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در طلیعــه ایــام نــوروز 95 قــرار داریــم، شــعار ســال جدیــد را کــه 
مقــام معّظــم رهبــری )حفظــه ا... تعالــی( اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام 
و عمــل نــام نهادنــد خدمــت تمــام مــردم خــدوم و پرتــاش ایــران 
ــز تبریــک و تهنیــت عــرض  ــی کرمــان عزی زمیــن و خصوصــًا اهال
ــر  ــه والدت دخــت پیامب ــد کــه دو مرتب ــم. در ســال جدی می¬نمای
ــرت  ــلم( حض ــه و س ــه و آل ــی ا... علی ــام )صل ــأن اس ــم الش عظی
ــالی  ــد س ــود، بای ــرار می¬ش ــا تک ــام ا... علیه ــره س ــه طاه صدیق
فاطمــی دانســت و ســعی نمــود بیــش از پیــش در کام و ســّنت آن 
حضــرت تأمــل و تّدبــر داشــت و دو چنــدان بــه ســیره¬اش عمــل 

کــرد.
ــی  ــه العال ــه آنچــه حضــرت آیــت... خامنــه¬ای مــد ظّل باتوجــه ب
ــد الزم اســت تمــام  ــد مطــرح نمودن ــه عنــوان شــعار ســال جدی ب
ــران ارشــد  ــه خصــوص مدی ــران اســامی ب ــدار ای ــت م ملــت والی
در قــوای ســه¬گانه و نیروهــای نظامــی جدیـّـت و کوشــش بیــش از 
پیــش جهــت تّحقــق اقتصــادی درون زا و مبتنــی بــر ظرفیت¬هــای 
ــان  ــه ایش ــور ک ــان ط ــا هم ــد ت ــرج دهن ــه خ ــی ب ــی و داخل بوم
ــردم و  ــه م ــن ب ــول کار را در روی زمی ــوان محص ــه ت ــد ب فرمودن

ــان داد. ــان نش جهانی
ــات ریاســت جمهــوری در ســه ماهــه  ــه برگــزاری انتخاب باتوجــه ب
ــراد  ــدن اف ــال ش ــاهد فّع ــع ش ــال در واق ــال 96، امس ــت س نخس
ــز  ــردم عزی ــت م ــد اس ــود. امی ــم ب ــی خواهی ــای سیاس و گروه¬ه
ــا  ــور ب ــتان¬های کش ــایر اس ــردم س ــون م ــان همچ ــتان کرم اس
پیــروی تــوأم بــا بصیــرت از رهنمودهــا و فرمایشــات مقــام مّعظــم 
ــته  ــش از گذش ــه بی ــم ل ــن مّعظ ــل از فرامی ــت کام ــری و اطاع رهب
ــی را در کشــور توســعه دهنــد و دشــمنان  فضــای وحــدت و همدل
داخلــی و بیرونــی را کــه امیــد بــه فراهــم کــردن فضــای تّشــنج و 

ــازند. ــد س ــد، ناامی ــت را دارن ــی مملک ــه سیاس ــه در عرص فتن
ــعود و  ــه آل س ــن فتن ــه یافت ــاهد خاتم ــد ش ــال جدی ــاء ا... س انش
ــوم  ــیعیان مظل ــیم و ش ــن باش ــن و بحری ــوریه، یم ــت در س وهابی
ــم. در  ــاهده کنی ــت مش ــاه و امنی ــایش و رف ــک را در آس ــن ممال ای
پایــان بهــروزی و ســعادت تــوأم بــا نیــک فرجامــی بــرای بــرادران و 
خواهــران گرامــی خویــش در اســتان کرمــان را از درگاه ایــزد منــان 

ــئلت دارم. مس

سردبیر افتخاری 
این شماره:

محمدعلی موحدی کرمانی
 
زاده سال 1310  در کرمان
عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسامی
امام جمعه سابق کرمانشاه
عضو مجلس خبرگان رهبری
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
 نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران  به مدت 14 
سال تا سال 13۸4 
امام جمعه موقت تهران از سال 1391
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز
 از سال 1393

آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 

در طلیعه ایام نوروز 95 قرار داریم، شعار سال جدید را که مقام معّظم 
رهبری )حفظه ا... تعالی( اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام نهادند خدمت 
عزیز  کرمان  اهالی  خصوصًا  و  زمین  ایران  پرتالش  و  خدوم  مردم  تمام 
والدت  مرتبه  دو  که  جدید  سال  در  نمایم.  می  عرض  تهنیت  و  تبریک 
و سلم( حضرت  آله  و  علیه  ا...  )صلی  اسالم  الشأن  پیامبر عظیم  دخت 
صدیقه طاهره سالم ا... علیها تکرار میشود، باید سالی فاطمی دانست و 
سعی نمود بیش از پیش در کالم و سّنت آن حضرت تأمل و تّدبر داشت 
آیت...  حضرت  آنچه  به  باتوجه  کرد.  عمل  اش  سیره  به  چندان  دو  و 
خامنه¬ای مد ظّله العالی به عنوان شعار سال جدید مطرح نمودند الزم 
ایران اسالمی به خصوص مدیران ارشد در  است تمام ملت والیت مدار 
پیش جهت  از  بیش  و کوشش  نظامی جدیّت  نیروهای  و  گانه  قوای سه 
تّحقق اقتصادی درون زا و مبتنی بر ظرفیت¬های بومی و داخلی به خرج 
را در روی  به توان محصول کار  ایشان فرمودند  تا همان طور که  دهند 
زمین به مردم و جهانیان نشان داد.باتوجه به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری در سه ماهه نخست سال 96، امسال در واقع شاهد فّعال شدن 
استان  عزیز  مردم  است  امید  بود.  خواهیم  سیاسی  گروه¬های  و  افراد 
بصیرت  با  توأم  پیروی  با  های کشور  استان  مردم سایر  کرمان همچون 
از فرامین  از رهنمودها و فرمایشات مقام مّعظم رهبری و اطاعت کامل 
مّعظم له بیش از گذشته فضای وحدت و همدلی را در کشور توسعه دهند 
و دشمنان داخلی و بیرونی را که امید به فراهم کردن فضای تّشنج و فتنه 

در عرصه سیاسی مملکت را دارند، ناامید سازند.
در  وهابیت  و  سعود  آل  فتنه  یافتن  خاتمه  شاهد  جدید  سال  ا...  انشاء 
سوریه، یمن و بحرین باشیم و شیعیان مظلوم این ممالک را در آسایش 
و رفاه و امنیت مشاهده کنیم. در پایان بهروزی و سعادت توأم با نیک 
از  را  استان کرمان  در  گرامی خویش  و خواهران  برادران  برای  فرجامی 

درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

محمدعلی موّحدی کرمانی
95/1/4



بهایی مدیر مسئول: مهندس علی شیخ 
رئیس شورای سیاست گذاری: سردار غامرضا کرمی  

باغینی رئیس شورای سردبیری: دکتر احمد شجاعی 

نیا ایثارگران: سردار دکتر محمدرفیع رفیع  دبیر کمیته 
جانشین دبیر: شهباز حسن پور 

دبیر کمیته پزشکان: دکتر احمد شجاعی
مدنی هاشمی  دکتر سیدمحمدحسن  دبیر:  جانشین 

دبیر کمیته دانشگاهیان: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
ایرانمنش دبیر: دکتر مهدی  جانشین 

نامجو مجید  مهندس  مهندسان:  کمیته  دبیر 
انجم شعاع جانشین دبیر: مهندس رضا 

مهدوی ورزشکاران: سیدابوالحسن  کمیته  دبیر 
ناظمی مازیار  دبیر:  جانشین 

نگاران: مهدی شجاعی  دبیر کمیته روزنامه 
دبیر کمیته دیدار: مهدی ملک قاسمی

ایرانمنش فرزانگان: دکتر علی  دبیر کمیته 
فرشید فاح دبیر هماهنگی: 

مدیر روابط عمومی: مازیار ناظمی
نیا روابط عمومی: مجید عبدالهی  جانشین 

مناجاتی مهرناز  دکتر  علمی:  ویراستار 
ادبی: سیدمحمدعلی گاب زاده ویراستار 

 
شورای سیاست گذاری:

انصاری حجه االسام مجید 
امیری خامکانی دکتر حسین 

اکبری دکتر احمد 
باهنر محمدرضا  مهندس 

پورمحمدی االسام مصطفی  حجه 
مهندس محسن جال پور

حجه االسام سیدمحمود دعایی
دکتر حبیب اهلل ده مرده

نژاد سردار دکتر عبدالحمید رئوفی 
زاهدی محمدمهدی  دکتر 

مهندس غام عباس زارع
کرمانی سلیمانی  محمدرضا  دکتر 

آبادی عسکری مهندس حسین شریف 
دکتر عباس صاحب قدم لطفی

میرزاده دکتر حمید 
دکتر عباس صدری

مهندس محسن ضرابی
حمیدیه امیرعلی  دکتر 

کریمی محمدعلی  مهندس 
حجه االسام دکتر علی کمساری

گلزاری دکتر محمود 
مرعشی  سیدحسین 

حجه االسام دکتر غامرضا مصباحی مقدم

جامعه کر یمان
فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

سال اول، شماره 1و2، پائیز و زمستان 1394، 100صفحه قیمت 10000 تومان شابک 

مرادعلیزاده احمد  مهندس 
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی

اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی آیت اهلل علی 
نجار اسماعیل  مهندس 

شورای سردبیری:
بهرامپور دکتر علی رضا 

پورابراهیمی محمدرضا  دکتر 
پورمحمدی اصغر  دکتر علی 

حسینی سیدمحمد  دکتر 
دلیری علیرضا  دکتر 

دکتر سیدحسن خوشرو
حجه االسام دکتر محمدرضا زائری

دکتر محمود صفارزاده
میرعلیمحمدی علی  دکتر 

حجه االسام دکتر سیدطه هاشمی

تحریریه: هیات 
انصاری دکتر حمید 

ایرانمنش مجید  دکتر 
ایرانمنش سیدحسین  دکتر 

پوراحمد احمد  دکتر 
دکتر مختار جالی جواران

حاتمی محمد  دکتر 
حسینخانی سامان  دکتر 
دوستعلی مجید  دکتر 

دکتر مجتبی ذوالجودی زرندی
بهنام سعیدی دکتر 
طالبیان یحیی  دکتر 
عقابیان محمد  دکتر 

اکبر محمدی دکتر علی 
دکتر فریدون نوحی

الهی ناطقی  فریبرز  دکتر 

مشاوران: هیات 
الدینی دکتر پیروز ارجمند تاج 

زاده مظفراسکندری  دکتر 
بدیعی دکتر حمید 

هاشمی ثمره  سیدمجتبی  مهندس 
هاشمی ثمره  مهندس سیدحمید 
هاشمی ثمره  مهندس سیدمهدی 

مهندس محمد جال مآب
جهانگیری  مهدی  مهندس 

زاده دکتر محمدحسین حسین 
حجه االسام محمدرضا حاتم پوری کرمانی 

فرامرز خالقی دکتر 
رفسنجانی علی خاکساری  دکتر 

خیراندیش علی  مهندس 
دکتر فریبرز درتاج
رنجبر دکتر عباس 

شفازند محمدحسن  دکتر 
اصغر شیرازپور دکتر 

نژاد مهندس سیدمحمد صدرهاشمی 
نیا دکتر مصطفی ظهیری 

سردار مهندس حمید عرب نژاد
دکتر غامرضا  غامی
فردوسی  دکتر سیما 

دکتر عادل فردوسی پور
افشار قاسمی  علیرضا  مهندس 

مهندس اسداهلل گرامی
دکتر اصغر مکارم

مرتضوی سیدمهدی  دکتر 
مرتضوی سیدمنصور  مهندس 

حجه االسام محمدحسین موسی پور
حجه االسام علی ما نوری

میرزائی محمدرضا 
توکلی منظری  علیرضا  دکتر 

میرحسینی سیدمحسن  دکتر 
دکتر علیرضا ما علی کنی
مهندس احسان نمازی زاده

الهی نعمت  امیرعلی 

شورای اجرائی:
فاطمه،  بنی  بابایی، سیدمحسن  حامد  مهندس 
زاهدی  محمدهادی  مهندس محمد ثمری، دکتر 
دکتر کسری حمدی، مهندس احسان خواجویی، 
ساالری،  موسی  کهن،  دانشی  مرضیه  مهندس 
فرازمند،  مسعود  مهندس  زاده،  عظیمی  نقی 
مهندس محسن یزدانی، عباس نظری، مهندس 

ماریا قهرمانی

نمایندگی های خارج از کشور:
دکتر امین انجم شعاع )اتریش(

)فیلیپین( آموزگار  مهندس جواد 
ماهانی)انگلستان( بابایی  اهلل  دکتر روح 
ماهانی)آمریکا( بنازاده  محمدرضا  دکتر 

دکتر مجید حیدری زاده )کانادا(
)استرالیا( حامد حقیقی  دکتر 

دکتر مسعود دانش طلب )فناند(
دکتر عنایت اهلل زنگی آبادی )کانادا(
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پیام مشترک نوروزی امام جمعه و استاندار کرمان

در پیــام مشــترک آیــت اهلل ســیدیحیی جعفــری و مهنــدس 
ــا سرانگشــتان سرســبز  علیرضــا رزم حســینی آمــده اســت: بهــار ب
ــان آورد  ــه یادم ــا ب ــا و شــادی هاســت ت ــی ه ــام آور زیبای خــود پی
کــه زندگــی بــا شــکوفه هــای عشــق و نهــال هــای زیبــای بندگــی، 

ــیند.  ــی نش ــاوت م ــه ح ــندان ب ــت و در کام زیباپس زیباس
ایــن پیــام مــی افزایــد: بهــار همیشــه بــر ســجاده ســبز و شــکوفه 
ــی  ــان م ــاید و نش ــی س ــن م ــر زمی ــه مه ــی ب ــر بندگ ــود، س دار خ
دهــد کــه رویــش دوبــاره یــک زندگــی بــا گــذر از راه هــای ســخت 

ــی اســت.  ــزی دســت یافتن و ســرد زمســتانی و پایی
ــرآغاز  ــار س ــد: به ــان کردن ــان بی ــتاندار کرم ــه و اس ــام جمع ام
ــود  ــگر خ ــتان نوازش ــا دس ــه ب ــت ک ــی اس ــداوم زیبای ــدال و ت اعت
ــر و  ــت تدبی ــد و دول ــی کن ــم م ــبز را فراه ــای س ــش ه ــه روی زمین
ــات  ــا نش ــی ه ــار زیبای ــه از به ــی ک ــرد اعتدال ــا رویک ــز ب ــد نی امی
ــه  ــم ک ــا بدانی ــرده ت ــاش ک ــت ت ــیر خدم ــواره در مس ــه، هم گرفت
ــدن از راه  ــب مان ــل عق ــه عام ــا همیش ــدروی ه ــا و کن ــدروی ه تن

ــت. ــوده اس ب

 در ادامــه ایــن پیــام آمــده اســت: ســال 94 همچنیــن اقدامــات 
ــران  ــای عم ــروژه ه ــال آب، پ ــط انتق ــروژه خ ــون پ ــی همچ بزرگ
ــزاری  ــی، برگ ــه تاریخ ــت ابنی ــازی و مرم ــان، بازس ــهری کرم ش
ــعه  ــان، توس ــیمی کرم ــداث پتروش ــاز اح ــات، آغ ــکوهمند انتخاب ش
ــه اقتصــاد  ــی، شــهر نمون ــان و امنیــت غذای ــی، ســند ن صنعــت ریل
ــه  ــرو، تل ــدن مت ــی ش ــان، اجرای ــام کرم ــاماندهی ب ــی، س مقاومت
ــه  ــد ک ــاز ش ــان آغ ــار کریم ــر در دی ــروژه دیگ ــا پ ــن و صده کابی
ــرانجام  ــه س ــردم ب ــی م ــی و همگام ــتوانه همراه ــه پش ــا ب ــه آنه هم
ــی  ــود، موفقیت ــی نب ــی مردم ــن همراه ــر ای ــک اگ ــی ش ــید و ب رس

ــد.  ــی ش ــل نم حاص
ــو  ــال ن ــول س ــد: حل ــار کردن ــان اظه ــتاندار کرم ــه و اس ــام جمع ام
ــد  ــی و تجدی ــزال اله ــدرت الی ــانه ق ــه نش ــراوت را ک ــار پرط و به
حیــات طبیعــت مــی باشــد را بــه تمامــی هــم اســتانی هــای عزیــز 
ــت و  ــار از برک ــالی سرش ــوده و س ــرض نم ــت ع ــک و تهنی تبری
ــرای شــما عزیــزان  ــد متعــال و ســبحان ب معنویــت را ازدرگاه خداون

ــم. ــئلت داری مس

 بسمه تعالی
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش

عیادت معاون اجرایی رییس جمهور
 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی

 مقیم خارج از کشور
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در پیــام مشــترک آیــت اهلل ســیدیحیی جعفــری و مهنــدس 
ــا سرانگشــتان سرســبز  علیرضــا رزم حســینی آمــده اســت: بهــار ب
ــان آورد  ــه یادم ــا ب ــا و شــادی هاســت ت ــی ه ــام آور زیبای خــود پی
کــه زندگــی بــا شــکوفه هــای عشــق و نهــال هــای زیبــای بندگــی، 

ــیند.  ــی نش ــاوت م ــه ح ــندان ب ــت و در کام زیباپس زیباس
ایــن پیــام مــی افزایــد: بهــار همیشــه بــر ســجاده ســبز و شــکوفه 
ــی  ــان م ــاید و نش ــی س ــن م ــر زمی ــه مه ــی ب ــر بندگ ــود، س دار خ
دهــد کــه رویــش دوبــاره یــک زندگــی بــا گــذر از راه هــای ســخت 

ــی اســت.  ــزی دســت یافتن و ســرد زمســتانی و پایی
ــرآغاز  ــار س ــد: به ــان کردن ــان بی ــتاندار کرم ــه و اس ــام جمع ام
ــود  ــگر خ ــتان نوازش ــا دس ــه ب ــت ک ــی اس ــداوم زیبای ــدال و ت اعت
ــر و  ــت تدبی ــد و دول ــی کن ــم م ــبز را فراه ــای س ــش ه ــه روی زمین
ــات  ــا نش ــی ه ــار زیبای ــه از به ــی ک ــرد اعتدال ــا رویک ــز ب ــد نی امی
ــه  ــم ک ــا بدانی ــرده ت ــاش ک ــت ت ــیر خدم ــواره در مس ــه، هم گرفت
ــدن از راه  ــب مان ــل عق ــه عام ــا همیش ــدروی ه ــا و کن ــدروی ه تن

ــت. ــوده اس ب

 در ادامــه ایــن پیــام آمــده اســت: ســال 94 همچنیــن اقدامــات 
ــران  ــای عم ــروژه ه ــال آب، پ ــط انتق ــروژه خ ــون پ ــی همچ بزرگ
ــزاری  ــی، برگ ــه تاریخ ــت ابنی ــازی و مرم ــان، بازس ــهری کرم ش
ــعه  ــان، توس ــیمی کرم ــداث پتروش ــاز اح ــات، آغ ــکوهمند انتخاب ش
ــه اقتصــاد  ــی، شــهر نمون ــان و امنیــت غذای ــی، ســند ن صنعــت ریل
ــه  ــرو، تل ــدن مت ــی ش ــان، اجرای ــام کرم ــاماندهی ب ــی، س مقاومت
ــه  ــد ک ــاز ش ــان آغ ــار کریم ــر در دی ــروژه دیگ ــا پ ــن و صده کابی
ــرانجام  ــه س ــردم ب ــی م ــی و همگام ــتوانه همراه ــه پش ــا ب ــه آنه هم
ــی  ــود، موفقیت ــی نب ــی مردم ــن همراه ــر ای ــک اگ ــی ش ــید و ب رس

ــد.  ــی ش ــل نم حاص
ــو  ــال ن ــول س ــد: حل ــار کردن ــان اظه ــتاندار کرم ــه و اس ــام جمع ام
ــد  ــی و تجدی ــزال اله ــدرت الی ــانه ق ــه نش ــراوت را ک ــار پرط و به
حیــات طبیعــت مــی باشــد را بــه تمامــی هــم اســتانی هــای عزیــز 
ــت و  ــار از برک ــالی سرش ــوده و س ــرض نم ــت ع ــک و تهنی تبری
ــرای شــما عزیــزان  ــد متعــال و ســبحان ب معنویــت را ازدرگاه خداون

ــم. ــئلت داری مس

 بسمه تعالی
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از دیار کریمان از دیار کریماندیدار  دیدار 
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رئیــس جمهــوری در بیســت و هفتمیــن ســفر اســتانی 
ــاری  ــال ج ــاه س ــت م ــد در 21 اردیبهش ــر و امی کاروان تدبی

ــد. ــان ش وارد کرم
 دیــدار بــا علمــا، ایثارگــران و برگزیدگان، شــرکت در نشســت 
توســعه و ســرمایه گــذاران، بازدیــد و افتتــاح چنــد پــروژه، 
حضــور در شــورای اداری اســتان و نشســت خبــری از جملــه 
ــار  ــه دی ــوری ب ــس جمه ــفر دو روزه رئی ــای س ــه ه برنام

ــود.  ــان ب کریم
مــردم دیــار کریمــان بــا حضــور پرشــور در مســیر اســتقبال 
از حجــه االســام و المســلمین حســن روحانــی از وی و هیــات 
همــراه در ایســتگاه بیســت و هفتــم ســفرهای اســتانی دولت 

تدبیــر و امیــد بــه گرمــی اســتقبال کردنــد. 
ــس  ــتقبال از رئی ــمی اس ــیر رس ــه مس ــود آن ک ــا وج ب
ــدد  ــای متع ــروژه ه ــرای پ ــه اج ــه ب ــا توج ــوری ب جمه
ــی  ــا مصل ــیج  ت ــدان بس ــان از می ــهری در کرم ــران ش عم
ــادی از  ــماری زی ــا ش ــود ام ــده ب ــام ش ــی )ع( اع ــام عل ام
مــردم بــا حضــور در مســیر بلــوار جمهــوری پــس از خــروج 
ــه  ــان ب ــرودگاه کرم ــی از ف ــر روحان ــل دکت ــودروی حام خ

ــد.  ــتقبال وی آمدن اس
دود کــردن اســپند و کنــدر در حاشــیه مســیر ورود کاروان 
ــال  ــا، ح ــی ه ــط کرمان ــان توس ــه کرم ــد ب ــر و امی تدبی
ــر  ــار از عط ــش و سرش ــان را امیدبخ ــهر کرم ــوای ش و ه

ــود.  ــرده ب ــت ک معنوی
ــان  ــامی، خیاب ــوری اس ــوار جمه ــیرهای بل ــیه مس حاش

ــیج  ــدان بس ــریعتی، می ــان ش ــتی، خیاب ــهید بهش ش

ــور  ــاهد حض ــپور ش ــر عباس ــهید دکت و بلوارش
ــود. ــردم ب ــف م ــار مختل اقش

حضــور جانبــازان قطــع نخــاع بــا ویلچــر و زنانــی کــه 
کــودکان خــود را در بغــل گرفتــه انــد از جملــه حاشــیه 
هــای زیبــای ایــن اســتقبال بــود. مغــازه داران حاشــیه 
مســیر عبــور کاروان تدبیــر و امیــد نیــز بــه یمــن ورود 
ــن  ــربت بی ــای و ش ــش چ ــال پخ ــت در ح ــات دول هی

اســتقبال کننــدگان بودنــد. 
ــی در  ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــام والمس حجه االس
ــب  بیســت و یکمیــن روز از دومیــن مــاه بهــار و در قال
ســفرهای اســتانی هیــات دولــت، مســافر کرمــان شــد 

ــی  ــید یحی ــت اهلل س ــتقبال آی ــا اس ــدو ورود، ب و در ب
ــا  ــان، علیرض ــتان کرم ــه در اس ــده ولی فقی ــری نماین جعف
ــن  ــورای تامی ــای ش ــان، اعض ــتاندار کرم ــینی اس رزم حس
اســتان و جمعــی از مقامــات کشــوری و لشــکری در فــرودگاه 

ــد.  ــه رو ش ــان رو ب ــی کرم بین الملل
ــام  ــزرگ ام ــی ب ــی در مصل ــتقبال مردم ــس از اس وی پ
علــی)ع( شــهر کرمــان حضــور یافتــه و در اجتمــاع مــردم 
ــت  و  ــت.  بیس ــخنرانی پرداخ ــراد س ــه ای ــتان ب ــن اس ای
ــه  ــود ک ــور 2 روزه ب ــتانی رئیس جمه ــفر اس ــن س هفتمی
بــر اســاس آن، دکتــر روحانــی پــس از حضــور در اجتمــاع 
ــران  ــدگان و ایثارگ ــاء، برگزی ــع علم ــان، در جم ــردم  کرم م
اســتان حضــور یافتــه و ســپس در نشســت توســعه 

ــر   ــود.   دکت ــرکت نم ــتان ش ــن اس ــرمایه گذاری ای س
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ــه  ــور یافت ــان حض ــتان کرم ــورای اداری اس ــن در ش ــی همچنی روحان
و ســپس در نشســتی خبــری پایانــی ســفر اســتانی حضــور یافــت و بــه 

ــخ داد.  ــگاران پاس ــای خبرن ــش ه پرس
در ســفر اســتانی رئیس جمهــور بــه اســتان کرمــان، جمعــی از معاونــان 
ــور در  ــدگان رئیس جمه ــوان نماین ــت به عن ــور و وزرای دول رئیس جمه
ــکات و  ــان مش ــه و در جری ــور یافت ــتان حض ــن اس ــتان های ای شهرس

مطالبــات مــردم قــرار گرفتنــد. 
برایــن اســاس حجه االســام مجیــد انصــاری معــاون پارلمانــی 
ــت،  ــر صنع ــت زاده وزی ــا نعم ــت، محمدرض ــه جیرف ــور ب رئیس جمه
ــدی  ــی پورمحم ــام مصطف ــد، حجت االس ــه زرن ــارت ب ــدن و تج مع
وزیــر دادگســتری بــه ســیرجان، حجت االســام ســید محمــود علــوی 
وزیــر اطاعــات بــه بافــت، علی اصغــر فانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــژه  ــتیار وی ــی دس ــی یونس ــام عل ــار، حجت االس ــنجان و ان ــه رفس ب
ــه  ــی ب ــی و مذهب ــای دین ــوام و اقلیت ه ــور اق ــور در ام رئیس جمه
ــم،  ــه ب ــور ب ــاون رئیس جمه ــلطانی فر مع ــعود س ــج، مس ــه گن قلع

ــوان و  ــور بان ــور در ام ــاون رئیس جمه ــوالوردی مع ــهیندخت م ش
ــور  ــاون رئیس جمه ــکار مع ــه ابت ــان، معصوم ــه راور و کوهبن ــواده ب خان
ــاب،  ــار و فاری ــه رودب ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــس س و رئی
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــی مناط ــورای عال ــر ش ــرکان دبی ــر ت اکب
ــتایی  ــعه روس ــاون توس ــوی مع ــید ابوالفضل رض ــهربابک و س ــه ش ب
ــگان و  ــرج، ری ــه فه ــور ب ــاون اول رئیس جمه ــروم مع ــق مح و مناط

ــد.  ــفر کردن ــیر س نرماش
ــتان های  ــه اس ــون ب ــور تاکن ــه  رئیس جمه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
خوزســتان، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان، ایــام، لرســتان، 
زنجــان،  خراســان رضوی،  اردبیــل،  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ــارس،  ــان، ف ــم، گی ــان، ق ــهر، اصفه ــان جنوبی، بوش ــتان، خراس گلس
ــهریار،  ــامل ش ــران ش ــتان ته ــتان های اس ــرقی، شهرس آذربایجان ش
ــتان  ــتان های اس ــتان، شهرس ــمالی، کردس ــدس، خراسان ش ــارد و ق م
همــدان،  بهارســتان،  و  رباط کریــم  اسام شــهر،  شــامل  تهــران 

ــت. ــرده اس ــفر ک ــمنان س ــزد و س ــتان ری، ی ــدران، شهرس مازن
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش

عیادت معاون اجرایی رییس جمهور
 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی

 مقیم خارج از کشور
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ــه  ــور یافت ــان حض ــتان کرم ــورای اداری اس ــن در ش ــی همچنی روحان
و ســپس در نشســتی خبــری پایانــی ســفر اســتانی حضــور یافــت و بــه 

ــخ داد.  ــگاران پاس ــای خبرن ــش ه پرس
در ســفر اســتانی رئیس جمهــور بــه اســتان کرمــان، جمعــی از معاونــان 
ــور در  ــدگان رئیس جمه ــوان نماین ــت به عن ــور و وزرای دول رئیس جمه
ــکات و  ــان مش ــه و در جری ــور یافت ــتان حض ــن اس ــتان های ای شهرس

مطالبــات مــردم قــرار گرفتنــد. 
برایــن اســاس حجه االســام مجیــد انصــاری معــاون پارلمانــی 
ــت،  ــر صنع ــت زاده وزی ــا نعم ــت، محمدرض ــه جیرف ــور ب رئیس جمه
ــدی  ــی پورمحم ــام مصطف ــد، حجت االس ــه زرن ــارت ب ــدن و تج مع
وزیــر دادگســتری بــه ســیرجان، حجت االســام ســید محمــود علــوی 
وزیــر اطاعــات بــه بافــت، علی اصغــر فانــی وزیــر آمــوزش و پــرورش 
ــژه  ــتیار وی ــی دس ــی یونس ــام عل ــار، حجت االس ــنجان و ان ــه رفس ب
ــه  ــی ب ــی و مذهب ــای دین ــوام و اقلیت ه ــور اق ــور در ام رئیس جمه
ــم،  ــه ب ــور ب ــاون رئیس جمه ــلطانی فر مع ــعود س ــج، مس ــه گن قلع

ــوان و  ــور بان ــور در ام ــاون رئیس جمه ــوالوردی مع ــهیندخت م ش
ــور  ــاون رئیس جمه ــکار مع ــه ابت ــان، معصوم ــه راور و کوهبن ــواده ب خان
ــاب،  ــار و فاری ــه رودب ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــس س و رئی
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــی مناط ــورای عال ــر ش ــرکان دبی ــر ت اکب
ــتایی  ــعه روس ــاون توس ــوی مع ــید ابوالفضل رض ــهربابک و س ــه ش ب
ــگان و  ــرج، ری ــه فه ــور ب ــاون اول رئیس جمه ــروم مع ــق مح و مناط

ــد.  ــفر کردن ــیر س نرماش
ــتان های  ــه اس ــون ب ــور تاکن ــه  رئیس جمه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
خوزســتان، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان، ایــام، لرســتان، 
زنجــان،  خراســان رضوی،  اردبیــل،  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ــارس،  ــان، ف ــم، گی ــان، ق ــهر، اصفه ــان جنوبی، بوش ــتان، خراس گلس
ــهریار،  ــامل ش ــران ش ــتان ته ــتان های اس ــرقی، شهرس آذربایجان ش
ــتان  ــتان های اس ــتان، شهرس ــمالی، کردس ــدس، خراسان ش ــارد و ق م
همــدان،  بهارســتان،  و  رباط کریــم  اسام شــهر،  شــامل  تهــران 

ــت. ــرده اس ــفر ک ــمنان س ــزد و س ــتان ری، ی ــدران، شهرس مازن

9فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش

عیادت معاون اجرایی رییس جمهور
 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی

 مقیم خارج از کشور
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 *آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

 و سردار سلیمانی،  افتخار کرمان

ــخ  ــی گفــت: اســتان کرمــان افتخــارات بســیار بزرگــی در طــول تاری دکتــر روحان
ــنجانی  ــمی رفس ــت اهلل هاش ــان آی ــای درخش ــره ه ــی از چه ــته و دارد و یک داش
ــاب و  ــم انق ــر معظ ــام و و رهب ــن ام ــار دیری ــان ی ــرد:  ایش ــه ک ــت.  وی اضاف اس
ــس  ــس مجل ــوان رئی ــه عن ــا ب ــال ه ــامی س ــاب اس ــته در انق ــخصیت برجس ش
ــال  ــران و 20 س ــوری ای ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــال ب ــت س ــامی و هش ــورای اس ش
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و فرمانــده جنــگ تحمیلــی کــه آن همــه 
ــای  ــی دنی ــردم حت ــور، م ــرای کش ــود ب ــی خ ــداکاری را در دوران زندگ ــار و ف ایث
ــن  ــته از ای ــد گذش ــردم مانن ــه م ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــام داد.  وی اظه اســام انج

ــد. ــتفاده ببرن ــره و اس ــار به ــر افتخ ــای پ ــم دان ــود عال وج
 رئیــس جمهــوری همچنیــن گفــت: یکــی از افتخــارت دیگــر ایــن اســتان کــه جــزء 
افتخــارات کشــور نیــز هســت ســردار حــاج قاســم ســلیمانی اســت.  روحانــی خاطر 
نشــان کــرد: آشــنایی و رفاقــت مــن بــا ســردار ســلیمانی مربــوط بــه دوران جنــگ 
تحمیلــی اســت.  وی اظهــار کــرد: لشــکر 41 ثــاراهلل یکــی از لشــکرهای قدرتمنــد 
مــا در میــدان دفــاع مقــدس در برابــر متجــاوزان بــود و امــروز هــم یــک لشــکر پــر 
قــدرت در کشــور اســت.  رئیــس جمهــوری همچنیــن بــه رشــادت هــا و دالوری های 
ــای  ــر جای ج ــروز اگ ــت: ام ــرد و گف ــاره ک ــت اش ــظ امنی ــلیمانی در حف ــردار س س
ایــران، افغانســتان، عــراق، ســوریه و فلســطین نــگاه کنیــم جــای پــای رشــادت و 
ــم  ــروز ه ــرد: ام ــان ک ــم. وی بی ــاهده می کنی ــلیمانی را مش ــردار س ــای س دالوری ه
ســپاه نــه تنهــا بــار مســئولیت امنیــت کشــور را در کنــار ارتــش و نیــروی انتظامــی 
و بســیج بــر دوش دارد بلکــه بــار مســئولیت امنیــت کشــورهای دیگــری کــه از مــا 
درخواســت مســاعدت مــی کننــد ســپاه در آن میــدان هــا هــم بــا کمــال رشــادت 
حضــور دارد. روحانــی افــزود: بــرای دفــاع از عتبــات عالیــات و حــرم هــای مطهــر 
ــتان و  ــطین و افغانس ــان، فلس ــان لبن ــاع از مظلوم ــرای دف ــوریه و ب ــراق و س در ع
ســایر نقاطــی کــه ملــت ایــران و از دولــت ایــران درخواســت کمــک دارنــد ســپاه 

قــدس بــه خوبــی وارد عمــل شــده اســت.

 *تالش برای رفع بحران آب 
ــرای  ــم ب ــان و ه ــرای کرم ــم ب ــی ه ــع آب ــل مناب ــت: معض ــی گف ــر روحان دکت
ــه  ــت هم ــن دول ــت ای ــور اس ــای کش ــتان ه ــیاری از اس ــزی و بس ــات مرک ف
ــرد. رئیــس  ــال خواهــد ک ــان دنب ــتان کرم ــل آب اس ــرای معض ــوان خــود را ب ت
ــم  ــا نخواهی ــکاتش تنه ــا مش ــان را ب ــتان کرم ــردم اس ــا م ــت: م ــوری گف جمه

ــت.  گذاش
وی بــه طــرح  هــای قابــل افتتــاح در اســتان کرمــان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
40 طــرح و پــروژه بــا بیــش از 96۸ میلیــارد تومــان در ایــن ســفر بــرای ســال 
ــت:  ــوری گف ــس جمه ــرد. رئی ــم ک ــی خواهی ــی و عملیات ــده اجرای ــاری و آین ج
ایــن طــرح  هــا و پــروژه  هــا بــه غیــر از طــرح هایــی اســت کــه بــه ارزش هــزار 
و 500 میلیــارد تومــان آغــاز مــی شــود. وی همچنیــن بــه پنــج هــزار میلیــارد 
تومــان طــرح  هــای آمــاده بــه کار بــا بخــش خصوصــی و بانــک هــا اشــاره کــرد 
و گفــت: بــا تــاش و وحدتــی کــه در اســتان وجــود دارد و وجــود امــام جمعــه 
ای کــه دلســوزانه و اســتانداری کــه تاشــی فعاالنــه بــرای حیــات اســتان دارد 
ــی  ــود. روحان ــم ب ــروز خواهی ــر از ام ــرایطی بهت ــا ش ــی ب ــتان کرمان ــاهد اس ش
ــرای احیــای همــه پتانســیل هــا و  ــت و ملــت در کنــار هــم ب اظهــار کــرد: دول

ظرفیــت هــای اســتان کرمــان تــاش خواهیــم کــرد.

کـــرمـــــــان

 را با مشکالتش تنها نخواهیم گذاشت
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش

عیادت معاون اجرایی رییس جمهور
 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی

 مقیم خارج از کشور
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واگذاری مطالعات احیای تاالب جازموریان به دانشگاه کرمان

یاری صندوق توسعه ملی به طرح های استان کرمان
رئیــس جمهــوری در موضــوع طــرح هــای نیمــه تمــام اســتان کرمــان گفــت: برخــی 
ــه اتمــام خواهــد رســید و برخــی  از طــرح هــا در ســال هــای پیــش رو 95 و 96 ب
نیــز در ســال هــای دو ســاله و چهارســاله بــه اتمــام مــی رســد و برخــی از طــرح 
هــا بلنــد مــدت هــم بــا کمــک کارآفرینــان و ســرمایه گــذاران خصوصــی و حمایــت 

دولــت انجــام خواهنــد گرفــت.
وی گفــت: مــن بــه شــما قــول مــی دهــم صنــدوق توســعه ملــی مــا بــا دو هــزار 
ــان خواهــد آمــد. وی اظهــار  ــه کمــک طــرح هــای اســتان کرم ــان ب ــارد توم میلی
ــر  ــادن را آبادت ــد مع ــت بای ــادن اس ــت مع ــتان بهش ــه اس ــتان ک ــن اس ــرد: در ای ک
ــود دارد  ــکل وج ــه مش ــی ک ــتر و در جاهای ــا را بیش ــذاری ه ــرمایه گ ــم و س کنی

ــم.  ــل کنی ــل و فص ــکات را ح مش
ــن و  ــر مزم ــه دارای فق ــی دارد ک ــش های ــتان، بخ ــن اس ــزود: ای ــی اف ــر روحان دکت
مشــکات فــراوان اســت و دولــت بــه حــول و قــوه الهــی بــرای بخــش هایــی کــه 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــد فعالی ــتری دارن ــری بیش ــیب پذی آس

دکتــر معصومــه ابتــکار در جمــع مســئوالن و ســران طوایــف 
ــه  ــان را ب ــاالب جازموری ــزارش ت ــزود: گ ــوب اف ــتان رودبارجن شهرس
دولــت ارائــه کردیــم و مطالعــات ایــن کار را بــه دانشــگاه شــهید باهنــر 

ــپردیم. ــان س کرم
وی گفــت: مطالعاتــی کــه در حــوزه آبریــز و غیــره صــورت مــی گیــرد 
باعــث مــی شــود تــاالب کــم کــم احیــا شــود البتــه ایــن کار زمــان می 
بــرد. وی افــزود: مــا بــا یــک پدیــده جهانــی بــه عنــوان تغییــر اقلیــم 
ــن و  ــدن زمی ــرم ش ــای گ ــه معن ــم ب ــر اقلی ــه تغیی ــتیم ک ــرو هس روب
ایجــاد خشکســالی اســت و بــرای کشــاورزی هــر یــک درجــه ای کــه 
ــا افزایــش پیــدا مــی کنــد میــزان مصــرف آب بیشــتر مــی شــود  دم
در نتیجــه کشــاورزی مــا بایــد بــه ســمت کشــاورزی ســازگار بــا اقلیــم 

پیــش بــرود. 
ــتان  ــرد: در شهرس ــان ک ــت بی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
رودبــار هفــت هــزار هکتــار در ایــن 2ســال آبیــاری تحــت فشــار داریــم 
کــه بســیار خــوب اســت و الگــوی کشــت مــا بایــد تغییــر پیــدا کنــد و 
کشــاورزی مــا نبایــد مســاوی بــا نابــودی تــاالب جازموریــان یــا ســفره 

هــای آب زیرزمینــی باشــد.
 وی گفــت: مــا نمــی توانیــم ایــن رونــد را در کشــاورزی دنبــال کنیــم 
و انتظــار داشــته باشــیم کــه ایــن تــاالب نابــود نشــود، جازموریــان بــه 
یکــی از کانــون هــای گــرد و غبــار منطقــه تبدیــل شــده کــه عــاوه بــر 
اینکــه بــر ســامت مــا تاثیــر مــی گــذارد بــر محصــوالت کشــاورزی و 

منابــع طبیعــی مــا نیــز اثــر مــی گــذارد.

 دکتــر ابتــکار خاطرنشــان کــرد: ســال 92 کــه دولــت دریاچــه ارومیــه 
را تحویــل گرفــت ایــن دریاچــه کامــا خشــک شــده  بــود و هیــچ کــس 
ــزود:  ــرد. وی اف ــوب و اراده ک ــت مص ــی دول ــت ول ــه آن نداش ــدی ب امی
دریاچــه ارومیــه 20 ســال پیــش 150 هــزار هکتــار کشــاورزی اطرافــش 
ــت  ــاالب کش ــراف ت ــی اط ــیب زمین ــار س ــزار هکت ــد 450 ه ــود و بع ب
ــا از کشــاورزان  ــه م ــد ک ــه آن اســتفاده مــی کردن ــد و از حــق آب کردن
خواســتیم ســراغ محصوالتــی برونــد کــه از آب کمتــری اســتفاده شــود 

تــا بتوانیــم دریاچــه را نجــات دهیــم.
 معــاون رئیــس جمهــوری افــزود: بــا توجــه بــه محرومیــت هایــی کــه 
در ایــن منطقــه وجــود دارد دولــت بــه دنبــال ایــن اســت کــه مشــکات 
را رفــع کنــد و یکــی از ایــن مشــکات تامیــن آب آشــامیدنی روســتایی 
ــتاندارد   ــه اس ــک ب ــتان نزدی ــدار شهرس ــه فرمان ــه گفت ــه ب ــت ک اس

اســتانی ۸0 درصــد رســیده اســت.
ــا  ــش را ب ــرده روابط ــعی ک ــت س ــن دول ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــان ک وی بی
ــاد  ــذاران ایج ــرمایه گ ــور س ــرای حض ــا ب ــد و فض ــود ببخش ــا بهب دنی
شــده البتــه قــرار نیســت دولــت کاری را بــدون دخالــت مــردم انجــام 
دهــد و مــردم نقــش اساســی را در دولــت دارنــد و امیدواریــم همدلــی 
خــوب بیــن مجلــس و دولــت بــرای رفــع مشــکات معیشــتی، اقتصادی 
و غیــره پیــش بیایــد. ابتــکار افــزود: شهرســتان رودبــار دارای ظرفیــت 
هایــی بــرای ســرمایه گــذاری دارد از جملــه ســرمایه گــذاری حفاظــت از 
منابــع آب، صنایــع تبدیلــی کشــاورزی، انــرژی هــای نــو کــه بــه علــت 

بادهــا و گرمایــی کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد.
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 افتتاح سامانه ارتباط مردم با دولت 
در کرمان با حضور معاون رئیس جمهور

ــد در  ــر و امی ــتاد کاروان تدبی ــس س رئی
ایــن آئیــن ضمــن تقدیــر از تــاش هــای 
اســتاندار کرمان،عنــوان کــرد: ایشــان از 
مــاه هــای پایانــی ســال گذشــته تــا بــه 
ــفر  ــرای س ــادی را ب ــات زی ــروز زحم ام
ــل  ــوری متحم ــت جمه ــتانی ریاس اس
شــده انــد. دکتــر محمــد شــریعتمداری 
بــا بیــان اینکــه سیاســت دولــت تدبیــر 
و امیــد در ســفرهای اســتانی، بــر مبنــای امیــد آفرینــی بــرای حــل مشــکات 
ــن  ــام ای ــرای انج ــرد: ب ــد ک ــت، تاکی ــتوار اس ــوان اس ــد ت ــا در ح ــتان ه اس
ســفر از مــاه هــا قبــل مقدماتــی امــاده شــده بــود و در اســتان نیــز ســتادی 

ــرای بررســی پــروژه هــا و طــرح تشــکیل شــد. ب
ــی از  ــا را یک ــتان ه ــی اس ــکات اساس ــل مش ــرای ح ــی ب ــاره جوی  وی چ
ــت:  ــمرد و گف ــوری برش ــت جمه ــتانی ریاس ــفرهای اس ــداف س ــن اه مهمتری
ــر دوش  ــر 70 درصــد تعهــدات مالــی دولــت هــای ســابق همچنــان ب ــغ ب بال
ــا،   ــرح ه ــن ط ــل ای ــرای تکمی ــه ب ــد ک ــی کن ــنگینی م ــان س ــتاندار کرم اس
22 هــزار میلیــارد تومــان منابــع، نیــاز اســت و ایــن در حالــی اســت کــه کل 
ــوده  ــی کشــور در ســال گذشــته حــدود ایــن میــزان مبلــغ ب بودجــه عمران
اســت. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــه یقیــن بــا منابــع موجــود امــکان تحقــق 
تمــام امــور مــورد نظــر مســئوالن محلــی اســتان هــا وجــود نــدارد و در حــد 
ــرای حــل  تــوان در ایــن زمینــه اقــدام مــی شــود،گفت: اســتاندار کرمــان ب
ایــن مشــکل از ظرفیــت هــای غیــر دولتــی اســتفاده کــرده انــد کــه جــای 
ــر دارد. وی خاطرنشــان کــرد: بســیار مفتخــر هســتیم کــه در اســتانی  تقدی
ــف  ــع مختل ــان از مناب ــارد توم ــزار و 500 میلی ــت ه ــه هف ــم ک ــور داری حض
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــعه ای ب ــای توس ــت ه ــرای فعالی ــی ب ــر دولت ــش غی بخ
ــارد  ــزار و 500 میلی ــک ه ــد: ی ــادآور ش ــوری ی ــس جمه ــاون رئی ــت. مع اس
تومــان نیــز در ایــن ســفر بــرای افتتــاح از ســوی اســتاندارکرمان پیشــنهاد 
ــی کــه  ــود. دکتــر شــریعتمداری گفــت: مجمــوع موافقــت نامــه های شــده ب
ــر  ــغ ب ــا در ایــن ســفر امضــا شــوند، نیــز بال ــود ت تمهیــد مقدمــات شــده ب
پنــج هــزار و 200 میلیــارد تومــان اســت. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تعــداد 
قابــل ماحظــه ای از طــرح هــای دولتــی نیــز در ایــن دوره از ســفر ریاســت 
ــر اســاس  ــوان کــرد: ریاســت جمهــوری ب جمهــوری انجــام مــی شــوند، عن
ــه ای،  ــئوالن منطق ــات از مس ــت اطاع ــردم، دریاف ــات از م ــت اطاع دریاف
ــه اســتان  ــی ب ــا شــناخت کامل ــی ب دریافــت اطاعــات از دســتگاه هــای مل

ــد.  کرمــان ســفر کردن
معــاون اجرایــی ریاســت جمهــوری گفــت: ســفرهای اســتانی دولــت تدبیــر  
ــزود:  ــت. وی اف ــور نیس ــه مح ــور و مصوب ــروژه مح ــور، پ ــده مح ــد، وع و امی
ســفرهای اســتانی ریاســت جمهــوری بــه منظــور ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم 
ــا  ــتان ه ــای اس ــت ه ــناخت ظرفی ــا و ش ــتان ه ــکات اس ــا مش ــنایی ب و آش
ــتان  ــر اس ــی برت ــه دو ویژگ ــریعتمداری ب ــود. ش ــی ش ــام م ــک انج از نزدی
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اســتان کرمــان بــا وجــود دارا بــود ســایق 
متعــدد سیاســی، همــه گــروه هــای سیاســی در جهــت توســعه و پیشــرفت 
ــت  ــه رقاب ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــراه هس ــگام و هم ــردم هم ــه م ــت ب و خدم
هــای گــروه هــای سیاســی در انتخابــات هــا، عنــوان کــرد: بــه محــض تمــام 
شــدن انتخابــات، همــه گــروه هــای سیاســی اســتان کرمــان دور میــز توســعه 
ــر  ــا تدبی ــت: ب ــریعتمداری گف ــوند. ش ــی ش ــع م ــتان جم ــرفت اس و پیش
اســتاندار کرمــان یکــی از مظاهــر اعتــدال در دولــت اعتــدال رخ داده اســت و 
اســتاندار کرمــان همــه مــردم را در ایــن حــوزه همــراه و همــگام کــرده انــد. 
وی پیشــرفت هــای اســتان کرمــان را خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: بــا توجــه 
بــه مشــکات آب در اســتان کرمــان، طــرح همیــاران آب بــه عنــوان یکــی از 
ــتاندار  ــوی اس ــرف آب از س ــی در مص ــه جوی ــای صرف ــرح ه ــن ط مهمتری

کرمــان اجرایــی شــده اســت. وی افــزود: طــرح همیــاران آب کــه از ســوی 
ــور  ــو در کش ــوان الگ ــه عن ــد ب ــی توان ــده، م ــی ش ــان اجرای ــتاندار کرم اس
معرفــی شــود تــا دراســتفاده بهینــه از منابــع آبــی، ســایر اســتان هــا نیــز 
بهــره منــد شــوند. وی یــادآور شــد: گرچــه اســتان کرمــان از کــم آبــی رنــج 
مــی بــرد امــا طــرح هــای توســعه ای خوبــی در ایــن اســتان در دســت اجــرا 
ــی در اســتان کرمــان،  ــا وجــود کــم آب اســت. شــریعتمداری عنــوان کــرد: ب
ــد  ــود دارد و 25 درص ــتان وج ــن اس ــی در ای ــاورزی خوب ــای کش ــت ه ظرفی
ــن  ــد: در ای ــادآور ش ــود دارد. وی ی ــتان وج ــن اس ــور در ای ــات کل کش باغ
ــاورزی  ــی کش ــای تکنولوژیک ــت ارتق ــی در جه ــا جهش ــد ت ــاش ش ــفر ت س
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــان ایجــاد شــود. معــاون رئیــس جمهــوری ب اســتان کرم
کــه در حــوزه صنعــت و معــدن نیــز اســتان کرمــان مــی تــوان بــا توجــه بــه 
پتانســیل هــا و معــادن موجــود خــود طــرح هــای قابــل توجهــی دارد، گفــت: 
ــی غنــی در اســتان کرمــان وجــود دارد و در حــوزه گردشــگری  ــع معدن مناب
تاریخــی و طبیعــی نیــز اســتان کرمــان توانمنــدی هــای بســیار خوبــی اســت. 
وی گفــت: پــارک  گردشــگری خبــر از طــرح هــای بســیار خــوب موجــود در 
ــت  ــان ظرفی ــتان کرم ــزود: در اس ــی رود. وی اف ــمار م ــه ش ــان ب ــتان کرم اس
هایــی تاریخــی بســیار خوبــی وجــود دارد کــه کمتــر بــه آنهــا توجــه شــده 
اســت کــه مــردم کرمــان بــه خوبــی ایــن مــوارد را مــی شناســند. وی عنــوان 
کــرد: اســتان کرمــان، اســتان کریمــان نــام دارد و یکــی از کرامــت هــای 
آن داشــتن بزرگانــی در تاریــخ کشــور و شــهدای گرانقــدر ایــن اســتان 
ــت: در  ــرد و گف ــر ک ــز تقدی ــامد نی ــز س ــاد مرک ــریعتمداری از ایج ــت. ش اس
ــی و آزار  ــای قدیم ــه دور از روش ه ــوری ب ــت جمه ــتانی ریاس ــفرهای اس س
دهنــده، بــر پایــه تکنولــوژی نویــن بــا مــردم ارتبــاط برقــرار مــی شــود. وی 
ــورد  ــردم م ــوی م ــده از س ــرح ش ــوارد مط ــه م ــه هم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
رســیدگی قــرار مــی گیــرد، تصریــح کــرد: ایــن ســامانه تــا 24 ســاعت پــس 
ــه  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــوری ب ــت جمه ــفر ریاس از س
ــه در  ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــت: قص ــاره گف ــن ب ــز در ای ــان نی ــد باژی داد.محم
ــردم  ــود و  م ــع آوری نش ــذی جم ــه کاغ ــت، نام ــات دول ــفرهای هی ــن س ای
ــود را  ــای خ ــت ه ــد درخواس ــی توانن ــی م ــه راحت ــامانه 111 ب ــق س از طری
مطــرح کننــد. وی اظهــار کــرد: بــه همیــن دلیــل ســامانه ســامد در اســتان 
ــزار  ــک ه ــت ی ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــال  ش ــت فع ــان 20 اردیبهش کرم
ــردم  ــت: م ــامد گف ــامانه س ــیفت کاری در س ــار ش ــب چه ــر در قال و 600 کارب
ــه و  ــا شــماره تلفــن 111 تمــاس گرفت ــتند ب ــی توانس ــور  م طــی مــدت مذک
مشــکات و مطالبــات خــود را در بــازه زمانــی پنــج تــا شــش دقیقــه مطــرح 
و ســپس کــد رهگیــری دریافــت کننــد. مدیــرکل دفتــر بازرســی و ارزیابــی 
عملکــرد اســتانداری کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــس از حــدود 20 روز کاری و  
بــا اســتفاده از کــد دریافتــی، از رونــد پیگیــری مطالبــات خــود آگاه شــوند. 
ــد و  ــور یاب ــکان حض ــن م ــوری در ای ــس جمه ــت رئی ــن اس ــت: ممک وی گف
ــه  ــک مجموع ــزود: ی ــان اف ــد. باژی ــخ دهن ــا را پاس ــن ه ــورد از تلف ــد م چن
ــتقرار  ــل اس ــار مح ــراری در کن ــوارد اضط ــی از م ــرای برخ ــگاهی ب نمایش
ــود تــا در صــورت ضــرورت نســبت  ــران ســامانه ســامد ایجــاد شــده ب کارب

ــه حــل مشــکات وامــی در اســرع وقــت اقــدام شــود. ب
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش

عیادت معاون اجرایی رییس جمهور
 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی

 مقیم خارج از کشور
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 افتتاح سامانه ارتباط مردم با دولت 
در کرمان با حضور معاون رئیس جمهور

ــد در  ــر و امی ــتاد کاروان تدبی ــس س رئی
ایــن آئیــن ضمــن تقدیــر از تــاش هــای 
اســتاندار کرمان،عنــوان کــرد: ایشــان از 
مــاه هــای پایانــی ســال گذشــته تــا بــه 
ــفر  ــرای س ــادی را ب ــات زی ــروز زحم ام
ــل  ــوری متحم ــت جمه ــتانی ریاس اس
شــده انــد. دکتــر محمــد شــریعتمداری 
بــا بیــان اینکــه سیاســت دولــت تدبیــر 
و امیــد در ســفرهای اســتانی، بــر مبنــای امیــد آفرینــی بــرای حــل مشــکات 
ــن  ــام ای ــرای انج ــرد: ب ــد ک ــت، تاکی ــتوار اس ــوان اس ــد ت ــا در ح ــتان ه اس
ســفر از مــاه هــا قبــل مقدماتــی امــاده شــده بــود و در اســتان نیــز ســتادی 

ــرای بررســی پــروژه هــا و طــرح تشــکیل شــد. ب
ــی از  ــا را یک ــتان ه ــی اس ــکات اساس ــل مش ــرای ح ــی ب ــاره جوی  وی چ
ــت:  ــمرد و گف ــوری برش ــت جمه ــتانی ریاس ــفرهای اس ــداف س ــن اه مهمتری
ــر دوش  ــر 70 درصــد تعهــدات مالــی دولــت هــای ســابق همچنــان ب ــغ ب بال
ــا،   ــرح ه ــن ط ــل ای ــرای تکمی ــه ب ــد ک ــی کن ــنگینی م ــان س ــتاندار کرم اس
22 هــزار میلیــارد تومــان منابــع، نیــاز اســت و ایــن در حالــی اســت کــه کل 
ــوده  ــی کشــور در ســال گذشــته حــدود ایــن میــزان مبلــغ ب بودجــه عمران
اســت. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــه یقیــن بــا منابــع موجــود امــکان تحقــق 
تمــام امــور مــورد نظــر مســئوالن محلــی اســتان هــا وجــود نــدارد و در حــد 
ــرای حــل  تــوان در ایــن زمینــه اقــدام مــی شــود،گفت: اســتاندار کرمــان ب
ایــن مشــکل از ظرفیــت هــای غیــر دولتــی اســتفاده کــرده انــد کــه جــای 
ــر دارد. وی خاطرنشــان کــرد: بســیار مفتخــر هســتیم کــه در اســتانی  تقدی
ــف  ــع مختل ــان از مناب ــارد توم ــزار و 500 میلی ــت ه ــه هف ــم ک ــور داری حض
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــعه ای ب ــای توس ــت ه ــرای فعالی ــی ب ــر دولت ــش غی بخ
ــارد  ــزار و 500 میلی ــک ه ــد: ی ــادآور ش ــوری ی ــس جمه ــاون رئی ــت. مع اس
تومــان نیــز در ایــن ســفر بــرای افتتــاح از ســوی اســتاندارکرمان پیشــنهاد 
ــی کــه  ــود. دکتــر شــریعتمداری گفــت: مجمــوع موافقــت نامــه های شــده ب
ــر  ــغ ب ــا در ایــن ســفر امضــا شــوند، نیــز بال ــود ت تمهیــد مقدمــات شــده ب
پنــج هــزار و 200 میلیــارد تومــان اســت. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تعــداد 
قابــل ماحظــه ای از طــرح هــای دولتــی نیــز در ایــن دوره از ســفر ریاســت 
ــر اســاس  ــوان کــرد: ریاســت جمهــوری ب جمهــوری انجــام مــی شــوند، عن
ــه ای،  ــئوالن منطق ــات از مس ــت اطاع ــردم، دریاف ــات از م ــت اطاع دریاف
ــه اســتان  ــی ب ــا شــناخت کامل ــی ب دریافــت اطاعــات از دســتگاه هــای مل

ــد.  کرمــان ســفر کردن
معــاون اجرایــی ریاســت جمهــوری گفــت: ســفرهای اســتانی دولــت تدبیــر  
ــزود:  ــت. وی اف ــور نیس ــه مح ــور و مصوب ــروژه مح ــور، پ ــده مح ــد، وع و امی
ســفرهای اســتانی ریاســت جمهــوری بــه منظــور ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم 
ــا  ــتان ه ــای اس ــت ه ــناخت ظرفی ــا و ش ــتان ه ــکات اس ــا مش ــنایی ب و آش
ــتان  ــر اس ــی برت ــه دو ویژگ ــریعتمداری ب ــود. ش ــی ش ــام م ــک انج از نزدی
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اســتان کرمــان بــا وجــود دارا بــود ســایق 
متعــدد سیاســی، همــه گــروه هــای سیاســی در جهــت توســعه و پیشــرفت 
ــت  ــه رقاب ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــراه هس ــگام و هم ــردم هم ــه م ــت ب و خدم
هــای گــروه هــای سیاســی در انتخابــات هــا، عنــوان کــرد: بــه محــض تمــام 
شــدن انتخابــات، همــه گــروه هــای سیاســی اســتان کرمــان دور میــز توســعه 
ــر  ــا تدبی ــت: ب ــریعتمداری گف ــوند. ش ــی ش ــع م ــتان جم ــرفت اس و پیش
اســتاندار کرمــان یکــی از مظاهــر اعتــدال در دولــت اعتــدال رخ داده اســت و 
اســتاندار کرمــان همــه مــردم را در ایــن حــوزه همــراه و همــگام کــرده انــد. 
وی پیشــرفت هــای اســتان کرمــان را خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: بــا توجــه 
بــه مشــکات آب در اســتان کرمــان، طــرح همیــاران آب بــه عنــوان یکــی از 
ــتاندار  ــوی اس ــرف آب از س ــی در مص ــه جوی ــای صرف ــرح ه ــن ط مهمتری

کرمــان اجرایــی شــده اســت. وی افــزود: طــرح همیــاران آب کــه از ســوی 
ــور  ــو در کش ــوان الگ ــه عن ــد ب ــی توان ــده، م ــی ش ــان اجرای ــتاندار کرم اس
معرفــی شــود تــا دراســتفاده بهینــه از منابــع آبــی، ســایر اســتان هــا نیــز 
بهــره منــد شــوند. وی یــادآور شــد: گرچــه اســتان کرمــان از کــم آبــی رنــج 
مــی بــرد امــا طــرح هــای توســعه ای خوبــی در ایــن اســتان در دســت اجــرا 
ــی در اســتان کرمــان،  ــا وجــود کــم آب اســت. شــریعتمداری عنــوان کــرد: ب
ــد  ــود دارد و 25 درص ــتان وج ــن اس ــی در ای ــاورزی خوب ــای کش ــت ه ظرفی
ــن  ــد: در ای ــادآور ش ــود دارد. وی ی ــتان وج ــن اس ــور در ای ــات کل کش باغ
ــاورزی  ــی کش ــای تکنولوژیک ــت ارتق ــی در جه ــا جهش ــد ت ــاش ش ــفر ت س
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــان ایجــاد شــود. معــاون رئیــس جمهــوری ب اســتان کرم
کــه در حــوزه صنعــت و معــدن نیــز اســتان کرمــان مــی تــوان بــا توجــه بــه 
پتانســیل هــا و معــادن موجــود خــود طــرح هــای قابــل توجهــی دارد، گفــت: 
ــی غنــی در اســتان کرمــان وجــود دارد و در حــوزه گردشــگری  ــع معدن مناب
تاریخــی و طبیعــی نیــز اســتان کرمــان توانمنــدی هــای بســیار خوبــی اســت. 
وی گفــت: پــارک  گردشــگری خبــر از طــرح هــای بســیار خــوب موجــود در 
ــت  ــان ظرفی ــتان کرم ــزود: در اس ــی رود. وی اف ــمار م ــه ش ــان ب ــتان کرم اس
هایــی تاریخــی بســیار خوبــی وجــود دارد کــه کمتــر بــه آنهــا توجــه شــده 
اســت کــه مــردم کرمــان بــه خوبــی ایــن مــوارد را مــی شناســند. وی عنــوان 
کــرد: اســتان کرمــان، اســتان کریمــان نــام دارد و یکــی از کرامــت هــای 
آن داشــتن بزرگانــی در تاریــخ کشــور و شــهدای گرانقــدر ایــن اســتان 
ــت: در  ــرد و گف ــر ک ــز تقدی ــامد نی ــز س ــاد مرک ــریعتمداری از ایج ــت. ش اس
ــی و آزار  ــای قدیم ــه دور از روش ه ــوری ب ــت جمه ــتانی ریاس ــفرهای اس س
دهنــده، بــر پایــه تکنولــوژی نویــن بــا مــردم ارتبــاط برقــرار مــی شــود. وی 
ــورد  ــردم م ــوی م ــده از س ــرح ش ــوارد مط ــه م ــه هم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
رســیدگی قــرار مــی گیــرد، تصریــح کــرد: ایــن ســامانه تــا 24 ســاعت پــس 
ــه  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــوری ب ــت جمه ــفر ریاس از س
ــه در  ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــت: قص ــاره گف ــن ب ــز در ای ــان نی ــد باژی داد.محم
ــردم  ــود و  م ــع آوری نش ــذی جم ــه کاغ ــت، نام ــات دول ــفرهای هی ــن س ای
ــود را  ــای خ ــت ه ــد درخواس ــی توانن ــی م ــه راحت ــامانه 111 ب ــق س از طری
مطــرح کننــد. وی اظهــار کــرد: بــه همیــن دلیــل ســامانه ســامد در اســتان 
ــزار  ــک ه ــت ی ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــال  ش ــت فع ــان 20 اردیبهش کرم
ــردم  ــت: م ــامد گف ــامانه س ــیفت کاری در س ــار ش ــب چه ــر در قال و 600 کارب
ــه و  ــا شــماره تلفــن 111 تمــاس گرفت ــتند ب ــی توانس ــور  م طــی مــدت مذک
مشــکات و مطالبــات خــود را در بــازه زمانــی پنــج تــا شــش دقیقــه مطــرح 
و ســپس کــد رهگیــری دریافــت کننــد. مدیــرکل دفتــر بازرســی و ارزیابــی 
عملکــرد اســتانداری کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــس از حــدود 20 روز کاری و  
بــا اســتفاده از کــد دریافتــی، از رونــد پیگیــری مطالبــات خــود آگاه شــوند. 
ــد و  ــور یاب ــکان حض ــن م ــوری در ای ــس جمه ــت رئی ــن اس ــت: ممک وی گف
ــه  ــک مجموع ــزود: ی ــان اف ــد. باژی ــخ دهن ــا را پاس ــن ه ــورد از تلف ــد م چن
ــتقرار  ــل اس ــار مح ــراری در کن ــوارد اضط ــی از م ــرای برخ ــگاهی ب نمایش
ــود تــا در صــورت ضــرورت نســبت  ــران ســامانه ســامد ایجــاد شــده ب کارب

ــه حــل مشــکات وامــی در اســرع وقــت اقــدام شــود. ب
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ــد در  ــر و امی ــتاد کاروان تدبی ــس س رئی
ایــن آئیــن ضمــن تقدیــر از تــاش هــای 
اســتاندار کرمان،عنــوان کــرد: ایشــان از 
مــاه هــای پایانــی ســال گذشــته تــا بــه 
ــفر  ــرای س ــادی را ب ــات زی ــروز زحم ام
ــل  ــوری متحم ــت جمه ــتانی ریاس اس
شــده انــد. دکتــر محمــد شــریعتمداری 
بــا بیــان اینکــه سیاســت دولــت تدبیــر 
و امیــد در ســفرهای اســتانی، بــر مبنــای امیــد آفرینــی بــرای حــل مشــکات 
ــن  ــام ای ــرای انج ــرد: ب ــد ک ــت، تاکی ــتوار اس ــوان اس ــد ت ــا در ح ــتان ه اس
ســفر از مــاه هــا قبــل مقدماتــی امــاده شــده بــود و در اســتان نیــز ســتادی 

ــرای بررســی پــروژه هــا و طــرح تشــکیل شــد. ب
ــی از  ــا را یک ــتان ه ــی اس ــکات اساس ــل مش ــرای ح ــی ب ــاره جوی  وی چ
ــت:  ــمرد و گف ــوری برش ــت جمه ــتانی ریاس ــفرهای اس ــداف س ــن اه مهمتری
ــر دوش  ــر 70 درصــد تعهــدات مالــی دولــت هــای ســابق همچنــان ب ــغ ب بال
ــا،   ــرح ه ــن ط ــل ای ــرای تکمی ــه ب ــد ک ــی کن ــنگینی م ــان س ــتاندار کرم اس
22 هــزار میلیــارد تومــان منابــع، نیــاز اســت و ایــن در حالــی اســت کــه کل 
ــوده  ــی کشــور در ســال گذشــته حــدود ایــن میــزان مبلــغ ب بودجــه عمران
اســت. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــه یقیــن بــا منابــع موجــود امــکان تحقــق 
تمــام امــور مــورد نظــر مســئوالن محلــی اســتان هــا وجــود نــدارد و در حــد 
ــرای حــل  تــوان در ایــن زمینــه اقــدام مــی شــود،گفت: اســتاندار کرمــان ب
ایــن مشــکل از ظرفیــت هــای غیــر دولتــی اســتفاده کــرده انــد کــه جــای 
ــر دارد. وی خاطرنشــان کــرد: بســیار مفتخــر هســتیم کــه در اســتانی  تقدی
ــف  ــع مختل ــان از مناب ــارد توم ــزار و 500 میلی ــت ه ــه هف ــم ک ــور داری حض
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــعه ای ب ــای توس ــت ه ــرای فعالی ــی ب ــر دولت ــش غی بخ
ــارد  ــزار و 500 میلی ــک ه ــد: ی ــادآور ش ــوری ی ــس جمه ــاون رئی ــت. مع اس
تومــان نیــز در ایــن ســفر بــرای افتتــاح از ســوی اســتاندارکرمان پیشــنهاد 
ــی کــه  ــود. دکتــر شــریعتمداری گفــت: مجمــوع موافقــت نامــه های شــده ب
ــر  ــغ ب ــا در ایــن ســفر امضــا شــوند، نیــز بال ــود ت تمهیــد مقدمــات شــده ب
پنــج هــزار و 200 میلیــارد تومــان اســت. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تعــداد 
قابــل ماحظــه ای از طــرح هــای دولتــی نیــز در ایــن دوره از ســفر ریاســت 
ــر اســاس  ــوان کــرد: ریاســت جمهــوری ب جمهــوری انجــام مــی شــوند، عن
ــه ای،  ــئوالن منطق ــات از مس ــت اطاع ــردم، دریاف ــات از م ــت اطاع دریاف
ــه اســتان  ــی ب ــا شــناخت کامل ــی ب دریافــت اطاعــات از دســتگاه هــای مل

ــد.  کرمــان ســفر کردن
معــاون اجرایــی ریاســت جمهــوری گفــت: ســفرهای اســتانی دولــت تدبیــر  
ــزود:  ــت. وی اف ــور نیس ــه مح ــور و مصوب ــروژه مح ــور، پ ــده مح ــد، وع و امی
ســفرهای اســتانی ریاســت جمهــوری بــه منظــور ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم 
ــا  ــتان ه ــای اس ــت ه ــناخت ظرفی ــا و ش ــتان ه ــکات اس ــا مش ــنایی ب و آش
ــتان  ــر اس ــی برت ــه دو ویژگ ــریعتمداری ب ــود. ش ــی ش ــام م ــک انج از نزدی
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اســتان کرمــان بــا وجــود دارا بــود ســایق 
متعــدد سیاســی، همــه گــروه هــای سیاســی در جهــت توســعه و پیشــرفت 
ــت  ــه رقاب ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــراه هس ــگام و هم ــردم هم ــه م ــت ب و خدم
هــای گــروه هــای سیاســی در انتخابــات هــا، عنــوان کــرد: بــه محــض تمــام 
شــدن انتخابــات، همــه گــروه هــای سیاســی اســتان کرمــان دور میــز توســعه 
ــر  ــا تدبی ــت: ب ــریعتمداری گف ــوند. ش ــی ش ــع م ــتان جم ــرفت اس و پیش
اســتاندار کرمــان یکــی از مظاهــر اعتــدال در دولــت اعتــدال رخ داده اســت و 
اســتاندار کرمــان همــه مــردم را در ایــن حــوزه همــراه و همــگام کــرده انــد. 
وی پیشــرفت هــای اســتان کرمــان را خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: بــا توجــه 
بــه مشــکات آب در اســتان کرمــان، طــرح همیــاران آب بــه عنــوان یکــی از 
ــتاندار  ــوی اس ــرف آب از س ــی در مص ــه جوی ــای صرف ــرح ه ــن ط مهمتری

کرمــان اجرایــی شــده اســت. وی افــزود: طــرح همیــاران آب کــه از ســوی 
ــور  ــو در کش ــوان الگ ــه عن ــد ب ــی توان ــده، م ــی ش ــان اجرای ــتاندار کرم اس
معرفــی شــود تــا دراســتفاده بهینــه از منابــع آبــی، ســایر اســتان هــا نیــز 
بهــره منــد شــوند. وی یــادآور شــد: گرچــه اســتان کرمــان از کــم آبــی رنــج 
مــی بــرد امــا طــرح هــای توســعه ای خوبــی در ایــن اســتان در دســت اجــرا 
ــی در اســتان کرمــان،  ــا وجــود کــم آب اســت. شــریعتمداری عنــوان کــرد: ب
ــد  ــود دارد و 25 درص ــتان وج ــن اس ــی در ای ــاورزی خوب ــای کش ــت ه ظرفی
ــن  ــد: در ای ــادآور ش ــود دارد. وی ی ــتان وج ــن اس ــور در ای ــات کل کش باغ
ــاورزی  ــی کش ــای تکنولوژیک ــت ارتق ــی در جه ــا جهش ــد ت ــاش ش ــفر ت س
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــان ایجــاد شــود. معــاون رئیــس جمهــوری ب اســتان کرم
کــه در حــوزه صنعــت و معــدن نیــز اســتان کرمــان مــی تــوان بــا توجــه بــه 
پتانســیل هــا و معــادن موجــود خــود طــرح هــای قابــل توجهــی دارد، گفــت: 
ــی غنــی در اســتان کرمــان وجــود دارد و در حــوزه گردشــگری  ــع معدن مناب
تاریخــی و طبیعــی نیــز اســتان کرمــان توانمنــدی هــای بســیار خوبــی اســت. 
وی گفــت: پــارک  گردشــگری خبــر از طــرح هــای بســیار خــوب موجــود در 
ــت  ــان ظرفی ــتان کرم ــزود: در اس ــی رود. وی اف ــمار م ــه ش ــان ب ــتان کرم اس
هایــی تاریخــی بســیار خوبــی وجــود دارد کــه کمتــر بــه آنهــا توجــه شــده 
اســت کــه مــردم کرمــان بــه خوبــی ایــن مــوارد را مــی شناســند. وی عنــوان 
کــرد: اســتان کرمــان، اســتان کریمــان نــام دارد و یکــی از کرامــت هــای 
آن داشــتن بزرگانــی در تاریــخ کشــور و شــهدای گرانقــدر ایــن اســتان 
ــت: در  ــرد و گف ــر ک ــز تقدی ــامد نی ــز س ــاد مرک ــریعتمداری از ایج ــت. ش اس
ــی و آزار  ــای قدیم ــه دور از روش ه ــوری ب ــت جمه ــتانی ریاس ــفرهای اس س
دهنــده، بــر پایــه تکنولــوژی نویــن بــا مــردم ارتبــاط برقــرار مــی شــود. وی 
ــورد  ــردم م ــوی م ــده از س ــرح ش ــوارد مط ــه م ــه هم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
رســیدگی قــرار مــی گیــرد، تصریــح کــرد: ایــن ســامانه تــا 24 ســاعت پــس 
ــه  ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــوری ب ــت جمه ــفر ریاس از س
ــه در  ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــت: قص ــاره گف ــن ب ــز در ای ــان نی ــد باژی داد.محم
ــردم  ــود و  م ــع آوری نش ــذی جم ــه کاغ ــت، نام ــات دول ــفرهای هی ــن س ای
ــود را  ــای خ ــت ه ــد درخواس ــی توانن ــی م ــه راحت ــامانه 111 ب ــق س از طری
مطــرح کننــد. وی اظهــار کــرد: بــه همیــن دلیــل ســامانه ســامد در اســتان 
ــزار  ــک ه ــت ی ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــال  ش ــت فع ــان 20 اردیبهش کرم
ــردم  ــت: م ــامد گف ــامانه س ــیفت کاری در س ــار ش ــب چه ــر در قال و 600 کارب
ــه و  ــا شــماره تلفــن 111 تمــاس گرفت ــتند ب ــی توانس ــور  م طــی مــدت مذک
مشــکات و مطالبــات خــود را در بــازه زمانــی پنــج تــا شــش دقیقــه مطــرح 
و ســپس کــد رهگیــری دریافــت کننــد. مدیــرکل دفتــر بازرســی و ارزیابــی 
عملکــرد اســتانداری کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــس از حــدود 20 روز کاری و  
بــا اســتفاده از کــد دریافتــی، از رونــد پیگیــری مطالبــات خــود آگاه شــوند. 
ــد و  ــور یاب ــکان حض ــن م ــوری در ای ــس جمه ــت رئی ــن اس ــت: ممک وی گف
ــه  ــک مجموع ــزود: ی ــان اف ــد. باژی ــخ دهن ــا را پاس ــن ه ــورد از تلف ــد م چن
ــتقرار  ــل اس ــار مح ــراری در کن ــوارد اضط ــی از م ــرای برخ ــگاهی ب نمایش
ــود تــا در صــورت ضــرورت نســبت  ــران ســامانه ســامد ایجــاد شــده ب کارب

ــه حــل مشــکات وامــی در اســرع وقــت اقــدام شــود. ب
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ــم،  ــتان ب ــورای اداری شهرس ــت ش ــر در نشس ــلطانی ف ــعود س ــر مس دکت
کرمــان را یکــی از اســتان هــای پیشــرو در بحــث اقتصــاد و ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی عنــوان کــرد و بــه وجــود هــزار میلیــارد ریــال قــرارداد 
در بخــش گردشــگری کرمــان اشــاره و گفــت: علیرغــم محدودیــت هایــی 
کــه در ایــن اســتان وجــود داشــته خوشــبختانه مشــارکت و حضورســرمایه 
ــرعت  ــر س ــمگیر و پ ــتان چش ــی در اس ــش خصوص ــت بخ ــذاران و حرک گ
ــن شــده  ــه تدوی ــم ک ــگری ب ــعه گردش ــرد: ســند توس ــان ک اســت. وی بی

اســت نشــان از آینــده گــری و عمــق نگــری مســئوالن ایــن دیــار دارد.
 وی گفــت: توســعه یــک فراینــد همــه جانبــه اســت و بایــد در همــه زمینــه 
هــای فرهنگــی و اقتصــادی توســعه داشــته باشــیم در غیــر ایــن صــورت 

ناهنجــاری بــه وجــود مــی آیــد. 
ــه ایجــاد  ــد ذهــن مســئوالن ب ــرد: بای ــد ک ــاون رئیــس جمهــوری تاکی مع
امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در بخــش هــای فرهنگــی بیشــتر 
شــود و ابزارهــای الزم را در ایــن زمینــه فراهــم کننــد. وی افــزود: فراینــد 
مرمــت و بازســازی ارگ بــم را بایــد بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات ســرعت 

بخشــیم. 
ــول  ــی اش و محص ــطه ارگ تاریخ ــه واس ــم ب ــت: ب ــر گف ــلطانی ف ــر س دکت
خرمــا و همچنیــن وقــوع زلزلــه ســال ۸2 شــهرت فراملــی دارد و بایــد پروژه 
هــای گردشــگری را در اولویــت قــرار دهیــم و بــرای جــذب گردشــگران از 

تمــام ظرفیــت هــا اســتفاده شــود.                              
 وی بیــان کــرد: بــا ایــن ســفر هیــات دولــت بــه کرمــان، فرآینــد توســعه ای 
ایــن اســتان رونــد رو بــه رشــدی بــه خــود خواهــد گرفــت. رئیــس ســازمان 
ــع دســتی و گردشــگری گفــت: اگــر بخواهیــم در  میــراث فرهنگــی، صنای
یــک جملــه اقتصــاد مقاومتــی را بیــان کنیم بایــد بگوییــم اقتصــاد مقاومتی 
ــرای رشــد و  اســتفاده مطلــوب از همــه ظرفیــت هــای اقتصــادی کشــور ب
توســعه کشــور مــی باشــد. وی تصریــح کــرد: بحــث اقتصــاد مقاومتــی در 
یکــی از مهمتریــن مقاطــع زمانــی حیــات مقــدس نظــام جمهــوری اســامی 

ایــران مطــرح شــد.
دکتــر ســلطانی فــر که بــه عنــوان نماینــده رئیــس جمهــوری از بیمارســتان 
ــار  ــه 250 بیم ــه ب ــتان ک ــن بیمارس ــت: ای ــرد گف ــد ک ــم بازدی ــتور ب پاس
خدمــات ارائــه مــی دهــد در وضعیــت مطلوبــی نیســت و ایــن موضــوع را به 

وزیــر بهداشــت منتقــل مــی کنیــم. 
وی افــزود: نعمــت گاز هــم کــه وارد بــم مــی شــود مــی توانــد در ارتبــاط بــا 
صنعــت، رفــاه و تامیــن انــرژی کشــاورزی و حتــی گردشــگری موثــر باشــد. 
وی تصریــح کــرد: رئیــس جمهــور تاکیــد دارنــد در ایــن ســفرها وعــده های 
توخالــی بــه مــردم ندهیــم و فقــط وعــده هایــی داده شــود کــه طی 2 ســال 

ــود. اجرایی ش

ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــن آغ ــاورزی در آیی ــاد کش ــر جه  وزی
ایــن طــرح هــای هیدروپونیــک در ماهــان گفــت: بــا آغــاز بــه 
کار ایــن گلخانــه بــرای 2 هــزار و 250 نفر اشــتغال ایجــاد و 750 

هــزار تــن در ســال صیفــی و ســبزی تولیــد مــی شــود. 
ــتان  ــاری در اس ــان خاوی ــرورش ماهی ــعه پ ــزود: توس ــی اف ــود حجت محم
هــای غیرســاحلی از جملــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای 
رســیدن بــه اهــداف برنامــه ششــم توســعه مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی 
مطــرح اســت. وی گفــت: منطقــه ماهــان در اســتخرهایی بــا مســاحت 600 
متــر مربــع پــرورش ماهیــان خاویــاری راه انــدازی شــده کــه در هــر دوره 50 

تــن گوشــت ســفید از نــوع فیــل ماهــی و ســیبری تولیــد مــی شــود.  
ــاز  ــال 1394 آغ ــان از س ــاری ماه ــان خاوی ــرورش ماهی ــرح  پ ــه داد: ط وی ادام

و تاکنــون بــا هزینــه کــرد 7 میلیــارد ریــال، تعــداد ســه هــزار و 500 قطعــه 

احداث گلخانه هیدروپونیک 
  در ماهان

وجود هزار میلیارد ریال قرارداد
 در بخش گردشگری کرمان

ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــت.  وزی ــده اس ــره ش ــی در آن ذخی ماه
گفــت: مرحلــه دوم و ســوم یــک واحــد تولیــد مــرغ مــادر گوشــتی 
بــه ظرفیــت 150 هــزار قطعــه اســت و 100 هــزار قطعــه آن کــه امــروز 
بــه بهــره بــرداری رســیده 16.5 میلیــون جوجــه یــک روزه تولیــد می 
کنــد. گلخانــه هیدروپونیــک شــرکت عمــران علــوی در زمینــی بــا 
مســاحت 750 هکتــار ایجــاد مــی شــود کــه عملیــات اجرایــی مرحله 
نخســت آن در ســطح 250 هکتــار آغــاز شــد. بخــش ماهــان از توابــع 

شهرســتان کرمــان در 35 کیلومتــری مرکــز این خطــه قــرار دارد. 
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حجــه االســام مجیــد انصــاری در نشســت شــورای اداری 
ــی  ــاد مقاومت ــزود: اقتص ــاد اف ــت و عنبرآب ــای جیرف ــتان ه شهرس
ــن  ــرای ای ــا اج ــت ب ــد و دول ــی کن ــرق م ــادی ف ــت اقتص ــا ریاض ب
سیاســت دنبــال رفــع مشــکات اســت.  وی گفــت: بســته ســامت، 
پوشــش بیمــه، پرداخــت مــردم در بیمارســتان هــا و ســاخت 
بیمارســتان هــا در اوج مشــکات اقتصــادی یعنــی اجــرای اقتصــاد 

ــت. ــل اس ــی در عم مقاومت
 انصــاری افــزود: کام رهبــری بــرای حمایــت دولــت و ملــت اســت 
ــرار  ــود ق ــرلوحه کار خ ــا س ــه ج ــن کام را در هم ــت ای ــن دول و ای
داده و در دولــت تدبیــر و امیــد 2 هــزار و 500 شــرکت دانــش بنیــان 

راه انــدازی شــده کــه مایــه افتخــار اســت.  
ــم  ــث تحکی ــه باع ــردم ک ــم م ــای مه ــی ه ــی از ویژگ ــت: یک وی گف
ــت.  ــوده اس ــا ب ــان آنه ــرط ایم ــده ش ــران ش ــامی ای ــاب اس انق
ــاب  ــه انق ــردم ب ــاداری م ــانه وف ــهدا نش ــزار ش ــرد: گل ــان ک وی بی
ــک  ــوان ی ــه عن ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــرد: ح ــار ک ــت. وی اظه اس
ــاد  ــب ایج ــرده و موج ــاع ک ــات دف ــات عالی ــی از عتب ــروی ایران نی
ــران در دیگــر کشــورهای شــده اســت. معــاون  امنیــت از ســوی ای
پارلمانــی رئیــس جمهــوری بــا بیــان ایــن کــه ســه مشــکل اساســی 
ــا بودجــه دولتــی  در کشــور وجــود دارد افــزود: مشــکل بیــکاری ب
ــرمایه  ــور س ــد در کش ــذاران بای ــرمایه گ ــذا س ــود ل ــی ش ــل نم ح

ــت  ــه دول ــن ک ــکل دوم ای ــت: مش ــاری گف ــد.  انص ــذاری کنن گ
ــت  ــود کش ــوی بهب ــه الگ ــاورزی در زمین ــش کش ــا بخ ــه ب در رابط
ــزی  ــه ری ــاورزان برنام ــرای کش ــار ب ــت فش ــاری تح ــعه آبی و توس
ــه  ــا اشــاره ب ــی انجــام داده اســت.  حجــه االســام انصــاری ب خوب
مشــکل کشــاورزان جیرفتــی در زمینــه افــت قیمــت خریــد افــزود: 
ــه  ــت ک ــی اس ــد تضمین ــکل خری ــن مش ــدت ای ــاه م ــل کوت راه ح
دولــت انجــام مــی دهــد لــذا دولــت در حــال تــاش بــرای فراهــم 
ــت  ــکل پرداخ ــه مش ــد.  وی ب ــی باش ــادرات م ــه ص ــردن زمین ک
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاورزان اش ــط کش ــی توس ــهیات بانک ــود تس س
از یــک طــرف نبایــد کشــاورز ضــرر کنــد و از طرفــی نبایــد بانــک 
ــهیات  ــود تس ــا س ــک ه ــد بان ــرار باش ــر ق ــوند اگ ــرر ش ــا متض ه
ــه  ــود را ب ــن س ــب ای ــد از جی ــت بای ــد دول ــت نکنن ــود را دریاف خ
بانــک هــا بپــردازد.  وی تصریــح کــرد: دولــت 350 هــزار میلیــارد 
ــام روی  ــه تم ــرح نیم ــزار ط ــا 10 ه ــن ۸ ت ــی دارد بی ــان بده توم
زمیــن اســت کــه 400 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل 

ــت.   ــاز اس ــا نی آنه
حجــه االســام مجیــد انصــاری گفــت: مــن بــه نمایندگــی از هیــات 
ــه شــما ابــاغ مــی کنــم  دولــت ســام گــرم رئیــس جمهــوری را ب
ــوان  ــه عن ــوری ب ــرم جمه ــت محت ــغله ریاس ــه مش ــه ب ــا توج و ب

ــردم. ــفر ک ــه س ــن منطق ــه ای ــان ب ــده ایش نماین

ــرکت  ــت 2500 ش ثب
دانــش بنیان در کشــور
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش
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ــم،  ــتان ب ــورای اداری شهرس ــت ش ــر در نشس ــلطانی ف ــعود س ــر مس دکت
کرمــان را یکــی از اســتان هــای پیشــرو در بحــث اقتصــاد و ســرمایه گــذاری 
بخــش خصوصــی عنــوان کــرد و بــه وجــود هــزار میلیــارد ریــال قــرارداد 
در بخــش گردشــگری کرمــان اشــاره و گفــت: علیرغــم محدودیــت هایــی 
کــه در ایــن اســتان وجــود داشــته خوشــبختانه مشــارکت و حضورســرمایه 
ــرعت  ــر س ــمگیر و پ ــتان چش ــی در اس ــش خصوص ــت بخ ــذاران و حرک گ
ــن شــده  ــه تدوی ــم ک ــگری ب ــعه گردش ــرد: ســند توس ــان ک اســت. وی بی

اســت نشــان از آینــده گــری و عمــق نگــری مســئوالن ایــن دیــار دارد.
 وی گفــت: توســعه یــک فراینــد همــه جانبــه اســت و بایــد در همــه زمینــه 
هــای فرهنگــی و اقتصــادی توســعه داشــته باشــیم در غیــر ایــن صــورت 

ناهنجــاری بــه وجــود مــی آیــد. 
ــه ایجــاد  ــد ذهــن مســئوالن ب ــرد: بای ــد ک ــاون رئیــس جمهــوری تاکی مع
امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در بخــش هــای فرهنگــی بیشــتر 
شــود و ابزارهــای الزم را در ایــن زمینــه فراهــم کننــد. وی افــزود: فراینــد 
مرمــت و بازســازی ارگ بــم را بایــد بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات ســرعت 

بخشــیم. 
ــول  ــی اش و محص ــطه ارگ تاریخ ــه واس ــم ب ــت: ب ــر گف ــلطانی ف ــر س دکت
خرمــا و همچنیــن وقــوع زلزلــه ســال ۸2 شــهرت فراملــی دارد و بایــد پروژه 
هــای گردشــگری را در اولویــت قــرار دهیــم و بــرای جــذب گردشــگران از 

تمــام ظرفیــت هــا اســتفاده شــود.                              
 وی بیــان کــرد: بــا ایــن ســفر هیــات دولــت بــه کرمــان، فرآینــد توســعه ای 
ایــن اســتان رونــد رو بــه رشــدی بــه خــود خواهــد گرفــت. رئیــس ســازمان 
ــع دســتی و گردشــگری گفــت: اگــر بخواهیــم در  میــراث فرهنگــی، صنای
یــک جملــه اقتصــاد مقاومتــی را بیــان کنیم بایــد بگوییــم اقتصــاد مقاومتی 
ــرای رشــد و  اســتفاده مطلــوب از همــه ظرفیــت هــای اقتصــادی کشــور ب
توســعه کشــور مــی باشــد. وی تصریــح کــرد: بحــث اقتصــاد مقاومتــی در 
یکــی از مهمتریــن مقاطــع زمانــی حیــات مقــدس نظــام جمهــوری اســامی 

ایــران مطــرح شــد.
دکتــر ســلطانی فــر که بــه عنــوان نماینــده رئیــس جمهــوری از بیمارســتان 
ــار  ــه 250 بیم ــه ب ــتان ک ــن بیمارس ــت: ای ــرد گف ــد ک ــم بازدی ــتور ب پاس
خدمــات ارائــه مــی دهــد در وضعیــت مطلوبــی نیســت و ایــن موضــوع را به 

وزیــر بهداشــت منتقــل مــی کنیــم. 
وی افــزود: نعمــت گاز هــم کــه وارد بــم مــی شــود مــی توانــد در ارتبــاط بــا 
صنعــت، رفــاه و تامیــن انــرژی کشــاورزی و حتــی گردشــگری موثــر باشــد. 
وی تصریــح کــرد: رئیــس جمهــور تاکیــد دارنــد در ایــن ســفرها وعــده های 
توخالــی بــه مــردم ندهیــم و فقــط وعــده هایــی داده شــود کــه طی 2 ســال 

ــود. اجرایی ش

ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــن آغ ــاورزی در آیی ــاد کش ــر جه  وزی
ایــن طــرح هــای هیدروپونیــک در ماهــان گفــت: بــا آغــاز بــه 
کار ایــن گلخانــه بــرای 2 هــزار و 250 نفر اشــتغال ایجــاد و 750 

هــزار تــن در ســال صیفــی و ســبزی تولیــد مــی شــود. 
ــتان  ــاری در اس ــان خاوی ــرورش ماهی ــعه پ ــزود: توس ــی اف ــود حجت محم
هــای غیرســاحلی از جملــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای 
رســیدن بــه اهــداف برنامــه ششــم توســعه مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی 
مطــرح اســت. وی گفــت: منطقــه ماهــان در اســتخرهایی بــا مســاحت 600 
متــر مربــع پــرورش ماهیــان خاویــاری راه انــدازی شــده کــه در هــر دوره 50 

تــن گوشــت ســفید از نــوع فیــل ماهــی و ســیبری تولیــد مــی شــود.  
ــاز  ــال 1394 آغ ــان از س ــاری ماه ــان خاوی ــرورش ماهی ــرح  پ ــه داد: ط وی ادام

و تاکنــون بــا هزینــه کــرد 7 میلیــارد ریــال، تعــداد ســه هــزار و 500 قطعــه 

احداث گلخانه هیدروپونیک 
  در ماهان

وجود هزار میلیارد ریال قرارداد
 در بخش گردشگری کرمان

ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــت.  وزی ــده اس ــره ش ــی در آن ذخی ماه
گفــت: مرحلــه دوم و ســوم یــک واحــد تولیــد مــرغ مــادر گوشــتی 
بــه ظرفیــت 150 هــزار قطعــه اســت و 100 هــزار قطعــه آن کــه امــروز 
بــه بهــره بــرداری رســیده 16.5 میلیــون جوجــه یــک روزه تولیــد می 
کنــد. گلخانــه هیدروپونیــک شــرکت عمــران علــوی در زمینــی بــا 
مســاحت 750 هکتــار ایجــاد مــی شــود کــه عملیــات اجرایــی مرحله 
نخســت آن در ســطح 250 هکتــار آغــاز شــد. بخــش ماهــان از توابــع 

شهرســتان کرمــان در 35 کیلومتــری مرکــز این خطــه قــرار دارد. 
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حجــه االســام مجیــد انصــاری در نشســت شــورای اداری 
ــی  ــاد مقاومت ــزود: اقتص ــاد اف ــت و عنبرآب ــای جیرف ــتان ه شهرس
ــن  ــرای ای ــا اج ــت ب ــد و دول ــی کن ــرق م ــادی ف ــت اقتص ــا ریاض ب
سیاســت دنبــال رفــع مشــکات اســت.  وی گفــت: بســته ســامت، 
پوشــش بیمــه، پرداخــت مــردم در بیمارســتان هــا و ســاخت 
بیمارســتان هــا در اوج مشــکات اقتصــادی یعنــی اجــرای اقتصــاد 

ــت. ــل اس ــی در عم مقاومت
 انصــاری افــزود: کام رهبــری بــرای حمایــت دولــت و ملــت اســت 
ــرار  ــود ق ــرلوحه کار خ ــا س ــه ج ــن کام را در هم ــت ای ــن دول و ای
داده و در دولــت تدبیــر و امیــد 2 هــزار و 500 شــرکت دانــش بنیــان 

راه انــدازی شــده کــه مایــه افتخــار اســت.  
ــم  ــث تحکی ــه باع ــردم ک ــم م ــای مه ــی ه ــی از ویژگ ــت: یک وی گف
ــت.  ــوده اس ــا ب ــان آنه ــرط ایم ــده ش ــران ش ــامی ای ــاب اس انق
ــاب  ــه انق ــردم ب ــاداری م ــانه وف ــهدا نش ــزار ش ــرد: گل ــان ک وی بی
ــک  ــوان ی ــه عن ــلیمانی ب ــم س ــاج قاس ــرد: ح ــار ک ــت. وی اظه اس
ــاد  ــب ایج ــرده و موج ــاع ک ــات دف ــات عالی ــی از عتب ــروی ایران نی
ــران در دیگــر کشــورهای شــده اســت. معــاون  امنیــت از ســوی ای
پارلمانــی رئیــس جمهــوری بــا بیــان ایــن کــه ســه مشــکل اساســی 
ــا بودجــه دولتــی  در کشــور وجــود دارد افــزود: مشــکل بیــکاری ب
ــرمایه  ــور س ــد در کش ــذاران بای ــرمایه گ ــذا س ــود ل ــی ش ــل نم ح

ــت  ــه دول ــن ک ــکل دوم ای ــت: مش ــاری گف ــد.  انص ــذاری کنن گ
ــت  ــود کش ــوی بهب ــه الگ ــاورزی در زمین ــش کش ــا بخ ــه ب در رابط
ــزی  ــه ری ــاورزان برنام ــرای کش ــار ب ــت فش ــاری تح ــعه آبی و توس
ــه  ــا اشــاره ب ــی انجــام داده اســت.  حجــه االســام انصــاری ب خوب
مشــکل کشــاورزان جیرفتــی در زمینــه افــت قیمــت خریــد افــزود: 
ــه  ــت ک ــی اس ــد تضمین ــکل خری ــن مش ــدت ای ــاه م ــل کوت راه ح
دولــت انجــام مــی دهــد لــذا دولــت در حــال تــاش بــرای فراهــم 
ــت  ــکل پرداخ ــه مش ــد.  وی ب ــی باش ــادرات م ــه ص ــردن زمین ک
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاورزان اش ــط کش ــی توس ــهیات بانک ــود تس س
از یــک طــرف نبایــد کشــاورز ضــرر کنــد و از طرفــی نبایــد بانــک 
ــهیات  ــود تس ــا س ــک ه ــد بان ــرار باش ــر ق ــوند اگ ــرر ش ــا متض ه
ــه  ــود را ب ــن س ــب ای ــد از جی ــت بای ــد دول ــت نکنن ــود را دریاف خ
بانــک هــا بپــردازد.  وی تصریــح کــرد: دولــت 350 هــزار میلیــارد 
ــام روی  ــه تم ــرح نیم ــزار ط ــا 10 ه ــن ۸ ت ــی دارد بی ــان بده توم
زمیــن اســت کــه 400 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل 

ــت.   ــاز اس ــا نی آنه
حجــه االســام مجیــد انصــاری گفــت: مــن بــه نمایندگــی از هیــات 
ــه شــما ابــاغ مــی کنــم  دولــت ســام گــرم رئیــس جمهــوری را ب
ــوان  ــه عن ــوری ب ــرم جمه ــت محت ــغله ریاس ــه مش ــه ب ــا توج و ب

ــردم. ــفر ک ــه س ــن منطق ــه ای ــان ب ــده ایش نماین

ــرکت  ــت 2500 ش ثب
دانــش بنیان در کشــور
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           تالش برای رونق افزایی اقتصادی

مهنــدس محمــود اســکندری نســب، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت جنــوب کرمــان در حاشــیه نشســت شــورای اداری شهرســتان هــای 
ــوری  ــس جمه ــی ریی ــاون پارلمان ــور مع ــا حض ــه ب ــاد ک ــت و عنبرآب جیرف
برگــزار شــد گفــت: بــا توجــه بــه توســعه نیافتــن جنــوب کرمــان در حــوزه 
صنایــع معدنــی بــا پیگــری هــای انجــام شــده در مــدت فعالیــت دو ســال 
ــت  ــی از اولوی ــوان یک ــه عن ــوع ب ــن موض ــد ای ــر و امی ــت تدبی ــم دول و نی
ــن زمینــه برداشــته  ــری در ای هــای ایــن ســازمان تعریــف و گام هــای موث

شــده اســت. 
ــه اســتان کرمــان  ــت ب وی گفــت: در ســفر رییــس جمهــوری و هیــات دول
ــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 300 هــزار  ــه تولیــد کنســانتره آهــن ب دو کارخان
ــه بهــره  ــال ب ــر 260 میلیــارد ری ــغ ب تــن کنســانتره و ســرمایه گــذاری بال
ــوب  ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــد.  رئی ــی رس ــرداری م ب
کرمــان گفــت: اشــتغال ایجــاد شــده ایــن دو کارخانــه 140 نفــر بــه صــورت 
ــزود:  ــد.  وی اف ــی باش ــتقیم م ــر مس ــورت غی ــه ص ــر ب ــتقیم و 300 نف مس
ــوب  ــه جن ــد در منطق ــای جدی ــرح ه ــف ط ــت تعری ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــود را  ــی خ ــر آمادگ ــرح دیگ ــاد دو ط ــرای ایج ــذاران ب ــرمایه گ ــان س کرم
بــرای ســرمایه گــذاری اعــام کــرده و در ســفر رئیــس جمهــوری عملیــات 
اجرایــی ایــن طــرح هــا آغــاز مــی شــود.  اســکندری نســب گفــت: طــرح 
تولیــد مــس کاتــد در شهرســتان جیرفــت بــا ســرمایه گــذاری 92 میلیــارد 
ریــال و ظرفیــت تولیــد ســاالنه 500 تــن مــس کاتــد از جملــه ایــن طــرح 
هاســت کــه بهــره بــرداری از ایــن طــرح زمنیــه ایجــاد اشــتغال مســتقیم 

61 نفــر را فراهــم مــی کنــد. 
 وی ادامــه داد: طــرح تولیــد محصــوالت شــیمیایی بــا ســرمایه گــذاری ارزی 
133 هــزار دالر و ســرمایه گــذاری ریالــی 200 میلیــارد ریــال از دیگــر طــرح 
هایــی اســت کــه عملیــات اجرایــی آن آغــاز خواهــد شــد.  وی گفــت: بهــره 
بــرداری از ایــن طــرح نیــز زمنیــه اشــتغال 155 نفــر را بــه صــورت مســتقیم 
ــان  ــوب کرم ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــد.  س ــی کن ــم م فراه
ــوج،  ــوب، کهن ــاب، رودبارجن ــاد، فاری ــت، عنبرآب ــتان جیرف ــت شهرس هف

قلعــه گنــج و منوجــان را زیــر پوشــش دارد. 

