-  مشارکت فعال در طراحی بورس انرژی ایران

-  مدیر بورس منطقه ای کرج
-  مدیر بورس منطقه ای کرمان

-  عضو هیات مدیره شرکت الوان ثابت
-  عضو هیات مدیره شرکت پشتیبانی احداث صنایع ایران

تالیفات:  
- تالیف کتاب مدل ارتباطی بورس های اوراق بهادار

)SAMIP(کشورهای اسالمی    

رئیس جدید تاالر نقره ای
سلطانی نژاد؛ سومین مدیر عامل بورس کاال 
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نمایندگی  دفتر  های  فعالیت 
وزارت امور خارجه در کرمان 

 دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمان، نهاد کمتر شناخته شده 
ای است که به رغم تنها قریب به دو سال از زمان تاسیس آن، فعالیت های 

متعددی در بخش های مختلف انجام داده است.
 این نهاد در 12 اسفند سال 92 در استان تأسیس و »علی اکبر اعتمادی« به 
دانشگاهی،  تحصیلی،  مدارک  و  اسناد  تایید  معرفی شد.  آن  عنوان سرپرست 
خارجی  های  سفارتخانه  به  ارائه  جهت  غیره.  و  حقوقی  سجلی،  بازرگانی، 
توسط  شده  تایید  مدارک  و  اسناد  نیز  و  کشور  از  خارج  مراجع  یا  و  مقیم 
مراجع  به  ارائه  جهت  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  های  نمایندگی 
 270 و  میلیارد  یک  مبلغ  و  شده  تایید  اسناد  برگ   7904 کنون  )تا  داخلی 
میلیون و 507 هزار و 10 ریال به حساب خزانه درآمدهای کنسولی وزارت 

متبوع واریز شده است(از جمله فعالیت این نمایندگی است.
کسب خبر از ایرانیان گمشده در خارج از کشور

نمایندگی طی مدت فعالیت خود در جهت پیگیری و انتقال 6 نفر از ایرانیان 
خارج  در  گمشده  ایرانیان  از  خبر  کسب  کشور،  داخل  به  عراق  در  زندانی 
 5 متوسط  طور  به  آنان)ماهیانه  فوتی  و  حقوقی  مسائل  پیگیری  و  کشور  از 
ارائه خدمات کنسولی به آنان  افغانی و  اتباع  مورد مراجعه(رسیدگی به امور 

)روزانه بطور متوسط 20 مورد مراجعه( اقدام کرده است.
توسعه  راستای  در  استان  دانشگاهی  مسئولین  با  متعدد  جلسات  برگزاری   
خارجی  دانشجوی  جذب  های  زمینه  ایجاد  و  پژوهشی  آموزشی،  مبادالت 
و  ایران  مشترک  سفره  برگزاری  زبان،  هم  و  همسایه  کشورهای  از  ویژه  به 
امضا  پیگیری   ،94 نوروز  در  کشور  این  سفارت  کاردار  با حضور  افغانستان 
تفاهم نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان با هیأت فرهنگی - آموزشی 

دانشگاه مونتان اتریش در خرداد ماه از دیگر فعالیت های قابل ذکر است.

نامه جذب دانشجویان خارجی تهیه آئین 
جذب  نامه  آئین  تهیه  زمینه  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  با  همکاری 
زمینه  سازی  فراهم  و  همسایه  کشورهای  ویژه  به  خارجی  دانشجویان 
استان  های  ه  دانشگا  جایگاه  ارتقای  راستای  در  پژوهشی   – علمی  تبادالت 
پروژه  در  گذاران خارجی  ریزی جهت جذب سرمایه  برنامه  و  هماهنگی  و 