ــان  ــد نهاوندی ــر محم دکت
ــرمایه  ــعه و س ــش توس در همای
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــذاری اس گ
امیدواریــم  امســال  کــرد: 
بانکــی  سیســتم  امکانــات 
مشــوق  وی  یابــد.  افزایــش 
ــد  ــورد تاکی ــی را م ــای مال ه
ــت  ــر دول ــت: اگ ــرار داد و گف ق
درآمــد نداشــت تامیــن هزینــه 
ــت،  ــر دول ــد ب ــش از درآم بی
ــش  ــر بخ ــار ب ــاد ب ــز ایج ج
خصوصــی نتیجــه ای نــدارد. 
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری 
افــزود: در ایــن صــورت کســری 
ــام  ــه تم ــت هزین ــه دول بودج
ــی  ــش م ــد را افزای ــده تولی ش
دهــد. وی بیــان کــرد: در حــوزه 
مشــوق هــای مالــی زمانــی مــی 
ــت  ــدی گرف ــم ج ــود تصمی ش
کــه دولــت توانســته باشــد 
درآمــد خــود را افزایــش دهــد.
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب
همایــش در ادامــه ســفر دو روزه 
ــان  ــه کرم ــوری ب ــس جمه رئی

ــد.   ــزار ش برگ

عملیاتی شدن
 چهار طرح جدید 
صنعتی - معدنی
 در جنوب کرمان
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        گفتگوی برگزیدگان     
کرمانی

ــد. در  ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــا ریاس ــان ب ــدگان کرم ــدار برگزی دی
ــی  ــده ول ــرم،  نماین ــور محت ــس جمه ــر ریی ــاوه ب ــه ع ــدار ک ــن دی ای
فقیــه در اســتان، اســتاندار کرمــان، جمعــی از معاونــان رئیــس جمهوری، 
ــاراهلل  ــینیه ث ــگان در حس ــران و نخب ــا، ایثارگ ــتان، علم ــئوالن اس مس

کرمــان برگــزار شــد. 
مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور کســب و کار در ایــن نشســت گفــت: 
ــارات خــاص  ــد تنهــا درخواســت تخصیــص اعتب ــر و امی ــت تدبی از دول
نداریــم بلکــه براســاس سیاســت هــای اباغــی رهبــری در حــوزه اقتصاد 
مقاومتــی و فرماندهــی آن توســط معــاون اول رئیــس جمهــوری، از شــما 
تقاضــا داریــم کــه مبحــث مدیریــت اســتان کرمــان از بروکراســی فعلــی 
تبدیــل بــه مدیریــت پویــا شــود. محمدرحیــم ابوســعیدی اظهــار کــرد: 
زیــرا اســتان کرمــان بــا توجــه بــه پتانســیل هــای خــود مــی توانــد بــا 
کمتریــن وابســتگی بــه بودجــه عمومــی کشــور بــه ســمت خودکفایــی 
گام بــردارد. وی گفــت: اســتاندار کرمــان تاکنــون بــه خوبــی ثابــت کرده 
ــا اســتفاده از  نبایــد تنهــا نــگاه بــه بودجــه دولــت داشــت و توســعه ب

بخــش غیردولتــی و خصوصــی محقــق مــی شــود.
مدیــرکل ســابق آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز در ایــن دیــدار گفــت: 
تقــارن ایــن ســفر بــا روزهایــی اســت کــه هنوز شــمیم خــوش معلــم در 
آن پراکنــده مــی باشــد. ابراهیــم جهانگیــری افــزود: نخبگانــی در عرصه 
ــوده  ــر ب ــه اث ــه مای ــد ک ــان رخ نمــوده ان ــف از اســتان کرم هــای مختل
انــد. وی تاکیــد کــرد: توجــه بــه آمــوزش و پــرورش بســتر مناســبی 

بــرای انســان هایــی باشــد کــه نــام ایرانیــان را در دنیــا بلندتــر کنــد.
وی گفــت: دولــت بــا وجــود محدودیــت هــا در جهــت رفــع مشــکات 
ــان  ــدی معلم ــه بن ــت و رتب ــته اس ــدی برداش ــای بلن ــان گام ه فرهنگی
از افتخــارات دولــت شــما بــه شــمار مــی رود. جهانگیــری بیــان کــرد: 
ــل  ــه حداق ــما ب ــان در دوره ش ــکات ش ــد مش ــار دارن ــان انتظ معلم
ممکــن برســد. وی افــزود: مــدارس اســتان کرمــان بــا جغرافیــای بــاالی 
هــزار کیلومتــر بســیار پراکنــده هســتند و جــا دارد در ایــن ســفر نظــر 
ویــژه ای بــه فرهنگیــان اســتان کرمــان داشــته باشــید و جهــت حــل 

ــژه ای داشــته باشــید.  مشــکات آنهــا دســتورات وی
وی بــا اشــاره بــه پراکندگــی اســتان و وجــود مــدارس فرســوده گفــت: 
ــه میــان مــی آیــد  ــام مدرســه و مدرســه ســازی ب در کرمــان هرجــا ن
نــام عطــا احمــدی بــه میــان مــی آیــد کــه 250 مدرســه 40 کاســه را در 

اســتان کرمــان ســاخته اســت.
 احمــد یوســف زاده از آزادگان دوران دفــاع مقــدس و نویســنده کتــاب 
ــوب  ــان در جن ــاالب جازموری ــه ت ــه ب ــز توج ــر نی ــه نف ــت و س آن بیس

ــان را خواســتار شــد.  کرم
ــگ و  ــم و فرهن ــدگار عل ــره مان ــور، چه ــی پ ــدی رجبعل ــور مه پروفس
حجــه االســام ســیدمحمود دعایــی، مدیــر موسســه اطاعــات از دیگــر 
شــخصیت هایــی بودنــد کــه در ایــن جمــع صحبــت و بــه اظهــار نظــر 

پرداختنــد. 
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش

عیادت معاون اجرایی رییس جمهور
 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی
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           تالش برای رونق افزایی اقتصادی

مهنــدس محمــود اســکندری نســب، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت جنــوب کرمــان در حاشــیه نشســت شــورای اداری شهرســتان هــای 
ــوری  ــس جمه ــی ریی ــاون پارلمان ــور مع ــا حض ــه ب ــاد ک ــت و عنبرآب جیرف
برگــزار شــد گفــت: بــا توجــه بــه توســعه نیافتــن جنــوب کرمــان در حــوزه 
صنایــع معدنــی بــا پیگــری هــای انجــام شــده در مــدت فعالیــت دو ســال 
ــت  ــی از اولوی ــوان یک ــه عن ــوع ب ــن موض ــد ای ــر و امی ــت تدبی ــم دول و نی
ــن زمینــه برداشــته  ــری در ای هــای ایــن ســازمان تعریــف و گام هــای موث

شــده اســت. 
ــه اســتان کرمــان  ــت ب وی گفــت: در ســفر رییــس جمهــوری و هیــات دول
ــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 300 هــزار  ــه تولیــد کنســانتره آهــن ب دو کارخان
ــه بهــره  ــال ب ــر 260 میلیــارد ری ــغ ب تــن کنســانتره و ســرمایه گــذاری بال
ــوب  ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــد.  رئی ــی رس ــرداری م ب
کرمــان گفــت: اشــتغال ایجــاد شــده ایــن دو کارخانــه 140 نفــر بــه صــورت 
ــزود:  ــد.  وی اف ــی باش ــتقیم م ــر مس ــورت غی ــه ص ــر ب ــتقیم و 300 نف مس
ــوب  ــه جن ــد در منطق ــای جدی ــرح ه ــف ط ــت تعری ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــود را  ــی خ ــر آمادگ ــرح دیگ ــاد دو ط ــرای ایج ــذاران ب ــرمایه گ ــان س کرم
بــرای ســرمایه گــذاری اعــام کــرده و در ســفر رئیــس جمهــوری عملیــات 
اجرایــی ایــن طــرح هــا آغــاز مــی شــود.  اســکندری نســب گفــت: طــرح 
تولیــد مــس کاتــد در شهرســتان جیرفــت بــا ســرمایه گــذاری 92 میلیــارد 
ریــال و ظرفیــت تولیــد ســاالنه 500 تــن مــس کاتــد از جملــه ایــن طــرح 
هاســت کــه بهــره بــرداری از ایــن طــرح زمنیــه ایجــاد اشــتغال مســتقیم 

61 نفــر را فراهــم مــی کنــد. 
 وی ادامــه داد: طــرح تولیــد محصــوالت شــیمیایی بــا ســرمایه گــذاری ارزی 
133 هــزار دالر و ســرمایه گــذاری ریالــی 200 میلیــارد ریــال از دیگــر طــرح 
هایــی اســت کــه عملیــات اجرایــی آن آغــاز خواهــد شــد.  وی گفــت: بهــره 
بــرداری از ایــن طــرح نیــز زمنیــه اشــتغال 155 نفــر را بــه صــورت مســتقیم 
ــان  ــوب کرم ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــد.  س ــی کن ــم م فراه
ــوج،  ــوب، کهن ــاب، رودبارجن ــاد، فاری ــت، عنبرآب ــتان جیرف ــت شهرس هف

قلعــه گنــج و منوجــان را زیــر پوشــش دارد. 

ــان  ــد نهاوندی ــر محم دکت
ــرمایه  ــعه و س ــش توس در همای
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــذاری اس گ
امیدواریــم  امســال  کــرد: 
بانکــی  سیســتم  امکانــات 
مشــوق  وی  یابــد.  افزایــش 
ــد  ــورد تاکی ــی را م ــای مال ه
ــت  ــر دول ــت: اگ ــرار داد و گف ق
درآمــد نداشــت تامیــن هزینــه 
ــت،  ــر دول ــد ب ــش از درآم بی
ــش  ــر بخ ــار ب ــاد ب ــز ایج ج
خصوصــی نتیجــه ای نــدارد. 
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری 
افــزود: در ایــن صــورت کســری 
ــام  ــه تم ــت هزین ــه دول بودج
ــی  ــش م ــد را افزای ــده تولی ش
دهــد. وی بیــان کــرد: در حــوزه 
مشــوق هــای مالــی زمانــی مــی 
ــت  ــدی گرف ــم ج ــود تصمی ش
کــه دولــت توانســته باشــد 
درآمــد خــود را افزایــش دهــد.

ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک  الزم ب
همایــش در ادامــه ســفر دو روزه 
ــان  ــه کرم ــوری ب ــس جمه رئی

ــد.   ــزار ش برگ

عملیاتی شدن
 چهار طرح جدید 
صنعتی - معدنی
 در جنوب کرمان
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ــد. در  ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــا ریاس ــان ب ــدگان کرم ــدار برگزی دی
ــی  ــده ول ــرم،  نماین ــور محت ــس جمه ــر ریی ــاوه ب ــه ع ــدار ک ــن دی ای
فقیــه در اســتان، اســتاندار کرمــان، جمعــی از معاونــان رئیــس جمهوری، 
ــاراهلل  ــینیه ث ــگان در حس ــران و نخب ــا، ایثارگ ــتان، علم ــئوالن اس مس

کرمــان برگــزار شــد. 
مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور کســب و کار در ایــن نشســت گفــت: 
ــارات خــاص  ــد تنهــا درخواســت تخصیــص اعتب ــر و امی ــت تدبی از دول
نداریــم بلکــه براســاس سیاســت هــای اباغــی رهبــری در حــوزه اقتصاد 
مقاومتــی و فرماندهــی آن توســط معــاون اول رئیــس جمهــوری، از شــما 
تقاضــا داریــم کــه مبحــث مدیریــت اســتان کرمــان از بروکراســی فعلــی 
تبدیــل بــه مدیریــت پویــا شــود. محمدرحیــم ابوســعیدی اظهــار کــرد: 
زیــرا اســتان کرمــان بــا توجــه بــه پتانســیل هــای خــود مــی توانــد بــا 
کمتریــن وابســتگی بــه بودجــه عمومــی کشــور بــه ســمت خودکفایــی 
گام بــردارد. وی گفــت: اســتاندار کرمــان تاکنــون بــه خوبــی ثابــت کرده 
ــا اســتفاده از  نبایــد تنهــا نــگاه بــه بودجــه دولــت داشــت و توســعه ب

بخــش غیردولتــی و خصوصــی محقــق مــی شــود.
مدیــرکل ســابق آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز در ایــن دیــدار گفــت: 
تقــارن ایــن ســفر بــا روزهایــی اســت کــه هنوز شــمیم خــوش معلــم در 
آن پراکنــده مــی باشــد. ابراهیــم جهانگیــری افــزود: نخبگانــی در عرصه 
ــوده  ــر ب ــه اث ــه مای ــد ک ــان رخ نمــوده ان ــف از اســتان کرم هــای مختل
انــد. وی تاکیــد کــرد: توجــه بــه آمــوزش و پــرورش بســتر مناســبی 

بــرای انســان هایــی باشــد کــه نــام ایرانیــان را در دنیــا بلندتــر کنــد.
وی گفــت: دولــت بــا وجــود محدودیــت هــا در جهــت رفــع مشــکات 
ــان  ــدی معلم ــه بن ــت و رتب ــته اس ــدی برداش ــای بلن ــان گام ه فرهنگی
از افتخــارات دولــت شــما بــه شــمار مــی رود. جهانگیــری بیــان کــرد: 
ــل  ــه حداق ــما ب ــان در دوره ش ــکات ش ــد مش ــار دارن ــان انتظ معلم
ممکــن برســد. وی افــزود: مــدارس اســتان کرمــان بــا جغرافیــای بــاالی 
هــزار کیلومتــر بســیار پراکنــده هســتند و جــا دارد در ایــن ســفر نظــر 
ویــژه ای بــه فرهنگیــان اســتان کرمــان داشــته باشــید و جهــت حــل 

ــژه ای داشــته باشــید.  مشــکات آنهــا دســتورات وی
وی بــا اشــاره بــه پراکندگــی اســتان و وجــود مــدارس فرســوده گفــت: 
ــه میــان مــی آیــد  ــام مدرســه و مدرســه ســازی ب در کرمــان هرجــا ن
نــام عطــا احمــدی بــه میــان مــی آیــد کــه 250 مدرســه 40 کاســه را در 

اســتان کرمــان ســاخته اســت.
 احمــد یوســف زاده از آزادگان دوران دفــاع مقــدس و نویســنده کتــاب 
ــوب  ــان در جن ــاالب جازموری ــه ت ــه ب ــز توج ــر نی ــه نف ــت و س آن بیس

ــان را خواســتار شــد.  کرم
ــگ و  ــم و فرهن ــدگار عل ــره مان ــور، چه ــی پ ــدی رجبعل ــور مه پروفس
حجــه االســام ســیدمحمود دعایــی، مدیــر موسســه اطاعــات از دیگــر 
شــخصیت هایــی بودنــد کــه در ایــن جمــع صحبــت و بــه اظهــار نظــر 

پرداختنــد. 
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ــد. در  ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــا ریاس ــان ب ــدگان کرم ــدار برگزی دی
ــی  ــده ول ــرم،  نماین ــور محت ــس جمه ــر ریی ــاوه ب ــه ع ــدار ک ــن دی ای
فقیــه در اســتان، اســتاندار کرمــان، جمعــی از معاونــان رئیــس جمهوری، 
ــاراهلل  ــینیه ث ــگان در حس ــران و نخب ــا، ایثارگ ــتان، علم ــئوالن اس مس

کرمــان برگــزار شــد. 
مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور کســب و کار در ایــن نشســت گفــت: 
ــارات خــاص  ــد تنهــا درخواســت تخصیــص اعتب ــر و امی ــت تدبی از دول
نداریــم بلکــه براســاس سیاســت هــای اباغــی رهبــری در حــوزه اقتصاد 
مقاومتــی و فرماندهــی آن توســط معــاون اول رئیــس جمهــوری، از شــما 
تقاضــا داریــم کــه مبحــث مدیریــت اســتان کرمــان از بروکراســی فعلــی 
تبدیــل بــه مدیریــت پویــا شــود. محمدرحیــم ابوســعیدی اظهــار کــرد: 
زیــرا اســتان کرمــان بــا توجــه بــه پتانســیل هــای خــود مــی توانــد بــا 
کمتریــن وابســتگی بــه بودجــه عمومــی کشــور بــه ســمت خودکفایــی 
گام بــردارد. وی گفــت: اســتاندار کرمــان تاکنــون بــه خوبــی ثابــت کرده 
ــا اســتفاده از  نبایــد تنهــا نــگاه بــه بودجــه دولــت داشــت و توســعه ب

بخــش غیردولتــی و خصوصــی محقــق مــی شــود.
مدیــرکل ســابق آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز در ایــن دیــدار گفــت: 
تقــارن ایــن ســفر بــا روزهایــی اســت کــه هنوز شــمیم خــوش معلــم در 
آن پراکنــده مــی باشــد. ابراهیــم جهانگیــری افــزود: نخبگانــی در عرصه 
ــوده  ــر ب ــه اث ــه مای ــد ک ــان رخ نمــوده ان ــف از اســتان کرم هــای مختل
انــد. وی تاکیــد کــرد: توجــه بــه آمــوزش و پــرورش بســتر مناســبی 

بــرای انســان هایــی باشــد کــه نــام ایرانیــان را در دنیــا بلندتــر کنــد.
وی گفــت: دولــت بــا وجــود محدودیــت هــا در جهــت رفــع مشــکات 
ــان  ــدی معلم ــه بن ــت و رتب ــته اس ــدی برداش ــای بلن ــان گام ه فرهنگی
از افتخــارات دولــت شــما بــه شــمار مــی رود. جهانگیــری بیــان کــرد: 
ــل  ــه حداق ــما ب ــان در دوره ش ــکات ش ــد مش ــار دارن ــان انتظ معلم
ممکــن برســد. وی افــزود: مــدارس اســتان کرمــان بــا جغرافیــای بــاالی 
هــزار کیلومتــر بســیار پراکنــده هســتند و جــا دارد در ایــن ســفر نظــر 
ویــژه ای بــه فرهنگیــان اســتان کرمــان داشــته باشــید و جهــت حــل 

ــژه ای داشــته باشــید.  مشــکات آنهــا دســتورات وی
وی بــا اشــاره بــه پراکندگــی اســتان و وجــود مــدارس فرســوده گفــت: 
ــه میــان مــی آیــد  ــام مدرســه و مدرســه ســازی ب در کرمــان هرجــا ن
نــام عطــا احمــدی بــه میــان مــی آیــد کــه 250 مدرســه 40 کاســه را در 

اســتان کرمــان ســاخته اســت.
 احمــد یوســف زاده از آزادگان دوران دفــاع مقــدس و نویســنده کتــاب 
ــوب  ــان در جن ــاالب جازموری ــه ت ــه ب ــز توج ــر نی ــه نف ــت و س آن بیس

ــان را خواســتار شــد.  کرم
ــگ و  ــم و فرهن ــدگار عل ــره مان ــور، چه ــی پ ــدی رجبعل ــور مه پروفس
حجــه االســام ســیدمحمود دعایــی، مدیــر موسســه اطاعــات از دیگــر 
شــخصیت هایــی بودنــد کــه در ایــن جمــع صحبــت و بــه اظهــار نظــر 

پرداختنــد. 

1فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

        گفتگوی برگزیدگان     
کرمانی

ــد. در  ــزار ش ــوری برگ ــت جمه ــا ریاس ــان ب ــدگان کرم ــدار برگزی دی
ــی  ــده ول ــرم،  نماین ــور محت ــس جمه ــر ریی ــاوه ب ــه ع ــدار ک ــن دی ای
فقیــه در اســتان، اســتاندار کرمــان، جمعــی از معاونــان رئیــس جمهوری، 
ــاراهلل  ــینیه ث ــگان در حس ــران و نخب ــا، ایثارگ ــتان، علم ــئوالن اس مس

کرمــان برگــزار شــد. 
مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور کســب و کار در ایــن نشســت گفــت: 
ــارات خــاص  ــد تنهــا درخواســت تخصیــص اعتب ــر و امی ــت تدبی از دول
نداریــم بلکــه براســاس سیاســت هــای اباغــی رهبــری در حــوزه اقتصاد 
مقاومتــی و فرماندهــی آن توســط معــاون اول رئیــس جمهــوری، از شــما 
تقاضــا داریــم کــه مبحــث مدیریــت اســتان کرمــان از بروکراســی فعلــی 
تبدیــل بــه مدیریــت پویــا شــود. محمدرحیــم ابوســعیدی اظهــار کــرد: 
زیــرا اســتان کرمــان بــا توجــه بــه پتانســیل هــای خــود مــی توانــد بــا 
کمتریــن وابســتگی بــه بودجــه عمومــی کشــور بــه ســمت خودکفایــی 
گام بــردارد. وی گفــت: اســتاندار کرمــان تاکنــون بــه خوبــی ثابــت کرده 
ــا اســتفاده از  نبایــد تنهــا نــگاه بــه بودجــه دولــت داشــت و توســعه ب

بخــش غیردولتــی و خصوصــی محقــق مــی شــود.
مدیــرکل ســابق آمــوزش و پــرورش اســتان نیــز در ایــن دیــدار گفــت: 
تقــارن ایــن ســفر بــا روزهایــی اســت کــه هنوز شــمیم خــوش معلــم در 
آن پراکنــده مــی باشــد. ابراهیــم جهانگیــری افــزود: نخبگانــی در عرصه 
ــوده  ــر ب ــه اث ــه مای ــد ک ــان رخ نمــوده ان ــف از اســتان کرم هــای مختل
انــد. وی تاکیــد کــرد: توجــه بــه آمــوزش و پــرورش بســتر مناســبی 

بــرای انســان هایــی باشــد کــه نــام ایرانیــان را در دنیــا بلندتــر کنــد.
وی گفــت: دولــت بــا وجــود محدودیــت هــا در جهــت رفــع مشــکات 
ــان  ــدی معلم ــه بن ــت و رتب ــته اس ــدی برداش ــای بلن ــان گام ه فرهنگی
از افتخــارات دولــت شــما بــه شــمار مــی رود. جهانگیــری بیــان کــرد: 
ــل  ــه حداق ــما ب ــان در دوره ش ــکات ش ــد مش ــار دارن ــان انتظ معلم
ممکــن برســد. وی افــزود: مــدارس اســتان کرمــان بــا جغرافیــای بــاالی 
هــزار کیلومتــر بســیار پراکنــده هســتند و جــا دارد در ایــن ســفر نظــر 
ویــژه ای بــه فرهنگیــان اســتان کرمــان داشــته باشــید و جهــت حــل 

ــژه ای داشــته باشــید.  مشــکات آنهــا دســتورات وی
وی بــا اشــاره بــه پراکندگــی اســتان و وجــود مــدارس فرســوده گفــت: 
ــه میــان مــی آیــد  ــام مدرســه و مدرســه ســازی ب در کرمــان هرجــا ن
نــام عطــا احمــدی بــه میــان مــی آیــد کــه 250 مدرســه 40 کاســه را در 

اســتان کرمــان ســاخته اســت.
 احمــد یوســف زاده از آزادگان دوران دفــاع مقــدس و نویســنده کتــاب 
ــوب  ــان در جن ــاالب جازموری ــه ت ــه ب ــز توج ــر نی ــه نف ــت و س آن بیس

ــان را خواســتار شــد.  کرم
ــگ و  ــم و فرهن ــدگار عل ــره مان ــور، چه ــی پ ــدی رجبعل ــور مه پروفس
حجــه االســام ســیدمحمود دعایــی، مدیــر موسســه اطاعــات از دیگــر 
شــخصیت هایــی بودنــد کــه در ایــن جمــع صحبــت و بــه اظهــار نظــر 

پرداختنــد. 
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ــا حضــور ریاســت جمهــوری در همایــش توســعه  ۸73 طــرح ب
و ســرمایه گــذاری اســتان کرمــان و از طریــق ویدئــو کنفرانــس 
افتتــاح یــا عملیاتــی شــد. جانشــین رئیــس ســتاد ســفر کاروان 
ــک  ــرح کوچ ــت: 445 ط ــش گف ــن همای ــد در ای ــر و امی تدبی
ــرح  ــی 392 ط ــات اجرای ــاح و عملی ــفر افتت ــن س ــزرگ در ای و ب
نیــز آغــاز شــد.  علــی اصغــر احمــدی افــزود: در زمینــه اقتصــاد 
مقاومتــی بــه ویــژه در اســتان کرمــان زیرســاخت هــای خوبــی 
ــت  ــان، هم ــردم کرم ــگ واالی م ــه فرهن ــه ب ــده ک ــن ش تعیی
ــت،  ــر صنع ــردد. وزی ــی گ ــر م ــردم ب ــی م ــئوالن و همراه مس
معــدن و تجــارت هــم از طریــق ویدئوکنفرانــس گفــت: 10 طــرح 
در مجمــوع در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی در اســتان کرمــان 
بــا هــزار و 500 میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری و ایجاد اشــتغال 
بــرای هــزار و 400 نفــر افتتــاح شــد. محمدرضــا نعمــت زاده ادامه 
داد: عملیــات اجرایــی چهــار طــرح مهــم و پیشــران نیز امــروز در 
اســتان کرمــان آغــاز شــد کــه شــش هــزار و ۸00 میلیــارد تومان 
پیــش بینــی ســرمایه گــذاری بــرای آنهــا انجام شــده اســت. وی 
بــه افتتــاح کنســانتره خــط دوم فــوالد زرنــد ایرانیــان و گندلــه 
ســازی در ایــن شهرســتان اشــاره و بیــان کــرد: بــرای اجــرای آن 
یــک هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری انجــام و بــرای 500 
نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد شــده اســت. وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت گفــت: طــرح ســوم نیــز افتتــاح دو طــرح کنســانتره 
آهــن در جیرفــت اســت. در ایــن نشســت عملیــات اجرایــی طرح 
هایــی در حــوزه پتروشــیمی فجــر، کنســانتره مــس در جیرفــت 
ــا ظرفیــت 12  ــاژ بردســیر ب ــن و فروآلی ــا ظرفیــت 55 هــزار ت ب
هــزار تــن نیــز آغــاز شــد کــه مجمــوع ســرمایه گــذاری آنهــا 
شــش هــزار و ۸00 میلیــارد تومان اســت. همچنیــن قــرارداد آغاز 
عملیــات اجرایــی در حــوزه راه و شهرســازی، احــداث راه آهــن 

کرمــان - بردســیر - ســیرجان، طــرح گردشــگری پــارک ملــی 
ــان  ــام کرم ــروژه ب ــزاء و پ ــه گردشــگری هن ــر، ایجــاد منطق خب
بــه امضــا رســید. طــرح هــای کشــاورزی اســتان کرمــان نیــز به 
دســت رئیــس جمهــوری بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــه بهــره 
بــرداری رســید. طــرح هایــی در حــوزه ترمینــال ضبــط پســته، 
ــادر  ــرغ م ــد م ــد تولی ــک واح ــاز دوم ی ــاری و ف ــان خاوی ماهی
گوشــتی بــه ظرفیــت 150 هــزار قطعــه و بــا اعتبــار 35 میلیــارد 
تومــان و 100 نفــر اشــتغال، بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس افتتــاح 
و کلنــگ ســاخت گلخانــه هیدروپونیــک بــه زمیــن زده شــد. در 
ــهرهای  ــن آب ش ــرح تامی ــی ط ــات اجرای ــز عملی ــوزه آب نی ح
ــهر  ــه 42 ش ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــد ک ــاز ش ــان آغ ــمالی کرم ش
ــن  ــی ای ــد اهال ــود و 70 درص ــی ش ــانی م ــان آبرس ــتان کرم اس
روســتاها صاحــب آب ســالم و آشــامیدنی مــی شــوند. همچنیــن 
در حــوزه تامیــن آب روســتایی نیــز یــک طــرح بــه بهره بــرداری 
رســید. هشــت طــرح افتتاحــی در حــوزه وزارت نفــت نیز توســط 
حجــه االســام حســن روحانــی از طریــق ویدئــو کنفرانــس بــه 
ــم،  ــه ب ــانی ب ــه گازرس ــن رابط ــه در ای ــید ک ــرداری رس ــره ب به
گلبــاف، رایــن، گلــزار و کهنــوج و 50 روســتای اســتان کرمــان بــا 
50 هــزار خانــوار و اعتبــاری بالــغ بــر 250 میلیــارد تومــان آغــاز 
شــد. در ایــن نشســت آغــاز گازرســانی بــه شــهرهای ارزوئیــه، 
بــروات، درب بهشــت، رودبــار و هنــزاء 65 روســتا بــا اعتبــار 123 

میلیــارد تومــان بــا دســتور ریاســت جمهــوری انجــام شــد.

عملیاتی شدن 837 طرح 
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حجــه االســام علــی یونســی در نشســت شــورای اداری شهرســتان 
کهنــوج بــا اشــاره بــه ســفر هیــات دولــت بــه اســتان کرمــان گفــت: 
ــع مشــکات مناطــق  ــت ســفر رییــس جمهــوری توجــه و رف اولوی
محــروم اســت. یونســی افــزود: رییــس جمهــور نیــز  از اهالی حاشــیه 
کویــر و مناطــق محــروم هســتند و مایــل بودنــد خودشــان بــه ایــن 
مناطــق ســفر کننــد و مــن بــه نمایندگــی از ایشــان ســام رییــس 
ــا بیــان ایــن کــه  جمهــوری را خدمــت شــما عــرض مــی دارم. وی ب
ــرای رفــع مشــکات مناطــق محــروم توجــه ویــژه ای دارد  دولــت ب

گفــت: بــه جنــوب کرمــان بایــد جــدا از منطقــه شــمال اســتان نــگاه 
کــرد لــذا شــمال اســتان بایــد بــه کمــک ایــن منطقــه بیاینــد تــا 
محرومیــت ایــن منطقــه را پــاک کننــد. وی افــزود: اســتان کرمــان 
ســرمایه گــذاران و شــخصیت هــای موثــری در تهــران دارد لــذا بایــد 
ایــن ظرفیــت هــا بــرای رفــع محرومیــت جنــوب بــه کار گرفته شــود. 
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در امــور اقــوام و اقلیــت هــای دینی 
و مذهبــی گفــت: دولــت پیگیــر رفــع مشــکات مــی شــود و توقــع 
مــا هــم از شــما، کار، صبــوری و حفــظ وحــدت بــرای از بیــن بــردن 
ــان دارای  ــوب کرم ــت: جن ــت. وی گف ــه اس ــن منطق ــت ای محرومی
اســتعداد زیــادی اســت و خداونــد دو نعمــت بــزرگ معنــوی و مــادی 

بــه ایــن مردمــان هدیــه کــرده اســت. 
وی افــزود: وجــود مردمــان فرهنــگ دوســت، والیــت مــدار، ارزشــی و 
پرتــاش از نعمــت هــای بــزرگ معنــوی بــه ایــن منطقــه اســت. حجه 
االســام یونســی بــا اشــاره بــه وجــود حــوزه علمیــه کهنــوج از آن به 
عنــوان یکــی از بــرکات انقــاب اســامی در ایــن شهرســتان یــاد کرد 
و گفــت: بایــد از ایــن ظرفیــت حــوزه علمیــه بــا بــاال بــردن کیفیــت 
کار مجموعــه و تحویــل شــخصیت هــای بــزرگ و موثــر بــه جامعــه 
ــه بعضــی از آنهــا در  ــادن ک ــه داد: تنــوع مع اســتفاده کــرد. وی ادام
نــوع خــود خــاص مــی باشــند، آب و خــاک حاصلخیــز، باغــداری و 
کشــاورزی کــه عمــده زندگــی مــردم بــه آن گــره خــورده از نعمــت 

هــای مــادی پــروردگار بــه ایــن منطقــه اســت.
 وی بــا اشــاره بــه خشکســالی هــای اخیــر کــه در سراســر منطقــه 

رخ داه اســت گفــت: بایــد از نعمــت آب بهتریــن اســتفاده و از هــدر 
ــرای  ــری ب ــالی تلنگ ــن خشکس ــذا ای ــرد ل ــری ک ــت آن جلوگی رف
اســتفاده بهینــه از آب مــی باشــد. دســتیار ویــژه رئیس جمهــوری در 
امــور اقــوام و اقلیــت هــای دینــی و مذهبــی افــزود: دولــت در جنــوب 
کرمــان بــا فراهــم کــردن زمینــه خریــد محصــوالت و صــادرات ایــن 

محصــوالت مــی توانــد موجــب رونــق اقتصــاد منطقــه شــود.
ــه  ــع هم ــه رف ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــت ب ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی  وی ب
مشــکات نیســت افــزود: مــردم بایــد خــود فعالیــت کنند تــا موجب 
ــه  ــن زمین ــت الزم را در ای ــم حمای ــت ه ــوند و دول ــور ش ــق کش رون
انجــام مــی دهــد. حجــه االســام یونســی تصریــح کــرد: دولــت باید 
امنیــت و زیرســاخت هــارا فراهــم کنــد و بــا ترویــج فرهنــگ اقتصاد 
مقاومتــی زمینــه حضــور مــردم را در چرخــه تولیــد فراهــم مــی کند.

 وی بــا اشــاره بــه انتخــاب شــعار ســال بــه نــام اقتصــاد مقاومتــی، 
ــت:  ــامی گف ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــل از س ــدام و عم اق
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــادی پویــا، ملــی و خودکفا کــه تحریم، 
خشکســالی و جنــگ نتواند مــا را از پــا در بیــاورد. وی افــزود: اقتصادی 
کــه مــا نفــت بفروشــیم و جنــس از چیــن بیاوریــم ایــن موجــب تنبل 
ــه تحقــق شــعار ســال در  ــت در زمین ــذا دول ــردم اســت ل کــردن م

تــاش مــی باشــد تــا موجــب شــکوفایی اقتصــاد کشــور شــود. 
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در امــور اقــوام و اقلیــت هــای دینی 
و مذهبــی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از مشــکات دولــت تعــداد زیــاد 
کارمنــدان دولــت اســت گفــت: دولــت بایــد تــاش کنــد تــا هزینــه 
ــن  ــا ای ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــان را تامیــن کنــد و ای ــن کارکن ای
هزینــه هــا مــی توانــد بــا ســرمایه گــذاری در بخــش هــای مختلــف 

موجــب اشــتغال زایــی و رونــق بیشــتر کشــور شــود.
 وی خاطرنشــان کــرد: دولــت بایــد زمبنــه را بــرای تولیــد، تجــارت و 
کار فراهــم کنــد لــذا شــعار غیــر از ایــن فریــب مــردم اســت چــرا که 
دولــت بایــد به وســیله مــردم تولیــد ثــروت و از طریــق مالیــات آن را 

اداره کنــد. 
امــام جمعــه کهنــوج هــم در ایــن نشســت گفــت: ریشــه بســیاری از 
معضــات اجتماعــی و درگیری هــای طایفــه ای در جنــوب کرمــان فقــر 
فرهنگــی اســت و ســرانه روحانیــت در منطقــه بســیار پاییــن اســت. 
حجه االســام اکبــر افشــارمنش افــزود: تقویــت پنــج حــوزه علمیــه 
بــرادران و دو حــوزه خواهــران و مؤسســه های قرآنــی و ســاخت خانــه 
عالــم، تخصیــص اعتبــار بــرای حضــور روحانیــان و توجــه به مســائل 

فرهنگــی امــری ضــروری اســت. 
ــاورزی از  ــوالت کش ــت محص ــدید قیم ــت ش ــه اف ــان اینک ــا بی وی ب
مشــکات عمــده مــردم ایــن منطقــه اســت  خاطرنشــان کــرد: ســال 
گذشــته 550 تــن پیــاز و 340 تــن ســیب زمینی فقــط در شهرســتان 
کهنــوج توســط ســازمان تعــاون روســتایی خریــداری و امحــا شــد لذا 
احــداث کارخانه هــای صنایــع تبدیلــی بــا تســهیات ویــژه ضــروری 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ب
ــه را  ــاد منطق ــا اقتص ــه بانک ه ــردم ب ــی م ــرد: بده ــح ک وی تصری
فلــج کــرده و مجمــوع ســود بدهــی در جنــوب کرمــان طبــق نظــر 
کارشناســان حــدود ۸00 میلیــارد ریــال اســت کــه مــردم اصــل بدهی 
را می تواننــد بپردازنــد امــا پرداخــت ســود، کمرشــکن اســت و بایــد 

ــود. ــی ش چاره جوی
 امــام جمعــه کهنــوج افــزود: در بخــش آموزشــی، تعــداد مدارســی که 
قدمــت آنهــا بــاالی 35 ســال اســت در جنــوب کرمــان زیــاد اســت و 

در مقاطــع مختلــف مــدارس مختلــط داریم.
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش

عیادت معاون اجرایی رییس جمهور
 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی

 مقیم خارج از کشور
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حجــه االســام علــی یونســی در نشســت شــورای اداری شهرســتان 
کهنــوج بــا اشــاره بــه ســفر هیــات دولــت بــه اســتان کرمــان گفــت: 
ــع مشــکات مناطــق  ــت ســفر رییــس جمهــوری توجــه و رف اولوی
محــروم اســت. یونســی افــزود: رییــس جمهــور نیــز  از اهالی حاشــیه 
کویــر و مناطــق محــروم هســتند و مایــل بودنــد خودشــان بــه ایــن 
مناطــق ســفر کننــد و مــن بــه نمایندگــی از ایشــان ســام رییــس 
ــا بیــان ایــن کــه  جمهــوری را خدمــت شــما عــرض مــی دارم. وی ب
ــرای رفــع مشــکات مناطــق محــروم توجــه ویــژه ای دارد  دولــت ب

گفــت: بــه جنــوب کرمــان بایــد جــدا از منطقــه شــمال اســتان نــگاه 
کــرد لــذا شــمال اســتان بایــد بــه کمــک ایــن منطقــه بیاینــد تــا 
محرومیــت ایــن منطقــه را پــاک کننــد. وی افــزود: اســتان کرمــان 
ســرمایه گــذاران و شــخصیت هــای موثــری در تهــران دارد لــذا بایــد 
ایــن ظرفیــت هــا بــرای رفــع محرومیــت جنــوب بــه کار گرفته شــود. 
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در امــور اقــوام و اقلیــت هــای دینی 
و مذهبــی گفــت: دولــت پیگیــر رفــع مشــکات مــی شــود و توقــع 
مــا هــم از شــما، کار، صبــوری و حفــظ وحــدت بــرای از بیــن بــردن 
ــان دارای  ــوب کرم ــت: جن ــت. وی گف ــه اس ــن منطق ــت ای محرومی
اســتعداد زیــادی اســت و خداونــد دو نعمــت بــزرگ معنــوی و مــادی 

بــه ایــن مردمــان هدیــه کــرده اســت. 
وی افــزود: وجــود مردمــان فرهنــگ دوســت، والیــت مــدار، ارزشــی و 
پرتــاش از نعمــت هــای بــزرگ معنــوی بــه ایــن منطقــه اســت. حجه 
االســام یونســی بــا اشــاره بــه وجــود حــوزه علمیــه کهنــوج از آن به 
عنــوان یکــی از بــرکات انقــاب اســامی در ایــن شهرســتان یــاد کرد 
و گفــت: بایــد از ایــن ظرفیــت حــوزه علمیــه بــا بــاال بــردن کیفیــت 
کار مجموعــه و تحویــل شــخصیت هــای بــزرگ و موثــر بــه جامعــه 
ــه بعضــی از آنهــا در  ــادن ک ــه داد: تنــوع مع اســتفاده کــرد. وی ادام
نــوع خــود خــاص مــی باشــند، آب و خــاک حاصلخیــز، باغــداری و 
کشــاورزی کــه عمــده زندگــی مــردم بــه آن گــره خــورده از نعمــت 

هــای مــادی پــروردگار بــه ایــن منطقــه اســت.
 وی بــا اشــاره بــه خشکســالی هــای اخیــر کــه در سراســر منطقــه 

رخ داه اســت گفــت: بایــد از نعمــت آب بهتریــن اســتفاده و از هــدر 
ــرای  ــری ب ــالی تلنگ ــن خشکس ــذا ای ــرد ل ــری ک ــت آن جلوگی رف
اســتفاده بهینــه از آب مــی باشــد. دســتیار ویــژه رئیس جمهــوری در 
امــور اقــوام و اقلیــت هــای دینــی و مذهبــی افــزود: دولــت در جنــوب 
کرمــان بــا فراهــم کــردن زمینــه خریــد محصــوالت و صــادرات ایــن 

محصــوالت مــی توانــد موجــب رونــق اقتصــاد منطقــه شــود.
ــه  ــع هم ــه رف ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــت ب ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی  وی ب
مشــکات نیســت افــزود: مــردم بایــد خــود فعالیــت کنند تــا موجب 
ــه  ــن زمین ــت الزم را در ای ــم حمای ــت ه ــوند و دول ــور ش ــق کش رون
انجــام مــی دهــد. حجــه االســام یونســی تصریــح کــرد: دولــت باید 
امنیــت و زیرســاخت هــارا فراهــم کنــد و بــا ترویــج فرهنــگ اقتصاد 
مقاومتــی زمینــه حضــور مــردم را در چرخــه تولیــد فراهــم مــی کند.
 وی بــا اشــاره بــه انتخــاب شــعار ســال بــه نــام اقتصــاد مقاومتــی، 
ــت:  ــامی گف ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــل از س ــدام و عم اق
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــادی پویــا، ملــی و خودکفا کــه تحریم، 
خشکســالی و جنــگ نتواند مــا را از پــا در بیــاورد. وی افــزود: اقتصادی 
کــه مــا نفــت بفروشــیم و جنــس از چیــن بیاوریــم ایــن موجــب تنبل 
ــه تحقــق شــعار ســال در  ــت در زمین ــذا دول ــردم اســت ل کــردن م

تــاش مــی باشــد تــا موجــب شــکوفایی اقتصــاد کشــور شــود. 
دســتیار ویــژه رئیــس جمهــوری در امــور اقــوام و اقلیــت هــای دینی 
و مذهبــی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از مشــکات دولــت تعــداد زیــاد 
کارمنــدان دولــت اســت گفــت: دولــت بایــد تــاش کنــد تــا هزینــه 
ــن  ــا ای ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــان را تامیــن کنــد و ای ــن کارکن ای
هزینــه هــا مــی توانــد بــا ســرمایه گــذاری در بخــش هــای مختلــف 

موجــب اشــتغال زایــی و رونــق بیشــتر کشــور شــود.
 وی خاطرنشــان کــرد: دولــت بایــد زمبنــه را بــرای تولیــد، تجــارت و 
کار فراهــم کنــد لــذا شــعار غیــر از ایــن فریــب مــردم اســت چــرا که 
دولــت بایــد به وســیله مــردم تولیــد ثــروت و از طریــق مالیــات آن را 

اداره کنــد. 
امــام جمعــه کهنــوج هــم در ایــن نشســت گفــت: ریشــه بســیاری از 
معضــات اجتماعــی و درگیری هــای طایفــه ای در جنــوب کرمــان فقــر 
فرهنگــی اســت و ســرانه روحانیــت در منطقــه بســیار پاییــن اســت. 
حجه االســام اکبــر افشــارمنش افــزود: تقویــت پنــج حــوزه علمیــه 
بــرادران و دو حــوزه خواهــران و مؤسســه های قرآنــی و ســاخت خانــه 
عالــم، تخصیــص اعتبــار بــرای حضــور روحانیــان و توجــه به مســائل 

فرهنگــی امــری ضــروری اســت. 
ــاورزی از  ــوالت کش ــت محص ــدید قیم ــت ش ــه اف ــان اینک ــا بی وی ب
مشــکات عمــده مــردم ایــن منطقــه اســت  خاطرنشــان کــرد: ســال 
گذشــته 550 تــن پیــاز و 340 تــن ســیب زمینی فقــط در شهرســتان 
کهنــوج توســط ســازمان تعــاون روســتایی خریــداری و امحــا شــد لذا 
احــداث کارخانه هــای صنایــع تبدیلــی بــا تســهیات ویــژه ضــروری 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ب
ــه را  ــاد منطق ــا اقتص ــه بانک ه ــردم ب ــی م ــرد: بده ــح ک وی تصری
فلــج کــرده و مجمــوع ســود بدهــی در جنــوب کرمــان طبــق نظــر 
کارشناســان حــدود ۸00 میلیــارد ریــال اســت کــه مــردم اصــل بدهی 
را می تواننــد بپردازنــد امــا پرداخــت ســود، کمرشــکن اســت و بایــد 

ــود. ــی ش چاره جوی
 امــام جمعــه کهنــوج افــزود: در بخــش آموزشــی، تعــداد مدارســی که 
قدمــت آنهــا بــاالی 35 ســال اســت در جنــوب کرمــان زیــاد اســت و 

در مقاطــع مختلــف مــدارس مختلــط داریم.

بهره گیری از ظرفیت 
کرمانی های مقیم تهران 

برای رفع محرومیت های استان 
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کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور افزایــش یابد زیــرا ایــن افــراد ذخایر 
ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ

ــد. رون
وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
نمــی افتــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قضیــه 
ــور  ــرد: کش ــان ک ــت. وی بی ــتثنی نیس مس
ــزرگ  ــا نیازمنــد ســرمایه گــذاری هــای ب م
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــا و پ ــاخت ه در زیرس
ــور  ــل کش ــه داخ ــروز در عرص ــت و ام اس
ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 

ــتاندار  ــد، اس ــر و امی ــفر کاروان تدبی ــتاد س ــس س ــین ریی جانش
ــئوالن  ــی از مس ــتاندار و جمع ــی اس ــی و امنیت ــاون سیاس ــان مع کرم
اســتان، دکتــر محمــد شــریعتمداری را در دیــدار بــا آیــت اهلل ســیدیحیی 
ــن  ــوری در ای ــس جمه ــی ریی ــاون اجرای ــد. مع ــی کردن ــری همراه جعف
ــه امــام جمعــه  دیــدار گــزارش کاملــی از ســفر کاروان تدبیــر و امیــد ب
کرمــان ارائــه و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و عاقــه 
منــدی رییــس جمهــوری بــه ایــن ســفر مــدت زمــان ســفر بــه دو روز 
ــدا  ــه پی ــرای دو روز کاری ادام ــا ب ــه ه ــرده و برنام ــدا ک ــش پی افزای
ــرمایه در  ــذب س ــرای ج ــان ب ــتان کرم ــات اس ــرد. وی اقدام ــد ک خواه
ــن  ــان را از ای ــتاندار کرم ــت و اس ــر دانس ــی نظی ــی را ب ــش خصوص بخ
ــرد.  ــی ک ــور معرف ــطح کش ــتانداران در س ــن اس ــی از بهتری ــث یک حی
امــام جمعــه کرمــان هــم در ایــن دیــدار گفــت: علیرغــم کســالت عاقــه 
ــه حضــور در برنامــه هــا و همراهــی ریاســت محتــرم جمهــوری  منــد ب
ــدار  ــه در م ــی ک ــت های ــی دول ــزود: تمام ــری اف ــت اهلل جعف ــتم. آی هس
قانــون و والیــت حرکــت مــی کننــد مــورد تاییــد و حمایــت بنــده بــوده 
ــم  ــکل ک ــتان را مش ــزرگ اس ــکات ب ــی از مش ــود. وی یک ــد ب و خواهن
آبــی عنــوان کــرد و گفــت: امیدواریــم در ایــن ســفر بــرای طــرح انتقــال 

ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش
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 از امام جمعه کرمان

 هم اندیشی 
متخصصین کرمانی

 مقیم خارج از کشور
ان

یم
کر

ار 
دی

از 
ار 

ید
د

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

کننــده ای دارد. مدیــرکل امــور ایرانیــان 
وزارت امــور خارجــه گفــت: ســنت خوبی 
کــه در دوران تدبیــر و امیــد رخ داده 
ــتانی  ــفرهای اس ــه در س ــت ک ــن اس ای
ــر  ــور ه ــارج از کش ــم خ ــان مقی از ایرانی
اســتان دعــوت شــود تــا حضــور مــردم 
در صحنــه و حضــور رئیــس جمهــوری را 
مشــاهده کننــد و بسترســازی و آشــنایی 
بــا ظرفیــت هــای ســرزمینی و اســتفاده 
ــارج از  ــان خ ــم ایرانی ــت عظی از ظرفی
کشــور محقــق شــود. وی تصریــح کــرد: 
همــکاری ایرانیــان مقیــم خــارج از 
ــران  ــد در سرنوشــت ای کشــور مــی توان
ــته  ــدی داش ــک ج ــعه کم ــر توس از نظ

ــد. باش
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــهیدی ب ــوام ش  ق
کــه ایــن جلســات بــا حمایــت معاونــت 
اجرایــی ریاســت جمهــوری برگــزار مــی 
ــعه  ــای توس ــاخت ه ــت: زیرس ــود گف ش
ــرمایه  ــم و س ــر، عل ــوژی، فک ــا تکنول ب
ایرانیــان مــی توانــد رشــد بهتــری 

ــد.  ــته باش داش
ــال  ــا در س ــور م ــرد: کش ــار ک وی اظه
هــای گذشــته تحــت شــرایط دشــواری 
ــام  ــت انج ــه مقاوم ــن آن ک ــوده ضم ب
شــده امــا فرصــت الزم را بــه مــا نــداده 
ــت  ــام وضعی ــق برج ــا تواف ــا ب ــت ام اس
ــاد  ــته ایج ــه گذش ــبت ب ــی نس متفاوت

ــت. ــده اس ش
وی گفــت: امــروز تحریــم هــای ظالمانــه 
ای کــه جلــوی توســعه و رشــد کشــور را 
ــی  ــرکوب مال ــین س ــت و ماش ــی گرف م
کشــور کــه بــه دســت نیروهــای خــارج 
از کشــور طراحــی شــده بــود نیــز 

ــت.  ــده اس ــف ش متوق
ــور  ــان وزارت ام ــور ایرانی ــرکل ام مدی
خارجه خاطرنشــان کــرد: بــا تحلیل ژرف 
در عرصــه دیپلماســی کشــور بــا همــت 
ســرداران دیپلماســی، کشــور بــه ســمت 
ــت.  ــت اس ــرفت در حرک ــعه و پیش توس
و  داران  ســرمایه  امــروز  افــزود:  وی 
کارآفرینــان بــه جــد عاقــه مند شــدند 
ــوآوری  ــا و ن ــذاری ه ــرمایه گ ــه س ک

ــند. ــته باش ــدی داش ــای جدی ه
 وی تصریــح کــرد: تقریبــا روزی نیســت 
ــی  ــادی و سیاس ــای اقتص ــات ه ــه هی ک
در کشــور حضــور نیابنــد و توافــق نامــه 
ــا  ــن ه ــود و ای ــا نش ــدد امض ــای متع ه
ــاد  ــه را ایج ــه جانب ــعه هم ــتر توس بس

مــی کنــد.

ــت  ــهیدی در نشس ــوام ش ــیدجواد ق س
ــای  ــی ه ــن کرمان ــی متخصصی ــم اندیش ه
مقیــم خــارج از کشــور و عاقــه منــدان بــه 
ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان بــا حضور 
دکتــر محمــد شــریعتمداری معــاون اجرایــی 
رئیــس جمهــوری افــزود: ایــن توســعه مــی 
توانــد بــا مشــارکت ایرانیــان مقیم خــارج از 
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ــی  ــمار م ــه ش ــا ب ــور م ــرای کش ــی ب بزرگ
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وی گفــت: توســعه در کشــوری بــدون 
تعامــل بــا مرزهــای خــارج از کشــور اتفــاق 
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ــتیم و در  ــاهد هس ــی را ش ــوالت بزرگ تح
عرصــه منطقــه ای نیــز ایــران نقــش تعییــن 
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ــود.  ــاعدت ش ــان مس ــه کرم ــاد ب ــت آب آب از بهش
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ــبانه روزی  ــای ش ــت ه ــر فعالی ــه خاط ــز و ب ــهدای عزی ش
حافظــان ایــن ســرزمین از جملــه نیروهــای مســلح و نیروهــای 
ــی  ــوادث ضدامنیت ــت: ح ــت. وی گف ــی اس ــی و امنیت انتظام
ــاهد  ــیده و ش ــطح رس ــن س ــن تری ــه پایی ــان ب ــتان کرم در اس
ــت  ــر اس ــه ذک ــتیم. الزم ب ــری هس ــی کمت ــای ناامن ــزارش ه گ
ــوری  ــس جمه ــا ورود رئی ــان ب ــتری همزم ــر دادگس ــه وزی ک

ــتقبال  ــورد اس ــد و م ــیرجان ش ــان وارد س ــتان کرم ــه اس ب
ــیرجان در  ــتان س ــت. شهرس ــرار گرف ــهر ق ــن ش ــئوالن ای مس

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ 175 کیلومت

ضریب امنیتی مطلوب در کشور
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مصطفــی  االســام  حجــه 
پورمحمــدی در حاشــیه گلبــاران 
ــت:  ــیرجان گف ــهدای س ــور ش قب
ــرایط  ــور در ش ــی کش ــب امنیت ضری

مطلوبــی 
ــی  ــت در حال ــن امنی ــرار دارد و ای ق
بحرانــی  در  کــه  خــورده  رقــم 
نظــر  از  دنیــا  منطقــه  تریــن 
ناامنــی، فعالیــت هــای تروریســتی، 
هــای  جنــگ  و  هــا  کشــمکش 
منطقــه  کشــورهای  در  داخلــی 
ــم. وی خاطرنشــان کــرد:  قــرار داری

ــه برکــت خــون  ــن امنیــت ب ای

شــورای اســامی شــهر کرمــان 
ــرای  ــردم ب ــه ای از م ــی بیانی ط
اســتقبال  در  پرشــور  حضــور 
ــوت  ــور دع ــی از رییس جمه مردم

ــرد. ک
ــامی  ــورای اس ــه ی ش ــن بیانی مت
ــر  ــرح زی ــه ش ــان، ب ــهر کرم ش

ــت: اس
را  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد 
ــهیدپرور،  ــردم ش ــه م ــاکریم ک ش
ــواز و شــریف کرمــان، در  میهمان ن
ــتانی  ــفر اس ــت وهفتمین س بیس
جمهــوری  محتــرم  ریاســت 
ــان کاروان تدبیــر و  اســامی، میزب

ــتند.  ــد هس امی
شــورای اســامی شــهر کرمــان در 
ــرم  ــس محت ــفر ریی ــتانه ی س آس
ــان، از  ــتان کرم ــه اس ــور ب جمه
ــم  ــن و فهی ــردم متدی ــاد م آح
ــد  ــوت می نمای ــان دع ــهر کرم ش

کــه در مراســم اســتقبال و دیــدار عمومــی ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی 
ــزرگ  ــای ب ــل مص ــت در مح ــنبه 21 اردیبهش ــاعت 9 روز سه ش ــه س ــران ک ای
ــای  ــر صحنه ه ــون دیگ ــود، هم چ ــزار می  ش ــام( برگ ــی )علیه الس ــام عل ام

ــند.  ــته باش ــور داش ــور پورش ــامی، حض ــاب اس ــام و انق ــاع از نظ دف
ــتان و  ــن اس ــراه در ای ــأت هم ــوری و هی ــت جمه ــور ریاس ــد حض ــدون تردی ب
حضــور حماســی و پورشــور مــردم آگاه در صحنــه ی سیاســی و اجتماعی، منشــاء 

ــه آرمان هــای  ــان را بیش ازپیــش فراهــم و پایبنــدی و اعتقــاد راســخ مــردم ب ــق اقتصــادی و توســعه ی اســتان کرم ــر و برکــت و رون خی
حضــرت امــام )رحمت اهلل علیــه( و منویــات مقــام معظــم رهبــری و عــزت و عظمــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران را بــه نمایــش 

خواهــد گذاشــت.                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                     شورای اسامی شهر کرمان

بیانیه ی شورای اسالمی شهر 
 به مناسبت سفر رییس جمهور به کرمان
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                                                                                                                                                                                     شورای اسامی شهر کرمان

بیانیه ی شورای اسالمی شهر 
 به مناسبت سفر رییس جمهور به کرمان
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بیســت و ششــمین نمایشــگاه انفــرادی آثار خوشنویســی 
و نقاشــی-خط اســتاد علــی رشــیدی از 15 الــی 22 
ــم در  ــام معل ــت مق ــبت بزرگداش ــه مناس ــت ب اردیبهش

ــد.  ــزار گردی ــوس برگ ــه ژین نگارخان

اغلــب آثــار نقاشــی - خــط بــه ابعــاد 70 × 100 روی بــوم 
ــده و  ــرا ش ــب اج ــم و مرک ــک و قل ــک اکرولی ــا تکنی ب
ــی روی  ــب و خوشنویس ــم و مرک ــق قل ــیاه مش ــه س بقی
ســنگ بــود . ایــن آثــار کــه از لحــاظ مضامیــن، از متــون 
غنــی ادبیــات ایــران و بــزرگان ایــن ســرزمین کــه پیــام 
آور عشــق و محبــت و دوســتی و همدلی اســت، اســتفاده 
شــده بــود . آثــار خوشــنویس ایــن مجوعــه شــامل خــط 

هــای ثلــث و نســتعلیق بــود .

 در افتتاحیــه نمایشــگاه، اســتاد محمــد طریقتــی 
ــران، اســتاد افجــه ای  نماینــده انجمــن خوشنویســان ای
ــان  ــر و هنرجوی ــن هن ــه ای ــدان ب ــدادی از عاقمن و تع

ــتند . ــور داش حض

در ایــن مجموعــه آثــار، ســعی بــر آن بــود تــا بــا حفــظ 
ــر  ــی هن ــی شناس ــمند و زیبای ــد ارزش ــول و قواع اص
ــا  ــک ه ــا تکنی ــار ب ــب آث ــی، در قال ــه خوشنویس دیرین
ــای  ــه زوای ــود ک ــه ش ــاری ارائ ــد، آث ــات جدی و تجربی
ــن  ــردد . ای ــه گ ــمند ارای ــر ارزش ــن هن ــری از  ای دیگ
آثــار مشــتمل بــر، آثــار برجســته، بــا تکنیــک ترکیــب 
مــواد ســبک و عمدتــًا تــک رنــگ کــرم  و قــاب مشــکی 
ــن  ــو از  ای ــه ای ن ــه تجرب ــفالینه ک ــرح س ــن ط و همچنی
هنرمنــد بــود کوچکتریــن ابعــاد تابلــوی ارایــه شــده در 
ــه  ــانتیمتر ب ــاد 15 × 12  س ــری در ابع ــگاه، اث ــن نمایش ای
صــورت خوشنویســی روی ســنگ و بزرگتریــن اثــر 90 × 
120 ســانتیمتر بــه صــورت خــط برجســته ترکیــب مــواد 
ــق  ــیاه مش ــک س ــا تکنی ــم ب ــار ه ــدادی از آث ــود . تع ب

ــود . ــده ب ــرا ش ــوم اج ــاز و ب ــت س ــای دس روی کاغذه

الزم بــه ذکــر اســت کــه نگارخانــه ژینــوس، بــه نشــانی 
زیــر پذیــرای هنرمنــدان کرمانــی اســت:

ــاورز،  ــوار کش ــدای بل ــج(، ابت ــدان ولیعصر)ع ــران، می ته
ــه اول ــماره 21، طبق ــاد، ش ــرو جه ــتگاه مت ــل ایس مقاب
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بسمه تعالي

جناب آقاي مهندس شیخ بهایي

باسام و تحیات

ــتم  ــان بدس ــه کریم ــن جامع ــه وزی ــا فصلنام احترام
ــي  ــه عزیزان ــردم از اینک ــذت ب ــیار ل ــید ، بس رس
بدنبــال ابادانــي کرمــان عزیــز از دیگــر نقــاط کشــور 

ــتند. ــان هس و جه
ممنــون از اینکــه بنــده را قابــل دانســتید و شــماره اي 

برایــم ارســال نمودیــد.
ــما  ــون ش ــتاني چ ــن دوس ــت وط ــا هم ــدوارم ب امی
ــان  ــتان عزیزم ــتر اس ــکوفایي بیش ــاهد ش ــر روز ش ه
ــگاه واقعــي خــود برســد  ــه جای ــا ب ــان باشــیم ت کرم
ــران  ــوش دیگ ــه گ ــز ب ــرفتهاي آن را نی ــر پیش و خب

ــانیم . برس
با آرزوي موفقیت
مجتبي یزدان پناه از کرمان

به نام خدا

جناب آقاي مهندس شیخ بهایي
مدیر مسؤل محترم نشریه جامعه کریمان

با سام

نشــریه جامعــه کریمــان را ماحظــه و بخــش هایــي از ان را مطالعــه کــردم. بــه نظــرم نشــریه ي جالــب و مفیــدي 
اســت و نــکات ارزشــمندي در ان مــي تــوان یافــت. واقعــا جــاي چنیــن نشــریه اي بــه ایــن صــورت بــه مســائل 
کشــور و جاذبــه هــاي ان بپــردازد خالــي اســت. امیــدوارم کــه اســتمرار در چــاپ ان را شــاهد باشــم و از بقیــه 

شــماره هــاي ان نیــز بتوانــم بهــره منــد شــوم. 
خوشــبختانه مــن چندیــن بــار بــه اســتان کرمــان ســفر کــردم و اخریــن ســفر اینجانــب در نــوروز 95 روي داد. 
اســتان کرمــان از ذخایــر ارزشــمند تاریخــي و باســتاني برخــوردار اســت کــه جــا دارد در معرفــي انهــا و ارائــه 
اســناد تاریخــي ان بــراي احــاد جامعــه تــاش ویــژه اي گــردد. امیــدوارم جنابعالــي و ســایر همــکاران نشــریه 
ایــن موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. ضمنــا خوبســت کــه بخشــي از نشــریه را بــه زبــان انگلیســي 

بــراي جاذبــه هــاي اســتان کرمــان اختصــاص دهیــد. 
در پایــان از تــاش و زحمــات جنابعالــي بــراي نشــر چنیــن نشــریه اي تشــکر و قدردانــي مــي نمایــم و از خداونــد 

متعــال ســربلندي و موفقیــت شــما را خواســتارم.

                                                                                               دکتر سعید مظاهری 
عضو هیات علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی
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ــال  ــاعات از س ــن س در آغازی
ــن  ــری ضم ــر جهانگی 95 دکت
ــت  ــادر و در معیی ــدار از م دی
اســتاندار  خــود،  خانــواده 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن 
ــه دیدار  اســتانی و کشــوری ب

ــدار  ــن دی ــت. وی در ای ــتان پرداخ ــالمندان اس از س
ــردان ســرای  ــان و م ــه زن ــوط ب از بخــش هــای مرب
ــالمند  ــی ۸5 س ــد و تمام ــان بازدی ــالمندان کرم س
حاضــر در ایــن مرکــز را مــورد دلجویــی قــرار داد و 
بــا اهــدای شــاخه گل و هدیــه، شــکوفه هــای لبخند 
ــر  ــاند. دکت ــاالن روزگار نش ــن کهنس ــر دل ای را ب
ــران  ــالمندی در ای ــت س ــت: جمعی ــری گف جهانگی
ــش آن  ــاره افزای ــه درب ــت ک ــی نیس ــت بزرگ جمعی
دغدغــه جــدی داشــته باشــیم امــا ســالمند شــدن 
ــد آن را  ــه بای ــت ک ــت اس ــک واقعی ــت، ی جمعی
بپذیریــم. معــاون اول رئیــس جمهــوری خاطرنشــان 
ــا ســنت  ــق ب ــد کار فرهنگــی جــدی مطاب کــرد: بای
ــا  ــرد ت ــورت گی ــور ص ــی در کش ــگ ایران و فرهن
فرزنــدان بــه نگهــداری از والدیــن خــود توجــه الزم 
را داشــته باشــند و بــه خوبــی از ســالمندان مراقبــت 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــری ب ــر جهانگی ــد. دکت کنن
دولــت بــرای حمایــت از مراکــز حمایتــی در کشــور 
تدبیــر جــدی دارد، گفــت: مــردم بیــش از دولــت بــه 
کمــک نهادهــای حمایتــی از جمله ســرای ســالمندان 
ــای  ــی نیازه ــه خوب ــم ب ــر بتوانی ــتابند و اگ ــی ش م
ــن  ــردم متدی ــم، م ــام کنی ــردم اع ــه م ــه را ب جامع
کشــور همراهــی خوبــی در مســیر رفــع ایــن نیازهــا 
خواهنــد داشــت. وی در ادامــه از عطــا احمــدی بــه 
عنــوان یکــی از خیــران خوشــنام کرمانــی یــاد کــرد 
ــی در  ــیار خوب ــات بس ــا خدم ــه داد: وی منش و ادام
ــتی  ــرکل بهزیس ــت. مدی ــوده اس ــان ب ــتان کرم اس
اســتان کرمــان نیــز در حاشــیه ایــن نشســت گفــت: 
ــا توجــه بــه رونــد صعــودی جمعیــت کشــور الزم  ب
ــالمندی  ــرای دوران س ــع ب ــه جام ــک برنام ــت ی اس
در کشــور تدویــن و اجرایــی شــود. عبــاس صــادق 
زاده بــر اســاس سرشــماری ســال 90 جمعیــت 
ــاب  ــا احتس ــه ب ــوده ک ــور ۸.2 ب ــالمندان در کش س
رشــد 0.4 درصــدی در هــر دوره سرشــماری در حــال 
حاضــر بایــد بــه حــدود ۸.6 درصــد افزایــش یافتــه 
باشــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه جمعیــت 
ســالمندی اســتان کرمــان 6.۸ درصــد بــوده کــه در 
حــال حاضــر بــه حــدود ۸.4 درصــد رســیده اســت، 

بــا  کــرد:  عنــوان 
افزایــش ســالمندی 
کشــور  یــک  در 
ــری  ــب نفوذپذی ضری
ــب  ــه و ضری ــاال رفت ب
ــی  ــش م ــت کاه امنی
ــای  ــه ه ــد و هزین یاب
ســامت  و  درمانــی 
ــتی  ــرکل بهزیس ــد. مدی ــی یاب ــش م ــز افزای نی

اســتان کرمــان بــر توســعه فرهنــگ 
ســالمندی نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: 
طــرح شــهر دوســتدار ســالمند در کرمــان 
آغــاز شــده تــا فرهنــگ مــردم بــه ســمت 
رعایــت حقــوق ســالمندان متمایــل شــده و 
محیــط بــرای حضــور ســالمندان در جامعــه 
ــزوم  ــر ل ــادق زاده ب ــود.  ص ــر ش ــم ت فراه
رشــد جمعیــت بــر اســاس برنامــه تعییــن 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــد و بی ــده تاکی ش
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری برنام
شــهرداری کرمــان، اقداماتــی بــرای ایجــاد 
ــرای حضــور ســالمندان  محیــط مناســب ب
فراهــم شــده اســت. وی ادامــه داد: در 
حــال حاضــر 50 مرکــز ســالمندان در 
اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 250 نفر در 
ایــن مراکــز حضــور دارنــد و در حالــی کــه 
ــز نگهــداری از  ــرای ســاخت مراک تقاضــا ب
ــه  ســالمندان باالســت امــا در بهزیســتی ب
ــداری از  ــه نگه ــز روزان ــاد مراک ــوی ایج س

ــم. ــی کنی ــت م ــالمندان حرک س

دیدار عیدانه 
معاون اول رئیس جمهور از

 سالمندان کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــال  ــاعات از س ــن س در آغازی
ــن  ــری ضم ــر جهانگی 95 دکت
ــت  ــادر و در معیی ــدار از م دی
اســتاندار  خــود،  خانــواده 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن 
ــه دیدار  اســتانی و کشــوری ب

ــدار  ــن دی ــت. وی در ای ــتان پرداخ ــالمندان اس از س
ــردان ســرای  ــان و م ــه زن ــوط ب از بخــش هــای مرب
ــالمند  ــی ۸5 س ــد و تمام ــان بازدی ــالمندان کرم س
حاضــر در ایــن مرکــز را مــورد دلجویــی قــرار داد و 
بــا اهــدای شــاخه گل و هدیــه، شــکوفه هــای لبخند 
ــر  ــاند. دکت ــاالن روزگار نش ــن کهنس ــر دل ای را ب
ــران  ــالمندی در ای ــت س ــت: جمعی ــری گف جهانگی
ــش آن  ــاره افزای ــه درب ــت ک ــی نیس ــت بزرگ جمعی
دغدغــه جــدی داشــته باشــیم امــا ســالمند شــدن 
ــد آن را  ــه بای ــت ک ــت اس ــک واقعی ــت، ی جمعی
بپذیریــم. معــاون اول رئیــس جمهــوری خاطرنشــان 
ــا ســنت  ــق ب ــد کار فرهنگــی جــدی مطاب کــرد: بای
ــا  ــرد ت ــورت گی ــور ص ــی در کش ــگ ایران و فرهن
فرزنــدان بــه نگهــداری از والدیــن خــود توجــه الزم 
را داشــته باشــند و بــه خوبــی از ســالمندان مراقبــت 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــری ب ــر جهانگی ــد. دکت کنن
دولــت بــرای حمایــت از مراکــز حمایتــی در کشــور 
تدبیــر جــدی دارد، گفــت: مــردم بیــش از دولــت بــه 
کمــک نهادهــای حمایتــی از جمله ســرای ســالمندان 
ــای  ــی نیازه ــه خوب ــم ب ــر بتوانی ــتابند و اگ ــی ش م
ــن  ــردم متدی ــم، م ــام کنی ــردم اع ــه م ــه را ب جامع
کشــور همراهــی خوبــی در مســیر رفــع ایــن نیازهــا 
خواهنــد داشــت. وی در ادامــه از عطــا احمــدی بــه 
عنــوان یکــی از خیــران خوشــنام کرمانــی یــاد کــرد 
ــی در  ــیار خوب ــات بس ــا خدم ــه داد: وی منش و ادام
ــتی  ــرکل بهزیس ــت. مدی ــوده اس ــان ب ــتان کرم اس
اســتان کرمــان نیــز در حاشــیه ایــن نشســت گفــت: 
ــا توجــه بــه رونــد صعــودی جمعیــت کشــور الزم  ب
ــالمندی  ــرای دوران س ــع ب ــه جام ــک برنام ــت ی اس
در کشــور تدویــن و اجرایــی شــود. عبــاس صــادق 
زاده بــر اســاس سرشــماری ســال 90 جمعیــت 
ــاب  ــا احتس ــه ب ــوده ک ــور ۸.2 ب ــالمندان در کش س
رشــد 0.4 درصــدی در هــر دوره سرشــماری در حــال 
حاضــر بایــد بــه حــدود ۸.6 درصــد افزایــش یافتــه 
باشــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه جمعیــت 
ســالمندی اســتان کرمــان 6.۸ درصــد بــوده کــه در 
حــال حاضــر بــه حــدود ۸.4 درصــد رســیده اســت، 

بــا  کــرد:  عنــوان 
افزایــش ســالمندی 
کشــور  یــک  در 
ــری  ــب نفوذپذی ضری
ــب  ــه و ضری ــاال رفت ب
ــی  ــش م ــت کاه امنی
ــای  ــه ه ــد و هزین یاب
ســامت  و  درمانــی 
ــتی  ــرکل بهزیس ــد. مدی ــی یاب ــش م ــز افزای نی

اســتان کرمــان بــر توســعه فرهنــگ 
ســالمندی نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: 
طــرح شــهر دوســتدار ســالمند در کرمــان 
آغــاز شــده تــا فرهنــگ مــردم بــه ســمت 
رعایــت حقــوق ســالمندان متمایــل شــده و 
محیــط بــرای حضــور ســالمندان در جامعــه 
ــزوم  ــر ل ــادق زاده ب ــود.  ص ــر ش ــم ت فراه
رشــد جمعیــت بــر اســاس برنامــه تعییــن 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــد و بی ــده تاکی ش
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری برنام
شــهرداری کرمــان، اقداماتــی بــرای ایجــاد 
ــرای حضــور ســالمندان  محیــط مناســب ب
فراهــم شــده اســت. وی ادامــه داد: در 
حــال حاضــر 50 مرکــز ســالمندان در 
اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 250 نفر در 
ایــن مراکــز حضــور دارنــد و در حالــی کــه 
ــز نگهــداری از  ــرای ســاخت مراک تقاضــا ب
ــه  ســالمندان باالســت امــا در بهزیســتی ب
ــداری از  ــه نگه ــز روزان ــاد مراک ــوی ایج س

ــم. ــی کنی ــت م ــالمندان حرک س

دیدار عیدانه 
معاون اول رئیس جمهور از

 سالمندان کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــال  ــاعات از س ــن س در آغازی
ــن  ــری ضم ــر جهانگی 95 دکت
ــت  ــادر و در معیی ــدار از م دی
اســتاندار  خــود،  خانــواده 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن 
ــه دیدار  اســتانی و کشــوری ب

ــدار  ــن دی ــت. وی در ای ــتان پرداخ ــالمندان اس از س
ــردان ســرای  ــان و م ــه زن ــوط ب از بخــش هــای مرب
ــالمند  ــی ۸5 س ــد و تمام ــان بازدی ــالمندان کرم س
حاضــر در ایــن مرکــز را مــورد دلجویــی قــرار داد و 
بــا اهــدای شــاخه گل و هدیــه، شــکوفه هــای لبخند 
ــر  ــاند. دکت ــاالن روزگار نش ــن کهنس ــر دل ای را ب
ــران  ــالمندی در ای ــت س ــت: جمعی ــری گف جهانگی
ــش آن  ــاره افزای ــه درب ــت ک ــی نیس ــت بزرگ جمعی
دغدغــه جــدی داشــته باشــیم امــا ســالمند شــدن 
ــد آن را  ــه بای ــت ک ــت اس ــک واقعی ــت، ی جمعی
بپذیریــم. معــاون اول رئیــس جمهــوری خاطرنشــان 
ــا ســنت  ــق ب ــد کار فرهنگــی جــدی مطاب کــرد: بای
ــا  ــرد ت ــورت گی ــور ص ــی در کش ــگ ایران و فرهن
فرزنــدان بــه نگهــداری از والدیــن خــود توجــه الزم 
را داشــته باشــند و بــه خوبــی از ســالمندان مراقبــت 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــری ب ــر جهانگی ــد. دکت کنن
دولــت بــرای حمایــت از مراکــز حمایتــی در کشــور 
تدبیــر جــدی دارد، گفــت: مــردم بیــش از دولــت بــه 
کمــک نهادهــای حمایتــی از جمله ســرای ســالمندان 
ــای  ــی نیازه ــه خوب ــم ب ــر بتوانی ــتابند و اگ ــی ش م
ــن  ــردم متدی ــم، م ــام کنی ــردم اع ــه م ــه را ب جامع
کشــور همراهــی خوبــی در مســیر رفــع ایــن نیازهــا 
خواهنــد داشــت. وی در ادامــه از عطــا احمــدی بــه 
عنــوان یکــی از خیــران خوشــنام کرمانــی یــاد کــرد 
ــی در  ــیار خوب ــات بس ــا خدم ــه داد: وی منش و ادام
ــتی  ــرکل بهزیس ــت. مدی ــوده اس ــان ب ــتان کرم اس
اســتان کرمــان نیــز در حاشــیه ایــن نشســت گفــت: 
ــا توجــه بــه رونــد صعــودی جمعیــت کشــور الزم  ب
ــالمندی  ــرای دوران س ــع ب ــه جام ــک برنام ــت ی اس
در کشــور تدویــن و اجرایــی شــود. عبــاس صــادق 
زاده بــر اســاس سرشــماری ســال 90 جمعیــت 
ــاب  ــا احتس ــه ب ــوده ک ــور ۸.2 ب ــالمندان در کش س
رشــد 0.4 درصــدی در هــر دوره سرشــماری در حــال 
حاضــر بایــد بــه حــدود ۸.6 درصــد افزایــش یافتــه 
باشــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه جمعیــت 
ســالمندی اســتان کرمــان 6.۸ درصــد بــوده کــه در 
حــال حاضــر بــه حــدود ۸.4 درصــد رســیده اســت، 

بــا  کــرد:  عنــوان 
افزایــش ســالمندی 
کشــور  یــک  در 
ــری  ــب نفوذپذی ضری
ــب  ــه و ضری ــاال رفت ب
ــی  ــش م ــت کاه امنی
ــای  ــه ه ــد و هزین یاب
ســامت  و  درمانــی 
ــتی  ــرکل بهزیس ــد. مدی ــی یاب ــش م ــز افزای نی

اســتان کرمــان بــر توســعه فرهنــگ 
ســالمندی نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: 
طــرح شــهر دوســتدار ســالمند در کرمــان 
آغــاز شــده تــا فرهنــگ مــردم بــه ســمت 
رعایــت حقــوق ســالمندان متمایــل شــده و 
محیــط بــرای حضــور ســالمندان در جامعــه 
ــزوم  ــر ل ــادق زاده ب ــود.  ص ــر ش ــم ت فراه
رشــد جمعیــت بــر اســاس برنامــه تعییــن 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــد و بی ــده تاکی ش
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری برنام
شــهرداری کرمــان، اقداماتــی بــرای ایجــاد 
ــرای حضــور ســالمندان  محیــط مناســب ب
فراهــم شــده اســت. وی ادامــه داد: در 
حــال حاضــر 50 مرکــز ســالمندان در 
اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 250 نفر در 
ایــن مراکــز حضــور دارنــد و در حالــی کــه 
ــز نگهــداری از  ــرای ســاخت مراک تقاضــا ب
ــه  ســالمندان باالســت امــا در بهزیســتی ب
ــداری از  ــه نگه ــز روزان ــاد مراک ــوی ایج س

ــم. ــی کنی ــت م ــالمندان حرک س
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ــال  ــاعات از س ــن س در آغازی
ــن  ــری ضم ــر جهانگی 95 دکت
ــت  ــادر و در معیی ــدار از م دی
اســتاندار  خــود،  خانــواده 
کرمــان و جمعــی از مســئوالن 
ــه دیدار  اســتانی و کشــوری ب

ــدار  ــن دی ــت. وی در ای ــتان پرداخ ــالمندان اس از س
ــردان ســرای  ــان و م ــه زن ــوط ب از بخــش هــای مرب
ــالمند  ــی ۸5 س ــد و تمام ــان بازدی ــالمندان کرم س
حاضــر در ایــن مرکــز را مــورد دلجویــی قــرار داد و 
بــا اهــدای شــاخه گل و هدیــه، شــکوفه هــای لبخند 
ــر  ــاند. دکت ــاالن روزگار نش ــن کهنس ــر دل ای را ب
ــران  ــالمندی در ای ــت س ــت: جمعی ــری گف جهانگی
ــش آن  ــاره افزای ــه درب ــت ک ــی نیس ــت بزرگ جمعی
دغدغــه جــدی داشــته باشــیم امــا ســالمند شــدن 
ــد آن را  ــه بای ــت ک ــت اس ــک واقعی ــت، ی جمعی
بپذیریــم. معــاون اول رئیــس جمهــوری خاطرنشــان 
ــا ســنت  ــق ب ــد کار فرهنگــی جــدی مطاب کــرد: بای
ــا  ــرد ت ــورت گی ــور ص ــی در کش ــگ ایران و فرهن
فرزنــدان بــه نگهــداری از والدیــن خــود توجــه الزم 
را داشــته باشــند و بــه خوبــی از ســالمندان مراقبــت 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــری ب ــر جهانگی ــد. دکت کنن
دولــت بــرای حمایــت از مراکــز حمایتــی در کشــور 
تدبیــر جــدی دارد، گفــت: مــردم بیــش از دولــت بــه 
کمــک نهادهــای حمایتــی از جمله ســرای ســالمندان 
ــای  ــی نیازه ــه خوب ــم ب ــر بتوانی ــتابند و اگ ــی ش م
ــن  ــردم متدی ــم، م ــام کنی ــردم اع ــه م ــه را ب جامع
کشــور همراهــی خوبــی در مســیر رفــع ایــن نیازهــا 
خواهنــد داشــت. وی در ادامــه از عطــا احمــدی بــه 
عنــوان یکــی از خیــران خوشــنام کرمانــی یــاد کــرد 
ــی در  ــیار خوب ــات بس ــا خدم ــه داد: وی منش و ادام
ــتی  ــرکل بهزیس ــت. مدی ــوده اس ــان ب ــتان کرم اس
اســتان کرمــان نیــز در حاشــیه ایــن نشســت گفــت: 
ــا توجــه بــه رونــد صعــودی جمعیــت کشــور الزم  ب
ــالمندی  ــرای دوران س ــع ب ــه جام ــک برنام ــت ی اس
در کشــور تدویــن و اجرایــی شــود. عبــاس صــادق 
زاده بــر اســاس سرشــماری ســال 90 جمعیــت 
ــاب  ــا احتس ــه ب ــوده ک ــور ۸.2 ب ــالمندان در کش س
رشــد 0.4 درصــدی در هــر دوره سرشــماری در حــال 
حاضــر بایــد بــه حــدود ۸.6 درصــد افزایــش یافتــه 
باشــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه جمعیــت 
ســالمندی اســتان کرمــان 6.۸ درصــد بــوده کــه در 
حــال حاضــر بــه حــدود ۸.4 درصــد رســیده اســت، 

بــا  کــرد:  عنــوان 
افزایــش ســالمندی 
کشــور  یــک  در 
ــری  ــب نفوذپذی ضری
ــب  ــه و ضری ــاال رفت ب
ــی  ــش م ــت کاه امنی
ــای  ــه ه ــد و هزین یاب
ســامت  و  درمانــی 
ــتی  ــرکل بهزیس ــد. مدی ــی یاب ــش م ــز افزای نی

اســتان کرمــان بــر توســعه فرهنــگ 
ســالمندی نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: 
طــرح شــهر دوســتدار ســالمند در کرمــان 
آغــاز شــده تــا فرهنــگ مــردم بــه ســمت 
رعایــت حقــوق ســالمندان متمایــل شــده و 
محیــط بــرای حضــور ســالمندان در جامعــه 
ــزوم  ــر ل ــادق زاده ب ــود.  ص ــر ش ــم ت فراه
رشــد جمعیــت بــر اســاس برنامــه تعییــن 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــان ک ــد و بی ــده تاکی ش
ــا  ــده ب ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری برنام
شــهرداری کرمــان، اقداماتــی بــرای ایجــاد 
ــرای حضــور ســالمندان  محیــط مناســب ب
فراهــم شــده اســت. وی ادامــه داد: در 
حــال حاضــر 50 مرکــز ســالمندان در 
اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 250 نفر در 
ایــن مراکــز حضــور دارنــد و در حالــی کــه 
ــز نگهــداری از  ــرای ســاخت مراک تقاضــا ب
ــه  ســالمندان باالســت امــا در بهزیســتی ب
ــداری از  ــه نگه ــز روزان ــاد مراک ــوی ایج س
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 معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: اقتصــاد 
ــه ای  ــای عالمان ــت ه ــه سیاس ــی مجموع مقاومت

اســت کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه و توســط رهبر 
معظــم انقــاب تاییــد و ابــاغ شــده اســت. دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه قــوای ســه گانــه کشــور طــی ســه ســال، برنامــه هــای 
مختلفــی را بــرای عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی مطــرح کــرده انــد، 
ادامــه داد: در مجمــوع 12 برنامــه ملــی نهایــی جمــع بنــدی شــده اســت 
ــروژه  ــا پ ــده، ده ه ــن ش ــی تعیی ــای مل ــه ه ــدام از برنام ــر ک ــرای ه و ب
ــا  ــوری ب ــس جمه ــاون اول رئی ــت. مع ــده اس ــن ش ــز تدوی ــی نی عملیات
ــه صــورت  ــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی را ب ــن کــه عملیات ــر ای ــد ب تاکی
جــدی دنبــال مــی کنیــم، خاطرنشــان کــرد: مهمتریــن هــدف از اقتصــاد 
مقاومتــی، مقــاوم کــردن اقتصــاد کشــور در برابــر تــکان هــای خارجــی 
و فشــارهای بیگانــه اســت. وی عنــوان کــرد: پنــج رویکــرد اصلــی بــرون 
ــه  ــت در هم ــی و عدال ــش گرای ــی، دان ــردم گرای ــی، م ــی، درون زای گرای
ــده  ــن ش ــی تعیی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــادی ب ــای اقتص ــان ه بنی
اســت. جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: در ســال 95 کــه بــه عنــوان اقتصــاد 

ــده،  ــذاری ش ــام گ ــل ن ــدام و عم ــی، اق مقاومت
پیگیــری هــا و اقدامــات جــدی تــری بــرای تحقــق 
ــن  ــب ای ــی جوان ــام و تمام ــی انج ــاد مقاومت اقتص
موضــوع رصــد مــی شــود. وی گفــت: در ســال 95 همــه دســتگاه هــای 
دولتــی، نیروهــای مســلح، نهادهــای عمومــی و قــوای مقننــه و قضائیــه 
ــاد  ــوع اقتص ــود موض ــای خ ــت ه ــا و سیاس ــام رویکرده ــد در تم بای
مقاومتــی را بــه صــورت ویــژه مــد نظــر داشــته باشــند. وی در ادامــه بــر 
مــزار موســس ســرای ســالمندان کرمــان حضــور یافــت و ضمــن قرائــت 
فاتحــه بــرای وی، در نشســت جمــع بنــدی بازدیــد خــود گفــت: جمعیــت 
جــوان کشــور یــک نعمــت بــرای مــا محســوب مــی شــود و مــی تــوان از 
ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای جامعــه جــوان بــرای توســعه و پیشــرفت 

کشــور هــر چــه بیشــتر اســتفاده کــرد. 
ــه  ــم ک ــاش کنی ــد ت ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــری ب ــر جهانگی دکت
جمعیــت جــوان کشــور حفــظ شــود. معــاول اول ریاســت جمهــوری ســال 
گذشــته را از دشــوارترین ســال هــای اقتصــادی کشــور برشــمرد و گفــت: 
تــاش مــی کنیــم کــه در ســال 95 عــاوه بــر پیشــرفت هــای سیاســی 
و فرهنگــی، در حــوزه اقتصــادی نیــز دوره جدیــدی از رونــق، کار و تــاش 

اقتصاد مقاومتی
 سیاستی عالمانه

 ادای احترام جهانگیری به 
برادران شهید خود

ن  و معــا
اول ریاســت جمهــوری 

در ادامــه در مــزار شــهدای 
ــن  ــت و ضم ــور یاف ــیرجان حض س

شــامخ  مقــام  بــه  احتــرام  ادای 
ــهید  ــرادر ش ــور دو ب ــهدا، قب ش

ــرد ــاران ک ــز گلب ــود را نی خ
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اســت کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه و توســط رهبر 
معظــم انقــاب تاییــد و ابــاغ شــده اســت. دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه قــوای ســه گانــه کشــور طــی ســه ســال، برنامــه هــای 
مختلفــی را بــرای عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی مطــرح کــرده انــد، 
ادامــه داد: در مجمــوع 12 برنامــه ملــی نهایــی جمــع بنــدی شــده اســت 
ــروژه  ــا پ ــده، ده ه ــن ش ــی تعیی ــای مل ــه ه ــدام از برنام ــر ک ــرای ه و ب
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ــه  ــت در هم ــی و عدال ــش گرای ــی، دان ــردم گرای ــی، م ــی، درون زای گرای
ــده  ــن ش ــی تعیی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــادی ب ــای اقتص ــان ه بنی
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برادر شهید خود را نیز گلباران کرد.

اقتصادمقاومتی
سیاستی عالمانه
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 معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: اقتصــاد 
ــه ای  ــای عالمان ــت ه ــه سیاس ــی مجموع مقاومت

اســت کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه و توســط رهبر 
معظــم انقــاب تاییــد و ابــاغ شــده اســت. دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه قــوای ســه گانــه کشــور طــی ســه ســال، برنامــه هــای 
مختلفــی را بــرای عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی مطــرح کــرده انــد، 
ادامــه داد: در مجمــوع 12 برنامــه ملــی نهایــی جمــع بنــدی شــده اســت 
ــروژه  ــا پ ــده، ده ه ــن ش ــی تعیی ــای مل ــه ه ــدام از برنام ــر ک ــرای ه و ب
ــا  ــوری ب ــس جمه ــاون اول رئی ــت. مع ــده اس ــن ش ــز تدوی ــی نی عملیات
ــه صــورت  ــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی را ب ــن کــه عملیات ــر ای ــد ب تاکی
جــدی دنبــال مــی کنیــم، خاطرنشــان کــرد: مهمتریــن هــدف از اقتصــاد 
مقاومتــی، مقــاوم کــردن اقتصــاد کشــور در برابــر تــکان هــای خارجــی 
و فشــارهای بیگانــه اســت. وی عنــوان کــرد: پنــج رویکــرد اصلــی بــرون 
ــه  ــت در هم ــی و عدال ــش گرای ــی، دان ــردم گرای ــی، م ــی، درون زای گرای
ــده  ــن ش ــی تعیی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــادی ب ــای اقتص ــان ه بنی
اســت. جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: در ســال 95 کــه بــه عنــوان اقتصــاد 

ــده،  ــذاری ش ــام گ ــل ن ــدام و عم ــی، اق مقاومت
پیگیــری هــا و اقدامــات جــدی تــری بــرای تحقــق 
ــن  ــب ای ــی جوان ــام و تمام ــی انج ــاد مقاومت اقتص
موضــوع رصــد مــی شــود. وی گفــت: در ســال 95 همــه دســتگاه هــای 
دولتــی، نیروهــای مســلح، نهادهــای عمومــی و قــوای مقننــه و قضائیــه 
ــاد  ــوع اقتص ــود موض ــای خ ــت ه ــا و سیاس ــام رویکرده ــد در تم بای
مقاومتــی را بــه صــورت ویــژه مــد نظــر داشــته باشــند. وی در ادامــه بــر 
مــزار موســس ســرای ســالمندان کرمــان حضــور یافــت و ضمــن قرائــت 
فاتحــه بــرای وی، در نشســت جمــع بنــدی بازدیــد خــود گفــت: جمعیــت 
جــوان کشــور یــک نعمــت بــرای مــا محســوب مــی شــود و مــی تــوان از 
ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای جامعــه جــوان بــرای توســعه و پیشــرفت 

کشــور هــر چــه بیشــتر اســتفاده کــرد. 
ــه  ــم ک ــاش کنی ــد ت ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــری ب ــر جهانگی دکت
جمعیــت جــوان کشــور حفــظ شــود. معــاول اول ریاســت جمهــوری ســال 
گذشــته را از دشــوارترین ســال هــای اقتصــادی کشــور برشــمرد و گفــت: 
تــاش مــی کنیــم کــه در ســال 95 عــاوه بــر پیشــرفت هــای سیاســی 
و فرهنگــی، در حــوزه اقتصــادی نیــز دوره جدیــدی از رونــق، کار و تــاش 
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 ادای احترام جهانگیری به 
برادران شهید خود

ن  و معــا
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در ادامــه در مــزار شــهدای 
ــن  ــت و ضم ــور یاف ــیرجان حض س

شــامخ  مقــام  بــه  احتــرام  ادای 
ــهید  ــرادر ش ــور دو ب ــهدا، قب ش

ــرد ــاران ک ــز گلب ــود را نی خ

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

 معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: اقتصــاد 
ــه ای  ــای عالمان ــت ه ــه سیاس ــی مجموع مقاومت

اســت کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه و توســط رهبر 
معظــم انقــاب تاییــد و ابــاغ شــده اســت. دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا 
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مختلفــی را بــرای عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی مطــرح کــرده انــد، 
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ــروژه  ــا پ ــده، ده ه ــن ش ــی تعیی ــای مل ــه ه ــدام از برنام ــر ک ــرای ه و ب
ــا  ــوری ب ــس جمه ــاون اول رئی ــت. مع ــده اس ــن ش ــز تدوی ــی نی عملیات
ــه صــورت  ــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی را ب ــن کــه عملیات ــر ای ــد ب تاکی
جــدی دنبــال مــی کنیــم، خاطرنشــان کــرد: مهمتریــن هــدف از اقتصــاد 
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و فشــارهای بیگانــه اســت. وی عنــوان کــرد: پنــج رویکــرد اصلــی بــرون 
ــه  ــت در هم ــی و عدال ــش گرای ــی، دان ــردم گرای ــی، م ــی، درون زای گرای
ــده  ــن ش ــی تعیی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــادی ب ــای اقتص ــان ه بنی
اســت. جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: در ســال 95 کــه بــه عنــوان اقتصــاد 

ــده،  ــذاری ش ــام گ ــل ن ــدام و عم ــی، اق مقاومت
پیگیــری هــا و اقدامــات جــدی تــری بــرای تحقــق 
ــن  ــب ای ــی جوان ــام و تمام ــی انج ــاد مقاومت اقتص
موضــوع رصــد مــی شــود. وی گفــت: در ســال 95 همــه دســتگاه هــای 
دولتــی، نیروهــای مســلح، نهادهــای عمومــی و قــوای مقننــه و قضائیــه 
ــاد  ــوع اقتص ــود موض ــای خ ــت ه ــا و سیاس ــام رویکرده ــد در تم بای
مقاومتــی را بــه صــورت ویــژه مــد نظــر داشــته باشــند. وی در ادامــه بــر 
مــزار موســس ســرای ســالمندان کرمــان حضــور یافــت و ضمــن قرائــت 
فاتحــه بــرای وی، در نشســت جمــع بنــدی بازدیــد خــود گفــت: جمعیــت 
جــوان کشــور یــک نعمــت بــرای مــا محســوب مــی شــود و مــی تــوان از 
ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای جامعــه جــوان بــرای توســعه و پیشــرفت 

کشــور هــر چــه بیشــتر اســتفاده کــرد. 
ــه  ــم ک ــاش کنی ــد ت ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــری ب ــر جهانگی دکت
جمعیــت جــوان کشــور حفــظ شــود. معــاول اول ریاســت جمهــوری ســال 
گذشــته را از دشــوارترین ســال هــای اقتصــادی کشــور برشــمرد و گفــت: 
تــاش مــی کنیــم کــه در ســال 95 عــاوه بــر پیشــرفت هــای سیاســی 
و فرهنگــی، در حــوزه اقتصــادی نیــز دوره جدیــدی از رونــق، کار و تــاش 
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ــهید  ــرادر ش ــور دو ب ــهدا، قب ش
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 معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت: اقتصــاد 
ــه ای  ــای عالمان ــت ه ــه سیاس ــی مجموع مقاومت

اســت کــه توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تهیــه و توســط رهبر 
معظــم انقــاب تاییــد و ابــاغ شــده اســت. دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا 
اشــاره بــه اینکــه قــوای ســه گانــه کشــور طــی ســه ســال، برنامــه هــای 
مختلفــی را بــرای عملیاتــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی مطــرح کــرده انــد، 
ادامــه داد: در مجمــوع 12 برنامــه ملــی نهایــی جمــع بنــدی شــده اســت 
ــروژه  ــا پ ــده، ده ه ــن ش ــی تعیی ــای مل ــه ه ــدام از برنام ــر ک ــرای ه و ب
ــا  ــوری ب ــس جمه ــاون اول رئی ــت. مع ــده اس ــن ش ــز تدوی ــی نی عملیات
ــه صــورت  ــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی را ب ــن کــه عملیات ــر ای ــد ب تاکی
جــدی دنبــال مــی کنیــم، خاطرنشــان کــرد: مهمتریــن هــدف از اقتصــاد 
مقاومتــی، مقــاوم کــردن اقتصــاد کشــور در برابــر تــکان هــای خارجــی 
و فشــارهای بیگانــه اســت. وی عنــوان کــرد: پنــج رویکــرد اصلــی بــرون 
ــه  ــت در هم ــی و عدال ــش گرای ــی، دان ــردم گرای ــی، م ــی، درون زای گرای
ــده  ــن ش ــی تعیی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــادی ب ــای اقتص ــان ه بنی
اســت. جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: در ســال 95 کــه بــه عنــوان اقتصــاد 
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ــن  ــب ای ــی جوان ــام و تمام ــی انج ــاد مقاومت اقتص
موضــوع رصــد مــی شــود. وی گفــت: در ســال 95 همــه دســتگاه هــای 
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ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای جامعــه جــوان بــرای توســعه و پیشــرفت 
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ــه  ــم ک ــاش کنی ــد ت ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــری ب ــر جهانگی دکت
جمعیــت جــوان کشــور حفــظ شــود. معــاول اول ریاســت جمهــوری ســال 
گذشــته را از دشــوارترین ســال هــای اقتصــادی کشــور برشــمرد و گفــت: 
تــاش مــی کنیــم کــه در ســال 95 عــاوه بــر پیشــرفت هــای سیاســی 
و فرهنگــی، در حــوزه اقتصــادی نیــز دوره جدیــدی از رونــق، کار و تــاش 

اقتصاد مقاومتی
 سیاستی عالمانه

 ادای احترام جهانگیری به 
برادران شهید خود

ن  و معــا
اول ریاســت جمهــوری 

در ادامــه در مــزار شــهدای 
ــن  ــت و ضم ــور یاف ــیرجان حض س

شــامخ  مقــام  بــه  احتــرام  ادای 
ــهید  ــرادر ش ــور دو ب ــهدا، قب ش

ــرد ــاران ک ــز گلب ــود را نی خ
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ــه کمپیــن ملــی  معــاون اول رئیــس جمهــوری ب
ــا  ــت و ب ــاده ای« پیوس ــات ج ــه تصادف ــه ب »ن

ــری  ــت. جهانگی ــادگاری گرف ــس ی ــان عک ــن در کرم ــن کمپی ــای ای اعض
ــات  ــزی خدم ــتاد مرک ــد از س ــی بازدی ــان ط ــتاندار کرم ــاق اس ــه اتف ب
ســفر اســتان کرمــان یکــی از مشــکات عیــد نــوروز را تلفــات جــاده ای 
دانســت و گفــت: ســه عامــل اصلــی از جملــه کیفیــت خودروهــا، وجــود 
نقــاط حادثــه خیــز و رانندگــی پرخطــر در بــروز حــوادث جــاده ای نقــش 
ــازند و  ــت بس ــا کیفی ــای ب ــد خودروه ــازان بای ــزود: خودروس دارد. وی اف

ــن موضــوع  ــه ای ــد نســبت ب اســتاندارد نیــز بای
ــع  ــد. وی رف ــته باش ــدی داش ــری ج ــخت گی س
ــورد  ــز م ــاده ای را نی ــز ج ــه خی ــاط حادث نق
ــد  ــز بای ــدگان نی ــت: رانن ــرار داد و گف ــد ق تاکی
بــا رعایــت اصــول و قوانیــن راهنمایــی و رانندگی 
ــد. وی  در راه حفــظ جــان خــود و سرنشــینان خــودروی خــود گام بردارن
هــدف از افزایــش جرایــم راهنمایــی و رانندگــی را ایجــاد مانعی در مســیر 
بــروز تخلفــات و حــوادث ترافیکــی دانســت و تاکیــد کــرد: اگــر مقــررات 
راهنمایــی و رانندگــی جــدی گرفتــه شــود و همــه بــه آن توجــه داشــته 

ــد. ــی یاب ــش م ــی کاه ــوادث ترافیک ــات ح ــند، تلف باش

معاون اول رئیس جمهوری به کمپین 
ملی نه به تصادفات جاده ای پیوست

در کشــور رقــم بخــورد.
ــا  ــال 95 ب ــتین روز از س ــوری در نخس ــت جمه ــاون اول ریاس  مع
ــه در  ــی فقی ــده ول ــا نماین ــری، ب ــت اهلل جعف ــزل آی ــور در من حض
ــری  ــحاق جهانگی ــرد. اس ــدار ک ــان دی ــه کرم ــام جمع ــتان و ام اس
ــی و  ــاون سیاســی، امنیت ــه همــراه اســتاندار، مع ــد ب ــن بازدی در ای
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــتانداری، رئی ــی اس اجتماع
کشــاورزی کشــور، فرمانــدار کرمــان و جمعــی از مســئوالن اســتانی 
ــک  ــو را تبری ــال ن ــت و س ــور یاف ــری حض ــت اهلل جعف ــزل آی در من
گفــت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان در ایــن 
دیــدار گفــت: حمایــت مــا از دولــت بــر اســاس خــط و خــط بــازی 
نیســت بلکــه خدمــت بــه مــردم را اصــل اساســی بــرای حمایــت از 
دولــت هــا مــی دانیــم. آیــت اهلل ســید یحیــی جعفــری بــه حمایــت 
هــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی از دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره 
کــرد و افــزود: همــواره بایــد در کشــور زمینــه ای فراهــم شــود تــا 

ــش  ــه روز افزای ــردم روز ب ــه م ــانی ب ــت رس خدم
یابــد. وی ادامــه داد: مــردم بایــد اقتصــاد مقاومتــی 
را لمــس کننــد و ایــن امــر در حــوزه هــای مختلــف 
از جملــه کشــاورزی، صنعــت، معــدن وتجــارت بــه 
ــا  ــد مزای ــرد: بای ــار ک ــود. وی اظه ــی درک ش خوب
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــق اقتص ــل از تحق ــج حاص و نتای
ــود.  ــرح ش ــه مط ــفافیت در جامع ــا ش ــی و ب خوب

ــات  ــت: اقدام ــدار گف ــن دی ــز در ای ــوری نی ــت جمه ــاون اول ریاس مع
ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج ــی در کش ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــی ب خوب
ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــر هفت ــرد: ه ــد ک ــری تاکی ــحاق جهانگی اس
ــت. وی  ــده اس ــکیل ش ــوری تش ــت جمه ــاون اول ریاس ــر مع ــر نظ زی
گفــت: امســال شــاهد اثــار تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور خواهیــم 
ــود و ادامــه داد: امســال شــاهد رشــد اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در  ب
ــر  ــور ب ــل کش ــه داخ ــارج ب ــور از خ ــع کش ــود و مناب ــم ب ــور خواهی کش
خواهــد گشــت. جهانگیــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تولیــد داخلــی در 
ســال 94 بــا مشــکل روبــرو بــوده اســت، گفــت: خریــد محصــوالت داخلی 
یــک موضــوع فرهنگــی اســت و بایــد بــا شــیوه هــای فرهنگــی مــردم را 
بــه خریــد کاالهــای تولیــد داخــل راغــب کــرد. وی ادامــه داد: کاالهــای 

ــت در  ــاد رقاب ــل ایج ــه دلی ــور ب ــه کش ــی ب واردات
بیــن واحدهــای تولیــد کننده اســت تــا روز بــه روز 
کیفیــت کاالهــای تولیــدی داخلــی افزایــش یابــد. 
اســتاندار کرمــان نیــز در ایــن نشســت مهمتریــن 
موانــع در مســیر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی را 
بروکراســی اداری و وجــود قوانیــن مزاحــم دانســت 
و گفــت: فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی فصــل الخطــاب عملکــرد مدیــران اســت. 
علیرضــا رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان آمــاده توســعه روز افــزون 
بــر اســاس موازیــن اقتصــاد مقاومتــی اســت. وی ادامــه داد: در چارچــوب 
ــتان  ــی در شهرس ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــی، ای ــاد مقاومت اقتص
ــا تاکیــد براینکــه  قلعــه گنــج اجرایــی شــده اســت. اســتاندار کرمــان ب
ــردم  ــن م ــی در بی ــاس بدبخت ــر و احس ــدن فق ــه ش ــوی نهادین ــد جل بای
ــا  ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــال 95 ب ــرد: در س ــح ک ــم، تصری ــروم را بگیری مح
آســیب هــای اجتماعــی نیــز یــک مــدل و الگــو در اســتان کرمــان ارائــه 
خواهــد شــد. رزم حســینی، توســعه و پیشــرفت را حــق مــردم دانســت و 
گفــت: براســاس سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد، اســتان کرمــان در 

مســیر توســعه و پیشــرفت حرکــت خواهــد کــرد.

عکس یادگاری معاون اول ریاست جمهوری در کرمان

دیدار معاون اول ریاست 
جمهوری با 

آیت اهلل جعفری
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ــه کمپیــن ملــی  معــاون اول رئیــس جمهــوری ب
ــا  ــت و ب ــاده ای« پیوس ــات ج ــه تصادف ــه ب »ن

ــری  ــت. جهانگی ــادگاری گرف ــس ی ــان عک ــن در کرم ــن کمپی ــای ای اعض
ــات  ــزی خدم ــتاد مرک ــد از س ــی بازدی ــان ط ــتاندار کرم ــاق اس ــه اتف ب
ســفر اســتان کرمــان یکــی از مشــکات عیــد نــوروز را تلفــات جــاده ای 
دانســت و گفــت: ســه عامــل اصلــی از جملــه کیفیــت خودروهــا، وجــود 
نقــاط حادثــه خیــز و رانندگــی پرخطــر در بــروز حــوادث جــاده ای نقــش 
ــازند و  ــت بس ــا کیفی ــای ب ــد خودروه ــازان بای ــزود: خودروس دارد. وی اف

ــن موضــوع  ــه ای ــد نســبت ب اســتاندارد نیــز بای
ــع  ــد. وی رف ــته باش ــدی داش ــری ج ــخت گی س
ــورد  ــز م ــاده ای را نی ــز ج ــه خی ــاط حادث نق
ــد  ــز بای ــدگان نی ــت: رانن ــرار داد و گف ــد ق تاکی
بــا رعایــت اصــول و قوانیــن راهنمایــی و رانندگی 
ــد. وی  در راه حفــظ جــان خــود و سرنشــینان خــودروی خــود گام بردارن
هــدف از افزایــش جرایــم راهنمایــی و رانندگــی را ایجــاد مانعی در مســیر 
بــروز تخلفــات و حــوادث ترافیکــی دانســت و تاکیــد کــرد: اگــر مقــررات 
راهنمایــی و رانندگــی جــدی گرفتــه شــود و همــه بــه آن توجــه داشــته 

ــد. ــی یاب ــش م ــی کاه ــوادث ترافیک ــات ح ــند، تلف باش

معاون اول رئیس جمهوری به کمپین 
ملی نه به تصادفات جاده ای پیوست

در کشــور رقــم بخــورد.
ــا  ــال 95 ب ــتین روز از س ــوری در نخس ــت جمه ــاون اول ریاس  مع
ــه در  ــی فقی ــده ول ــا نماین ــری، ب ــت اهلل جعف ــزل آی ــور در من حض
ــری  ــحاق جهانگی ــرد. اس ــدار ک ــان دی ــه کرم ــام جمع ــتان و ام اس
ــی و  ــاون سیاســی، امنیت ــه همــراه اســتاندار، مع ــد ب ــن بازدی در ای
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــتانداری، رئی ــی اس اجتماع
کشــاورزی کشــور، فرمانــدار کرمــان و جمعــی از مســئوالن اســتانی 
ــک  ــو را تبری ــال ن ــت و س ــور یاف ــری حض ــت اهلل جعف ــزل آی در من
گفــت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان در ایــن 
دیــدار گفــت: حمایــت مــا از دولــت بــر اســاس خــط و خــط بــازی 
نیســت بلکــه خدمــت بــه مــردم را اصــل اساســی بــرای حمایــت از 
دولــت هــا مــی دانیــم. آیــت اهلل ســید یحیــی جعفــری بــه حمایــت 
هــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی از دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره 
کــرد و افــزود: همــواره بایــد در کشــور زمینــه ای فراهــم شــود تــا 

ــش  ــه روز افزای ــردم روز ب ــه م ــانی ب ــت رس خدم
یابــد. وی ادامــه داد: مــردم بایــد اقتصــاد مقاومتــی 
را لمــس کننــد و ایــن امــر در حــوزه هــای مختلــف 
از جملــه کشــاورزی، صنعــت، معــدن وتجــارت بــه 
ــا  ــد مزای ــرد: بای ــار ک ــود. وی اظه ــی درک ش خوب
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــق اقتص ــل از تحق ــج حاص و نتای
ــود.  ــرح ش ــه مط ــفافیت در جامع ــا ش ــی و ب خوب

ــات  ــت: اقدام ــدار گف ــن دی ــز در ای ــوری نی ــت جمه ــاون اول ریاس مع
ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج ــی در کش ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــی ب خوب
ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــر هفت ــرد: ه ــد ک ــری تاکی ــحاق جهانگی اس
ــت. وی  ــده اس ــکیل ش ــوری تش ــت جمه ــاون اول ریاس ــر مع ــر نظ زی
گفــت: امســال شــاهد اثــار تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور خواهیــم 
ــود و ادامــه داد: امســال شــاهد رشــد اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در  ب
ــر  ــور ب ــل کش ــه داخ ــارج ب ــور از خ ــع کش ــود و مناب ــم ب ــور خواهی کش
خواهــد گشــت. جهانگیــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تولیــد داخلــی در 
ســال 94 بــا مشــکل روبــرو بــوده اســت، گفــت: خریــد محصــوالت داخلی 
یــک موضــوع فرهنگــی اســت و بایــد بــا شــیوه هــای فرهنگــی مــردم را 
بــه خریــد کاالهــای تولیــد داخــل راغــب کــرد. وی ادامــه داد: کاالهــای 

ــت در  ــاد رقاب ــل ایج ــه دلی ــور ب ــه کش ــی ب واردات
بیــن واحدهــای تولیــد کننده اســت تــا روز بــه روز 
کیفیــت کاالهــای تولیــدی داخلــی افزایــش یابــد. 
اســتاندار کرمــان نیــز در ایــن نشســت مهمتریــن 
موانــع در مســیر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی را 
بروکراســی اداری و وجــود قوانیــن مزاحــم دانســت 
و گفــت: فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی فصــل الخطــاب عملکــرد مدیــران اســت. 
علیرضــا رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان آمــاده توســعه روز افــزون 
بــر اســاس موازیــن اقتصــاد مقاومتــی اســت. وی ادامــه داد: در چارچــوب 
ــتان  ــی در شهرس ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــی، ای ــاد مقاومت اقتص
ــا تاکیــد براینکــه  قلعــه گنــج اجرایــی شــده اســت. اســتاندار کرمــان ب
ــردم  ــن م ــی در بی ــاس بدبخت ــر و احس ــدن فق ــه ش ــوی نهادین ــد جل بای
ــا  ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــال 95 ب ــرد: در س ــح ک ــم، تصری ــروم را بگیری مح
آســیب هــای اجتماعــی نیــز یــک مــدل و الگــو در اســتان کرمــان ارائــه 
خواهــد شــد. رزم حســینی، توســعه و پیشــرفت را حــق مــردم دانســت و 
گفــت: براســاس سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد، اســتان کرمــان در 

مســیر توســعه و پیشــرفت حرکــت خواهــد کــرد.
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ــه کمپیــن ملــی  معــاون اول رئیــس جمهــوری ب
ــا  ــت و ب ــاده ای« پیوس ــات ج ــه تصادف ــه ب »ن

ــری  ــت. جهانگی ــادگاری گرف ــس ی ــان عک ــن در کرم ــن کمپی ــای ای اعض
ــات  ــزی خدم ــتاد مرک ــد از س ــی بازدی ــان ط ــتاندار کرم ــاق اس ــه اتف ب
ســفر اســتان کرمــان یکــی از مشــکات عیــد نــوروز را تلفــات جــاده ای 
دانســت و گفــت: ســه عامــل اصلــی از جملــه کیفیــت خودروهــا، وجــود 
نقــاط حادثــه خیــز و رانندگــی پرخطــر در بــروز حــوادث جــاده ای نقــش 
ــازند و  ــت بس ــا کیفی ــای ب ــد خودروه ــازان بای ــزود: خودروس دارد. وی اف

ــن موضــوع  ــه ای ــد نســبت ب اســتاندارد نیــز بای
ــع  ــد. وی رف ــته باش ــدی داش ــری ج ــخت گی س
ــورد  ــز م ــاده ای را نی ــز ج ــه خی ــاط حادث نق
ــد  ــز بای ــدگان نی ــت: رانن ــرار داد و گف ــد ق تاکی
بــا رعایــت اصــول و قوانیــن راهنمایــی و رانندگی 
ــد. وی  در راه حفــظ جــان خــود و سرنشــینان خــودروی خــود گام بردارن
هــدف از افزایــش جرایــم راهنمایــی و رانندگــی را ایجــاد مانعی در مســیر 
بــروز تخلفــات و حــوادث ترافیکــی دانســت و تاکیــد کــرد: اگــر مقــررات 
راهنمایــی و رانندگــی جــدی گرفتــه شــود و همــه بــه آن توجــه داشــته 

ــد. ــی یاب ــش م ــی کاه ــوادث ترافیک ــات ح ــند، تلف باش

معاون اول رئیس جمهوری به کمپین 
ملی نه به تصادفات جاده ای پیوست

در کشــور رقــم بخــورد.
ــا  ــال 95 ب ــتین روز از س ــوری در نخس ــت جمه ــاون اول ریاس  مع
ــه در  ــی فقی ــده ول ــا نماین ــری، ب ــت اهلل جعف ــزل آی ــور در من حض
ــری  ــحاق جهانگی ــرد. اس ــدار ک ــان دی ــه کرم ــام جمع ــتان و ام اس
ــی و  ــاون سیاســی، امنیت ــه همــراه اســتاندار، مع ــد ب ــن بازدی در ای
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــتانداری، رئی ــی اس اجتماع
کشــاورزی کشــور، فرمانــدار کرمــان و جمعــی از مســئوالن اســتانی 
ــک  ــو را تبری ــال ن ــت و س ــور یاف ــری حض ــت اهلل جعف ــزل آی در من
گفــت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان در ایــن 
دیــدار گفــت: حمایــت مــا از دولــت بــر اســاس خــط و خــط بــازی 
نیســت بلکــه خدمــت بــه مــردم را اصــل اساســی بــرای حمایــت از 
دولــت هــا مــی دانیــم. آیــت اهلل ســید یحیــی جعفــری بــه حمایــت 
هــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی از دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره 
کــرد و افــزود: همــواره بایــد در کشــور زمینــه ای فراهــم شــود تــا 

ــش  ــه روز افزای ــردم روز ب ــه م ــانی ب ــت رس خدم
یابــد. وی ادامــه داد: مــردم بایــد اقتصــاد مقاومتــی 
را لمــس کننــد و ایــن امــر در حــوزه هــای مختلــف 
از جملــه کشــاورزی، صنعــت، معــدن وتجــارت بــه 
ــا  ــد مزای ــرد: بای ــار ک ــود. وی اظه ــی درک ش خوب
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــق اقتص ــل از تحق ــج حاص و نتای
ــود.  ــرح ش ــه مط ــفافیت در جامع ــا ش ــی و ب خوب

ــات  ــت: اقدام ــدار گف ــن دی ــز در ای ــوری نی ــت جمه ــاون اول ریاس مع
ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج ــی در کش ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــی ب خوب
ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــر هفت ــرد: ه ــد ک ــری تاکی ــحاق جهانگی اس
ــت. وی  ــده اس ــکیل ش ــوری تش ــت جمه ــاون اول ریاس ــر مع ــر نظ زی
گفــت: امســال شــاهد اثــار تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور خواهیــم 
ــود و ادامــه داد: امســال شــاهد رشــد اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در  ب
ــر  ــور ب ــل کش ــه داخ ــارج ب ــور از خ ــع کش ــود و مناب ــم ب ــور خواهی کش
خواهــد گشــت. جهانگیــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تولیــد داخلــی در 
ســال 94 بــا مشــکل روبــرو بــوده اســت، گفــت: خریــد محصــوالت داخلی 
یــک موضــوع فرهنگــی اســت و بایــد بــا شــیوه هــای فرهنگــی مــردم را 
بــه خریــد کاالهــای تولیــد داخــل راغــب کــرد. وی ادامــه داد: کاالهــای 

ــت در  ــاد رقاب ــل ایج ــه دلی ــور ب ــه کش ــی ب واردات
بیــن واحدهــای تولیــد کننده اســت تــا روز بــه روز 
کیفیــت کاالهــای تولیــدی داخلــی افزایــش یابــد. 
اســتاندار کرمــان نیــز در ایــن نشســت مهمتریــن 
موانــع در مســیر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی را 
بروکراســی اداری و وجــود قوانیــن مزاحــم دانســت 
و گفــت: فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی فصــل الخطــاب عملکــرد مدیــران اســت. 
علیرضــا رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان آمــاده توســعه روز افــزون 
بــر اســاس موازیــن اقتصــاد مقاومتــی اســت. وی ادامــه داد: در چارچــوب 
ــتان  ــی در شهرس ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــی، ای ــاد مقاومت اقتص
ــا تاکیــد براینکــه  قلعــه گنــج اجرایــی شــده اســت. اســتاندار کرمــان ب
ــردم  ــن م ــی در بی ــاس بدبخت ــر و احس ــدن فق ــه ش ــوی نهادین ــد جل بای
ــا  ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــال 95 ب ــرد: در س ــح ک ــم، تصری ــروم را بگیری مح
آســیب هــای اجتماعــی نیــز یــک مــدل و الگــو در اســتان کرمــان ارائــه 
خواهــد شــد. رزم حســینی، توســعه و پیشــرفت را حــق مــردم دانســت و 
گفــت: براســاس سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد، اســتان کرمــان در 

مســیر توســعه و پیشــرفت حرکــت خواهــد کــرد.
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ــه کمپیــن ملــی  معــاون اول رئیــس جمهــوری ب
ــا  ــت و ب ــاده ای« پیوس ــات ج ــه تصادف ــه ب »ن

ــری  ــت. جهانگی ــادگاری گرف ــس ی ــان عک ــن در کرم ــن کمپی ــای ای اعض
ــات  ــزی خدم ــتاد مرک ــد از س ــی بازدی ــان ط ــتاندار کرم ــاق اس ــه اتف ب
ســفر اســتان کرمــان یکــی از مشــکات عیــد نــوروز را تلفــات جــاده ای 
دانســت و گفــت: ســه عامــل اصلــی از جملــه کیفیــت خودروهــا، وجــود 
نقــاط حادثــه خیــز و رانندگــی پرخطــر در بــروز حــوادث جــاده ای نقــش 
ــازند و  ــت بس ــا کیفی ــای ب ــد خودروه ــازان بای ــزود: خودروس دارد. وی اف

ــن موضــوع  ــه ای ــد نســبت ب اســتاندارد نیــز بای
ــع  ــد. وی رف ــته باش ــدی داش ــری ج ــخت گی س
ــورد  ــز م ــاده ای را نی ــز ج ــه خی ــاط حادث نق
ــد  ــز بای ــدگان نی ــت: رانن ــرار داد و گف ــد ق تاکی
بــا رعایــت اصــول و قوانیــن راهنمایــی و رانندگی 
ــد. وی  در راه حفــظ جــان خــود و سرنشــینان خــودروی خــود گام بردارن
هــدف از افزایــش جرایــم راهنمایــی و رانندگــی را ایجــاد مانعی در مســیر 
بــروز تخلفــات و حــوادث ترافیکــی دانســت و تاکیــد کــرد: اگــر مقــررات 
راهنمایــی و رانندگــی جــدی گرفتــه شــود و همــه بــه آن توجــه داشــته 

ــد. ــی یاب ــش م ــی کاه ــوادث ترافیک ــات ح ــند، تلف باش

معاون اول رئیس جمهوری به کمپین 
ملی نه به تصادفات جاده ای پیوست

در کشــور رقــم بخــورد.
ــا  ــال 95 ب ــتین روز از س ــوری در نخس ــت جمه ــاون اول ریاس  مع
ــه در  ــی فقی ــده ول ــا نماین ــری، ب ــت اهلل جعف ــزل آی ــور در من حض
ــری  ــحاق جهانگی ــرد. اس ــدار ک ــان دی ــه کرم ــام جمع ــتان و ام اس
ــی و  ــاون سیاســی، امنیت ــه همــراه اســتاندار، مع ــد ب ــن بازدی در ای
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــتانداری، رئی ــی اس اجتماع
کشــاورزی کشــور، فرمانــدار کرمــان و جمعــی از مســئوالن اســتانی 
ــک  ــو را تبری ــال ن ــت و س ــور یاف ــری حض ــت اهلل جعف ــزل آی در من
گفــت. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان در ایــن 
دیــدار گفــت: حمایــت مــا از دولــت بــر اســاس خــط و خــط بــازی 
نیســت بلکــه خدمــت بــه مــردم را اصــل اساســی بــرای حمایــت از 
دولــت هــا مــی دانیــم. آیــت اهلل ســید یحیــی جعفــری بــه حمایــت 
هــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی از دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره 
کــرد و افــزود: همــواره بایــد در کشــور زمینــه ای فراهــم شــود تــا 

ــش  ــه روز افزای ــردم روز ب ــه م ــانی ب ــت رس خدم
یابــد. وی ادامــه داد: مــردم بایــد اقتصــاد مقاومتــی 
را لمــس کننــد و ایــن امــر در حــوزه هــای مختلــف 
از جملــه کشــاورزی، صنعــت، معــدن وتجــارت بــه 
ــا  ــد مزای ــرد: بای ــار ک ــود. وی اظه ــی درک ش خوب
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــق اقتص ــل از تحق ــج حاص و نتای
ــود.  ــرح ش ــه مط ــفافیت در جامع ــا ش ــی و ب خوب

ــات  ــت: اقدام ــدار گف ــن دی ــز در ای ــوری نی ــت جمه ــاون اول ریاس مع
ــت.  ــده اس ــام ش ــور انج ــی در کش ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــی ب خوب
ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــر هفت ــرد: ه ــد ک ــری تاکی ــحاق جهانگی اس
ــت. وی  ــده اس ــکیل ش ــوری تش ــت جمه ــاون اول ریاس ــر مع ــر نظ زی
گفــت: امســال شــاهد اثــار تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور خواهیــم 
ــود و ادامــه داد: امســال شــاهد رشــد اقتصــادی و ســرمایه گــذاری در  ب
ــر  ــور ب ــل کش ــه داخ ــارج ب ــور از خ ــع کش ــود و مناب ــم ب ــور خواهی کش
خواهــد گشــت. جهانگیــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تولیــد داخلــی در 
ســال 94 بــا مشــکل روبــرو بــوده اســت، گفــت: خریــد محصــوالت داخلی 
یــک موضــوع فرهنگــی اســت و بایــد بــا شــیوه هــای فرهنگــی مــردم را 
بــه خریــد کاالهــای تولیــد داخــل راغــب کــرد. وی ادامــه داد: کاالهــای 

ــت در  ــاد رقاب ــل ایج ــه دلی ــور ب ــه کش ــی ب واردات
بیــن واحدهــای تولیــد کننده اســت تــا روز بــه روز 
کیفیــت کاالهــای تولیــدی داخلــی افزایــش یابــد. 
اســتاندار کرمــان نیــز در ایــن نشســت مهمتریــن 
موانــع در مســیر اجــرای اقتصــاد مقاومتــی را 
بروکراســی اداری و وجــود قوانیــن مزاحــم دانســت 
و گفــت: فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در خصــوص اقتصــاد مقاومتــی فصــل الخطــاب عملکــرد مدیــران اســت. 
علیرضــا رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان آمــاده توســعه روز افــزون 
بــر اســاس موازیــن اقتصــاد مقاومتــی اســت. وی ادامــه داد: در چارچــوب 
ــتان  ــی در شهرس ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــی، ای ــاد مقاومت اقتص
ــا تاکیــد براینکــه  قلعــه گنــج اجرایــی شــده اســت. اســتاندار کرمــان ب
ــردم  ــن م ــی در بی ــاس بدبخت ــر و احس ــدن فق ــه ش ــوی نهادین ــد جل بای
ــا  ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــال 95 ب ــرد: در س ــح ک ــم، تصری ــروم را بگیری مح
آســیب هــای اجتماعــی نیــز یــک مــدل و الگــو در اســتان کرمــان ارائــه 
خواهــد شــد. رزم حســینی، توســعه و پیشــرفت را حــق مــردم دانســت و 
گفــت: براســاس سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد، اســتان کرمــان در 

مســیر توســعه و پیشــرفت حرکــت خواهــد کــرد.

عکس یادگاری معاون اول ریاست جمهوری در کرمان

دیدار معاون اول ریاست 
جمهوری با 

آیت اهلل جعفری

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

دیدار معاون اول 
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معــاون اول رئیــس جمهــوری در دومیــن روز ســفر به اســتان 
کرمــان در صــدر هیاتــی بــه شهرســتان ســیرجان ســفر کرد 
و بــا حضــور در کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان 
در ایــن شهرســتان، گفــت: سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــد  ــی بمان ــرف باق ــک ح ــا ی ــه ی ــک کلم ــد ی ــد در ح نبای
بلکــه طبــق فرمایشــات رهبــری بایــد اجرایــی شــوند. دکتر 
ــاد  ــق اقتص ــور تحق ــه منظ ــزود: ب ــری اف ــحاق جهانگی اس
ــن  ــم و در ای ــدی داری ــه کار ج ــاز ب ــور نی ــی در کش مقاومت
زمینــه دولــت و ملــت بایــد خــود را بــرای تحقــق ایــن کار 
بــزرگ آمــاده کننــد. وی ادامــه داد: امیدواریــم کــه امســال 
ســال خوبــی بــرای تولیــد در کشــور باشــد و اســتان کرمــان 
یکــی از اســتان هــای مهــم تولیــدی کشــور بــه شــمار مــی 
رود. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: سیاســت هــای 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــی از س ــاد مقاومت اقتص
ــخصی را در  ــای مش ــام ه ــه پی ــده ک ــاغ ش ــد اب در 24 بن
ــرای  ــی ب ــه مل ــرد: 12 برنام ــد ک ــری تاکی ــی دارد. جهانگی پ
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده و بــرای هــر یــک از 
آنهــا پــروژه هــای اجرایــی نیــز مطــرح شــده اســت. وی بــه 
پنــج رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و بیــان کــرد: بــرون 
گرایــی، درون زایــی، مردمــی کــردن اقتصــاد، دانــش گرایــی 
ــاون  ــت. مع ــا اس ــن رویکرده ــه ای ــی از جمل ــت بنیان و عدال
ــهد  ــری در مش ــخنرانی رهب ــه س ــور ب ــس جمه اول رئی
ــا  ــران ب ــای ای ــرد: در قرارداده ــوان ک ــاره و عن ــدس اش مق
ســایر کشــورها یکــی از اولویــت هــا ورود فــن آوری هــای 
نــو بــه کشــور اســت و بــرون گرایــی بــه معنــای صــادرات 
ــی،  ــع مال ــز مناب ــا تجهی ــد ب ــت و بای ــا اس ــا دنی ــردن ب ک
فــن آوری نــو را بــه کشــور وارد کنیــم. جهانگیــری یــادآور 

شــد: بروکراســی اداری یکــی از دالیلــی اســت کــه نمــی تــوان متناســب 
ــی و  ــش خصوص ــت: بخ ــت . وی گف ــادرات داش ــور، ص ــت کش ــا ظرفی ب
واحدهــای تولیــدی بایــد کاالهــای بــا اســتاندارد الزم و بــا کیفیــت تولیــد 
کننــد تــا بــه تــوان ایــن کاالهــا را در بازارهــای بیــن المللــی نیــز عرضــه 
کــرد. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: ایــران جــز کشــورهایی 
بــوده کــه در ســال گذشــته 300 هــزار بشــکه میعانــات گازی صــادر کــرده 
ــه  ــات را ب ــن میعان ــوان ای ــی ت ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و در ای اس

کاالهــای دیگــر از جملــه بنزیــن تبدیــل کــرد. 
ــاز  ــه س ــارس نیم ــج ف ــگاهی در خلی ــت: پاالیش ــری گف ــر جهانگی دکت
ــون دالر  ــته از آن 900 میلی ــال گذش ــد س ــی بازدی ــه ط ــت ک ــوده اس ب
ــل  ــرای تبدی ــه داد: ب ــه اســت. وی ادام ــرای تکمیــل آن اختصــاص یافت ب
بــه میعانــات گازی بــه کاالهــای ارزشــمند نیازمنــد حجــم بــاالی ســرمایه 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــور اظه ــس جمه ــاون اول رئی ــتیم. مع ــذاری هس گ
ــه  ــه گون پیــام هــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه کشــور ب
ــد و اقتصــاد را در  ای اداره شــود کــه در داخــل کشــور ایجــاد شــغل کن
برابــر تــکان هــای بیرونــی و تحریــم هــا مقــاوم ســازد. دکتــر جهانگیــری 
ــی،  ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس ــا اج ــه ب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
ــا  ــخنرانی ه ــب در س ــزود: اغل ــود، اف ــی ش ــینه م ــران واکس ــاد ای اقتص
لفــظ اقتصــاد مقاومتــی بــه کار بــرده مــی شــود و از دولــت جــواب مــی 
خواهنــد کــه تــا چــه حــد ایــن امــر را عملیاتــی کــرده اســت و ایــن در 
حالــی اســت کــه همــه نهادهــای دولتــی، عمومــی، خصوصــی و نیروهــای 
ــد  ــند. وی تاکی ــال باش ــی فع ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــلح در مس مس
ــه  ــده ک ــف ش ــای تعری ــروژه ه ه ــه پ ــته مجموع ــال گذش ــرد: در س ک
بایــد عملیاتــی شــوند. معــاون اول رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: ســال 
95 بــه دالیــل متعــددی از جملــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی وارد مرحلــه 
اجــرا شــده، تحریــم هــا بــه عنــوان مانــع بــزرگ از پــای دولــت برداشــته 
ــت موفــق شــده طــی دو  ــد خارجــی وارد شــده، دول ــع جدی شــده، مناب
ــه دو میلیــون و 200  ــروش نفــت را از 300 هــزار بشــکه ب ــاه گذشــته ف م

ــی  ــش خصوص ــاند و بخ ــکه برس بش
عاقــه منــد بــه اقتصــاد اســت مــی 
ــور  ــرای کش ــی ب ــال خوب ــد س توان
باشــد و نتیجــه ایــن هــا همــه بایــد 
ــد  ــور باش ــادی در کش ــق اقتص رون

.جهانگیــری یکــی از دغدغــه هــای مردمــی را مشــکل بیــکاری برشــمرد 
و گفــت: کانــون هــای خــوب تولیــدی مثــل مجتمــع گل گهــر مــی تواننــد 
در اجــرای ایــن اصــل مهــم تاثیرگــذار باشــند و طــی تاکیــدات رهبــری 
بایــد واحدهــای صنعتــی کوچــک حمایــت شــوند. وی گفــت: اســتانداران 
نیــز بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال باشــند کــه موانــع ایــن واحدهــا را 
مرتفــع کننــد و برخــی از اختیــارات بایــد پــس از بررســی هــای الزم بــه 
اســتانداران واگــذار شــود تــا فعــال ســازی واحدهــای صنعتــی افزایــش 
یابــد. معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه اســتان کرمان اســتان 
پرپتانســیل و قابلــی اســت، گفــت: شهرســتان ســیرجان نیــز اســتعداد 

ــرای توســعه دارد. ــادی ب زی
ــدف  ــه ه ــه هم ــت ک ــن اس ــم ای ــرد: مه ــد ک ــری تاکی ــر جهانگی دکت
ــد و  ــی کنن ــال م ــور را دنب ــرفت کش ــعه و پیش ــردم، توس ــه م ــت ب خدم
نبایــد گلــه گــذاری هــا را دنبــال کــرد و همــه بایــد بــه ماننــد بــرادر و در 

ــم. .  ــعه گام برداری ــرفت و توس ــرای پیش ــم ب ــار ه کن
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: ســیرجان همیشــه 
مرکــز افتخــار ایرانیــان بــوده و مــردم ایــن شهرســتان در همــه شــهرها 
حضــوری افتخــار آفریــن داشــته انــد. در ادامــه ایــن آییــن منصــور مکــی 
ابــادی فرمانــدار ویــژه ســیرجان نیــز بــا اشــاره بــه راه انــدازی کارگــروه 
ــاد  ــا ایج ــت: ب ــان، گف ــتاندار کرم ــتور اس ــه دس ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــتاندار  ــکاری اس ــای ابت ــده ه ــه از ای ــادی ک ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ط
کرمــان بــوده موفــق شــدیم در ایــن شهرســتان 270 میلیــارد تومــان از 
تــوان بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم و ایــن میــزان 60 برابــر بودجــه 

شهرســتان اســت.

 سفر معاون اول ریاست 
جمهوری به سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

معــاون اول رئیــس جمهــوری در دومیــن روز ســفر به اســتان 
کرمــان در صــدر هیاتــی بــه شهرســتان ســیرجان ســفر کرد 
و بــا حضــور در کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان 
در ایــن شهرســتان، گفــت: سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــد  ــی بمان ــرف باق ــک ح ــا ی ــه ی ــک کلم ــد ی ــد در ح نبای
بلکــه طبــق فرمایشــات رهبــری بایــد اجرایــی شــوند. دکتر 
ــاد  ــق اقتص ــور تحق ــه منظ ــزود: ب ــری اف ــحاق جهانگی اس
ــن  ــم و در ای ــدی داری ــه کار ج ــاز ب ــور نی ــی در کش مقاومت
زمینــه دولــت و ملــت بایــد خــود را بــرای تحقــق ایــن کار 
بــزرگ آمــاده کننــد. وی ادامــه داد: امیدواریــم کــه امســال 
ســال خوبــی بــرای تولیــد در کشــور باشــد و اســتان کرمــان 
یکــی از اســتان هــای مهــم تولیــدی کشــور بــه شــمار مــی 
رود. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: سیاســت هــای 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــی از س ــاد مقاومت اقتص
ــخصی را در  ــای مش ــام ه ــه پی ــده ک ــاغ ش ــد اب در 24 بن
ــرای  ــی ب ــه مل ــرد: 12 برنام ــد ک ــری تاکی ــی دارد. جهانگی پ
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده و بــرای هــر یــک از 
آنهــا پــروژه هــای اجرایــی نیــز مطــرح شــده اســت. وی بــه 
پنــج رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و بیــان کــرد: بــرون 
گرایــی، درون زایــی، مردمــی کــردن اقتصــاد، دانــش گرایــی 
ــاون  ــت. مع ــا اس ــن رویکرده ــه ای ــی از جمل ــت بنیان و عدال
ــهد  ــری در مش ــخنرانی رهب ــه س ــور ب ــس جمه اول رئی
ــا  ــران ب ــای ای ــرد: در قرارداده ــوان ک ــاره و عن ــدس اش مق
ســایر کشــورها یکــی از اولویــت هــا ورود فــن آوری هــای 
نــو بــه کشــور اســت و بــرون گرایــی بــه معنــای صــادرات 
ــی،  ــع مال ــز مناب ــا تجهی ــد ب ــت و بای ــا اس ــا دنی ــردن ب ک
فــن آوری نــو را بــه کشــور وارد کنیــم. جهانگیــری یــادآور 

شــد: بروکراســی اداری یکــی از دالیلــی اســت کــه نمــی تــوان متناســب 
ــی و  ــش خصوص ــت: بخ ــت . وی گف ــادرات داش ــور، ص ــت کش ــا ظرفی ب
واحدهــای تولیــدی بایــد کاالهــای بــا اســتاندارد الزم و بــا کیفیــت تولیــد 
کننــد تــا بــه تــوان ایــن کاالهــا را در بازارهــای بیــن المللــی نیــز عرضــه 
کــرد. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: ایــران جــز کشــورهایی 
بــوده کــه در ســال گذشــته 300 هــزار بشــکه میعانــات گازی صــادر کــرده 
ــه  ــات را ب ــن میعان ــوان ای ــی ت ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و در ای اس

کاالهــای دیگــر از جملــه بنزیــن تبدیــل کــرد. 
ــاز  ــه س ــارس نیم ــج ف ــگاهی در خلی ــت: پاالیش ــری گف ــر جهانگی دکت
ــون دالر  ــته از آن 900 میلی ــال گذش ــد س ــی بازدی ــه ط ــت ک ــوده اس ب
ــل  ــرای تبدی ــه داد: ب ــه اســت. وی ادام ــرای تکمیــل آن اختصــاص یافت ب
بــه میعانــات گازی بــه کاالهــای ارزشــمند نیازمنــد حجــم بــاالی ســرمایه 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــور اظه ــس جمه ــاون اول رئی ــتیم. مع ــذاری هس گ
ــه  ــه گون پیــام هــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه کشــور ب
ــد و اقتصــاد را در  ای اداره شــود کــه در داخــل کشــور ایجــاد شــغل کن
برابــر تــکان هــای بیرونــی و تحریــم هــا مقــاوم ســازد. دکتــر جهانگیــری 
ــی،  ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس ــا اج ــه ب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
ــا  ــخنرانی ه ــب در س ــزود: اغل ــود، اف ــی ش ــینه م ــران واکس ــاد ای اقتص
لفــظ اقتصــاد مقاومتــی بــه کار بــرده مــی شــود و از دولــت جــواب مــی 
خواهنــد کــه تــا چــه حــد ایــن امــر را عملیاتــی کــرده اســت و ایــن در 
حالــی اســت کــه همــه نهادهــای دولتــی، عمومــی، خصوصــی و نیروهــای 
ــد  ــند. وی تاکی ــال باش ــی فع ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــلح در مس مس
ــه  ــده ک ــف ش ــای تعری ــروژه ه ه ــه پ ــته مجموع ــال گذش ــرد: در س ک
بایــد عملیاتــی شــوند. معــاون اول رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: ســال 
95 بــه دالیــل متعــددی از جملــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی وارد مرحلــه 
اجــرا شــده، تحریــم هــا بــه عنــوان مانــع بــزرگ از پــای دولــت برداشــته 
ــت موفــق شــده طــی دو  ــد خارجــی وارد شــده، دول ــع جدی شــده، مناب
ــه دو میلیــون و 200  ــروش نفــت را از 300 هــزار بشــکه ب ــاه گذشــته ف م

ــی  ــش خصوص ــاند و بخ ــکه برس بش
عاقــه منــد بــه اقتصــاد اســت مــی 
ــور  ــرای کش ــی ب ــال خوب ــد س توان
باشــد و نتیجــه ایــن هــا همــه بایــد 
ــد  ــور باش ــادی در کش ــق اقتص رون

.جهانگیــری یکــی از دغدغــه هــای مردمــی را مشــکل بیــکاری برشــمرد 
و گفــت: کانــون هــای خــوب تولیــدی مثــل مجتمــع گل گهــر مــی تواننــد 
در اجــرای ایــن اصــل مهــم تاثیرگــذار باشــند و طــی تاکیــدات رهبــری 
بایــد واحدهــای صنعتــی کوچــک حمایــت شــوند. وی گفــت: اســتانداران 
نیــز بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال باشــند کــه موانــع ایــن واحدهــا را 
مرتفــع کننــد و برخــی از اختیــارات بایــد پــس از بررســی هــای الزم بــه 
اســتانداران واگــذار شــود تــا فعــال ســازی واحدهــای صنعتــی افزایــش 
یابــد. معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه اســتان کرمان اســتان 
پرپتانســیل و قابلــی اســت، گفــت: شهرســتان ســیرجان نیــز اســتعداد 

ــرای توســعه دارد. ــادی ب زی
ــدف  ــه ه ــه هم ــت ک ــن اس ــم ای ــرد: مه ــد ک ــری تاکی ــر جهانگی دکت
ــد و  ــی کنن ــال م ــور را دنب ــرفت کش ــعه و پیش ــردم، توس ــه م ــت ب خدم
نبایــد گلــه گــذاری هــا را دنبــال کــرد و همــه بایــد بــه ماننــد بــرادر و در 

ــم. .  ــعه گام برداری ــرفت و توس ــرای پیش ــم ب ــار ه کن
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: ســیرجان همیشــه 
مرکــز افتخــار ایرانیــان بــوده و مــردم ایــن شهرســتان در همــه شــهرها 
حضــوری افتخــار آفریــن داشــته انــد. در ادامــه ایــن آییــن منصــور مکــی 
ابــادی فرمانــدار ویــژه ســیرجان نیــز بــا اشــاره بــه راه انــدازی کارگــروه 
ــاد  ــا ایج ــت: ب ــان، گف ــتاندار کرم ــتور اس ــه دس ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــتاندار  ــکاری اس ــای ابت ــده ه ــه از ای ــادی ک ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ط
کرمــان بــوده موفــق شــدیم در ایــن شهرســتان 270 میلیــارد تومــان از 
تــوان بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم و ایــن میــزان 60 برابــر بودجــه 

شهرســتان اســت.
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معــاون اول رئیــس جمهــوری در دومیــن روز ســفر به اســتان 
کرمــان در صــدر هیاتــی بــه شهرســتان ســیرجان ســفر کرد 
و بــا حضــور در کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان 
در ایــن شهرســتان، گفــت: سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــد  ــی بمان ــرف باق ــک ح ــا ی ــه ی ــک کلم ــد ی ــد در ح نبای
بلکــه طبــق فرمایشــات رهبــری بایــد اجرایــی شــوند. دکتر 
ــاد  ــق اقتص ــور تحق ــه منظ ــزود: ب ــری اف ــحاق جهانگی اس
ــن  ــم و در ای ــدی داری ــه کار ج ــاز ب ــور نی ــی در کش مقاومت
زمینــه دولــت و ملــت بایــد خــود را بــرای تحقــق ایــن کار 
بــزرگ آمــاده کننــد. وی ادامــه داد: امیدواریــم کــه امســال 
ســال خوبــی بــرای تولیــد در کشــور باشــد و اســتان کرمــان 
یکــی از اســتان هــای مهــم تولیــدی کشــور بــه شــمار مــی 
رود. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: سیاســت هــای 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــی از س ــاد مقاومت اقتص
ــخصی را در  ــای مش ــام ه ــه پی ــده ک ــاغ ش ــد اب در 24 بن
ــرای  ــی ب ــه مل ــرد: 12 برنام ــد ک ــری تاکی ــی دارد. جهانگی پ
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده و بــرای هــر یــک از 
آنهــا پــروژه هــای اجرایــی نیــز مطــرح شــده اســت. وی بــه 
پنــج رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و بیــان کــرد: بــرون 
گرایــی، درون زایــی، مردمــی کــردن اقتصــاد، دانــش گرایــی 
ــاون  ــت. مع ــا اس ــن رویکرده ــه ای ــی از جمل ــت بنیان و عدال
ــهد  ــری در مش ــخنرانی رهب ــه س ــور ب ــس جمه اول رئی
ــا  ــران ب ــای ای ــرد: در قرارداده ــوان ک ــاره و عن ــدس اش مق
ســایر کشــورها یکــی از اولویــت هــا ورود فــن آوری هــای 
نــو بــه کشــور اســت و بــرون گرایــی بــه معنــای صــادرات 
ــی،  ــع مال ــز مناب ــا تجهی ــد ب ــت و بای ــا اس ــا دنی ــردن ب ک
فــن آوری نــو را بــه کشــور وارد کنیــم. جهانگیــری یــادآور 

شــد: بروکراســی اداری یکــی از دالیلــی اســت کــه نمــی تــوان متناســب 
ــی و  ــش خصوص ــت: بخ ــت . وی گف ــادرات داش ــور، ص ــت کش ــا ظرفی ب
واحدهــای تولیــدی بایــد کاالهــای بــا اســتاندارد الزم و بــا کیفیــت تولیــد 
کننــد تــا بــه تــوان ایــن کاالهــا را در بازارهــای بیــن المللــی نیــز عرضــه 
کــرد. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: ایــران جــز کشــورهایی 
بــوده کــه در ســال گذشــته 300 هــزار بشــکه میعانــات گازی صــادر کــرده 
ــه  ــات را ب ــن میعان ــوان ای ــی ت ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و در ای اس

کاالهــای دیگــر از جملــه بنزیــن تبدیــل کــرد. 
ــاز  ــه س ــارس نیم ــج ف ــگاهی در خلی ــت: پاالیش ــری گف ــر جهانگی دکت
ــون دالر  ــته از آن 900 میلی ــال گذش ــد س ــی بازدی ــه ط ــت ک ــوده اس ب
ــل  ــرای تبدی ــه داد: ب ــه اســت. وی ادام ــرای تکمیــل آن اختصــاص یافت ب
بــه میعانــات گازی بــه کاالهــای ارزشــمند نیازمنــد حجــم بــاالی ســرمایه 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــور اظه ــس جمه ــاون اول رئی ــتیم. مع ــذاری هس گ
ــه  ــه گون پیــام هــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه کشــور ب
ــد و اقتصــاد را در  ای اداره شــود کــه در داخــل کشــور ایجــاد شــغل کن
برابــر تــکان هــای بیرونــی و تحریــم هــا مقــاوم ســازد. دکتــر جهانگیــری 
ــی،  ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس ــا اج ــه ب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
ــا  ــخنرانی ه ــب در س ــزود: اغل ــود، اف ــی ش ــینه م ــران واکس ــاد ای اقتص
لفــظ اقتصــاد مقاومتــی بــه کار بــرده مــی شــود و از دولــت جــواب مــی 
خواهنــد کــه تــا چــه حــد ایــن امــر را عملیاتــی کــرده اســت و ایــن در 
حالــی اســت کــه همــه نهادهــای دولتــی، عمومــی، خصوصــی و نیروهــای 
ــد  ــند. وی تاکی ــال باش ــی فع ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــلح در مس مس
ــه  ــده ک ــف ش ــای تعری ــروژه ه ه ــه پ ــته مجموع ــال گذش ــرد: در س ک
بایــد عملیاتــی شــوند. معــاون اول رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: ســال 
95 بــه دالیــل متعــددی از جملــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی وارد مرحلــه 
اجــرا شــده، تحریــم هــا بــه عنــوان مانــع بــزرگ از پــای دولــت برداشــته 
ــت موفــق شــده طــی دو  ــد خارجــی وارد شــده، دول ــع جدی شــده، مناب
ــه دو میلیــون و 200  ــروش نفــت را از 300 هــزار بشــکه ب ــاه گذشــته ف م

ــی  ــش خصوص ــاند و بخ ــکه برس بش
عاقــه منــد بــه اقتصــاد اســت مــی 
ــور  ــرای کش ــی ب ــال خوب ــد س توان
باشــد و نتیجــه ایــن هــا همــه بایــد 
ــد  ــور باش ــادی در کش ــق اقتص رون

.جهانگیــری یکــی از دغدغــه هــای مردمــی را مشــکل بیــکاری برشــمرد 
و گفــت: کانــون هــای خــوب تولیــدی مثــل مجتمــع گل گهــر مــی تواننــد 
در اجــرای ایــن اصــل مهــم تاثیرگــذار باشــند و طــی تاکیــدات رهبــری 
بایــد واحدهــای صنعتــی کوچــک حمایــت شــوند. وی گفــت: اســتانداران 
نیــز بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال باشــند کــه موانــع ایــن واحدهــا را 
مرتفــع کننــد و برخــی از اختیــارات بایــد پــس از بررســی هــای الزم بــه 
اســتانداران واگــذار شــود تــا فعــال ســازی واحدهــای صنعتــی افزایــش 
یابــد. معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه اســتان کرمان اســتان 
پرپتانســیل و قابلــی اســت، گفــت: شهرســتان ســیرجان نیــز اســتعداد 

ــرای توســعه دارد. ــادی ب زی
ــدف  ــه ه ــه هم ــت ک ــن اس ــم ای ــرد: مه ــد ک ــری تاکی ــر جهانگی دکت
ــد و  ــی کنن ــال م ــور را دنب ــرفت کش ــعه و پیش ــردم، توس ــه م ــت ب خدم
نبایــد گلــه گــذاری هــا را دنبــال کــرد و همــه بایــد بــه ماننــد بــرادر و در 

ــم. .  ــعه گام برداری ــرفت و توس ــرای پیش ــم ب ــار ه کن
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: ســیرجان همیشــه 
مرکــز افتخــار ایرانیــان بــوده و مــردم ایــن شهرســتان در همــه شــهرها 
حضــوری افتخــار آفریــن داشــته انــد. در ادامــه ایــن آییــن منصــور مکــی 
ابــادی فرمانــدار ویــژه ســیرجان نیــز بــا اشــاره بــه راه انــدازی کارگــروه 
ــاد  ــا ایج ــت: ب ــان، گف ــتاندار کرم ــتور اس ــه دس ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــتاندار  ــکاری اس ــای ابت ــده ه ــه از ای ــادی ک ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ط
کرمــان بــوده موفــق شــدیم در ایــن شهرســتان 270 میلیــارد تومــان از 
تــوان بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم و ایــن میــزان 60 برابــر بودجــه 
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معــاون اول رئیــس جمهــوری در دومیــن روز ســفر به اســتان 
کرمــان در صــدر هیاتــی بــه شهرســتان ســیرجان ســفر کرد 
و بــا حضــور در کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان 
در ایــن شهرســتان، گفــت: سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــد  ــی بمان ــرف باق ــک ح ــا ی ــه ی ــک کلم ــد ی ــد در ح نبای
بلکــه طبــق فرمایشــات رهبــری بایــد اجرایــی شــوند. دکتر 
ــاد  ــق اقتص ــور تحق ــه منظ ــزود: ب ــری اف ــحاق جهانگی اس
ــن  ــم و در ای ــدی داری ــه کار ج ــاز ب ــور نی ــی در کش مقاومت
زمینــه دولــت و ملــت بایــد خــود را بــرای تحقــق ایــن کار 
بــزرگ آمــاده کننــد. وی ادامــه داد: امیدواریــم کــه امســال 
ســال خوبــی بــرای تولیــد در کشــور باشــد و اســتان کرمــان 
یکــی از اســتان هــای مهــم تولیــدی کشــور بــه شــمار مــی 
رود. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: سیاســت هــای 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــی از س ــاد مقاومت اقتص
ــخصی را در  ــای مش ــام ه ــه پی ــده ک ــاغ ش ــد اب در 24 بن
ــرای  ــی ب ــه مل ــرد: 12 برنام ــد ک ــری تاکی ــی دارد. جهانگی پ
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تدویــن شــده و بــرای هــر یــک از 
آنهــا پــروژه هــای اجرایــی نیــز مطــرح شــده اســت. وی بــه 
پنــج رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و بیــان کــرد: بــرون 
گرایــی، درون زایــی، مردمــی کــردن اقتصــاد، دانــش گرایــی 
ــاون  ــت. مع ــا اس ــن رویکرده ــه ای ــی از جمل ــت بنیان و عدال
ــهد  ــری در مش ــخنرانی رهب ــه س ــور ب ــس جمه اول رئی
ــا  ــران ب ــای ای ــرد: در قرارداده ــوان ک ــاره و عن ــدس اش مق
ســایر کشــورها یکــی از اولویــت هــا ورود فــن آوری هــای 
نــو بــه کشــور اســت و بــرون گرایــی بــه معنــای صــادرات 
ــی،  ــع مال ــز مناب ــا تجهی ــد ب ــت و بای ــا اس ــا دنی ــردن ب ک
فــن آوری نــو را بــه کشــور وارد کنیــم. جهانگیــری یــادآور 

شــد: بروکراســی اداری یکــی از دالیلــی اســت کــه نمــی تــوان متناســب 
ــی و  ــش خصوص ــت: بخ ــت . وی گف ــادرات داش ــور، ص ــت کش ــا ظرفی ب
واحدهــای تولیــدی بایــد کاالهــای بــا اســتاندارد الزم و بــا کیفیــت تولیــد 
کننــد تــا بــه تــوان ایــن کاالهــا را در بازارهــای بیــن المللــی نیــز عرضــه 
کــرد. معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: ایــران جــز کشــورهایی 
بــوده کــه در ســال گذشــته 300 هــزار بشــکه میعانــات گازی صــادر کــرده 
ــه  ــات را ب ــن میعان ــوان ای ــی ت ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و در ای اس

کاالهــای دیگــر از جملــه بنزیــن تبدیــل کــرد. 
ــاز  ــه س ــارس نیم ــج ف ــگاهی در خلی ــت: پاالیش ــری گف ــر جهانگی دکت
ــون دالر  ــته از آن 900 میلی ــال گذش ــد س ــی بازدی ــه ط ــت ک ــوده اس ب
ــل  ــرای تبدی ــه داد: ب ــه اســت. وی ادام ــرای تکمیــل آن اختصــاص یافت ب
بــه میعانــات گازی بــه کاالهــای ارزشــمند نیازمنــد حجــم بــاالی ســرمایه 
ــی از  ــت: یک ــار داش ــور اظه ــس جمه ــاون اول رئی ــتیم. مع ــذاری هس گ
ــه  ــه گون پیــام هــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی ایــن اســت کــه کشــور ب
ــد و اقتصــاد را در  ای اداره شــود کــه در داخــل کشــور ایجــاد شــغل کن
برابــر تــکان هــای بیرونــی و تحریــم هــا مقــاوم ســازد. دکتــر جهانگیــری 
ــی،  ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه ــرای سیاس ــا اج ــه ب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
ــا  ــخنرانی ه ــب در س ــزود: اغل ــود، اف ــی ش ــینه م ــران واکس ــاد ای اقتص
لفــظ اقتصــاد مقاومتــی بــه کار بــرده مــی شــود و از دولــت جــواب مــی 
خواهنــد کــه تــا چــه حــد ایــن امــر را عملیاتــی کــرده اســت و ایــن در 
حالــی اســت کــه همــه نهادهــای دولتــی، عمومــی، خصوصــی و نیروهــای 
ــد  ــند. وی تاکی ــال باش ــی فع ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــلح در مس مس
ــه  ــده ک ــف ش ــای تعری ــروژه ه ه ــه پ ــته مجموع ــال گذش ــرد: در س ک
بایــد عملیاتــی شــوند. معــاون اول رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: ســال 
95 بــه دالیــل متعــددی از جملــه اینکــه اقتصــاد مقاومتــی وارد مرحلــه 
اجــرا شــده، تحریــم هــا بــه عنــوان مانــع بــزرگ از پــای دولــت برداشــته 
ــت موفــق شــده طــی دو  ــد خارجــی وارد شــده، دول ــع جدی شــده، مناب
ــه دو میلیــون و 200  ــروش نفــت را از 300 هــزار بشــکه ب ــاه گذشــته ف م

ــی  ــش خصوص ــاند و بخ ــکه برس بش
عاقــه منــد بــه اقتصــاد اســت مــی 
ــور  ــرای کش ــی ب ــال خوب ــد س توان
باشــد و نتیجــه ایــن هــا همــه بایــد 
ــد  ــور باش ــادی در کش ــق اقتص رون

.جهانگیــری یکــی از دغدغــه هــای مردمــی را مشــکل بیــکاری برشــمرد 
و گفــت: کانــون هــای خــوب تولیــدی مثــل مجتمــع گل گهــر مــی تواننــد 
در اجــرای ایــن اصــل مهــم تاثیرگــذار باشــند و طــی تاکیــدات رهبــری 
بایــد واحدهــای صنعتــی کوچــک حمایــت شــوند. وی گفــت: اســتانداران 
نیــز بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال باشــند کــه موانــع ایــن واحدهــا را 
مرتفــع کننــد و برخــی از اختیــارات بایــد پــس از بررســی هــای الزم بــه 
اســتانداران واگــذار شــود تــا فعــال ســازی واحدهــای صنعتــی افزایــش 
یابــد. معــاون اول رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه اســتان کرمان اســتان 
پرپتانســیل و قابلــی اســت، گفــت: شهرســتان ســیرجان نیــز اســتعداد 

ــرای توســعه دارد. ــادی ب زی
ــدف  ــه ه ــه هم ــت ک ــن اس ــم ای ــرد: مه ــد ک ــری تاکی ــر جهانگی دکت
ــد و  ــی کنن ــال م ــور را دنب ــرفت کش ــعه و پیش ــردم، توس ــه م ــت ب خدم
نبایــد گلــه گــذاری هــا را دنبــال کــرد و همــه بایــد بــه ماننــد بــرادر و در 

ــم. .  ــعه گام برداری ــرفت و توس ــرای پیش ــم ب ــار ه کن
جهانگیــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: ســیرجان همیشــه 
مرکــز افتخــار ایرانیــان بــوده و مــردم ایــن شهرســتان در همــه شــهرها 
حضــوری افتخــار آفریــن داشــته انــد. در ادامــه ایــن آییــن منصــور مکــی 
ابــادی فرمانــدار ویــژه ســیرجان نیــز بــا اشــاره بــه راه انــدازی کارگــروه 
ــاد  ــا ایج ــت: ب ــان، گف ــتاندار کرم ــتور اس ــه دس ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــتاندار  ــکاری اس ــای ابت ــده ه ــه از ای ــادی ک ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ط
کرمــان بــوده موفــق شــدیم در ایــن شهرســتان 270 میلیــارد تومــان از 
تــوان بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم و ایــن میــزان 60 برابــر بودجــه 

شهرســتان اســت.
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 فصل جدید رونق اقتصادی 
در کرمان

 اســتاندار کرمــان در ســفر بــه شهرســتان 
ســیرجان گفــت: فصــل جدیــد و ورونــق اقتصادی 
ــا رزم  ــت. علیرض ــورده اس ــم خ ــور رق در کش
حســینی در نشســت کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی 
اســتان کرمــان در ســالن اجتماعــات مجتمــع گل 
گهــر ســیرجان بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه 
عنــوان ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن مســیر مســئولیت 
ــت و  ــردان اس ــت م ــده دول ــر عه ــنگینی ب س
ــی را  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــا در س ــت آنه درای
ــا  مــی طلبــد. وی ادامــه داد: شــرکت گل گهــر ب
ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــک الگ ــوالد ی ــره ف زنجی
ــتاندار  ــت. اس ــیرجان اس ــدن در س ــش مع در بخ
کرمــان بــه اجــرای خــط انتقــال آب بــه اســتان 
کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح 
ــد تحــول بزرگــی را در فــات مرکــزی  مــی توان
ــرد:  ــد ک ــینی تاکی ــد رزم حس ــاد کن ــران ایج ای
مبلــغ قابــل توجهــی از ســوی صنــدوق توســعه 
ــان  ــتان کرم ــال آب اس ــرح انتق ــه ط ــی ب مل
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــت ک ــه اس ــاص یافت اختص
خــوب دولــت تدبیــر و امیــد بــه شــمار مــی رود. 
وی برگــزاری انتخابــات ســالم، قانونــی و امــن در 
اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: 
ــان  ــتان کرم ــردم اس ــدی م ــارکت 63 درص مش

ــوده اســت. اســتاندار کرمــان تاکیــد  ــر ب ــات از میانگیــن کشــوری باالت در انتخاب
ــف از  ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــرک خوب ــد تح ــال جدی ــم در س ــرد: امیدواری ک
جملــه اقتصــاد ایجــاد شــود. رزم حســینی بــه اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 
مقامتــی در قلعــه گنــج شــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام بــه صــورت پایلــوت در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــتضعفان اجرای ــاد مس ــط بنی ــج توس ــه گن قلع
در ادامــه نیــز مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: این شــرکت در ســال 
گذشــته 26 درصــد افزایــش تولیــد نســبت بــه ســال 93 داشــته اســت و توانســته 
کــه 2۸ درصــد هزینــه هــای تولیــد را کاهــش دهــد. مهنــدس ناصــر تقــی زاده 
افــزود: در ســال گذشــته دو خــط تولیــد در شــرکت گل گهــر ایجــاد شــده و بــا راه 
انــدازی آن شــاهد افزایــش حــدود هشــت درصــدی بهــره وری تولیــد بــوده ایــم. 
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال گذشــته بحــران کارگــری نداشــته ایــم ، ادامــه داد: 
در ســال گذشــته قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی هشــت درصــد نســبت 

بــه ســال 93 کاهــش داشــته اســت. 
مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: در حــوزه تولیــد بــا اســتانداردهای 
ــان  ــی زاده بی ــم. تق ــم کنی ــا را ک ــه ه ــن فاصل ــد ای ــم و بای ــه داری ــی فاصل جهان
کــرد: تمــام تــاش ایــن اســت کــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی در 
ســال جــاری دو تــا ســه درصــد افزایــش یابــد. وی اظهــار داشــت: راه انــدازی راه 
آهــن ســیرجان- کرمــان بــا دســتور اســتاندار کرمــان بــه گل گهــر واگــذار شــده 
ــو  ــون 10 لوکوموتی ــت و تاکن ــام اس ــت انج ــدازی آن در دس ــرای راه ان ــا ب و کاره
ــه  ــاره ب ــا اش ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش ــت. مدیرعام ــده اس ــداری ش خری
ــدم  ــت آن ع ــه عل ــم ک ــو داری ــن دپ ــون ت ــار میلی ــر چه ــال حاض ــه در ح اینک
تخلیــه بــار در خلیــج فــارس است،خواســتار اختصــاص 10 هکتــار زمیــن در بنــدر 
شــهید رجایــی بــرای دپــوی محصــوالت تولیــدی بــرای صــادرات شــد و عملیاتــی 
ــرد.  ــوان ک ــرکت عن ــن ش ــای ای ــیرجان را از برنامه ه ــاب س ــرح فاض ــدن ط ش
تقــی زاده از تولیــد بیــش از 5 میلیــون و 250 هــزار تــن گندلــه خبــر داد و گفــت: 
از محــل صرفه جویــی و عــدم افزایــش قراردادهــا و کاهــش قیمــت تمــام شــده 
540 میلیــارد تومــان ســود در ســال 94 عایــد شــرکت شــده اســت کــه بدهی هــا 

و حقــوق کارگــران و پرســنل پرداخــت شــد. 
ــال  ــور در س ــارج از کش ــه خ ــانتره ب ــن کنس ــون ت ــادرات 3.5 میلی وی از ص
گذشــته خبــر داد و افــزود: بــا وجــود تحریــم یــک هــزار و 549 میلیــارد تومــان 
ــت.  ــده اس ــف نش ــا متوق ــای م ــدام از طرح ه ــم و هیچک ــرمایه گذاری کردی س
ــال  ــرح انتق ــه در ط ــن ک ــد برای ــا تاکی ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
ــاه گذشــته اختصــاص  ــان در چهــار م ــارد توم ــارس هــم 50 میلی آب از خلیــج ف
یافتــه اســت، یــادآور شــد: چهــار طــرح کارخانــه آهــن اســفنجی، نیــروگاه بــرق 
گل گهــر، تولیــد شــمش آهــن و گندله ســازی جدیــد بــا ســرمایه گذاری 2 هــزار 
ــار  ــی زاده اظه ــت. تق ــرداری اس ــاح و بهره ب ــاده افتت ــان آم ــارد توم و 500 میلی
داشــت: 17 هــزار میلیــارد تومــان منابــع ارزی بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه 
تمــام گل گهــر نیــاز اســت و جمــع ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در ایــن طــرح 

هــا، 22 هــزار میلیــارد تومــان اســت.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

 فصل جدید رونق اقتصادی 
در کرمان

 اســتاندار کرمــان در ســفر بــه شهرســتان 
ســیرجان گفــت: فصــل جدیــد و ورونــق اقتصادی 
ــا رزم  ــت. علیرض ــورده اس ــم خ ــور رق در کش
حســینی در نشســت کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی 
اســتان کرمــان در ســالن اجتماعــات مجتمــع گل 
گهــر ســیرجان بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه 
عنــوان ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن مســیر مســئولیت 
ــت و  ــردان اس ــت م ــده دول ــر عه ــنگینی ب س
ــی را  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــا در س ــت آنه درای
ــا  مــی طلبــد. وی ادامــه داد: شــرکت گل گهــر ب
ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــک الگ ــوالد ی ــره ف زنجی
ــتاندار  ــت. اس ــیرجان اس ــدن در س ــش مع در بخ
کرمــان بــه اجــرای خــط انتقــال آب بــه اســتان 
کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح 
ــد تحــول بزرگــی را در فــات مرکــزی  مــی توان
ــرد:  ــد ک ــینی تاکی ــد رزم حس ــاد کن ــران ایج ای
مبلــغ قابــل توجهــی از ســوی صنــدوق توســعه 
ــان  ــتان کرم ــال آب اس ــرح انتق ــه ط ــی ب مل
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــت ک ــه اس ــاص یافت اختص
خــوب دولــت تدبیــر و امیــد بــه شــمار مــی رود. 
وی برگــزاری انتخابــات ســالم، قانونــی و امــن در 
اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: 
ــان  ــتان کرم ــردم اس ــدی م ــارکت 63 درص مش

ــوده اســت. اســتاندار کرمــان تاکیــد  ــر ب ــات از میانگیــن کشــوری باالت در انتخاب
ــف از  ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــرک خوب ــد تح ــال جدی ــم در س ــرد: امیدواری ک
جملــه اقتصــاد ایجــاد شــود. رزم حســینی بــه اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 
مقامتــی در قلعــه گنــج شــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام بــه صــورت پایلــوت در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــتضعفان اجرای ــاد مس ــط بنی ــج توس ــه گن قلع
در ادامــه نیــز مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: این شــرکت در ســال 
گذشــته 26 درصــد افزایــش تولیــد نســبت بــه ســال 93 داشــته اســت و توانســته 
کــه 2۸ درصــد هزینــه هــای تولیــد را کاهــش دهــد. مهنــدس ناصــر تقــی زاده 
افــزود: در ســال گذشــته دو خــط تولیــد در شــرکت گل گهــر ایجــاد شــده و بــا راه 
انــدازی آن شــاهد افزایــش حــدود هشــت درصــدی بهــره وری تولیــد بــوده ایــم. 
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال گذشــته بحــران کارگــری نداشــته ایــم ، ادامــه داد: 
در ســال گذشــته قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی هشــت درصــد نســبت 

بــه ســال 93 کاهــش داشــته اســت. 
مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: در حــوزه تولیــد بــا اســتانداردهای 
ــان  ــی زاده بی ــم. تق ــم کنی ــا را ک ــه ه ــن فاصل ــد ای ــم و بای ــه داری ــی فاصل جهان
کــرد: تمــام تــاش ایــن اســت کــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی در 
ســال جــاری دو تــا ســه درصــد افزایــش یابــد. وی اظهــار داشــت: راه انــدازی راه 
آهــن ســیرجان- کرمــان بــا دســتور اســتاندار کرمــان بــه گل گهــر واگــذار شــده 
ــو  ــون 10 لوکوموتی ــت و تاکن ــام اس ــت انج ــدازی آن در دس ــرای راه ان ــا ب و کاره
ــه  ــاره ب ــا اش ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش ــت. مدیرعام ــده اس ــداری ش خری
ــدم  ــت آن ع ــه عل ــم ک ــو داری ــن دپ ــون ت ــار میلی ــر چه ــال حاض ــه در ح اینک
تخلیــه بــار در خلیــج فــارس است،خواســتار اختصــاص 10 هکتــار زمیــن در بنــدر 
شــهید رجایــی بــرای دپــوی محصــوالت تولیــدی بــرای صــادرات شــد و عملیاتــی 
ــرد.  ــوان ک ــرکت عن ــن ش ــای ای ــیرجان را از برنامه ه ــاب س ــرح فاض ــدن ط ش
تقــی زاده از تولیــد بیــش از 5 میلیــون و 250 هــزار تــن گندلــه خبــر داد و گفــت: 
از محــل صرفه جویــی و عــدم افزایــش قراردادهــا و کاهــش قیمــت تمــام شــده 
540 میلیــارد تومــان ســود در ســال 94 عایــد شــرکت شــده اســت کــه بدهی هــا 

و حقــوق کارگــران و پرســنل پرداخــت شــد. 
ــال  ــور در س ــارج از کش ــه خ ــانتره ب ــن کنس ــون ت ــادرات 3.5 میلی وی از ص
گذشــته خبــر داد و افــزود: بــا وجــود تحریــم یــک هــزار و 549 میلیــارد تومــان 
ــت.  ــده اس ــف نش ــا متوق ــای م ــدام از طرح ه ــم و هیچک ــرمایه گذاری کردی س
ــال  ــرح انتق ــه در ط ــن ک ــد برای ــا تاکی ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
ــاه گذشــته اختصــاص  ــان در چهــار م ــارد توم ــارس هــم 50 میلی آب از خلیــج ف
یافتــه اســت، یــادآور شــد: چهــار طــرح کارخانــه آهــن اســفنجی، نیــروگاه بــرق 
گل گهــر، تولیــد شــمش آهــن و گندله ســازی جدیــد بــا ســرمایه گذاری 2 هــزار 
ــار  ــی زاده اظه ــت. تق ــرداری اس ــاح و بهره ب ــاده افتت ــان آم ــارد توم و 500 میلی
داشــت: 17 هــزار میلیــارد تومــان منابــع ارزی بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه 
تمــام گل گهــر نیــاز اســت و جمــع ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در ایــن طــرح 

هــا، 22 هــزار میلیــارد تومــان اســت.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