کشور  با  رابطه  این  در  که  است  نمایندگی  این  های  فعالیت  از  استانی  های 
کره جنوبی اقداماتی جهت عقد قرارداد با »صنایع خودروسازی بم« و کشور 
صورت  نو«  های  »انرژی  تولید  و  بم«  سازی  »خودرو  زمینه  در  نیز  آلمان 
پذیرفته است. پیگیری رفع مشکالت تجار استان در زمینه صادرات محصول 
و ارتباط گیری با نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
هماهنگی  و  تنظیم  و  آنان  به  مناسب  راهکارهای  ارائه  و  موانع  رفع  جهت 
محترم  استاندار  با  مالقات  انجام  و  کرمان  استان  به  هند  سفیر  سفر  برنامه 
حوزه  دو  در  استان  روابط  توسعه  و  ارتقا  منظور  به  بازرگانی  اتاق  رئیس  و 
و  تنظیم  و   1393 سال  ماه  اسفند  در  هند  کشور  با  فرهنگی  و  اقتصادی  ی 
هماهنگی برنامه سفر سفیر ژاپن به همراه رایزن فرهنگی این کشور به کرمان 
و انجام مالقات با مقامات اداری و دانشگاهی استان و بازدید از شهر »بم« و 
مجموعه های »ارگ قدیم و جدید« و »خودروسازی کرمان موتور«، همچنین 
های  همکاری  مساعد  قول  و  میمند«  »روستای  تاریخی  مجموعه  از  بازدید 
علمی، فرهنگی و گردشگری فیمابین را می توان به عنوان دیگر فعالیت های 

این مجموعه نام برد.

دفتر صدور روادید فرودگاهی
 دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان کرمان همچنین تنظیم و هماهنگی 

برنامه سفر سفیر آلمان به همراه رایزن فرهنگی این کشور به کرمان و انجام 
مالقات با استاندار محترم، رئیس اتاق بازرگانی و همچنین رئیس و اعضای 
شهر  نیز  و  شهدا«  های  »کلوت  از  بازدید  باهنر،  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت 
»بم« و مجموعه های »ارگ قدیم و جدید« و »خودروسازی کرمان موتور« و 
تنظیم و  فیمابین را  قول مساعد همکاری های علمی، فرهنگی و گردشگری 
در جمع  سخنرانی  رفسنجان جهت  به  افغانستان  سفیر  سفر  برنامه  هماهنگی 
در  آنان  آموزشی  مشکالت  بررسی  و  آزاد  دانشگاه  در  افغانی  دانشجویان 
مهرماه امسال و تنظیم پیش نویس دستورالعمل اجرائی کمیته هماهنگی امور 
الزم،  اقدام  و  بررسی  استانداری جهت  به  ارسال  و  کرمان  استان  الملل  بین 

را انجام داده است.
تشکیل جلسات شورای ایرانیان خارج از کشور به منظور استفاده از ظرفیت 
ذیربط، گشایش  های  ارگان  با همکاری  از کشور  مقیم خارج  کرمانیان  های 
و  اقتصادی  توسعه  در  بسزایی  نقش  که  فرودگاهی  روادید  صدور  دفتر 
شده  انجام  کار  درصد   90 که  طوری  به  داشت  خواهد  استان  گردشگری 
خارجی  روابط  شورای  جلسات  برگزاری  و  دارد  قرار  افتتاح  آستانه  در  و 
مورخ   50148/170094 شماره   بخشنامه  مطابق  استاندار  ریاست  به  استان 
بین  امور  هماهنگی  جهت  جمهور،  رئیس  محترم  اول  معاون   1392/11/12
برنامه  از  توسعه  همه جانبه  راستای  در  استان  به  الملل و سفرهای خارجی 

های آتی این نمایندگی است.
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 سهم 15 درصدی کرمان 
از اجرای برجام 