 فصل جدید رونق اقتصادی 
در کرمان

 اســتاندار کرمــان در ســفر بــه شهرســتان 
ســیرجان گفــت: فصــل جدیــد و ورونــق اقتصادی 
ــا رزم  ــت. علیرض ــورده اس ــم خ ــور رق در کش
حســینی در نشســت کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی 
اســتان کرمــان در ســالن اجتماعــات مجتمــع گل 
گهــر ســیرجان بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه 
عنــوان ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن مســیر مســئولیت 
ــت و  ــردان اس ــت م ــده دول ــر عه ــنگینی ب س
ــی را  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــا در س ــت آنه درای
ــا  مــی طلبــد. وی ادامــه داد: شــرکت گل گهــر ب
ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــک الگ ــوالد ی ــره ف زنجی
ــتاندار  ــت. اس ــیرجان اس ــدن در س ــش مع در بخ
کرمــان بــه اجــرای خــط انتقــال آب بــه اســتان 
کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح 
ــد تحــول بزرگــی را در فــات مرکــزی  مــی توان
ــرد:  ــد ک ــینی تاکی ــد رزم حس ــاد کن ــران ایج ای
مبلــغ قابــل توجهــی از ســوی صنــدوق توســعه 
ــان  ــتان کرم ــال آب اس ــرح انتق ــه ط ــی ب مل
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــت ک ــه اس ــاص یافت اختص
خــوب دولــت تدبیــر و امیــد بــه شــمار مــی رود. 
وی برگــزاری انتخابــات ســالم، قانونــی و امــن در 
اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: 
ــان  ــتان کرم ــردم اس ــدی م ــارکت 63 درص مش

ــوده اســت. اســتاندار کرمــان تاکیــد  ــر ب ــات از میانگیــن کشــوری باالت در انتخاب
ــف از  ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــرک خوب ــد تح ــال جدی ــم در س ــرد: امیدواری ک
جملــه اقتصــاد ایجــاد شــود. رزم حســینی بــه اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 
مقامتــی در قلعــه گنــج شــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام بــه صــورت پایلــوت در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــتضعفان اجرای ــاد مس ــط بنی ــج توس ــه گن قلع
در ادامــه نیــز مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: این شــرکت در ســال 
گذشــته 26 درصــد افزایــش تولیــد نســبت بــه ســال 93 داشــته اســت و توانســته 
کــه 2۸ درصــد هزینــه هــای تولیــد را کاهــش دهــد. مهنــدس ناصــر تقــی زاده 
افــزود: در ســال گذشــته دو خــط تولیــد در شــرکت گل گهــر ایجــاد شــده و بــا راه 
انــدازی آن شــاهد افزایــش حــدود هشــت درصــدی بهــره وری تولیــد بــوده ایــم. 
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال گذشــته بحــران کارگــری نداشــته ایــم ، ادامــه داد: 
در ســال گذشــته قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی هشــت درصــد نســبت 

بــه ســال 93 کاهــش داشــته اســت. 
مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: در حــوزه تولیــد بــا اســتانداردهای 
ــان  ــی زاده بی ــم. تق ــم کنی ــا را ک ــه ه ــن فاصل ــد ای ــم و بای ــه داری ــی فاصل جهان
کــرد: تمــام تــاش ایــن اســت کــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی در 
ســال جــاری دو تــا ســه درصــد افزایــش یابــد. وی اظهــار داشــت: راه انــدازی راه 
آهــن ســیرجان- کرمــان بــا دســتور اســتاندار کرمــان بــه گل گهــر واگــذار شــده 
ــو  ــون 10 لوکوموتی ــت و تاکن ــام اس ــت انج ــدازی آن در دس ــرای راه ان ــا ب و کاره
ــه  ــاره ب ــا اش ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش ــت. مدیرعام ــده اس ــداری ش خری
ــدم  ــت آن ع ــه عل ــم ک ــو داری ــن دپ ــون ت ــار میلی ــر چه ــال حاض ــه در ح اینک
تخلیــه بــار در خلیــج فــارس است،خواســتار اختصــاص 10 هکتــار زمیــن در بنــدر 
شــهید رجایــی بــرای دپــوی محصــوالت تولیــدی بــرای صــادرات شــد و عملیاتــی 
ــرد.  ــوان ک ــرکت عن ــن ش ــای ای ــیرجان را از برنامه ه ــاب س ــرح فاض ــدن ط ش
تقــی زاده از تولیــد بیــش از 5 میلیــون و 250 هــزار تــن گندلــه خبــر داد و گفــت: 
از محــل صرفه جویــی و عــدم افزایــش قراردادهــا و کاهــش قیمــت تمــام شــده 
540 میلیــارد تومــان ســود در ســال 94 عایــد شــرکت شــده اســت کــه بدهی هــا 

و حقــوق کارگــران و پرســنل پرداخــت شــد. 
ــال  ــور در س ــارج از کش ــه خ ــانتره ب ــن کنس ــون ت ــادرات 3.5 میلی وی از ص
گذشــته خبــر داد و افــزود: بــا وجــود تحریــم یــک هــزار و 549 میلیــارد تومــان 
ــت.  ــده اس ــف نش ــا متوق ــای م ــدام از طرح ه ــم و هیچک ــرمایه گذاری کردی س
ــال  ــرح انتق ــه در ط ــن ک ــد برای ــا تاکی ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
ــاه گذشــته اختصــاص  ــان در چهــار م ــارد توم ــارس هــم 50 میلی آب از خلیــج ف
یافتــه اســت، یــادآور شــد: چهــار طــرح کارخانــه آهــن اســفنجی، نیــروگاه بــرق 
گل گهــر، تولیــد شــمش آهــن و گندله ســازی جدیــد بــا ســرمایه گذاری 2 هــزار 
ــار  ــی زاده اظه ــت. تق ــرداری اس ــاح و بهره ب ــاده افتت ــان آم ــارد توم و 500 میلی
داشــت: 17 هــزار میلیــارد تومــان منابــع ارزی بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه 
تمــام گل گهــر نیــاز اســت و جمــع ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در ایــن طــرح 

هــا، 22 هــزار میلیــارد تومــان اســت.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

 فصل جدید رونق اقتصادی 
در کرمان

 اســتاندار کرمــان در ســفر بــه شهرســتان 
ســیرجان گفــت: فصــل جدیــد و ورونــق اقتصادی 
ــا رزم  ــت. علیرض ــورده اس ــم خ ــور رق در کش
حســینی در نشســت کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی 
اســتان کرمــان در ســالن اجتماعــات مجتمــع گل 
گهــر ســیرجان بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه 
عنــوان ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن مســیر مســئولیت 
ــت و  ــردان اس ــت م ــده دول ــر عه ــنگینی ب س
ــی را  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــا در س ــت آنه درای
ــا  مــی طلبــد. وی ادامــه داد: شــرکت گل گهــر ب
ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــک الگ ــوالد ی ــره ف زنجی
ــتاندار  ــت. اس ــیرجان اس ــدن در س ــش مع در بخ
کرمــان بــه اجــرای خــط انتقــال آب بــه اســتان 
کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح 
ــد تحــول بزرگــی را در فــات مرکــزی  مــی توان
ــرد:  ــد ک ــینی تاکی ــد رزم حس ــاد کن ــران ایج ای
مبلــغ قابــل توجهــی از ســوی صنــدوق توســعه 
ــان  ــتان کرم ــال آب اس ــرح انتق ــه ط ــی ب مل
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــت ک ــه اس ــاص یافت اختص
خــوب دولــت تدبیــر و امیــد بــه شــمار مــی رود. 
وی برگــزاری انتخابــات ســالم، قانونــی و امــن در 
اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: 
ــان  ــتان کرم ــردم اس ــدی م ــارکت 63 درص مش

ــوده اســت. اســتاندار کرمــان تاکیــد  ــر ب ــات از میانگیــن کشــوری باالت در انتخاب
ــف از  ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــرک خوب ــد تح ــال جدی ــم در س ــرد: امیدواری ک
جملــه اقتصــاد ایجــاد شــود. رزم حســینی بــه اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 
مقامتــی در قلعــه گنــج شــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام بــه صــورت پایلــوت در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــتضعفان اجرای ــاد مس ــط بنی ــج توس ــه گن قلع
در ادامــه نیــز مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: این شــرکت در ســال 
گذشــته 26 درصــد افزایــش تولیــد نســبت بــه ســال 93 داشــته اســت و توانســته 
کــه 2۸ درصــد هزینــه هــای تولیــد را کاهــش دهــد. مهنــدس ناصــر تقــی زاده 
افــزود: در ســال گذشــته دو خــط تولیــد در شــرکت گل گهــر ایجــاد شــده و بــا راه 
انــدازی آن شــاهد افزایــش حــدود هشــت درصــدی بهــره وری تولیــد بــوده ایــم. 
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال گذشــته بحــران کارگــری نداشــته ایــم ، ادامــه داد: 
در ســال گذشــته قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی هشــت درصــد نســبت 

بــه ســال 93 کاهــش داشــته اســت. 
مدیرعامــل شــرکت گل گهــر ســیرجان گفــت: در حــوزه تولیــد بــا اســتانداردهای 
ــان  ــی زاده بی ــم. تق ــم کنی ــا را ک ــه ه ــن فاصل ــد ای ــم و بای ــه داری ــی فاصل جهان
کــرد: تمــام تــاش ایــن اســت کــه قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی در 
ســال جــاری دو تــا ســه درصــد افزایــش یابــد. وی اظهــار داشــت: راه انــدازی راه 
آهــن ســیرجان- کرمــان بــا دســتور اســتاندار کرمــان بــه گل گهــر واگــذار شــده 
ــو  ــون 10 لوکوموتی ــت و تاکن ــام اس ــت انج ــدازی آن در دس ــرای راه ان ــا ب و کاره
ــه  ــاره ب ــا اش ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش ــت. مدیرعام ــده اس ــداری ش خری
ــدم  ــت آن ع ــه عل ــم ک ــو داری ــن دپ ــون ت ــار میلی ــر چه ــال حاض ــه در ح اینک
تخلیــه بــار در خلیــج فــارس است،خواســتار اختصــاص 10 هکتــار زمیــن در بنــدر 
شــهید رجایــی بــرای دپــوی محصــوالت تولیــدی بــرای صــادرات شــد و عملیاتــی 
ــرد.  ــوان ک ــرکت عن ــن ش ــای ای ــیرجان را از برنامه ه ــاب س ــرح فاض ــدن ط ش
تقــی زاده از تولیــد بیــش از 5 میلیــون و 250 هــزار تــن گندلــه خبــر داد و گفــت: 
از محــل صرفه جویــی و عــدم افزایــش قراردادهــا و کاهــش قیمــت تمــام شــده 
540 میلیــارد تومــان ســود در ســال 94 عایــد شــرکت شــده اســت کــه بدهی هــا 

و حقــوق کارگــران و پرســنل پرداخــت شــد. 
ــال  ــور در س ــارج از کش ــه خ ــانتره ب ــن کنس ــون ت ــادرات 3.5 میلی وی از ص
گذشــته خبــر داد و افــزود: بــا وجــود تحریــم یــک هــزار و 549 میلیــارد تومــان 
ــت.  ــده اس ــف نش ــا متوق ــای م ــدام از طرح ه ــم و هیچک ــرمایه گذاری کردی س
ــال  ــرح انتق ــه در ط ــن ک ــد برای ــا تاکی ــیرجان ب ــر س ــرکت گل گه ــل ش مدیرعام
ــاه گذشــته اختصــاص  ــان در چهــار م ــارد توم ــارس هــم 50 میلی آب از خلیــج ف
یافتــه اســت، یــادآور شــد: چهــار طــرح کارخانــه آهــن اســفنجی، نیــروگاه بــرق 
گل گهــر، تولیــد شــمش آهــن و گندله ســازی جدیــد بــا ســرمایه گذاری 2 هــزار 
ــار  ــی زاده اظه ــت. تق ــرداری اس ــاح و بهره ب ــاده افتت ــان آم ــارد توم و 500 میلی
داشــت: 17 هــزار میلیــارد تومــان منابــع ارزی بــرای تکمیــل طــرح هــای نیمــه 
تمــام گل گهــر نیــاز اســت و جمــع ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در ایــن طــرح 

هــا، 22 هــزار میلیــارد تومــان اســت.
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ــه  ــود ب ــمی خ ــر رس ــفر غی ــوری در س ــس جمه ــاون اول رئی  مع
ــرای  ــد اج ــال 95 از رون ــومین روز از س ــان، در س ــتان کرم اس
پــروژه هــای بهســازی و عمــران شــهری در کرمــان بازدیــد کــرد. 
مجموعــه گنجعلیخــان و کاروانســرای آن، رونــد مرمــت و بازســازی 
ــرح  ــه، ط ــده حیاتی ــازی ش ــه بازس ــان، مدرس ــزرگ کرم ــازار ب ب
ــه  ــان ک ــهر کرم ــتاقیه( ش ــه مش ــهدا )فلک ــدان ش ــاماندهی می س
ــس  ــاون اول رئی ــد مع ــورد بازدی ــورده م ــد خ ــته کلی ــال گذش س

ــرار گرفــت.  جمهــوری ق
ــم  ــروژه بهســازی پردیســان قائ دکتــر جهانگیــری همچنیــن از پ
ــطح  ــر همس ــع غی ــه و تقاط ــن مجموع ــی ای ــه مصنوع و دریاچ
گنبــد جبلیــه را نیــز مــورد بازدیــد قــرار داد. وی از کارگاه گــروه 
تخصصــی شــهید رجایــی نیــز دیــدار و رونــد اجرایــی پــل شــهید 
ــز  ــان را نی ــهر کرم ــدان آزادی ش ــاماندهی می ــروژه س ــا و پ بادپ

ــرار داد. ــد ق ــورد بازدی م

ــای  ــروژه ه ــد از پ ــیه بازدی ــور در حاش ــس جمه ــاون اول رئی  مع
ــترک  ــکاری مش ــا هم ــبختانه ب ــزود: خوش ــان اف ــهری کرم ش
میــراث فرهنگــی و شــهرداری بــا محوریــت اســتانداری بــه ویــژه 
ــزرگ و بافــت تاریخــی کرمــان دچــار  ــازار ب اســتاندار کرمــان،  ب
تحــول قابــل توجهــی شــده اســت. دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا 
تقدیــر از فضــای همدلــی موجــود میــان نهادهــا و دســتگاه هــای 
ــوب و  ــیار خ ــات بس ــرد: اقدام ــد ک ــان، تاکی ــتان کرم ــی اس دولت
مناســبی در حــوزه میــراث فرهنگــی و بــه ویــژه بافــت تاریخــی 
کرمــان انجــام شــده اســت کــه قابــل تقدیــر و قدردانــی اســت.
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مجموعــه گنجعلیخــان و کاروانســرای آن، رونــد مرمــت و بازســازی 
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گنبــد جبلیــه را نیــز مــورد بازدیــد قــرار داد. وی از کارگاه گــروه 
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ــترک  ــکاری مش ــا هم ــبختانه ب ــزود: خوش ــان اف ــهری کرم ش
میــراث فرهنگــی و شــهرداری بــا محوریــت اســتانداری بــه ویــژه 
ــزرگ و بافــت تاریخــی کرمــان دچــار  ــازار ب اســتاندار کرمــان،  ب
تحــول قابــل توجهــی شــده اســت. دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا 
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ــه  ــان ک ــهر کرم ــتاقیه( ش ــه مش ــهدا )فلک ــدان ش ــاماندهی می س
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ر  ا ند ســتا ا
در  کرمــان 

مشــترک  نشســت 
ــزی و  ــه ری ــورای برنام ش

ــتان  ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص س
کرمــان کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس 

ــی کــه  ــه اقدامات ــا اشــاره ب جمهــوری برگــزار شــد، ب
در دولــت یازدهــم در ایــن اســتان انجــام شــده اســت، گفــت: 
در تمامــی سیاســت هــا و برنامــه هایــش توانمندســازی مــردم 
را دنبــال مــی کنــد. وی گفــت: اقداماتــی در شهرســتان قلعــه 
گنــج در راســتای اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــت و ادام ــت اجراس ــتان در دس ــن اس ــت ای ــد بضاع در ح
ــاران آب  ــرح همی ــرای ط ــه اج ــان ب ــتاندار کرم ــد. اس ــی یاب م
ــان  ــزود: شــورای آب اســتان کرم در اســتان اشــاره کــرد و اف
ــه صــورت مســتمر در اســتان و شهرســتان هــا برگــزار مــی  ب
ــم  ــردم بگوی ــه م ــم ب ــی خواه ــرد: م ــح ک ــود. وی تصری ش
ــس  ــاون اول رئی ــت مع ــا حمای ــان ب ــتان کرم ــوع آب اس موض
ــود. ــی ب ــیار مهم ــه کار بس ــد ک ــف ش ــن تکلی ــوری تعیی جمه

 

م  ز ر
حســینی 
 : گفــت
طــرح  مناقصــه 
انتقــال آب از بهشــت 
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اســتاندار 
در 

کرمــان 
نشســت مشــترک 

شــورای برنامــه ریــزی و 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان 

کرمــان کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس 
جمهــوری برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه 
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گنــج در راســتای اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 
در حــد بضاعــت ایــن اســتان در دســت اجراســت و ادامــه 
مــی یابــد. اســتاندار کرمــان بــه اجــرای طــرح همیــاران آب 
در اســتان اشــاره کــرد و افــزود: شــورای آب اســتان کرمــان 
بــه صــورت مســتمر در اســتان و شهرســتان هــا برگــزار مــی 
شــود. وی تصریــح کــرد: مــی خواهــم بــه مــردم بگویــم 
موضــوع آب اســتان کرمــان بــا حمایــت معــاون اول رئیــس 
جمهــوری تعییــن تکلیــف شــد کــه کار بســیار مهمــی بــود.

رزم  
حســینی 
 :

گفــت
مناقصــه طــرح 
انتقــال آب از بهشــت 
آبــاد بــه کرمــان ســال 
گذشــته برگــزار شــد و امیدواریــم 
عملیــات اجرایــی ایــن طــرح در آینــده نزدیــک 
آغــاز شــود. وی اظهــار کــرد: انتفــال آب از ســد صفــارود 
در شهرســتان رابــر بــه کرمــان نیــز بــا 3۸ کیلومتــر تونــل 
انتقــال آب بــه عنــوان بزرگتریــن تونــل آبــی کشــور در 
دســت اجراســت. اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: خــط 
انتقــال آب از عمــان نیــز در جنــوب اســتان کرمــان در 
دســت انجــام اســت و در ایــن رابطــه شــرکت هــای ســرمایه 
گــذاری همــکاری دارنــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ســند 
امنیــت غذایــی اســتان کرمــان در راســتای ســند تغذیــه 
ســالم، تدویــن شــده و در دســت اجراســت. رزم حســینی بــه 
تدویــن ســند توســعه ورزش اســتان کرمــان اشــاره کــرد و 
گفــت: 14 آکادمــی ورزشــی تاکنــون در ایــن اســتان و حتــی 

برگزاری نشست

درکرمان
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اســتاندار 
در 

کرمــان 
نشســت مشــترک 

شــورای برنامــه ریــزی و 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســتان 

کرمــان کــه بــا حضــور معــاون اول رئیــس 
جمهــوری برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه 

در دولــت یازدهــم در ایــن اســتان انجــام شــده اســت، گفــت: 
در تمامــی سیاســت هــا و برنامــه هایــش توانمندســازی مــردم 
را دنبــال مــی کنــد. وی گفــت: اقداماتــی در شهرســتان قلعــه 
گنــج در راســتای اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 
در حــد بضاعــت ایــن اســتان در دســت اجراســت و ادامــه 
مــی یابــد. اســتاندار کرمــان بــه اجــرای طــرح همیــاران آب 
در اســتان اشــاره کــرد و افــزود: شــورای آب اســتان کرمــان 
بــه صــورت مســتمر در اســتان و شهرســتان هــا برگــزار مــی 
شــود. وی تصریــح کــرد: مــی خواهــم بــه مــردم بگویــم 
موضــوع آب اســتان کرمــان بــا حمایــت معــاون اول رئیــس 
جمهــوری تعییــن تکلیــف شــد کــه کار بســیار مهمــی بــود.

رزم  
حســینی 
 :

گفــت
مناقصــه طــرح 
انتقــال آب از بهشــت 
آبــاد بــه کرمــان ســال 
گذشــته برگــزار شــد و امیدواریــم 
عملیــات اجرایــی ایــن طــرح در آینــده نزدیــک 
آغــاز شــود. وی اظهــار کــرد: انتفــال آب از ســد صفــارود 
در شهرســتان رابــر بــه کرمــان نیــز بــا 3۸ کیلومتــر تونــل 
انتقــال آب بــه عنــوان بزرگتریــن تونــل آبــی کشــور در 
دســت اجراســت. اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: خــط 
انتقــال آب از عمــان نیــز در جنــوب اســتان کرمــان در 
دســت انجــام اســت و در ایــن رابطــه شــرکت هــای ســرمایه 
گــذاری همــکاری دارنــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ســند 
امنیــت غذایــی اســتان کرمــان در راســتای ســند تغذیــه 
ســالم، تدویــن شــده و در دســت اجراســت. رزم حســینی بــه 
تدویــن ســند توســعه ورزش اســتان کرمــان اشــاره کــرد و 
گفــت: 14 آکادمــی ورزشــی تاکنــون در ایــن اســتان و حتــی 

برگزاری نشست
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ــاف  ــی اداره کل اوق ــط عموم ــئول رواب مس
ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــور خیری و ام
تعطیــات نــوروزی امســال قریــب بــه 
ــزادگان  ــارت امام ــه زی ــر ب ــون نف ــک میلی ی
ــدند.  ــرف ش ــتان مش ــه اس ــن متبرک و اماک

روح اهلل رســتمی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن ســال اجــرای 
ــرد:  ــار ک ــوروزی اظه ــات ن ــژه تعطی ــاری وی ــش به ــرح آرام ط

ایــن طــرح در راســتای تبدیــل اماکــن 
ــگری  ــی و گردش ــب فرهنگ ــه قط ــه ب متبرک
هــر ســال بــا شــروع تعطیــات نــوروزی در 
اماکــن متبرکــه شــاخص برگــزار مــی شــود.
ــتان 65  ــرح در آس ــن ط ــزاری ای  وی از برگ
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــاخص اس ــزاده ش ــه و امام ــه متبرک بقع
ــر  ــون زائ ــک میلی ــه ی ــب ب ــرح قری ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
ــان  ــتان کرم ــه اس ــن متبرک ــوروزی از اماک ــگر ن و گردش
ــزار  ــش از 146 ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــد کردن بازدی
نفــر از خدمــات ارایــه شــده توســط هیــأت أمنــاء و بقــاع 

ــدند.  ــد ش ــره من ــه به متبرک
وی ادامــه داد: طــرح آرامــش بهــاری از 2۸ اســفند ســال 
گذشــته بــا راه انــدازی 26 خیمــه معرفــت در قالــب غرفــه 
ــودکان،  ــی ک ــواده، نقاش ــاوره خان ــی، مش ــای فرهنگ ه
ــی  ــد روحان ــور یکص ــانه ای و حض ــد رس ــخنرانی چن س
مبلــغ بومــی و اعزامــی در جــوار امامــزاگان شــاخص اجــرا 

شــد.
 مســئول روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــت  ــه هم ــوروز ب ــام ن ــرد: در ای ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
واقفــان خیراندیــش کرمانــی شــش مــورد وقــف جدیــد بــا 

ــد. ــق ش ــتان محق ــف در اس ــات مختل نی

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــوروزی از 2۸  ــافر ن ــزار مس ــون و 19 ه ــت: دو میلی ــان گف کرم
ــن  ــه ای ــاری ب ــال ج ــن س ــا 13 فروردی ــته ت ــال گذش ــفند س اس
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای ــد. محم ــفر کردن ــتان س اس
اســتان کرمــان ســال گذشــته میزبــان یــک میلیــون و 500 هــزار 
مســافر نــوروزی بــود افــزود: ایــن آمــار در نوروز ســال جــاری 30 
درصــد افزایــش داشــته اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 700 هزار 
مســافر نــوروزی طــی ســال جــاری حداقــل یــک شــب در کرمــان 
اقامــت داشــته انــد. وی ادامــه داد: مســافران نــوروزی کرمــان طی 
ــد از اماکــن  ســال جــاری بیــش از دو میلیــون و 260 هــزار بازدی
تاریخــی ایــن اســتان انجــام داده انــد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 

صنایــع دســتی 
گردشــگری  و 
گفــت:  کرمــان 
گردشــگر   620
نــوروز  در  نیــز 
جــاری  ســال 
و  هــا  مــوزه  از 

بیــش از 940 هــزار نفــر از جاذبــه هــای طبیعــی و ســایت باســتان 
ــد. ــرده ان ــدن ک ــتان دی ــن اس ــی ای ــی و تاریخ شناس

ــتی در  ــع دس ــگاه صنای ــت 11 نمایش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــن ای ــز در ای ــر نی ــزار نف ــن 720 ه ــه داد: همچنی ــان ادام کرم
بــه نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی ایــن اســتان مراجعــه کــرده 
انــد. وفایــی افــزود: اقامــت مســافران نــوروزی در ســتاد اســکان 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نــوروز ســال جــاری هشــت 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــات  ــوروزی در تاسیس ــافران ن ــت مس ــرد: اقام ــح ک وی تصری
ــش  ــد افزای ــدود 13 درص ــز ح ــان نی ــتان کرم ــگری اس گردش
ــان  ــتان کرم ــوروزی اس ــافران ن ــت: مس ــت.  وی گف ــته اس داش
در ســال جــاری 30 درصــد بیــش از مــدت مشــابه ســال قبــل از 

ــد. ــرده ان ــد ک ــان بازدی ــتان کرم ــگری اس ــن گردش اماک

 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان افــزود: بــازار کرمــان بــا بیــش از 220 هــزار بازدیدکننــده 
در ایــام نــوروز ســال جــاری بیشــترین آمــار بازدیــد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. وی اظهــار کــرد: بــاغ شــاهزاده ماهــان نیــز 
بــا بیــش از 105 هــزار بازدیدکننــده رتبــه دوم و حمــام گنجعلیخان 
ــوروز  ــدگان ن ــار بازدیدکنن ــوم آم ــه س ــر در رتب ــزار نف ــا70 ه ب
ســال جــاری قــرار دارد. وفایــی گفــت: بیــش از 55 هــزار 
ــد  ــم بازدی ــم ب ــاری از ارگ قدی ــال ج ــوروز س ــی ن ــگر ط گردش
ــوم  ــه س ــی را در رتب ــکان تاریخ ــن م ــار ای ــن آم ــه ای ــد ک کردن

ــت.   ــرار داده اس ــدگان ق ــداد بازدیدکنن تع
ــز در  ــان کــرد: روســتای صخــره ای و دســتکند میمنــد نی وی بی
نــوروز ســال جــاری مــورد بازدیــد بیــش از 30 هــزار نفــر قــرار 
ــا 23 شهرســتان بیــش  ــان ب ــاور کرم ــه اســت. اســتان پهن گرفت
از هفــت هــزار اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 
ــاهزاده  ــاغ ش ــم، ب ــی ب ــر ارگ تاریخ ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب اث
ــی هســتند. ی  ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد ثبــت جهان

ــت. ــوردار اس ــگران برخ و گردش
.

بازدید نوروزی یک میلیون نفر
 از اماکن متبرکه کرمان

دو میلیون مسافر نوروزی 
در کرمان
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ــاف  ــی اداره کل اوق ــط عموم ــئول رواب مس
ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــور خیری و ام
تعطیــات نــوروزی امســال قریــب بــه 
ــزادگان  ــارت امام ــه زی ــر ب ــون نف ــک میلی ی
ــدند.  ــرف ش ــتان مش ــه اس ــن متبرک و اماک

روح اهلل رســتمی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن ســال اجــرای 
ــرد:  ــار ک ــوروزی اظه ــات ن ــژه تعطی ــاری وی ــش به ــرح آرام ط

ایــن طــرح در راســتای تبدیــل اماکــن 
ــگری  ــی و گردش ــب فرهنگ ــه قط ــه ب متبرک
هــر ســال بــا شــروع تعطیــات نــوروزی در 
اماکــن متبرکــه شــاخص برگــزار مــی شــود.

ــتان 65  ــرح در آس ــن ط ــزاری ای  وی از برگ
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــاخص اس ــزاده ش ــه و امام ــه متبرک بقع
ــر  ــون زائ ــک میلی ــه ی ــب ب ــرح قری ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
ــان  ــتان کرم ــه اس ــن متبرک ــوروزی از اماک ــگر ن و گردش
ــزار  ــش از 146 ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــد کردن بازدی
نفــر از خدمــات ارایــه شــده توســط هیــأت أمنــاء و بقــاع 

ــدند.  ــد ش ــره من ــه به متبرک
وی ادامــه داد: طــرح آرامــش بهــاری از 2۸ اســفند ســال 
گذشــته بــا راه انــدازی 26 خیمــه معرفــت در قالــب غرفــه 
ــودکان،  ــی ک ــواده، نقاش ــاوره خان ــی، مش ــای فرهنگ ه
ــی  ــد روحان ــور یکص ــانه ای و حض ــد رس ــخنرانی چن س
مبلــغ بومــی و اعزامــی در جــوار امامــزاگان شــاخص اجــرا 

شــد.
 مســئول روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــت  ــه هم ــوروز ب ــام ن ــرد: در ای ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
واقفــان خیراندیــش کرمانــی شــش مــورد وقــف جدیــد بــا 

ــد. ــق ش ــتان محق ــف در اس ــات مختل نی

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــوروزی از 2۸  ــافر ن ــزار مس ــون و 19 ه ــت: دو میلی ــان گف کرم
ــن  ــه ای ــاری ب ــال ج ــن س ــا 13 فروردی ــته ت ــال گذش ــفند س اس
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای ــد. محم ــفر کردن ــتان س اس
اســتان کرمــان ســال گذشــته میزبــان یــک میلیــون و 500 هــزار 
مســافر نــوروزی بــود افــزود: ایــن آمــار در نوروز ســال جــاری 30 
درصــد افزایــش داشــته اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 700 هزار 
مســافر نــوروزی طــی ســال جــاری حداقــل یــک شــب در کرمــان 
اقامــت داشــته انــد. وی ادامــه داد: مســافران نــوروزی کرمــان طی 
ــد از اماکــن  ســال جــاری بیــش از دو میلیــون و 260 هــزار بازدی
تاریخــی ایــن اســتان انجــام داده انــد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
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بیــش از 940 هــزار نفــر از جاذبــه هــای طبیعــی و ســایت باســتان 
ــد. ــرده ان ــدن ک ــتان دی ــن اس ــی ای ــی و تاریخ شناس

ــتی در  ــع دس ــگاه صنای ــت 11 نمایش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــن ای ــز در ای ــر نی ــزار نف ــن 720 ه ــه داد: همچنی ــان ادام کرم
بــه نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی ایــن اســتان مراجعــه کــرده 
انــد. وفایــی افــزود: اقامــت مســافران نــوروزی در ســتاد اســکان 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نــوروز ســال جــاری هشــت 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــات  ــوروزی در تاسیس ــافران ن ــت مس ــرد: اقام ــح ک وی تصری
ــش  ــد افزای ــدود 13 درص ــز ح ــان نی ــتان کرم ــگری اس گردش
ــان  ــتان کرم ــوروزی اس ــافران ن ــت: مس ــت.  وی گف ــته اس داش
در ســال جــاری 30 درصــد بیــش از مــدت مشــابه ســال قبــل از 

ــد. ــرده ان ــد ک ــان بازدی ــتان کرم ــگری اس ــن گردش اماک

 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان افــزود: بــازار کرمــان بــا بیــش از 220 هــزار بازدیدکننــده 
در ایــام نــوروز ســال جــاری بیشــترین آمــار بازدیــد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. وی اظهــار کــرد: بــاغ شــاهزاده ماهــان نیــز 
بــا بیــش از 105 هــزار بازدیدکننــده رتبــه دوم و حمــام گنجعلیخان 
ــوروز  ــدگان ن ــار بازدیدکنن ــوم آم ــه س ــر در رتب ــزار نف ــا70 ه ب
ســال جــاری قــرار دارد. وفایــی گفــت: بیــش از 55 هــزار 
ــد  ــم بازدی ــم ب ــاری از ارگ قدی ــال ج ــوروز س ــی ن ــگر ط گردش
ــوم  ــه س ــی را در رتب ــکان تاریخ ــن م ــار ای ــن آم ــه ای ــد ک کردن

ــت.   ــرار داده اس ــدگان ق ــداد بازدیدکنن تع
ــز در  ــان کــرد: روســتای صخــره ای و دســتکند میمنــد نی وی بی
نــوروز ســال جــاری مــورد بازدیــد بیــش از 30 هــزار نفــر قــرار 
ــا 23 شهرســتان بیــش  ــان ب ــاور کرم ــه اســت. اســتان پهن گرفت
از هفــت هــزار اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 
ــاهزاده  ــاغ ش ــم، ب ــی ب ــر ارگ تاریخ ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب اث
ــی هســتند. ی  ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد ثبــت جهان

ــت. ــوردار اس ــگران برخ و گردش
.

بازدید نوروزی یک میلیون نفر
 از اماکن متبرکه کرمان

دو میلیون مسافر نوروزی 
در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

 

ــاف  ــی اداره کل اوق ــط عموم ــئول رواب مس
ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــور خیری و ام
تعطیــات نــوروزی امســال قریــب بــه 
ــزادگان  ــارت امام ــه زی ــر ب ــون نف ــک میلی ی
ــدند.  ــرف ش ــتان مش ــه اس ــن متبرک و اماک

روح اهلل رســتمی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن ســال اجــرای 
ــرد:  ــار ک ــوروزی اظه ــات ن ــژه تعطی ــاری وی ــش به ــرح آرام ط

ایــن طــرح در راســتای تبدیــل اماکــن 
ــگری  ــی و گردش ــب فرهنگ ــه قط ــه ب متبرک
هــر ســال بــا شــروع تعطیــات نــوروزی در 
اماکــن متبرکــه شــاخص برگــزار مــی شــود.
ــتان 65  ــرح در آس ــن ط ــزاری ای  وی از برگ
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــاخص اس ــزاده ش ــه و امام ــه متبرک بقع
ــر  ــون زائ ــک میلی ــه ی ــب ب ــرح قری ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
ــان  ــتان کرم ــه اس ــن متبرک ــوروزی از اماک ــگر ن و گردش
ــزار  ــش از 146 ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــد کردن بازدی
نفــر از خدمــات ارایــه شــده توســط هیــأت أمنــاء و بقــاع 

ــدند.  ــد ش ــره من ــه به متبرک
وی ادامــه داد: طــرح آرامــش بهــاری از 2۸ اســفند ســال 
گذشــته بــا راه انــدازی 26 خیمــه معرفــت در قالــب غرفــه 
ــودکان،  ــی ک ــواده، نقاش ــاوره خان ــی، مش ــای فرهنگ ه
ــی  ــد روحان ــور یکص ــانه ای و حض ــد رس ــخنرانی چن س
مبلــغ بومــی و اعزامــی در جــوار امامــزاگان شــاخص اجــرا 

شــد.
 مســئول روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــت  ــه هم ــوروز ب ــام ن ــرد: در ای ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
واقفــان خیراندیــش کرمانــی شــش مــورد وقــف جدیــد بــا 

ــد. ــق ش ــتان محق ــف در اس ــات مختل نی

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــوروزی از 2۸  ــافر ن ــزار مس ــون و 19 ه ــت: دو میلی ــان گف کرم
ــن  ــه ای ــاری ب ــال ج ــن س ــا 13 فروردی ــته ت ــال گذش ــفند س اس
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای ــد. محم ــفر کردن ــتان س اس
اســتان کرمــان ســال گذشــته میزبــان یــک میلیــون و 500 هــزار 
مســافر نــوروزی بــود افــزود: ایــن آمــار در نوروز ســال جــاری 30 
درصــد افزایــش داشــته اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 700 هزار 
مســافر نــوروزی طــی ســال جــاری حداقــل یــک شــب در کرمــان 
اقامــت داشــته انــد. وی ادامــه داد: مســافران نــوروزی کرمــان طی 
ــد از اماکــن  ســال جــاری بیــش از دو میلیــون و 260 هــزار بازدی
تاریخــی ایــن اســتان انجــام داده انــد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
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بیــش از 940 هــزار نفــر از جاذبــه هــای طبیعــی و ســایت باســتان 
ــد. ــرده ان ــدن ک ــتان دی ــن اس ــی ای ــی و تاریخ شناس

ــتی در  ــع دس ــگاه صنای ــت 11 نمایش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــن ای ــز در ای ــر نی ــزار نف ــن 720 ه ــه داد: همچنی ــان ادام کرم
بــه نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی ایــن اســتان مراجعــه کــرده 
انــد. وفایــی افــزود: اقامــت مســافران نــوروزی در ســتاد اســکان 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نــوروز ســال جــاری هشــت 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــات  ــوروزی در تاسیس ــافران ن ــت مس ــرد: اقام ــح ک وی تصری
ــش  ــد افزای ــدود 13 درص ــز ح ــان نی ــتان کرم ــگری اس گردش
ــان  ــتان کرم ــوروزی اس ــافران ن ــت: مس ــت.  وی گف ــته اس داش
در ســال جــاری 30 درصــد بیــش از مــدت مشــابه ســال قبــل از 

ــد. ــرده ان ــد ک ــان بازدی ــتان کرم ــگری اس ــن گردش اماک

 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان افــزود: بــازار کرمــان بــا بیــش از 220 هــزار بازدیدکننــده 
در ایــام نــوروز ســال جــاری بیشــترین آمــار بازدیــد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. وی اظهــار کــرد: بــاغ شــاهزاده ماهــان نیــز 
بــا بیــش از 105 هــزار بازدیدکننــده رتبــه دوم و حمــام گنجعلیخان 
ــوروز  ــدگان ن ــار بازدیدکنن ــوم آم ــه س ــر در رتب ــزار نف ــا70 ه ب
ســال جــاری قــرار دارد. وفایــی گفــت: بیــش از 55 هــزار 
ــد  ــم بازدی ــم ب ــاری از ارگ قدی ــال ج ــوروز س ــی ن ــگر ط گردش
ــوم  ــه س ــی را در رتب ــکان تاریخ ــن م ــار ای ــن آم ــه ای ــد ک کردن

ــت.   ــرار داده اس ــدگان ق ــداد بازدیدکنن تع
ــز در  ــان کــرد: روســتای صخــره ای و دســتکند میمنــد نی وی بی
نــوروز ســال جــاری مــورد بازدیــد بیــش از 30 هــزار نفــر قــرار 
ــا 23 شهرســتان بیــش  ــان ب ــاور کرم ــه اســت. اســتان پهن گرفت
از هفــت هــزار اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 
ــاهزاده  ــاغ ش ــم، ب ــی ب ــر ارگ تاریخ ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب اث
ــی هســتند. ی  ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد ثبــت جهان

ــت. ــوردار اس ــگران برخ و گردش
.
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ــاف  ــی اداره کل اوق ــط عموم ــئول رواب مس
ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــور خیری و ام
تعطیــات نــوروزی امســال قریــب بــه 
ــزادگان  ــارت امام ــه زی ــر ب ــون نف ــک میلی ی
ــدند.  ــرف ش ــتان مش ــه اس ــن متبرک و اماک

روح اهلل رســتمی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن ســال اجــرای 
ــرد:  ــار ک ــوروزی اظه ــات ن ــژه تعطی ــاری وی ــش به ــرح آرام ط

ایــن طــرح در راســتای تبدیــل اماکــن 
ــگری  ــی و گردش ــب فرهنگ ــه قط ــه ب متبرک
هــر ســال بــا شــروع تعطیــات نــوروزی در 
اماکــن متبرکــه شــاخص برگــزار مــی شــود.

ــتان 65  ــرح در آس ــن ط ــزاری ای  وی از برگ
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــاخص اس ــزاده ش ــه و امام ــه متبرک بقع
ــر  ــون زائ ــک میلی ــه ی ــب ب ــرح قری ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
ــان  ــتان کرم ــه اس ــن متبرک ــوروزی از اماک ــگر ن و گردش
ــزار  ــش از 146 ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــد کردن بازدی
نفــر از خدمــات ارایــه شــده توســط هیــأت أمنــاء و بقــاع 

ــدند.  ــد ش ــره من ــه به متبرک
وی ادامــه داد: طــرح آرامــش بهــاری از 2۸ اســفند ســال 
گذشــته بــا راه انــدازی 26 خیمــه معرفــت در قالــب غرفــه 
ــودکان،  ــی ک ــواده، نقاش ــاوره خان ــی، مش ــای فرهنگ ه
ــی  ــد روحان ــور یکص ــانه ای و حض ــد رس ــخنرانی چن س
مبلــغ بومــی و اعزامــی در جــوار امامــزاگان شــاخص اجــرا 

شــد.
 مســئول روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــت  ــه هم ــوروز ب ــام ن ــرد: در ای ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
واقفــان خیراندیــش کرمانــی شــش مــورد وقــف جدیــد بــا 

ــد. ــق ش ــتان محق ــف در اس ــات مختل نی

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــوروزی از 2۸  ــافر ن ــزار مس ــون و 19 ه ــت: دو میلی ــان گف کرم
ــن  ــه ای ــاری ب ــال ج ــن س ــا 13 فروردی ــته ت ــال گذش ــفند س اس
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای ــد. محم ــفر کردن ــتان س اس
اســتان کرمــان ســال گذشــته میزبــان یــک میلیــون و 500 هــزار 
مســافر نــوروزی بــود افــزود: ایــن آمــار در نوروز ســال جــاری 30 
درصــد افزایــش داشــته اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 700 هزار 
مســافر نــوروزی طــی ســال جــاری حداقــل یــک شــب در کرمــان 
اقامــت داشــته انــد. وی ادامــه داد: مســافران نــوروزی کرمــان طی 
ــد از اماکــن  ســال جــاری بیــش از دو میلیــون و 260 هــزار بازدی
تاریخــی ایــن اســتان انجــام داده انــد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 

صنایــع دســتی 
گردشــگری  و 
گفــت:  کرمــان 
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بیــش از 940 هــزار نفــر از جاذبــه هــای طبیعــی و ســایت باســتان 
ــد. ــرده ان ــدن ک ــتان دی ــن اس ــی ای ــی و تاریخ شناس

ــتی در  ــع دس ــگاه صنای ــت 11 نمایش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــن ای ــز در ای ــر نی ــزار نف ــن 720 ه ــه داد: همچنی ــان ادام کرم
بــه نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی ایــن اســتان مراجعــه کــرده 
انــد. وفایــی افــزود: اقامــت مســافران نــوروزی در ســتاد اســکان 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نــوروز ســال جــاری هشــت 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــات  ــوروزی در تاسیس ــافران ن ــت مس ــرد: اقام ــح ک وی تصری
ــش  ــد افزای ــدود 13 درص ــز ح ــان نی ــتان کرم ــگری اس گردش
ــان  ــتان کرم ــوروزی اس ــافران ن ــت: مس ــت.  وی گف ــته اس داش
در ســال جــاری 30 درصــد بیــش از مــدت مشــابه ســال قبــل از 

ــد. ــرده ان ــد ک ــان بازدی ــتان کرم ــگری اس ــن گردش اماک

 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان افــزود: بــازار کرمــان بــا بیــش از 220 هــزار بازدیدکننــده 
در ایــام نــوروز ســال جــاری بیشــترین آمــار بازدیــد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. وی اظهــار کــرد: بــاغ شــاهزاده ماهــان نیــز 
بــا بیــش از 105 هــزار بازدیدکننــده رتبــه دوم و حمــام گنجعلیخان 
ــوروز  ــدگان ن ــار بازدیدکنن ــوم آم ــه س ــر در رتب ــزار نف ــا70 ه ب
ســال جــاری قــرار دارد. وفایــی گفــت: بیــش از 55 هــزار 
ــد  ــم بازدی ــم ب ــاری از ارگ قدی ــال ج ــوروز س ــی ن ــگر ط گردش
ــوم  ــه س ــی را در رتب ــکان تاریخ ــن م ــار ای ــن آم ــه ای ــد ک کردن

ــت.   ــرار داده اس ــدگان ق ــداد بازدیدکنن تع
ــز در  ــان کــرد: روســتای صخــره ای و دســتکند میمنــد نی وی بی
نــوروز ســال جــاری مــورد بازدیــد بیــش از 30 هــزار نفــر قــرار 
ــا 23 شهرســتان بیــش  ــان ب ــاور کرم ــه اســت. اســتان پهن گرفت
از هفــت هــزار اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 
ــاهزاده  ــاغ ش ــم، ب ــی ب ــر ارگ تاریخ ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب اث
ــی هســتند. ی  ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد ثبــت جهان

ــت. ــوردار اس ــگران برخ و گردش
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ــاف  ــی اداره کل اوق ــط عموم ــئول رواب مس
ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــور خیری و ام
تعطیــات نــوروزی امســال قریــب بــه 
ــزادگان  ــارت امام ــه زی ــر ب ــون نف ــک میلی ی
ــدند.  ــرف ش ــتان مش ــه اس ــن متبرک و اماک

روح اهلل رســتمی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن ســال اجــرای 
ــرد:  ــار ک ــوروزی اظه ــات ن ــژه تعطی ــاری وی ــش به ــرح آرام ط

ایــن طــرح در راســتای تبدیــل اماکــن 
ــگری  ــی و گردش ــب فرهنگ ــه قط ــه ب متبرک
هــر ســال بــا شــروع تعطیــات نــوروزی در 
اماکــن متبرکــه شــاخص برگــزار مــی شــود.

ــتان 65  ــرح در آس ــن ط ــزاری ای  وی از برگ
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــاخص اس ــزاده ش ــه و امام ــه متبرک بقع
ــر  ــون زائ ــک میلی ــه ی ــب ب ــرح قری ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
ــان  ــتان کرم ــه اس ــن متبرک ــوروزی از اماک ــگر ن و گردش
ــزار  ــش از 146 ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــد کردن بازدی
نفــر از خدمــات ارایــه شــده توســط هیــأت أمنــاء و بقــاع 

ــدند.  ــد ش ــره من ــه به متبرک
وی ادامــه داد: طــرح آرامــش بهــاری از 2۸ اســفند ســال 
گذشــته بــا راه انــدازی 26 خیمــه معرفــت در قالــب غرفــه 
ــودکان،  ــی ک ــواده، نقاش ــاوره خان ــی، مش ــای فرهنگ ه
ــی  ــد روحان ــور یکص ــانه ای و حض ــد رس ــخنرانی چن س
مبلــغ بومــی و اعزامــی در جــوار امامــزاگان شــاخص اجــرا 

شــد.
 مســئول روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــت  ــه هم ــوروز ب ــام ن ــرد: در ای ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
واقفــان خیراندیــش کرمانــی شــش مــورد وقــف جدیــد بــا 

ــد. ــق ش ــتان محق ــف در اس ــات مختل نی

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــوروزی از 2۸  ــافر ن ــزار مس ــون و 19 ه ــت: دو میلی ــان گف کرم
ــن  ــه ای ــاری ب ــال ج ــن س ــا 13 فروردی ــته ت ــال گذش ــفند س اس
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای ــد. محم ــفر کردن ــتان س اس
اســتان کرمــان ســال گذشــته میزبــان یــک میلیــون و 500 هــزار 
مســافر نــوروزی بــود افــزود: ایــن آمــار در نوروز ســال جــاری 30 
درصــد افزایــش داشــته اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 700 هزار 
مســافر نــوروزی طــی ســال جــاری حداقــل یــک شــب در کرمــان 
اقامــت داشــته انــد. وی ادامــه داد: مســافران نــوروزی کرمــان طی 
ــد از اماکــن  ســال جــاری بیــش از دو میلیــون و 260 هــزار بازدی
تاریخــی ایــن اســتان انجــام داده انــد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 

صنایــع دســتی 
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بیــش از 940 هــزار نفــر از جاذبــه هــای طبیعــی و ســایت باســتان 
ــد. ــرده ان ــدن ک ــتان دی ــن اس ــی ای ــی و تاریخ شناس

ــتی در  ــع دس ــگاه صنای ــت 11 نمایش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــن ای ــز در ای ــر نی ــزار نف ــن 720 ه ــه داد: همچنی ــان ادام کرم
بــه نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی ایــن اســتان مراجعــه کــرده 
انــد. وفایــی افــزود: اقامــت مســافران نــوروزی در ســتاد اســکان 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نــوروز ســال جــاری هشــت 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــات  ــوروزی در تاسیس ــافران ن ــت مس ــرد: اقام ــح ک وی تصری
ــش  ــد افزای ــدود 13 درص ــز ح ــان نی ــتان کرم ــگری اس گردش
ــان  ــتان کرم ــوروزی اس ــافران ن ــت: مس ــت.  وی گف ــته اس داش
در ســال جــاری 30 درصــد بیــش از مــدت مشــابه ســال قبــل از 

ــد. ــرده ان ــد ک ــان بازدی ــتان کرم ــگری اس ــن گردش اماک

 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان افــزود: بــازار کرمــان بــا بیــش از 220 هــزار بازدیدکننــده 
در ایــام نــوروز ســال جــاری بیشــترین آمــار بازدیــد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. وی اظهــار کــرد: بــاغ شــاهزاده ماهــان نیــز 
بــا بیــش از 105 هــزار بازدیدکننــده رتبــه دوم و حمــام گنجعلیخان 
ــوروز  ــدگان ن ــار بازدیدکنن ــوم آم ــه س ــر در رتب ــزار نف ــا70 ه ب
ســال جــاری قــرار دارد. وفایــی گفــت: بیــش از 55 هــزار 
ــد  ــم بازدی ــم ب ــاری از ارگ قدی ــال ج ــوروز س ــی ن ــگر ط گردش
ــوم  ــه س ــی را در رتب ــکان تاریخ ــن م ــار ای ــن آم ــه ای ــد ک کردن

ــت.   ــرار داده اس ــدگان ق ــداد بازدیدکنن تع
ــز در  ــان کــرد: روســتای صخــره ای و دســتکند میمنــد نی وی بی
نــوروز ســال جــاری مــورد بازدیــد بیــش از 30 هــزار نفــر قــرار 
ــا 23 شهرســتان بیــش  ــان ب ــاور کرم ــه اســت. اســتان پهن گرفت
از هفــت هــزار اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 
ــاهزاده  ــاغ ش ــم، ب ــی ب ــر ارگ تاریخ ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب اث
ــی هســتند. ی  ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد ثبــت جهان

ــت. ــوردار اس ــگران برخ و گردش
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ــاف  ــی اداره کل اوق ــط عموم ــئول رواب مس
ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــور خیری و ام
تعطیــات نــوروزی امســال قریــب بــه 
ــزادگان  ــارت امام ــه زی ــر ب ــون نف ــک میلی ی
ــدند.  ــرف ش ــتان مش ــه اس ــن متبرک و اماک

روح اهلل رســتمی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن ســال اجــرای 
ــرد:  ــار ک ــوروزی اظه ــات ن ــژه تعطی ــاری وی ــش به ــرح آرام ط

ایــن طــرح در راســتای تبدیــل اماکــن 
ــگری  ــی و گردش ــب فرهنگ ــه قط ــه ب متبرک
هــر ســال بــا شــروع تعطیــات نــوروزی در 
اماکــن متبرکــه شــاخص برگــزار مــی شــود.

ــتان 65  ــرح در آس ــن ط ــزاری ای  وی از برگ
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــاخص اس ــزاده ش ــه و امام ــه متبرک بقع
ــر  ــون زائ ــک میلی ــه ی ــب ب ــرح قری ــن ط ــرای ای ــتای اج در راس
ــان  ــتان کرم ــه اس ــن متبرک ــوروزی از اماک ــگر ن و گردش
ــزار  ــش از 146 ه ــداد بی ــن تع ــه از ای ــد ک ــد کردن بازدی
نفــر از خدمــات ارایــه شــده توســط هیــأت أمنــاء و بقــاع 

ــدند.  ــد ش ــره من ــه به متبرک
وی ادامــه داد: طــرح آرامــش بهــاری از 2۸ اســفند ســال 
گذشــته بــا راه انــدازی 26 خیمــه معرفــت در قالــب غرفــه 
ــودکان،  ــی ک ــواده، نقاش ــاوره خان ــی، مش ــای فرهنگ ه
ــی  ــد روحان ــور یکص ــانه ای و حض ــد رس ــخنرانی چن س
مبلــغ بومــی و اعزامــی در جــوار امامــزاگان شــاخص اجــرا 

شــد.
 مســئول روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــت  ــه هم ــوروز ب ــام ن ــرد: در ای ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
واقفــان خیراندیــش کرمانــی شــش مــورد وقــف جدیــد بــا 

ــد. ــق ش ــتان محق ــف در اس ــات مختل نی

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــوروزی از 2۸  ــافر ن ــزار مس ــون و 19 ه ــت: دو میلی ــان گف کرم
ــن  ــه ای ــاری ب ــال ج ــن س ــا 13 فروردی ــته ت ــال گذش ــفند س اس
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای ــد. محم ــفر کردن ــتان س اس
اســتان کرمــان ســال گذشــته میزبــان یــک میلیــون و 500 هــزار 
مســافر نــوروزی بــود افــزود: ایــن آمــار در نوروز ســال جــاری 30 
درصــد افزایــش داشــته اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 700 هزار 
مســافر نــوروزی طــی ســال جــاری حداقــل یــک شــب در کرمــان 
اقامــت داشــته انــد. وی ادامــه داد: مســافران نــوروزی کرمــان طی 
ــد از اماکــن  ســال جــاری بیــش از دو میلیــون و 260 هــزار بازدی
تاریخــی ایــن اســتان انجــام داده انــد. مدیــرکل میــراث فرهنگی، 

صنایــع دســتی 
گردشــگری  و 
گفــت:  کرمــان 
گردشــگر   620
نــوروز  در  نیــز 
جــاری  ســال 
و  هــا  مــوزه  از 

بیــش از 940 هــزار نفــر از جاذبــه هــای طبیعــی و ســایت باســتان 
ــد. ــرده ان ــدن ک ــتان دی ــن اس ــی ای ــی و تاریخ شناس

ــتی در  ــع دس ــگاه صنای ــت 11 نمایش ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــن ای ــز در ای ــر نی ــزار نف ــن 720 ه ــه داد: همچنی ــان ادام کرم
بــه نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی ایــن اســتان مراجعــه کــرده 
انــد. وفایــی افــزود: اقامــت مســافران نــوروزی در ســتاد اســکان 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در نــوروز ســال جــاری هشــت 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــات  ــوروزی در تاسیس ــافران ن ــت مس ــرد: اقام ــح ک وی تصری
ــش  ــد افزای ــدود 13 درص ــز ح ــان نی ــتان کرم ــگری اس گردش
ــان  ــتان کرم ــوروزی اس ــافران ن ــت: مس ــت.  وی گف ــته اس داش
در ســال جــاری 30 درصــد بیــش از مــدت مشــابه ســال قبــل از 

ــد. ــرده ان ــد ک ــان بازدی ــتان کرم ــگری اس ــن گردش اماک

 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان افــزود: بــازار کرمــان بــا بیــش از 220 هــزار بازدیدکننــده 
در ایــام نــوروز ســال جــاری بیشــترین آمــار بازدیــد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. وی اظهــار کــرد: بــاغ شــاهزاده ماهــان نیــز 
بــا بیــش از 105 هــزار بازدیدکننــده رتبــه دوم و حمــام گنجعلیخان 
ــوروز  ــدگان ن ــار بازدیدکنن ــوم آم ــه س ــر در رتب ــزار نف ــا70 ه ب
ســال جــاری قــرار دارد. وفایــی گفــت: بیــش از 55 هــزار 
ــد  ــم بازدی ــم ب ــاری از ارگ قدی ــال ج ــوروز س ــی ن ــگر ط گردش
ــوم  ــه س ــی را در رتب ــکان تاریخ ــن م ــار ای ــن آم ــه ای ــد ک کردن

ــت.   ــرار داده اس ــدگان ق ــداد بازدیدکنن تع
ــز در  ــان کــرد: روســتای صخــره ای و دســتکند میمنــد نی وی بی
نــوروز ســال جــاری مــورد بازدیــد بیــش از 30 هــزار نفــر قــرار 
ــا 23 شهرســتان بیــش  ــان ب ــاور کرم ــه اســت. اســتان پهن گرفت
از هفــت هــزار اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 
ــاهزاده  ــاغ ش ــم، ب ــی ب ــر ارگ تاریخ ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب اث
ــی هســتند. ی  ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد ثبــت جهان

ــت. ــوردار اس ــگران برخ و گردش
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اســتاندار کرمــان: در ســفر کاروان تدبیــر 
ــزار و  ــه ه ــان س ــتان کرم ــه اس ــد ب و امی
ــی و  ــروژه صنعت ــان پ ــارد توم 500 میلی
ــاح   ــتان افتت ــن اس ــطح ای ــی در س عمران
شــد. علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــی ائم گردهمای
ــوری  ــس جمه ــزود: رئی ــال 95 اف در س
کلنــگ  و  افتتــاح طــرح هــا  ضمــن 
ــا،  ــا علم ــی ب ــا، دیدارهای ــروژه ه ــی پ زن
نخبــگان و دانشــگاهیان داشــتند. وی 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــرد: در س ــان ک بی
ــتان  ــعه ای در اس ــزرگ توس ــرح ب 36 ط
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک ــاح ش ــان افتت کرم
شهرســتان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــت  ــی در دول ــارات خوب ــت: اعتب وی گف
توافــق شــده اســت و رقــم خوبــی بــرای 
ــد.  ــی یاب ــاص م ــا اختص ــل مصاه تکمی
ــوب  ــه داد: در جن ــان ادام ــتاندار کرم اس
ــی  اســتان کرمــان نیــز پــروژه هــای خوب
تعییــن شــده و جزئیــان آن متعاقبــا 
اعــام مــی شــود. وی اظهــار کــرد: خــط 
ــیرجان در  ــیر و س ــان - بردس ــی کرم ریل
ــی  ــگ زن ــوری کلن ــت جمه ــفر ریاس س
ــت.  ــده اس ــد ش ــز منعق ــرارداد آن نی و ق
ــی  ــرز هوای ــاد م ــه ایج ــینی ب رزم حس
جیرفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
ــک  ــه کم ــن منطق ــادی ای ــق اقتص ــه رون ب
ــرد: در  ــان ک ــد. وی بی ــی کن ــایانی م ش
ســفر ریاســت جمهــوری خــط انتقــال آب 
از بهشــت آبــاد بــه اســتان کرمــان کلنــگ 
زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد که 
ــوزه  ــزود: در ح ــت. وی اف ــی اس کار بزرگ

انتقــال آب از خلیــج فــارس نیــز مطالعــات پایــان یافتــه اســت. 
ــی ام  ــی ب ــتگاه دوم ت ــه زودی دس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه  ــل آب از ســد صفــارود آغــاز ب حفــاری در طــرح احــداث تون
کار مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
تاکنــون 26 ســفر اســتانی بــا هیــات وزیــران انجــام داده اســت 
ادامــه داد: 21 اردیبهشــت مــاه کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
کرمــان وارد کرمــان شــد و  بــا اســتقبال بــی نظیــر همشــهریان 
ــاه  ــدت 30 م ــت: در م ــینی گف ــت. رزم حس ــرار گرف ــدر ق گرانق
خدمتگــزاری در اســتان کرمــان مــی توانــم اعــام کنــم کــه در 
حــد تــوان خــود بــا همــکاری همــکاران دلســوز بــرای خدمــت 
ــت  ــم والی ــرد: معتقدی ــان ک ــرده ام. وی بی ــاش ک ــردم ت ــه م ب
ــعه را  ــور در راه توس ــرفت کش ــداری و پیش ــت، پای ــداری، امنی م
تضمیــن کنــد و بــر همیــن اســاس شــعار والیــت و توســعه بــرای 
ــز  ــی نی ــور همدل ــاس آن منش ــاب و براس ــان انتخ ــتان کرم اس
ــتان  ــت: در اس ــت. وی گف ــده اس ــن ش ــان تدوی ــتان کرم در اس
کرمــان شــاهد مشــارکت 63 درصــدی مــردم در انتخابــات هفتــم 
ــال  ــات در کم ــن انتخاب ــه ای ــم ک ــته بودی ــال گذش ــفند س اس
ســامت و امنیــت برگــزار شــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ایــده 
ــی در  ــای خوب ــروژه ه ــه پ ــر ب ــادی منج ــعه اقتص ــث توس مثل
ــده  ــور ای ــطح کش ــار در س ــتین ب ــده و نخس ــان ش ــتان کرم اس
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ش
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــاری کش ــه افتخ ــرح ب ط
ــی، راه  ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــرای ای ــاس اج ــر اس ب

قلعــه گنــج در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــن  ــعه ای ــا توس ــت و ب ــده اس ــدا ش پی
ــراف آن  ــای اط ــتان ه ــتان، شهرس شهرس
ــه  ــرفت ب ــعه و پیش ــیر توس ــز در مس نی
حرکــت در خواهنــد آمــد. وی اظهــار 
کــرد: حرکــت هــای توســعه ای در اســتان 
ــی رخ  ــر اســاس وحــدت و همدل کرمــان ب
ــا  ــینی، ب ــه رزم حس ــه گفت ــت. ب داده اس
ــفره  ــر آب در س ــون لیت ــاران آب 356 میلی ــرح همی ــرای ط اج
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــداز ش ــس ان ــتان پ ــی اس ــر زمین ــای زی ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوده اســت. اســتاندار کرمــان  ــت ب ــزرگ دول طــرح از کارهــای ب
ــتان  ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس ــزار تخ ــک ه ــش ی ــه افزای ب
ــای  ــت ه ــش تخ ــدد افزای ــزود: درص ــرد و اف ــاره ک ــان اش کرم
بیمارســتانی و جبــران کمبودهــای موجــود در ایــن زمینــه 
ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب هس
ــت  ــده اس ــاح ش ــان افتت ــتان کرم ــرح در اس ــان ط ــارد توم میلی
ــت،  ــدن خدم ــا دی ــد و ب ــی بینن ــا را م ــت ه ــردم خدم ــت: م گف
ــد. رزم  ــی یاب ــش م ــود افزای ــزاران خ ــه خدمتگ ــا ب ــاد آنه اعتم
ــه دنبــال مدیریــت جناحــی  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب حســینی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــران نظام ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه ــتیم اف نیس
ــوزه  ــرد و در ح ــاد ک ــی ایج ــه موفق ــردم کارنام ــرای م ــد ب بای
اقتصــاد فرهنگــی کارنامــه چندانــی نداشــته ایــم کــه بایــد در 
ــات  ــیم. وی از اقدام ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــه ت ــن زمین ای
ــرد  ــر ک ــان تقدی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــاد و خان ــح آب ــاغ فت ــازی ب ــت: بازس و گف
ــی در  ــوده کــه نتایــج خوب ــن اقدامــات ب ــه ای رفســنجان از جمل
ــار  ــذارد. وی اظه ــی گ ــا م ــر ج ــگری ب ــتغال و گردش ــوزه اش ح
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــت ب ــن فرص ــگری بهتری ــرد: گردش ک
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــای اس ــت ه ــد از ظرفی ــت و بای اس

ــود. ــتفاده ش ــتر اس ــه بیش هرچ

افتتاح 3500 میلیارد 
تومان پروژه در سفر 
رئیس جمهوری به 

کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

اســتاندار کرمــان: در ســفر کاروان تدبیــر  
ــزار و  ــه ه ــان س ــتان کرم ــه اس ــد ب و امی
ــی و  ــروژه صنعت ــان پ ــارد توم 500 میلی
ــاح   ــتان افتت ــن اس ــطح ای ــی در س عمران
شــد. علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــی ائم گردهمای
ــوری  ــس جمه ــزود: رئی ــال 95 اف در س
کلنــگ  و  افتتــاح طــرح هــا  ضمــن 
ــا،  ــا علم ــی ب ــا، دیدارهای ــروژه ه ــی پ زن
نخبــگان و دانشــگاهیان داشــتند. وی 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــرد: در س ــان ک بی
ــتان  ــعه ای در اس ــزرگ توس ــرح ب 36 ط
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک ــاح ش ــان افتت کرم
شهرســتان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــت  ــی در دول ــارات خوب ــت: اعتب وی گف
توافــق شــده اســت و رقــم خوبــی بــرای 
ــد.  ــی یاب ــاص م ــا اختص ــل مصاه تکمی
ــوب  ــه داد: در جن ــان ادام ــتاندار کرم اس
ــی  اســتان کرمــان نیــز پــروژه هــای خوب
تعییــن شــده و جزئیــان آن متعاقبــا 
اعــام مــی شــود. وی اظهــار کــرد: خــط 
ــیرجان در  ــیر و س ــان - بردس ــی کرم ریل
ــی  ــگ زن ــوری کلن ــت جمه ــفر ریاس س
ــت.  ــده اس ــد ش ــز منعق ــرارداد آن نی و ق
ــی  ــرز هوای ــاد م ــه ایج ــینی ب رزم حس
جیرفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
ــک  ــه کم ــن منطق ــادی ای ــق اقتص ــه رون ب
ــرد: در  ــان ک ــد. وی بی ــی کن ــایانی م ش
ســفر ریاســت جمهــوری خــط انتقــال آب 
از بهشــت آبــاد بــه اســتان کرمــان کلنــگ 
زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد که 
ــوزه  ــزود: در ح ــت. وی اف ــی اس کار بزرگ

انتقــال آب از خلیــج فــارس نیــز مطالعــات پایــان یافتــه اســت. 
ــی ام  ــی ب ــتگاه دوم ت ــه زودی دس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه  ــل آب از ســد صفــارود آغــاز ب حفــاری در طــرح احــداث تون
کار مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
تاکنــون 26 ســفر اســتانی بــا هیــات وزیــران انجــام داده اســت 
ادامــه داد: 21 اردیبهشــت مــاه کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
کرمــان وارد کرمــان شــد و  بــا اســتقبال بــی نظیــر همشــهریان 
ــاه  ــدت 30 م ــت: در م ــینی گف ــت. رزم حس ــرار گرف ــدر ق گرانق
خدمتگــزاری در اســتان کرمــان مــی توانــم اعــام کنــم کــه در 
حــد تــوان خــود بــا همــکاری همــکاران دلســوز بــرای خدمــت 
ــت  ــم والی ــرد: معتقدی ــان ک ــرده ام. وی بی ــاش ک ــردم ت ــه م ب
ــعه را  ــور در راه توس ــرفت کش ــداری و پیش ــت، پای ــداری، امنی م
تضمیــن کنــد و بــر همیــن اســاس شــعار والیــت و توســعه بــرای 
ــز  ــی نی ــور همدل ــاس آن منش ــاب و براس ــان انتخ ــتان کرم اس
ــتان  ــت: در اس ــت. وی گف ــده اس ــن ش ــان تدوی ــتان کرم در اس
کرمــان شــاهد مشــارکت 63 درصــدی مــردم در انتخابــات هفتــم 
ــال  ــات در کم ــن انتخاب ــه ای ــم ک ــته بودی ــال گذش ــفند س اس
ســامت و امنیــت برگــزار شــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ایــده 
ــی در  ــای خوب ــروژه ه ــه پ ــر ب ــادی منج ــعه اقتص ــث توس مثل
ــده  ــور ای ــطح کش ــار در س ــتین ب ــده و نخس ــان ش ــتان کرم اس
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ش
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــاری کش ــه افتخ ــرح ب ط
ــی، راه  ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــرای ای ــاس اج ــر اس ب

قلعــه گنــج در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــن  ــعه ای ــا توس ــت و ب ــده اس ــدا ش پی
ــراف آن  ــای اط ــتان ه ــتان، شهرس شهرس
ــه  ــرفت ب ــعه و پیش ــیر توس ــز در مس نی
حرکــت در خواهنــد آمــد. وی اظهــار 
کــرد: حرکــت هــای توســعه ای در اســتان 
ــی رخ  ــر اســاس وحــدت و همدل کرمــان ب
ــا  ــینی، ب ــه رزم حس ــه گفت ــت. ب داده اس
ــفره  ــر آب در س ــون لیت ــاران آب 356 میلی ــرح همی ــرای ط اج
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــداز ش ــس ان ــتان پ ــی اس ــر زمین ــای زی ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوده اســت. اســتاندار کرمــان  ــت ب ــزرگ دول طــرح از کارهــای ب
ــتان  ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس ــزار تخ ــک ه ــش ی ــه افزای ب
ــای  ــت ه ــش تخ ــدد افزای ــزود: درص ــرد و اف ــاره ک ــان اش کرم
بیمارســتانی و جبــران کمبودهــای موجــود در ایــن زمینــه 
ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب هس
ــت  ــده اس ــاح ش ــان افتت ــتان کرم ــرح در اس ــان ط ــارد توم میلی
ــت،  ــدن خدم ــا دی ــد و ب ــی بینن ــا را م ــت ه ــردم خدم ــت: م گف
ــد. رزم  ــی یاب ــش م ــود افزای ــزاران خ ــه خدمتگ ــا ب ــاد آنه اعتم
ــه دنبــال مدیریــت جناحــی  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب حســینی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــران نظام ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه ــتیم اف نیس
ــوزه  ــرد و در ح ــاد ک ــی ایج ــه موفق ــردم کارنام ــرای م ــد ب بای
اقتصــاد فرهنگــی کارنامــه چندانــی نداشــته ایــم کــه بایــد در 
ــات  ــیم. وی از اقدام ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــه ت ــن زمین ای
ــرد  ــر ک ــان تقدی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــاد و خان ــح آب ــاغ فت ــازی ب ــت: بازس و گف
ــی در  ــوده کــه نتایــج خوب ــن اقدامــات ب ــه ای رفســنجان از جمل
ــار  ــذارد. وی اظه ــی گ ــا م ــر ج ــگری ب ــتغال و گردش ــوزه اش ح
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــت ب ــن فرص ــگری بهتری ــرد: گردش ک
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــای اس ــت ه ــد از ظرفی ــت و بای اس
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اســتاندار کرمــان: در ســفر کاروان تدبیــر 
ــزار و  ــه ه ــان س ــتان کرم ــه اس ــد ب و امی
ــی و  ــروژه صنعت ــان پ ــارد توم 500 میلی
ــاح   ــتان افتت ــن اس ــطح ای ــی در س عمران
شــد. علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــی ائم گردهمای
ــوری  ــس جمه ــزود: رئی ــال 95 اف در س
کلنــگ  و  افتتــاح طــرح هــا  ضمــن 
ــا،  ــا علم ــی ب ــا، دیدارهای ــروژه ه ــی پ زن
نخبــگان و دانشــگاهیان داشــتند. وی 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــرد: در س ــان ک بی
ــتان  ــعه ای در اس ــزرگ توس ــرح ب 36 ط
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک ــاح ش ــان افتت کرم
شهرســتان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــت  ــی در دول ــارات خوب ــت: اعتب وی گف
توافــق شــده اســت و رقــم خوبــی بــرای 
ــد.  ــی یاب ــاص م ــا اختص ــل مصاه تکمی
ــوب  ــه داد: در جن ــان ادام ــتاندار کرم اس
ــی  اســتان کرمــان نیــز پــروژه هــای خوب
تعییــن شــده و جزئیــان آن متعاقبــا 
اعــام مــی شــود. وی اظهــار کــرد: خــط 
ــیرجان در  ــیر و س ــان - بردس ــی کرم ریل
ــی  ــگ زن ــوری کلن ــت جمه ــفر ریاس س
ــت.  ــده اس ــد ش ــز منعق ــرارداد آن نی و ق
ــی  ــرز هوای ــاد م ــه ایج ــینی ب رزم حس
جیرفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
ــک  ــه کم ــن منطق ــادی ای ــق اقتص ــه رون ب
ــرد: در  ــان ک ــد. وی بی ــی کن ــایانی م ش
ســفر ریاســت جمهــوری خــط انتقــال آب 
از بهشــت آبــاد بــه اســتان کرمــان کلنــگ 
زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد که 
ــوزه  ــزود: در ح ــت. وی اف ــی اس کار بزرگ

انتقــال آب از خلیــج فــارس نیــز مطالعــات پایــان یافتــه اســت. 
ــی ام  ــی ب ــتگاه دوم ت ــه زودی دس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه  ــل آب از ســد صفــارود آغــاز ب حفــاری در طــرح احــداث تون
کار مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
تاکنــون 26 ســفر اســتانی بــا هیــات وزیــران انجــام داده اســت 
ادامــه داد: 21 اردیبهشــت مــاه کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
کرمــان وارد کرمــان شــد و  بــا اســتقبال بــی نظیــر همشــهریان 
ــاه  ــدت 30 م ــت: در م ــینی گف ــت. رزم حس ــرار گرف ــدر ق گرانق
خدمتگــزاری در اســتان کرمــان مــی توانــم اعــام کنــم کــه در 
حــد تــوان خــود بــا همــکاری همــکاران دلســوز بــرای خدمــت 
ــت  ــم والی ــرد: معتقدی ــان ک ــرده ام. وی بی ــاش ک ــردم ت ــه م ب
ــعه را  ــور در راه توس ــرفت کش ــداری و پیش ــت، پای ــداری، امنی م
تضمیــن کنــد و بــر همیــن اســاس شــعار والیــت و توســعه بــرای 
ــز  ــی نی ــور همدل ــاس آن منش ــاب و براس ــان انتخ ــتان کرم اس
ــتان  ــت: در اس ــت. وی گف ــده اس ــن ش ــان تدوی ــتان کرم در اس
کرمــان شــاهد مشــارکت 63 درصــدی مــردم در انتخابــات هفتــم 
ــال  ــات در کم ــن انتخاب ــه ای ــم ک ــته بودی ــال گذش ــفند س اس
ســامت و امنیــت برگــزار شــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ایــده 
ــی در  ــای خوب ــروژه ه ــه پ ــر ب ــادی منج ــعه اقتص ــث توس مثل
ــده  ــور ای ــطح کش ــار در س ــتین ب ــده و نخس ــان ش ــتان کرم اس
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ش
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــاری کش ــه افتخ ــرح ب ط
ــی، راه  ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــرای ای ــاس اج ــر اس ب

قلعــه گنــج در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــن  ــعه ای ــا توس ــت و ب ــده اس ــدا ش پی
ــراف آن  ــای اط ــتان ه ــتان، شهرس شهرس
ــه  ــرفت ب ــعه و پیش ــیر توس ــز در مس نی
حرکــت در خواهنــد آمــد. وی اظهــار 
کــرد: حرکــت هــای توســعه ای در اســتان 
ــی رخ  ــر اســاس وحــدت و همدل کرمــان ب
ــا  ــینی، ب ــه رزم حس ــه گفت ــت. ب داده اس
ــفره  ــر آب در س ــون لیت ــاران آب 356 میلی ــرح همی ــرای ط اج
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــداز ش ــس ان ــتان پ ــی اس ــر زمین ــای زی ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوده اســت. اســتاندار کرمــان  ــت ب ــزرگ دول طــرح از کارهــای ب
ــتان  ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس ــزار تخ ــک ه ــش ی ــه افزای ب
ــای  ــت ه ــش تخ ــدد افزای ــزود: درص ــرد و اف ــاره ک ــان اش کرم
بیمارســتانی و جبــران کمبودهــای موجــود در ایــن زمینــه 
ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب هس
ــت  ــده اس ــاح ش ــان افتت ــتان کرم ــرح در اس ــان ط ــارد توم میلی
ــت،  ــدن خدم ــا دی ــد و ب ــی بینن ــا را م ــت ه ــردم خدم ــت: م گف
ــد. رزم  ــی یاب ــش م ــود افزای ــزاران خ ــه خدمتگ ــا ب ــاد آنه اعتم
ــه دنبــال مدیریــت جناحــی  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب حســینی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــران نظام ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه ــتیم اف نیس
ــوزه  ــرد و در ح ــاد ک ــی ایج ــه موفق ــردم کارنام ــرای م ــد ب بای
اقتصــاد فرهنگــی کارنامــه چندانــی نداشــته ایــم کــه بایــد در 
ــات  ــیم. وی از اقدام ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــه ت ــن زمین ای
ــرد  ــر ک ــان تقدی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــاد و خان ــح آب ــاغ فت ــازی ب ــت: بازس و گف
ــی در  ــوده کــه نتایــج خوب ــن اقدامــات ب ــه ای رفســنجان از جمل
ــار  ــذارد. وی اظه ــی گ ــا م ــر ج ــگری ب ــتغال و گردش ــوزه اش ح
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــت ب ــن فرص ــگری بهتری ــرد: گردش ک
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــای اس ــت ه ــد از ظرفی ــت و بای اس
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اســتاندار کرمــان: در ســفر کاروان تدبیــر 
ــزار و  ــه ه ــان س ــتان کرم ــه اس ــد ب و امی
ــی و  ــروژه صنعت ــان پ ــارد توم 500 میلی
ــاح   ــتان افتت ــن اس ــطح ای ــی در س عمران
شــد. علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــی ائم گردهمای
ــوری  ــس جمه ــزود: رئی ــال 95 اف در س
کلنــگ  و  افتتــاح طــرح هــا  ضمــن 
ــا،  ــا علم ــی ب ــا، دیدارهای ــروژه ه ــی پ زن
نخبــگان و دانشــگاهیان داشــتند. وی 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــرد: در س ــان ک بی
ــتان  ــعه ای در اس ــزرگ توس ــرح ب 36 ط
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک ــاح ش ــان افتت کرم
شهرســتان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــت  ــی در دول ــارات خوب ــت: اعتب وی گف
توافــق شــده اســت و رقــم خوبــی بــرای 
ــد.  ــی یاب ــاص م ــا اختص ــل مصاه تکمی
ــوب  ــه داد: در جن ــان ادام ــتاندار کرم اس
ــی  اســتان کرمــان نیــز پــروژه هــای خوب
تعییــن شــده و جزئیــان آن متعاقبــا 
اعــام مــی شــود. وی اظهــار کــرد: خــط 
ــیرجان در  ــیر و س ــان - بردس ــی کرم ریل
ــی  ــگ زن ــوری کلن ــت جمه ــفر ریاس س
ــت.  ــده اس ــد ش ــز منعق ــرارداد آن نی و ق
ــی  ــرز هوای ــاد م ــه ایج ــینی ب رزم حس
جیرفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
ــک  ــه کم ــن منطق ــادی ای ــق اقتص ــه رون ب
ــرد: در  ــان ک ــد. وی بی ــی کن ــایانی م ش
ســفر ریاســت جمهــوری خــط انتقــال آب 
از بهشــت آبــاد بــه اســتان کرمــان کلنــگ 
زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد که 
ــوزه  ــزود: در ح ــت. وی اف ــی اس کار بزرگ

انتقــال آب از خلیــج فــارس نیــز مطالعــات پایــان یافتــه اســت. 
ــی ام  ــی ب ــتگاه دوم ت ــه زودی دس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه  ــل آب از ســد صفــارود آغــاز ب حفــاری در طــرح احــداث تون
کار مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
تاکنــون 26 ســفر اســتانی بــا هیــات وزیــران انجــام داده اســت 
ادامــه داد: 21 اردیبهشــت مــاه کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
کرمــان وارد کرمــان شــد و  بــا اســتقبال بــی نظیــر همشــهریان 
ــاه  ــدت 30 م ــت: در م ــینی گف ــت. رزم حس ــرار گرف ــدر ق گرانق
خدمتگــزاری در اســتان کرمــان مــی توانــم اعــام کنــم کــه در 
حــد تــوان خــود بــا همــکاری همــکاران دلســوز بــرای خدمــت 
ــت  ــم والی ــرد: معتقدی ــان ک ــرده ام. وی بی ــاش ک ــردم ت ــه م ب
ــعه را  ــور در راه توس ــرفت کش ــداری و پیش ــت، پای ــداری، امنی م
تضمیــن کنــد و بــر همیــن اســاس شــعار والیــت و توســعه بــرای 
ــز  ــی نی ــور همدل ــاس آن منش ــاب و براس ــان انتخ ــتان کرم اس
ــتان  ــت: در اس ــت. وی گف ــده اس ــن ش ــان تدوی ــتان کرم در اس
کرمــان شــاهد مشــارکت 63 درصــدی مــردم در انتخابــات هفتــم 
ــال  ــات در کم ــن انتخاب ــه ای ــم ک ــته بودی ــال گذش ــفند س اس
ســامت و امنیــت برگــزار شــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ایــده 
ــی در  ــای خوب ــروژه ه ــه پ ــر ب ــادی منج ــعه اقتص ــث توس مثل
ــده  ــور ای ــطح کش ــار در س ــتین ب ــده و نخس ــان ش ــتان کرم اس
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ش
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــاری کش ــه افتخ ــرح ب ط
ــی، راه  ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــرای ای ــاس اج ــر اس ب

قلعــه گنــج در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــن  ــعه ای ــا توس ــت و ب ــده اس ــدا ش پی
ــراف آن  ــای اط ــتان ه ــتان، شهرس شهرس
ــه  ــرفت ب ــعه و پیش ــیر توس ــز در مس نی
حرکــت در خواهنــد آمــد. وی اظهــار 
کــرد: حرکــت هــای توســعه ای در اســتان 
ــی رخ  ــر اســاس وحــدت و همدل کرمــان ب
ــا  ــینی، ب ــه رزم حس ــه گفت ــت. ب داده اس
ــفره  ــر آب در س ــون لیت ــاران آب 356 میلی ــرح همی ــرای ط اج
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــداز ش ــس ان ــتان پ ــی اس ــر زمین ــای زی ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوده اســت. اســتاندار کرمــان  ــت ب ــزرگ دول طــرح از کارهــای ب
ــتان  ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس ــزار تخ ــک ه ــش ی ــه افزای ب
ــای  ــت ه ــش تخ ــدد افزای ــزود: درص ــرد و اف ــاره ک ــان اش کرم
بیمارســتانی و جبــران کمبودهــای موجــود در ایــن زمینــه 
ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب هس
ــت  ــده اس ــاح ش ــان افتت ــتان کرم ــرح در اس ــان ط ــارد توم میلی
ــت،  ــدن خدم ــا دی ــد و ب ــی بینن ــا را م ــت ه ــردم خدم ــت: م گف
ــد. رزم  ــی یاب ــش م ــود افزای ــزاران خ ــه خدمتگ ــا ب ــاد آنه اعتم
ــه دنبــال مدیریــت جناحــی  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب حســینی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــران نظام ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه ــتیم اف نیس
ــوزه  ــرد و در ح ــاد ک ــی ایج ــه موفق ــردم کارنام ــرای م ــد ب بای
اقتصــاد فرهنگــی کارنامــه چندانــی نداشــته ایــم کــه بایــد در 
ــات  ــیم. وی از اقدام ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــه ت ــن زمین ای
ــرد  ــر ک ــان تقدی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــاد و خان ــح آب ــاغ فت ــازی ب ــت: بازس و گف
ــی در  ــوده کــه نتایــج خوب ــن اقدامــات ب ــه ای رفســنجان از جمل
ــار  ــذارد. وی اظه ــی گ ــا م ــر ج ــگری ب ــتغال و گردش ــوزه اش ح
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــت ب ــن فرص ــگری بهتری ــرد: گردش ک
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــای اس ــت ه ــد از ظرفی ــت و بای اس

ــود. ــتفاده ش ــتر اس ــه بیش هرچ

افتتاح 3500 میلیارد 
تومان پروژه در سفر 
رئیس جمهوری به 

کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

اســتاندار کرمــان: در ســفر کاروان تدبیــر  
ــزار و  ــه ه ــان س ــتان کرم ــه اس ــد ب و امی
ــی و  ــروژه صنعت ــان پ ــارد توم 500 میلی
ــاح   ــتان افتت ــن اس ــطح ای ــی در س عمران
شــد. علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــی ائم گردهمای
ــوری  ــس جمه ــزود: رئی ــال 95 اف در س
کلنــگ  و  افتتــاح طــرح هــا  ضمــن 
ــا،  ــا علم ــی ب ــا، دیدارهای ــروژه ه ــی پ زن
نخبــگان و دانشــگاهیان داشــتند. وی 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــرد: در س ــان ک بی
ــتان  ــعه ای در اس ــزرگ توس ــرح ب 36 ط
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک ــاح ش ــان افتت کرم
شهرســتان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــت  ــی در دول ــارات خوب ــت: اعتب وی گف
توافــق شــده اســت و رقــم خوبــی بــرای 
ــد.  ــی یاب ــاص م ــا اختص ــل مصاه تکمی
ــوب  ــه داد: در جن ــان ادام ــتاندار کرم اس
ــی  اســتان کرمــان نیــز پــروژه هــای خوب
تعییــن شــده و جزئیــان آن متعاقبــا 
اعــام مــی شــود. وی اظهــار کــرد: خــط 
ــیرجان در  ــیر و س ــان - بردس ــی کرم ریل
ــی  ــگ زن ــوری کلن ــت جمه ــفر ریاس س
ــت.  ــده اس ــد ش ــز منعق ــرارداد آن نی و ق
ــی  ــرز هوای ــاد م ــه ایج ــینی ب رزم حس
جیرفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
ــک  ــه کم ــن منطق ــادی ای ــق اقتص ــه رون ب
ــرد: در  ــان ک ــد. وی بی ــی کن ــایانی م ش
ســفر ریاســت جمهــوری خــط انتقــال آب 
از بهشــت آبــاد بــه اســتان کرمــان کلنــگ 
زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد که 
ــوزه  ــزود: در ح ــت. وی اف ــی اس کار بزرگ

انتقــال آب از خلیــج فــارس نیــز مطالعــات پایــان یافتــه اســت. 
ــی ام  ــی ب ــتگاه دوم ت ــه زودی دس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه  ــل آب از ســد صفــارود آغــاز ب حفــاری در طــرح احــداث تون
کار مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
تاکنــون 26 ســفر اســتانی بــا هیــات وزیــران انجــام داده اســت 
ادامــه داد: 21 اردیبهشــت مــاه کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
کرمــان وارد کرمــان شــد و  بــا اســتقبال بــی نظیــر همشــهریان 
ــاه  ــدت 30 م ــت: در م ــینی گف ــت. رزم حس ــرار گرف ــدر ق گرانق
خدمتگــزاری در اســتان کرمــان مــی توانــم اعــام کنــم کــه در 
حــد تــوان خــود بــا همــکاری همــکاران دلســوز بــرای خدمــت 
ــت  ــم والی ــرد: معتقدی ــان ک ــرده ام. وی بی ــاش ک ــردم ت ــه م ب
ــعه را  ــور در راه توس ــرفت کش ــداری و پیش ــت، پای ــداری، امنی م
تضمیــن کنــد و بــر همیــن اســاس شــعار والیــت و توســعه بــرای 
ــز  ــی نی ــور همدل ــاس آن منش ــاب و براس ــان انتخ ــتان کرم اس
ــتان  ــت: در اس ــت. وی گف ــده اس ــن ش ــان تدوی ــتان کرم در اس
کرمــان شــاهد مشــارکت 63 درصــدی مــردم در انتخابــات هفتــم 
ــال  ــات در کم ــن انتخاب ــه ای ــم ک ــته بودی ــال گذش ــفند س اس
ســامت و امنیــت برگــزار شــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ایــده 
ــی در  ــای خوب ــروژه ه ــه پ ــر ب ــادی منج ــعه اقتص ــث توس مثل
ــده  ــور ای ــطح کش ــار در س ــتین ب ــده و نخس ــان ش ــتان کرم اس
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ش
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــاری کش ــه افتخ ــرح ب ط
ــی، راه  ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــرای ای ــاس اج ــر اس ب

قلعــه گنــج در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــن  ــعه ای ــا توس ــت و ب ــده اس ــدا ش پی
ــراف آن  ــای اط ــتان ه ــتان، شهرس شهرس
ــه  ــرفت ب ــعه و پیش ــیر توس ــز در مس نی
حرکــت در خواهنــد آمــد. وی اظهــار 
کــرد: حرکــت هــای توســعه ای در اســتان 
ــی رخ  ــر اســاس وحــدت و همدل کرمــان ب
ــا  ــینی، ب ــه رزم حس ــه گفت ــت. ب داده اس
ــفره  ــر آب در س ــون لیت ــاران آب 356 میلی ــرح همی ــرای ط اج
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــداز ش ــس ان ــتان پ ــی اس ــر زمین ــای زی ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوده اســت. اســتاندار کرمــان  ــت ب ــزرگ دول طــرح از کارهــای ب
ــتان  ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس ــزار تخ ــک ه ــش ی ــه افزای ب
ــای  ــت ه ــش تخ ــدد افزای ــزود: درص ــرد و اف ــاره ک ــان اش کرم
بیمارســتانی و جبــران کمبودهــای موجــود در ایــن زمینــه 
ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب هس
ــت  ــده اس ــاح ش ــان افتت ــتان کرم ــرح در اس ــان ط ــارد توم میلی
ــت،  ــدن خدم ــا دی ــد و ب ــی بینن ــا را م ــت ه ــردم خدم ــت: م گف
ــد. رزم  ــی یاب ــش م ــود افزای ــزاران خ ــه خدمتگ ــا ب ــاد آنه اعتم
ــه دنبــال مدیریــت جناحــی  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب حســینی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــران نظام ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه ــتیم اف نیس
ــوزه  ــرد و در ح ــاد ک ــی ایج ــه موفق ــردم کارنام ــرای م ــد ب بای
اقتصــاد فرهنگــی کارنامــه چندانــی نداشــته ایــم کــه بایــد در 
ــات  ــیم. وی از اقدام ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــه ت ــن زمین ای
ــرد  ــر ک ــان تقدی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــاد و خان ــح آب ــاغ فت ــازی ب ــت: بازس و گف
ــی در  ــوده کــه نتایــج خوب ــن اقدامــات ب ــه ای رفســنجان از جمل
ــار  ــذارد. وی اظه ــی گ ــا م ــر ج ــگری ب ــتغال و گردش ــوزه اش ح
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــت ب ــن فرص ــگری بهتری ــرد: گردش ک
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــای اس ــت ه ــد از ظرفی ــت و بای اس
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اســتاندار کرمــان: در ســفر کاروان تدبیــر 
ــزار و  ــه ه ــان س ــتان کرم ــه اس ــد ب و امی
ــی و  ــروژه صنعت ــان پ ــارد توم 500 میلی
ــاح   ــتان افتت ــن اس ــطح ای ــی در س عمران
شــد. علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــی ائم گردهمای
ــوری  ــس جمه ــزود: رئی ــال 95 اف در س
کلنــگ  و  افتتــاح طــرح هــا  ضمــن 
ــا،  ــا علم ــی ب ــا، دیدارهای ــروژه ه ــی پ زن
نخبــگان و دانشــگاهیان داشــتند. وی 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــرد: در س ــان ک بی
ــتان  ــعه ای در اس ــزرگ توس ــرح ب 36 ط
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک ــاح ش ــان افتت کرم
شهرســتان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــت  ــی در دول ــارات خوب ــت: اعتب وی گف
توافــق شــده اســت و رقــم خوبــی بــرای 
ــد.  ــی یاب ــاص م ــا اختص ــل مصاه تکمی
ــوب  ــه داد: در جن ــان ادام ــتاندار کرم اس
ــی  اســتان کرمــان نیــز پــروژه هــای خوب
تعییــن شــده و جزئیــان آن متعاقبــا 
اعــام مــی شــود. وی اظهــار کــرد: خــط 
ــیرجان در  ــیر و س ــان - بردس ــی کرم ریل
ــی  ــگ زن ــوری کلن ــت جمه ــفر ریاس س
ــت.  ــده اس ــد ش ــز منعق ــرارداد آن نی و ق
ــی  ــرز هوای ــاد م ــه ایج ــینی ب رزم حس
جیرفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
ــک  ــه کم ــن منطق ــادی ای ــق اقتص ــه رون ب
ــرد: در  ــان ک ــد. وی بی ــی کن ــایانی م ش
ســفر ریاســت جمهــوری خــط انتقــال آب 
از بهشــت آبــاد بــه اســتان کرمــان کلنــگ 
زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد که 
ــوزه  ــزود: در ح ــت. وی اف ــی اس کار بزرگ

انتقــال آب از خلیــج فــارس نیــز مطالعــات پایــان یافتــه اســت. 
ــی ام  ــی ب ــتگاه دوم ت ــه زودی دس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه  ــل آب از ســد صفــارود آغــاز ب حفــاری در طــرح احــداث تون
کار مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
تاکنــون 26 ســفر اســتانی بــا هیــات وزیــران انجــام داده اســت 
ادامــه داد: 21 اردیبهشــت مــاه کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
کرمــان وارد کرمــان شــد و  بــا اســتقبال بــی نظیــر همشــهریان 
ــاه  ــدت 30 م ــت: در م ــینی گف ــت. رزم حس ــرار گرف ــدر ق گرانق
خدمتگــزاری در اســتان کرمــان مــی توانــم اعــام کنــم کــه در 
حــد تــوان خــود بــا همــکاری همــکاران دلســوز بــرای خدمــت 
ــت  ــم والی ــرد: معتقدی ــان ک ــرده ام. وی بی ــاش ک ــردم ت ــه م ب
ــعه را  ــور در راه توس ــرفت کش ــداری و پیش ــت، پای ــداری، امنی م
تضمیــن کنــد و بــر همیــن اســاس شــعار والیــت و توســعه بــرای 
ــز  ــی نی ــور همدل ــاس آن منش ــاب و براس ــان انتخ ــتان کرم اس
ــتان  ــت: در اس ــت. وی گف ــده اس ــن ش ــان تدوی ــتان کرم در اس
کرمــان شــاهد مشــارکت 63 درصــدی مــردم در انتخابــات هفتــم 
ــال  ــات در کم ــن انتخاب ــه ای ــم ک ــته بودی ــال گذش ــفند س اس
ســامت و امنیــت برگــزار شــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ایــده 
ــی در  ــای خوب ــروژه ه ــه پ ــر ب ــادی منج ــعه اقتص ــث توس مثل
ــده  ــور ای ــطح کش ــار در س ــتین ب ــده و نخس ــان ش ــتان کرم اس
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ش
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــاری کش ــه افتخ ــرح ب ط
ــی، راه  ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــرای ای ــاس اج ــر اس ب

قلعــه گنــج در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــن  ــعه ای ــا توس ــت و ب ــده اس ــدا ش پی
ــراف آن  ــای اط ــتان ه ــتان، شهرس شهرس
ــه  ــرفت ب ــعه و پیش ــیر توس ــز در مس نی
حرکــت در خواهنــد آمــد. وی اظهــار 
کــرد: حرکــت هــای توســعه ای در اســتان 
ــی رخ  ــر اســاس وحــدت و همدل کرمــان ب
ــا  ــینی، ب ــه رزم حس ــه گفت ــت. ب داده اس
ــفره  ــر آب در س ــون لیت ــاران آب 356 میلی ــرح همی ــرای ط اج
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــداز ش ــس ان ــتان پ ــی اس ــر زمین ــای زی ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوده اســت. اســتاندار کرمــان  ــت ب ــزرگ دول طــرح از کارهــای ب
ــتان  ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس ــزار تخ ــک ه ــش ی ــه افزای ب
ــای  ــت ه ــش تخ ــدد افزای ــزود: درص ــرد و اف ــاره ک ــان اش کرم
بیمارســتانی و جبــران کمبودهــای موجــود در ایــن زمینــه 
ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب هس
ــت  ــده اس ــاح ش ــان افتت ــتان کرم ــرح در اس ــان ط ــارد توم میلی
ــت،  ــدن خدم ــا دی ــد و ب ــی بینن ــا را م ــت ه ــردم خدم ــت: م گف
ــد. رزم  ــی یاب ــش م ــود افزای ــزاران خ ــه خدمتگ ــا ب ــاد آنه اعتم
ــه دنبــال مدیریــت جناحــی  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب حســینی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــران نظام ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه ــتیم اف نیس
ــوزه  ــرد و در ح ــاد ک ــی ایج ــه موفق ــردم کارنام ــرای م ــد ب بای
اقتصــاد فرهنگــی کارنامــه چندانــی نداشــته ایــم کــه بایــد در 
ــات  ــیم. وی از اقدام ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــه ت ــن زمین ای
ــرد  ــر ک ــان تقدی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــاد و خان ــح آب ــاغ فت ــازی ب ــت: بازس و گف
ــی در  ــوده کــه نتایــج خوب ــن اقدامــات ب ــه ای رفســنجان از جمل
ــار  ــذارد. وی اظه ــی گ ــا م ــر ج ــگری ب ــتغال و گردش ــوزه اش ح
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــت ب ــن فرص ــگری بهتری ــرد: گردش ک
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــای اس ــت ه ــد از ظرفی ــت و بای اس
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اســتاندار کرمــان: در ســفر کاروان تدبیــر 
ــزار و  ــه ه ــان س ــتان کرم ــه اس ــد ب و امی
ــی و  ــروژه صنعت ــان پ ــارد توم 500 میلی
ــاح   ــتان افتت ــن اس ــطح ای ــی در س عمران
شــد. علیرضــا رزم حســینی در نخســتین 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه جمع ــی ائم گردهمای
ــوری  ــس جمه ــزود: رئی ــال 95 اف در س
کلنــگ  و  افتتــاح طــرح هــا  ضمــن 
ــا،  ــا علم ــی ب ــا، دیدارهای ــروژه ه ــی پ زن
نخبــگان و دانشــگاهیان داشــتند. وی 
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــرد: در س ــان ک بی
ــتان  ــعه ای در اس ــزرگ توس ــرح ب 36 ط
ــه  ــا هم ــه تقریب ــد ک ــاح ش ــان افتت کرم
شهرســتان هــا را شــامل مــی شــود. 
ــت  ــی در دول ــارات خوب ــت: اعتب وی گف
توافــق شــده اســت و رقــم خوبــی بــرای 
ــد.  ــی یاب ــاص م ــا اختص ــل مصاه تکمی
ــوب  ــه داد: در جن ــان ادام ــتاندار کرم اس
ــی  اســتان کرمــان نیــز پــروژه هــای خوب
تعییــن شــده و جزئیــان آن متعاقبــا 
اعــام مــی شــود. وی اظهــار کــرد: خــط 
ــیرجان در  ــیر و س ــان - بردس ــی کرم ریل
ــی  ــگ زن ــوری کلن ــت جمه ــفر ریاس س
ــت.  ــده اس ــد ش ــز منعق ــرارداد آن نی و ق
ــی  ــرز هوای ــاد م ــه ایج ــینی ب رزم حس
جیرفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
ــک  ــه کم ــن منطق ــادی ای ــق اقتص ــه رون ب
ــرد: در  ــان ک ــد. وی بی ــی کن ــایانی م ش
ســفر ریاســت جمهــوری خــط انتقــال آب 
از بهشــت آبــاد بــه اســتان کرمــان کلنــگ 
زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد که 
ــوزه  ــزود: در ح ــت. وی اف ــی اس کار بزرگ

انتقــال آب از خلیــج فــارس نیــز مطالعــات پایــان یافتــه اســت. 
ــی ام  ــی ب ــتگاه دوم ت ــه زودی دس ــت: ب ــان گف ــتاندار کرم اس
ــه  ــل آب از ســد صفــارود آغــاز ب حفــاری در طــرح احــداث تون
کار مــی کنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دولــت تدبیــر و امیــد 
تاکنــون 26 ســفر اســتانی بــا هیــات وزیــران انجــام داده اســت 
ادامــه داد: 21 اردیبهشــت مــاه کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
کرمــان وارد کرمــان شــد و  بــا اســتقبال بــی نظیــر همشــهریان 
ــاه  ــدت 30 م ــت: در م ــینی گف ــت. رزم حس ــرار گرف ــدر ق گرانق
خدمتگــزاری در اســتان کرمــان مــی توانــم اعــام کنــم کــه در 
حــد تــوان خــود بــا همــکاری همــکاران دلســوز بــرای خدمــت 
ــت  ــم والی ــرد: معتقدی ــان ک ــرده ام. وی بی ــاش ک ــردم ت ــه م ب
ــعه را  ــور در راه توس ــرفت کش ــداری و پیش ــت، پای ــداری، امنی م
تضمیــن کنــد و بــر همیــن اســاس شــعار والیــت و توســعه بــرای 
ــز  ــی نی ــور همدل ــاس آن منش ــاب و براس ــان انتخ ــتان کرم اس
ــتان  ــت: در اس ــت. وی گف ــده اس ــن ش ــان تدوی ــتان کرم در اس
کرمــان شــاهد مشــارکت 63 درصــدی مــردم در انتخابــات هفتــم 
ــال  ــات در کم ــن انتخاب ــه ای ــم ک ــته بودی ــال گذش ــفند س اس
ســامت و امنیــت برگــزار شــد. اســتاندار کرمــان افــزود: ایــده 
ــی در  ــای خوب ــروژه ه ــه پ ــر ب ــادی منج ــعه اقتص ــث توس مثل
ــده  ــور ای ــطح کش ــار در س ــتین ب ــده و نخس ــان ش ــتان کرم اس
ــن  ــروز ای ــه ام ــد ک ــرح ش ــی مط ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ش
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــل ش ــوری تبدی ــاری کش ــه افتخ ــرح ب ط
ــی، راه  ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــده ش ــرای ای ــاس اج ــر اس ب

قلعــه گنــج در مســیر توســعه و پیشــرفت 
ــن  ــعه ای ــا توس ــت و ب ــده اس ــدا ش پی
ــراف آن  ــای اط ــتان ه ــتان، شهرس شهرس
ــه  ــرفت ب ــعه و پیش ــیر توس ــز در مس نی
حرکــت در خواهنــد آمــد. وی اظهــار 
کــرد: حرکــت هــای توســعه ای در اســتان 
ــی رخ  ــر اســاس وحــدت و همدل کرمــان ب
ــا  ــینی، ب ــه رزم حس ــه گفت ــت. ب داده اس
ــفره  ــر آب در س ــون لیت ــاران آب 356 میلی ــرح همی ــرای ط اج
ــه  ــت. وی ب ــده اس ــداز ش ــس ان ــتان پ ــی اس ــر زمین ــای زی ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوده اســت. اســتاندار کرمــان  ــت ب ــزرگ دول طــرح از کارهــای ب
ــتان  ــطح اس ــتانی در س ــت بیمارس ــزار تخ ــک ه ــش ی ــه افزای ب
ــای  ــت ه ــش تخ ــدد افزای ــزود: درص ــرد و اف ــاره ک ــان اش کرم
بیمارســتانی و جبــران کمبودهــای موجــود در ایــن زمینــه 
ــزار و 500  ــون 11 ه ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب هس
ــت  ــده اس ــاح ش ــان افتت ــتان کرم ــرح در اس ــان ط ــارد توم میلی
ــت،  ــدن خدم ــا دی ــد و ب ــی بینن ــا را م ــت ه ــردم خدم ــت: م گف
ــد. رزم  ــی یاب ــش م ــود افزای ــزاران خ ــه خدمتگ ــا ب ــاد آنه اعتم
ــه دنبــال مدیریــت جناحــی  ــر ایــن کــه ب ــا تاکیــد ب حســینی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــران نظام ــامی ای ــوری اس ــزود: جمه ــتیم اف نیس
ــوزه  ــرد و در ح ــاد ک ــی ایج ــه موفق ــردم کارنام ــرای م ــد ب بای
اقتصــاد فرهنگــی کارنامــه چندانــی نداشــته ایــم کــه بایــد در 
ــات  ــیم. وی از اقدام ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــه ت ــن زمین ای
ــرد  ــر ک ــان تقدی ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــاد و خان ــح آب ــاغ فت ــازی ب ــت: بازس و گف
ــی در  ــوده کــه نتایــج خوب ــن اقدامــات ب ــه ای رفســنجان از جمل
ــار  ــذارد. وی اظه ــی گ ــا م ــر ج ــگری ب ــتغال و گردش ــوزه اش ح
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــت ب ــن فرص ــگری بهتری ــرد: گردش ک
ــوزه  ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــای اس ــت ه ــد از ظرفی ــت و بای اس

ــود. ــتفاده ش ــتر اس ــه بیش هرچ

افتتاح 3500 میلیارد 
تومان پروژه در سفر 
رئیس جمهوری به 
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ــام و  ــه االس حج
ــر  ــلمین دکت المس
ــن روحانی در  حس
ــورای  ــت ش نشس
اســتان  اداری 
تاکیــد  کرمــان 
کــرد: در ســطح 
هرچــه  کشــور 
ــاد و  ــدت، اتح وح
ــی رود.   ــش م ــر پی ــا بهت ــد کاره ــی باش ــتگی و یکپارچگ همبس
ــران دو قطبــی  ــن کــه در ای ــان ای ــا بی ــت یازدهــم ب رئیــس دول
ــی  ــه ول ــوری ک ــرد: کش ــان ک ــر نش ــدارد، خاط ــود ن ــودن وج ب
امــر و والیــت فقیــه دارد و جایگاهــی کــه والیــت فقیــه در شــرع 
ــوا مشــکلی داشــته باشــند او  ــا دارد اگــر ق ــون اساســی م و قان
ــتند.   ــر هس ــار یکدیگ ــوا در کن ــود ق ــت و خ ــکل اس ــال مش ح
رئیــس جمهــوری گفــت: تــاش بنــده در دولــت یازدهــم همــواره 
ــه ای  ــه و گل ــورد، نکت ــم م ــر ه ــوه اگ ــا دو ق ــه ب ــوده ک ــن ب ای
ــانه  ــطح رس ــر در س ــود و کمت ــرح ش ــا مط ــود آنه ــا خ ــوده ب ب
ــم و االن  ــاش کردی ــم کار و ت ــار ه ــا در کن ــود م ــرح ش ــا مط ه
ــئوالن  ــه مس ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــت. روحان ــور اس ــن ط ــم همی ه
ــت  ــود را تح ــه خ ــه گان ــوای س ــران و ق ــامی ای ــوری اس جمه
ــا  ــه آنه ــد و هم ــی بینن ــاب م ــم انق ــر معظ ــان رهب ــر و فرم نظ
یــک هــدف واحــد را دنبــال مــی کننــد و آن پیشــرفت و ارتقــای 

ــت.  ــور اس ــت در کش ــاق و معنوی اخ

**شرایط به مراتب بهتر می شود

ــرد:  ــد ک ــوری تاکی ــس جمه رئی
ــا  ــرایط م ــش ش ــاه پی ــش م ش

ــل از آن  ــاه قب ــش م ــب از ش ــه مرات ب
بهتــر بــوده و روز بــه روز شــرایط بهتــری پیــش پــای مــا اســت. 
ــات  ــی از موسس ــروز خیل ــه ام ــرایطی ک ــرد: ش ــه ک وی اضاف
ــرای  ــاعد ب ــط مس ــک محی ــران را ی ــا ای ــی دنی ــی غرب تحقیق
ــی  ــه م ــی ک ــاتی تحقیقات ــد موسس ــی دانن ــذاری م ــرمایه گ س
ــرمایه  ــارد دالر س ــزار میلی ــک ه ــتعداد ی ــران اس ــد ای گوین

گــذاری دارد.  
ــی گفــت: ایــن موسســات خارجــی جنبــه هــای عظیــم و  روحان
مثبــت، زیرســاخت هــا، انــرژی، نیــروی تحصیــل کــرده و امنیــت 
ایــن کشــور را مــی شــمارند و ده هــا ویژگــی دیگــر را نیــز بــرای 

ایــران مــی شــمارند. 
ــد را  ــن امی ــه باالتری ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه رئی
ــرایط  ــم، ش ــا داری ــروز م ــرایط را ام ــن ش ــزود: بهتری ــم، اف داری
ــت  ــان تثبی ــا جه ــا ب ــه م ــه رابط ــت ک ــرایطی اس ــا ش ــروز م ام
ــه  ــا رو ب ــادی م ــی و اقتص ــط پول ــی و رواب ــط بانک ــده، رواب ش

ــت.  ــد اس رش
وی عنــوان کــرد: صدهــا کمپانــی، شــرکت و موسســه اقتصــادی 
ــد و  ــران بیاین ــه ای ــه ب ــن ک ــرای ای ــتند ب ــابقه گذاش ــا مس دنی
ایــران را بهتریــن مــکان ســرمایه گــذاری مــی داننــد امــا یــک 
رســانه داخلــی کــه از بیــت المــال هــم پــول مــی گیــرد، مــی 
گویــد کســی در ایــران ســرمایه نمــی گــذارد و کســی بــه ایــران 

نمــی آیــد. 
رئیــس جمهــوری گفــت: آدم دچــار حیــرت مــی شــود کــه ایــن 
ــی  ــه دنبــال چــه چیــزی و چــه هدفــی هســتند. روحان افــراد ب
ــز  ــه ج ــه ب ــت ک ــرایطی اس ــا ش ــرایط م ــروز ش ــرد: ام ــار ک اظه
ــد و  ــی کن ــا کار م ــه م ــه علی ــروع ک ــب و نامش ــرائیل غاص اس

ــای  ــاه ه ــه در م ــرایطی ک ــا ش ــه ب ــه ک ــور منطق ــی دو کش یک
ــه  ــم ب ــد آن ه ــران دارن ــا ای ــه ب ــالمی ک ــت ناس ــا رقاب ــر ب اخی
ــا بازندگــی کــه در  ــا توجــه ب دلیــل گذشــته هــای تاریخــی و ب
صحنــه هــا داشــتند سراســر دنیــا بــه کار بــا ایــران، رابطــه بــا 

ــد.  ــته ان ــد بس ــور امی ــن کش ــذاری در ای ــرمایه گ ــران و س ای
وی بــا اشــاره بــه تــوان محــدود دولــت بــرای ســرمایه گــذاری 
ــه  ــان ب ــی و کارآفرین ــش غیردولت ــد بخ ــت: بای ــادی گف اقتص
ــارکت  ــم مش ــا ه ــی ب ــی و غیردولت ــش دولت ــد و بخ ــه بیای صحن

ــرد.  ــول ک ــور را متح ــوان کش ــه ت ــا ب ــد ت کنن
رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد: مــا بایــد اقتصادمــان را قدرتمنــد 
و توانمنــد کنیــم، اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــاد قــوی، یعنــی 
اگــر کســی بخواهــد هــل بدهــد از بیــن نــرود، یعنــی اقتصــادی 
ــد و  ــی ده ــت نم ــزش را از دس ــه چی ــار هم ــک فش ــا ی ــه ب ک

توانمنــد و قــوی اســت. 

**باید آماده و توانمند باشیم 

ــدازه  ــه ان ــی ب ــچ دولت ــت: هی ــن گف ــوری همچنی ــس جمه رئی
ــلح  ــای مس ــی نیروه ــوان دفاع ــت ت ــرای تقوی ــم ب ــت یازده دول
کار نکــرده اســت کــه اگــر الزم شــود مــن ایــن آمــار و ارقــام را 
ــت هــای گذشــته اعــام خواهــم کــرد.  وی  ــا دول در مقایســه ب
گفــت: مــا شــعار نمــی دهیــم و وظیفــه مــی دانیــم کــه نیروهــای 

مســلح مــا قــوی باشــند. 
ــا و  ــور و دنی ــده کش ــه آین ــا ب ــرد: م ــان ک ــی بی ــر روحان دکت
ــه  ــتیم ک ــم نیس ــوح ه ــاده ل ــا س ــتیم ام ــن نیس ــه بدبی منطق
ــذا بایــد آمــاده و توانمنــد  ــدارد و ل ــا مــا کار ن بگوییــم کســی ب
ــح  ــر صل ــت: اگ ــیم. وی گف باش
قــوی  بایــد  خواهیــم  مــی 
ــیم  ــف باش ــر ضعی ــیم و اگ باش
ــی  ــگ م ــه جن ــن ک ــی ای یعن
خواهیــم امــا الزم نیســت هــر روز بیاییــم شــعار دهیــم و حــرف 
ــا  ــر م ــت: اگ ــدارد.  وی گف ــی ن ــر مثبت ــه تاثی ــم ک ــی بزنی های
نیــروی مســلح قــوی داریــم، دیگــران مــی فهمنــد و ضرورتــی 

ــم.  ــرار کنی ــم و تک ــدر بگویی ــن ق ــدارد ای ن

**صلح در سایه اقتدار معنا پیدا می کند 

ــتیم  ــعار نیس ــل ش ــا اه ــه م ــن ک ــان ای ــا بی ــوری ب ــس جمه رئی
امــا بــاور داریــم صلــح در ســایه اقتــدار معنــا دارد، گفــت: بایــد 
شــعارها را کــم کنیــم بــه ویــژه امســال کــه ســال شــعار نیســت 
بلکــه ســال اقــدام و عمــل اســت و همیشــه بایــد ســال اقــدام و 
عمــل باشــد. روحانــی افــزود: اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــاد 
قــوی یعنــی اقتصــادی کــه اگــر کســی بخواهــد تکانــش دهــد 
ــزش را از  ــه چی ــار هم ــک فش ــا ی ــورد و ب ــکان نخ ــش ت از جای

دســت نمــی دهــد و مــا بایــد اقتصادمــان را توانمنــد کنیــم. 

**تولید داخلی، پایه اصلی اقتصاد توانمند 

ــد،  ــاد توانمن ــک اقتص ــی ی ــه اصل ــه پای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــد  ــی را بای ــد داخل ــرد: تولی ــار ک ــت اظه ــی آن اس ــد داخل تولی
تقویــت کنیــم البتــه بایــد بــا دنیــا هــم رابطــه داشــته باشــیم و 
از امکانــات جهانــی هــم اســتفاده کنیــم.  رئیــس دولــت تدبیــر و 
امیــد گفــت: یــک فعالیــت علمــی یــا فناورانــه را اگــر بخواهیــم 
از صفــر شــروع کنیــم مــی توانیــم امــا ممکــن اســت 20 ســال 
یــا 30 ســال طــول بکشــد تــا بــه ثمــر برســد.  وی افــزود: امــا 

کرمان؛  پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــام و  ــه االس حج
ــر  ــلمین دکت المس
ــن روحانی در  حس
ــورای  ــت ش نشس
اســتان  اداری 
تاکیــد  کرمــان 
کــرد: در ســطح 
هرچــه  کشــور 
ــاد و  ــدت، اتح وح
ــی رود.   ــش م ــر پی ــا بهت ــد کاره ــی باش ــتگی و یکپارچگ همبس
ــران دو قطبــی  ــن کــه در ای ــان ای ــا بی ــت یازدهــم ب رئیــس دول
ــی  ــه ول ــوری ک ــرد: کش ــان ک ــر نش ــدارد، خاط ــود ن ــودن وج ب
امــر و والیــت فقیــه دارد و جایگاهــی کــه والیــت فقیــه در شــرع 
ــوا مشــکلی داشــته باشــند او  ــا دارد اگــر ق ــون اساســی م و قان
ــتند.   ــر هس ــار یکدیگ ــوا در کن ــود ق ــت و خ ــکل اس ــال مش ح
رئیــس جمهــوری گفــت: تــاش بنــده در دولــت یازدهــم همــواره 
ــه ای  ــه و گل ــورد، نکت ــم م ــر ه ــوه اگ ــا دو ق ــه ب ــوده ک ــن ب ای
ــانه  ــطح رس ــر در س ــود و کمت ــرح ش ــا مط ــود آنه ــا خ ــوده ب ب
ــم و االن  ــاش کردی ــم کار و ت ــار ه ــا در کن ــود م ــرح ش ــا مط ه
ــئوالن  ــه مس ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــت. روحان ــور اس ــن ط ــم همی ه
ــت  ــود را تح ــه خ ــه گان ــوای س ــران و ق ــامی ای ــوری اس جمه
ــا  ــه آنه ــد و هم ــی بینن ــاب م ــم انق ــر معظ ــان رهب ــر و فرم نظ
یــک هــدف واحــد را دنبــال مــی کننــد و آن پیشــرفت و ارتقــای 

ــت.  ــور اس ــت در کش ــاق و معنوی اخ

**شرایط به مراتب بهتر می شود

ــرد:  ــد ک ــوری تاکی ــس جمه رئی
ــا  ــرایط م ــش ش ــاه پی ــش م ش

ــل از آن  ــاه قب ــش م ــب از ش ــه مرات ب
بهتــر بــوده و روز بــه روز شــرایط بهتــری پیــش پــای مــا اســت. 
ــات  ــی از موسس ــروز خیل ــه ام ــرایطی ک ــرد: ش ــه ک وی اضاف
ــرای  ــاعد ب ــط مس ــک محی ــران را ی ــا ای ــی دنی ــی غرب تحقیق
ــی  ــه م ــی ک ــاتی تحقیقات ــد موسس ــی دانن ــذاری م ــرمایه گ س
ــرمایه  ــارد دالر س ــزار میلی ــک ه ــتعداد ی ــران اس ــد ای گوین

گــذاری دارد.  
ــی گفــت: ایــن موسســات خارجــی جنبــه هــای عظیــم و  روحان
مثبــت، زیرســاخت هــا، انــرژی، نیــروی تحصیــل کــرده و امنیــت 
ایــن کشــور را مــی شــمارند و ده هــا ویژگــی دیگــر را نیــز بــرای 

ایــران مــی شــمارند. 
ــد را  ــن امی ــه باالتری ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــس جمه رئی
ــرایط  ــم، ش ــا داری ــروز م ــرایط را ام ــن ش ــزود: بهتری ــم، اف داری
ــت  ــان تثبی ــا جه ــا ب ــه م ــه رابط ــت ک ــرایطی اس ــا ش ــروز م ام
ــه  ــا رو ب ــادی م ــی و اقتص ــط پول ــی و رواب ــط بانک ــده، رواب ش

ــت.  ــد اس رش
وی عنــوان کــرد: صدهــا کمپانــی، شــرکت و موسســه اقتصــادی 
ــد و  ــران بیاین ــه ای ــه ب ــن ک ــرای ای ــتند ب ــابقه گذاش ــا مس دنی
ایــران را بهتریــن مــکان ســرمایه گــذاری مــی داننــد امــا یــک 
رســانه داخلــی کــه از بیــت المــال هــم پــول مــی گیــرد، مــی 
گویــد کســی در ایــران ســرمایه نمــی گــذارد و کســی بــه ایــران 

نمــی آیــد. 
رئیــس جمهــوری گفــت: آدم دچــار حیــرت مــی شــود کــه ایــن 
ــی  ــه دنبــال چــه چیــزی و چــه هدفــی هســتند. روحان افــراد ب
ــز  ــه ج ــه ب ــت ک ــرایطی اس ــا ش ــرایط م ــروز ش ــرد: ام ــار ک اظه
ــد و  ــی کن ــا کار م ــه م ــه علی ــروع ک ــب و نامش ــرائیل غاص اس

ــای  ــاه ه ــه در م ــرایطی ک ــا ش ــه ب ــه ک ــور منطق ــی دو کش یک
ــه  ــم ب ــد آن ه ــران دارن ــا ای ــه ب ــالمی ک ــت ناس ــا رقاب ــر ب اخی
ــا بازندگــی کــه در  ــا توجــه ب دلیــل گذشــته هــای تاریخــی و ب
صحنــه هــا داشــتند سراســر دنیــا بــه کار بــا ایــران، رابطــه بــا 

ــد.  ــته ان ــد بس ــور امی ــن کش ــذاری در ای ــرمایه گ ــران و س ای
وی بــا اشــاره بــه تــوان محــدود دولــت بــرای ســرمایه گــذاری 
ــه  ــان ب ــی و کارآفرین ــش غیردولت ــد بخ ــت: بای ــادی گف اقتص
ــارکت  ــم مش ــا ه ــی ب ــی و غیردولت ــش دولت ــد و بخ ــه بیای صحن

ــرد.  ــول ک ــور را متح ــوان کش ــه ت ــا ب ــد ت کنن
رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد: مــا بایــد اقتصادمــان را قدرتمنــد 
و توانمنــد کنیــم، اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــاد قــوی، یعنــی 
اگــر کســی بخواهــد هــل بدهــد از بیــن نــرود، یعنــی اقتصــادی 
ــد و  ــی ده ــت نم ــزش را از دس ــه چی ــار هم ــک فش ــا ی ــه ب ک

توانمنــد و قــوی اســت. 

**باید آماده و توانمند باشیم 

ــدازه  ــه ان ــی ب ــچ دولت ــت: هی ــن گف ــوری همچنی ــس جمه رئی
ــلح  ــای مس ــی نیروه ــوان دفاع ــت ت ــرای تقوی ــم ب ــت یازده دول
کار نکــرده اســت کــه اگــر الزم شــود مــن ایــن آمــار و ارقــام را 
ــت هــای گذشــته اعــام خواهــم کــرد.  وی  ــا دول در مقایســه ب
گفــت: مــا شــعار نمــی دهیــم و وظیفــه مــی دانیــم کــه نیروهــای 

مســلح مــا قــوی باشــند. 
ــا و  ــور و دنی ــده کش ــه آین ــا ب ــرد: م ــان ک ــی بی ــر روحان دکت
ــه  ــتیم ک ــم نیس ــوح ه ــاده ل ــا س ــتیم ام ــن نیس ــه بدبی منطق
ــذا بایــد آمــاده و توانمنــد  ــدارد و ل ــا مــا کار ن بگوییــم کســی ب
ــح  ــر صل ــت: اگ ــیم. وی گف باش
قــوی  بایــد  خواهیــم  مــی 
ــیم  ــف باش ــر ضعی ــیم و اگ باش
ــی  ــگ م ــه جن ــن ک ــی ای یعن
خواهیــم امــا الزم نیســت هــر روز بیاییــم شــعار دهیــم و حــرف 
ــا  ــر م ــت: اگ ــدارد.  وی گف ــی ن ــر مثبت ــه تاثی ــم ک ــی بزنی های
نیــروی مســلح قــوی داریــم، دیگــران مــی فهمنــد و ضرورتــی 

ــم.  ــرار کنی ــم و تک ــدر بگویی ــن ق ــدارد ای ن

**صلح در سایه اقتدار معنا پیدا می کند 

ــتیم  ــعار نیس ــل ش ــا اه ــه م ــن ک ــان ای ــا بی ــوری ب ــس جمه رئی
امــا بــاور داریــم صلــح در ســایه اقتــدار معنــا دارد، گفــت: بایــد 
شــعارها را کــم کنیــم بــه ویــژه امســال کــه ســال شــعار نیســت 
بلکــه ســال اقــدام و عمــل اســت و همیشــه بایــد ســال اقــدام و 
عمــل باشــد. روحانــی افــزود: اقتصــاد مقاومتــی یعنــی اقتصــاد 
قــوی یعنــی اقتصــادی کــه اگــر کســی بخواهــد تکانــش دهــد 
ــزش را از  ــه چی ــار هم ــک فش ــا ی ــورد و ب ــکان نخ ــش ت از جای

دســت نمــی دهــد و مــا بایــد اقتصادمــان را توانمنــد کنیــم. 

**تولید داخلی، پایه اصلی اقتصاد توانمند 

ــد،  ــاد توانمن ــک اقتص ــی ی ــه اصل ــه پای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــد  ــی را بای ــد داخل ــرد: تولی ــار ک ــت اظه ــی آن اس ــد داخل تولی
تقویــت کنیــم البتــه بایــد بــا دنیــا هــم رابطــه داشــته باشــیم و 
از امکانــات جهانــی هــم اســتفاده کنیــم.  رئیــس دولــت تدبیــر و 
امیــد گفــت: یــک فعالیــت علمــی یــا فناورانــه را اگــر بخواهیــم 
از صفــر شــروع کنیــم مــی توانیــم امــا ممکــن اســت 20 ســال 
یــا 30 ســال طــول بکشــد تــا بــه ثمــر برســد.  وی افــزود: امــا 

کرمان؛  پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــه  ــب ادام ــه ترتی ــم و ب ــوری بگیری ــک کش ــاوری را از ی ــر فن اگ
ــای خودمــان بایســتیم 30  دهیــم و تکمیــل کنیــم و بعــد روی پ

ــاد.   ــو خواهیــم افت ســال جل
روحانــی بــا بیــان ایــن کــه اکنــون در صنایــع مختلــف پیشــرفت 
ــدا  ــتیم از ابت ــی خواس ــه م ــن ک ــت: ای ــم گف ــی کردی ــای خوب ه
ــد.  وی  ــی کنن ــن کار را نم ــا ای ــای دنی ــچ ج ــم هی ــروع کنی ش
اظهــار کــرد: غربــی هــا در دورانــی از مــا یعنــی دنیــای اســام 
ــم و  ــدن، عل ــام در تم ــای اس ــه دنی ــرا ک ــد چ ــتفاده کردن اس

ــود. ــرده ب ــی ک ــرفت بزرگ ــات پیش ــا و تحقیق ــش، کتابه دان
وی گفــت: اکنــون مــا بایــد علــم و فنــاوری آنهــا را پایــه قــرار 
ــه  ــه همیش ــرب ک ــه غ ــم و البت ــت کنی ــو حرک ــه جل ــم و ب بدهی
ــاال و  ــواره ب ــا هم ــد؛ دنی ــد مان ــاوری نخواه ــم و فن ــتاز عل پیش
ــور  ــن ط ــا، ای ــک روز م ــا و ی ــک روز آنه ــود و ی ــی ش ــن م پایی

ــد.   ــاله ای باش ــتاز مس ــد پیش ــا اب ــت ت ــک مل ــه ی ــت ک نیس
رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد: یــک زمانــی ایــن طــور بــوده کــه 
ــد و یــک زمــان دیگــران خواهنــد  ــوده ان ــران و رم پیشــتاز ب ای
بــود و همــواره در حــال تغییــر اســت، از ایــن رو در ایــن شــرایط 
ــرای یــک  ــد زمینــه را هــم در ســطح اســتانی و هــم ملــی ب بای

حرکــت آمــاده کنیــم. 

**معرفی کرمان پایلوت اقتصاد مقاومتی

ــه  ــن کــه گفتــه شــد کرمــان ب رییــس جمهــور اضافــه کــرد: ای
ــرای اقتصــاد مقاومتــی  عنــوان یکــی از اســتان هــای پایلــوت ب
ــتاد  ــت س ــم در نشس ــران ه ــم و در ته ــی نداری ــا حرف ــد م باش
هماهنگــی اقتصــادی بحــث کردیــم و همــان جــا هــم بحــث ســه 
اســتان مطــرح بــود. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تمرکــز گرایــی 
مفیــد نیســت ادامــه داد: ایــن کــه همــه چیــز را بــه مرکــز ببریــم 
ناصحیــح اســت؛ بایــد هرچــه مــی شــود را بــه اســتان هــا واگذار 
ــه  ــد ک ــی دانن ــر م ــود بهت ــتان خ ــه اس ــبت ب ــا نس ــم، آنه کنی
ــد  ــی توانن ــر م ــت و بهت ــه اس ــان چگون ــتعدادها و نیازهایش اس

حــل و فصــل کننــد.  
ــن کار پایلــوت هــم هــر مــوردی  رئیــس جمهــوری گفــت: در ای
ــد  ــه بای ــت بافاصل ــورت گرف ــی ص ــک کار مثبت ــم و ی ــه دیدی ک
بــه همــه اســتانها منتقــل شــود یعنــی در ایــن پایلــوت نبایــد دو 
ســال صبــر کنیــم ببینیــم چــه مــی شــود و ســپس بــه اســتان 
ــر  ــا وزی ــش ب ــا پی ــاه ه ــه م ــت: البت ــی گف ــرود.  روحان ــد ب بع
کشــور چندبــار بحــث کردیــم کــه مــا بــه یکســری اســتان هــا 
از لحــاظ بودجــه و هزینــه اســتقال کامــل بدهیــم یعنــی بودجــه 
ــد  ــه بای ــی ک ــر عهــده خودشــان باشــد و آن چیزهای ــه ب و هزین

ــم.   اســتثنا باشــد را جــدا کنی
دکتــر روحانــی افــزود: اشــکالی نــدارد کــه دربــاره شــیوه هــای 
مختلــف فکــر کنیــم؛ دنیــا هــم در ایــن زمینــه تجربیــات زیــادی 

دارد کــه مــا بایــد دنبــال کنیــم تــا بــه ثمــر برســد. 
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه گفــت گــوی خــود بــا 
ــی از  ــم بخش ــتاندار گفت ــه اس ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــتاندار کرم اس
ــه بخــش  ــد ب ــه دارای اســتعدادهای بیشــتر اســت بای اســتان ک
ــدنی  ــن کار ش ــد و ای ــک کن ــراوان دارد، کم ــکات ف ــر مش دیگ

اســت.  
ــر ایــن کــه در کشــور نیــز بایــد تعــادل ایجــاد  ــا تاکیــد ب وی ب
ــک  ــت و ی ــن وضعی ــتان بهتری ــک اس ــه ی ــن ک ــزود: ای ــرد، اف ک
اســتان بدتریــن وضعیــت را داشــته باشــد، قابــل قبــول نیســت. 
ــه  ــس ب ــدگان مجل ــرد: نماین ــان ک ــوری خاطرنش ــس جمه رئی
ــه نماینــده کل ملــت  ــد، بافاصل ــن کــه رای مــی گیرن محــض ای
ــده  ــه و نماین ــوزه انتخابی ــده ح ــر نماین ــتند و دیگ ــران هس ای

ــوم  ــه معل ــم ک ــور و وزرا ه ــس جمه ــتند؛ رئی ــود نیس ــتان خ اس
اســت و رئیــس جمهــور شــخصی اســت کــه توســط همــه مــردم 

ــود.   ــی ش ــخص م مش
ــم  ــه بخواهی ــن ک ــرده ای ــدای ناک ــه داد: خ ــی ادام ــر روحان دکت
ــاف  ــم و خ ــح دهی ــت ترجی ــی جه ــتانی ب ــه اس ــتانی را ب اس
ــت.   ــون اس ــاق و قان ــن، اخ ــاف دی ــم، خ ــار کنی ــت رفت عدال

ــتان  ــی اس ــش جنوب ــد در بخ ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــای در  ــرح ه ــه ط ــود، ب ــاز ش ــزرگ آغ ــت ب ــک حرک ــان ی کرم
ــن  ــامی در ای ــاب  اس ــتضعفان انق ــاد مس ــدام بنی ــت اق دس
خطــه اشــاره کــرد و گفــت: بنیــاد بــا کمــک دولــت و مــردم هــر 
ســه در کنــار یکدیگــر فعالیتــی را در منطقــه قلعــه گنــج آغــاز 

ــت.  ــمندی اس ــیار ارزش ــه کار بس ــد ک کردن
ــه  ــم هم ــاده ای ــا آم ــا کام ــار دارد: م ــوری اظه ــس جمه رئی
ــه  ــا ب ــه م ــت و هم ــاد و دول ــتیم بنی ــر هس ــک پیک ــای ی اعض
عنــوان خادمــان ملــت هســتیم و بایــد بــه مــردم خدمــت کنیــم 
و دســت بــه دســت هــم بدهیــم بســیار نمونــه خوبــی اســت؛ مــا 
وقتــی شــهری را بــا یــک روش و برنامــه آزمایشــی آبــاد کردیــم، 
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــاور و اس ــای مج ــش ه ــه بخ ــد ب ــه بای بافاصل

ــم.   ــل کنی منتق
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه 
ــتان  ــئوالن اس ــه مس ــن هم ــی بی ــی خوب ــبختانه هماهنگ خوش
کرمــان وجــود دارد گفــت: کرمــان هــم دارای منابــع انســانی در 
حــوزه هــای مختلــف از جملــه میــدان رزم، دفــاع مقــدس، علــم 
ــت  ــس اس ــد م ــن مانن ــر زمی ــی رو و زی ــم معادن ــگاه و ه و دانش

ــاور کنیــم.   ــع را ب کــه بایــد نحــوه اســتفاده از ایــن مناب
ــار  ــه آث ــان از جمل ــای کرم ــت ه ــر ظرفی ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
باســتانی و گردشــگری خاطرنشــان کــرد: نشــاط روحــی ضــرورت 
زندگــی مــا اســت و وقتــی آثــار تاریخــی متعلــق بــه ســده هــای 

گذشــته را مــی بینیــم، از ایــن تمــدن لــذت مــی بریــم. 
ــاز  ــک روز جانب ــا تبری ــخنانش ب ــدای س ــوری در ابت ــس جمه رئی
ــاب و  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ک ــن اس ــا ای ــار م ــت: افتخ گف
فرهیختــه مــا هــم خــود از جانبــازان اســت و ایــن فخــری بــزرگ 
بــرای ملــت و مایــه آرامــش بــرای جانبــازان محســوب مــی شــود 
و یکــی از ویژگــی هــای مهــم انقــاب ایــن بــود کــه در میــدان 
جهــاد و جنــگ کســی خــود را مســتثنی نکــرد و همــه عزیــزان 
ــال 62 در  ــزود: س ــی اف ــتادند. روحان ــه فرس ــه جبه ــود را ب خ
جبهــه جنــگ قبــل از یــک عملیــات فرزنــدان روســای هــر ســه 

ــه مناســبت هــا و جاهــای مختلــف دیــدم.  قــوه را در ســفر ب
ــوه  ــه رئیــس ق ــان رئیــس جمهــور ک ــرد: در آن زم وی اظهــار ک
مجریــه بــود مقــام معظــم رهبــری بودنــد کــه فرزندانشــان را در 
ــدان آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی رئیــس  ــدم و فرزن جبهــه دی
ــی  ــوی اردبیل ــای موس ــدان آق ــن فرزن ــه و همچنی ــوه مقنن ق

ــدم. ــفر دی ــم در آن س ــه را ه ــوه قضایی ــس ق رئی
رئیــس جمهــوری گفــت: در چنــد بخــش جبهــه جنــوب روحیــه 
ــد  دیگــری پیــدا کــردم و گفتــم ایــن جنگــی اســت کــه خداون
ــام  ــس، ام ــده مجل ــی نماین ــد؛ وقت ــی کن ــروز م ــا را در آن پی م
ــد و یکــی از وزاری آن  ــدار حضــور دارن جمعــه، بخشــدار و فرمان
زمــان یــک فرزنــد داشــت کــه در دفــاع مقــدس شــهید شــد و 

ایــن خیلــی مهــم اســت. 
ــنی و  ــیعه، س ــه ش ــران از جمل ــت ای ــه مل ــد ب ــزود: خداون وی اف
حتــی ارمنــی هــم عشــق بــه رســول خــدا و اهــل بیــت را عطــا 
ــتند.  ــد هس ــه من ــدان عاق ــن خان ــه ای ــه ب ــت و هم ــرده اس ک
ــت  ــب بیس ــروز در قال ــراه دی ــات هم ــوری و هی ــس جمه رئی
ــتان  ــد وارد اس ــر و امی ــتانی کاروان تدبی ــفر اس ــن س و هفتمی

ــد.  ــان ش کرم

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

م و 
ــا

الس
ــه ا

حج
ــر 

دکت
ین 

ــلم
مس

ال
در 

نی 
وحا

ن ر
ســ

ح
ای 

ــور
ت ش

ســ
نش

ان 
ــت

اس
ری 

ادا
ـد 

کیـ
 تا

ـان
رمـ

ک
طح 

ســ
در 

رد: 
کــ

ـه 
رچـ

 ه
ـور

شـ
ک

د و 
حــا

ت، ات
ــد

وح
ود.  

ی ر
 مــ

ش
پیــ

ــر 
 بهت

هــا
کار

ــد 
باش

ــی 
چگ

کپار
 و ی

گی
ســت

همب
ــی 

قطب
دو 

ان 
یــر

در ا
ــه 

ن ک
ایــ

ان 
بیــ

ــا 
ــم ب

زده
ت یا

ولــ
س د

ئیــ
ر

ــی 
ه ول

 کــ
ری

ــو
کش

رد: 
 کــ

ــان
 نش

ــر
خاط

رد، 
ــدا

ود ن
جــ

ن و
ــود

ب
رع 

شــ
در 

ــه 
فقی

ت 
الیــ

ه و
 کــ

ــی
گاه

جای
د و 

 دار
یــه

ت فق
الیــ

 و و
مــر

ا
 او 

ــند
باش

ته 
شــ

ی دا
ــکل

مش
ــوا 

ــر ق
د اگ

دار
ــا 

ی م
ســ

اسا
ون 

انــ
و ق

ند.  
ســت

ر ه
گــ

کدی
ار ی

کنــ
در 

ــوا 
ود ق

خــ
ت و 

ســ
ل ا

ــک
مش

ال 
حــ

اره 
مــو

م ه
دهــ

 یاز
ــت

 دول
 در

ــده
ش بن

ــا
ت: ت

گفــ
ری 

هــو
 جم

س
رئیــ

ای 
ــه 

و گل
ــه 

نکت
رد، 

ــو
م م

هــ
ــر 

ه اگ
ــو

دو ق
ــا 

ــه ب
ده ک

ــو
ن ب

ایــ
انه 

ســ
ح ر

ــط
ر س

ر د
متــ

 و ک
ــود

ح ش
ــر

 مط
هــا

د آن
ــو

ا خ
 بــ

وده
بــ

الن 
 و ا

ــم
ردی

ش ک
ــا

 و ت
کار

ــم 
ر ه

نــا
در ک

ــا 
د م

ــو
ح ش

ــر
 مط

هــا
الن 

ــئو
مس

ــه 
د ک

ــر
د ک

کیــ
ی تا

انــ
روح

ت. 
ســ

ور ا
طــ

ــن 
همی

ــم 
ه

ت 
حــ

را ت
ود 

خــ
ــه 

 گان
ــه

ی س
ــوا

 و ق
ران

ایــ
می 

ــا
 اس

ری
ــو

جمه
ــا 

 آنه
ــه

 هم
د و

ننــ
ی بی

 مــ
اب

نقــ
ــم ا

معظ
ــر 

رهب
ان 

رمــ
 و ف

ــر
نظ

ای 
تقــ

و ار
ت 

ــرف
یش

ن پ
 و آ

نــد
ی کن

 مــ
ــال

 دنب
د را

احــ
ف و

هــد
ک 

یــ
ت. 

ســ
ور ا

شــ
در ک

ت 
یــ

عنو
 و م

اق
خــ

ا

شود
می 

تر 
ب به

مرات
 به 

ایط
شر

**

رد: 
 کــ

ــد
اکی

ی ت
ــور

جمه
س 

ئیــ
ر

ــا 
ط م

ــرای
ش ش

پیــ
ــاه 

ش م
شــ

آن 
 از 

ــل
ه قب

ــا
ش م

شــ
 از 

ــب
مرات

ــه 
ب

ت. 
ســ

ــا ا
ی م

پــا
ش 

پیــ
ری 

هتــ
ط ب

ــرای
ز ش

ه رو
ز بــ

و رو
ده 

بــو
ــر 

بهت
ات 

ســ
وس

از م
ــی 

خیل
روز 

مــ
ــه ا

ی ک
ایط

ــر
: ش

ــرد
ه ک

فــ
اضا

وی 
ای 

ــر
عد ب

ســا
ط م

یــ
 مح

ــک
را ی

ان 
ــر

ــا ای
 دنی

ــی
غرب

ــی 
قیق

تح
ــی 

ه م
کــ

ــی 
یقات

تحق
تی 

ســا
وس

د م
ننــ

ی دا
 مــ

ری
ــذا

ه گ
رمای

ســ
ایه 

ــرم
ر س

 دال
ارد

یــ
 میل

زار
هــ

ک 
یــ

داد 
ــتع

 اس
ران

یــ
ــد ا

وین
گ

رد.  
ی دا

ذار
گــ

م و 
ظیــ

ی ع
هــا

ــه 
جنب

ــی 
ارج

ت خ
ســا

وس
ن م

ایــ
ت: 

گفــ
ــی 

حان
رو

ت 
نیــ

و ام
ده 

کــر
ــل 

صی
 تح

وی
یــر

ی، ن
ــرژ

ا، ان
 هــ

خت
ســا

زیر
ت، 

ثبــ
م

ای 
بــر

ــز 
را نی

ــر 
دیگ

ــی 
یژگ

ــا و
ه ه

و د
رند 

ــما
ی ش

ا مــ
ور ر

شــ
ن ک

ایــ
ند. 

مار
شــ

ــی 
ن م

ــرا
ای

 را 
ــد

 امی
ــن

التری
ه با

کــ
ــن 

ر ای
 بــ

ــد
اکی

ــا ت
ی ب

ــور
جمه

س 
یــ

رئ
یط 

ــرا
، ش

ــم
داری

ــا 
وز م

ــر
را ام

یط 
ــرا

ن ش
ریــ

 بهت
ود:

ــز
م، اف

ریــ
دا

ت 
بیــ

ن تث
هــا

ا ج
ا بــ

 مــ
ــه

رابط
ــه 

ت ک
ســ

ی ا
ایط

ــر
ا ش

 مــ
روز

امــ
ــه 

رو ب
ــا 

ی م
ــاد

تص
و اق

ــی 
 پول

ــط
رواب

ی و 
کــ

ط بان
ابــ

، رو
ــده

ش
ت. 

ســ
ــد ا

رش
دی 

صــا
 اقت

ســه
وس

 و م
کت

شــر
ی، 

پانــ
 کم

هــا
صد

رد: 
 کــ

وان
عنــ

وی 
د و 

ینــ
 بیا

ران
ایــ

ــه 
ــه ب

ن ک
ایــ

ای 
ــر

ند ب
شــت

گذا
قه 

ــاب
مس

ــا 
دنی

ک 
ا یــ

امــ
ــد 

دانن
ــی 

ی م
ذار

 گــ
ایه

ــرم
ن س

ــکا
ن م

ریــ
 بهت

ن را
ــرا

ای
ــی 

د، م
یــر

ی گ
 مــ

ول
 پــ

ــم
ل ه

مــا
ت ال

بیــ
 از 

ــه
ی ک

خلــ
ه دا

ــان
رس

ان 
یــر

ــه ا
ی ب

ســ
 و ک

ارد
گــذ

ــی 
ه نم

رمای
ســ

ان 
یــر

در ا
ــی 

کس
ــد 

گوی
ــد. 

ی آی
نمــ

ــن 
ه ای

 کــ
ــود

ی ش
 مــ

رت
حیــ

ــار 
 دچ

آدم
ت: 

گفــ
ری 

هــو
 جم

س
ئیــ

ر
ــی 

حان
. رو

تند
ســ

ی ه
دفــ

ه ه
چــ

ی و 
یــز

ه چ
چــ

ال 
نبــ

ه د
د بــ

ــرا
اف

ــز 
ه ج

ه بــ
 کــ

ــت
 اس

طی
ــرای

ا ش
 مــ

ایط
ــر

ز ش
ــرو

د: ام
ــر

ار ک
هــ

اظ
د و 

نــ
ی ک

مــ
کار 

ــا 
ه م

یــ
ه عل

کــ
وع 

ــر
مش

و نا
ب 

صــ
ل غا

رائی
ســ

ا

ای 
هــ

ــاه 
در م

ــه 
ی ک

ایط
ــر

ا ش
 بــ

ــه
ه ک

قــ
منط

ور 
شــ

دو ک
ــی 

یک
ــه 

ــم ب
ن ه

د آ
رنــ

ن دا
ــرا

ــا ای
ــه ب

ی ک
ــالم

ناس
ت 

ابــ
ا رق

 بــ
ــر

اخی
در 

ــه 
ی ک

دگــ
بازن

ــا 
ــه ب

توج
ــا 

 و ب
ــی

ریخ
ی تا

هــا
ته 

شــ
 گذ

ــل
دلی

بــا 
ــه 

رابط
ن، 

ــرا
ــا ای

ار ب
ه ک

ا بــ
نیــ

ر د
ســ

سرا
ند 

شــت
ا دا

 هــ
نــه

صح
ــد. 

ه ان
ســت

ــد ب
 امی

ــور
کش

ــن 
ر ای

ی د
ذار

 گــ
ایه

ــرم
و س

ان 
ــر

ای
ری 

ــذا
ه گ

رمای
ســ

ای 
بــر

ت 
ولــ

د د
ــدو

 مح
وان

ه تــ
ه بــ

ــار
 اش

 بــا
وی

ــه 
ن ب

ــا
رین

رآف
و کا

ــی 
دولت

غیر
ش 

خــ
ــد ب

: بای
ــت

ی گف
ــاد

تص
اق

ت 
ارک

شــ
م م

 هــ
بــا

ــی 
دولت

غیر
ی و 

لتــ
 دو

ش
خــ

 و ب
ــد

بیای
ــه 

صحن
رد. 

 کــ
ول

حــ
ا مت

ور ر
شــ

ن ک
ــوا

ــه ت
ــا ب

د ت
ننــ

ک
ــد 

تمن
قدر

 را 
ــان

ادم
تص

د اق
بایــ

مــا 
رد: 

 کــ
یــد

 تاک
ری

هــو
 جم

س
رئیــ

ــی 
 یعن

وی،
د قــ

صــا
 اقت

ــی
 یعن

ــی
ومت

مقا
ــاد 

تص
م، اق

نیــ
د ک

منــ
توان

و 
دی 

صــا
 اقت

ــی
 یعن

ود،
نــر

ــن 
ز بی

ــد ا
بده

ــل 
د ه

اهــ
خو

ی ب
ســ

ر ک
اگــ

د و 
هــ

ی د
مــ

ت ن
ســ

ز د
 را ا

زش
یــ

ه چ
مــ

ر ه
شــا

ک ف
 یــ

بــا
ــه 

ک
ت. 

ســ
ی ا

قــو
د و 

منــ
توان

یم 
باش

ند 
وانم

 و ت
اده

د آم
*بای

*

ازه 
ــد

ه ان
 بــ

ــی
دولت

ــچ 
 هی

ت:
فــ

ن گ
یــ

مچن
ی ه

ــور
جمه

س 
یــ

رئ
لح 

ســ
ی م

هــا
یرو

ی ن
عــ

دفا
ان 

ــو
ت ت

ویــ
ی تق

ــرا
ــم ب

زده
ت یا

ولــ
د

 را 
ــام

 ارق
ار و

آمــ
ــن 

ن ای
 مــ

ــود
م ش

 الز
گــر

ــه ا
ت ک

ســ
ده ا

کــر
ار ن

ک
وی 

د.  
کــر

ــم 
واه

م خ
ــا

ه اع
شــت

 گذ
ــای

ت ه
ولــ

ــا د
ــه ب

ایس
ر مق

د
ای 

وهــ
 نیر

کــه
ــم 

دانی
ــی 

ه م
یفــ

 وظ
م و

هیــ
ی د

نمــ
عار 

شــ
مــا 

ت: 
گفــ

ند. 
شــ

ی با
قــو

ــا 
ح م

ســل
م

ا و 
یــ

و دن
ور 

شــ
ده ک

نــ
ه آی

 بــ
مــا

رد: 
کــ

ان 
یــ

ی ب
انــ

روح
ــر 

دکت
ــه 

م ک
ــتی

یس
ــم ن

ح ه
ــو

ده ل
ســا

ــا 
م ام

ــتی
یس

ن ن
یــ

 بدب
ــه

نطق
م

ــد 
انمن

و تو
ده 

مــا
د آ

ایــ
ذا ب

و لــ
رد 

ــدا
ار ن

ــا ک
ــا م

ی ب
ســ

م ک
ییــ

بگو
ــح 

 صل
ــر

: اگ
ــت

ی گف
م. و

شــی
با

وی 
قــ

ـد 
بایـ

ـم 
هیـ

خوا
ـی 

مـ
یم 

شــ
ف با

یــ
 ضع

ــر
و اگ

یم 
شــ

با
ــی 

گ م
نــ

ه ج
کــ

ــن 
ی ای

نــ
یع

رف 
حــ

م و 
هیــ

ر د
ــعا

م ش
ییــ

 بیا
روز

ــر 
ت ه

ســ
م نی

 الز
مــا

ــم ا
واهی

خ
ــا 

ر م
گــ

ت: ا
فــ

ی گ
.  و

ارد
ــد

ی ن
بتــ

ر مث
ثیــ

ه تا
کــ

ــم 
بزنی

ــی 
های

ــی 
ورت

ضر
د و 

منــ
ی فه

 مــ
ران

گــ
، دی

ــم
داری

وی 
 قــ

ــلح
مس

وی 
یــر

ن
ــم. 

کنی
رار 

کــ
 و ت

ــم
ویی

ر بگ
ــد

ن ق
ایــ

رد 
ــدا

ن

ند 
ی ک

دا م
ا پی

معن
دار 

 اقت
ایه

ر س
ح د

*صل
*

یم 
ســت

ر نی
ــعا

ل ش
اهــ

ــا 
ه م

 کــ
ــن

ن ای
یــا

ــا ب
ی ب

ــور
جمه

س 
ئیــ

ر
ــد 

: بای
ــت

، گف
ارد

ــا د
معن

دار 
قتــ

یه ا
ســا

در 
ــح 

 صل
ــم

داری
اور 

ا بــ
امــ

ت 
ســ

ر نی
ــعا

ل ش
ســا

ــه 
ل ک

ســا
ه ام

یــژ
ه و

م بــ
نیــ

م ک
 کــ

ا را
اره

شــع
م و 

ــدا
ل اق

ســا
ــد 

ه بای
شــ

همی
ت و 

ســ
ل ا

عمــ
م و 

ــدا
ل اق

ســا
ــه 

بلک
ــاد 

تص
ی اق

عنــ
ی ی

متــ
قاو

د م
صــا

 اقت
ود:

فــز
ی ا

حانــ
. رو

ــد
باش

ــل 
عم

ــد 
 ده

ش
کانــ

د ت
اهــ

خو
ی ب

ســ
ر ک

اگــ
ــه 

ی ک
ــاد

تص
ی اق

عنــ
ی ی

قــو
 از 

ش را
ــز

 چی
ــه
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ــه  ــب ادام ــه ترتی ــم و ب ــوری بگیری ــک کش ــاوری را از ی ــر فن اگ
ــای خودمــان بایســتیم 30  دهیــم و تکمیــل کنیــم و بعــد روی پ

ــاد.   ــو خواهیــم افت ســال جل
روحانــی بــا بیــان ایــن کــه اکنــون در صنایــع مختلــف پیشــرفت 
ــدا  ــتیم از ابت ــی خواس ــه م ــن ک ــت: ای ــم گف ــی کردی ــای خوب ه
ــد.  وی  ــی کنن ــن کار را نم ــا ای ــای دنی ــچ ج ــم هی ــروع کنی ش
اظهــار کــرد: غربــی هــا در دورانــی از مــا یعنــی دنیــای اســام 
ــم و  ــدن، عل ــام در تم ــای اس ــه دنی ــرا ک ــد چ ــتفاده کردن اس

ــود. ــرده ب ــی ک ــرفت بزرگ ــات پیش ــا و تحقیق ــش، کتابه دان
وی گفــت: اکنــون مــا بایــد علــم و فنــاوری آنهــا را پایــه قــرار 
ــه  ــه همیش ــرب ک ــه غ ــم و البت ــت کنی ــو حرک ــه جل ــم و ب بدهی
ــاال و  ــواره ب ــا هم ــد؛ دنی ــد مان ــاوری نخواه ــم و فن ــتاز عل پیش
ــور  ــن ط ــا، ای ــک روز م ــا و ی ــک روز آنه ــود و ی ــی ش ــن م پایی

ــد.   ــاله ای باش ــتاز مس ــد پیش ــا اب ــت ت ــک مل ــه ی ــت ک نیس
رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد: یــک زمانــی ایــن طــور بــوده کــه 
ــد و یــک زمــان دیگــران خواهنــد  ــوده ان ــران و رم پیشــتاز ب ای
بــود و همــواره در حــال تغییــر اســت، از ایــن رو در ایــن شــرایط 
ــرای یــک  ــد زمینــه را هــم در ســطح اســتانی و هــم ملــی ب بای

حرکــت آمــاده کنیــم. 

**معرفی کرمان پایلوت اقتصاد مقاومتی

ــه  ــن کــه گفتــه شــد کرمــان ب رییــس جمهــور اضافــه کــرد: ای
ــرای اقتصــاد مقاومتــی  عنــوان یکــی از اســتان هــای پایلــوت ب
ــتاد  ــت س ــم در نشس ــران ه ــم و در ته ــی نداری ــا حرف ــد م باش
هماهنگــی اقتصــادی بحــث کردیــم و همــان جــا هــم بحــث ســه 
اســتان مطــرح بــود. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تمرکــز گرایــی 
مفیــد نیســت ادامــه داد: ایــن کــه همــه چیــز را بــه مرکــز ببریــم 
ناصحیــح اســت؛ بایــد هرچــه مــی شــود را بــه اســتان هــا واگذار 
ــه  ــد ک ــی دانن ــر م ــود بهت ــتان خ ــه اس ــبت ب ــا نس ــم، آنه کنی
ــد  ــی توانن ــر م ــت و بهت ــه اس ــان چگون ــتعدادها و نیازهایش اس

حــل و فصــل کننــد.  
ــن کار پایلــوت هــم هــر مــوردی  رئیــس جمهــوری گفــت: در ای
ــد  ــه بای ــت بافاصل ــورت گرف ــی ص ــک کار مثبت ــم و ی ــه دیدی ک
بــه همــه اســتانها منتقــل شــود یعنــی در ایــن پایلــوت نبایــد دو 
ســال صبــر کنیــم ببینیــم چــه مــی شــود و ســپس بــه اســتان 
ــر  ــا وزی ــش ب ــا پی ــاه ه ــه م ــت: البت ــی گف ــرود.  روحان ــد ب بع
کشــور چندبــار بحــث کردیــم کــه مــا بــه یکســری اســتان هــا 
از لحــاظ بودجــه و هزینــه اســتقال کامــل بدهیــم یعنــی بودجــه 
ــد  ــه بای ــی ک ــر عهــده خودشــان باشــد و آن چیزهای ــه ب و هزین

ــم.   اســتثنا باشــد را جــدا کنی
دکتــر روحانــی افــزود: اشــکالی نــدارد کــه دربــاره شــیوه هــای 
مختلــف فکــر کنیــم؛ دنیــا هــم در ایــن زمینــه تجربیــات زیــادی 

دارد کــه مــا بایــد دنبــال کنیــم تــا بــه ثمــر برســد. 
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه گفــت گــوی خــود بــا 
ــی از  ــم بخش ــتاندار گفت ــه اس ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــتاندار کرم اس
ــه بخــش  ــد ب ــه دارای اســتعدادهای بیشــتر اســت بای اســتان ک
ــدنی  ــن کار ش ــد و ای ــک کن ــراوان دارد، کم ــکات ف ــر مش دیگ

اســت.  
ــر ایــن کــه در کشــور نیــز بایــد تعــادل ایجــاد  ــا تاکیــد ب وی ب
ــک  ــت و ی ــن وضعی ــتان بهتری ــک اس ــه ی ــن ک ــزود: ای ــرد، اف ک
اســتان بدتریــن وضعیــت را داشــته باشــد، قابــل قبــول نیســت. 
ــه  ــس ب ــدگان مجل ــرد: نماین ــان ک ــوری خاطرنش ــس جمه رئی
ــه نماینــده کل ملــت  ــد، بافاصل ــن کــه رای مــی گیرن محــض ای
ــده  ــه و نماین ــوزه انتخابی ــده ح ــر نماین ــتند و دیگ ــران هس ای

ــوم  ــه معل ــم ک ــور و وزرا ه ــس جمه ــتند؛ رئی ــود نیس ــتان خ اس
اســت و رئیــس جمهــور شــخصی اســت کــه توســط همــه مــردم 

ــود.   ــی ش ــخص م مش
ــم  ــه بخواهی ــن ک ــرده ای ــدای ناک ــه داد: خ ــی ادام ــر روحان دکت
ــاف  ــم و خ ــح دهی ــت ترجی ــی جه ــتانی ب ــه اس ــتانی را ب اس
ــت.   ــون اس ــاق و قان ــن، اخ ــاف دی ــم، خ ــار کنی ــت رفت عدال

ــتان  ــی اس ــش جنوب ــد در بخ ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــای در  ــرح ه ــه ط ــود، ب ــاز ش ــزرگ آغ ــت ب ــک حرک ــان ی کرم
ــن  ــامی در ای ــاب  اس ــتضعفان انق ــاد مس ــدام بنی ــت اق دس
خطــه اشــاره کــرد و گفــت: بنیــاد بــا کمــک دولــت و مــردم هــر 
ســه در کنــار یکدیگــر فعالیتــی را در منطقــه قلعــه گنــج آغــاز 

ــت.  ــمندی اس ــیار ارزش ــه کار بس ــد ک کردن
ــه  ــم هم ــاده ای ــا آم ــا کام ــار دارد: م ــوری اظه ــس جمه رئی
ــه  ــا ب ــه م ــت و هم ــاد و دول ــتیم بنی ــر هس ــک پیک ــای ی اعض
عنــوان خادمــان ملــت هســتیم و بایــد بــه مــردم خدمــت کنیــم 
و دســت بــه دســت هــم بدهیــم بســیار نمونــه خوبــی اســت؛ مــا 
وقتــی شــهری را بــا یــک روش و برنامــه آزمایشــی آبــاد کردیــم، 
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــاور و اس ــای مج ــش ه ــه بخ ــد ب ــه بای بافاصل

ــم.   ــل کنی منتق
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه 
ــتان  ــئوالن اس ــه مس ــن هم ــی بی ــی خوب ــبختانه هماهنگ خوش
کرمــان وجــود دارد گفــت: کرمــان هــم دارای منابــع انســانی در 
حــوزه هــای مختلــف از جملــه میــدان رزم، دفــاع مقــدس، علــم 
ــت  ــس اس ــد م ــن مانن ــر زمی ــی رو و زی ــم معادن ــگاه و ه و دانش

ــاور کنیــم.   ــع را ب کــه بایــد نحــوه اســتفاده از ایــن مناب
ــار  ــه آث ــان از جمل ــای کرم ــت ه ــر ظرفی ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
باســتانی و گردشــگری خاطرنشــان کــرد: نشــاط روحــی ضــرورت 
زندگــی مــا اســت و وقتــی آثــار تاریخــی متعلــق بــه ســده هــای 

گذشــته را مــی بینیــم، از ایــن تمــدن لــذت مــی بریــم. 
ــاز  ــک روز جانب ــا تبری ــخنانش ب ــدای س ــوری در ابت ــس جمه رئی
ــاب و  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ک ــن اس ــا ای ــار م ــت: افتخ گف
فرهیختــه مــا هــم خــود از جانبــازان اســت و ایــن فخــری بــزرگ 
بــرای ملــت و مایــه آرامــش بــرای جانبــازان محســوب مــی شــود 
و یکــی از ویژگــی هــای مهــم انقــاب ایــن بــود کــه در میــدان 
جهــاد و جنــگ کســی خــود را مســتثنی نکــرد و همــه عزیــزان 
ــال 62 در  ــزود: س ــی اف ــتادند. روحان ــه فرس ــه جبه ــود را ب خ
جبهــه جنــگ قبــل از یــک عملیــات فرزنــدان روســای هــر ســه 

ــه مناســبت هــا و جاهــای مختلــف دیــدم.  قــوه را در ســفر ب
ــوه  ــه رئیــس ق ــان رئیــس جمهــور ک ــرد: در آن زم وی اظهــار ک
مجریــه بــود مقــام معظــم رهبــری بودنــد کــه فرزندانشــان را در 
ــدان آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی رئیــس  ــدم و فرزن جبهــه دی
ــی  ــوی اردبیل ــای موس ــدان آق ــن فرزن ــه و همچنی ــوه مقنن ق

ــدم. ــفر دی ــم در آن س ــه را ه ــوه قضایی ــس ق رئی
رئیــس جمهــوری گفــت: در چنــد بخــش جبهــه جنــوب روحیــه 
ــد  دیگــری پیــدا کــردم و گفتــم ایــن جنگــی اســت کــه خداون
ــام  ــس، ام ــده مجل ــی نماین ــد؛ وقت ــی کن ــروز م ــا را در آن پی م
ــد و یکــی از وزاری آن  ــدار حضــور دارن جمعــه، بخشــدار و فرمان
زمــان یــک فرزنــد داشــت کــه در دفــاع مقــدس شــهید شــد و 

ایــن خیلــی مهــم اســت. 
ــنی و  ــیعه، س ــه ش ــران از جمل ــت ای ــه مل ــد ب ــزود: خداون وی اف
حتــی ارمنــی هــم عشــق بــه رســول خــدا و اهــل بیــت را عطــا 
ــتند.  ــد هس ــه من ــدان عاق ــن خان ــه ای ــه ب ــت و هم ــرده اس ک
ــت  ــب بیس ــروز در قال ــراه دی ــات هم ــوری و هی ــس جمه رئی
ــتان  ــد وارد اس ــر و امی ــتانی کاروان تدبی ــفر اس ــن س و هفتمی

ــد.  ــان ش کرم

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــه  ــب ادام ــه ترتی ــم و ب ــوری بگیری ــک کش ــاوری را از ی ــر فن اگ
ــای خودمــان بایســتیم 30  دهیــم و تکمیــل کنیــم و بعــد روی پ

ــاد.   ــو خواهیــم افت ســال جل
روحانــی بــا بیــان ایــن کــه اکنــون در صنایــع مختلــف پیشــرفت 
ــدا  ــتیم از ابت ــی خواس ــه م ــن ک ــت: ای ــم گف ــی کردی ــای خوب ه
ــد.  وی  ــی کنن ــن کار را نم ــا ای ــای دنی ــچ ج ــم هی ــروع کنی ش
اظهــار کــرد: غربــی هــا در دورانــی از مــا یعنــی دنیــای اســام 
ــم و  ــدن، عل ــام در تم ــای اس ــه دنی ــرا ک ــد چ ــتفاده کردن اس

ــود. ــرده ب ــی ک ــرفت بزرگ ــات پیش ــا و تحقیق ــش، کتابه دان
وی گفــت: اکنــون مــا بایــد علــم و فنــاوری آنهــا را پایــه قــرار 
ــه  ــه همیش ــرب ک ــه غ ــم و البت ــت کنی ــو حرک ــه جل ــم و ب بدهی
ــاال و  ــواره ب ــا هم ــد؛ دنی ــد مان ــاوری نخواه ــم و فن ــتاز عل پیش
ــور  ــن ط ــا، ای ــک روز م ــا و ی ــک روز آنه ــود و ی ــی ش ــن م پایی

ــد.   ــاله ای باش ــتاز مس ــد پیش ــا اب ــت ت ــک مل ــه ی ــت ک نیس
رئیــس جمهــوری اضافــه کــرد: یــک زمانــی ایــن طــور بــوده کــه 
ــد و یــک زمــان دیگــران خواهنــد  ــوده ان ــران و رم پیشــتاز ب ای
بــود و همــواره در حــال تغییــر اســت، از ایــن رو در ایــن شــرایط 
ــرای یــک  ــد زمینــه را هــم در ســطح اســتانی و هــم ملــی ب بای

حرکــت آمــاده کنیــم. 

**معرفی کرمان پایلوت اقتصاد مقاومتی

ــه  ــن کــه گفتــه شــد کرمــان ب رییــس جمهــور اضافــه کــرد: ای
ــرای اقتصــاد مقاومتــی  عنــوان یکــی از اســتان هــای پایلــوت ب
ــتاد  ــت س ــم در نشس ــران ه ــم و در ته ــی نداری ــا حرف ــد م باش
هماهنگــی اقتصــادی بحــث کردیــم و همــان جــا هــم بحــث ســه 
اســتان مطــرح بــود. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تمرکــز گرایــی 
مفیــد نیســت ادامــه داد: ایــن کــه همــه چیــز را بــه مرکــز ببریــم 
ناصحیــح اســت؛ بایــد هرچــه مــی شــود را بــه اســتان هــا واگذار 
ــه  ــد ک ــی دانن ــر م ــود بهت ــتان خ ــه اس ــبت ب ــا نس ــم، آنه کنی
ــد  ــی توانن ــر م ــت و بهت ــه اس ــان چگون ــتعدادها و نیازهایش اس

حــل و فصــل کننــد.  
ــن کار پایلــوت هــم هــر مــوردی  رئیــس جمهــوری گفــت: در ای
ــد  ــه بای ــت بافاصل ــورت گرف ــی ص ــک کار مثبت ــم و ی ــه دیدی ک
بــه همــه اســتانها منتقــل شــود یعنــی در ایــن پایلــوت نبایــد دو 
ســال صبــر کنیــم ببینیــم چــه مــی شــود و ســپس بــه اســتان 
ــر  ــا وزی ــش ب ــا پی ــاه ه ــه م ــت: البت ــی گف ــرود.  روحان ــد ب بع
کشــور چندبــار بحــث کردیــم کــه مــا بــه یکســری اســتان هــا 
از لحــاظ بودجــه و هزینــه اســتقال کامــل بدهیــم یعنــی بودجــه 
ــد  ــه بای ــی ک ــر عهــده خودشــان باشــد و آن چیزهای ــه ب و هزین

ــم.   اســتثنا باشــد را جــدا کنی
دکتــر روحانــی افــزود: اشــکالی نــدارد کــه دربــاره شــیوه هــای 
مختلــف فکــر کنیــم؛ دنیــا هــم در ایــن زمینــه تجربیــات زیــادی 

دارد کــه مــا بایــد دنبــال کنیــم تــا بــه ثمــر برســد. 
رئیــس جمهــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه گفــت گــوی خــود بــا 
ــی از  ــم بخش ــتاندار گفت ــه اس ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــتاندار کرم اس
ــه بخــش  ــد ب ــه دارای اســتعدادهای بیشــتر اســت بای اســتان ک
ــدنی  ــن کار ش ــد و ای ــک کن ــراوان دارد، کم ــکات ف ــر مش دیگ

اســت.  
ــر ایــن کــه در کشــور نیــز بایــد تعــادل ایجــاد  ــا تاکیــد ب وی ب
ــک  ــت و ی ــن وضعی ــتان بهتری ــک اس ــه ی ــن ک ــزود: ای ــرد، اف ک
اســتان بدتریــن وضعیــت را داشــته باشــد، قابــل قبــول نیســت. 
ــه  ــس ب ــدگان مجل ــرد: نماین ــان ک ــوری خاطرنش ــس جمه رئی
ــه نماینــده کل ملــت  ــد، بافاصل ــن کــه رای مــی گیرن محــض ای
ــده  ــه و نماین ــوزه انتخابی ــده ح ــر نماین ــتند و دیگ ــران هس ای

ــوم  ــه معل ــم ک ــور و وزرا ه ــس جمه ــتند؛ رئی ــود نیس ــتان خ اس
اســت و رئیــس جمهــور شــخصی اســت کــه توســط همــه مــردم 

ــود.   ــی ش ــخص م مش
ــم  ــه بخواهی ــن ک ــرده ای ــدای ناک ــه داد: خ ــی ادام ــر روحان دکت
ــاف  ــم و خ ــح دهی ــت ترجی ــی جه ــتانی ب ــه اس ــتانی را ب اس
ــت.   ــون اس ــاق و قان ــن، اخ ــاف دی ــم، خ ــار کنی ــت رفت عدال

ــتان  ــی اس ــش جنوب ــد در بخ ــه بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــای در  ــرح ه ــه ط ــود، ب ــاز ش ــزرگ آغ ــت ب ــک حرک ــان ی کرم
ــن  ــامی در ای ــاب  اس ــتضعفان انق ــاد مس ــدام بنی ــت اق دس
خطــه اشــاره کــرد و گفــت: بنیــاد بــا کمــک دولــت و مــردم هــر 
ســه در کنــار یکدیگــر فعالیتــی را در منطقــه قلعــه گنــج آغــاز 

ــت.  ــمندی اس ــیار ارزش ــه کار بس ــد ک کردن
ــه  ــم هم ــاده ای ــا آم ــا کام ــار دارد: م ــوری اظه ــس جمه رئی
ــه  ــا ب ــه م ــت و هم ــاد و دول ــتیم بنی ــر هس ــک پیک ــای ی اعض
عنــوان خادمــان ملــت هســتیم و بایــد بــه مــردم خدمــت کنیــم 
و دســت بــه دســت هــم بدهیــم بســیار نمونــه خوبــی اســت؛ مــا 
وقتــی شــهری را بــا یــک روش و برنامــه آزمایشــی آبــاد کردیــم، 
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــاور و اس ــای مج ــش ه ــه بخ ــد ب ــه بای بافاصل

ــم.   ــل کنی منتق
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه 
ــتان  ــئوالن اس ــه مس ــن هم ــی بی ــی خوب ــبختانه هماهنگ خوش
کرمــان وجــود دارد گفــت: کرمــان هــم دارای منابــع انســانی در 
حــوزه هــای مختلــف از جملــه میــدان رزم، دفــاع مقــدس، علــم 
ــت  ــس اس ــد م ــن مانن ــر زمی ــی رو و زی ــم معادن ــگاه و ه و دانش

ــاور کنیــم.   ــع را ب کــه بایــد نحــوه اســتفاده از ایــن مناب
ــار  ــه آث ــان از جمل ــای کرم ــت ه ــر ظرفی ــه دیگ ــاره ب ــا اش وی ب
باســتانی و گردشــگری خاطرنشــان کــرد: نشــاط روحــی ضــرورت 
زندگــی مــا اســت و وقتــی آثــار تاریخــی متعلــق بــه ســده هــای 

گذشــته را مــی بینیــم، از ایــن تمــدن لــذت مــی بریــم. 
ــاز  ــک روز جانب ــا تبری ــخنانش ب ــدای س ــوری در ابت ــس جمه رئی
ــاب و  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ک ــن اس ــا ای ــار م ــت: افتخ گف
فرهیختــه مــا هــم خــود از جانبــازان اســت و ایــن فخــری بــزرگ 
بــرای ملــت و مایــه آرامــش بــرای جانبــازان محســوب مــی شــود 
و یکــی از ویژگــی هــای مهــم انقــاب ایــن بــود کــه در میــدان 
جهــاد و جنــگ کســی خــود را مســتثنی نکــرد و همــه عزیــزان 
ــال 62 در  ــزود: س ــی اف ــتادند. روحان ــه فرس ــه جبه ــود را ب خ
جبهــه جنــگ قبــل از یــک عملیــات فرزنــدان روســای هــر ســه 

ــه مناســبت هــا و جاهــای مختلــف دیــدم.  قــوه را در ســفر ب
ــوه  ــه رئیــس ق ــان رئیــس جمهــور ک ــرد: در آن زم وی اظهــار ک
مجریــه بــود مقــام معظــم رهبــری بودنــد کــه فرزندانشــان را در 
ــدان آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی رئیــس  ــدم و فرزن جبهــه دی
ــی  ــوی اردبیل ــای موس ــدان آق ــن فرزن ــه و همچنی ــوه مقنن ق

ــدم. ــفر دی ــم در آن س ــه را ه ــوه قضایی ــس ق رئی
رئیــس جمهــوری گفــت: در چنــد بخــش جبهــه جنــوب روحیــه 
ــد  دیگــری پیــدا کــردم و گفتــم ایــن جنگــی اســت کــه خداون
ــام  ــس، ام ــده مجل ــی نماین ــد؛ وقت ــی کن ــروز م ــا را در آن پی م
ــد و یکــی از وزاری آن  ــدار حضــور دارن جمعــه، بخشــدار و فرمان
زمــان یــک فرزنــد داشــت کــه در دفــاع مقــدس شــهید شــد و 

ایــن خیلــی مهــم اســت. 
ــنی و  ــیعه، س ــه ش ــران از جمل ــت ای ــه مل ــد ب ــزود: خداون وی اف
حتــی ارمنــی هــم عشــق بــه رســول خــدا و اهــل بیــت را عطــا 
ــتند.  ــد هس ــه من ــدان عاق ــن خان ــه ای ــه ب ــت و هم ــرده اس ک
ــت  ــب بیس ــروز در قال ــراه دی ــات هم ــوری و هی ــس جمه رئی
ــتان  ــد وارد اس ــر و امی ــتانی کاروان تدبی ــفر اس ــن س و هفتمی

ــد.  ــان ش کرم

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

م و 
ــا

الس
ــه ا

حج
ــر 

دکت
ین 

ــلم
مس

ال
در 

نی 
وحا

ن ر
ســ

ح
ای 

ــور
ت ش

ســ
نش

ان 
ــت

اس
ری 

ادا
ـد 

کیـ
 تا

ـان
رمـ

ک
طح 

ســ
در 

رد: 
کــ

ـه 
رچـ

 ه
ـور

شـ
ک

د و 
حــا

ت، ات
ــد

وح
ود.  

ی ر
 مــ

ش
پیــ

ــر 
 بهت

هــا
کار

ــد 
باش

ــی 
چگ

کپار
 و ی

گی
ســت

همب
ــی 

قطب
دو 

ان 
یــر

در ا
ــه 

ن ک
ایــ

ان 
بیــ

ــا 
ــم ب

زده
ت یا

ولــ
س د

ئیــ
ر

ــی 
ه ول

 کــ
ری

ــو
کش

رد: 
 کــ

ــان
 نش

ــر
خاط

رد، 
ــدا

ود ن
جــ

ن و
ــود

ب
رع 

شــ
در 

ــه 
فقی

ت 
الیــ

ه و
 کــ

ــی
گاه

جای
د و 

 دار
یــه

ت فق
الیــ

 و و
مــر

ا
 او 

ــند
باش

ته 
شــ

ی دا
ــکل

مش
ــوا 

ــر ق
د اگ

دار
ــا 

ی م
ســ

اسا
ون 

انــ
و ق

ند.  
ســت

ر ه
گــ

کدی
ار ی

کنــ
در 

ــوا 
ود ق

خــ
ت و 

ســ
ل ا

ــک
مش

ال 
حــ

اره 
مــو

م ه
دهــ

 یاز
ــت

 دول
 در

ــده
ش بن

ــا
ت: ت

گفــ
ری 

هــو
 جم

س
رئیــ

ای 
ــه 

و گل
ــه 

نکت
رد، 

ــو
م م

هــ
ــر 

ه اگ
ــو

دو ق
ــا 

ــه ب
ده ک

ــو
ن ب

ایــ
انه 

ســ
ح ر

ــط
ر س

ر د
متــ

 و ک
ــود

ح ش
ــر

 مط
هــا

د آن
ــو

ا خ
 بــ

وده
بــ

الن 
 و ا

ــم
ردی

ش ک
ــا

 و ت
کار

ــم 
ر ه

نــا
در ک

ــا 
د م

ــو
ح ش

ــر
 مط

هــا
الن 

ــئو
مس

ــه 
د ک

ــر
د ک

کیــ
ی تا

انــ
روح

ت. 
ســ

ور ا
طــ

ــن 
همی

ــم 
ه

ت 
حــ

را ت
ود 

خــ
ــه 

 گان
ــه

ی س
ــوا

 و ق
ران

ایــ
می 

ــا
 اس

ری
ــو

جمه
ــا 

 آنه
ــه

 هم
د و

ننــ
ی بی

 مــ
اب

نقــ
ــم ا

معظ
ــر 

رهب
ان 

رمــ
 و ف

ــر
نظ

ای 
تقــ

و ار
ت 

ــرف
یش

ن پ
 و آ

نــد
ی کن

 مــ
ــال

 دنب
د را

احــ
ف و

هــد
ک 

یــ
ت. 

ســ
ور ا

شــ
در ک

ت 
یــ

عنو
 و م

اق
خــ

ا

شود
می 

تر 
ب به

مرات
 به 

ایط
شر

**

رد: 
 کــ

ــد
اکی

ی ت
ــور

جمه
س 

ئیــ
ر

ــا 
ط م

ــرای
ش ش

پیــ
ــاه 

ش م
شــ

آن 
 از 

ــل
ه قب

ــا
ش م

شــ
 از 

ــب
مرات

ــه 
ب

ت. 
ســ

ــا ا
ی م

پــا
ش 

پیــ
ری 

هتــ
ط ب

ــرای
ز ش

ه رو
ز بــ

و رو
ده 

بــو
ــر 

بهت
ات 

ســ
وس

از م
ــی 

خیل
روز 

مــ
ــه ا

ی ک
ایط

ــر
: ش

ــرد
ه ک

فــ
اضا

وی 
ای 

ــر
عد ب

ســا
ط م

یــ
 مح

ــک
را ی

ان 
ــر

ــا ای
 دنی

ــی
غرب

ــی 
قیق

تح
ــی 

ه م
کــ

ــی 
یقات

تحق
تی 

ســا
وس

د م
ننــ

ی دا
 مــ

ری
ــذا

ه گ
رمای

ســ
ایه 

ــرم
ر س

 دال
ارد

یــ
 میل

زار
هــ

ک 
یــ

داد 
ــتع

 اس
ران

یــ
ــد ا

وین
گ

رد.  
ی دا

ذار
گــ

م و 
ظیــ

ی ع
هــا

ــه 
جنب

ــی 
ارج

ت خ
ســا

وس
ن م

ایــ
ت: 

گفــ
ــی 

حان
رو

ت 
نیــ

و ام
ده 

کــر
ــل 

صی
 تح

وی
یــر

ی، ن
ــرژ

ا، ان
 هــ

خت
ســا

زیر
ت، 

ثبــ
م

ای 
بــر

ــز 
را نی

ــر 
دیگ

ــی 
یژگ

ــا و
ه ه

و د
رند 

ــما
ی ش

ا مــ
ور ر

شــ
ن ک

ایــ
ند. 

مار
شــ

ــی 
ن م

ــرا
ای

 را 
ــد

 امی
ــن

التری
ه با

کــ
ــن 

ر ای
 بــ

ــد
اکی

ــا ت
ی ب

ــور
جمه

س 
یــ

رئ
یط 

ــرا
، ش

ــم
داری

ــا 
وز م

ــر
را ام

یط 
ــرا

ن ش
ریــ

 بهت
ود:

ــز
م، اف

ریــ
دا

ت 
بیــ

ن تث
هــا

ا ج
ا بــ

 مــ
ــه

رابط
ــه 

ت ک
ســ

ی ا
ایط

ــر
ا ش

 مــ
روز

امــ
ــه 

رو ب
ــا 

ی م
ــاد

تص
و اق

ــی 
 پول

ــط
رواب

ی و 
کــ

ط بان
ابــ

، رو
ــده

ش
ت. 

ســ
ــد ا

رش
دی 

صــا
 اقت

ســه
وس

 و م
کت

شــر
ی، 

پانــ
 کم

هــا
صد

رد: 
 کــ

وان
عنــ

وی 
د و 

ینــ
 بیا

ران
ایــ

ــه 
ــه ب

ن ک
ایــ

ای 
ــر

ند ب
شــت

گذا
قه 

ــاب
مس

ــا 
دنی

ک 
ا یــ

امــ
ــد 

دانن
ــی 

ی م
ذار

 گــ
ایه

ــرم
ن س

ــکا
ن م

ریــ
 بهت

ن را
ــرا

ای
ــی 

د، م
یــر

ی گ
 مــ

ول
 پــ

ــم
ل ه

مــا
ت ال

بیــ
 از 

ــه
ی ک

خلــ
ه دا

ــان
رس

ان 
یــر

ــه ا
ی ب

ســ
 و ک

ارد
گــذ

ــی 
ه نم

رمای
ســ

ان 
یــر

در ا
ــی 

کس
ــد 

گوی
ــد. 