سال 92 بود که دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در کرمان 
با حضور دکتر حسن قشقاوی 
مجلس  امور  کنسولی،  معاون 
امور  وزارت  ایرانیان  و 
اتفاقی  شد.  افتتاح  خارجه 
ظرفیت های  به  توجه  با  که 
زمینه  در  کرمان  استان  بزرگ 
و  کشاورزی  معدن،  صنعت، 
داشت.  ضرورت  گردشگری 
کار  روی  با  که  خصوصا 
و  امید  و  تدبیر  دولت  آمدن 
بر حل  مبنی  این دولت  وعده 
ترین وزارت خانه های  از مهم  نمایندگی یکی  مناقشه هسته ای، وجود دفتر 
کشور که می تواند نقش زیادی در توسعه صنعت و گردشگری داشته باشد، 
کرمان  استاندار  تالش  با  نهایت  در  دفتر  این  شد.  می  احساس  پیش  از  بیش 
برجام،  اجرایی شدن  با  افتتاح شد و حاال  نهادها در کرمان  دیگر  و همکاری 
که دو سیاست کالن  به خصوص  آمد.  به چشم خواهد  بیشتر  دفتر  این  نقش 
استان پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران و توسعه صنعت گردشگری 
بوده است. اهمیت نمایندگی وزارت خارجه در کرمان با اجرایی شدن برجام 
حاال  برداشته  گردشگر  و  گذار  سرمایه  جذب  برای  کرمان  که  بلندی  خیز  و 
دفتر  اعتمادی سرپرست  اکبر  علی  با  بهانه  همین  به  است   نمایان شده  بیشتر 
است. طبق  و گو شده  کرمان گفت  استان  در  امور خارجه  وزارت  نمایندگی 
وزارت  اول  درجه  رایزن  رتبه بندی  لحاظ  به  اعتمادی  قشقاوی،  حسن  گفته 
در  نیز  زمانی  مدت  و  اتریش  کنسولی  مسئول  این  از  پیش  و  است  خارجه 

افغانستان خدمت کرده است. کشور 

با  کرمان  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  دفتر  ایجاد  رسد  می  نظر  به   -
اجرای برجام بیش از پیش به چشم آید. این طور نیست؟

قطعا. ببینید استان کرمان پتانسیل های زیادی در بخش های مختلف دارد. به 
از  درصدی   15 تا   10 سهمی  حداقل  تواند  می  کرمان  معتقدم  من  که  طوری 
اجرای برجام و سرمایه های جذب شده از خارج از کشور داشته باشد و در 
این  در  تا  داریم  آمادگی  امور خارجه  وزارت  نمایندگی  دفتر  در  ما  میان  این 

رابطه به استان کرمان کمک کنیم.

نمایندگی  دفتر  که  است  این  منظورم  بکنید؟  توانید  می  کمکی  نوع  چه   -
در  کرمان  توسعه  در  تواند  می  نقشی  چه  کرمان  در  خارجه  امور  وزارت 

باشد؟ داشته  پسابرجام 
و  داریم  را  خارجی«  روابط  »شورای  نام  به  شورایی  اندازی  راه  آمادگی  ما 
به  منوط  این شورا  اندازی  راه  البته  ایم.  کرده  اعالم  استانداری هم  به  را  این 
استان  سهم  توانیم  می  کار  این  با  است.  استانداری  و  استان  مقامات  حمایت 
کرمان را در جذب سرمایه گذاران خارجی و گردشگران خارجی را افزایش 
سهم  تواند  می  دارد  کرمان  که  پتانسیلی  همه  این  با  که  دانید  می  شما  دهیم. 
ظرفیت  به  شما  گردشگری  بخش  در  فقط  باشد.  داشته  پسابرجام  در  زیادی 
می  ما  روابط خارجی«  »شورای  اندازی  راه  با  کنید.  توجه  کرمان  استان  های 
از طرف دیگر جذب  به استان را تسهیل کنیم.  توانیم زمینه ورود گردشگران 
سرمایه گذاران هم بهتر می تواند صورت گیرد. البته برای تحقق این امر نیاز 

باید  باشد و ما  ارگان ها در کرمان می  به هماهنگی، همدلی و همزبانی تمام 
دست به دست هم دهیم تا شورای روابط خارجی را راه اندازی کنیم.

- پیش از اجرای برجام نقشی در جذب سرمایه گذار خارجی داشته اید؟ 
سرمایه  جذب  جهت  ریزی  برنامه  و  هماهنگی  توانستیم  ما  مدت  این  در 
توانم  می  رابطه  این  در  دهیم.  انجام  استانی  های  پروژه  در  خارجی  گذاران 
با  قرارداد  اقداماتی جهت عقد  ها  ای  کنم. کره  اشاره  آلمان  به کره جنوبی و 
»صنایع خودروسازی بم« انجام دادند و آلمان ها هم در زمینه »خودرو سازی 

بم« و تولید »انرژی های نو« در استان ابراز عالقه مندی کردند.