ی آی
نمــ

ــن 
ه ای

 کــ
ــود

ی ش
 مــ

رت
حیــ

ــار 
 دچ

آدم
ت: 

گفــ
ری 

هــو
 جم

س
ئیــ

ر
ــی 

حان
. رو

تند
ســ

ی ه
دفــ

ه ه
چــ

ی و 
یــز

ه چ
چــ

ال 
نبــ

ه د
د بــ

ــرا
اف

ــز 
ه ج

ه بــ
 کــ

ــت
 اس

طی
ــرای

ا ش
 مــ

ایط
ــر

ز ش
ــرو

د: ام
ــر

ار ک
هــ

اظ
د و 

نــ
ی ک

مــ
کار 

ــا 
ه م

یــ
ه عل

کــ
وع 

ــر
مش

و نا
ب 

صــ
ل غا

رائی
ســ

ا

ای 
هــ

ــاه 
در م

ــه 
ی ک

ایط
ــر

ا ش
 بــ

ــه
ه ک

قــ
منط

ور 
شــ

دو ک
ــی 

یک
ــه 

ــم ب
ن ه

د آ
رنــ

ن دا
ــرا

ــا ای
ــه ب

ی ک
ــالم

ناس
ت 

ابــ
ا رق

 بــ
ــر

اخی
در 

ــه 
ی ک

دگــ
بازن

ــا 
ــه ب

توج
ــا 

 و ب
ــی

ریخ
ی تا

هــا
ته 

شــ
 گذ

ــل
دلی

بــا 
ــه 

رابط
ن، 

ــرا
ــا ای

ار ب
ه ک

ا بــ
نیــ

ر د
ســ

سرا
ند 

شــت
ا دا

 هــ
نــه

صح
ــد. 

ه ان
ســت

ــد ب
 امی

ــور
کش

ــن 
ر ای

ی د
ذار

 گــ
ایه

ــرم
و س

ان 
ــر

ای
ری 

ــذا
ه گ

رمای
ســ

ای 
بــر

ت 
ولــ

د د
ــدو

 مح
وان

ه تــ
ه بــ

ــار
 اش

 بــا
وی

ــه 
ن ب

ــا
رین

رآف
و کا

ــی 
دولت

غیر
ش 

خــ
ــد ب

: بای
ــت

ی گف
ــاد

تص
اق

ت 
ارک

شــ
م م

 هــ
بــا

ــی 
دولت

غیر
ی و 

لتــ
 دو

ش
خــ

 و ب
ــد

بیای
ــه 

صحن
رد. 

 کــ
ول

حــ
ا مت

ور ر
شــ

ن ک
ــوا

ــه ت
ــا ب

د ت
ننــ

ک
ــد 

تمن
قدر

 را 
ــان

ادم
تص

د اق
بایــ

مــا 
رد: 

 کــ
یــد

 تاک
ری

هــو
 جم

س
رئیــ

ــی 
 یعن

وی،
د قــ

صــا
 اقت

ــی
 یعن

ــی
ومت

مقا
ــاد 

تص
م، اق

نیــ
د ک

منــ
توان

و 
دی 

صــا
 اقت

ــی
 یعن

ود،
نــر

ــن 
ز بی

ــد ا
بده

ــل 
د ه

اهــ
خو

ی ب
ســ

ر ک
اگــ

د و 
هــ

ی د
مــ

ت ن
ســ

ز د
 را ا

زش
یــ

ه چ
مــ

ر ه
شــا

ک ف
 یــ

بــا
ــه 

ک
ت. 

ســ
ی ا

قــو
د و 

منــ
توان

یم 
باش

ند 
وانم

 و ت
اده

د آم
*بای

*

ازه 
ــد

ه ان
 بــ

ــی
دولت

ــچ 
 هی

ت:
فــ

ن گ
یــ

مچن
ی ه

ــور
جمه

س 
یــ

رئ
لح 

ســ
ی م

هــا
یرو

ی ن
عــ

دفا
ان 

ــو
ت ت

ویــ
ی تق

ــرا
ــم ب

زده
ت یا

ولــ
د

 را 
ــام

 ارق
ار و

آمــ
ــن 

ن ای
 مــ

ــود
م ش

 الز
گــر

ــه ا
ت ک

ســ
ده ا

کــر
ار ن

ک
وی 

د.  
کــر

ــم 
واه

م خ
ــا

ه اع
شــت

 گذ
ــای

ت ه
ولــ

ــا د
ــه ب

ایس
ر مق

د
ای 

وهــ
 نیر

کــه
ــم 

دانی
ــی 

ه م
یفــ

 وظ
م و

هیــ
ی د

نمــ
عار 

شــ
مــا 

ت: 
گفــ

ند. 
شــ

ی با
قــو

ــا 
ح م

ســل
م

ا و 
یــ

و دن
ور 

شــ
ده ک

نــ
ه آی

 بــ
مــا

رد: 
کــ

ان 
یــ

ی ب
انــ

روح
ــر 

دکت
ــه 

م ک
ــتی

یس
ــم ن

ح ه
ــو

ده ل
ســا

ــا 
م ام

ــتی
یس

ن ن
یــ

 بدب
ــه

نطق
م

ــد 
انمن

و تو
ده 

مــا
د آ

ایــ
ذا ب

و لــ
رد 

ــدا
ار ن

ــا ک
ــا م

ی ب
ســ

م ک
ییــ

بگو
ــح 

 صل
ــر

: اگ
ــت

ی گف
م. و

شــی
با

وی 
قــ

ـد 
بایـ

ـم 
هیـ

خوا
ـی 

مـ
یم 

شــ
ف با

یــ
 ضع

ــر
و اگ

یم 
شــ

با
ــی 

گ م
نــ

ه ج
کــ

ــن 
ی ای

نــ
یع

رف 
حــ

م و 
هیــ

ر د
ــعا

م ش
ییــ

 بیا
روز

ــر 
ت ه

ســ
م نی

 الز
مــا

ــم ا
واهی

خ
ــا 

ر م
گــ

ت: ا
فــ

ی گ
.  و

ارد
ــد

ی ن
بتــ

ر مث
ثیــ

ه تا
کــ

ــم 
بزنی

ــی 
های

ــی 
ورت

ضر
د و 

منــ
ی فه

 مــ
ران

گــ
، دی

ــم
داری

وی 
 قــ

ــلح
مس

وی 
یــر

ن
ــم. 

کنی
رار 

کــ
 و ت

ــم
ویی

ر بگ
ــد

ن ق
ایــ

رد 
ــدا

ن

ند 
ی ک

دا م
ا پی

معن
دار 

 اقت
ایه

ر س
ح د

*صل
*

یم 
ســت

ر نی
ــعا

ل ش
اهــ

ــا 
ه م

 کــ
ــن

ن ای
یــا

ــا ب
ی ب

ــور
جمه

س 
ئیــ

ر
ــد 

: بای
ــت

، گف
ارد

ــا د
معن

دار 
قتــ

یه ا
ســا

در 
ــح 

 صل
ــم

داری
اور 

ا بــ
امــ

ت 
ســ

ر نی
ــعا

ل ش
ســا

ــه 
ل ک

ســا
ه ام

یــژ
ه و

م بــ
نیــ

م ک
 کــ

ا را
اره

شــع
م و 

ــدا
ل اق

ســا
ــد 

ه بای
شــ

همی
ت و 

ســ
ل ا

عمــ
م و 

ــدا
ل اق

ســا
ــه 

بلک
ــاد 

تص
ی اق

عنــ
ی ی

متــ
قاو

د م
صــا

 اقت
ود:

فــز
ی ا

حانــ
. رو

ــد
باش

ــل 
عم

ــد 
 ده

ش
کانــ

د ت
اهــ

خو
ی ب

ســ
ر ک

اگــ
ــه 

ی ک
ــاد

تص
ی اق

عنــ
ی ی

قــو
 از 

ش را
ــز

 چی
ــه

 هم
ــار

فش
ک 

 یــ
بــا

د و 
ــور

 نخ
کان

 تــ
ش

ایــ
ز ج

ا
ــم. 

کنی
ــد 

انمن
ا تو

ن ر
مــا

صاد
 اقت

ــد
ا بای

 مــ
د و

دهــ
ــی 
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مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در تشــریح دســتاوردهای ســفر 
ــداف  ــی از اه ــت: یک ــان گف ــتان کرم ــه اس ــوری ب ــت جمه ریاس
ــن  ــه ای ــت ک ــاد اس ــردن اقتص ــی ک ــی، مردم ــاد مقاومت اقتص
ــرد: از  ــار ک ــود.  وی اظه ــی ش ــال م ــی دنب ــه خوب ــات ب اقدام
مهرمــاه ســال 93 کار تحقــق شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی در 
ــان داد  ــت و نش ــوده اس ــق ب ــه موف ــده ک ــاز ش ــج آغ ــه گن قلع
ــا  ــرد.  وی ب ــعه را بپذی ــد کار توس ــی توان ــی م ــر دولت ــش غی بخ
ــور،  ــت جمه ــفر ریاس ــات س ــه مقدم ــه تهی ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــی از  ــت: یک ــود گف ــده ب ــاز ش ــفر، آغ ــل  از س ــاه قب ــد م از چن
ــان،  ــتان کرم ــه اس ــوری ب ــت جمه ــفر ریاس ــی س ــداف اصل اه
دیــدار بــا مــردم بــود کــه خوشــبختانه بــه خوبــی انجــام شــد.  
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: جــا دارد از همــه مــردم، رســانه 
هــا، مســئوالن و گــروه هــای سیاســی در جریــان برگــزاری ســفر 

ــم.   ــر کنی ــوری تقدی ــت جمه ــتانی ریاس اس
ــی در  ــر دولت ــش غی ــر روی بخ ــز ب ــل تمرک ــه دلی ــت: ب وی گف
ــیار  ــت بس ــوزه دس ــن ح ــان در ای ــتان کرم ــم، اس ــت یازده دول

پــری داشــت و در جلســه ای کــه در تهــران برگــزار شــد، 
کرمــان بــه عنــوان اســتانی تــراز اول در بخــش غیــر 

دولتــی معرفــی شــد.  رزم حســینی افــزود: ایــن 
جلســه منجــر بــه توافقــات خوبــی شــد و 14 

ــفر  ــروژه در س ــان پ ــارد توم ــزار میلی ه
اســتانی ریاســت جمهــوری افتتــاح، 
ــد.  ــرارداد ش ــد ق ــا عق ــی ی ــگ زن کلن
ــتان  ــن آب اس ــوع تامی ــه موض وی ب
ــتان  ــمال اس ــژه در ش ــه وی ــان ب کرم
ســفر  در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
ــی  ــات اجرای ــوری عملی ــت جمه ریاس
ــتان  ــمال اس ــه ش ــال آب ب ــرح انتق ط

آغــاز شــده و تاکنــون بیــش از 600 متــر 
ــوان  ــت.  وی عن ــته اس ــرفت داش پیش

ــد آب پایــداری  کــرد: ایــن طــرح مــی توان
ــان  ــتان کرم ــده اس ــای آین ــل ه ــرای نس ب

ــالی در  ــتان را از خشکس ــود آورده و اس ــه وج ب
ــد  ــی توان ــن م ــد و همچنی ــات ده ــرب نج ــوزه ش ح

ــر کنــد. اســتاندار کرمــان گفــت: در حــوزه  اســتان را مهاجرپذی
ــزان را  ــان بیشــترین می ــز در اســتان کرم ــه ای نی ــع گلخان صنای
داشــته ایــم کــه کار بزرگــی اســت.  وی بــه طــرح منطقــه نمونــه 
ــتانی  ــفر اس ــرد: س ــان ک ــاره و بی ــزاء اش ــر و هن ــگری خب گردش
ــیار  ــتاوردهای بس ــود و دس ــم ب ــیار مه ــد بس ــر و امی کاوان تدبی

ــت.  ــته اس ــال داش ــه دنب ــی را ب خوب
ــت  ــفر ریاس ــن دوره از س ــرد: در ای ــح ک ــینی تصری رزم حس
جمهــوری بــه اســتان کرمــان، دو هــزار میلیــارد تومــان از ســوی 
صنــدوق توســعه ملــی بــه طــرح هــای اســتانی اختصــاص یافتــه 
اســت.  وی اظهــار کــرد: مجوزهــای بــورس پســته و خرمــا نیــز 
صــادر شــده و در حــال تدویــن بســته اقتصــادی آنهــا هســتیم.  
وی تاکیــد کــرد: آمادگــی داریــم در منطقــه ارزوئیــه کار تولیــد 
ــه بازدیــد ســرزده رئیــس جمهــوری  ــذر را آغــاز کنیــم.  وی ب ب
ــز  ــی و نی ــوزه عمران ــدام ح ــت اق ــای در دس ــروژه ه ــی پ از برخ
بازدیــد از بــاغ فتــح آبــاد اشــاره کــرد و گفــت: ایــن بازدیدهــا 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــوری ب ــت جمه ــگاه ریاس ــی در ن ــر خوب تاثی
ــوری در  ــس جمه ــت: رئی ــان گف ــتاندار کرم ــت.  اس ــته اس داش
ــتان را  ــن اس ــی ای ــت اعتدال ــان سیاس ــه کرم ــتانی ب ــفر اس س
مــورد تاییــد قــرار دادنــد کــه مــی توانــد ظرفیــت هــای جدیــد 
ــراه  ــعه هم ــیر توس ــه را در مس ــرده و هم ــق ک ــتان خل را در اس
ــان  ــتان کرم ــت اس ــرد: مدیری ــد ک ــازد.  وی تاکی ــگام س و هم

ــعه  ــیر توس ــی در مس ــای سیاس ــان ه ــه جری ــاش دارد از هم ت
ــرار دارد. وی  ــر ق ــد نظ ــواره م ــر هم ــن ام ــد و ای ــتفاده کن اس
ــم و آن را  ــی دانی ــی م ــرح خوب ــگاران را ط ــکن خبرن ــت: مس گف
دنبــال مــی کنیــم تــا بــه خوبــی اجرایــی شــود.  رزم حســینی 
اظهــار کــرد: کار مســکن خبرنــگاران از ســوی معاونــت عمرانــی 
ــت  ــرایط دریاف ــاره ش ــود. وی درب ــی ش ــال م ــتانداری دنب اس
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی گفــت: ســال گذشــته و ســال 
ــی را از صنــدوق توســعه ملــی  93 توانســته ایــم اعتبــارات خوب
ــب  ــه را کس ــن زمین ــور در ای ــر کش ــه برت ــرده و رتب ــت ک دریاف

ــم. کنی
ــت  ــرای دریاف ــی ب ــه خوب ــز زمین ــال نی ــرد: امس ــار ک وی اظه
اعتبــارات از صنــدوق توســعه ملــی ایجــاد شــده اســت.  
ــاره  ــود درب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــان در بخ ــتاندار کرم اس
نبــود پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری گفــت: موانــع و بروکراســی 
ــی  ــود دارد و یک ــذاری وج ــرمایه گ ــوزه س ــی در ح اداری طوالن
ــاد  ــوت اقتص ــوان پایل ــه عن ــتان ب ــه اس ــاب س ــل انتخ از دالی
مقاومتــی ایــن اســت کــه بررســی شــود از چــه راهــی 
مــی تــوان ایــن بروکراســی اداری را کاهــش داد.  
ــد  ــره واح ــار پنج ــرد: در کن ــار ک وی اظه
ــع  ــع موان ــات رف ــذاری، جلس ــرمایه گ س
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــه خوب ــد ب تولی
برگــزار مــی شــود.  وی تمرکززدایــی 
را یکــی از برنامــه هــای مــورد 
ــت  ــوری دانس ــت جمه ــر ریاس نظ
ــز  ــتا نی ــن راس ــه داد: در ای و ادام
ــت  ــی در دس ــای خوب ــه ه برنام

ــت.   ــن و اجراس تدوی
رزم حســینی انتقــال گــردش مالــی 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــزرگ اس ــع ب صنای
ــرار داد و  ــد ق ــورد تاکی ــتان را م اس
ــرح  ــب ط ــز در قال ــن کار نی ــت: ای گف
ــال  ــان دنب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت اقتص
مــی شــود.  وی در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی 
ــت  ــا دول ــت: فع ــان گف ــتان کرم ــیم اس ــر تقس ب
ــاره  ــدارد.  وی درب ــی ن ــا تصمیم ــتان ه ــیم اس ــاره تقس درب
ــالی  ــوع خکشس ــت: موض ــان گف ــتان کرم ــالی در اس خشکس
ــه اســتان کرمــان  ــوط ب ــت یازدهــم و فقــط مرب ــه دول ــوط ب مرب
نیســت و موضوعــی کشــوری اســت کــه بــرای رفــع آن اقدامــات 

ــت.  ــده اس ــزی ش ــه ری ــی برنام خوب
 اســتاندار کرمــان گفــت: بــه منظــور بهینــه ســازی مصــرف آب 
ــاران  ــرح همی ــی در ط ــای خوب ــه ه ــاورزی برنام ــوزه کش در ح
ــن  ــالی چندی ــرد: خشکس ــان ک ــم.  وی خاطرنش ــده ای آب دی
ســاله گذشــته را نمــی تــوان یکســاله برطــرف کــرد و بایــد بــه 
ــته  ــال گذش ــت: س ــود.  وی گف ــع نم ــوع را رف ــن موض ــرور ای م
154 میلیــارد تومــان بــرای اجــرای طــرح آبیــاری تحــت فشــار 
ــرده  ــب ک ــه اول را کس ــه رتب ــن زمین ــه در ای ــم ک ــته ای داش
ایــم و امســال 290 میلیــارد تومــان بــرای آبیــاری تحــت فشــار 
ــات  ــرد: اقدام ــوان ک ــینی عن ــت.  رزم حس ــه اس ــاص یافت اختص
انجــام شــده در حــوزه آبیــاری تحــت فشــار در اســتان کرمــان 
ــات انجــام  ــر اقدام ــادل بیــش از 10 براب ــر مع طــی دو ســال اخی
شــده در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی تــا قبــل 
از ســال 93 بــوده اســت.  وی تاکیــد کــرد: بــه هــر میــزان کــه 
کشــاورزان آمادگــی دریافــت اعتبــارات در حــوزه آبیــاری تحــت 
فشــار را داشــته باشــند مــا بــرای پرداخــت آن مشــکلی نداریــم.  
اســتاندار کرمــان گفــت: یکــی از کارهایــی کــه ابتــدای فعالیــت 

کرمان پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور شد

مهمترین دستاورد 
سفر رئیس جمهور 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایــم،  داده  انجــام  کرمــان  اســتان  در 
ــره  ــات مدی ــا هی ــه ب ــه جلس ــزاری س برگ
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
ــی تاکنــون  ــم ول ــرای آنهــا گرفتــه ای وام ب
ــد.   ــرده ان ــدام نک ــت وام اق ــرای دریاف ب
ــتان  ــران اس ــه مدی ــر هم ــزود: اگ وی اف
ــق  ــوزه تحق ــا در ح ــانه ه ــژه رس ــه وی ب
ــاد  ــد و نه ــای کار آین ــی پ ــاد مقاومت اقتص
ــدی  ــر توانمن ــی ب ــی مبتن ــاد مقاومت اقتص
هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــت بســیار 
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــان ک خاطرنش
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
کرمــان - بندرعبــاس را نیــز یکــی از طــرح 

ــت.  ــفر دانس ــوب س ــزرگ مص ــای ب ه
ــرمایه  ــهم س ــل آورده س ــت: حداق  وی گف

 

مهنــدس ســیدیعقوب موســوی، رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ایــن ســفر یــک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  
ــزار  ــک ه ــع ی ــرح مجتم ــرد: ط ــار ک ــید.  وی اظه ــرداری رس ب
راســی دامپــروری بخــش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 
ــت  ــات دول ــوری و هی ــس جمه ــته رئی ــه گذش ــفر هفت ــه در س ک
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
ــم  ــام معظ ــفر مق ــات س ــه از مصوب ــاد ک ــتان عنبرآب ــی شهرس آب
ــرای  ــال ب ــارد ری ــش از 19 میلی ــار بی ــا اعتب ــت ب ــری اس رهب
ــی  ــم م ــه را فراه ــی در منطق ــر ماه ــه تکثی ــار زمین ــتین ب نخس
کنــد. رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 
داد: ســال گذشــته حــدود هشــت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 
منطقــه بــه آبیــاری تحــت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 
ــم. وی گفــت: ســال 91 حــدود 44  24 هــزار هکتــار برنامــه داری
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 
از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســت. موســوی بــا اشــاره 
بــه اینکــه برداشــت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

ــار در  ــن آم ــود ای ــی می ش ــرد: پیش بین ــح ک ــه دارد تصری ادام
مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ــت.  ــوده اس ــتر ب ــته بیش ــال گذش ــد از س ــدود 70 درص آن ح
ــن  ــار 350 ت ــتین ب ــرای نخس ــز ب ــزا نی ــث کل ــزود: در بح وی اف
محصــول برداشــت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 
ــران  ــل از ایثارگ ــا تجلی ــن ب ــد. وی همچنی ــال ش ــاه ارس کرمانش
ــود را  ــود خ ــامی وج ــران اس ــه ای ــه در پهن ــانی ک ــت: کس گف
ــادت های  ــد از رش ــد بای ــاب کردن ــام و انق ــای اس ــار ارزش ه نث
آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپاس از 9۸ 
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ــت  ــد اس ــا 15 درص ــرح ه ــذاری در ط ــرمایه گ ــرای س ــذار ب گ
ــی  ــود م ــرمایه خ ــی س ــن مابق ــرای تامی ــذاران ب ــرمایه گ و س
ــدوق  ــا، صن ــک ه ــه بان ــف از جمل ــای مختل ــه ه ــد از زمین توانن
ــازار  ــهام در ب ــروش س ــی، ف ــس خارج ــی، فاینان ــعه مل توس

ــد.  ــتفاده کنن ــور اس ــورس کش ــروژه در ب ــرکت پ وش
ــی  ــی و معدن ــک صنعت ــدازی کلینی ــه راه ان ــان ب ــتاندار کرم  اس
در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــک هــزار و 500 واحــد 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــان وج ــتان کرم ــال در اس ــه فع ــد و نیم راک
ــف  ــن تکلی ــده و تعیی ــزی ش ــه ری ــا برنام ــکات آنه ــع مش رف
صــورت مــی گیــرد.  وی گفــت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
گرفــت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: دولــت همــواره بــرای 
کاهــش تــورم در جامعــه تــاش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســت و نتایــج بیشــتر آن 
ــوان  ــینی عن ــود. رزم حس ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــده قاب در آین
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
ــم  ــرا معتقدی ــم زی ــی کنی ــی م ــام و عذرخواه ــردم اع ــه م ب
ــردم  اطــاع رســانی شــفاف موجــب همراهــی هرچــه بیشــتر م

مــی شــود.
ــه هــای اختــاف  ــال روزن ــه دنب ــد ب ــا نبای  وی گفــت: رســانه ه
باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
ــد.  ــود دارن ــان وج ــتان کرم ــی در اس ــیار خوب ــای بس ــانه ه رس

اختصاص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
کشاورزی در سفر هیات دولت به کرمان
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ایــم،  داده  انجــام  کرمــان  اســتان  در 
ــره  ــات مدی ــا هی ــه ب ــه جلس ــزاری س برگ
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
ــی تاکنــون  ــم ول ــرای آنهــا گرفتــه ای وام ب
ــد.   ــرده ان ــدام نک ــت وام اق ــرای دریاف ب
ــتان  ــران اس ــه مدی ــر هم ــزود: اگ وی اف
ــق  ــوزه تحق ــا در ح ــانه ه ــژه رس ــه وی ب
ــاد  ــد و نه ــای کار آین ــی پ ــاد مقاومت اقتص
ــدی  ــر توانمن ــی ب ــی مبتن ــاد مقاومت اقتص
هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــت بســیار 
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــان ک خاطرنش
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
کرمــان - بندرعبــاس را نیــز یکــی از طــرح 

ــت.  ــفر دانس ــوب س ــزرگ مص ــای ب ه
ــرمایه  ــهم س ــل آورده س ــت: حداق  وی گف

 

مهنــدس ســیدیعقوب موســوی، رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ایــن ســفر یــک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  
ــزار  ــک ه ــع ی ــرح مجتم ــرد: ط ــار ک ــید.  وی اظه ــرداری رس ب
راســی دامپــروری بخــش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 
ــت  ــات دول ــوری و هی ــس جمه ــته رئی ــه گذش ــفر هفت ــه در س ک
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
ــم  ــام معظ ــفر مق ــات س ــه از مصوب ــاد ک ــتان عنبرآب ــی شهرس آب
ــرای  ــال ب ــارد ری ــش از 19 میلی ــار بی ــا اعتب ــت ب ــری اس رهب
ــی  ــم م ــه را فراه ــی در منطق ــر ماه ــه تکثی ــار زمین ــتین ب نخس
کنــد. رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 
داد: ســال گذشــته حــدود هشــت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 
منطقــه بــه آبیــاری تحــت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 
ــم. وی گفــت: ســال 91 حــدود 44  24 هــزار هکتــار برنامــه داری
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 
از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســت. موســوی بــا اشــاره 
بــه اینکــه برداشــت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

ــار در  ــن آم ــود ای ــی می ش ــرد: پیش بین ــح ک ــه دارد تصری ادام
مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ــت.  ــوده اس ــتر ب ــته بیش ــال گذش ــد از س ــدود 70 درص آن ح
ــن  ــار 350 ت ــتین ب ــرای نخس ــز ب ــزا نی ــث کل ــزود: در بح وی اف
محصــول برداشــت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 
ــران  ــل از ایثارگ ــا تجلی ــن ب ــد. وی همچنی ــال ش ــاه ارس کرمانش
ــود را  ــود خ ــامی وج ــران اس ــه ای ــه در پهن ــانی ک ــت: کس گف
ــادت های  ــد از رش ــد بای ــاب کردن ــام و انق ــای اس ــار ارزش ه نث
آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپاس از 9۸ 
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ــت  ــد اس ــا 15 درص ــرح ه ــذاری در ط ــرمایه گ ــرای س ــذار ب گ
ــی  ــود م ــرمایه خ ــی س ــن مابق ــرای تامی ــذاران ب ــرمایه گ و س
ــدوق  ــا، صن ــک ه ــه بان ــف از جمل ــای مختل ــه ه ــد از زمین توانن
ــازار  ــهام در ب ــروش س ــی، ف ــس خارج ــی، فاینان ــعه مل توس

ــد.  ــتفاده کنن ــور اس ــورس کش ــروژه در ب ــرکت پ وش
ــی  ــی و معدن ــک صنعت ــدازی کلینی ــه راه ان ــان ب ــتاندار کرم  اس
در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــک هــزار و 500 واحــد 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــان وج ــتان کرم ــال در اس ــه فع ــد و نیم راک
ــف  ــن تکلی ــده و تعیی ــزی ش ــه ری ــا برنام ــکات آنه ــع مش رف
صــورت مــی گیــرد.  وی گفــت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
گرفــت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: دولــت همــواره بــرای 
کاهــش تــورم در جامعــه تــاش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســت و نتایــج بیشــتر آن 
ــوان  ــینی عن ــود. رزم حس ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــده قاب در آین
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
ــم  ــرا معتقدی ــم زی ــی کنی ــی م ــام و عذرخواه ــردم اع ــه م ب
ــردم  اطــاع رســانی شــفاف موجــب همراهــی هرچــه بیشــتر م

مــی شــود.
ــه هــای اختــاف  ــال روزن ــه دنب ــد ب ــا نبای  وی گفــت: رســانه ه
باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
ــد.  ــود دارن ــان وج ــتان کرم ــی در اس ــیار خوب ــای بس ــانه ه رس

اختصاص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
کشاورزی در سفر هیات دولت به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

در اســتان کرمــان انجــام داده ایــم، 
برگــزاری ســه جلســه بــا هیــات مدیــره 
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
وام بــرای آنهــا گرفتــه ایــم ولــی تاکنــون 
ــد.  

ــرده ان
ــدام نک

ت وام اق
ــ

ــرای دریاف
ب

ــتان 
ــران اس

ــه مدی
ــر هم

ــزود: اگ
وی اف

بــه ویــژه رســانه هــا در حــوزه تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی پــای کار آینــد و نهــاد 
اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر توانمنــدی 
ت بســیار 

هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــ
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
س را نیــز یکــی از طــرح 

کرمــان - بندرعبــا
ت. 

گ مصــوب ســفر دانســ
هــای بــزر

ت: حداقــل آورده ســهم ســرمایه 
  وی گفــ

س ســازمان جهاد کشــاورزی 
س ســیدیعقوب موســوی، رئیــ

مهنــد
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  

ایــن ســفر یــ
ک هــزار 

بــرداری رســید.  وی اظهــار کــرد: طــرح مجتمــع یــ
ش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 

راســی دامپــروری بخــ
ت 

س جمهــوری و هیــات دولــ
کــه در ســفر هفتــه گذشــته رئیــ

ت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــ

آبــی شهرســتان عنبرآبــاد کــه از مصوبــات ســفر مقــام معظــم 
ش از 19 میلیــارد ریــال بــرای 

ت بــا اعتبــار بیــ
رهبــری اســ

نخســتین بــار زمینــه تکثیــر ماهــی در منطقــه را فراهــم مــی 
س ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 

کنــد. رئیــ
ت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 

داد: ســال گذشــته حــدود هشــ
ت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 

منطقــه بــه آبیــاری تحــ
ت: ســال 91 حــدود 44 

24 هــزار هکتــار برنامــه داریــم. وی گفــ
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
ت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 

هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــ
ت. موســوی بــا اشــاره 

از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســ
ت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

بــه اینکــه برداشــ

ش بینــی می شــود ایــن آمــار در 
ادامــه دارد تصریــح کــرد: پی

مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ت. 

آن حــدود 70 درصــد از ســال گذشــته بیشــتر بــوده اســ
ث کلــزا نیــز بــرای نخســتین بــار 350 تــن 

وی افــزود: در بحــ
ت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 

محصــول برداشــ
کرمانشــاه ارســال شــد. وی همچنیــن بــا تجلیــل از ایثارگــران 
ت: کســانی کــه در پهنــه ایــران اســامی وجــود خــود را 

گفــ
ش هــای اســام و انقــاب کردنــد بایــد از رشــادت های 

نثــار ارز
س از 9۸ 

آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپا
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ت 
گــذار بــرای ســرمایه گــذاری در طــرح هــا 15 درصــد اســ

و ســرمایه گــذاران بــرای تامیــن مابقــی ســرمایه خــود مــی 
ک هــا، صنــدوق 

ف از جملــه بانــ
تواننــد از زمینــه هــای مختلــ

ــازار 
ــهام در ب

ش س
ــرو

ــی، ف
س خارج

ــ
ــی، فاینان

ــعه مل
توس

س کشــور اســتفاده کننــد. 
ت پــروژه در بــور

وشــرک
ک صنعتــی و معدنــی 

 اســتاندار کرمــان بــه راه انــدازی کلینیــ
ک هــزار و 500 واحــد 

در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــ
راکــد و نیمــه فعــال در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بــرای 
ف 

رفــع مشــکات آنهــا برنامــه ریــزی شــده و تعییــن تکلیــ
ت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 

صــورت مــی گیــرد.  وی گفــ
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
ت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

گرفــ

ت همــواره بــرای 
ت: دولــ

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــ
ش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 

ش تــورم در جامعــه تــا
کاهــ

ت و نتایــج بیشــتر آن 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســ

در آینــده قابــل مشــاهده خواهــد بــود. رزم حســینی عنــوان 
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
بــه مــردم اعــام و عذرخواهــی مــی کنیــم زیــرا معتقدیــم 
ب همراهــی هرچــه بیشــتر مــردم 

اطــاع رســانی شــفاف موجــ
مــی شــود.

ت: رســانه هــا نبایــد بــه دنبــال روزنــه هــای اختــاف 
 وی گفــ

باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
رســانه هــای بســیار خوبــی در اســتان کرمــان وجــود دارنــد. 

ص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
اختصا

ت به کرمان
کشاورزی در سفر هیات دول

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

در اســتان کرمــان انجــام داده ایــم، 
برگــزاری ســه جلســه بــا هیــات مدیــره 
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
وام بــرای آنهــا گرفتــه ایــم ولــی تاکنــون 
ــد.  

ــرده ان
ــدام نک

ت وام اق
ــ

ــرای دریاف
ب

ــتان 
ــران اس

ــه مدی
ــر هم

ــزود: اگ
وی اف

بــه ویــژه رســانه هــا در حــوزه تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی پــای کار آینــد و نهــاد 
اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر توانمنــدی 
ت بســیار 

هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــ
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
س را نیــز یکــی از طــرح 

کرمــان - بندرعبــا
ت. 

گ مصــوب ســفر دانســ
هــای بــزر

ت: حداقــل آورده ســهم ســرمایه 
  وی گفــ

س ســازمان جهاد کشــاورزی 
س ســیدیعقوب موســوی، رئیــ

مهنــد
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  

ایــن ســفر یــ
ک هــزار 

بــرداری رســید.  وی اظهــار کــرد: طــرح مجتمــع یــ
ش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 

راســی دامپــروری بخــ
ت 

س جمهــوری و هیــات دولــ
کــه در ســفر هفتــه گذشــته رئیــ

ت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــ

آبــی شهرســتان عنبرآبــاد کــه از مصوبــات ســفر مقــام معظــم 
ش از 19 میلیــارد ریــال بــرای 

ت بــا اعتبــار بیــ
رهبــری اســ

نخســتین بــار زمینــه تکثیــر ماهــی در منطقــه را فراهــم مــی 
س ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 

کنــد. رئیــ
ت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 

داد: ســال گذشــته حــدود هشــ
ت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 

منطقــه بــه آبیــاری تحــ
ت: ســال 91 حــدود 44 

24 هــزار هکتــار برنامــه داریــم. وی گفــ
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
ت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 

هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــ
ت. موســوی بــا اشــاره 

از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســ
ت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

بــه اینکــه برداشــ

ش بینــی می شــود ایــن آمــار در 
ادامــه دارد تصریــح کــرد: پی

مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ت. 

آن حــدود 70 درصــد از ســال گذشــته بیشــتر بــوده اســ
ث کلــزا نیــز بــرای نخســتین بــار 350 تــن 

وی افــزود: در بحــ
ت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 

محصــول برداشــ
کرمانشــاه ارســال شــد. وی همچنیــن بــا تجلیــل از ایثارگــران 
ت: کســانی کــه در پهنــه ایــران اســامی وجــود خــود را 

گفــ
ش هــای اســام و انقــاب کردنــد بایــد از رشــادت های 

نثــار ارز
س از 9۸ 

آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپا
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ت 
گــذار بــرای ســرمایه گــذاری در طــرح هــا 15 درصــد اســ

و ســرمایه گــذاران بــرای تامیــن مابقــی ســرمایه خــود مــی 
ک هــا، صنــدوق 

ف از جملــه بانــ
تواننــد از زمینــه هــای مختلــ

ــازار 
ــهام در ب

ش س
ــرو

ــی، ف
س خارج

ــ
ــی، فاینان

ــعه مل
توس

س کشــور اســتفاده کننــد. 
ت پــروژه در بــور

وشــرک
ک صنعتــی و معدنــی 

 اســتاندار کرمــان بــه راه انــدازی کلینیــ
ک هــزار و 500 واحــد 

در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــ
راکــد و نیمــه فعــال در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بــرای 
ف 

رفــع مشــکات آنهــا برنامــه ریــزی شــده و تعییــن تکلیــ
ت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 

صــورت مــی گیــرد.  وی گفــ
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
ت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

گرفــ

ت همــواره بــرای 
ت: دولــ

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــ
ش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 

ش تــورم در جامعــه تــا
کاهــ

ت و نتایــج بیشــتر آن 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســ

در آینــده قابــل مشــاهده خواهــد بــود. رزم حســینی عنــوان 
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
بــه مــردم اعــام و عذرخواهــی مــی کنیــم زیــرا معتقدیــم 
ب همراهــی هرچــه بیشــتر مــردم 

اطــاع رســانی شــفاف موجــ
مــی شــود.

ت: رســانه هــا نبایــد بــه دنبــال روزنــه هــای اختــاف 
 وی گفــ

باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
رســانه هــای بســیار خوبــی در اســتان کرمــان وجــود دارنــد. 

ص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
اختصا

ت به کرمان
کشاورزی در سفر هیات دول
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ایــم،  داده  انجــام  کرمــان  اســتان  در 
ــره  ــات مدی ــا هی ــه ب ــه جلس ــزاری س برگ
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
ــی تاکنــون  ــم ول ــرای آنهــا گرفتــه ای وام ب
ــد.   ــرده ان ــدام نک ــت وام اق ــرای دریاف ب
ــتان  ــران اس ــه مدی ــر هم ــزود: اگ وی اف
ــق  ــوزه تحق ــا در ح ــانه ه ــژه رس ــه وی ب
ــاد  ــد و نه ــای کار آین ــی پ ــاد مقاومت اقتص
ــدی  ــر توانمن ــی ب ــی مبتن ــاد مقاومت اقتص
هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــت بســیار 
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــان ک خاطرنش
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
کرمــان - بندرعبــاس را نیــز یکــی از طــرح 

ــت.  ــفر دانس ــوب س ــزرگ مص ــای ب ه
ــرمایه  ــهم س ــل آورده س ــت: حداق  وی گف

 

مهنــدس ســیدیعقوب موســوی، رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ایــن ســفر یــک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  
ــزار  ــک ه ــع ی ــرح مجتم ــرد: ط ــار ک ــید.  وی اظه ــرداری رس ب
راســی دامپــروری بخــش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 
ــت  ــات دول ــوری و هی ــس جمه ــته رئی ــه گذش ــفر هفت ــه در س ک
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
ــم  ــام معظ ــفر مق ــات س ــه از مصوب ــاد ک ــتان عنبرآب ــی شهرس آب
ــرای  ــال ب ــارد ری ــش از 19 میلی ــار بی ــا اعتب ــت ب ــری اس رهب
ــی  ــم م ــه را فراه ــی در منطق ــر ماه ــه تکثی ــار زمین ــتین ب نخس
کنــد. رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 
داد: ســال گذشــته حــدود هشــت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 
منطقــه بــه آبیــاری تحــت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 
ــم. وی گفــت: ســال 91 حــدود 44  24 هــزار هکتــار برنامــه داری
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 
از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســت. موســوی بــا اشــاره 
بــه اینکــه برداشــت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

ــار در  ــن آم ــود ای ــی می ش ــرد: پیش بین ــح ک ــه دارد تصری ادام
مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ــت.  ــوده اس ــتر ب ــته بیش ــال گذش ــد از س ــدود 70 درص آن ح
ــن  ــار 350 ت ــتین ب ــرای نخس ــز ب ــزا نی ــث کل ــزود: در بح وی اف
محصــول برداشــت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 
ــران  ــل از ایثارگ ــا تجلی ــن ب ــد. وی همچنی ــال ش ــاه ارس کرمانش
ــود را  ــود خ ــامی وج ــران اس ــه ای ــه در پهن ــانی ک ــت: کس گف
ــادت های  ــد از رش ــد بای ــاب کردن ــام و انق ــای اس ــار ارزش ه نث
آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپاس از 9۸ 
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ــت  ــد اس ــا 15 درص ــرح ه ــذاری در ط ــرمایه گ ــرای س ــذار ب گ
ــی  ــود م ــرمایه خ ــی س ــن مابق ــرای تامی ــذاران ب ــرمایه گ و س
ــدوق  ــا، صن ــک ه ــه بان ــف از جمل ــای مختل ــه ه ــد از زمین توانن
ــازار  ــهام در ب ــروش س ــی، ف ــس خارج ــی، فاینان ــعه مل توس

ــد.  ــتفاده کنن ــور اس ــورس کش ــروژه در ب ــرکت پ وش
ــی  ــی و معدن ــک صنعت ــدازی کلینی ــه راه ان ــان ب ــتاندار کرم  اس
در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــک هــزار و 500 واحــد 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــان وج ــتان کرم ــال در اس ــه فع ــد و نیم راک
ــف  ــن تکلی ــده و تعیی ــزی ش ــه ری ــا برنام ــکات آنه ــع مش رف
صــورت مــی گیــرد.  وی گفــت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
گرفــت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: دولــت همــواره بــرای 
کاهــش تــورم در جامعــه تــاش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســت و نتایــج بیشــتر آن 
ــوان  ــینی عن ــود. رزم حس ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــده قاب در آین
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
ــم  ــرا معتقدی ــم زی ــی کنی ــی م ــام و عذرخواه ــردم اع ــه م ب
ــردم  اطــاع رســانی شــفاف موجــب همراهــی هرچــه بیشــتر م

مــی شــود.
ــه هــای اختــاف  ــال روزن ــه دنب ــد ب ــا نبای  وی گفــت: رســانه ه
باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
ــد.  ــود دارن ــان وج ــتان کرم ــی در اس ــیار خوب ــای بس ــانه ه رس

اختصاص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
کشاورزی در سفر هیات دولت به کرمان
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ایــم،  داده  انجــام  کرمــان  اســتان  در 
ــره  ــات مدی ــا هی ــه ب ــه جلس ــزاری س برگ
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
ــی تاکنــون  ــم ول ــرای آنهــا گرفتــه ای وام ب
ــد.   ــرده ان ــدام نک ــت وام اق ــرای دریاف ب
ــتان  ــران اس ــه مدی ــر هم ــزود: اگ وی اف
ــق  ــوزه تحق ــا در ح ــانه ه ــژه رس ــه وی ب
ــاد  ــد و نه ــای کار آین ــی پ ــاد مقاومت اقتص
ــدی  ــر توانمن ــی ب ــی مبتن ــاد مقاومت اقتص
هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــت بســیار 
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــان ک خاطرنش
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
کرمــان - بندرعبــاس را نیــز یکــی از طــرح 

ــت.  ــفر دانس ــوب س ــزرگ مص ــای ب ه
ــرمایه  ــهم س ــل آورده س ــت: حداق  وی گف

 

مهنــدس ســیدیعقوب موســوی، رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ایــن ســفر یــک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  
ــزار  ــک ه ــع ی ــرح مجتم ــرد: ط ــار ک ــید.  وی اظه ــرداری رس ب
راســی دامپــروری بخــش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 
ــت  ــات دول ــوری و هی ــس جمه ــته رئی ــه گذش ــفر هفت ــه در س ک
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
ــم  ــام معظ ــفر مق ــات س ــه از مصوب ــاد ک ــتان عنبرآب ــی شهرس آب
ــرای  ــال ب ــارد ری ــش از 19 میلی ــار بی ــا اعتب ــت ب ــری اس رهب
ــی  ــم م ــه را فراه ــی در منطق ــر ماه ــه تکثی ــار زمین ــتین ب نخس
کنــد. رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 
داد: ســال گذشــته حــدود هشــت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 
منطقــه بــه آبیــاری تحــت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 
ــم. وی گفــت: ســال 91 حــدود 44  24 هــزار هکتــار برنامــه داری
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 
از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســت. موســوی بــا اشــاره 
بــه اینکــه برداشــت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

ــار در  ــن آم ــود ای ــی می ش ــرد: پیش بین ــح ک ــه دارد تصری ادام
مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ــت.  ــوده اس ــتر ب ــته بیش ــال گذش ــد از س ــدود 70 درص آن ح
ــن  ــار 350 ت ــتین ب ــرای نخس ــز ب ــزا نی ــث کل ــزود: در بح وی اف
محصــول برداشــت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 
ــران  ــل از ایثارگ ــا تجلی ــن ب ــد. وی همچنی ــال ش ــاه ارس کرمانش
ــود را  ــود خ ــامی وج ــران اس ــه ای ــه در پهن ــانی ک ــت: کس گف
ــادت های  ــد از رش ــد بای ــاب کردن ــام و انق ــای اس ــار ارزش ه نث
آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپاس از 9۸ 
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ــت  ــد اس ــا 15 درص ــرح ه ــذاری در ط ــرمایه گ ــرای س ــذار ب گ
ــی  ــود م ــرمایه خ ــی س ــن مابق ــرای تامی ــذاران ب ــرمایه گ و س
ــدوق  ــا، صن ــک ه ــه بان ــف از جمل ــای مختل ــه ه ــد از زمین توانن
ــازار  ــهام در ب ــروش س ــی، ف ــس خارج ــی، فاینان ــعه مل توس

ــد.  ــتفاده کنن ــور اس ــورس کش ــروژه در ب ــرکت پ وش
ــی  ــی و معدن ــک صنعت ــدازی کلینی ــه راه ان ــان ب ــتاندار کرم  اس
در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــک هــزار و 500 واحــد 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــان وج ــتان کرم ــال در اس ــه فع ــد و نیم راک
ــف  ــن تکلی ــده و تعیی ــزی ش ــه ری ــا برنام ــکات آنه ــع مش رف
صــورت مــی گیــرد.  وی گفــت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
گرفــت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: دولــت همــواره بــرای 
کاهــش تــورم در جامعــه تــاش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســت و نتایــج بیشــتر آن 
ــوان  ــینی عن ــود. رزم حس ــد ب ــاهده خواه ــل مش ــده قاب در آین
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
ــم  ــرا معتقدی ــم زی ــی کنی ــی م ــام و عذرخواه ــردم اع ــه م ب
ــردم  اطــاع رســانی شــفاف موجــب همراهــی هرچــه بیشــتر م

مــی شــود.
ــه هــای اختــاف  ــال روزن ــه دنب ــد ب ــا نبای  وی گفــت: رســانه ه
باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
ــد.  ــود دارن ــان وج ــتان کرم ــی در اس ــیار خوب ــای بس ــانه ه رس

اختصاص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
کشاورزی در سفر هیات دولت به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

در اســتان کرمــان انجــام داده ایــم، 
برگــزاری ســه جلســه بــا هیــات مدیــره 
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
وام بــرای آنهــا گرفتــه ایــم ولــی تاکنــون 
ــد.  

ــرده ان
ــدام نک

ت وام اق
ــ

ــرای دریاف
ب

ــتان 
ــران اس

ــه مدی
ــر هم

ــزود: اگ
وی اف

بــه ویــژه رســانه هــا در حــوزه تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی پــای کار آینــد و نهــاد 
اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر توانمنــدی 
ت بســیار 

هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــ
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
س را نیــز یکــی از طــرح 

کرمــان - بندرعبــا
ت. 

گ مصــوب ســفر دانســ
هــای بــزر

ت: حداقــل آورده ســهم ســرمایه 
  وی گفــ

س ســازمان جهاد کشــاورزی 
س ســیدیعقوب موســوی، رئیــ

مهنــد
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  

ایــن ســفر یــ
ک هــزار 

بــرداری رســید.  وی اظهــار کــرد: طــرح مجتمــع یــ
ش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 

راســی دامپــروری بخــ
ت 

س جمهــوری و هیــات دولــ
کــه در ســفر هفتــه گذشــته رئیــ

ت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــ

آبــی شهرســتان عنبرآبــاد کــه از مصوبــات ســفر مقــام معظــم 
ش از 19 میلیــارد ریــال بــرای 

ت بــا اعتبــار بیــ
رهبــری اســ

نخســتین بــار زمینــه تکثیــر ماهــی در منطقــه را فراهــم مــی 
س ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 

کنــد. رئیــ
ت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 

داد: ســال گذشــته حــدود هشــ
ت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 

منطقــه بــه آبیــاری تحــ
ت: ســال 91 حــدود 44 

24 هــزار هکتــار برنامــه داریــم. وی گفــ
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
ت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 

هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــ
ت. موســوی بــا اشــاره 

از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســ
ت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

بــه اینکــه برداشــ

ش بینــی می شــود ایــن آمــار در 
ادامــه دارد تصریــح کــرد: پی

مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ت. 

آن حــدود 70 درصــد از ســال گذشــته بیشــتر بــوده اســ
ث کلــزا نیــز بــرای نخســتین بــار 350 تــن 

وی افــزود: در بحــ
ت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 

محصــول برداشــ
کرمانشــاه ارســال شــد. وی همچنیــن بــا تجلیــل از ایثارگــران 
ت: کســانی کــه در پهنــه ایــران اســامی وجــود خــود را 

گفــ
ش هــای اســام و انقــاب کردنــد بایــد از رشــادت های 

نثــار ارز
س از 9۸ 

آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپا
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ت 
گــذار بــرای ســرمایه گــذاری در طــرح هــا 15 درصــد اســ

و ســرمایه گــذاران بــرای تامیــن مابقــی ســرمایه خــود مــی 
ک هــا، صنــدوق 

ف از جملــه بانــ
تواننــد از زمینــه هــای مختلــ

ــازار 
ــهام در ب

ش س
ــرو

ــی، ف
س خارج

ــ
ــی، فاینان

ــعه مل
توس

س کشــور اســتفاده کننــد. 
ت پــروژه در بــور

وشــرک
ک صنعتــی و معدنــی 

 اســتاندار کرمــان بــه راه انــدازی کلینیــ
ک هــزار و 500 واحــد 

در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــ
راکــد و نیمــه فعــال در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بــرای 
ف 

رفــع مشــکات آنهــا برنامــه ریــزی شــده و تعییــن تکلیــ
ت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 

صــورت مــی گیــرد.  وی گفــ
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
ت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

گرفــ

ت همــواره بــرای 
ت: دولــ

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــ
ش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 

ش تــورم در جامعــه تــا
کاهــ

ت و نتایــج بیشــتر آن 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســ

در آینــده قابــل مشــاهده خواهــد بــود. رزم حســینی عنــوان 
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
بــه مــردم اعــام و عذرخواهــی مــی کنیــم زیــرا معتقدیــم 
ب همراهــی هرچــه بیشــتر مــردم 

اطــاع رســانی شــفاف موجــ
مــی شــود.

ت: رســانه هــا نبایــد بــه دنبــال روزنــه هــای اختــاف 
 وی گفــ

باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
رســانه هــای بســیار خوبــی در اســتان کرمــان وجــود دارنــد. 

ص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
اختصا
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در اســتان کرمــان انجــام داده ایــم، 
برگــزاری ســه جلســه بــا هیــات مدیــره 
تعاونــی بــوده و 50 میلیــارد تومــان مصوبــه 
وام بــرای آنهــا گرفتــه ایــم ولــی تاکنــون 
ــد.  

ــرده ان
ــدام نک

ت وام اق
ــ

ــرای دریاف
ب

ــتان 
ــران اس

ــه مدی
ــر هم

ــزود: اگ
وی اف

بــه ویــژه رســانه هــا در حــوزه تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی پــای کار آینــد و نهــاد 
اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر توانمنــدی 
ت بســیار 

هــای اســتان شــکل گیــرد، فرصــ
خوبــی بــرای توســعه ایجــاد می شــود.  وی 
خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی نیــز تاکیــد فراوانــی بــر موضــوع 
اقتصــاد مقاومتی دارنــد.  وی ایجــاد آزادراه 
س را نیــز یکــی از طــرح 

کرمــان - بندرعبــا
ت. 

گ مصــوب ســفر دانســ
هــای بــزر

ت: حداقــل آورده ســهم ســرمایه 
  وی گفــ

س ســازمان جهاد کشــاورزی 
س ســیدیعقوب موســوی، رئیــ

مهنــد
جنــوب کرمــان در آییــن تجلیــل از جانبــازان و ایثارگــران 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان افــزود: همچنیــن در 
ک هــزار و 51۸ طــرح در جنــوب کرمــان بــه بهــره  

ایــن ســفر یــ
ک هــزار 

بــرداری رســید.  وی اظهــار کــرد: طــرح مجتمــع یــ
ش ســاردوئیه از جملــه طــرح هایــی بــود 

راســی دامپــروری بخــ
ت 

س جمهــوری و هیــات دولــ
کــه در ســفر هفتــه گذشــته رئیــ

ت: مرکــز تکثیــر ماهیــان گــرم 
بــه اســتان افتتــاح شــد.  وی گفــ

آبــی شهرســتان عنبرآبــاد کــه از مصوبــات ســفر مقــام معظــم 
ش از 19 میلیــارد ریــال بــرای 

ت بــا اعتبــار بیــ
رهبــری اســ

نخســتین بــار زمینــه تکثیــر ماهــی در منطقــه را فراهــم مــی 
س ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ادامــه 

کنــد. رئیــ
ت هــزار و 920 هکتــار از اراضــی 

داد: ســال گذشــته حــدود هشــ
ت فشــار مجهــز شــد و امســال نیــز برای 

منطقــه بــه آبیــاری تحــ
ت: ســال 91 حــدود 44 

24 هــزار هکتــار برنامــه داریــم. وی گفــ
هــزار تــن گنــدم در ایــن منطقــه خریــداری شــد در حالــی کــه 
اکنــون بــا رکــورد تاریخــی مواجــه هســتیم و امســال حــدود 111 
ت هــزار و 600 تــن گنــدم بــذری 

هــزار تــن گنــدم ســیلو و هفــ
ت. موســوی بــا اشــاره 

از کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســ
ت و خریــد گنــدم ســیلویی و بــذری همچنــان 

بــه اینکــه برداشــ

ش بینــی می شــود ایــن آمــار در 
ادامــه دارد تصریــح کــرد: پی

مجمــوع بــه حــدود 135 هــزار تــن برســد کــه در صــورت تحقــق 
ت. 

آن حــدود 70 درصــد از ســال گذشــته بیشــتر بــوده اســ
ث کلــزا نیــز بــرای نخســتین بــار 350 تــن 

وی افــزود: در بحــ
ت، خریــداری و بــرای تولیــد روغــن بــه اســتان 

محصــول برداشــ
کرمانشــاه ارســال شــد. وی همچنیــن بــا تجلیــل از ایثارگــران 
ت: کســانی کــه در پهنــه ایــران اســامی وجــود خــود را 

گفــ
ش هــای اســام و انقــاب کردنــد بایــد از رشــادت های 

نثــار ارز
س از 9۸ 

آنهــا تقدیــر کــرد. در ایــن آییــن بــا اهــدای لــوح ســپا
جانبــاز ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان تجلیــل شــد.

ت 
گــذار بــرای ســرمایه گــذاری در طــرح هــا 15 درصــد اســ

و ســرمایه گــذاران بــرای تامیــن مابقــی ســرمایه خــود مــی 
ک هــا، صنــدوق 

ف از جملــه بانــ
تواننــد از زمینــه هــای مختلــ

ــازار 
ــهام در ب

ش س
ــرو

ــی، ف
س خارج

ــ
ــی، فاینان

ــعه مل
توس

س کشــور اســتفاده کننــد. 
ت پــروژه در بــور

وشــرک
ک صنعتــی و معدنــی 

 اســتاندار کرمــان بــه راه انــدازی کلینیــ
ک هــزار و 500 واحــد 

در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: یــ
راکــد و نیمــه فعــال در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بــرای 
ف 

رفــع مشــکات آنهــا برنامــه ریــزی شــده و تعییــن تکلیــ
ت: در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر 

صــورت مــی گیــرد.  وی گفــ
مدیــران باشــد، ایــن اقــدام در اســتان کرمــان صــورت خواهــد 
ت. وی بــه مشــکات اقتصــادی کشــور و اســتان کرمــان در 

گرفــ

ت همــواره بــرای 
ت: دولــ

ســال هــای گذشــته اشــاره کــرد و گفــ
ش کــرده و تاکنــون نیــز اقدامــات 

ش تــورم در جامعــه تــا
کاهــ

ت و نتایــج بیشــتر آن 
خوبــی در اییــن زمینــه انجــام شــده اســ

در آینــده قابــل مشــاهده خواهــد بــود. رزم حســینی عنــوان 
کــرد: هــر پــروژه ای را کــه آغــاز کنیــم و نتوانیــم ادامــه دهیــم 
بــه مــردم اعــام و عذرخواهــی مــی کنیــم زیــرا معتقدیــم 
ب همراهــی هرچــه بیشــتر مــردم 

اطــاع رســانی شــفاف موجــ
مــی شــود.

ت: رســانه هــا نبایــد بــه دنبــال روزنــه هــای اختــاف 
 وی گفــ

باشــند و بایــد بــه دنبــال دروازه هــای وحــدت باشــند و اقدامــات 
رســانه هــا در اســتان کرمــان جــای تقدیــر دارد. وی بیــان کــرد: 
رســانه هــای بســیار خوبــی در اســتان کرمــان وجــود دارنــد. 

ص 2 هزار و 910 میلیارد ریال اعتبار 
اختصا
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ــع  ــر مرب ــزار و 500 مت ــت ه ــا هف ــگاه ب ــزی دانش ــازمان مرک س
در ســه طبقــه احــداث شــد. بــرای ســاخت ایــن ســاختمان 100 
میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده و ســاخت آن دو ســال و نیــم 
ــرده اســت. ســازمان مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی  زمــان ب
ــت  ــعه مدیری ــت توس ــت و معاون ــوزه ریاس ــامل ح ــان ش کرم
ــوری  ــوار جمه ــن در بل ــش از ای ــگاه پی ــانی دانش ــع انس و مناب

ــده  ــع ش ــفا واق ــارراه ش چه
ــه پردیــس  ــود کــه اکنــون ب ب
دانشــگاه واقــع در ابتــدای 
جــاده هفــت بــاغ منتقــل 
عملیــات  اســت.  شــده 
اجرایــی ســاختمان جدیــد 
ــز  ــکی نی ــکده دندانپزش دانش
ــت،  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ب
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم درم
ــگاه  ــس دانش ــل پردی در مح
ــان آغــاز  ــوم پزشــکی کرم عل

ــزار  ــکی در 17 ه ــکده دندانپزش ــد دانش ــاختمان جدی ــد. س ش
متــر مربــع و ســه طبقــه بــا اعتبــار 400 میلیــارد ریــال احــداث 
شــود.  مــی 
ــره  ــه به ــده ب ــال آین ــه س ــا س ــت ت ــرار اس ــاختمان ق ــن س ای
ــرداری برســد. وزیــر بهداشــت از بخــش هــای مختلــف مرکــز  ب
تحقیقــات علــوم اعصــاب کرمــان نیــز بازدیــد کــرد و در جریــان 
ــوم  ــات عل ــز تحقیق ــت. مرک ــرار گرف ــز ق ــن مرک ــات ای اقدام
ــش و  ــترش پژوه ــور گس ــه منظ ــال 74 ب ــان س ــاب کرم اعص
ارائــه راه حــل در امــور بهداشــتی - درمانــی بیمــاری هــای مغــز 
ــال ۸0 دارای  ــز از س ــن مرک ــد و ای ــذاری ش ــه گ ــاب پای و اعص

ــت.  ــتقل اس ــه مس ــف بودج ردی
ــورو  ــوژی، ن ــورو فیزیول ــز ن ــن مرک ــت ای ــای فعالی ــه ه زمین
ــاد  ــوژی، مولکــوالر نوروســاینس، اعتی ــورو پاتول ــوژی، ن فارماکول
ــاری  ــلولی و بیم ــت س ــاری، کش ــوم رفت ــدر، عل ــواد مخ ــه م ب
ــای  ــگاه ه ــای دانش ــت روس ــت. نشس ــاب اس ــز و اعص ــای مغ ه
علــوم پزشــکی اســتان و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه علــوم 
ــوزش  ــان  آم ــت، درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــان ب ــکی کرم پزش
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــد.  وزی ــزار ش ــکی برگ پزش

ــوزه  ــی در ح ــای خوب ــت: کاره ــت گف ــن نشس ــکی در ای پزش
ــال  ــده و در ح ــام ش ــان انج ــتان کرم ــان اس ــت و درم بهداش
انجــام اســت و اســتاندار کرمــان در ایــن زمینــه حمایــت هــای 

ــت.  ــته اس ــی را داش خوب
ــاخت  ــل و س ــمی از تکمی ــی زاده هاش ــن قاض ــر سیدحس دکت
پایــگاه، مرکــز جامــع ســامت و خانــه هــای بهداشــت در مناطــق 
محــروم کشــور خبــر داد و افــزود: هــر تعــداد پایــگاه بهداشــتی، 
ــروم  ــق مح ــت در مناط ــه بهداش ــامت و خان ــع س ــز جام مرک
هماننــد اســتان سیســتان و بلوچســتان، بــم و جیرفــت کــه نیــاز 
بــه ســاخت یــا تکمیــل اســت کمــک مــی کنیــم کــه راه انــدازی 

ــوند.  ش
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
نیــز  کرمــان  پزشــکی 
گفــت:  نشســت  ایــن  در 
ــی  ــی خوب ــبختانه همدل خوش
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش می
شــرق  جنــوب  پزشــکی 
علــی  دارد.  وجــود  کشــور 
ــزود: در  ــت اف ــر حقدوس اکب
ــر  ــزار مت ــر 92 ه ــال حاض ح
در  ســاز  و  ســاخت  مربــع 
حــوزه هــای آمــوزش، پژوهــش و درمــان در مجموعــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان در حــال انجــام اســت کــه 32 هــزار متــر 
ــت.  ــاخت اس ــال س ــگاه در ح ــن دانش ــس ای ــع در پردی مرب
وی تصریــح کــرد: مــا بــرای ایــن ســاخت و ســازها خلــق ثــروت 
ــن  ــازها تدوی ــاخت و س ــن س ــرای ای ــی ب ــه جامع ــم و نقش کردی
ــا بیــان اینکــه ســند درمــان اســتان کرمــان  شــده اســت. وی ب
تدویــن شــده اســت گفــت: یکهــزار و 100 تخــت بیمارســتانی در 
شــهر کرمــان در حــال ســاخت اســت کــه عمــده ایــن تخــت هــا 

توســط بخــش خصوصــی در حــال احــداث اســت. 
ــن  ــه داد: چندی ــان ادام ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کلینیــک ویــژه بــا کمــک دادگســتری و هــال احمــر در ســطح 
ــا  ــه زودی ب ــت ب ــرار اس ــده و ق ــدازی ش ــان راه ان ــهر کرم ش
ــدازی  ــز راه ان همــکاری بهزیســتی اســتان کلینیــک دیگــری نی
شــود. وی گفــت: در ایــن چنــد ســال اخیــر اتفاقــات خوبــی در 
حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در ســطح دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان صــورت گرفتــه اســت. وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــفر کاروان  ــن س ــت و هفتمی ــب بیس ــکی در قال ــوزش پزش و آم

ــود. ــده ب ــان ش ــد وارد کرم ــر و امی ــت تدبی دول

افتتاح ساختمان جدید 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

 

 
ــع  ــر مرب ــزار و 500 مت ــت ه ــا هف ــگاه ب ــزی دانش ــازمان مرک س
در ســه طبقــه احــداث شــد. بــرای ســاخت ایــن ســاختمان 100 
میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده و ســاخت آن دو ســال و نیــم 
ــرده اســت. ســازمان مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی  زمــان ب
ــت  ــعه مدیری ــت توس ــت و معاون ــوزه ریاس ــامل ح ــان ش کرم
ــوری  ــوار جمه ــن در بل ــش از ای ــگاه پی ــانی دانش ــع انس و مناب

ــده  ــع ش ــفا واق ــارراه ش چه
ــه پردیــس  ــود کــه اکنــون ب ب
دانشــگاه واقــع در ابتــدای 
جــاده هفــت بــاغ منتقــل 
عملیــات  اســت.  شــده 
اجرایــی ســاختمان جدیــد 
ــز  ــکی نی ــکده دندانپزش دانش
ــت،  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ب
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم درم
ــگاه  ــس دانش ــل پردی در مح
ــان آغــاز  ــوم پزشــکی کرم عل

ــزار  ــکی در 17 ه ــکده دندانپزش ــد دانش ــاختمان جدی ــد. س ش
متــر مربــع و ســه طبقــه بــا اعتبــار 400 میلیــارد ریــال احــداث 
شــود.  مــی 
ــره  ــه به ــده ب ــال آین ــه س ــا س ــت ت ــرار اس ــاختمان ق ــن س ای
ــرداری برســد. وزیــر بهداشــت از بخــش هــای مختلــف مرکــز  ب
تحقیقــات علــوم اعصــاب کرمــان نیــز بازدیــد کــرد و در جریــان 
ــوم  ــات عل ــز تحقیق ــت. مرک ــرار گرف ــز ق ــن مرک ــات ای اقدام
ــش و  ــترش پژوه ــور گس ــه منظ ــال 74 ب ــان س ــاب کرم اعص
ارائــه راه حــل در امــور بهداشــتی - درمانــی بیمــاری هــای مغــز 
ــال ۸0 دارای  ــز از س ــن مرک ــد و ای ــذاری ش ــه گ ــاب پای و اعص

ــت.  ــتقل اس ــه مس ــف بودج ردی
ــورو  ــوژی، ن ــورو فیزیول ــز ن ــن مرک ــت ای ــای فعالی ــه ه زمین
ــاد  ــوژی، مولکــوالر نوروســاینس، اعتی ــورو پاتول ــوژی، ن فارماکول
ــاری  ــلولی و بیم ــت س ــاری، کش ــوم رفت ــدر، عل ــواد مخ ــه م ب
ــای  ــگاه ه ــای دانش ــت روس ــت. نشس ــاب اس ــز و اعص ــای مغ ه
علــوم پزشــکی اســتان و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه علــوم 
ــوزش  ــان  آم ــت، درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــان ب ــکی کرم پزش
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــد.  وزی ــزار ش ــکی برگ پزش

ــوزه  ــی در ح ــای خوب ــت: کاره ــت گف ــن نشس ــکی در ای پزش
ــال  ــده و در ح ــام ش ــان انج ــتان کرم ــان اس ــت و درم بهداش
انجــام اســت و اســتاندار کرمــان در ایــن زمینــه حمایــت هــای 

ــت.  ــته اس ــی را داش خوب
ــاخت  ــل و س ــمی از تکمی ــی زاده هاش ــن قاض ــر سیدحس دکت
پایــگاه، مرکــز جامــع ســامت و خانــه هــای بهداشــت در مناطــق 
محــروم کشــور خبــر داد و افــزود: هــر تعــداد پایــگاه بهداشــتی، 
ــروم  ــق مح ــت در مناط ــه بهداش ــامت و خان ــع س ــز جام مرک
هماننــد اســتان سیســتان و بلوچســتان، بــم و جیرفــت کــه نیــاز 
بــه ســاخت یــا تکمیــل اســت کمــک مــی کنیــم کــه راه انــدازی 

ــوند.  ش
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
نیــز  کرمــان  پزشــکی 
گفــت:  نشســت  ایــن  در 
ــی  ــی خوب ــبختانه همدل خوش
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش می
شــرق  جنــوب  پزشــکی 
علــی  دارد.  وجــود  کشــور 
ــزود: در  ــت اف ــر حقدوس اکب
ــر  ــزار مت ــر 92 ه ــال حاض ح
در  ســاز  و  ســاخت  مربــع 
حــوزه هــای آمــوزش، پژوهــش و درمــان در مجموعــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان در حــال انجــام اســت کــه 32 هــزار متــر 
ــت.  ــاخت اس ــال س ــگاه در ح ــن دانش ــس ای ــع در پردی مرب
وی تصریــح کــرد: مــا بــرای ایــن ســاخت و ســازها خلــق ثــروت 
ــن  ــازها تدوی ــاخت و س ــن س ــرای ای ــی ب ــه جامع ــم و نقش کردی
ــا بیــان اینکــه ســند درمــان اســتان کرمــان  شــده اســت. وی ب
تدویــن شــده اســت گفــت: یکهــزار و 100 تخــت بیمارســتانی در 
شــهر کرمــان در حــال ســاخت اســت کــه عمــده ایــن تخــت هــا 

توســط بخــش خصوصــی در حــال احــداث اســت. 
ــن  ــه داد: چندی ــان ادام ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کلینیــک ویــژه بــا کمــک دادگســتری و هــال احمــر در ســطح 
ــا  ــه زودی ب ــت ب ــرار اس ــده و ق ــدازی ش ــان راه ان ــهر کرم ش
ــدازی  ــز راه ان همــکاری بهزیســتی اســتان کلینیــک دیگــری نی
شــود. وی گفــت: در ایــن چنــد ســال اخیــر اتفاقــات خوبــی در 
حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در ســطح دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان صــورت گرفتــه اســت. وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــفر کاروان  ــن س ــت و هفتمی ــب بیس ــکی در قال ــوزش پزش و آم

ــود. ــده ب ــان ش ــد وارد کرم ــر و امی ــت تدبی دول

افتتاح ساختمان جدید 
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ــع  ــر مرب ــزار و 500 مت ــت ه ــا هف ــگاه ب ــزی دانش ــازمان مرک س
در ســه طبقــه احــداث شــد. بــرای ســاخت ایــن ســاختمان 100 
میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده و ســاخت آن دو ســال و نیــم 
ــرده اســت. ســازمان مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی  زمــان ب
ــت  ــعه مدیری ــت توس ــت و معاون ــوزه ریاس ــامل ح ــان ش کرم
ــوری  ــوار جمه ــن در بل ــش از ای ــگاه پی ــانی دانش ــع انس و مناب

ــده  ــع ش ــفا واق ــارراه ش چه
ــه پردیــس  ــود کــه اکنــون ب ب
دانشــگاه واقــع در ابتــدای 
جــاده هفــت بــاغ منتقــل 
عملیــات  اســت.  شــده 
اجرایــی ســاختمان جدیــد 
ــز  ــکی نی ــکده دندانپزش دانش
ــت،  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ب
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم درم
ــگاه  ــس دانش ــل پردی در مح
ــان آغــاز  ــوم پزشــکی کرم عل

ــزار  ــکی در 17 ه ــکده دندانپزش ــد دانش ــاختمان جدی ــد. س ش
متــر مربــع و ســه طبقــه بــا اعتبــار 400 میلیــارد ریــال احــداث 
شــود.  مــی 
ــره  ــه به ــده ب ــال آین ــه س ــا س ــت ت ــرار اس ــاختمان ق ــن س ای
ــرداری برســد. وزیــر بهداشــت از بخــش هــای مختلــف مرکــز  ب
تحقیقــات علــوم اعصــاب کرمــان نیــز بازدیــد کــرد و در جریــان 
ــوم  ــات عل ــز تحقیق ــت. مرک ــرار گرف ــز ق ــن مرک ــات ای اقدام
ــش و  ــترش پژوه ــور گس ــه منظ ــال 74 ب ــان س ــاب کرم اعص
ارائــه راه حــل در امــور بهداشــتی - درمانــی بیمــاری هــای مغــز 
ــال ۸0 دارای  ــز از س ــن مرک ــد و ای ــذاری ش ــه گ ــاب پای و اعص

ــت.  ــتقل اس ــه مس ــف بودج ردی
ــورو  ــوژی، ن ــورو فیزیول ــز ن ــن مرک ــت ای ــای فعالی ــه ه زمین
ــاد  ــوژی، مولکــوالر نوروســاینس، اعتی ــورو پاتول ــوژی، ن فارماکول
ــاری  ــلولی و بیم ــت س ــاری، کش ــوم رفت ــدر، عل ــواد مخ ــه م ب
ــای  ــگاه ه ــای دانش ــت روس ــت. نشس ــاب اس ــز و اعص ــای مغ ه
علــوم پزشــکی اســتان و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه علــوم 
ــوزش  ــان  آم ــت، درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــان ب ــکی کرم پزش
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــد.  وزی ــزار ش ــکی برگ پزش

ــوزه  ــی در ح ــای خوب ــت: کاره ــت گف ــن نشس ــکی در ای پزش
ــال  ــده و در ح ــام ش ــان انج ــتان کرم ــان اس ــت و درم بهداش
انجــام اســت و اســتاندار کرمــان در ایــن زمینــه حمایــت هــای 

ــت.  ــته اس ــی را داش خوب
ــاخت  ــل و س ــمی از تکمی ــی زاده هاش ــن قاض ــر سیدحس دکت
پایــگاه، مرکــز جامــع ســامت و خانــه هــای بهداشــت در مناطــق 
محــروم کشــور خبــر داد و افــزود: هــر تعــداد پایــگاه بهداشــتی، 
ــروم  ــق مح ــت در مناط ــه بهداش ــامت و خان ــع س ــز جام مرک
هماننــد اســتان سیســتان و بلوچســتان، بــم و جیرفــت کــه نیــاز 
بــه ســاخت یــا تکمیــل اســت کمــک مــی کنیــم کــه راه انــدازی 

ــوند.  ش
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
نیــز  کرمــان  پزشــکی 
گفــت:  نشســت  ایــن  در 
ــی  ــی خوب ــبختانه همدل خوش
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش می
شــرق  جنــوب  پزشــکی 
علــی  دارد.  وجــود  کشــور 
ــزود: در  ــت اف ــر حقدوس اکب
ــر  ــزار مت ــر 92 ه ــال حاض ح
در  ســاز  و  ســاخت  مربــع 
حــوزه هــای آمــوزش، پژوهــش و درمــان در مجموعــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان در حــال انجــام اســت کــه 32 هــزار متــر 
ــت.  ــاخت اس ــال س ــگاه در ح ــن دانش ــس ای ــع در پردی مرب
وی تصریــح کــرد: مــا بــرای ایــن ســاخت و ســازها خلــق ثــروت 
ــن  ــازها تدوی ــاخت و س ــن س ــرای ای ــی ب ــه جامع ــم و نقش کردی
ــا بیــان اینکــه ســند درمــان اســتان کرمــان  شــده اســت. وی ب
تدویــن شــده اســت گفــت: یکهــزار و 100 تخــت بیمارســتانی در 
شــهر کرمــان در حــال ســاخت اســت کــه عمــده ایــن تخــت هــا 

توســط بخــش خصوصــی در حــال احــداث اســت. 
ــن  ــه داد: چندی ــان ادام ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کلینیــک ویــژه بــا کمــک دادگســتری و هــال احمــر در ســطح 
ــا  ــه زودی ب ــت ب ــرار اس ــده و ق ــدازی ش ــان راه ان ــهر کرم ش
ــدازی  ــز راه ان همــکاری بهزیســتی اســتان کلینیــک دیگــری نی
شــود. وی گفــت: در ایــن چنــد ســال اخیــر اتفاقــات خوبــی در 
حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در ســطح دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان صــورت گرفتــه اســت. وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــفر کاروان  ــن س ــت و هفتمی ــب بیس ــکی در قال ــوزش پزش و آم

ــود. ــده ب ــان ش ــد وارد کرم ــر و امی ــت تدبی دول

افتتاح ساختمان جدید 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی،  ــر فان ــی اصغ ــر عل دکت
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم وزی

ــوری  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــه ب ک
و کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
ــان ســفر کــرده اســت، راهــی  کرم
و  رفســنجان  هــای  شهرســتان 
ــد  ــتان ش ــن اس ــمال ای ــار در ش ان
و ســایت فتوولتاییــک دانشــگاه 
را  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
دانشــگاه  کرد.رئیــس  افتتــاح 
در  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
ــن  ــت: ای ــم گف ــن مراس ــیه ای حاش
ــت  ــا ظرفی ــیدی ب ــایت خورش س
ــرای تولید مســتقیم  ــووات ب 32 کیل
بــرق از انــرژی خورشــیدی احــداث 
شــد. دکتــر محمدعلــی دهقــان بــا 
ــال  ــل س ــه از اوای ــه اینک ــاره ب اش
گذشــته احــداث ایــن ســایت آغــاز 
شــد اظهــار کــرد: بــرق تولیــدی از 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــایت ب ــن س ای

ــش از  ــرد: بی ــح ک ــود. وی تصری ــی ش ــق م ــگاه تزری ــرق دانش ب
ــع  ــارات مناب ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــارد و 400 میلی ــه میلی س

ــع  ــگاه و مناب ــی دانش داخل
توزیــع  شــرکت  مالــی 
نیــروی بــرق شــمال اســتان بــرای 
ــده  ــن ش ــروژه تأمی ــن پ ــرای ای اج
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــت. وی گف اس
ــو دانشــگاه  ــرژی هــای ن ســایت ان
ولیعصر)عــج( رفســنجان بــا هــدف 
وزارت  هــای  سیاســت  اجــرای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
حــوزه اســتفاده از انــرژی هــا اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــدو 
ورود بــه دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــام ش ــه مق ب
ــن  ــرد. ای ــرام ک ــگاه ادای احت دانش
ــکده  ــش دانش ــگاه دارای ش دانش
فنــی و مهندســی، ادبیــات و علــوم 
کشــاورزی،  ریاضــی،  انســانی، 
ــکده  ــه، دانش ــوم پای ــکده عل دانش
علــوم اقتصــاد و مدیریــت اســت و 
بیــش از 10 هــزار دانشــجو در بیــش از 64 رشــته ایــن دانشــگاه 

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

و  راه  وزیــر  معــاون 
حاشــیه  در  شهرســازی 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه با 
ــاخت  ــا س ــه ب ــن ک ــان ای بی
ایــن آزادراه، مســیر کرمــان 
- بندرعبــاس حــدود 136 
کیلومتــر کوتــاه می شــود 
ــارکت  ــرارداد مش ــت: ق گف
آزادراه کرمــان - بندرعبــاس 
 360 تقریبــی  طــول  بــه 
راه  وزارت  بیــن  کیلومتــر 
و شهرســازی و نمایندگــی 
ــعه   ــاخت و توس ــرکت س ش
حمــل و نقــل زیربناهــای 

کشــور و بــا مشــارکت یــک 
شــرکت خصوصــی امضــا و مقــرر 
شــد ایــن آزادراه طــی پنــج 
ســال ســاخته شــود و بــرای دوره  
بهره بــرداری  30 ســاله مــورد 

قــرار گیــرد. علــی نــورزاد افــزود: ســاخت ایــن آزادراه عــاوه بر 
ــفر،  ــان س ــش مدت زم ــوخت و کاه ــه  س ــرف بهین ــر در مص تاثی
ــن  ــان ای ــا بی ــی دارد. وی ب ــیار اساس ــش بس ــز نق ــی نی در ایمن
ــور  ــک مح ــد از ترافی ــا 35 درص ــدود 33 ت ــن آزادراه ح ــه ای  ک
ــت: از  ــد گف ــذب می کن ــاس را ج ــیرجان - بندرعب ــان - س کرم
ــال  ــم س ــه امیدواری ــن آزادراه ک ــرداری ای ــروع بهره ب ــان ش زم
ــبک  ــه  س ــیله  نقلی ــزار و 300 وس ــج ه ــدود پن ــد، ح 1399 باش
ــدود  ــواری آن، ح ــادل س ــه مع ــد ک ــور می کنن ــنگین عب و س
ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع ــودرو اس ــزار و 700 خ 10 ه
ــاس -  ــری بندرعب ــروع آزادراه از 16 کیلومت ــرد: ش ــح ک تصری
ــان خاتمــه  ــه  ســیمان کرم ــا دوراهــی کارخان ــاب اســت و ت مین
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرآورد اعتب ــت: ب ــد. وی گف ــدا می کن پی
آزادراه حــدود 2 هــزار و 200 میلیــارد تومان اســت و ایــن آزادراه 

کــه از مســیرهای ترانزیتــی 
اصلــی کشــور خواهــد بــود 
می توانــد  آینــده  در  و 
ــیرهایی  ــه مس ــه ب ــا توج ب
را  جنــوب  داریــم  کــه 
ــن  ــل و ای ــمال وص ــه ش ب
ــد.  ــل کن ــدور را تکمی کری
ســاخت  افــزود:  نــورزاد 
ــن آزادراه در عیــن حــال  ای
خاصــی  پیچیدگی هــای 
ــتانی  دارد و از مناطق کوهس
می گــذرد.  صعب العبــور  و 
بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
 13 آزادراه،  ایــن  ســاخت 
دســتگاه تونــِل دوقلــو بــه طــول 
حــدود 11 کیلومتــر، 35 دســتگاه 
پــل بــه طــول 4.5 کیلومتــر 
غیرهم ســطح  تقاطــع   1۸ و 
وزیــر  معــاون  اســت.  نیــاز 
ــه  ــه ای ب ــن آزادراه را هدی ــاخت ای ــاد س ــازی انعق راه و شهرس
مناســبت میــاد امــام حســین )ع( و اعیــاد شــعبانیه بــه مــردم 
ــال  ــی یک س ــود ط ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــان دانس کرم
مطالعــات ســاخت ایــن آزادراه تکمیــل شــود. بیــش از 14 هــزار 
میلیــارد تومــان پــروژه در ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه 
کرمــان افتتــاح، کلنــگ زنــی یــا عقــد قــرارداد شــد.  بیــش از 
ســه هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه همزمــان بــا حضــور 
ــذاری از  ــرمایه گ ــعه و س ــت توس ــوری در نشس ــس جمه رئی
ــارد  ــزار میلی ــش از 11 ه ــاح و بی ــس افتت ــو کنفران ــق ویدئ طری
ــروژه هــا  ــد اجرایــی برخــی پ تومــان توافــق نامــه امضــا و رون
نیــز آغــاز شــد.  همچنیــن مصوبــات ایــن ســفر بــا اعتبــار 96۸ 
میلیــارد تومــان قــرار اســت در ســال هــای 95 و 96 اجرایــی و 

ــود.   ــی ش عملیات

امضا تفاهم نامه ساخت آزادراه 
کرمان - بندرعباس

افتتاح سایت فناوری فتوولتاییک دانشگاه ولیعصر)عج(رفسنجان 
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ــی،  ــر فان ــی اصغ ــر عل دکت
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم وزی

ــوری  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــه ب ک
و کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
ــان ســفر کــرده اســت، راهــی  کرم
و  رفســنجان  هــای  شهرســتان 
ــد  ــتان ش ــن اس ــمال ای ــار در ش ان
و ســایت فتوولتاییــک دانشــگاه 
را  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
دانشــگاه  کرد.رئیــس  افتتــاح 
در  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
ــن  ــت: ای ــم گف ــن مراس ــیه ای حاش
ــت  ــا ظرفی ــیدی ب ــایت خورش س
ــرای تولید مســتقیم  ــووات ب 32 کیل
بــرق از انــرژی خورشــیدی احــداث 
شــد. دکتــر محمدعلــی دهقــان بــا 
ــال  ــل س ــه از اوای ــه اینک ــاره ب اش
گذشــته احــداث ایــن ســایت آغــاز 
شــد اظهــار کــرد: بــرق تولیــدی از 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــایت ب ــن س ای

ــش از  ــرد: بی ــح ک ــود. وی تصری ــی ش ــق م ــگاه تزری ــرق دانش ب
ــع  ــارات مناب ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــارد و 400 میلی ــه میلی س

ــع  ــگاه و مناب ــی دانش داخل
توزیــع  شــرکت  مالــی 
نیــروی بــرق شــمال اســتان بــرای 
ــده  ــن ش ــروژه تأمی ــن پ ــرای ای اج
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــت. وی گف اس
ــو دانشــگاه  ــرژی هــای ن ســایت ان
ولیعصر)عــج( رفســنجان بــا هــدف 
وزارت  هــای  سیاســت  اجــرای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
حــوزه اســتفاده از انــرژی هــا اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــدو 
ورود بــه دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــام ش ــه مق ب
ــن  ــرد. ای ــرام ک ــگاه ادای احت دانش
ــکده  ــش دانش ــگاه دارای ش دانش
فنــی و مهندســی، ادبیــات و علــوم 
کشــاورزی،  ریاضــی،  انســانی، 
ــکده  ــه، دانش ــوم پای ــکده عل دانش
علــوم اقتصــاد و مدیریــت اســت و 
بیــش از 10 هــزار دانشــجو در بیــش از 64 رشــته ایــن دانشــگاه 

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

و  راه  وزیــر  معــاون 
حاشــیه  در  شهرســازی 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه با 
ــاخت  ــا س ــه ب ــن ک ــان ای بی
ایــن آزادراه، مســیر کرمــان 
- بندرعبــاس حــدود 136 
کیلومتــر کوتــاه می شــود 
ــارکت  ــرارداد مش ــت: ق گف
آزادراه کرمــان - بندرعبــاس 
 360 تقریبــی  طــول  بــه 
راه  وزارت  بیــن  کیلومتــر 
و شهرســازی و نمایندگــی 
ــعه   ــاخت و توس ــرکت س ش
حمــل و نقــل زیربناهــای 

کشــور و بــا مشــارکت یــک 
شــرکت خصوصــی امضــا و مقــرر 
شــد ایــن آزادراه طــی پنــج 
ســال ســاخته شــود و بــرای دوره  
بهره بــرداری  30 ســاله مــورد 

قــرار گیــرد. علــی نــورزاد افــزود: ســاخت ایــن آزادراه عــاوه بر 
ــفر،  ــان س ــش مدت زم ــوخت و کاه ــه  س ــرف بهین ــر در مص تاثی
ــن  ــان ای ــا بی ــی دارد. وی ب ــیار اساس ــش بس ــز نق ــی نی در ایمن
ــور  ــک مح ــد از ترافی ــا 35 درص ــدود 33 ت ــن آزادراه ح ــه ای  ک
ــت: از  ــد گف ــذب می کن ــاس را ج ــیرجان - بندرعب ــان - س کرم
ــال  ــم س ــه امیدواری ــن آزادراه ک ــرداری ای ــروع بهره ب ــان ش زم
ــبک  ــه  س ــیله  نقلی ــزار و 300 وس ــج ه ــدود پن ــد، ح 1399 باش
ــدود  ــواری آن، ح ــادل س ــه مع ــد ک ــور می کنن ــنگین عب و س
ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع ــودرو اس ــزار و 700 خ 10 ه
ــاس -  ــری بندرعب ــروع آزادراه از 16 کیلومت ــرد: ش ــح ک تصری
ــان خاتمــه  ــه  ســیمان کرم ــا دوراهــی کارخان ــاب اســت و ت مین
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرآورد اعتب ــت: ب ــد. وی گف ــدا می کن پی
آزادراه حــدود 2 هــزار و 200 میلیــارد تومان اســت و ایــن آزادراه 

کــه از مســیرهای ترانزیتــی 
اصلــی کشــور خواهــد بــود 
می توانــد  آینــده  در  و 
ــیرهایی  ــه مس ــه ب ــا توج ب
را  جنــوب  داریــم  کــه 
ــن  ــل و ای ــمال وص ــه ش ب
ــد.  ــل کن ــدور را تکمی کری
ســاخت  افــزود:  نــورزاد 
ــن آزادراه در عیــن حــال  ای
خاصــی  پیچیدگی هــای 
ــتانی  دارد و از مناطق کوهس
می گــذرد.  صعب العبــور  و 
بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
 13 آزادراه،  ایــن  ســاخت 
دســتگاه تونــِل دوقلــو بــه طــول 
حــدود 11 کیلومتــر، 35 دســتگاه 
پــل بــه طــول 4.5 کیلومتــر 
غیرهم ســطح  تقاطــع   1۸ و 
وزیــر  معــاون  اســت.  نیــاز 
ــه  ــه ای ب ــن آزادراه را هدی ــاخت ای ــاد س ــازی انعق راه و شهرس
مناســبت میــاد امــام حســین )ع( و اعیــاد شــعبانیه بــه مــردم 
ــال  ــی یک س ــود ط ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــان دانس کرم
مطالعــات ســاخت ایــن آزادراه تکمیــل شــود. بیــش از 14 هــزار 
میلیــارد تومــان پــروژه در ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه 
کرمــان افتتــاح، کلنــگ زنــی یــا عقــد قــرارداد شــد.  بیــش از 
ســه هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه همزمــان بــا حضــور 
ــذاری از  ــرمایه گ ــعه و س ــت توس ــوری در نشس ــس جمه رئی
ــارد  ــزار میلی ــش از 11 ه ــاح و بی ــس افتت ــو کنفران ــق ویدئ طری
ــروژه هــا  ــد اجرایــی برخــی پ تومــان توافــق نامــه امضــا و رون
نیــز آغــاز شــد.  همچنیــن مصوبــات ایــن ســفر بــا اعتبــار 96۸ 
میلیــارد تومــان قــرار اســت در ســال هــای 95 و 96 اجرایــی و 

ــود.   ــی ش عملیات

امضا تفاهم نامه ساخت آزادراه 
کرمان - بندرعباس

افتتاح سایت فناوری فتوولتاییک دانشگاه ولیعصر)عج(رفسنجان 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی،  ــر فان ــی اصغ ــر عل دکت
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم وزی

ــوری  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــه ب ک
و کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
ــان ســفر کــرده اســت، راهــی  کرم
و  رفســنجان  هــای  شهرســتان 
ــد  ــتان ش ــن اس ــمال ای ــار در ش ان
و ســایت فتوولتاییــک دانشــگاه 
را  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
دانشــگاه  کرد.رئیــس  افتتــاح 
در  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
ــن  ــت: ای ــم گف ــن مراس ــیه ای حاش
ــت  ــا ظرفی ــیدی ب ــایت خورش س
ــرای تولید مســتقیم  ــووات ب 32 کیل
بــرق از انــرژی خورشــیدی احــداث 
شــد. دکتــر محمدعلــی دهقــان بــا 
ــال  ــل س ــه از اوای ــه اینک ــاره ب اش
گذشــته احــداث ایــن ســایت آغــاز 
شــد اظهــار کــرد: بــرق تولیــدی از 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــایت ب ــن س ای

ــش از  ــرد: بی ــح ک ــود. وی تصری ــی ش ــق م ــگاه تزری ــرق دانش ب
ــع  ــارات مناب ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــارد و 400 میلی ــه میلی س

ــع  ــگاه و مناب ــی دانش داخل
توزیــع  شــرکت  مالــی 
نیــروی بــرق شــمال اســتان بــرای 
ــده  ــن ش ــروژه تأمی ــن پ ــرای ای اج
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــت. وی گف اس
ــو دانشــگاه  ــرژی هــای ن ســایت ان
ولیعصر)عــج( رفســنجان بــا هــدف 
وزارت  هــای  سیاســت  اجــرای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
حــوزه اســتفاده از انــرژی هــا اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــدو 
ورود بــه دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــام ش ــه مق ب
ــن  ــرد. ای ــرام ک ــگاه ادای احت دانش
ــکده  ــش دانش ــگاه دارای ش دانش
فنــی و مهندســی، ادبیــات و علــوم 
کشــاورزی،  ریاضــی،  انســانی، 
ــکده  ــه، دانش ــوم پای ــکده عل دانش
علــوم اقتصــاد و مدیریــت اســت و 
بیــش از 10 هــزار دانشــجو در بیــش از 64 رشــته ایــن دانشــگاه 

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

و  راه  وزیــر  معــاون 
حاشــیه  در  شهرســازی 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه با 
ــاخت  ــا س ــه ب ــن ک ــان ای بی
ایــن آزادراه، مســیر کرمــان 
- بندرعبــاس حــدود 136 
کیلومتــر کوتــاه می شــود 
ــارکت  ــرارداد مش ــت: ق گف
آزادراه کرمــان - بندرعبــاس 
 360 تقریبــی  طــول  بــه 
راه  وزارت  بیــن  کیلومتــر 
و شهرســازی و نمایندگــی 
ــعه   ــاخت و توس ــرکت س ش
حمــل و نقــل زیربناهــای 

کشــور و بــا مشــارکت یــک 
شــرکت خصوصــی امضــا و مقــرر 
شــد ایــن آزادراه طــی پنــج 
ســال ســاخته شــود و بــرای دوره  
بهره بــرداری  30 ســاله مــورد 

قــرار گیــرد. علــی نــورزاد افــزود: ســاخت ایــن آزادراه عــاوه بر 
ــفر،  ــان س ــش مدت زم ــوخت و کاه ــه  س ــرف بهین ــر در مص تاثی
ــن  ــان ای ــا بی ــی دارد. وی ب ــیار اساس ــش بس ــز نق ــی نی در ایمن
ــور  ــک مح ــد از ترافی ــا 35 درص ــدود 33 ت ــن آزادراه ح ــه ای  ک
ــت: از  ــد گف ــذب می کن ــاس را ج ــیرجان - بندرعب ــان - س کرم
ــال  ــم س ــه امیدواری ــن آزادراه ک ــرداری ای ــروع بهره ب ــان ش زم
ــبک  ــه  س ــیله  نقلی ــزار و 300 وس ــج ه ــدود پن ــد، ح 1399 باش
ــدود  ــواری آن، ح ــادل س ــه مع ــد ک ــور می کنن ــنگین عب و س
ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع ــودرو اس ــزار و 700 خ 10 ه
ــاس -  ــری بندرعب ــروع آزادراه از 16 کیلومت ــرد: ش ــح ک تصری
ــان خاتمــه  ــه  ســیمان کرم ــا دوراهــی کارخان مینــاب اســت و ت
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرآورد اعتب ــت: ب ــد. وی گف ــدا می کن پی
آزادراه حــدود 2 هــزار و 200 میلیــارد تومان اســت و ایــن آزادراه 

کــه از مســیرهای ترانزیتــی 
اصلــی کشــور خواهــد بــود 
می توانــد  آینــده  در  و 
ــیرهایی  ــه مس ــه ب ــا توج ب
را  جنــوب  داریــم  کــه 
ــن  ــل و ای ــمال وص ــه ش ب
ــد.  ــل کن ــدور را تکمی کری
ســاخت  افــزود:  نــورزاد 
ــن آزادراه در عیــن حــال  ای
خاصــی  پیچیدگی هــای 
ــتانی  دارد و از مناطق کوهس
می گــذرد.  صعب العبــور  و 
بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
 13 آزادراه،  ایــن  ســاخت 
دســتگاه تونــِل دوقلــو بــه طــول 
حــدود 11 کیلومتــر، 35 دســتگاه 
پــل بــه طــول 4.5 کیلومتــر 
غیرهم ســطح  تقاطــع   1۸ و 
وزیــر  معــاون  اســت.  نیــاز 
ــه  ــه ای ب ــن آزادراه را هدی ــاخت ای ــاد س ــازی انعق راه و شهرس
مناســبت میــاد امــام حســین )ع( و اعیــاد شــعبانیه بــه مــردم 
ــال  ــی یک س ــود ط ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــان دانس کرم
مطالعــات ســاخت ایــن آزادراه تکمیــل شــود. بیــش از 14 هــزار 
میلیــارد تومــان پــروژه در ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه 
کرمــان افتتــاح، کلنــگ زنــی یــا عقــد قــرارداد شــد.  بیــش از 
ســه هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه همزمــان بــا حضــور 
ــذاری از  ــرمایه گ ــعه و س ــت توس ــوری در نشس ــس جمه رئی
ــارد  ــزار میلی ــش از 11 ه ــاح و بی ــس افتت ــو کنفران ــق ویدئ طری
ــروژه هــا  ــد اجرایــی برخــی پ تومــان توافــق نامــه امضــا و رون
نیــز آغــاز شــد.  همچنیــن مصوبــات ایــن ســفر بــا اعتبــار 96۸ 
میلیــارد تومــان قــرار اســت در ســال هــای 95 و 96 اجرایــی و 

ــود.   ــی ش عملیات

امضا تفاهم نامه ساخت آزادراه 
کرمان - بندرعباس

افتتاح سایت فناوری فتوولتاییک دانشگاه ولیعصر)عج(رفسنجان 
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ــع  ــر مرب ــزار و 500 مت ــت ه ــا هف ــگاه ب ــزی دانش ــازمان مرک س
در ســه طبقــه احــداث شــد. بــرای ســاخت ایــن ســاختمان 100 
میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده و ســاخت آن دو ســال و نیــم 
ــرده اســت. ســازمان مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی  زمــان ب
ــت  ــعه مدیری ــت توس ــت و معاون ــوزه ریاس ــامل ح ــان ش کرم
ــوری  ــوار جمه ــن در بل ــش از ای ــگاه پی ــانی دانش ــع انس و مناب

ــده  ــع ش ــفا واق ــارراه ش چه
ــه پردیــس  ــود کــه اکنــون ب ب
دانشــگاه واقــع در ابتــدای 
جــاده هفــت بــاغ منتقــل 
عملیــات  اســت.  شــده 
اجرایــی ســاختمان جدیــد 
ــز  ــکی نی ــکده دندانپزش دانش
ــت،  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ب
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم درم
ــگاه  ــس دانش ــل پردی در مح
ــان آغــاز  ــوم پزشــکی کرم عل

ــزار  ــکی در 17 ه ــکده دندانپزش ــد دانش ــاختمان جدی ــد. س ش
متــر مربــع و ســه طبقــه بــا اعتبــار 400 میلیــارد ریــال احــداث 
شــود.  مــی 
ــره  ــه به ــده ب ــال آین ــه س ــا س ــت ت ــرار اس ــاختمان ق ــن س ای
ــرداری برســد. وزیــر بهداشــت از بخــش هــای مختلــف مرکــز  ب
تحقیقــات علــوم اعصــاب کرمــان نیــز بازدیــد کــرد و در جریــان 
ــوم  ــات عل ــز تحقیق ــت. مرک ــرار گرف ــز ق ــن مرک ــات ای اقدام
ــش و  ــترش پژوه ــور گس ــه منظ ــال 74 ب ــان س ــاب کرم اعص
ارائــه راه حــل در امــور بهداشــتی - درمانــی بیمــاری هــای مغــز 
ــال ۸0 دارای  ــز از س ــن مرک ــد و ای ــذاری ش ــه گ ــاب پای و اعص

ــت.  ــتقل اس ــه مس ــف بودج ردی
ــورو  ــوژی، ن ــورو فیزیول ــز ن ــن مرک ــت ای ــای فعالی ــه ه زمین
ــاد  ــوژی، مولکــوالر نوروســاینس، اعتی ــورو پاتول ــوژی، ن فارماکول
ــاری  ــلولی و بیم ــت س ــاری، کش ــوم رفت ــدر، عل ــواد مخ ــه م ب
ــای  ــگاه ه ــای دانش ــت روس ــت. نشس ــاب اس ــز و اعص ــای مغ ه
علــوم پزشــکی اســتان و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه علــوم 
ــوزش  ــان  آم ــت، درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــان ب ــکی کرم پزش
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــد.  وزی ــزار ش ــکی برگ پزش

ــوزه  ــی در ح ــای خوب ــت: کاره ــت گف ــن نشس ــکی در ای پزش
ــال  ــده و در ح ــام ش ــان انج ــتان کرم ــان اس ــت و درم بهداش
انجــام اســت و اســتاندار کرمــان در ایــن زمینــه حمایــت هــای 

ــت.  ــته اس ــی را داش خوب
ــاخت  ــل و س ــمی از تکمی ــی زاده هاش ــن قاض ــر سیدحس دکت
پایــگاه، مرکــز جامــع ســامت و خانــه هــای بهداشــت در مناطــق 
محــروم کشــور خبــر داد و افــزود: هــر تعــداد پایــگاه بهداشــتی، 
ــروم  ــق مح ــت در مناط ــه بهداش ــامت و خان ــع س ــز جام مرک
هماننــد اســتان سیســتان و بلوچســتان، بــم و جیرفــت کــه نیــاز 
بــه ســاخت یــا تکمیــل اســت کمــک مــی کنیــم کــه راه انــدازی 

ــوند.  ش
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
نیــز  کرمــان  پزشــکی 
گفــت:  نشســت  ایــن  در 
ــی  ــی خوب ــبختانه همدل خوش
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش می
شــرق  جنــوب  پزشــکی 
علــی  دارد.  وجــود  کشــور 
ــزود: در  ــت اف ــر حقدوس اکب
ــر  ــزار مت ــر 92 ه ــال حاض ح
در  ســاز  و  ســاخت  مربــع 
حــوزه هــای آمــوزش، پژوهــش و درمــان در مجموعــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان در حــال انجــام اســت کــه 32 هــزار متــر 
ــت.  ــاخت اس ــال س ــگاه در ح ــن دانش ــس ای ــع در پردی مرب
وی تصریــح کــرد: مــا بــرای ایــن ســاخت و ســازها خلــق ثــروت 
ــن  ــازها تدوی ــاخت و س ــن س ــرای ای ــی ب ــه جامع ــم و نقش کردی
ــا بیــان اینکــه ســند درمــان اســتان کرمــان  شــده اســت. وی ب
تدویــن شــده اســت گفــت: یکهــزار و 100 تخــت بیمارســتانی در 
شــهر کرمــان در حــال ســاخت اســت کــه عمــده ایــن تخــت هــا 

توســط بخــش خصوصــی در حــال احــداث اســت. 
ــن  ــه داد: چندی ــان ادام ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کلینیــک ویــژه بــا کمــک دادگســتری و هــال احمــر در ســطح 
ــا  ــه زودی ب ــت ب ــرار اس ــده و ق ــدازی ش ــان راه ان ــهر کرم ش
ــدازی  ــز راه ان همــکاری بهزیســتی اســتان کلینیــک دیگــری نی
شــود. وی گفــت: در ایــن چنــد ســال اخیــر اتفاقــات خوبــی در 
حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در ســطح دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان صــورت گرفتــه اســت. وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــفر کاروان  ــن س ــت و هفتمی ــب بیس ــکی در قال ــوزش پزش و آم

ــود. ــده ب ــان ش ــد وارد کرم ــر و امی ــت تدبی دول

افتتاح ساختمان جدید 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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ــع  ــر مرب ــزار و 500 مت ــت ه ــا هف ــگاه ب ــزی دانش ــازمان مرک س
در ســه طبقــه احــداث شــد. بــرای ســاخت ایــن ســاختمان 100 
میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده و ســاخت آن دو ســال و نیــم 
ــرده اســت. ســازمان مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی  زمــان ب
ــت  ــعه مدیری ــت توس ــت و معاون ــوزه ریاس ــامل ح ــان ش کرم
ــوری  ــوار جمه ــن در بل ــش از ای ــگاه پی ــانی دانش ــع انس و مناب

ــده  ــع ش ــفا واق ــارراه ش چه
ــه پردیــس  ــود کــه اکنــون ب ب
دانشــگاه واقــع در ابتــدای 
جــاده هفــت بــاغ منتقــل 
عملیــات  اســت.  شــده 
اجرایــی ســاختمان جدیــد 
ــز  ــکی نی ــکده دندانپزش دانش
ــت،  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ب
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم درم
ــگاه  ــس دانش ــل پردی در مح
ــان آغــاز  ــوم پزشــکی کرم عل

ــزار  ــکی در 17 ه ــکده دندانپزش ــد دانش ــاختمان جدی ــد. س ش
متــر مربــع و ســه طبقــه بــا اعتبــار 400 میلیــارد ریــال احــداث 
شــود.  مــی 
ــره  ــه به ــده ب ــال آین ــه س ــا س ــت ت ــرار اس ــاختمان ق ــن س ای
ــرداری برســد. وزیــر بهداشــت از بخــش هــای مختلــف مرکــز  ب
تحقیقــات علــوم اعصــاب کرمــان نیــز بازدیــد کــرد و در جریــان 
ــوم  ــات عل ــز تحقیق ــت. مرک ــرار گرف ــز ق ــن مرک ــات ای اقدام
ــش و  ــترش پژوه ــور گس ــه منظ ــال 74 ب ــان س ــاب کرم اعص
ارائــه راه حــل در امــور بهداشــتی - درمانــی بیمــاری هــای مغــز 
ــال ۸0 دارای  ــز از س ــن مرک ــد و ای ــذاری ش ــه گ ــاب پای و اعص

ــت.  ــتقل اس ــه مس ــف بودج ردی
ــورو  ــوژی، ن ــورو فیزیول ــز ن ــن مرک ــت ای ــای فعالی ــه ه زمین
ــاد  ــوژی، مولکــوالر نوروســاینس، اعتی ــورو پاتول ــوژی، ن فارماکول
ــاری  ــلولی و بیم ــت س ــاری، کش ــوم رفت ــدر، عل ــواد مخ ــه م ب
ــای  ــگاه ه ــای دانش ــت روس ــت. نشس ــاب اس ــز و اعص ــای مغ ه
علــوم پزشــکی اســتان و اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه علــوم 
ــوزش  ــان  آم ــت، درم ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــان ب ــکی کرم پزش
ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــد.  وزی ــزار ش ــکی برگ پزش

ــوزه  ــی در ح ــای خوب ــت: کاره ــت گف ــن نشس ــکی در ای پزش
ــال  ــده و در ح ــام ش ــان انج ــتان کرم ــان اس ــت و درم بهداش
انجــام اســت و اســتاندار کرمــان در ایــن زمینــه حمایــت هــای 

ــت.  ــته اس ــی را داش خوب
ــاخت  ــل و س ــمی از تکمی ــی زاده هاش ــن قاض ــر سیدحس دکت
پایــگاه، مرکــز جامــع ســامت و خانــه هــای بهداشــت در مناطــق 
محــروم کشــور خبــر داد و افــزود: هــر تعــداد پایــگاه بهداشــتی، 
ــروم  ــق مح ــت در مناط ــه بهداش ــامت و خان ــع س ــز جام مرک
هماننــد اســتان سیســتان و بلوچســتان، بــم و جیرفــت کــه نیــاز 
بــه ســاخت یــا تکمیــل اســت کمــک مــی کنیــم کــه راه انــدازی 

ــوند.  ش
علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
نیــز  کرمــان  پزشــکی 
گفــت:  نشســت  ایــن  در 
ــی  ــی خوب ــبختانه همدل خوش
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش می
شــرق  جنــوب  پزشــکی 
علــی  دارد.  وجــود  کشــور 
ــزود: در  ــت اف ــر حقدوس اکب
ــر  ــزار مت ــر 92 ه ــال حاض ح
در  ســاز  و  ســاخت  مربــع 
حــوزه هــای آمــوزش، پژوهــش و درمــان در مجموعــه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان در حــال انجــام اســت کــه 32 هــزار متــر 
ــت.  ــاخت اس ــال س ــگاه در ح ــن دانش ــس ای ــع در پردی مرب
وی تصریــح کــرد: مــا بــرای ایــن ســاخت و ســازها خلــق ثــروت 
ــن  ــازها تدوی ــاخت و س ــن س ــرای ای ــی ب ــه جامع ــم و نقش کردی
ــا بیــان اینکــه ســند درمــان اســتان کرمــان  شــده اســت. وی ب
تدویــن شــده اســت گفــت: یکهــزار و 100 تخــت بیمارســتانی در 
شــهر کرمــان در حــال ســاخت اســت کــه عمــده ایــن تخــت هــا 

توســط بخــش خصوصــی در حــال احــداث اســت. 
ــن  ــه داد: چندی ــان ادام ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کلینیــک ویــژه بــا کمــک دادگســتری و هــال احمــر در ســطح 
ــا  ــه زودی ب ــت ب ــرار اس ــده و ق ــدازی ش ــان راه ان ــهر کرم ش
ــدازی  ــز راه ان همــکاری بهزیســتی اســتان کلینیــک دیگــری نی
شــود. وی گفــت: در ایــن چنــد ســال اخیــر اتفاقــات خوبــی در 
حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری در ســطح دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان صــورت گرفتــه اســت. وزیــر بهداشــت، درمــان 
ــفر کاروان  ــن س ــت و هفتمی ــب بیس ــکی در قال ــوزش پزش و آم

ــود. ــده ب ــان ش ــد وارد کرم ــر و امی ــت تدبی دول

افتتاح ساختمان جدید 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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ــی،  ــر فان ــی اصغ ــر عل دکت
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم وزی

ــوری  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــه ب ک
و کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
ــان ســفر کــرده اســت، راهــی  کرم
و  رفســنجان  هــای  شهرســتان 
ــد  ــتان ش ــن اس ــمال ای ــار در ش ان
و ســایت فتوولتاییــک دانشــگاه 
را  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
دانشــگاه  کرد.رئیــس  افتتــاح 
در  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
ــن  ــت: ای ــم گف ــن مراس ــیه ای حاش
ــت  ــا ظرفی ــیدی ب ــایت خورش س
ــرای تولید مســتقیم  ــووات ب 32 کیل
بــرق از انــرژی خورشــیدی احــداث 
شــد. دکتــر محمدعلــی دهقــان بــا 
ــال  ــل س ــه از اوای ــه اینک ــاره ب اش
گذشــته احــداث ایــن ســایت آغــاز 
شــد اظهــار کــرد: بــرق تولیــدی از 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــایت ب ــن س ای

ــش از  ــرد: بی ــح ک ــود. وی تصری ــی ش ــق م ــگاه تزری ــرق دانش ب
ــع  ــارات مناب ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــارد و 400 میلی ــه میلی س

ــع  ــگاه و مناب ــی دانش داخل
توزیــع  شــرکت  مالــی 
نیــروی بــرق شــمال اســتان بــرای 
ــده  ــن ش ــروژه تأمی ــن پ ــرای ای اج
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــت. وی گف اس
ــو دانشــگاه  ــرژی هــای ن ســایت ان
ولیعصر)عــج( رفســنجان بــا هــدف 
وزارت  هــای  سیاســت  اجــرای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
حــوزه اســتفاده از انــرژی هــا اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــدو 
ورود بــه دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــام ش ــه مق ب
ــن  ــرد. ای ــرام ک ــگاه ادای احت دانش
ــکده  ــش دانش ــگاه دارای ش دانش
فنــی و مهندســی، ادبیــات و علــوم 
کشــاورزی،  ریاضــی،  انســانی، 
ــکده  ــه، دانش ــوم پای ــکده عل دانش
علــوم اقتصــاد و مدیریــت اســت و 
بیــش از 10 هــزار دانشــجو در بیــش از 64 رشــته ایــن دانشــگاه 

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

و  راه  وزیــر  معــاون 
حاشــیه  در  شهرســازی 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه با 
ــاخت  ــا س ــه ب ــن ک ــان ای بی
ایــن آزادراه، مســیر کرمــان 
- بندرعبــاس حــدود 136 
کیلومتــر کوتــاه می شــود 
ــارکت  ــرارداد مش ــت: ق گف
آزادراه کرمــان - بندرعبــاس 
 360 تقریبــی  طــول  بــه 
راه  وزارت  بیــن  کیلومتــر 
و شهرســازی و نمایندگــی 
ــعه   ــاخت و توس ــرکت س ش
حمــل و نقــل زیربناهــای 

کشــور و بــا مشــارکت یــک 
شــرکت خصوصــی امضــا و مقــرر 
شــد ایــن آزادراه طــی پنــج 
ســال ســاخته شــود و بــرای دوره  
بهره بــرداری  30 ســاله مــورد 

قــرار گیــرد. علــی نــورزاد افــزود: ســاخت ایــن آزادراه عــاوه بر 
ــفر،  ــان س ــش مدت زم ــوخت و کاه ــه  س ــرف بهین ــر در مص تاثی
ــن  ــان ای ــا بی ــی دارد. وی ب ــیار اساس ــش بس ــز نق ــی نی در ایمن
ــور  ــک مح ــد از ترافی ــا 35 درص ــدود 33 ت ــن آزادراه ح ــه ای  ک
ــت: از  ــد گف ــذب می کن ــاس را ج ــیرجان - بندرعب ــان - س کرم
ــال  ــم س ــه امیدواری ــن آزادراه ک ــرداری ای ــروع بهره ب ــان ش زم
ــبک  ــه  س ــیله  نقلی ــزار و 300 وس ــج ه ــدود پن ــد، ح 1399 باش
ــدود  ــواری آن، ح ــادل س ــه مع ــد ک ــور می کنن ــنگین عب و س
ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع ــودرو اس ــزار و 700 خ 10 ه
ــاس -  ــری بندرعب ــروع آزادراه از 16 کیلومت ــرد: ش ــح ک تصری
ــان خاتمــه  ــه  ســیمان کرم ــا دوراهــی کارخان مینــاب اســت و ت
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرآورد اعتب ــت: ب ــد. وی گف ــدا می کن پی
آزادراه حــدود 2 هــزار و 200 میلیــارد تومان اســت و ایــن آزادراه 

کــه از مســیرهای ترانزیتــی 
اصلــی کشــور خواهــد بــود 
می توانــد  آینــده  در  و 
ــیرهایی  ــه مس ــه ب ــا توج ب
را  جنــوب  داریــم  کــه 
ــن  ــل و ای ــمال وص ــه ش ب
ــد.  ــل کن ــدور را تکمی کری
ســاخت  افــزود:  نــورزاد 
ــن آزادراه در عیــن حــال  ای
خاصــی  پیچیدگی هــای 
ــتانی  دارد و از مناطق کوهس
می گــذرد.  صعب العبــور  و 
بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
 13 آزادراه،  ایــن  ســاخت 
دســتگاه تونــِل دوقلــو بــه طــول 
حــدود 11 کیلومتــر، 35 دســتگاه 
پــل بــه طــول 4.5 کیلومتــر 
غیرهم ســطح  تقاطــع   1۸ و 
وزیــر  معــاون  اســت.  نیــاز 
ــه  ــه ای ب ــن آزادراه را هدی ــاخت ای ــاد س ــازی انعق راه و شهرس
مناســبت میــاد امــام حســین )ع( و اعیــاد شــعبانیه بــه مــردم 
ــال  ــی یک س ــود ط ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــان دانس کرم
مطالعــات ســاخت ایــن آزادراه تکمیــل شــود. بیــش از 14 هــزار 
میلیــارد تومــان پــروژه در ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه 
کرمــان افتتــاح، کلنــگ زنــی یــا عقــد قــرارداد شــد.  بیــش از 
ســه هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه همزمــان بــا حضــور 
ــذاری از  ــرمایه گ ــعه و س ــت توس ــوری در نشس ــس جمه رئی
ــارد  ــزار میلی ــش از 11 ه ــاح و بی ــس افتت ــو کنفران ــق ویدئ طری
ــروژه هــا  ــد اجرایــی برخــی پ تومــان توافــق نامــه امضــا و رون
نیــز آغــاز شــد.  همچنیــن مصوبــات ایــن ســفر بــا اعتبــار 96۸ 
میلیــارد تومــان قــرار اســت در ســال هــای 95 و 96 اجرایــی و 

ــود.   ــی ش عملیات

امضا تفاهم نامه ساخت آزادراه 
کرمان - بندرعباس

افتتاح سایت فناوری فتوولتاییک دانشگاه ولیعصر)عج(رفسنجان 
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ــی،  ــر فان ــی اصغ ــر عل دکت
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم وزی

ــوری  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــه ب ک
و کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
ــان ســفر کــرده اســت، راهــی  کرم
و  رفســنجان  هــای  شهرســتان 
ــد  ــتان ش ــن اس ــمال ای ــار در ش ان
و ســایت فتوولتاییــک دانشــگاه 
را  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
دانشــگاه  کرد.رئیــس  افتتــاح 
در  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
ــن  ــت: ای ــم گف ــن مراس ــیه ای حاش
ــت  ــا ظرفی ــیدی ب ــایت خورش س
ــرای تولید مســتقیم  ــووات ب 32 کیل
بــرق از انــرژی خورشــیدی احــداث 
شــد. دکتــر محمدعلــی دهقــان بــا 
ــال  ــل س ــه از اوای ــه اینک ــاره ب اش
گذشــته احــداث ایــن ســایت آغــاز 
شــد اظهــار کــرد: بــرق تولیــدی از 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــایت ب ــن س ای

ــش از  ــرد: بی ــح ک ــود. وی تصری ــی ش ــق م ــگاه تزری ــرق دانش ب
ــع  ــارات مناب ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــارد و 400 میلی ــه میلی س

ــع  ــگاه و مناب ــی دانش داخل
توزیــع  شــرکت  مالــی 
نیــروی بــرق شــمال اســتان بــرای 
ــده  ــن ش ــروژه تأمی ــن پ ــرای ای اج
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــت. وی گف اس
ــو دانشــگاه  ــرژی هــای ن ســایت ان
ولیعصر)عــج( رفســنجان بــا هــدف 
وزارت  هــای  سیاســت  اجــرای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
حــوزه اســتفاده از انــرژی هــا اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــدو 
ورود بــه دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــام ش ــه مق ب
ــن  ــرد. ای ــرام ک ــگاه ادای احت دانش
ــکده  ــش دانش ــگاه دارای ش دانش
فنــی و مهندســی، ادبیــات و علــوم 
کشــاورزی،  ریاضــی،  انســانی، 
ــکده  ــه، دانش ــوم پای ــکده عل دانش
علــوم اقتصــاد و مدیریــت اســت و 
بیــش از 10 هــزار دانشــجو در بیــش از 64 رشــته ایــن دانشــگاه 

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

و  راه  وزیــر  معــاون 
حاشــیه  در  شهرســازی 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه با 
ــاخت  ــا س ــه ب ــن ک ــان ای بی
ایــن آزادراه، مســیر کرمــان 
- بندرعبــاس حــدود 136 
کیلومتــر کوتــاه می شــود 
ــارکت  ــرارداد مش ــت: ق گف
آزادراه کرمــان - بندرعبــاس 
 360 تقریبــی  طــول  بــه 
راه  وزارت  بیــن  کیلومتــر 
و شهرســازی و نمایندگــی 
ــعه   ــاخت و توس ــرکت س ش
حمــل و نقــل زیربناهــای 

کشــور و بــا مشــارکت یــک 
شــرکت خصوصــی امضــا و مقــرر 
شــد ایــن آزادراه طــی پنــج 
ســال ســاخته شــود و بــرای دوره  
بهره بــرداری  30 ســاله مــورد 

قــرار گیــرد. علــی نــورزاد افــزود: ســاخت ایــن آزادراه عــاوه بر 
ــفر،  ــان س ــش مدت زم ــوخت و کاه ــه  س ــرف بهین ــر در مص تاثی
ــن  ــان ای ــا بی ــی دارد. وی ب ــیار اساس ــش بس ــز نق ــی نی در ایمن
ــور  ــک مح ــد از ترافی ــا 35 درص ــدود 33 ت ــن آزادراه ح ــه ای  ک
ــت: از  ــد گف ــذب می کن ــاس را ج ــیرجان - بندرعب ــان - س کرم
ــال  ــم س ــه امیدواری ــن آزادراه ک ــرداری ای ــروع بهره ب ــان ش زم
ــبک  ــه  س ــیله  نقلی ــزار و 300 وس ــج ه ــدود پن ــد، ح 1399 باش
ــدود  ــواری آن، ح ــادل س ــه مع ــد ک ــور می کنن ــنگین عب و س
ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع ــودرو اس ــزار و 700 خ 10 ه
ــاس -  ــری بندرعب ــروع آزادراه از 16 کیلومت ــرد: ش ــح ک تصری
ــان خاتمــه  ــه  ســیمان کرم ــا دوراهــی کارخان مینــاب اســت و ت
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرآورد اعتب ــت: ب ــد. وی گف ــدا می کن پی
آزادراه حــدود 2 هــزار و 200 میلیــارد تومان اســت و ایــن آزادراه 

کــه از مســیرهای ترانزیتــی 
اصلــی کشــور خواهــد بــود 
می توانــد  آینــده  در  و 
ــیرهایی  ــه مس ــه ب ــا توج ب
را  جنــوب  داریــم  کــه 
ــن  ــل و ای ــمال وص ــه ش ب
ــد.  ــل کن ــدور را تکمی کری
ســاخت  افــزود:  نــورزاد 
ــن آزادراه در عیــن حــال  ای
خاصــی  پیچیدگی هــای 
ــتانی  دارد و از مناطق کوهس
می گــذرد.  صعب العبــور  و 
بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
 13 آزادراه،  ایــن  ســاخت 
دســتگاه تونــِل دوقلــو بــه طــول 
حــدود 11 کیلومتــر، 35 دســتگاه 
پــل بــه طــول 4.5 کیلومتــر 
غیرهم ســطح  تقاطــع   1۸ و 
وزیــر  معــاون  اســت.  نیــاز 
ــه  ــه ای ب ــن آزادراه را هدی ــاخت ای ــاد س ــازی انعق راه و شهرس
مناســبت میــاد امــام حســین )ع( و اعیــاد شــعبانیه بــه مــردم 
ــال  ــی یک س ــود ط ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــان دانس کرم
مطالعــات ســاخت ایــن آزادراه تکمیــل شــود. بیــش از 14 هــزار 
میلیــارد تومــان پــروژه در ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه 
کرمــان افتتــاح، کلنــگ زنــی یــا عقــد قــرارداد شــد.  بیــش از 
ســه هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه همزمــان بــا حضــور 
ــذاری از  ــرمایه گ ــعه و س ــت توس ــوری در نشس ــس جمه رئی
ــارد  ــزار میلی ــش از 11 ه ــاح و بی ــس افتت ــو کنفران ــق ویدئ طری
ــروژه هــا  ــد اجرایــی برخــی پ تومــان توافــق نامــه امضــا و رون
نیــز آغــاز شــد.  همچنیــن مصوبــات ایــن ســفر بــا اعتبــار 96۸ 
میلیــارد تومــان قــرار اســت در ســال هــای 95 و 96 اجرایــی و 

ــود.   ــی ش عملیات

امضا تفاهم نامه ساخت آزادراه 
کرمان - بندرعباس

افتتاح سایت فناوری فتوولتاییک دانشگاه ولیعصر)عج(رفسنجان 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی،  ــر فان ــی اصغ ــر عل دکت
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم وزی

ــوری  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــه ب ک
و کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
ــان ســفر کــرده اســت، راهــی  کرم
و  رفســنجان  هــای  شهرســتان 
ــد  ــتان ش ــن اس ــمال ای ــار در ش ان
و ســایت فتوولتاییــک دانشــگاه 
را  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
دانشــگاه  کرد.رئیــس  افتتــاح 
در  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
ــن  ــت: ای ــم گف ــن مراس ــیه ای حاش
ــت  ــا ظرفی ــیدی ب ــایت خورش س
ــرای تولید مســتقیم  ــووات ب 32 کیل
بــرق از انــرژی خورشــیدی احــداث 
شــد. دکتــر محمدعلــی دهقــان بــا 
ــال  ــل س ــه از اوای ــه اینک ــاره ب اش
گذشــته احــداث ایــن ســایت آغــاز 
شــد اظهــار کــرد: بــرق تولیــدی از 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــایت ب ــن س ای

ــش از  ــرد: بی ــح ک ــود. وی تصری ــی ش ــق م ــگاه تزری ــرق دانش ب
ــع  ــارات مناب ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــارد و 400 میلی ــه میلی س

ــع  ــگاه و مناب ــی دانش داخل
توزیــع  شــرکت  مالــی 
نیــروی بــرق شــمال اســتان بــرای 
ــده  ــن ش ــروژه تأمی ــن پ ــرای ای اج
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــت. وی گف اس
ــو دانشــگاه  ــرژی هــای ن ســایت ان
ولیعصر)عــج( رفســنجان بــا هــدف 
وزارت  هــای  سیاســت  اجــرای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
حــوزه اســتفاده از انــرژی هــا اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــدو 
ورود بــه دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــام ش ــه مق ب
ــن  ــرد. ای ــرام ک ــگاه ادای احت دانش
ــکده  ــش دانش ــگاه دارای ش دانش
فنــی و مهندســی، ادبیــات و علــوم 
کشــاورزی،  ریاضــی،  انســانی، 
ــکده  ــه، دانش ــوم پای ــکده عل دانش
علــوم اقتصــاد و مدیریــت اســت و 
بیــش از 10 هــزار دانشــجو در بیــش از 64 رشــته ایــن دانشــگاه 

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

و  راه  وزیــر  معــاون 
حاشــیه  در  شهرســازی 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه با 
ــاخت  ــا س ــه ب ــن ک ــان ای بی
ایــن آزادراه، مســیر کرمــان 
- بندرعبــاس حــدود 136 
کیلومتــر کوتــاه می شــود 
ــارکت  ــرارداد مش ــت: ق گف
آزادراه کرمــان - بندرعبــاس 
 360 تقریبــی  طــول  بــه 
راه  وزارت  بیــن  کیلومتــر 
و شهرســازی و نمایندگــی 
ــعه   ــاخت و توس ــرکت س ش
حمــل و نقــل زیربناهــای 

کشــور و بــا مشــارکت یــک 
شــرکت خصوصــی امضــا و مقــرر 
شــد ایــن آزادراه طــی پنــج 
ســال ســاخته شــود و بــرای دوره  
بهره بــرداری  30 ســاله مــورد 

قــرار گیــرد. علــی نــورزاد افــزود: ســاخت ایــن آزادراه عــاوه بر 
ــفر،  ــان س ــش مدت زم ــوخت و کاه ــه  س ــرف بهین ــر در مص تاثی
ــن  ــان ای ــا بی ــی دارد. وی ب ــیار اساس ــش بس ــز نق ــی نی در ایمن
ــور  ــک مح ــد از ترافی ــا 35 درص ــدود 33 ت ــن آزادراه ح ــه ای  ک
ــت: از  ــد گف ــذب می کن ــاس را ج ــیرجان - بندرعب ــان - س کرم
ــال  ــم س ــه امیدواری ــن آزادراه ک ــرداری ای ــروع بهره ب ــان ش زم
ــبک  ــه  س ــیله  نقلی ــزار و 300 وس ــج ه ــدود پن ــد، ح 1399 باش
ــدود  ــواری آن، ح ــادل س ــه مع ــد ک ــور می کنن ــنگین عب و س
ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع ــودرو اس ــزار و 700 خ 10 ه
ــاس -  ــری بندرعب ــروع آزادراه از 16 کیلومت ــرد: ش ــح ک تصری
ــان خاتمــه  ــه  ســیمان کرم ــا دوراهــی کارخان ــاب اســت و ت مین
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرآورد اعتب ــت: ب ــد. وی گف ــدا می کن پی
آزادراه حــدود 2 هــزار و 200 میلیــارد تومان اســت و ایــن آزادراه 

کــه از مســیرهای ترانزیتــی 
اصلــی کشــور خواهــد بــود 
می توانــد  آینــده  در  و 
ــیرهایی  ــه مس ــه ب ــا توج ب
را  جنــوب  داریــم  کــه 
ــن  ــل و ای ــمال وص ــه ش ب
ــد.  ــل کن ــدور را تکمی کری
ســاخت  افــزود:  نــورزاد 
ــن آزادراه در عیــن حــال  ای
خاصــی  پیچیدگی هــای 
ــتانی  دارد و از مناطق کوهس
می گــذرد.  صعب العبــور  و 
بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
 13 آزادراه،  ایــن  ســاخت 
دســتگاه تونــِل دوقلــو بــه طــول 
حــدود 11 کیلومتــر، 35 دســتگاه 
پــل بــه طــول 4.5 کیلومتــر 
غیرهم ســطح  تقاطــع   1۸ و 
وزیــر  معــاون  اســت.  نیــاز 
ــه  ــه ای ب ــن آزادراه را هدی ــاخت ای ــاد س ــازی انعق راه و شهرس
مناســبت میــاد امــام حســین )ع( و اعیــاد شــعبانیه بــه مــردم 
ــال  ــی یک س ــود ط ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــان دانس کرم
مطالعــات ســاخت ایــن آزادراه تکمیــل شــود. بیــش از 14 هــزار 
میلیــارد تومــان پــروژه در ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه 
کرمــان افتتــاح، کلنــگ زنــی یــا عقــد قــرارداد شــد.  بیــش از 
ســه هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه همزمــان بــا حضــور 
ــذاری از  ــرمایه گ ــعه و س ــت توس ــوری در نشس ــس جمه رئی
ــارد  ــزار میلی ــش از 11 ه ــاح و بی ــس افتت ــو کنفران ــق ویدئ طری
ــروژه هــا  ــد اجرایــی برخــی پ تومــان توافــق نامــه امضــا و رون
نیــز آغــاز شــد.  همچنیــن مصوبــات ایــن ســفر بــا اعتبــار 96۸ 
میلیــارد تومــان قــرار اســت در ســال هــای 95 و 96 اجرایــی و 

ــود.   ــی ش عملیات
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ــی،  ــر فان ــی اصغ ــر عل دکت
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم وزی

ــوری  ــس جمه ــراه رئی ــه هم ــه ب ک
و کاروان تدبیــر و امیــد بــه اســتان 
ــان ســفر کــرده اســت، راهــی  کرم
و  رفســنجان  هــای  شهرســتان 
ــد  ــتان ش ــن اس ــمال ای ــار در ش ان
و ســایت فتوولتاییــک دانشــگاه 
را  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
دانشــگاه  کرد.رئیــس  افتتــاح 
در  رفســنجان  )عــج(  ولیعصــر 
ــن  ــت: ای ــم گف ــن مراس ــیه ای حاش
ــت  ــا ظرفی ــیدی ب ــایت خورش س
ــرای تولید مســتقیم  ــووات ب 32 کیل
بــرق از انــرژی خورشــیدی احــداث 
شــد. دکتــر محمدعلــی دهقــان بــا 
ــال  ــل س ــه از اوای ــه اینک ــاره ب اش
گذشــته احــداث ایــن ســایت آغــاز 
شــد اظهــار کــرد: بــرق تولیــدی از 
ــری  ــبکه سراس ــه ش ــایت ب ــن س ای

ــش از  ــرد: بی ــح ک ــود. وی تصری ــی ش ــق م ــگاه تزری ــرق دانش ب
ــع  ــارات مناب ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــارد و 400 میلی ــه میلی س

ــع  ــگاه و مناب ــی دانش داخل
توزیــع  شــرکت  مالــی 
نیــروی بــرق شــمال اســتان بــرای 
ــده  ــن ش ــروژه تأمی ــن پ ــرای ای اج
ــرح در  ــن ط ــت: ای ــت. وی گف اس
ــو دانشــگاه  ــرژی هــای ن ســایت ان
ولیعصر)عــج( رفســنجان بــا هــدف 
وزارت  هــای  سیاســت  اجــرای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در 
حــوزه اســتفاده از انــرژی هــا اجــرا 

ــت.  ــده اس ش
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــدو 
ورود بــه دانشــگاه ولــی عصر)عــج( 
ــن  ــام ای ــهدای گمن ــام ش ــه مق ب
ــن  ــرد. ای ــرام ک ــگاه ادای احت دانش
ــکده  ــش دانش ــگاه دارای ش دانش
فنــی و مهندســی، ادبیــات و علــوم 
کشــاورزی،  ریاضــی،  انســانی، 
ــکده  ــه، دانش ــوم پای ــکده عل دانش
علــوم اقتصــاد و مدیریــت اســت و 
بیــش از 10 هــزار دانشــجو در بیــش از 64 رشــته ایــن دانشــگاه 

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

و  راه  وزیــر  معــاون 
حاشــیه  در  شهرســازی 
امضــای ایــن تفاهــم نامــه با 
ــاخت  ــا س ــه ب ــن ک ــان ای بی
ایــن آزادراه، مســیر کرمــان 
- بندرعبــاس حــدود 136 
کیلومتــر کوتــاه می شــود 
ــارکت  ــرارداد مش ــت: ق گف
آزادراه کرمــان - بندرعبــاس 
 360 تقریبــی  طــول  بــه 
راه  وزارت  بیــن  کیلومتــر 
و شهرســازی و نمایندگــی 
ــعه   ــاخت و توس ــرکت س ش
حمــل و نقــل زیربناهــای 

کشــور و بــا مشــارکت یــک 
شــرکت خصوصــی امضــا و مقــرر 
شــد ایــن آزادراه طــی پنــج 
ســال ســاخته شــود و بــرای دوره  
بهره بــرداری  30 ســاله مــورد 

قــرار گیــرد. علــی نــورزاد افــزود: ســاخت ایــن آزادراه عــاوه بر 
ــفر،  ــان س ــش مدت زم ــوخت و کاه ــه  س ــرف بهین ــر در مص تاثی
ــن  ــان ای ــا بی ــی دارد. وی ب ــیار اساس ــش بس ــز نق ــی نی در ایمن
ــور  ــک مح ــد از ترافی ــا 35 درص ــدود 33 ت ــن آزادراه ح ــه ای  ک
ــت: از  ــد گف ــذب می کن ــاس را ج ــیرجان - بندرعب ــان - س کرم
ــال  ــم س ــه امیدواری ــن آزادراه ک ــرداری ای ــروع بهره ب ــان ش زم
ــبک  ــه  س ــیله  نقلی ــزار و 300 وس ــج ه ــدود پن ــد، ح 1399 باش
ــدود  ــواری آن، ح ــادل س ــه مع ــد ک ــور می کنن ــنگین عب و س
ــازی  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــت. مع ــودرو اس ــزار و 700 خ 10 ه
ــاس -  ــری بندرعب ــروع آزادراه از 16 کیلومت ــرد: ش ــح ک تصری
ــان خاتمــه  ــه  ســیمان کرم ــا دوراهــی کارخان مینــاب اســت و ت
ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرآورد اعتب ــت: ب ــد. وی گف ــدا می کن پی
آزادراه حــدود 2 هــزار و 200 میلیــارد تومان اســت و ایــن آزادراه 

کــه از مســیرهای ترانزیتــی 
اصلــی کشــور خواهــد بــود 
می توانــد  آینــده  در  و 
ــیرهایی  ــه مس ــه ب ــا توج ب
را  جنــوب  داریــم  کــه 
ــن  ــل و ای ــمال وص ــه ش ب
ــد.  ــل کن ــدور را تکمی کری
ســاخت  افــزود:  نــورزاد 
ــن آزادراه در عیــن حــال  ای
خاصــی  پیچیدگی هــای 
ــتانی  دارد و از مناطق کوهس
می گــذرد.  صعب العبــور  و 
بــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
 13 آزادراه،  ایــن  ســاخت 
دســتگاه تونــِل دوقلــو بــه طــول 
حــدود 11 کیلومتــر، 35 دســتگاه 
پــل بــه طــول 4.5 کیلومتــر 
غیرهم ســطح  تقاطــع   1۸ و 
وزیــر  معــاون  اســت.  نیــاز 
ــه  ــه ای ب ــن آزادراه را هدی ــاخت ای ــاد س ــازی انعق راه و شهرس
مناســبت میــاد امــام حســین )ع( و اعیــاد شــعبانیه بــه مــردم 
ــال  ــی یک س ــود ط ــی می ش ــت: پیش بین ــت و گف ــان دانس کرم
مطالعــات ســاخت ایــن آزادراه تکمیــل شــود. بیــش از 14 هــزار 
میلیــارد تومــان پــروژه در ســفر اســتانی رئیــس جمهــوری بــه 
کرمــان افتتــاح، کلنــگ زنــی یــا عقــد قــرارداد شــد.  بیــش از 
ســه هــزار میلیــارد تومــان طــرح و پــروژه همزمــان بــا حضــور 
ــذاری از  ــرمایه گ ــعه و س ــت توس ــوری در نشس ــس جمه رئی
ــارد  ــزار میلی ــش از 11 ه ــاح و بی ــس افتت ــو کنفران ــق ویدئ طری
ــروژه هــا  ــد اجرایــی برخــی پ تومــان توافــق نامــه امضــا و رون
نیــز آغــاز شــد.  همچنیــن مصوبــات ایــن ســفر بــا اعتبــار 96۸ 
میلیــارد تومــان قــرار اســت در ســال هــای 95 و 96 اجرایــی و 

ــود.   ــی ش عملیات
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قدردانی دفتر ریاست جمهوری از 
استقبال پرشکوه مردم کرمان

 

متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
ــتان  ــوری از اس ــت جمه ــدار ریاس دی
کرمــان، ســرزمین تاریــخ و فرهنــگ 
ــکوه  ــتقبال پرش ــن، و اس ــران زمی ای
ــریف  ــم و ش ــردم فهی ــادار م و معن
ــد،  ــر و امی ــت تدبی آن از کاروان دول
فرصتــی گرانبهــا بــرای خادمــان 
ــان  ــار کریم ــان دی ــود. کرم ــت ب مل
ــدن  ــواره تم ــتگی گه ــه شایس ــه ب ک
بهشــت  و  شــود  مــی  شــناخته 
کاوشــگران و دانــش  پژوهــان تاریــخ 
و فرهنــگ بشــری اســت، بــا داشــتن 
ــی مومــن، صمیمــی و متعهــد  مردمان
بــه ارزش هــای دینــی و انقــاب 
ــران  ــان ای ــن درخش ــامی، نگی اس

ــل  ــه دلی ــم، ب ــتان مه ــن اس ــت. ای ــی اس ــر ایران ــرای ه ــاری ب و افتخ
ــع  ــادن، صنای ــادی، مع ــداداد اقتص ــای خ ــت ه ــورداری از ظرفی برخ
ــبکه  ــب ش ــژه در قل ــگاه وی ــاورزی، جای ــب کش ــرایط مناس ــتی، ش دس
حمــل و نقــل کشــور و منطقــة خاورمیانــه و البتــه بــه یمــن جوانانــی بــا 
ــرای رشــد و توســعة  ــی ب اســتعداد و مردمــی کوشــا، فرصت هــای فراوان
ــی  ــرمایه گذاری های عمران ــدی س ــری ج ــا پیگی ــش دارد. ب ــش از پی بی

ــذاری  ــرمایه گ ــارکت و س ــتر مش ــق بیش ــوص رون ــه خص ــادی، ب و اقتص
بخــش خصوصــی کــه از رهاوردهــای ایــن ســفر اســت؛ عــاوه بــر فراهــم 
ــترش  ــق گس ــد از طری ــای کار و تولی ــاط در فض ــای نش ــدن زمینه ه آم
عرصــه  هــای صنعتــی، کشــاورزی و گردشــگری؛ بــی تردیــد ایــن اســتان 
ــد  ــل خواه ــور تبدی ــی کش ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــی از قطب ه ــه یک ب
ــام  ــای اع ــا و طرح ه ــه  ه ــرای برنام ــا اج ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــد. دول ش
شــده در ایــن ســفر و بــرای رســاندن ایــن اســتان بــه جایــگاه شایســتة 
خــود، تمــام همــت و تــاش خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا بــا عنایــات 
الهــی و همیــاری مــردم، شــاهد آبادانــی و پیشــرفت روزافــزون آن باشــد 
ــروژه  ــم پ ــتره و حج ــه گس و چنانچ
ــته و  ــر نشس ــه ثم ــف ب ــای مختل ه
آغــاز شــده در ایــن ســفر؛ از جملــه 
ــتان  ــی اس ــع آب ــدار مناب ــن پای تامی
و طــرح هــای عظیــم در عرصــه 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تامیــن 
ــر  ــم نظی ــای ک ــه ه ــرژی از تجرب ان
ــای  ــت ه ــه قابلی ــت ب ــه دول توج
ــاس  ــه پ ــک و ب ــت. این ــتانی اس اس
ــش  ــرژی بخ ــور و ان ــتقبال پرش اس
مــردم فهیــم اســتان و همدلــی 
آنــان بــا کاروان دولــت تدبیــر و 
ــه  ــر ب ــروردگار س ــر پ ــد، در براب امی
ســجده شــکر مــی گذاریم و از اقشــار 
مختلــف مــردم، علمــا و فضــای گرانقــدر، نماینــدۀ محتــرم و معــزز ولــی 
فقیــه کــه ســتون وحــدت و همدلــی اســتان هتماعــی اســتان صمیمانــه 
ــزون  ــعادت روزاف ــق و س ــا آرزوی توفی ــم. ب ــکر می کنی ــر و تش تقدی
ــی،  ــات اله ــایة توجه ــم در س ــی، امیدواری ــز کرمان ــان عزی ــرای هموطن ب
ــز  ــردم عزی ــاری م ــی و همی ــئوالن و همراه ــف مس ــاش مضاع ــا ت و ب
اســتان، گام هــای اساســی در جهــت توســعه پایــدار ایــن منطقــه مســتعد 

ــود.  ــته ش برداش

ــا  ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــاغ وزی اب
ــر  ــاور وزی ــکی، مش ــوزش پزش آم
بهداشــت و سرپرســت رصدخانــه 
اطاعــات نظــام ســامت کشــور  
شــد. دکتــر سیدحســن قاضــی زاده 
هاشــمی در ایــن ابــاغ آورده اســت، 
نظــر بــه توانمنــدی و تجربیــات 
جنابعالــی در حــوزه مدیریــت، بهینه 
ــام  ــات نظ ــل اطاع ــازی و تحلی س

ــب  ــه عنــوان مشــاور اینجان ــا حفــظ ســمت ب ــن وســیله ب ســامت، بدی
و سرپرســت رصــد خانــه اطاعــات نظــام ســامت منصــوب مــی شــوید.  
ــگ  ــکاری تنگاتن ــا هم ــی رود ب ــار م ــت، انتظ ــه داده اس ــن ادام وی چنی
ــبت  ــه، نس ــن وزارتخان ــات ای ــآوری اطاع ــار و فن ــت آم ــر مدیری ــا دفت ب
بــه نهادینــه و عملیاتــی ســازی نظــام تجمیــع و پایــش اطاعــات و نیــز 
ــوزه  ــران ح ــری مدی ــم گی ــوزه تصمی ــات در ح ــازی اطاع ــردی س کارب
ســامت در ســطح ســتاد و دانشــگاه هــا اقــدام نماییــد. وزیــر بهداشــت، 
ــاش  ــد دارم ت ــت، امی ــه آورده اس ــکی در ادام ــوزش پزش ــان و آم درم
ــل اعتمــاد و یکپارچــه را  هــای شــما، نظامــی هماهنــگ از اطاعــات قاب
بــرای ترســیم تصویــر صحیــح گذشــته، حــال و پیــش تصویــری از آینــده 
ــی  ــرای تخصص ــت دارای دکت ــر حقدوس ــی اکب ــر عل ــد. دکت ــم نمای فراه
ــت  ــکده بهداش ــار از دانش ــانس آم ــوق لیس ــوژی و ف ــار و اپیدمیول آم
ــوم  ــگاه عل ــکی از دانش ــرای پزش ــتان و دکت ــدن - انگلس ــگاه لن دانش

ــت. ــران اس ــکی ای پزش

ــره  ــه به ــیرجان ب ــتان س ــو شهرس ــاوری نان ــگاه فن ــاختمان آزمایش س
بــرداری رســید. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در آییــن گشــایش 
ایــن مرکــز گفــت: آزمایشــگاه فنــاوری نانــو ســیرجان بــا هزینــه چهــار 
میلیــارد و 700 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات آمــوزش و پــرورش بــه 
اتمــام رســیده و تاکنــون در شهرســتان هــای کرمــان، جیرفت و ســیرجان 
ــوزه  ــزود: ح ــی اف ــن بیگ ــد محس ــر محم ــت. دکت ــده اس ــدازی ش راه ان
ــت و  ــم اس ــیار مه ــو بس ــاوری نان ــی فن ــای تحقیقات ــرح ه ــش و ط پژوه
آمــوزش و پــرورش در رســیدن بــه جایــگاه برتــر علــوم روز عــزم جــدی 
دارد. وی تصریــح کــرد: ســاماندهی نیروهــای انســانی اعــم از آموزشــی و 
ــی و  ــز پژوهش ــزات مراک ــا و تجهی ــاماندهی فض ــن س ــی و همچنی پرورش
آموزشــی اولویــت هــای کاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

در ســال جــاری اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 مشاور وزیر بهداشت شد

            افتتاح آزمایشگاه فناوری نانو در سیرجان
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ــتان  ــن اس ــاری ای ــراز تج ــان ت ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم مدی
ــا توجــه بــه افزایــش میــزان صــادرات گمــرکات نســبت بــه  را ب
واردات در ســال 94 مثبــت اعــام کــرد.  محمدرضــا قــادر افــزود: 
ــه وزن  ــته ب ــال گذش ــان در س ــتان کرم ــرکات اس ــادرات گم ص
ــد  ــی باش ــارد دالر م ــک میلی ــش از ی ــن و ارزش بی ــزار ت 346 ه
ــی 10  ــر وزن ــای 91 و 92 از نظ ــال ه ــن س ــه میانگی ــبت ب ــه نس ک
درصــد و از نظــر ارزش دالری 16 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن صــادرات نســبت بــه ســال 93 از نظــر وزن 
10 درصــد و از نظــر ارزش 9 درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد کــه 
ایــن کاهــش مربــوط بــه کاهــش مختصر صــادرات پســته در ســال 
گذشــته اســت. وی گفــت: عمــده تریــن کاالهــای صادراتــی کــه 
از گمــرکات اســتان کرمــان صــادر شــده، پســته و مغــز پســته، 
ــت  ــرامیک و خرماس ــی و س ــی، کاش ــن خوراک ــن، روغ ــی اتیل پل
ــزی و  ــارات، مال ــه، ام ــی، آســیای میان ــورهای اروپای ــه کش ــه ب ک
ــان  ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم ــت.  مدی ــده اس ــادر ش ــن ص چی
دربــاره صــادرات فــرش کرمــان گفــت: مجــوز صــادرات فــرش از 
گمــرکات اســتان فراهــم شــده و گمــرکات اســتان نیــز از آمادگــی 

الزم بــرای انجــام صــادرات فــرش برخــوردار هســتند امــا بــه علــت نبــود 
قالــی شــویی تخصصــی در اســتان، صادرکننــدگان فــرش کاالی خــود را 
ــن واردات  ــد. وی همچنی ــی کنن ــادر م ــا ص ــتان ه ــایر اس ــرکات س از گم
گمــرکات اســتان کرمــان در ســال 94 را بــه لحــاظ وزنــی 124 هــزار تــن و 
ارزش 757 میلیــون دالر اعــام کــرد و افــزود: ایــن میــزان واردات نســبت 
ــی 2۸ درصــد کاهــش  ــه میانگیــن ســال هــای 91،92 و 93 از نظــر وزن ب
و از نظــر ارزش دالری 39 درصــد افزایــش داشــته اســت.  قــادر تصریــح 
کــرد: ایــن واردات نســبت بــه ســال 93 از نظــر وزن 10 درصــد و از نظــر 
ارزش پنــج درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد. وی گفــت: عمــده تریــن 
کاالهــای وارداتــی گمــرکات اســتان شــامل اجــزا و قطعــات خــودرو، لوازم 
ــواع  ــی و ان ــی و برق ــوازم صنعت ــی، ل ــی و مکانیک ــین آالت صنعت و ماش
ــخ غیــر پنبــه ای مــی باشــد کــه از کشــورهای چیــن، امــارات و کــره  ن
جنوبــی بــه گمــرکات کرمــان وارد شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه 
ســه پــروژه مهــم و ملــی اســتقرار ســامانه جامــع امــور گمرکــی، پنجــره 
ــروژه هوشمندســازی  ــرزی و پ واحــد تجــارت الکترونیکــی تجــارت فرام
ــاه  ــرداد م ــران از خ ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــردی گم ــند راهب در س

ــع  ــامانه جام ــال 93 س س
ــان  ــی همزم ــور گمرک ام
و  تهــران  گمــرک  بــا 
شــهید رجایــی بندرعبــاس در گمــرکات اســتان کرمــان نیــز مــورد بهــره 
ــا راه  ــرکل گمــرکات اســتان کرمــان گفــت: ب ــرار گرفــت. مدی ــرداری ق ب
انــدازی ایــن ســامانه ابتــدا در رویــه واردات امــکان ›دوراظهــاری‹ بــرای 
ــه  ــه هــای صــادرات و ترانزیــت نیــز ب ــه مــرور روی ذینفعــان فراهــم و ب
ــز ســامانه  ــرد: اجــرای موفقیــت آمی ــه شــد.  وی اظهــار ک ســامانه اضاف
در گمــرکات اســتان موجــب شــد کــه ایــن اداره کل در فازهــای مختلــف 
اجــرای ســامانه از جملــه کارشــناس مجــازی، صــدور پروانــه الکترونیکــی، 
ارزیابــی غیابــی و اظهــار از راه دور بــه عنــوان گمــرک پایلــوت انتخــاب 
ــا اشــاره بــه تــاش گمــرک بــرای بــه کارگیــری فنــاوری  شــود. قــادر ب
ــای  ــدن فرآینده ــاه ش ــب کوت ــات موج ــن اقدام ــت: ای ــن گف ــای نوی ه
ــت  ــدی خدم ــص کاال، رضایتمن ــریع در ترخی ــهیل و تس ــی و تس گمرک
گیرنــدگان، ارتقــاء رتبــه کشــور در بهبــود فضــای کســب و کار و کاهــش 

چشــمگیر فســاد اداری و جعــل اســناد شــده اســت.

تراز تجاری کرمان مثبت شد 

ــازمان  ــی س ــی مهندس ــور فن ــاک و ام ــر آب و خ مدی
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: 17 هــزار هکتــار 
ــامانه  ــه س ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــتان در دول ــی اس از اراض
ــزود:  ــعیدی اف ــد س ــد. محم ــز ش ــن مجه ــاری نوی آبی
ــار از  ــزار هکت ــون 17 ه ــم تاکن ــت یازده ــدای دول از ابت
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــتان ب ــمال اس ــات ش ــی و باغ اراض
یکهــزار و 360 میلیــارد ریــال بــه ســامانه آبیــاری تحــت 
فشــار مجهــز شــده اســت.  وی بیــان کــرد: پیــش بینــی 
ــه  ــال 95 ب ــار در س ــود اعتب ــورت وج ــود در ص ــی ش م
میــزان 20 هــزار هکتــار طــرح هــای آبیــاری تحــت فشــار 
ــت:  ــد. وی گف ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــات ب ــزارع و باغ در م
در ایــن راســتا بــا مجهــز شــدن مــزارع و باغــات اســتان 
ــرف آب  ــان مص ــن، راندم ــاری نوی ــای آبی ــتم ه ــه سیس ب
ــاری  ــا 90 درصــد و آبی ــاری قطــره ای ت کشــاورزی در آبی
ــت از آب  ــزان برداش ــش و می ــد افزای ــا 75 درص ــی ت باران
ــان 23  ــتان کرم ــد. اس ــی یاب ــش م ــی کاه ــای زیرزمین ه
ــتان  ــت شهرس ــا هف ــان ب ــوب کرم ــتان دارد و جن شهرس

ــت. ــتقل اس ــاورزی مس ــاد کش ــازمان جه دارای س

تجهیز 17000هزار هکتار اراضی کرمان به آبیاری نوین
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مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی:

تاریخی  خانه ی  گفت:  کرمان  شهرداری  نوسازی  و  به سازی  سازمان  مدیرعامل 
موزه ی  به  کرمان  هنرهای سنتی  ویژه ی  بخش  به عنوان  بازسازی،  از  بعد  »لطفی« 

حیاتی ملحق می شود.
 مهندس محمدرضا عسکری با اشاره به صورت جلسه ی امضا شده بین شهرداری 
خانه ی  مصوب شد  کرمان  استاندار  در حضور  کرد:  خاطرنشان  فرهنگی  میراث  و 
اختیار شهرداری کرمان  استانی در  و  اعتبارات ملی  با اختصاص  تاریخی »لطفی« 

قرار گیرد تا با مرمت و بازسازی، به موزه ی حیاتی ملحق شود.

الحاق خانه  تاریخی 
»لطفی« به موزه ی حیاتی

قدردانی دفتر ریاست جمهوری از 
استقبال پرشکوه مردم کرمان

 

متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
ــتان  ــوری از اس ــت جمه ــدار ریاس دی
کرمــان، ســرزمین تاریــخ و فرهنــگ 
ــکوه  ــتقبال پرش ــن، و اس ــران زمی ای
ــریف  ــم و ش ــردم فهی ــادار م و معن
ــد،  ــر و امی ــت تدبی آن از کاروان دول
فرصتــی گرانبهــا بــرای خادمــان 
ــان  ــار کریم ــان دی ــود. کرم ــت ب مل
ــدن  ــواره تم ــتگی گه ــه شایس ــه ب ک
بهشــت  و  شــود  مــی  شــناخته 
کاوشــگران و دانــش  پژوهــان تاریــخ 
و فرهنــگ بشــری اســت، بــا داشــتن 
ــی مومــن، صمیمــی و متعهــد  مردمان
بــه ارزش هــای دینــی و انقــاب 
ــران  ــان ای ــن درخش ــامی، نگی اس

ــل  ــه دلی ــم، ب ــتان مه ــن اس ــت. ای ــی اس ــر ایران ــرای ه ــاری ب و افتخ
ــع  ــادن، صنای ــادی، مع ــداداد اقتص ــای خ ــت ه ــورداری از ظرفی برخ
ــبکه  ــب ش ــژه در قل ــگاه وی ــاورزی، جای ــب کش ــرایط مناس ــتی، ش دس
حمــل و نقــل کشــور و منطقــة خاورمیانــه و البتــه بــه یمــن جوانانــی بــا 
ــرای رشــد و توســعة  ــی ب اســتعداد و مردمــی کوشــا، فرصت هــای فراوان
ــی  ــرمایه گذاری های عمران ــدی س ــری ج ــا پیگی ــش دارد. ب ــش از پی بی

ــذاری  ــرمایه گ ــارکت و س ــتر مش ــق بیش ــوص رون ــه خص ــادی، ب و اقتص
بخــش خصوصــی کــه از رهاوردهــای ایــن ســفر اســت؛ عــاوه بــر فراهــم 
ــترش  ــق گس ــد از طری ــای کار و تولی ــاط در فض ــای نش ــدن زمینه ه آم
عرصــه  هــای صنعتــی، کشــاورزی و گردشــگری؛ بــی تردیــد ایــن اســتان 
ــد  ــل خواه ــور تبدی ــی کش ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــی از قطب ه ــه یک ب
ــام  ــای اع ــا و طرح ه ــه  ه ــرای برنام ــا اج ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــد. دول ش
شــده در ایــن ســفر و بــرای رســاندن ایــن اســتان بــه جایــگاه شایســتة 
خــود، تمــام همــت و تــاش خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا بــا عنایــات 
الهــی و همیــاری مــردم، شــاهد آبادانــی و پیشــرفت روزافــزون آن باشــد 
ــروژه  ــم پ ــتره و حج ــه گس و چنانچ
ــته و  ــر نشس ــه ثم ــف ب ــای مختل ه
آغــاز شــده در ایــن ســفر؛ از جملــه 
ــتان  ــی اس ــع آب ــدار مناب ــن پای تامی
و طــرح هــای عظیــم در عرصــه 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تامیــن 
ــر  ــم نظی ــای ک ــه ه ــرژی از تجرب ان
ــای  ــت ه ــه قابلی ــت ب ــه دول توج
ــاس  ــه پ ــک و ب ــت. این ــتانی اس اس
ــش  ــرژی بخ ــور و ان ــتقبال پرش اس
مــردم فهیــم اســتان و همدلــی 
آنــان بــا کاروان دولــت تدبیــر و 
ــه  ــر ب ــروردگار س ــر پ ــد، در براب امی
ســجده شــکر مــی گذاریم و از اقشــار 
مختلــف مــردم، علمــا و فضــای گرانقــدر، نماینــدۀ محتــرم و معــزز ولــی 
فقیــه کــه ســتون وحــدت و همدلــی اســتان هتماعــی اســتان صمیمانــه 
ــزون  ــعادت روزاف ــق و س ــا آرزوی توفی ــم. ب ــکر می کنی ــر و تش تقدی
ــی،  ــات اله ــایة توجه ــم در س ــی، امیدواری ــز کرمان ــان عزی ــرای هموطن ب
ــز  ــردم عزی ــاری م ــی و همی ــئوالن و همراه ــف مس ــاش مضاع ــا ت و ب
اســتان، گام هــای اساســی در جهــت توســعه پایــدار ایــن منطقــه مســتعد 

ــود.  ــته ش برداش

ــا  ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــاغ وزی اب
ــر  ــاور وزی ــکی، مش ــوزش پزش آم
بهداشــت و سرپرســت رصدخانــه 
اطاعــات نظــام ســامت کشــور  
شــد. دکتــر سیدحســن قاضــی زاده 
هاشــمی در ایــن ابــاغ آورده اســت، 
نظــر بــه توانمنــدی و تجربیــات 
جنابعالــی در حــوزه مدیریــت، بهینه 
ــام  ــات نظ ــل اطاع ــازی و تحلی س

ــب  ــه عنــوان مشــاور اینجان ــا حفــظ ســمت ب ــن وســیله ب ســامت، بدی
و سرپرســت رصــد خانــه اطاعــات نظــام ســامت منصــوب مــی شــوید.  
ــگ  ــکاری تنگاتن ــا هم ــی رود ب ــار م ــت، انتظ ــه داده اس ــن ادام وی چنی
ــبت  ــه، نس ــن وزارتخان ــات ای ــآوری اطاع ــار و فن ــت آم ــر مدیری ــا دفت ب
بــه نهادینــه و عملیاتــی ســازی نظــام تجمیــع و پایــش اطاعــات و نیــز 
ــوزه  ــران ح ــری مدی ــم گی ــوزه تصمی ــات در ح ــازی اطاع ــردی س کارب
ســامت در ســطح ســتاد و دانشــگاه هــا اقــدام نماییــد. وزیــر بهداشــت، 
ــاش  ــد دارم ت ــت، امی ــه آورده اس ــکی در ادام ــوزش پزش ــان و آم درم
ــل اعتمــاد و یکپارچــه را  هــای شــما، نظامــی هماهنــگ از اطاعــات قاب
بــرای ترســیم تصویــر صحیــح گذشــته، حــال و پیــش تصویــری از آینــده 
ــی  ــرای تخصص ــت دارای دکت ــر حقدوس ــی اکب ــر عل ــد. دکت ــم نمای فراه
ــت  ــکده بهداش ــار از دانش ــانس آم ــوق لیس ــوژی و ف ــار و اپیدمیول آم
ــوم  ــگاه عل ــکی از دانش ــرای پزش ــتان و دکت ــدن - انگلس ــگاه لن دانش

ــت. ــران اس ــکی ای پزش

ــره  ــه به ــیرجان ب ــتان س ــو شهرس ــاوری نان ــگاه فن ــاختمان آزمایش س
بــرداری رســید. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در آییــن گشــایش 
ایــن مرکــز گفــت: آزمایشــگاه فنــاوری نانــو ســیرجان بــا هزینــه چهــار 
میلیــارد و 700 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات آمــوزش و پــرورش بــه 
اتمــام رســیده و تاکنــون در شهرســتان هــای کرمــان، جیرفت و ســیرجان 
ــوزه  ــزود: ح ــی اف ــن بیگ ــد محس ــر محم ــت. دکت ــده اس ــدازی ش راه ان
ــت و  ــم اس ــیار مه ــو بس ــاوری نان ــی فن ــای تحقیقات ــرح ه ــش و ط پژوه
آمــوزش و پــرورش در رســیدن بــه جایــگاه برتــر علــوم روز عــزم جــدی 
دارد. وی تصریــح کــرد: ســاماندهی نیروهــای انســانی اعــم از آموزشــی و 
ــی و  ــز پژوهش ــزات مراک ــا و تجهی ــاماندهی فض ــن س ــی و همچنی پرورش
آموزشــی اولویــت هــای کاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

در ســال جــاری اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 مشاور وزیر بهداشت شد

            افتتاح آزمایشگاه فناوری نانو در سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

قدردانی دفتر ریاست جمهوری از 
استقبال پرشکوه مردم کرمان

 

متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
ــتان  ــوری از اس ــت جمه ــدار ریاس دی
کرمــان، ســرزمین تاریــخ و فرهنــگ 
ــکوه  ــتقبال پرش ــن، و اس ــران زمی ای
ــریف  ــم و ش ــردم فهی ــادار م و معن
ــد،  ــر و امی ــت تدبی آن از کاروان دول
فرصتــی گرانبهــا بــرای خادمــان 
ــان  ــار کریم ــان دی ــود. کرم ــت ب مل
ــدن  ــواره تم ــتگی گه ــه شایس ــه ب ک
بهشــت  و  شــود  مــی  شــناخته 
کاوشــگران و دانــش  پژوهــان تاریــخ 
و فرهنــگ بشــری اســت، بــا داشــتن 
ــی مومــن، صمیمــی و متعهــد  مردمان
بــه ارزش هــای دینــی و انقــاب 
ــران  ــان ای ــن درخش ــامی، نگی اس

ــل  ــه دلی ــم، ب ــتان مه ــن اس ــت. ای ــی اس ــر ایران ــرای ه ــاری ب و افتخ
ــع  ــادن، صنای ــادی، مع ــداداد اقتص ــای خ ــت ه ــورداری از ظرفی برخ
ــبکه  ــب ش ــژه در قل ــگاه وی ــاورزی، جای ــب کش ــرایط مناس ــتی، ش دس
حمــل و نقــل کشــور و منطقــة خاورمیانــه و البتــه بــه یمــن جوانانــی بــا 
ــرای رشــد و توســعة  ــی ب اســتعداد و مردمــی کوشــا، فرصت هــای فراوان
ــی  ــرمایه گذاری های عمران ــدی س ــری ج ــا پیگی ــش دارد. ب ــش از پی بی

ــذاری  ــرمایه گ ــارکت و س ــتر مش ــق بیش ــوص رون ــه خص ــادی، ب و اقتص
بخــش خصوصــی کــه از رهاوردهــای ایــن ســفر اســت؛ عــاوه بــر فراهــم 
ــترش  ــق گس ــد از طری ــای کار و تولی ــاط در فض ــای نش ــدن زمینه ه آم
عرصــه  هــای صنعتــی، کشــاورزی و گردشــگری؛ بــی تردیــد ایــن اســتان 
ــد  ــل خواه ــور تبدی ــی کش ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــی از قطب ه ــه یک ب
ــام  ــای اع ــا و طرح ه ــه  ه ــرای برنام ــا اج ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــد. دول ش
شــده در ایــن ســفر و بــرای رســاندن ایــن اســتان بــه جایــگاه شایســتة 
خــود، تمــام همــت و تــاش خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا بــا عنایــات 
الهــی و همیــاری مــردم، شــاهد آبادانــی و پیشــرفت روزافــزون آن باشــد 
ــروژه  ــم پ ــتره و حج ــه گس و چنانچ
ــته و  ــر نشس ــه ثم ــف ب ــای مختل ه
آغــاز شــده در ایــن ســفر؛ از جملــه 
ــتان  ــی اس ــع آب ــدار مناب ــن پای تامی
و طــرح هــای عظیــم در عرصــه 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تامیــن 
ــر  ــم نظی ــای ک ــه ه ــرژی از تجرب ان
ــای  ــت ه ــه قابلی ــت ب ــه دول توج
ــاس  ــه پ ــک و ب ــت. این ــتانی اس اس
ــش  ــرژی بخ ــور و ان ــتقبال پرش اس
مــردم فهیــم اســتان و همدلــی 
آنــان بــا کاروان دولــت تدبیــر و 
ــه  ــر ب ــروردگار س ــر پ ــد، در براب امی
ســجده شــکر مــی گذاریم و از اقشــار 
مختلــف مــردم، علمــا و فضــای گرانقــدر، نماینــدۀ محتــرم و معــزز ولــی 
فقیــه کــه ســتون وحــدت و همدلــی اســتان هتماعــی اســتان صمیمانــه 
ــزون  ــعادت روزاف ــق و س ــا آرزوی توفی ــم. ب ــکر می کنی ــر و تش تقدی
ــی،  ــات اله ــایة توجه ــم در س ــی، امیدواری ــز کرمان ــان عزی ــرای هموطن ب
ــز  ــردم عزی ــاری م ــی و همی ــئوالن و همراه ــف مس ــاش مضاع ــا ت و ب
اســتان، گام هــای اساســی در جهــت توســعه پایــدار ایــن منطقــه مســتعد 

ــود.  ــته ش برداش

ــا  ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــاغ وزی اب
ــر  ــاور وزی ــکی، مش ــوزش پزش آم
بهداشــت و سرپرســت رصدخانــه 
اطاعــات نظــام ســامت کشــور  
شــد. دکتــر سیدحســن قاضــی زاده 
هاشــمی در ایــن ابــاغ آورده اســت، 
نظــر بــه توانمنــدی و تجربیــات 
جنابعالــی در حــوزه مدیریــت، بهینه 
ــام  ــات نظ ــل اطاع ــازی و تحلی س

ــب  ــه عنــوان مشــاور اینجان ــا حفــظ ســمت ب ــن وســیله ب ســامت، بدی
و سرپرســت رصــد خانــه اطاعــات نظــام ســامت منصــوب مــی شــوید.  
ــگ  ــکاری تنگاتن ــا هم ــی رود ب ــار م ــت، انتظ ــه داده اس ــن ادام وی چنی
ــبت  ــه، نس ــن وزارتخان ــات ای ــآوری اطاع ــار و فن ــت آم ــر مدیری ــا دفت ب
بــه نهادینــه و عملیاتــی ســازی نظــام تجمیــع و پایــش اطاعــات و نیــز 
ــوزه  ــران ح ــری مدی ــم گی ــوزه تصمی ــات در ح ــازی اطاع ــردی س کارب
ســامت در ســطح ســتاد و دانشــگاه هــا اقــدام نماییــد. وزیــر بهداشــت، 
ــاش  ــد دارم ت ــت، امی ــه آورده اس ــکی در ادام ــوزش پزش ــان و آم درم
ــل اعتمــاد و یکپارچــه را  هــای شــما، نظامــی هماهنــگ از اطاعــات قاب
بــرای ترســیم تصویــر صحیــح گذشــته، حــال و پیــش تصویــری از آینــده 
ــی  ــرای تخصص ــت دارای دکت ــر حقدوس ــی اکب ــر عل ــد. دکت ــم نمای فراه
ــت  ــکده بهداش ــار از دانش ــانس آم ــوق لیس ــوژی و ف ــار و اپیدمیول آم
ــوم  ــگاه عل ــکی از دانش ــرای پزش ــتان و دکت ــدن - انگلس ــگاه لن دانش

ــت. ــران اس ــکی ای پزش

ــره  ــه به ــیرجان ب ــتان س ــو شهرس ــاوری نان ــگاه فن ــاختمان آزمایش س
بــرداری رســید. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در آییــن گشــایش 
ایــن مرکــز گفــت: آزمایشــگاه فنــاوری نانــو ســیرجان بــا هزینــه چهــار 
میلیــارد و 700 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات آمــوزش و پــرورش بــه 
اتمــام رســیده و تاکنــون در شهرســتان هــای کرمــان، جیرفت و ســیرجان 
ــوزه  ــزود: ح ــی اف ــن بیگ ــد محس ــر محم ــت. دکت ــده اس ــدازی ش راه ان
ــت و  ــم اس ــیار مه ــو بس ــاوری نان ــی فن ــای تحقیقات ــرح ه ــش و ط پژوه
آمــوزش و پــرورش در رســیدن بــه جایــگاه برتــر علــوم روز عــزم جــدی 
دارد. وی تصریــح کــرد: ســاماندهی نیروهــای انســانی اعــم از آموزشــی و 
ــی و  ــز پژوهش ــزات مراک ــا و تجهی ــاماندهی فض ــن س ــی و همچنی پرورش
آموزشــی اولویــت هــای کاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

در ســال جــاری اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 مشاور وزیر بهداشت شد

            افتتاح آزمایشگاه فناوری نانو در سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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ــتان  ــن اس ــاری ای ــراز تج ــان ت ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم مدی
ــا توجــه بــه افزایــش میــزان صــادرات گمــرکات نســبت بــه  را ب
واردات در ســال 94 مثبــت اعــام کــرد.  محمدرضــا قــادر افــزود: 
ــه وزن  ــته ب ــال گذش ــان در س ــتان کرم ــرکات اس ــادرات گم ص
ــد  ــی باش ــارد دالر م ــک میلی ــش از ی ــن و ارزش بی ــزار ت 346 ه
ــی 10  ــر وزن ــای 91 و 92 از نظ ــال ه ــن س ــه میانگی ــبت ب ــه نس ک
درصــد و از نظــر ارزش دالری 16 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن صــادرات نســبت بــه ســال 93 از نظــر وزن 
10 درصــد و از نظــر ارزش 9 درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد کــه 
ایــن کاهــش مربــوط بــه کاهــش مختصر صــادرات پســته در ســال 
گذشــته اســت. وی گفــت: عمــده تریــن کاالهــای صادراتــی کــه 
از گمــرکات اســتان کرمــان صــادر شــده، پســته و مغــز پســته، 
ــت  ــرامیک و خرماس ــی و س ــی، کاش ــن خوراک ــن، روغ ــی اتیل پل
ــزی و  ــارات، مال ــه، ام ــی، آســیای میان ــورهای اروپای ــه کش ــه ب ک
ــان  ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم ــت.  مدی ــده اس ــادر ش ــن ص چی
دربــاره صــادرات فــرش کرمــان گفــت: مجــوز صــادرات فــرش از 
گمــرکات اســتان فراهــم شــده و گمــرکات اســتان نیــز از آمادگــی 

الزم بــرای انجــام صــادرات فــرش برخــوردار هســتند امــا بــه علــت نبــود 
قالــی شــویی تخصصــی در اســتان، صادرکننــدگان فــرش کاالی خــود را 
ــن واردات  ــد. وی همچنی ــی کنن ــادر م ــا ص ــتان ه ــایر اس ــرکات س از گم
گمــرکات اســتان کرمــان در ســال 94 را بــه لحــاظ وزنــی 124 هــزار تــن و 
ارزش 757 میلیــون دالر اعــام کــرد و افــزود: ایــن میــزان واردات نســبت 
ــی 2۸ درصــد کاهــش  ــه میانگیــن ســال هــای 91،92 و 93 از نظــر وزن ب
و از نظــر ارزش دالری 39 درصــد افزایــش داشــته اســت.  قــادر تصریــح 
کــرد: ایــن واردات نســبت بــه ســال 93 از نظــر وزن 10 درصــد و از نظــر 
ارزش پنــج درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد. وی گفــت: عمــده تریــن 
کاالهــای وارداتــی گمــرکات اســتان شــامل اجــزا و قطعــات خــودرو، لوازم 
ــواع  ــی و ان ــی و برق ــوازم صنعت ــی، ل ــی و مکانیک ــین آالت صنعت و ماش
ــخ غیــر پنبــه ای مــی باشــد کــه از کشــورهای چیــن، امــارات و کــره  ن
جنوبــی بــه گمــرکات کرمــان وارد شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه 
ســه پــروژه مهــم و ملــی اســتقرار ســامانه جامــع امــور گمرکــی، پنجــره 
ــروژه هوشمندســازی  ــرزی و پ واحــد تجــارت الکترونیکــی تجــارت فرام
ــاه  ــرداد م ــران از خ ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــردی گم ــند راهب در س

ــع  ــامانه جام ــال 93 س س
ــان  ــی همزم ــور گمرک ام
و  تهــران  گمــرک  بــا 
شــهید رجایــی بندرعبــاس در گمــرکات اســتان کرمــان نیــز مــورد بهــره 
ــا راه  ــرکل گمــرکات اســتان کرمــان گفــت: ب ــرار گرفــت. مدی ــرداری ق ب
انــدازی ایــن ســامانه ابتــدا در رویــه واردات امــکان ›دوراظهــاری‹ بــرای 
ــه  ــه هــای صــادرات و ترانزیــت نیــز ب ــه مــرور روی ذینفعــان فراهــم و ب
ــز ســامانه  ــرد: اجــرای موفقیــت آمی ــه شــد.  وی اظهــار ک ســامانه اضاف
در گمــرکات اســتان موجــب شــد کــه ایــن اداره کل در فازهــای مختلــف 
اجــرای ســامانه از جملــه کارشــناس مجــازی، صــدور پروانــه الکترونیکــی، 
ارزیابــی غیابــی و اظهــار از راه دور بــه عنــوان گمــرک پایلــوت انتخــاب 
ــا اشــاره بــه تــاش گمــرک بــرای بــه کارگیــری فنــاوری  شــود. قــادر ب
ــای  ــدن فرآینده ــاه ش ــب کوت ــات موج ــن اقدام ــت: ای ــن گف ــای نوی ه
ــت  ــدی خدم ــص کاال، رضایتمن ــریع در ترخی ــهیل و تس ــی و تس گمرک
گیرنــدگان، ارتقــاء رتبــه کشــور در بهبــود فضــای کســب و کار و کاهــش 

چشــمگیر فســاد اداری و جعــل اســناد شــده اســت.

تراز تجاری کرمان مثبت شد 

ــازمان  ــی س ــی مهندس ــور فن ــاک و ام ــر آب و خ مدی
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: 17 هــزار هکتــار 
ــامانه  ــه س ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــتان در دول ــی اس از اراض
ــزود:  ــعیدی اف ــد س ــد. محم ــز ش ــن مجه ــاری نوی آبی
ــار از  ــزار هکت ــون 17 ه ــم تاکن ــت یازده ــدای دول از ابت
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــتان ب ــمال اس ــات ش ــی و باغ اراض
یکهــزار و 360 میلیــارد ریــال بــه ســامانه آبیــاری تحــت 
فشــار مجهــز شــده اســت.  وی بیــان کــرد: پیــش بینــی 
ــه  ــال 95 ب ــار در س ــود اعتب ــورت وج ــود در ص ــی ش م
میــزان 20 هــزار هکتــار طــرح هــای آبیــاری تحــت فشــار 
ــت:  ــد. وی گف ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــات ب ــزارع و باغ در م
در ایــن راســتا بــا مجهــز شــدن مــزارع و باغــات اســتان 
ــرف آب  ــان مص ــن، راندم ــاری نوی ــای آبی ــتم ه ــه سیس ب
ــاری  ــا 90 درصــد و آبی ــاری قطــره ای ت کشــاورزی در آبی
ــت از آب  ــزان برداش ــش و می ــد افزای ــا 75 درص ــی ت باران
ــان 23  ــتان کرم ــد. اس ــی یاب ــش م ــی کاه ــای زیرزمین ه
ــتان  ــت شهرس ــا هف ــان ب ــوب کرم ــتان دارد و جن شهرس

ــت. ــتقل اس ــاورزی مس ــاد کش ــازمان جه دارای س
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ــتان  ــن اس ــاری ای ــراز تج ــان ت ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم مدی
ــا توجــه بــه افزایــش میــزان صــادرات گمــرکات نســبت بــه  را ب
واردات در ســال 94 مثبــت اعــام کــرد.  محمدرضــا قــادر افــزود: 
ــه وزن  ــته ب ــال گذش ــان در س ــتان کرم ــرکات اس ــادرات گم ص
ــد  ــی باش ــارد دالر م ــک میلی ــش از ی ــن و ارزش بی ــزار ت 346 ه
ــی 10  ــر وزن ــای 91 و 92 از نظ ــال ه ــن س ــه میانگی ــبت ب ــه نس ک
درصــد و از نظــر ارزش دالری 16 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن صــادرات نســبت بــه ســال 93 از نظــر وزن 
10 درصــد و از نظــر ارزش 9 درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد کــه 
ایــن کاهــش مربــوط بــه کاهــش مختصر صــادرات پســته در ســال 
گذشــته اســت. وی گفــت: عمــده تریــن کاالهــای صادراتــی کــه 
از گمــرکات اســتان کرمــان صــادر شــده، پســته و مغــز پســته، 
ــت  ــرامیک و خرماس ــی و س ــی، کاش ــن خوراک ــن، روغ ــی اتیل پل
ــزی و  ــارات، مال ــه، ام ــی، آســیای میان ــورهای اروپای ــه کش ــه ب ک
ــان  ــتان کرم ــرکات اس ــرکل گم ــت.  مدی ــده اس ــادر ش ــن ص چی
دربــاره صــادرات فــرش کرمــان گفــت: مجــوز صــادرات فــرش از 
گمــرکات اســتان فراهــم شــده و گمــرکات اســتان نیــز از آمادگــی 

الزم بــرای انجــام صــادرات فــرش برخــوردار هســتند امــا بــه علــت نبــود 
قالــی شــویی تخصصــی در اســتان، صادرکننــدگان فــرش کاالی خــود را 
ــن واردات  ــد. وی همچنی ــی کنن ــادر م ــا ص ــتان ه ــایر اس ــرکات س از گم
گمــرکات اســتان کرمــان در ســال 94 را بــه لحــاظ وزنــی 124 هــزار تــن و 
ارزش 757 میلیــون دالر اعــام کــرد و افــزود: ایــن میــزان واردات نســبت 
ــی 2۸ درصــد کاهــش  ــه میانگیــن ســال هــای 91،92 و 93 از نظــر وزن ب
و از نظــر ارزش دالری 39 درصــد افزایــش داشــته اســت.  قــادر تصریــح 
کــرد: ایــن واردات نســبت بــه ســال 93 از نظــر وزن 10 درصــد و از نظــر 
ارزش پنــج درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد. وی گفــت: عمــده تریــن 
کاالهــای وارداتــی گمــرکات اســتان شــامل اجــزا و قطعــات خــودرو، لوازم 
ــواع  ــی و ان ــی و برق ــوازم صنعت ــی، ل ــی و مکانیک ــین آالت صنعت و ماش
ــخ غیــر پنبــه ای مــی باشــد کــه از کشــورهای چیــن، امــارات و کــره  ن
جنوبــی بــه گمــرکات کرمــان وارد شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه 
ســه پــروژه مهــم و ملــی اســتقرار ســامانه جامــع امــور گمرکــی، پنجــره 
ــروژه هوشمندســازی  ــرزی و پ واحــد تجــارت الکترونیکــی تجــارت فرام
ــاه  ــرداد م ــران از خ ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــردی گم ــند راهب در س

ــع  ــامانه جام ــال 93 س س
ــان  ــی همزم ــور گمرک ام
و  تهــران  گمــرک  بــا 
شــهید رجایــی بندرعبــاس در گمــرکات اســتان کرمــان نیــز مــورد بهــره 
ــا راه  ــرکل گمــرکات اســتان کرمــان گفــت: ب ــرار گرفــت. مدی ــرداری ق ب
انــدازی ایــن ســامانه ابتــدا در رویــه واردات امــکان ›دوراظهــاری‹ بــرای 
ــه  ــه هــای صــادرات و ترانزیــت نیــز ب ــه مــرور روی ذینفعــان فراهــم و ب
ــز ســامانه  ــرد: اجــرای موفقیــت آمی ــه شــد.  وی اظهــار ک ســامانه اضاف
در گمــرکات اســتان موجــب شــد کــه ایــن اداره کل در فازهــای مختلــف 
اجــرای ســامانه از جملــه کارشــناس مجــازی، صــدور پروانــه الکترونیکــی، 
ارزیابــی غیابــی و اظهــار از راه دور بــه عنــوان گمــرک پایلــوت انتخــاب 
ــا اشــاره بــه تــاش گمــرک بــرای بــه کارگیــری فنــاوری  شــود. قــادر ب
ــای  ــدن فرآینده ــاه ش ــب کوت ــات موج ــن اقدام ــت: ای ــن گف ــای نوی ه
ــت  ــدی خدم ــص کاال، رضایتمن ــریع در ترخی ــهیل و تس ــی و تس گمرک
گیرنــدگان، ارتقــاء رتبــه کشــور در بهبــود فضــای کســب و کار و کاهــش 

چشــمگیر فســاد اداری و جعــل اســناد شــده اســت.