- راه اندازی دفتر صدور روادید خارجی فرودگاه کرمان به کجا رسید؟
تا یک سری کارهای  انجام شده است. ما فقط منتظریم  تقریبا 90 درصد کار 
نرم افزاری از تهران صورت گیرد تا این دفتر افتتاح شود. دفتر ما تقریبا آماده 

است. 

- اگر این دفتر هم راه بیفتد به گردشگری کرمان می تواند کمک زیادی بکند؟ 
این  از  بیش  تواند  می  گردشگری  در  کرمان  سهم  گفتم  که  طور  همان  قطعا. 
این  اندازی  با راه  امر کمک می کند.  این  به  این دفتر هم  اندازی  باشد و راه 
دفتر ما می توانیم برای گردشگران خارجی ویزای یک ماهه صادر کنیم. البته 
از یاد نبرید که صرفا راه اندازی این دفتر به تنهایی نمی تواند باعث افزایش 
باید  استانی  مقامات  و  مسئوالن  شود.  کرمان  به  خارجی  گردشگران  ورود 
همت کنند و پروازهای بین المللی را جور کنند تا گردشگران خارجی بتوانند 

مستقیما به کرمان بیایند و ما برای آن ها ویزا صادر کنیم.

نمایندگی روی  افتتاح دفتر  از  اتفاقات خوبی که فکر می کنم پس  از  - یکی 
داد سفر چند سفیر به استان کرمان بود.

بله. تنظیم و هماهنگی برنامه سفر سفیر هند در اسفند 93، سفر سفیر ژاپن در 
اردیبهشت 94، سفر سفیر آلمان در خرداد 94 و سفیر افغانستان به رفسنجان 
بررسی  و  آزاد  دانشگاه  در  افغانی  دانشجویان  جمع  در  سخنرانی  جهت 
به  باید  البته  بود.  سفرها  این  جمله  از   94 مهرماه  در  آنان  آموزشی  مشکالت 
برگزاری سفره مشترک ایران و افغانستان با حضور کاردار سفارت این کشور 
در نوروز 94 و پیگیری امضا تفاهم نامه آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان 
با هیأت فرهنگی - آموزشی دانشگاه مونتان اتریش در خرداد ماه سال جاری 

هم اشاره کنم.

- اجرای برجام می تواند باعث افزایش این سفرها شود؟
سفیر  میزبان  کرمان  هم  جاری  اسفندماه  در  بگویم  باید  رابطه  این  در  بله. 

بود. آفریقای جنوبی خواهد 

قشقاوی  آقای  کرمان،  در  خارجه  وزارت  نمایندگی  دفتر  افتتاح  زمان  در   -
ایجاد  که  گفت  وزارتخانه  این  ایرانیان  و  مجلس  امور  کنسولی،  معاون 
و  استان  آن  کردن  بین المللی  استانی،  هر  در  امورخارجه  وزارت  نمایندگی 
معرفی ظرفیت های آن به جهانیان است و به نوعی با این حرف وظیفه اصلی 
دفاتر نمایندگی را تعریف کرد. فکر می کنید در انجام این وظیفه موفق بوده 

اید؟
توانسته  تاکنون  و  کرد  کار  به  آغاز   92 اسفند   19 از  کرمان  نمایندگی  دفتر 
ایرانیان  از  نفر  انتقال شش  و  پیگیری  دهیم.  انجام  را  مهمی  های  فعالیت  ایم 
خارج  در  گمشده  ایرانیان  از  خبر  کسب  کشور،  داخل  به  عراق  در  زندانی 
پنج  متوسط  بطور  آنان)ماهیانه  فوتی  و  حقوقی  مسائل  پیگیری  و  کشور  از 
مورد مراجعه(، رسیدگی به امور اتباع افغانی و ارائه خدمات کنسولی به آنان 
)روزانه بطور متوسط 20 مورد مراجعه(، برگزاری جلسات متعدد با مسئولین 
ایجاد  و  پژوهشی  آموزشی،  مبادالت  ی  توسعه  راستای  در  استان  دانشگاهی 
زمینه های جذب دانشجوی خارجی به ویژه از کشورهای همسایه و هم زبان 
ارتباط  و  محصول  صادرات  زمینه  در  استان  تجار  مشکالت  رفع  پیگیری  و 
گیری با نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور جهت در 
کنار دیگر اقداماتی که در پاسخ به پرسش های قبلی شما گفتم از جمله این 
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هستند. ها  فعالیت 
 در آینده هم عالوه بر افتتاح دفتر صدور روادید فرودگاهی 
استاندار  ریاست  به  استان  خارجی  روابط  شورای  تشکیل  و 
به  کشور  از  خارج  ایرانیان  شورای  جلسات  داریم  قصد 
منظور استفاده از ظرفیت های کرمانیان مقیم خارج از کشور 

با همکاری ارگان های ذیربط را تشکیل دهیم.

امیدوار  کرمان  در  کنسولگری  اندازی  راه  به  توان  می  آیا   -
استان های کشور هم  مراکز  برخی  به خصوص که در  بود؟ 
کنسولگری  قدیم هم  در  است.  دایر  هایی  کنسولگری  اکنون 

انگلستان در کرمان بوده است.
ما برای راه اندازی کنسولگری در کرمان آماده ایم و در این 
رایزنی کرده  امر  این  برای  با کشورهای چین و عراق  رابطه 

ایم.
این  خانه  سفارت  و  نیست  ما  دست  موضوع  این  البته   
کشورها باید به وزارت خارجه ایران درخواست دهند. اما ما 
پیشنهاد داده ایم که کنسولگری چین و عراق در کرمان دایر 
شوند. اربعین امسال اکیپی از سفارت عراق به دفتر ما آمدند 
و نزدیک به 40 هزار ویزا در کرمان برای کرمانی ها صادر 
کرمان  در  کنسولگری  شدن  دایر  کنم  می  فکر  بنابراین  شد. 

نباشد. غیرممکن 

خبر خوش بیمه ای 
برای نشریات کشور

ایران و  نشریات  انجمن صنفی مدیران  »مهدی شجاعی« رئیس  آقای  حضور 
مدیر مسئول روزنامه حدیث کرمان در جلسات بررسی مشکالت بازرسی از 
نشریات کشور الزامی شد. طی حکمی از سوی مهرداد قریب مدیر کل درآمد 
حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کشور حضور آقای »مهدی شجاعی« رئیس 
انجمن صنفی مدیران نشریات ایران در جلسات بررسی مشکآلت بازرسی از 
نشریات سراسر کشور الزامی شد. الزم به ذکر است روند یک طرفه بازرسی 
با  که  بود  آورده  به وجود  مطبوعات کشور  برای  را  ای  عدیده  ها مشکالت 
حضور آقای »مهدی شجاعی« به عنوان نماینده مدیران نشریات، بستر شکل 

گیری بسیاری از این مشکالت ازبین خواهد رفت.

ثمره هاشمی مهدی 
امداد مشاورکمیته 

امام  امداد  کمیته  رئیس  فتاح،  سیدپرویز  مهندس  سوی  از  حکمی  طی 
و  رئیس«  عنوان»مشاور  به  هاشمی  ثمره  سیدمهدی  مهندس  خمینی)ره(، 
»مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات« این نهاد منصوب شد. مهندس 
نظارتی،  موثر  های  نظام  سازی  بهینه  بر  هاشمی  سیدمهدی  حکم  در  فتاح 
کنترلی و بازرسی و توسعه فرهنگ و سالمت محیط کار مبتنی بررعایت تقوا 
در عمل و صیانت از منافع محرومین، تقویت نظارت بر عملکردها، برخورد 
جدی با منکرات و مفاسد اداری و نهادینه سازی وجدان کاری و انضباط و 
مدیر حوزه  این  از  پیش  مهدی هاشمی  است. سید  کرده  تاکید  داری  امانت 
وزارتی و مشاور وزیر نیرو در دولت نهم و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

شرکت سهامی مهندسی آب و فاضالب کشور بوده است.
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