تراز تجاری کرمان مثبت شد 

ــازمان  ــی س ــی مهندس ــور فن ــاک و ام ــر آب و خ مدی
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: 17 هــزار هکتــار 
ــامانه  ــه س ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــتان در دول ــی اس از اراض
ــزود:  ــعیدی اف ــد س ــد. محم ــز ش ــن مجه ــاری نوی آبی
ــار از  ــزار هکت ــون 17 ه ــم تاکن ــت یازده ــدای دول از ابت
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــتان ب ــمال اس ــات ش ــی و باغ اراض
یکهــزار و 360 میلیــارد ریــال بــه ســامانه آبیــاری تحــت 
فشــار مجهــز شــده اســت.  وی بیــان کــرد: پیــش بینــی 
ــه  ــال 95 ب ــار در س ــود اعتب ــورت وج ــود در ص ــی ش م
میــزان 20 هــزار هکتــار طــرح هــای آبیــاری تحــت فشــار 
ــت:  ــد. وی گف ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــات ب ــزارع و باغ در م
در ایــن راســتا بــا مجهــز شــدن مــزارع و باغــات اســتان 
ــرف آب  ــان مص ــن، راندم ــاری نوی ــای آبی ــتم ه ــه سیس ب
ــاری  ــا 90 درصــد و آبی ــاری قطــره ای ت کشــاورزی در آبی
ــت از آب  ــزان برداش ــش و می ــد افزای ــا 75 درص ــی ت باران
ــان 23  ــتان کرم ــد. اس ــی یاب ــش م ــی کاه ــای زیرزمین ه
ــتان  ــت شهرس ــا هف ــان ب ــوب کرم ــتان دارد و جن شهرس

ــت. ــتقل اس ــاورزی مس ــاد کش ــازمان جه دارای س
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قدردانی دفتر ریاست جمهوری از 
استقبال پرشکوه مردم کرمان

 

متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
ــتان  ــوری از اس ــت جمه ــدار ریاس دی
کرمــان، ســرزمین تاریــخ و فرهنــگ 
ــکوه  ــتقبال پرش ــن، و اس ــران زمی ای
ــریف  ــم و ش ــردم فهی ــادار م و معن
ــد،  ــر و امی ــت تدبی آن از کاروان دول
فرصتــی گرانبهــا بــرای خادمــان 
ــان  ــار کریم ــان دی ــود. کرم ــت ب مل
ــدن  ــواره تم ــتگی گه ــه شایس ــه ب ک
بهشــت  و  شــود  مــی  شــناخته 
کاوشــگران و دانــش  پژوهــان تاریــخ 
و فرهنــگ بشــری اســت، بــا داشــتن 
ــی مومــن، صمیمــی و متعهــد  مردمان
بــه ارزش هــای دینــی و انقــاب 
ــران  ــان ای ــن درخش ــامی، نگی اس

ــل  ــه دلی ــم، ب ــتان مه ــن اس ــت. ای ــی اس ــر ایران ــرای ه ــاری ب و افتخ
ــع  ــادن، صنای ــادی، مع ــداداد اقتص ــای خ ــت ه ــورداری از ظرفی برخ
ــبکه  ــب ش ــژه در قل ــگاه وی ــاورزی، جای ــب کش ــرایط مناس ــتی، ش دس
حمــل و نقــل کشــور و منطقــة خاورمیانــه و البتــه بــه یمــن جوانانــی بــا 
ــرای رشــد و توســعة  ــی ب اســتعداد و مردمــی کوشــا، فرصت هــای فراوان
ــی  ــرمایه گذاری های عمران ــدی س ــری ج ــا پیگی ــش دارد. ب ــش از پی بی

ــذاری  ــرمایه گ ــارکت و س ــتر مش ــق بیش ــوص رون ــه خص ــادی، ب و اقتص
بخــش خصوصــی کــه از رهاوردهــای ایــن ســفر اســت؛ عــاوه بــر فراهــم 
ــترش  ــق گس ــد از طری ــای کار و تولی ــاط در فض ــای نش ــدن زمینه ه آم
عرصــه  هــای صنعتــی، کشــاورزی و گردشــگری؛ بــی تردیــد ایــن اســتان 
ــد  ــل خواه ــور تبدی ــی کش ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــی از قطب ه ــه یک ب
ــام  ــای اع ــا و طرح ه ــه  ه ــرای برنام ــا اج ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــد. دول ش
شــده در ایــن ســفر و بــرای رســاندن ایــن اســتان بــه جایــگاه شایســتة 
خــود، تمــام همــت و تــاش خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا بــا عنایــات 
الهــی و همیــاری مــردم، شــاهد آبادانــی و پیشــرفت روزافــزون آن باشــد 
ــروژه  ــم پ ــتره و حج ــه گس و چنانچ
ــته و  ــر نشس ــه ثم ــف ب ــای مختل ه
آغــاز شــده در ایــن ســفر؛ از جملــه 
ــتان  ــی اس ــع آب ــدار مناب ــن پای تامی
و طــرح هــای عظیــم در عرصــه 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تامیــن 
ــر  ــم نظی ــای ک ــه ه ــرژی از تجرب ان
ــای  ــت ه ــه قابلی ــت ب ــه دول توج
ــاس  ــه پ ــک و ب ــت. این ــتانی اس اس
ــش  ــرژی بخ ــور و ان ــتقبال پرش اس
مــردم فهیــم اســتان و همدلــی 
آنــان بــا کاروان دولــت تدبیــر و 
ــه  ــر ب ــروردگار س ــر پ ــد، در براب امی
ســجده شــکر مــی گذاریم و از اقشــار 
مختلــف مــردم، علمــا و فضــای گرانقــدر، نماینــدۀ محتــرم و معــزز ولــی 
فقیــه کــه ســتون وحــدت و همدلــی اســتان هتماعــی اســتان صمیمانــه 
ــزون  ــعادت روزاف ــق و س ــا آرزوی توفی ــم. ب ــکر می کنی ــر و تش تقدی
ــی،  ــات اله ــایة توجه ــم در س ــی، امیدواری ــز کرمان ــان عزی ــرای هموطن ب
ــز  ــردم عزی ــاری م ــی و همی ــئوالن و همراه ــف مس ــاش مضاع ــا ت و ب
اســتان، گام هــای اساســی در جهــت توســعه پایــدار ایــن منطقــه مســتعد 

ــود.  ــته ش برداش

ــا  ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــاغ وزی اب
ــر  ــاور وزی ــکی، مش ــوزش پزش آم
بهداشــت و سرپرســت رصدخانــه 
اطاعــات نظــام ســامت کشــور  
شــد. دکتــر سیدحســن قاضــی زاده 
هاشــمی در ایــن ابــاغ آورده اســت، 
نظــر بــه توانمنــدی و تجربیــات 
جنابعالــی در حــوزه مدیریــت، بهینه 
ــام  ــات نظ ــل اطاع ــازی و تحلی س

ــب  ــه عنــوان مشــاور اینجان ــا حفــظ ســمت ب ــن وســیله ب ســامت، بدی
و سرپرســت رصــد خانــه اطاعــات نظــام ســامت منصــوب مــی شــوید.  
ــگ  ــکاری تنگاتن ــا هم ــی رود ب ــار م ــت، انتظ ــه داده اس ــن ادام وی چنی
ــبت  ــه، نس ــن وزارتخان ــات ای ــآوری اطاع ــار و فن ــت آم ــر مدیری ــا دفت ب
بــه نهادینــه و عملیاتــی ســازی نظــام تجمیــع و پایــش اطاعــات و نیــز 
ــوزه  ــران ح ــری مدی ــم گی ــوزه تصمی ــات در ح ــازی اطاع ــردی س کارب
ســامت در ســطح ســتاد و دانشــگاه هــا اقــدام نماییــد. وزیــر بهداشــت، 
ــاش  ــد دارم ت ــت، امی ــه آورده اس ــکی در ادام ــوزش پزش ــان و آم درم
ــل اعتمــاد و یکپارچــه را  هــای شــما، نظامــی هماهنــگ از اطاعــات قاب
بــرای ترســیم تصویــر صحیــح گذشــته، حــال و پیــش تصویــری از آینــده 
ــی  ــرای تخصص ــت دارای دکت ــر حقدوس ــی اکب ــر عل ــد. دکت ــم نمای فراه
ــت  ــکده بهداش ــار از دانش ــانس آم ــوق لیس ــوژی و ف ــار و اپیدمیول آم
ــوم  ــگاه عل ــکی از دانش ــرای پزش ــتان و دکت ــدن - انگلس ــگاه لن دانش

ــت. ــران اس ــکی ای پزش

ــره  ــه به ــیرجان ب ــتان س ــو شهرس ــاوری نان ــگاه فن ــاختمان آزمایش س
بــرداری رســید. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در آییــن گشــایش 
ایــن مرکــز گفــت: آزمایشــگاه فنــاوری نانــو ســیرجان بــا هزینــه چهــار 
میلیــارد و 700 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات آمــوزش و پــرورش بــه 
اتمــام رســیده و تاکنــون در شهرســتان هــای کرمــان، جیرفت و ســیرجان 
ــوزه  ــزود: ح ــی اف ــن بیگ ــد محس ــر محم ــت. دکت ــده اس ــدازی ش راه ان
ــت و  ــم اس ــیار مه ــو بس ــاوری نان ــی فن ــای تحقیقات ــرح ه ــش و ط پژوه
آمــوزش و پــرورش در رســیدن بــه جایــگاه برتــر علــوم روز عــزم جــدی 
دارد. وی تصریــح کــرد: ســاماندهی نیروهــای انســانی اعــم از آموزشــی و 
ــی و  ــز پژوهش ــزات مراک ــا و تجهی ــاماندهی فض ــن س ــی و همچنی پرورش
آموزشــی اولویــت هــای کاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

در ســال جــاری اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 مشاور وزیر بهداشت شد

            افتتاح آزمایشگاه فناوری نانو در سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

قدردانی دفتر ریاست جمهوری از 
استقبال پرشکوه مردم کرمان

 

متن پیام دفتر رییس جمهوری به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
ــتان  ــوری از اس ــت جمه ــدار ریاس دی
کرمــان، ســرزمین تاریــخ و فرهنــگ 
ــکوه  ــتقبال پرش ــن، و اس ــران زمی ای
ــریف  ــم و ش ــردم فهی ــادار م و معن
ــد،  ــر و امی ــت تدبی آن از کاروان دول
فرصتــی گرانبهــا بــرای خادمــان 
ــان  ــار کریم ــان دی ــود. کرم ــت ب مل
ــدن  ــواره تم ــتگی گه ــه شایس ــه ب ک
بهشــت  و  شــود  مــی  شــناخته 
کاوشــگران و دانــش  پژوهــان تاریــخ 
و فرهنــگ بشــری اســت، بــا داشــتن 
ــی مومــن، صمیمــی و متعهــد  مردمان
بــه ارزش هــای دینــی و انقــاب 
ــران  ــان ای ــن درخش ــامی، نگی اس

ــل  ــه دلی ــم، ب ــتان مه ــن اس ــت. ای ــی اس ــر ایران ــرای ه ــاری ب و افتخ
ــع  ــادن، صنای ــادی، مع ــداداد اقتص ــای خ ــت ه ــورداری از ظرفی برخ
ــبکه  ــب ش ــژه در قل ــگاه وی ــاورزی، جای ــب کش ــرایط مناس ــتی، ش دس
حمــل و نقــل کشــور و منطقــة خاورمیانــه و البتــه بــه یمــن جوانانــی بــا 
ــرای رشــد و توســعة  ــی ب اســتعداد و مردمــی کوشــا، فرصت هــای فراوان
ــی  ــرمایه گذاری های عمران ــدی س ــری ج ــا پیگی ــش دارد. ب ــش از پی بی

ــذاری  ــرمایه گ ــارکت و س ــتر مش ــق بیش ــوص رون ــه خص ــادی، ب و اقتص
بخــش خصوصــی کــه از رهاوردهــای ایــن ســفر اســت؛ عــاوه بــر فراهــم 
ــترش  ــق گس ــد از طری ــای کار و تولی ــاط در فض ــای نش ــدن زمینه ه آم
عرصــه  هــای صنعتــی، کشــاورزی و گردشــگری؛ بــی تردیــد ایــن اســتان 
ــد  ــل خواه ــور تبدی ــی کش ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــی از قطب ه ــه یک ب
ــام  ــای اع ــا و طرح ه ــه  ه ــرای برنام ــا اج ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــد. دول ش
شــده در ایــن ســفر و بــرای رســاندن ایــن اســتان بــه جایــگاه شایســتة 
خــود، تمــام همــت و تــاش خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا بــا عنایــات 
الهــی و همیــاری مــردم، شــاهد آبادانــی و پیشــرفت روزافــزون آن باشــد 
ــروژه  ــم پ ــتره و حج ــه گس و چنانچ
ــته و  ــر نشس ــه ثم ــف ب ــای مختل ه
آغــاز شــده در ایــن ســفر؛ از جملــه 
ــتان  ــی اس ــع آب ــدار مناب ــن پای تامی
و طــرح هــای عظیــم در عرصــه 
کشــاورزی، صنعــت، معــدن و تامیــن 
ــر  ــم نظی ــای ک ــه ه ــرژی از تجرب ان
ــای  ــت ه ــه قابلی ــت ب ــه دول توج
ــاس  ــه پ ــک و ب ــت. این ــتانی اس اس
ــش  ــرژی بخ ــور و ان ــتقبال پرش اس
مــردم فهیــم اســتان و همدلــی 
آنــان بــا کاروان دولــت تدبیــر و 
ــه  ــر ب ــروردگار س ــر پ ــد، در براب امی
ســجده شــکر مــی گذاریم و از اقشــار 
مختلــف مــردم، علمــا و فضــای گرانقــدر، نماینــدۀ محتــرم و معــزز ولــی 
فقیــه کــه ســتون وحــدت و همدلــی اســتان هتماعــی اســتان صمیمانــه 
ــزون  ــعادت روزاف ــق و س ــا آرزوی توفی ــم. ب ــکر می کنی ــر و تش تقدی
ــی،  ــات اله ــایة توجه ــم در س ــی، امیدواری ــز کرمان ــان عزی ــرای هموطن ب
ــز  ــردم عزی ــاری م ــی و همی ــئوالن و همراه ــف مس ــاش مضاع ــا ت و ب
اســتان، گام هــای اساســی در جهــت توســعه پایــدار ایــن منطقــه مســتعد 

ــود.  ــته ش برداش

ــا  ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــاغ وزی اب
ــر  ــاور وزی ــکی، مش ــوزش پزش آم
بهداشــت و سرپرســت رصدخانــه 
اطاعــات نظــام ســامت کشــور  
شــد. دکتــر سیدحســن قاضــی زاده 
هاشــمی در ایــن ابــاغ آورده اســت، 
نظــر بــه توانمنــدی و تجربیــات 
جنابعالــی در حــوزه مدیریــت، بهینه 
ــام  ــات نظ ــل اطاع ــازی و تحلی س

ــب  ــه عنــوان مشــاور اینجان ــا حفــظ ســمت ب ــن وســیله ب ســامت، بدی
و سرپرســت رصــد خانــه اطاعــات نظــام ســامت منصــوب مــی شــوید.  
ــگ  ــکاری تنگاتن ــا هم ــی رود ب ــار م ــت، انتظ ــه داده اس ــن ادام وی چنی
ــبت  ــه، نس ــن وزارتخان ــات ای ــآوری اطاع ــار و فن ــت آم ــر مدیری ــا دفت ب
بــه نهادینــه و عملیاتــی ســازی نظــام تجمیــع و پایــش اطاعــات و نیــز 
ــوزه  ــران ح ــری مدی ــم گی ــوزه تصمی ــات در ح ــازی اطاع ــردی س کارب
ســامت در ســطح ســتاد و دانشــگاه هــا اقــدام نماییــد. وزیــر بهداشــت، 
ــاش  ــد دارم ت ــت، امی ــه آورده اس ــکی در ادام ــوزش پزش ــان و آم درم
ــل اعتمــاد و یکپارچــه را  هــای شــما، نظامــی هماهنــگ از اطاعــات قاب
بــرای ترســیم تصویــر صحیــح گذشــته، حــال و پیــش تصویــری از آینــده 
ــی  ــرای تخصص ــت دارای دکت ــر حقدوس ــی اکب ــر عل ــد. دکت ــم نمای فراه
ــت  ــکده بهداش ــار از دانش ــانس آم ــوق لیس ــوژی و ف ــار و اپیدمیول آم
ــوم  ــگاه عل ــکی از دانش ــرای پزش ــتان و دکت ــدن - انگلس ــگاه لن دانش

ــت. ــران اس ــکی ای پزش

ــره  ــه به ــیرجان ب ــتان س ــو شهرس ــاوری نان ــگاه فن ــاختمان آزمایش س
بــرداری رســید. مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان در آییــن گشــایش 
ایــن مرکــز گفــت: آزمایشــگاه فنــاوری نانــو ســیرجان بــا هزینــه چهــار 
میلیــارد و 700 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات آمــوزش و پــرورش بــه 
اتمــام رســیده و تاکنــون در شهرســتان هــای کرمــان، جیرفت و ســیرجان 
ــوزه  ــزود: ح ــی اف ــن بیگ ــد محس ــر محم ــت. دکت ــده اس ــدازی ش راه ان
ــت و  ــم اس ــیار مه ــو بس ــاوری نان ــی فن ــای تحقیقات ــرح ه ــش و ط پژوه
آمــوزش و پــرورش در رســیدن بــه جایــگاه برتــر علــوم روز عــزم جــدی 
دارد. وی تصریــح کــرد: ســاماندهی نیروهــای انســانی اعــم از آموزشــی و 
ــی و  ــز پژوهش ــزات مراک ــا و تجهی ــاماندهی فض ــن س ــی و همچنی پرورش
آموزشــی اولویــت هــای کاری اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 

در ســال جــاری اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 مشاور وزیر بهداشت شد

            افتتاح آزمایشگاه فناوری نانو در سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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ــع  ــدگان در رف ــش نماین ــر نق ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار کرم اس
مشــکات ســرمایه گــذاری گفــت: در گام دوم طــرح مثلــث توســعه 

ــد.  ــل برس ــه حداق ــی اداری ب ــد بروکراس ــادی بای اقتص
ــدگان  ــی از نماین ــدار جمع ــینی در دی ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل ــان در دهمی ــتان کرم اس
اشــاره بــه ایــن کــه از ابتــدای شــروع کار دولــت در اســتان کرمــان 
براســاس نامگــذاری هفــت ســال متوالــی بــه نــام حــوزه اقتصــادی 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری، مدیریــت اســتان بــر فعالیــت هــای 
اقتصــادی متمرکــز شــد افــزود: یکــی از اهــداف مدیریــت اســتان، 
توســعه اقتصــادی اســتان بــود. وی یــادآور شــد: توســعه اقتصادی 
ــاح  ــی کاری و جن ــی )سیاس ــزرگ یعن ــش ب ــا دو چال ــران ب در ای
ــن  ــه در همی ــود ک ــه ب ــد اداری( مواج ــاختار ناکارآم ــازی( و )س ب
راســتا در اســتان کرمــان شــعار والیــت و توســعه براســاس قانــون 
اساســی مطــرح شــد و براســاس ایــن مشــی منشــور همدلــی بــه 

امضــای ایــن جنــاح هــا رســید.
وی امضــای ایــن منشــور از ســوی نماینــدگان گــروه هــا و جنــاح 
هــای سیاســی را نوعــی تعامــل و همگرایــی در توســعه و آبادانــی 
ــی  ــن مش ــودن ای ــال نم ــرد: دنب ــان ک ــت و خاطرنش ــتان دانس اس
توفیقاتــی را بــه همــراه داشــته و در همیــن راســتا مدیریت اســتان 
ایــن سیاســت اعتدالــی را کــه مــورد تاییــد شــخصیت هــای بزرگ 
ــت اهلل  ــی، آی ــدی کرمان ــت اهلل موح ــون آی ــام همچ ــی نظ کرمان
ــال  ــت، دنب ــوری اس ــس جمه ــخص رئی ــنجانی و ش ــمی رفس هاش

خواهــد کــرد. 

 در دیدار استاندار با مجمع نمایندگان استان
  مطرح شد:

راهبرد
 اقتصاد مقاومتی

 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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ــن  ــه در همی ــود ک ــه ب ــد اداری( مواج ــاختار ناکارآم ــازی( و )س ب
راســتا در اســتان کرمــان شــعار والیــت و توســعه براســاس قانــون 
اساســی مطــرح شــد و براســاس ایــن مشــی منشــور همدلــی بــه 
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ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل ــان در دهمی ــتان کرم اس
اشــاره بــه ایــن کــه از ابتــدای شــروع کار دولــت در اســتان کرمــان 
براســاس نامگــذاری هفــت ســال متوالــی بــه نــام حــوزه اقتصــادی 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری، مدیریــت اســتان بــر فعالیــت هــای 
اقتصــادی متمرکــز شــد افــزود: یکــی از اهــداف مدیریــت اســتان، 
توســعه اقتصــادی اســتان بــود. وی یــادآور شــد: توســعه اقتصادی 
ــاح  ــی کاری و جن ــی )سیاس ــزرگ یعن ــش ب ــا دو چال ــران ب در ای
ــن  ــه در همی ــود ک ــه ب ــد اداری( مواج ــاختار ناکارآم ــازی( و )س ب
راســتا در اســتان کرمــان شــعار والیــت و توســعه براســاس قانــون 
اساســی مطــرح شــد و براســاس ایــن مشــی منشــور همدلــی بــه 

امضــای ایــن جنــاح هــا رســید.
وی امضــای ایــن منشــور از ســوی نماینــدگان گــروه هــا و جنــاح 
هــای سیاســی را نوعــی تعامــل و همگرایــی در توســعه و آبادانــی 
ــی  ــن مش ــودن ای ــال نم ــرد: دنب ــان ک ــت و خاطرنش ــتان دانس اس
توفیقاتــی را بــه همــراه داشــته و در همیــن راســتا مدیریت اســتان 
ایــن سیاســت اعتدالــی را کــه مــورد تاییــد شــخصیت هــای بزرگ 
ــت اهلل  ــی، آی ــدی کرمان ــت اهلل موح ــون آی ــام همچ ــی نظ کرمان
ــال  ــت، دنب ــوری اس ــس جمه ــخص رئی ــنجانی و ش ــمی رفس هاش

خواهــد کــرد. 

 در دیدار استاندار با مجمع نمایندگان استان
  مطرح شد:

راهبرد
 اقتصاد مقاومتی

 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس شــورای اداری اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همگرایــی و تعاملــی 
کــه در اســتان کرمــان حاکــم اســت را بــا نماینــدگان منتخــب اســتان در 
راســتای توســعه اقتصــادی دنبــال خواهیــم کــرد گفــت: اگــر فــردی بــا 
ــرای کشــور درک  بروکراســی هــای اداری آشــنا نباشــد مصیبــت آن را ب

نخواهــد کــرد زیــرا پیشــینه ای تاریخــی دارد. 
وی از ســاختار اداری دولتــی بــه عنــوان یــک تفکــر اســتعماری یــاد کــرد 
ــه توســعه خــود  ــه جــای توســعه کشــور ب کــه موجــب شــده دولتهــا ب
بپردازنــد، افــزود: ایــن بروکراســی نحــس اداری موجــب شــده تــا همــه 
دســت بــه دســت هــم دهنــد و نگذارنــد کــه از ظرفیــت هــای کشــور بــه 
خوبــی اســتفاده شــود و بــه همیــن واســطه، شــاهد امضاهــای طایــی و 
فســادهای اداری هســتیم، فســادی کــه در همــه ادوارهــا وجــود داشــته 

اســت. 
مهنــدس رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــرح ایــده مثلث توســعه 
اقتصــادی توانســت بــا همدلــی و تعامــل بیــن ارکان حکومــت در راســتای 
توســعه اقتصــادی، بروکراســی نحــس اداری را دور بزنــد خاطرنشــان کرد: 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا هــر دیــدگاه سیاســی یکــی از 
راس هــای مثلــث توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

بــرای توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده کــرد. 
ــال  ــه جــای دنب ــث توســعه اقتصــادی ب ــا طــرح مثل ــادآور شــد: ب وی ی
نمــودن توســعه سیاســی، توســعه اقتصــادی را در ســطح اســتان و ملــی 
بــه طــور جــد دنبــال کردیــم و معتقدیــم نماینــدگان عــاوه بــر وظیفــه 
ــد  ــی توانن ــده م ــن ای ــت در ای ــش مثب ــای نق ــا ایف ــذاری ب ــون گ قان

ــد.  ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــردم را ب ــات م ــری مطالب پیگی
ــث  ــرح مثل ــه در ط ــه جمع ــذار ائم ــش تاثیرگ ــه نق ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرح  ــن ط ــه ناظری ــه جمع ــت: ائم ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــعه اقتص توس
ــه در  ــام جمع ــروز 56 ام ــه ام ــا ب ــتند و ت ــادی هس ــعه اقتص ــث توس مثل
اســتان درگیــر فعالیــت هــای اقتصــادی و توســعه اقتصــادی هســتند کــه 
خوشــبختانه موفقیــت هایــی حاصــل شــد. وی خاطرنشــان کــرد: برخــی 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــا مســائل و مشــکات بروکراســی اداری 
مواجــه شــده انــد کــه مــی تــوان ایــن مشــکات را از طریــق نماینــدگان 

مجلــس دنبــال نمــوده و مرتفــع ســاخت.
رزم حســینی در ادامــه بــه طــرح شــهر نمونــه اقتصــادی مقاومتــی قلعــه 
ــتان  ــط اس ــه توس ــن مرتب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــدن ای ــرح ش ــج و مط گن
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اولیــن بازدیــد از شهرســتان قلعــه گنــج، 
پتانســیل هــا و قابیلــت های خــوب ایــن شهرســتان از قبیل آب شــیرین، 
معــادن و غیــره را در کنــار فقــر مشــاهده کردیــم و در این راســتا بــود که 

ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج مطــرح شــد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیرســاخت هــا اقدامــات 
بســیار شایســته ای را انجــام داده اســت امــا همچنــان شــاهد فقــر مــردم 
در برخــی از شهرســتان هــا و روســتاها هســتیم لــذا در اســتان کرمــان 
ــه منظــور محرومیــت زدایــی و توانمندســازی مــردم در مهرمــاه ســال  ب
ــش  ــه بخ ــج ب ــه گن ــتان قلع ــه ای شهرس ــم نام ــاد تفاه ــی انعق 92 ط
ــار  ــای چه ــه امض ــه ب ــد ک ــذار ش ــتضعفان( واگ ــاد مس غیردولتی)بنی
وزیــر کشــور، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، نیــرو رســید. 
ــام  ــش مق ــه فرمای ــان، ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــده س فرمان
معظــم رهبــری بــه ســعیدی کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان مبنــی بــر 
ایــن کــه )بــرای اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا یــک منطقــه را انتخــاب کنیــد 
ــرد و  ــد( اشــاره ک ــه جاهــای دیگــر بروی ــه ب ــی آن منطق ــد از آبادان و بع
یــادآور شــد: ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 20 مــاه اســت کــه در 
شهرســتان قلعــه گنــج در حــال اجراســت و فرمانــدار و امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان در اختیــار توســعه اقتصــادی هســتند و بــه خوبــی توانســته 

ــد در کنــار اســتانداری، بنیــاد را جــذب شهرســتان نماینــد.  ان
ــا  ــدای کار ب ــتضعفان در ابت ــاد مس ــرد: بنی ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
ابهــام مواجــه بــود امــا ظــرف شــش مــاه ســتاد اجرایــی بنیــاد در منطقه 
مســتقر و احــداث و تجهیــز مجتمــع اداری، هتــل کپــری بــا اســتفاده از 
فرهنــگ منطقــه، افتتــاح و راه انــدازی دو کارخانــه و راه انــدازی صنــدوق 

هــای توســعه ای محلــی و روســتایی در 60 روســتا در دســتور بنیــاد قــرار 
گرفتــه کــه هــم اکنــون شــاهد تاثیــرات آنهــا در منطقــه هســتیم.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه صراحــت بیــان 
ــا  ــود، قطع ــروژه نب ــن پ ــرای ای ــت در اج ــکاری دول ــر هم ــه اگ ــرده ک ک
ــت اداری در  ــبک مدیری ــت: س ــد گف ــی ش ــل نم ــی حاص ــات کنون توفیق
ــم  ــه مصم ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــج یک ــه گن ــتان قلع شهرس

ــم.  ــر نمائی هســتیم آن را در ســطح اســتان تکثی
ــل از  ــج قب ــه گن ــتان قلع ــرد: شهرس ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاد  ــور بنی ــی و حض ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــاب ب انتخ
مســتضعفان در منطقــه بــه عنــوان یکــی از ناامــن تریــن شهرســتان های 
اســتان بــه شــمار مــی رفــت امــا طبــق آخریــن آمــار ایــن شهرســتان 
ــا 7۸ درصــد از شــاخص هــای  ــن شهرســتان هــا ب ــه امــن تری امــروز ب

ــل شــده اســت. ایمنــی تبدی
مهنــدس رزم حســینی یــادآور شــد: براســاس حصــول موفقیــت از شــهر 
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه دنبــال تکثیــر و گســترش آن در 
ــه هشــت  ســطح اســتان هســتیم کــه در ایــن راســتا اســتان کرمــان ب
ــذا شــرکت هــای توانمنــد بومــی  زون اقتصــادی تقســیم شــده اســت ل
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــایی و از ت ــتان شناس اس

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتان از شــرکت هــای توانمنــد هیچــگاه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــاد س ــا اعتم ــد ب ــی بای ــش خصوص ــت: بخ ــد، گف ــی خواه ــول نم پ
ــوده و آن را  ــدام نم ــردم اق ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ ــه جم ــبت ب نس
ــه  ــد ک ــه کن ــه هزین ــی در منطق ــتغال زای ــادی و اش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتان  ــی اس ــد و بوم ــای توانمن ــرکت ه ــا ش ــره ب ــی مذاک ــبختانه ط خوش

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــه و ب ــی تهی ــش نویس پی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت 
ــوع  ــزود: از مجم ــتند، اف ــذاری هس ــرمایه گ ــر س ــران ام ــهیل گ ــا تس ه
شــرکت هــای توانمنــد اســتان چندیــن بانــک خصوصــی همچــون بانــک 
ــارد  ــن میلی ــا چندی ــن ب ــاد نوی ــالت، اقتص ــارگاد، رس ــگری، پاس گردش
ــعه  ــر توس ــبرد ام ــت در پیش ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــرمایه ب ــان س توم

ــد.  ــرده ان ــان اعــام آمادگــی ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــن  ــر معی ــوان وزی ــه عن ــتری ب ــر دادگس ــاب وزی ــه انتخ ــینی ب رزم حس
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: حجــت االســام 
پورمحمــدی نســبت بــه اســتان کرمــان انگیــزه داشــته و معتقــد اســت 
کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی و تقســیم اســتان بــه هشــت زون منطقــه ای 

مــی توانــد پاســخگوی اســتان باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ابتــدای امــر وقتــم را وقــف اســتان کرمــان 
ــه  ــد ب ــادی بای ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ــرد: ط ــان ک ــردم خاطرنش ک
طــور جــد بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در اســتان 
ــعه و  ــث توس ــترک مثل ــه مش ــتا دبیرخان ــن راس ــه در ای ــود ک ــال ش دنب
ــدازی شــده و هــر  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان راه ان

پنجشــنبه تشــکیل جلســه مــی دهــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از همــکاری و حمایــت هــای توســعه ای 
نماینــدگان اســتان، تاکیــد کــرد نبایــد خــود را صرف مســائل حاشــیه ای 
کنیــم زیــرا ایــن اقدامــات هیــچ ثمــره ای بــرای اســتان نخواهــد داشــت.

 
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــدار دکت ــن دی ــه ای در ادام
ــه؛  ــر و ارزوئی ــت، راب ــده باف ــاری نماین ــرز بختی ــی ب ــان و راور؛ عل کرم
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر؛ علــی اســدی 
نماینــده مــردم شــهربابک؛ یحیــی کمالــی پــور نماینــده مــردم جیرفــت 
ــد را در  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــتند ک ــور داش ــاد حض و عنبرآب
اســتان کرمــان نمونــه و مثــال زدنــی دانســته و بــر همــکاری در پیشــبرد 
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــازی ط ــر مستندس ــن ب ــتان و همچنی ــعه اس توس
ــی ســند برنامــه ششــم  ــه احــکام قانون ــرای تبدیــل شــدن ب اســتانی ب

ــد. توســعه تاکیــد کردن

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس شــورای اداری اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همگرایــی و تعاملــی 
کــه در اســتان کرمــان حاکــم اســت را بــا نماینــدگان منتخــب اســتان در 
راســتای توســعه اقتصــادی دنبــال خواهیــم کــرد گفــت: اگــر فــردی بــا 
ــرای کشــور درک  بروکراســی هــای اداری آشــنا نباشــد مصیبــت آن را ب

نخواهــد کــرد زیــرا پیشــینه ای تاریخــی دارد. 
وی از ســاختار اداری دولتــی بــه عنــوان یــک تفکــر اســتعماری یــاد کــرد 
ــه توســعه خــود  ــه جــای توســعه کشــور ب کــه موجــب شــده دولتهــا ب
بپردازنــد، افــزود: ایــن بروکراســی نحــس اداری موجــب شــده تــا همــه 
دســت بــه دســت هــم دهنــد و نگذارنــد کــه از ظرفیــت هــای کشــور بــه 
خوبــی اســتفاده شــود و بــه همیــن واســطه، شــاهد امضاهــای طایــی و 
فســادهای اداری هســتیم، فســادی کــه در همــه ادوارهــا وجــود داشــته 

اســت. 
مهنــدس رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــرح ایــده مثلث توســعه 
اقتصــادی توانســت بــا همدلــی و تعامــل بیــن ارکان حکومــت در راســتای 
توســعه اقتصــادی، بروکراســی نحــس اداری را دور بزنــد خاطرنشــان کرد: 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا هــر دیــدگاه سیاســی یکــی از 
راس هــای مثلــث توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

بــرای توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده کــرد. 
ــال  ــه جــای دنب ــث توســعه اقتصــادی ب ــا طــرح مثل ــادآور شــد: ب وی ی
نمــودن توســعه سیاســی، توســعه اقتصــادی را در ســطح اســتان و ملــی 
بــه طــور جــد دنبــال کردیــم و معتقدیــم نماینــدگان عــاوه بــر وظیفــه 
ــد  ــی توانن ــده م ــن ای ــت در ای ــش مثب ــای نق ــا ایف ــذاری ب ــون گ قان

ــد.  ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــردم را ب ــات م ــری مطالب پیگی
ــث  ــرح مثل ــه در ط ــه جمع ــذار ائم ــش تاثیرگ ــه نق ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرح  ــن ط ــه ناظری ــه جمع ــت: ائم ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــعه اقتص توس
ــه در  ــام جمع ــروز 56 ام ــه ام ــا ب ــتند و ت ــادی هس ــعه اقتص ــث توس مثل
اســتان درگیــر فعالیــت هــای اقتصــادی و توســعه اقتصــادی هســتند کــه 
خوشــبختانه موفقیــت هایــی حاصــل شــد. وی خاطرنشــان کــرد: برخــی 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــا مســائل و مشــکات بروکراســی اداری 
مواجــه شــده انــد کــه مــی تــوان ایــن مشــکات را از طریــق نماینــدگان 

مجلــس دنبــال نمــوده و مرتفــع ســاخت.
رزم حســینی در ادامــه بــه طــرح شــهر نمونــه اقتصــادی مقاومتــی قلعــه 
ــتان  ــط اس ــه توس ــن مرتب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــدن ای ــرح ش ــج و مط گن
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اولیــن بازدیــد از شهرســتان قلعــه گنــج، 
پتانســیل هــا و قابیلــت های خــوب ایــن شهرســتان از قبیل آب شــیرین، 
معــادن و غیــره را در کنــار فقــر مشــاهده کردیــم و در این راســتا بــود که 

ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج مطــرح شــد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیرســاخت هــا اقدامــات 
بســیار شایســته ای را انجــام داده اســت امــا همچنــان شــاهد فقــر مــردم 
در برخــی از شهرســتان هــا و روســتاها هســتیم لــذا در اســتان کرمــان 
ــه منظــور محرومیــت زدایــی و توانمندســازی مــردم در مهرمــاه ســال  ب
ــش  ــه بخ ــج ب ــه گن ــتان قلع ــه ای شهرس ــم نام ــاد تفاه ــی انعق 92 ط
ــار  ــای چه ــه امض ــه ب ــد ک ــذار ش ــتضعفان( واگ ــاد مس غیردولتی)بنی
وزیــر کشــور، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، نیــرو رســید. 
ــام  ــش مق ــه فرمای ــان، ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــده س فرمان
معظــم رهبــری بــه ســعیدی کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان مبنــی بــر 
ایــن کــه )بــرای اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا یــک منطقــه را انتخــاب کنیــد 
ــرد و  ــد( اشــاره ک ــه جاهــای دیگــر بروی ــه ب ــی آن منطق ــد از آبادان و بع
یــادآور شــد: ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 20 مــاه اســت کــه در 
شهرســتان قلعــه گنــج در حــال اجراســت و فرمانــدار و امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان در اختیــار توســعه اقتصــادی هســتند و بــه خوبــی توانســته 

ــد در کنــار اســتانداری، بنیــاد را جــذب شهرســتان نماینــد.  ان
ــا  ــدای کار ب ــتضعفان در ابت ــاد مس ــرد: بنی ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
ابهــام مواجــه بــود امــا ظــرف شــش مــاه ســتاد اجرایــی بنیــاد در منطقه 
مســتقر و احــداث و تجهیــز مجتمــع اداری، هتــل کپــری بــا اســتفاده از 
فرهنــگ منطقــه، افتتــاح و راه انــدازی دو کارخانــه و راه انــدازی صنــدوق 

هــای توســعه ای محلــی و روســتایی در 60 روســتا در دســتور بنیــاد قــرار 
گرفتــه کــه هــم اکنــون شــاهد تاثیــرات آنهــا در منطقــه هســتیم.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه صراحــت بیــان 
ــا  ــود، قطع ــروژه نب ــن پ ــرای ای ــت در اج ــکاری دول ــر هم ــه اگ ــرده ک ک
ــت اداری در  ــبک مدیری ــت: س ــد گف ــی ش ــل نم ــی حاص ــات کنون توفیق
ــم  ــه مصم ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــج یک ــه گن ــتان قلع شهرس

ــم.  ــر نمائی هســتیم آن را در ســطح اســتان تکثی
ــل از  ــج قب ــه گن ــتان قلع ــرد: شهرس ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاد  ــور بنی ــی و حض ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــاب ب انتخ
مســتضعفان در منطقــه بــه عنــوان یکــی از ناامــن تریــن شهرســتان های 
اســتان بــه شــمار مــی رفــت امــا طبــق آخریــن آمــار ایــن شهرســتان 
ــا 7۸ درصــد از شــاخص هــای  ــن شهرســتان هــا ب ــه امــن تری امــروز ب

ــل شــده اســت. ایمنــی تبدی
مهنــدس رزم حســینی یــادآور شــد: براســاس حصــول موفقیــت از شــهر 
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه دنبــال تکثیــر و گســترش آن در 
ــه هشــت  ســطح اســتان هســتیم کــه در ایــن راســتا اســتان کرمــان ب
ــذا شــرکت هــای توانمنــد بومــی  زون اقتصــادی تقســیم شــده اســت ل
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــایی و از ت ــتان شناس اس

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتان از شــرکت هــای توانمنــد هیچــگاه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــاد س ــا اعتم ــد ب ــی بای ــش خصوص ــت: بخ ــد، گف ــی خواه ــول نم پ
ــوده و آن را  ــدام نم ــردم اق ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ ــه جم ــبت ب نس
ــه  ــد ک ــه کن ــه هزین ــی در منطق ــتغال زای ــادی و اش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتان  ــی اس ــد و بوم ــای توانمن ــرکت ه ــا ش ــره ب ــی مذاک ــبختانه ط خوش

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــه و ب ــی تهی ــش نویس پی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت 
ــوع  ــزود: از مجم ــتند، اف ــذاری هس ــرمایه گ ــر س ــران ام ــهیل گ ــا تس ه
شــرکت هــای توانمنــد اســتان چندیــن بانــک خصوصــی همچــون بانــک 
ــارد  ــن میلی ــا چندی ــن ب ــاد نوی ــالت، اقتص ــارگاد، رس ــگری، پاس گردش
ــعه  ــر توس ــبرد ام ــت در پیش ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــرمایه ب ــان س توم

ــد.  ــرده ان ــان اعــام آمادگــی ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــن  ــر معی ــوان وزی ــه عن ــتری ب ــر دادگس ــاب وزی ــه انتخ ــینی ب رزم حس
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: حجــت االســام 
پورمحمــدی نســبت بــه اســتان کرمــان انگیــزه داشــته و معتقــد اســت 
کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی و تقســیم اســتان بــه هشــت زون منطقــه ای 

مــی توانــد پاســخگوی اســتان باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ابتــدای امــر وقتــم را وقــف اســتان کرمــان 
ــه  ــد ب ــادی بای ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ــرد: ط ــان ک ــردم خاطرنش ک
طــور جــد بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در اســتان 
ــعه و  ــث توس ــترک مثل ــه مش ــتا دبیرخان ــن راس ــه در ای ــود ک ــال ش دنب
ــدازی شــده و هــر  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان راه ان

پنجشــنبه تشــکیل جلســه مــی دهــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از همــکاری و حمایــت هــای توســعه ای 
نماینــدگان اســتان، تاکیــد کــرد نبایــد خــود را صرف مســائل حاشــیه ای 
کنیــم زیــرا ایــن اقدامــات هیــچ ثمــره ای بــرای اســتان نخواهــد داشــت.

 
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــدار دکت ــن دی ــه ای در ادام
ــه؛  ــر و ارزوئی ــت، راب ــده باف ــاری نماین ــرز بختی ــی ب ــان و راور؛ عل کرم
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر؛ علــی اســدی 
نماینــده مــردم شــهربابک؛ یحیــی کمالــی پــور نماینــده مــردم جیرفــت 
ــد را در  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــتند ک ــور داش ــاد حض و عنبرآب
اســتان کرمــان نمونــه و مثــال زدنــی دانســته و بــر همــکاری در پیشــبرد 
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــازی ط ــر مستندس ــن ب ــتان و همچنی ــعه اس توس
ــی ســند برنامــه ششــم  ــه احــکام قانون ــرای تبدیــل شــدن ب اســتانی ب

ــد. توســعه تاکیــد کردن

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس شــورای اداری اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همگرایــی و تعاملــی 
کــه در اســتان کرمــان حاکــم اســت را بــا نماینــدگان منتخــب اســتان در 
راســتای توســعه اقتصــادی دنبــال خواهیــم کــرد گفــت: اگــر فــردی بــا 
ــرای کشــور درک  بروکراســی هــای اداری آشــنا نباشــد مصیبــت آن را ب

نخواهــد کــرد زیــرا پیشــینه ای تاریخــی دارد. 
وی از ســاختار اداری دولتــی بــه عنــوان یــک تفکــر اســتعماری یــاد کــرد 
ــه توســعه خــود  ــه جــای توســعه کشــور ب کــه موجــب شــده دولتهــا ب
بپردازنــد، افــزود: ایــن بروکراســی نحــس اداری موجــب شــده تــا همــه 
دســت بــه دســت هــم دهنــد و نگذارنــد کــه از ظرفیــت هــای کشــور بــه 
خوبــی اســتفاده شــود و بــه همیــن واســطه، شــاهد امضاهــای طایــی و 
فســادهای اداری هســتیم، فســادی کــه در همــه ادوارهــا وجــود داشــته 

اســت. 
مهنــدس رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــرح ایــده مثلث توســعه 
اقتصــادی توانســت بــا همدلــی و تعامــل بیــن ارکان حکومــت در راســتای 
توســعه اقتصــادی، بروکراســی نحــس اداری را دور بزنــد خاطرنشــان کرد: 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا هــر دیــدگاه سیاســی یکــی از 
راس هــای مثلــث توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

بــرای توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده کــرد. 
ــال  ــه جــای دنب ــث توســعه اقتصــادی ب ــا طــرح مثل ــادآور شــد: ب وی ی
نمــودن توســعه سیاســی، توســعه اقتصــادی را در ســطح اســتان و ملــی 
بــه طــور جــد دنبــال کردیــم و معتقدیــم نماینــدگان عــاوه بــر وظیفــه 
ــد  ــی توانن ــده م ــن ای ــت در ای ــش مثب ــای نق ــا ایف ــذاری ب ــون گ قان

ــد.  ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــردم را ب ــات م ــری مطالب پیگی
ــث  ــرح مثل ــه در ط ــه جمع ــذار ائم ــش تاثیرگ ــه نق ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرح  ــن ط ــه ناظری ــه جمع ــت: ائم ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــعه اقتص توس
ــه در  ــام جمع ــروز 56 ام ــه ام ــا ب ــتند و ت ــادی هس ــعه اقتص ــث توس مثل
اســتان درگیــر فعالیــت هــای اقتصــادی و توســعه اقتصــادی هســتند کــه 
خوشــبختانه موفقیــت هایــی حاصــل شــد. وی خاطرنشــان کــرد: برخــی 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــا مســائل و مشــکات بروکراســی اداری 
مواجــه شــده انــد کــه مــی تــوان ایــن مشــکات را از طریــق نماینــدگان 

مجلــس دنبــال نمــوده و مرتفــع ســاخت.
رزم حســینی در ادامــه بــه طــرح شــهر نمونــه اقتصــادی مقاومتــی قلعــه 
ــتان  ــط اس ــه توس ــن مرتب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــدن ای ــرح ش ــج و مط گن
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اولیــن بازدیــد از شهرســتان قلعــه گنــج، 
پتانســیل هــا و قابیلــت های خــوب ایــن شهرســتان از قبیل آب شــیرین، 
معــادن و غیــره را در کنــار فقــر مشــاهده کردیــم و در این راســتا بــود که 

ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج مطــرح شــد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیرســاخت هــا اقدامــات 
بســیار شایســته ای را انجــام داده اســت امــا همچنــان شــاهد فقــر مــردم 
در برخــی از شهرســتان هــا و روســتاها هســتیم لــذا در اســتان کرمــان 
ــه منظــور محرومیــت زدایــی و توانمندســازی مــردم در مهرمــاه ســال  ب
ــش  ــه بخ ــج ب ــه گن ــتان قلع ــه ای شهرس ــم نام ــاد تفاه ــی انعق 92 ط
ــار  ــای چه ــه امض ــه ب ــد ک ــذار ش ــتضعفان( واگ ــاد مس غیردولتی)بنی
وزیــر کشــور، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، نیــرو رســید. 
ــام  ــش مق ــه فرمای ــان، ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــده س فرمان
معظــم رهبــری بــه ســعیدی کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان مبنــی بــر 
ایــن کــه )بــرای اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا یــک منطقــه را انتخــاب کنیــد 
ــرد و  ــد( اشــاره ک ــه جاهــای دیگــر بروی ــه ب ــی آن منطق ــد از آبادان و بع
یــادآور شــد: ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 20 مــاه اســت کــه در 
شهرســتان قلعــه گنــج در حــال اجراســت و فرمانــدار و امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان در اختیــار توســعه اقتصــادی هســتند و بــه خوبــی توانســته 

ــد در کنــار اســتانداری، بنیــاد را جــذب شهرســتان نماینــد.  ان
ــا  ــدای کار ب ــتضعفان در ابت ــاد مس ــرد: بنی ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
ابهــام مواجــه بــود امــا ظــرف شــش مــاه ســتاد اجرایــی بنیــاد در منطقه 
مســتقر و احــداث و تجهیــز مجتمــع اداری، هتــل کپــری بــا اســتفاده از 
فرهنــگ منطقــه، افتتــاح و راه انــدازی دو کارخانــه و راه انــدازی صنــدوق 

هــای توســعه ای محلــی و روســتایی در 60 روســتا در دســتور بنیــاد قــرار 
گرفتــه کــه هــم اکنــون شــاهد تاثیــرات آنهــا در منطقــه هســتیم.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه صراحــت بیــان 
ــا  ــود، قطع ــروژه نب ــن پ ــرای ای ــت در اج ــکاری دول ــر هم ــه اگ ــرده ک ک
ــت اداری در  ــبک مدیری ــت: س ــد گف ــی ش ــل نم ــی حاص ــات کنون توفیق
ــم  ــه مصم ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــج یک ــه گن ــتان قلع شهرس

ــم.  ــر نمائی هســتیم آن را در ســطح اســتان تکثی
ــل از  ــج قب ــه گن ــتان قلع ــرد: شهرس ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاد  ــور بنی ــی و حض ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــاب ب انتخ
مســتضعفان در منطقــه بــه عنــوان یکــی از ناامــن تریــن شهرســتان های 
اســتان بــه شــمار مــی رفــت امــا طبــق آخریــن آمــار ایــن شهرســتان 
ــا 7۸ درصــد از شــاخص هــای  ــن شهرســتان هــا ب ــه امــن تری امــروز ب

ــل شــده اســت. ایمنــی تبدی
مهنــدس رزم حســینی یــادآور شــد: براســاس حصــول موفقیــت از شــهر 
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه دنبــال تکثیــر و گســترش آن در 
ــه هشــت  ســطح اســتان هســتیم کــه در ایــن راســتا اســتان کرمــان ب
ــذا شــرکت هــای توانمنــد بومــی  زون اقتصــادی تقســیم شــده اســت ل
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــایی و از ت ــتان شناس اس

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتان از شــرکت هــای توانمنــد هیچــگاه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــاد س ــا اعتم ــد ب ــی بای ــش خصوص ــت: بخ ــد، گف ــی خواه ــول نم پ
ــوده و آن را  ــدام نم ــردم اق ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ ــه جم ــبت ب نس
ــه  ــد ک ــه کن ــه هزین ــی در منطق ــتغال زای ــادی و اش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتان  ــی اس ــد و بوم ــای توانمن ــرکت ه ــا ش ــره ب ــی مذاک ــبختانه ط خوش

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــه و ب ــی تهی ــش نویس پی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت 
ــوع  ــزود: از مجم ــتند، اف ــذاری هس ــرمایه گ ــر س ــران ام ــهیل گ ــا تس ه
شــرکت هــای توانمنــد اســتان چندیــن بانــک خصوصــی همچــون بانــک 
ــارد  ــن میلی ــا چندی ــن ب ــاد نوی ــالت، اقتص ــارگاد، رس ــگری، پاس گردش
ــعه  ــر توس ــبرد ام ــت در پیش ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــرمایه ب ــان س توم

ــد.  ــرده ان ــان اعــام آمادگــی ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــن  ــر معی ــوان وزی ــه عن ــتری ب ــر دادگس ــاب وزی ــه انتخ ــینی ب رزم حس
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: حجــت االســام 
پورمحمــدی نســبت بــه اســتان کرمــان انگیــزه داشــته و معتقــد اســت 
کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی و تقســیم اســتان بــه هشــت زون منطقــه ای 

مــی توانــد پاســخگوی اســتان باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ابتــدای امــر وقتــم را وقــف اســتان کرمــان 
ــه  ــد ب ــادی بای ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ــرد: ط ــان ک ــردم خاطرنش ک
طــور جــد بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در اســتان 
ــعه و  ــث توس ــترک مثل ــه مش ــتا دبیرخان ــن راس ــه در ای ــود ک ــال ش دنب
ــدازی شــده و هــر  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان راه ان

پنجشــنبه تشــکیل جلســه مــی دهــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از همــکاری و حمایــت هــای توســعه ای 
نماینــدگان اســتان، تاکیــد کــرد نبایــد خــود را صرف مســائل حاشــیه ای 
کنیــم زیــرا ایــن اقدامــات هیــچ ثمــره ای بــرای اســتان نخواهــد داشــت.

 
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــدار دکت ــن دی ــه ای در ادام
ــه؛  ــر و ارزوئی ــت، راب ــده باف ــاری نماین ــرز بختی ــی ب ــان و راور؛ عل کرم
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر؛ علــی اســدی 
نماینــده مــردم شــهربابک؛ یحیــی کمالــی پــور نماینــده مــردم جیرفــت 
ــد را در  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــتند ک ــور داش ــاد حض و عنبرآب
اســتان کرمــان نمونــه و مثــال زدنــی دانســته و بــر همــکاری در پیشــبرد 
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــازی ط ــر مستندس ــن ب ــتان و همچنی ــعه اس توس
ــی ســند برنامــه ششــم  ــه احــکام قانون ــرای تبدیــل شــدن ب اســتانی ب

ــد. توســعه تاکیــد کردن
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رئیــس شــورای اداری اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همگرایــی و تعاملــی 
کــه در اســتان کرمــان حاکــم اســت را بــا نماینــدگان منتخــب اســتان در 
راســتای توســعه اقتصــادی دنبــال خواهیــم کــرد گفــت: اگــر فــردی بــا 
ــرای کشــور درک  بروکراســی هــای اداری آشــنا نباشــد مصیبــت آن را ب

نخواهــد کــرد زیــرا پیشــینه ای تاریخــی دارد. 
وی از ســاختار اداری دولتــی بــه عنــوان یــک تفکــر اســتعماری یــاد کــرد 
ــه توســعه خــود  ــه جــای توســعه کشــور ب کــه موجــب شــده دولتهــا ب
بپردازنــد، افــزود: ایــن بروکراســی نحــس اداری موجــب شــده تــا همــه 
دســت بــه دســت هــم دهنــد و نگذارنــد کــه از ظرفیــت هــای کشــور بــه 
خوبــی اســتفاده شــود و بــه همیــن واســطه، شــاهد امضاهــای طایــی و 
فســادهای اداری هســتیم، فســادی کــه در همــه ادوارهــا وجــود داشــته 

اســت. 
مهنــدس رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــرح ایــده مثلث توســعه 
اقتصــادی توانســت بــا همدلــی و تعامــل بیــن ارکان حکومــت در راســتای 
توســعه اقتصــادی، بروکراســی نحــس اداری را دور بزنــد خاطرنشــان کرد: 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا هــر دیــدگاه سیاســی یکــی از 
راس هــای مثلــث توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

بــرای توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده کــرد. 
ــال  ــه جــای دنب ــث توســعه اقتصــادی ب ــا طــرح مثل ــادآور شــد: ب وی ی
نمــودن توســعه سیاســی، توســعه اقتصــادی را در ســطح اســتان و ملــی 
بــه طــور جــد دنبــال کردیــم و معتقدیــم نماینــدگان عــاوه بــر وظیفــه 
ــد  ــی توانن ــده م ــن ای ــت در ای ــش مثب ــای نق ــا ایف ــذاری ب ــون گ قان

ــد.  ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــردم را ب ــات م ــری مطالب پیگی
ــث  ــرح مثل ــه در ط ــه جمع ــذار ائم ــش تاثیرگ ــه نق ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرح  ــن ط ــه ناظری ــه جمع ــت: ائم ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــعه اقتص توس
ــه در  ــام جمع ــروز 56 ام ــه ام ــا ب ــتند و ت ــادی هس ــعه اقتص ــث توس مثل
اســتان درگیــر فعالیــت هــای اقتصــادی و توســعه اقتصــادی هســتند کــه 
خوشــبختانه موفقیــت هایــی حاصــل شــد. وی خاطرنشــان کــرد: برخــی 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــا مســائل و مشــکات بروکراســی اداری 
مواجــه شــده انــد کــه مــی تــوان ایــن مشــکات را از طریــق نماینــدگان 

مجلــس دنبــال نمــوده و مرتفــع ســاخت.
رزم حســینی در ادامــه بــه طــرح شــهر نمونــه اقتصــادی مقاومتــی قلعــه 
ــتان  ــط اس ــه توس ــن مرتب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــدن ای ــرح ش ــج و مط گن
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اولیــن بازدیــد از شهرســتان قلعــه گنــج، 
پتانســیل هــا و قابیلــت های خــوب ایــن شهرســتان از قبیل آب شــیرین، 
معــادن و غیــره را در کنــار فقــر مشــاهده کردیــم و در این راســتا بــود که 

ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج مطــرح شــد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیرســاخت هــا اقدامــات 
بســیار شایســته ای را انجــام داده اســت امــا همچنــان شــاهد فقــر مــردم 
در برخــی از شهرســتان هــا و روســتاها هســتیم لــذا در اســتان کرمــان 
ــه منظــور محرومیــت زدایــی و توانمندســازی مــردم در مهرمــاه ســال  ب
ــش  ــه بخ ــج ب ــه گن ــتان قلع ــه ای شهرس ــم نام ــاد تفاه ــی انعق 92 ط
ــار  ــای چه ــه امض ــه ب ــد ک ــذار ش ــتضعفان( واگ ــاد مس غیردولتی)بنی
وزیــر کشــور، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، نیــرو رســید. 
ــام  ــش مق ــه فرمای ــان، ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــده س فرمان
معظــم رهبــری بــه ســعیدی کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان مبنــی بــر 
ایــن کــه )بــرای اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا یــک منطقــه را انتخــاب کنیــد 
ــرد و  ــد( اشــاره ک ــه جاهــای دیگــر بروی ــه ب ــی آن منطق ــد از آبادان و بع
یــادآور شــد: ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 20 مــاه اســت کــه در 
شهرســتان قلعــه گنــج در حــال اجراســت و فرمانــدار و امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان در اختیــار توســعه اقتصــادی هســتند و بــه خوبــی توانســته 

ــد در کنــار اســتانداری، بنیــاد را جــذب شهرســتان نماینــد.  ان
ــا  ــدای کار ب ــتضعفان در ابت ــاد مس ــرد: بنی ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
ابهــام مواجــه بــود امــا ظــرف شــش مــاه ســتاد اجرایــی بنیــاد در منطقه 
مســتقر و احــداث و تجهیــز مجتمــع اداری، هتــل کپــری بــا اســتفاده از 
فرهنــگ منطقــه، افتتــاح و راه انــدازی دو کارخانــه و راه انــدازی صنــدوق 

هــای توســعه ای محلــی و روســتایی در 60 روســتا در دســتور بنیــاد قــرار 
گرفتــه کــه هــم اکنــون شــاهد تاثیــرات آنهــا در منطقــه هســتیم.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه صراحــت بیــان 
ــا  ــود، قطع ــروژه نب ــن پ ــرای ای ــت در اج ــکاری دول ــر هم ــه اگ ــرده ک ک
ــت اداری در  ــبک مدیری ــت: س ــد گف ــی ش ــل نم ــی حاص ــات کنون توفیق
ــم  ــه مصم ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــج یک ــه گن ــتان قلع شهرس

ــم.  ــر نمائی هســتیم آن را در ســطح اســتان تکثی
ــل از  ــج قب ــه گن ــتان قلع ــرد: شهرس ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاد  ــور بنی ــی و حض ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــاب ب انتخ
مســتضعفان در منطقــه بــه عنــوان یکــی از ناامــن تریــن شهرســتان های 
اســتان بــه شــمار مــی رفــت امــا طبــق آخریــن آمــار ایــن شهرســتان 
ــا 7۸ درصــد از شــاخص هــای  ــن شهرســتان هــا ب ــه امــن تری امــروز ب

ــل شــده اســت. ایمنــی تبدی
مهنــدس رزم حســینی یــادآور شــد: براســاس حصــول موفقیــت از شــهر 
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه دنبــال تکثیــر و گســترش آن در 
ــه هشــت  ســطح اســتان هســتیم کــه در ایــن راســتا اســتان کرمــان ب
ــذا شــرکت هــای توانمنــد بومــی  زون اقتصــادی تقســیم شــده اســت ل
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــایی و از ت ــتان شناس اس

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتان از شــرکت هــای توانمنــد هیچــگاه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــاد س ــا اعتم ــد ب ــی بای ــش خصوص ــت: بخ ــد، گف ــی خواه ــول نم پ
ــوده و آن را  ــدام نم ــردم اق ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ ــه جم ــبت ب نس
ــه  ــد ک ــه کن ــه هزین ــی در منطق ــتغال زای ــادی و اش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتان  ــی اس ــد و بوم ــای توانمن ــرکت ه ــا ش ــره ب ــی مذاک ــبختانه ط خوش

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــه و ب ــی تهی ــش نویس پی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت 
ــوع  ــزود: از مجم ــتند، اف ــذاری هس ــرمایه گ ــر س ــران ام ــهیل گ ــا تس ه
شــرکت هــای توانمنــد اســتان چندیــن بانــک خصوصــی همچــون بانــک 
ــارد  ــن میلی ــا چندی ــن ب ــاد نوی ــالت، اقتص ــارگاد، رس ــگری، پاس گردش
ــعه  ــر توس ــبرد ام ــت در پیش ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــرمایه ب ــان س توم

ــد.  ــرده ان ــان اعــام آمادگــی ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــن  ــر معی ــوان وزی ــه عن ــتری ب ــر دادگس ــاب وزی ــه انتخ ــینی ب رزم حس
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: حجــت االســام 
پورمحمــدی نســبت بــه اســتان کرمــان انگیــزه داشــته و معتقــد اســت 
کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی و تقســیم اســتان بــه هشــت زون منطقــه ای 

مــی توانــد پاســخگوی اســتان باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ابتــدای امــر وقتــم را وقــف اســتان کرمــان 
ــه  ــد ب ــادی بای ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ــرد: ط ــان ک ــردم خاطرنش ک
طــور جــد بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در اســتان 
ــعه و  ــث توس ــترک مثل ــه مش ــتا دبیرخان ــن راس ــه در ای ــود ک ــال ش دنب
ــدازی شــده و هــر  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان راه ان

پنجشــنبه تشــکیل جلســه مــی دهــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از همــکاری و حمایــت هــای توســعه ای 
نماینــدگان اســتان، تاکیــد کــرد نبایــد خــود را صرف مســائل حاشــیه ای 
کنیــم زیــرا ایــن اقدامــات هیــچ ثمــره ای بــرای اســتان نخواهــد داشــت.

 
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــدار دکت ــن دی ــه ای در ادام
ــه؛  ــر و ارزوئی ــت، راب ــده باف ــاری نماین ــرز بختی ــی ب ــان و راور؛ عل کرم
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر؛ علــی اســدی 
نماینــده مــردم شــهربابک؛ یحیــی کمالــی پــور نماینــده مــردم جیرفــت 
ــد را در  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــتند ک ــور داش ــاد حض و عنبرآب
اســتان کرمــان نمونــه و مثــال زدنــی دانســته و بــر همــکاری در پیشــبرد 
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــازی ط ــر مستندس ــن ب ــتان و همچنی ــعه اس توس
ــی ســند برنامــه ششــم  ــه احــکام قانون ــرای تبدیــل شــدن ب اســتانی ب

ــد. توســعه تاکیــد کردن

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس شــورای اداری اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همگرایــی و تعاملــی 
کــه در اســتان کرمــان حاکــم اســت را بــا نماینــدگان منتخــب اســتان در 
راســتای توســعه اقتصــادی دنبــال خواهیــم کــرد گفــت: اگــر فــردی بــا 
ــرای کشــور درک  بروکراســی هــای اداری آشــنا نباشــد مصیبــت آن را ب

نخواهــد کــرد زیــرا پیشــینه ای تاریخــی دارد. 
وی از ســاختار اداری دولتــی بــه عنــوان یــک تفکــر اســتعماری یــاد کــرد 
ــه توســعه خــود  ــه جــای توســعه کشــور ب کــه موجــب شــده دولتهــا ب
بپردازنــد، افــزود: ایــن بروکراســی نحــس اداری موجــب شــده تــا همــه 
دســت بــه دســت هــم دهنــد و نگذارنــد کــه از ظرفیــت هــای کشــور بــه 
خوبــی اســتفاده شــود و بــه همیــن واســطه، شــاهد امضاهــای طایــی و 
فســادهای اداری هســتیم، فســادی کــه در همــه ادوارهــا وجــود داشــته 

اســت. 
مهنــدس رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــرح ایــده مثلث توســعه 
اقتصــادی توانســت بــا همدلــی و تعامــل بیــن ارکان حکومــت در راســتای 
توســعه اقتصــادی، بروکراســی نحــس اداری را دور بزنــد خاطرنشــان کرد: 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا هــر دیــدگاه سیاســی یکــی از 
راس هــای مثلــث توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

بــرای توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده کــرد. 
ــال  ــه جــای دنب ــث توســعه اقتصــادی ب ــا طــرح مثل ــادآور شــد: ب وی ی
نمــودن توســعه سیاســی، توســعه اقتصــادی را در ســطح اســتان و ملــی 
بــه طــور جــد دنبــال کردیــم و معتقدیــم نماینــدگان عــاوه بــر وظیفــه 
ــد  ــی توانن ــده م ــن ای ــت در ای ــش مثب ــای نق ــا ایف ــذاری ب ــون گ قان

ــد.  ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــردم را ب ــات م ــری مطالب پیگی
ــث  ــرح مثل ــه در ط ــه جمع ــذار ائم ــش تاثیرگ ــه نق ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرح  ــن ط ــه ناظری ــه جمع ــت: ائم ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــعه اقتص توس
ــه در  ــام جمع ــروز 56 ام ــه ام ــا ب ــتند و ت ــادی هس ــعه اقتص ــث توس مثل
اســتان درگیــر فعالیــت هــای اقتصــادی و توســعه اقتصــادی هســتند کــه 
خوشــبختانه موفقیــت هایــی حاصــل شــد. وی خاطرنشــان کــرد: برخــی 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــا مســائل و مشــکات بروکراســی اداری 
مواجــه شــده انــد کــه مــی تــوان ایــن مشــکات را از طریــق نماینــدگان 

مجلــس دنبــال نمــوده و مرتفــع ســاخت.
رزم حســینی در ادامــه بــه طــرح شــهر نمونــه اقتصــادی مقاومتــی قلعــه 
ــتان  ــط اس ــه توس ــن مرتب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــدن ای ــرح ش ــج و مط گن
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اولیــن بازدیــد از شهرســتان قلعــه گنــج، 
پتانســیل هــا و قابیلــت های خــوب ایــن شهرســتان از قبیل آب شــیرین، 
معــادن و غیــره را در کنــار فقــر مشــاهده کردیــم و در این راســتا بــود که 

ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج مطــرح شــد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیرســاخت هــا اقدامــات 
بســیار شایســته ای را انجــام داده اســت امــا همچنــان شــاهد فقــر مــردم 
در برخــی از شهرســتان هــا و روســتاها هســتیم لــذا در اســتان کرمــان 
ــه منظــور محرومیــت زدایــی و توانمندســازی مــردم در مهرمــاه ســال  ب
ــش  ــه بخ ــج ب ــه گن ــتان قلع ــه ای شهرس ــم نام ــاد تفاه ــی انعق 92 ط
ــار  ــای چه ــه امض ــه ب ــد ک ــذار ش ــتضعفان( واگ ــاد مس غیردولتی)بنی
وزیــر کشــور، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، نیــرو رســید. 
ــام  ــش مق ــه فرمای ــان، ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــده س فرمان
معظــم رهبــری بــه ســعیدی کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان مبنــی بــر 
ایــن کــه )بــرای اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا یــک منطقــه را انتخــاب کنیــد 
ــرد و  ــد( اشــاره ک ــه جاهــای دیگــر بروی ــه ب ــی آن منطق ــد از آبادان و بع
یــادآور شــد: ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 20 مــاه اســت کــه در 
شهرســتان قلعــه گنــج در حــال اجراســت و فرمانــدار و امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان در اختیــار توســعه اقتصــادی هســتند و بــه خوبــی توانســته 

ــد در کنــار اســتانداری، بنیــاد را جــذب شهرســتان نماینــد.  ان
ــا  ــدای کار ب ــتضعفان در ابت ــاد مس ــرد: بنی ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
ابهــام مواجــه بــود امــا ظــرف شــش مــاه ســتاد اجرایــی بنیــاد در منطقه 
مســتقر و احــداث و تجهیــز مجتمــع اداری، هتــل کپــری بــا اســتفاده از 
فرهنــگ منطقــه، افتتــاح و راه انــدازی دو کارخانــه و راه انــدازی صنــدوق 

هــای توســعه ای محلــی و روســتایی در 60 روســتا در دســتور بنیــاد قــرار 
گرفتــه کــه هــم اکنــون شــاهد تاثیــرات آنهــا در منطقــه هســتیم.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه صراحــت بیــان 
ــا  ــود، قطع ــروژه نب ــن پ ــرای ای ــت در اج ــکاری دول ــر هم ــه اگ ــرده ک ک
ــت اداری در  ــبک مدیری ــت: س ــد گف ــی ش ــل نم ــی حاص ــات کنون توفیق
ــم  ــه مصم ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــج یک ــه گن ــتان قلع شهرس

ــم.  ــر نمائی هســتیم آن را در ســطح اســتان تکثی
ــل از  ــج قب ــه گن ــتان قلع ــرد: شهرس ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاد  ــور بنی ــی و حض ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــاب ب انتخ
مســتضعفان در منطقــه بــه عنــوان یکــی از ناامــن تریــن شهرســتان های 
اســتان بــه شــمار مــی رفــت امــا طبــق آخریــن آمــار ایــن شهرســتان 
ــا 7۸ درصــد از شــاخص هــای  ــن شهرســتان هــا ب ــه امــن تری امــروز ب

ــل شــده اســت. ایمنــی تبدی
مهنــدس رزم حســینی یــادآور شــد: براســاس حصــول موفقیــت از شــهر 
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه دنبــال تکثیــر و گســترش آن در 
ــه هشــت  ســطح اســتان هســتیم کــه در ایــن راســتا اســتان کرمــان ب
ــذا شــرکت هــای توانمنــد بومــی  زون اقتصــادی تقســیم شــده اســت ل
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــایی و از ت ــتان شناس اس

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتان از شــرکت هــای توانمنــد هیچــگاه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــاد س ــا اعتم ــد ب ــی بای ــش خصوص ــت: بخ ــد، گف ــی خواه ــول نم پ
ــوده و آن را  ــدام نم ــردم اق ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ ــه جم ــبت ب نس
ــه  ــد ک ــه کن ــه هزین ــی در منطق ــتغال زای ــادی و اش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتان  ــی اس ــد و بوم ــای توانمن ــرکت ه ــا ش ــره ب ــی مذاک ــبختانه ط خوش

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــه و ب ــی تهی ــش نویس پی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت 
ــوع  ــزود: از مجم ــتند، اف ــذاری هس ــرمایه گ ــر س ــران ام ــهیل گ ــا تس ه
شــرکت هــای توانمنــد اســتان چندیــن بانــک خصوصــی همچــون بانــک 
ــارد  ــن میلی ــا چندی ــن ب ــاد نوی ــالت، اقتص ــارگاد، رس ــگری، پاس گردش
ــعه  ــر توس ــبرد ام ــت در پیش ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــرمایه ب ــان س توم

ــد.  ــرده ان ــان اعــام آمادگــی ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــن  ــر معی ــوان وزی ــه عن ــتری ب ــر دادگس ــاب وزی ــه انتخ ــینی ب رزم حس
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: حجــت االســام 
پورمحمــدی نســبت بــه اســتان کرمــان انگیــزه داشــته و معتقــد اســت 
کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی و تقســیم اســتان بــه هشــت زون منطقــه ای 

مــی توانــد پاســخگوی اســتان باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ابتــدای امــر وقتــم را وقــف اســتان کرمــان 
ــه  ــد ب ــادی بای ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ــرد: ط ــان ک ــردم خاطرنش ک
طــور جــد بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در اســتان 
ــعه و  ــث توس ــترک مثل ــه مش ــتا دبیرخان ــن راس ــه در ای ــود ک ــال ش دنب
ــدازی شــده و هــر  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان راه ان

پنجشــنبه تشــکیل جلســه مــی دهــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از همــکاری و حمایــت هــای توســعه ای 
نماینــدگان اســتان، تاکیــد کــرد نبایــد خــود را صرف مســائل حاشــیه ای 
کنیــم زیــرا ایــن اقدامــات هیــچ ثمــره ای بــرای اســتان نخواهــد داشــت.

 
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــدار دکت ــن دی ــه ای در ادام
ــه؛  ــر و ارزوئی ــت، راب ــده باف ــاری نماین ــرز بختی ــی ب ــان و راور؛ عل کرم
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر؛ علــی اســدی 
نماینــده مــردم شــهربابک؛ یحیــی کمالــی پــور نماینــده مــردم جیرفــت 
ــد را در  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــتند ک ــور داش ــاد حض و عنبرآب
اســتان کرمــان نمونــه و مثــال زدنــی دانســته و بــر همــکاری در پیشــبرد 
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــازی ط ــر مستندس ــن ب ــتان و همچنی ــعه اس توس
ــی ســند برنامــه ششــم  ــه احــکام قانون ــرای تبدیــل شــدن ب اســتانی ب

ــد. توســعه تاکیــد کردن

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس شــورای اداری اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همگرایــی و تعاملــی 
کــه در اســتان کرمــان حاکــم اســت را بــا نماینــدگان منتخــب اســتان در 
راســتای توســعه اقتصــادی دنبــال خواهیــم کــرد گفــت: اگــر فــردی بــا 
ــرای کشــور درک  بروکراســی هــای اداری آشــنا نباشــد مصیبــت آن را ب

نخواهــد کــرد زیــرا پیشــینه ای تاریخــی دارد. 
وی از ســاختار اداری دولتــی بــه عنــوان یــک تفکــر اســتعماری یــاد کــرد 
ــه توســعه خــود  ــه جــای توســعه کشــور ب کــه موجــب شــده دولتهــا ب
بپردازنــد، افــزود: ایــن بروکراســی نحــس اداری موجــب شــده تــا همــه 
دســت بــه دســت هــم دهنــد و نگذارنــد کــه از ظرفیــت هــای کشــور بــه 
خوبــی اســتفاده شــود و بــه همیــن واســطه، شــاهد امضاهــای طایــی و 
فســادهای اداری هســتیم، فســادی کــه در همــه ادوارهــا وجــود داشــته 

اســت. 
مهنــدس رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــرح ایــده مثلث توســعه 
اقتصــادی توانســت بــا همدلــی و تعامــل بیــن ارکان حکومــت در راســتای 
توســعه اقتصــادی، بروکراســی نحــس اداری را دور بزنــد خاطرنشــان کرد: 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا هــر دیــدگاه سیاســی یکــی از 
راس هــای مثلــث توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

بــرای توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده کــرد. 
ــال  ــه جــای دنب ــث توســعه اقتصــادی ب ــا طــرح مثل ــادآور شــد: ب وی ی
نمــودن توســعه سیاســی، توســعه اقتصــادی را در ســطح اســتان و ملــی 
بــه طــور جــد دنبــال کردیــم و معتقدیــم نماینــدگان عــاوه بــر وظیفــه 
ــد  ــی توانن ــده م ــن ای ــت در ای ــش مثب ــای نق ــا ایف ــذاری ب ــون گ قان

ــد.  ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــردم را ب ــات م ــری مطالب پیگی
ــث  ــرح مثل ــه در ط ــه جمع ــذار ائم ــش تاثیرگ ــه نق ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرح  ــن ط ــه ناظری ــه جمع ــت: ائم ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــعه اقتص توس
ــه در  ــام جمع ــروز 56 ام ــه ام ــا ب ــتند و ت ــادی هس ــعه اقتص ــث توس مثل
اســتان درگیــر فعالیــت هــای اقتصــادی و توســعه اقتصــادی هســتند کــه 
خوشــبختانه موفقیــت هایــی حاصــل شــد. وی خاطرنشــان کــرد: برخــی 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــا مســائل و مشــکات بروکراســی اداری 
مواجــه شــده انــد کــه مــی تــوان ایــن مشــکات را از طریــق نماینــدگان 

مجلــس دنبــال نمــوده و مرتفــع ســاخت.
رزم حســینی در ادامــه بــه طــرح شــهر نمونــه اقتصــادی مقاومتــی قلعــه 
ــتان  ــط اس ــه توس ــن مرتب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــدن ای ــرح ش ــج و مط گن
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اولیــن بازدیــد از شهرســتان قلعــه گنــج، 
پتانســیل هــا و قابیلــت های خــوب ایــن شهرســتان از قبیل آب شــیرین، 
معــادن و غیــره را در کنــار فقــر مشــاهده کردیــم و در این راســتا بــود که 

ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج مطــرح شــد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیرســاخت هــا اقدامــات 
بســیار شایســته ای را انجــام داده اســت امــا همچنــان شــاهد فقــر مــردم 
در برخــی از شهرســتان هــا و روســتاها هســتیم لــذا در اســتان کرمــان 
ــه منظــور محرومیــت زدایــی و توانمندســازی مــردم در مهرمــاه ســال  ب
ــش  ــه بخ ــج ب ــه گن ــتان قلع ــه ای شهرس ــم نام ــاد تفاه ــی انعق 92 ط
ــار  ــای چه ــه امض ــه ب ــد ک ــذار ش ــتضعفان( واگ ــاد مس غیردولتی)بنی
وزیــر کشــور، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، نیــرو رســید. 
ــام  ــش مق ــه فرمای ــان، ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــده س فرمان
معظــم رهبــری بــه ســعیدی کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان مبنــی بــر 
ایــن کــه )بــرای اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا یــک منطقــه را انتخــاب کنیــد 
ــرد و  ــد( اشــاره ک ــه جاهــای دیگــر بروی ــه ب ــی آن منطق ــد از آبادان و بع
یــادآور شــد: ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 20 مــاه اســت کــه در 
شهرســتان قلعــه گنــج در حــال اجراســت و فرمانــدار و امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان در اختیــار توســعه اقتصــادی هســتند و بــه خوبــی توانســته 

ــد در کنــار اســتانداری، بنیــاد را جــذب شهرســتان نماینــد.  ان
ــا  ــدای کار ب ــتضعفان در ابت ــاد مس ــرد: بنی ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
ابهــام مواجــه بــود امــا ظــرف شــش مــاه ســتاد اجرایــی بنیــاد در منطقه 
مســتقر و احــداث و تجهیــز مجتمــع اداری، هتــل کپــری بــا اســتفاده از 
فرهنــگ منطقــه، افتتــاح و راه انــدازی دو کارخانــه و راه انــدازی صنــدوق 

هــای توســعه ای محلــی و روســتایی در 60 روســتا در دســتور بنیــاد قــرار 
گرفتــه کــه هــم اکنــون شــاهد تاثیــرات آنهــا در منطقــه هســتیم.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه صراحــت بیــان 
ــا  ــود، قطع ــروژه نب ــن پ ــرای ای ــت در اج ــکاری دول ــر هم ــه اگ ــرده ک ک
ــت اداری در  ــبک مدیری ــت: س ــد گف ــی ش ــل نم ــی حاص ــات کنون توفیق
ــم  ــه مصم ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــج یک ــه گن ــتان قلع شهرس

ــم.  ــر نمائی هســتیم آن را در ســطح اســتان تکثی
ــل از  ــج قب ــه گن ــتان قلع ــرد: شهرس ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاد  ــور بنی ــی و حض ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــاب ب انتخ
مســتضعفان در منطقــه بــه عنــوان یکــی از ناامــن تریــن شهرســتان های 
اســتان بــه شــمار مــی رفــت امــا طبــق آخریــن آمــار ایــن شهرســتان 
ــا 7۸ درصــد از شــاخص هــای  ــن شهرســتان هــا ب ــه امــن تری امــروز ب

ــل شــده اســت. ایمنــی تبدی
مهنــدس رزم حســینی یــادآور شــد: براســاس حصــول موفقیــت از شــهر 
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه دنبــال تکثیــر و گســترش آن در 
ــه هشــت  ســطح اســتان هســتیم کــه در ایــن راســتا اســتان کرمــان ب
ــذا شــرکت هــای توانمنــد بومــی  زون اقتصــادی تقســیم شــده اســت ل
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــایی و از ت ــتان شناس اس

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتان از شــرکت هــای توانمنــد هیچــگاه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــاد س ــا اعتم ــد ب ــی بای ــش خصوص ــت: بخ ــد، گف ــی خواه ــول نم پ
ــوده و آن را  ــدام نم ــردم اق ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ ــه جم ــبت ب نس
ــه  ــد ک ــه کن ــه هزین ــی در منطق ــتغال زای ــادی و اش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتان  ــی اس ــد و بوم ــای توانمن ــرکت ه ــا ش ــره ب ــی مذاک ــبختانه ط خوش

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــه و ب ــی تهی ــش نویس پی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت 
ــوع  ــزود: از مجم ــتند، اف ــذاری هس ــرمایه گ ــر س ــران ام ــهیل گ ــا تس ه
شــرکت هــای توانمنــد اســتان چندیــن بانــک خصوصــی همچــون بانــک 
ــارد  ــن میلی ــا چندی ــن ب ــاد نوی ــالت، اقتص ــارگاد، رس ــگری، پاس گردش
ــعه  ــر توس ــبرد ام ــت در پیش ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــرمایه ب ــان س توم

ــد.  ــرده ان ــان اعــام آمادگــی ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــن  ــر معی ــوان وزی ــه عن ــتری ب ــر دادگس ــاب وزی ــه انتخ ــینی ب رزم حس
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: حجــت االســام 
پورمحمــدی نســبت بــه اســتان کرمــان انگیــزه داشــته و معتقــد اســت 
کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی و تقســیم اســتان بــه هشــت زون منطقــه ای 

مــی توانــد پاســخگوی اســتان باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ابتــدای امــر وقتــم را وقــف اســتان کرمــان 
ــه  ــد ب ــادی بای ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ــرد: ط ــان ک ــردم خاطرنش ک
طــور جــد بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در اســتان 
ــعه و  ــث توس ــترک مثل ــه مش ــتا دبیرخان ــن راس ــه در ای ــود ک ــال ش دنب
ــدازی شــده و هــر  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان راه ان

پنجشــنبه تشــکیل جلســه مــی دهــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از همــکاری و حمایــت هــای توســعه ای 
نماینــدگان اســتان، تاکیــد کــرد نبایــد خــود را صرف مســائل حاشــیه ای 
کنیــم زیــرا ایــن اقدامــات هیــچ ثمــره ای بــرای اســتان نخواهــد داشــت.

 
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــدار دکت ــن دی ــه ای در ادام
ــه؛  ــر و ارزوئی ــت، راب ــده باف ــاری نماین ــرز بختی ــی ب ــان و راور؛ عل کرم
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر؛ علــی اســدی 
نماینــده مــردم شــهربابک؛ یحیــی کمالــی پــور نماینــده مــردم جیرفــت 
ــد را در  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــتند ک ــور داش ــاد حض و عنبرآب
اســتان کرمــان نمونــه و مثــال زدنــی دانســته و بــر همــکاری در پیشــبرد 
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــازی ط ــر مستندس ــن ب ــتان و همچنی ــعه اس توس
ــی ســند برنامــه ششــم  ــه احــکام قانون ــرای تبدیــل شــدن ب اســتانی ب

ــد. توســعه تاکیــد کردن

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس شــورای اداری اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همگرایــی و تعاملــی 
کــه در اســتان کرمــان حاکــم اســت را بــا نماینــدگان منتخــب اســتان در 
راســتای توســعه اقتصــادی دنبــال خواهیــم کــرد گفــت: اگــر فــردی بــا 
ــرای کشــور درک  بروکراســی هــای اداری آشــنا نباشــد مصیبــت آن را ب

نخواهــد کــرد زیــرا پیشــینه ای تاریخــی دارد. 
وی از ســاختار اداری دولتــی بــه عنــوان یــک تفکــر اســتعماری یــاد کــرد 
ــه توســعه خــود  ــه جــای توســعه کشــور ب کــه موجــب شــده دولتهــا ب
بپردازنــد، افــزود: ایــن بروکراســی نحــس اداری موجــب شــده تــا همــه 
دســت بــه دســت هــم دهنــد و نگذارنــد کــه از ظرفیــت هــای کشــور بــه 
خوبــی اســتفاده شــود و بــه همیــن واســطه، شــاهد امضاهــای طایــی و 
فســادهای اداری هســتیم، فســادی کــه در همــه ادوارهــا وجــود داشــته 

اســت. 
مهنــدس رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــرح ایــده مثلث توســعه 
اقتصــادی توانســت بــا همدلــی و تعامــل بیــن ارکان حکومــت در راســتای 
توســعه اقتصــادی، بروکراســی نحــس اداری را دور بزنــد خاطرنشــان کرد: 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا هــر دیــدگاه سیاســی یکــی از 
راس هــای مثلــث توســعه اقتصــادی هســتند کــه بایــد از ظرفیــت آنهــا 

بــرای توســعه و آبادانــی اســتان اســتفاده کــرد. 
ــال  ــه جــای دنب ــث توســعه اقتصــادی ب ــا طــرح مثل ــادآور شــد: ب وی ی
نمــودن توســعه سیاســی، توســعه اقتصــادی را در ســطح اســتان و ملــی 
بــه طــور جــد دنبــال کردیــم و معتقدیــم نماینــدگان عــاوه بــر وظیفــه 
ــد  ــی توانن ــده م ــن ای ــت در ای ــش مثب ــای نق ــا ایف ــذاری ب ــون گ قان

ــد.  ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــردم را ب ــات م ــری مطالب پیگی
ــث  ــرح مثل ــه در ط ــه جمع ــذار ائم ــش تاثیرگ ــه نق ــان ب ــتاندار کرم اس
ــرح  ــن ط ــه ناظری ــه جمع ــت: ائم ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــعه اقتص توس
ــه در  ــام جمع ــروز 56 ام ــه ام ــا ب ــتند و ت ــادی هس ــعه اقتص ــث توس مثل
اســتان درگیــر فعالیــت هــای اقتصــادی و توســعه اقتصــادی هســتند کــه 
خوشــبختانه موفقیــت هایــی حاصــل شــد. وی خاطرنشــان کــرد: برخــی 
از پــروژه هــای ســرمایه گــذاری بــا مســائل و مشــکات بروکراســی اداری 
مواجــه شــده انــد کــه مــی تــوان ایــن مشــکات را از طریــق نماینــدگان 

مجلــس دنبــال نمــوده و مرتفــع ســاخت.
رزم حســینی در ادامــه بــه طــرح شــهر نمونــه اقتصــادی مقاومتــی قلعــه 
ــتان  ــط اس ــه توس ــن مرتب ــرای اولی ــده ب ــن ای ــدن ای ــرح ش ــج و مط گن
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: در اولیــن بازدیــد از شهرســتان قلعــه گنــج، 
پتانســیل هــا و قابیلــت های خــوب ایــن شهرســتان از قبیل آب شــیرین، 
معــادن و غیــره را در کنــار فقــر مشــاهده کردیــم و در این راســتا بــود که 

ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج مطــرح شــد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه زیرســاخت هــا اقدامــات 
بســیار شایســته ای را انجــام داده اســت امــا همچنــان شــاهد فقــر مــردم 
در برخــی از شهرســتان هــا و روســتاها هســتیم لــذا در اســتان کرمــان 
ــه منظــور محرومیــت زدایــی و توانمندســازی مــردم در مهرمــاه ســال  ب
ــش  ــه بخ ــج ب ــه گن ــتان قلع ــه ای شهرس ــم نام ــاد تفاه ــی انعق 92 ط
ــار  ــای چه ــه امض ــه ب ــد ک ــذار ش ــتضعفان( واگ ــاد مس غیردولتی)بنی
وزیــر کشــور، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت، نیــرو رســید. 
ــام  ــش مق ــه فرمای ــان، ب ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــده س فرمان
معظــم رهبــری بــه ســعیدی کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان مبنــی بــر 
ایــن کــه )بــرای اقتصــاد مقاومتــی ابتــدا یــک منطقــه را انتخــاب کنیــد 
ــرد و  ــد( اشــاره ک ــه جاهــای دیگــر بروی ــه ب ــی آن منطق ــد از آبادان و بع
یــادآور شــد: ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 20 مــاه اســت کــه در 
شهرســتان قلعــه گنــج در حــال اجراســت و فرمانــدار و امــام جمعــه ایــن 
شهرســتان در اختیــار توســعه اقتصــادی هســتند و بــه خوبــی توانســته 

ــد در کنــار اســتانداری، بنیــاد را جــذب شهرســتان نماینــد.  ان
ــا  ــدای کار ب ــتضعفان در ابت ــاد مس ــرد: بنی ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
ابهــام مواجــه بــود امــا ظــرف شــش مــاه ســتاد اجرایــی بنیــاد در منطقه 
مســتقر و احــداث و تجهیــز مجتمــع اداری، هتــل کپــری بــا اســتفاده از 
فرهنــگ منطقــه، افتتــاح و راه انــدازی دو کارخانــه و راه انــدازی صنــدوق 

هــای توســعه ای محلــی و روســتایی در 60 روســتا در دســتور بنیــاد قــرار 
گرفتــه کــه هــم اکنــون شــاهد تاثیــرات آنهــا در منطقــه هســتیم.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــه صراحــت بیــان 
ــا  ــود، قطع ــروژه نب ــن پ ــرای ای ــت در اج ــکاری دول ــر هم ــه اگ ــرده ک ک
ــت اداری در  ــبک مدیری ــت: س ــد گف ــی ش ــل نم ــی حاص ــات کنون توفیق
ــم  ــه مصم ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــی از مهمتری ــج یک ــه گن ــتان قلع شهرس

ــم.  ــر نمائی هســتیم آن را در ســطح اســتان تکثی
ــل از  ــج قب ــه گن ــتان قلع ــرد: شهرس ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار کرم اس
ــاد  ــور بنی ــی و حض ــاد مقاومت ــه اقتص ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــاب ب انتخ
مســتضعفان در منطقــه بــه عنــوان یکــی از ناامــن تریــن شهرســتان های 
اســتان بــه شــمار مــی رفــت امــا طبــق آخریــن آمــار ایــن شهرســتان 
ــا 7۸ درصــد از شــاخص هــای  ــن شهرســتان هــا ب ــه امــن تری امــروز ب

ــل شــده اســت. ایمنــی تبدی
مهنــدس رزم حســینی یــادآور شــد: براســاس حصــول موفقیــت از شــهر 
نمونــه اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج بــه دنبــال تکثیــر و گســترش آن در 
ــه هشــت  ســطح اســتان هســتیم کــه در ایــن راســتا اســتان کرمــان ب
ــذا شــرکت هــای توانمنــد بومــی  زون اقتصــادی تقســیم شــده اســت ل
ــتان  ــادی اس ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــایی و از ت ــتان شناس اس

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــه اســتان از شــرکت هــای توانمنــد هیچــگاه  ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــازی  ــاد س ــا اعتم ــد ب ــی بای ــش خصوص ــت: بخ ــد، گف ــی خواه ــول نم پ
ــوده و آن را  ــدام نم ــردم اق ــرد م ــای خ ــول ه ــع آوری پ ــه جم ــبت ب نس
ــه  ــد ک ــه کن ــه هزین ــی در منطق ــتغال زای ــادی و اش ــعه اقتص ــرای توس ب
ــتان  ــی اس ــد و بوم ــای توانمن ــرکت ه ــا ش ــره ب ــی مذاک ــبختانه ط خوش

ــت.  ــیده اس ــا رس ــه امض ــه و ب ــی تهی ــش نویس پی
نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان، بــا تاکیــد بــر ایــن کــه دولــت 
ــوع  ــزود: از مجم ــتند، اف ــذاری هس ــرمایه گ ــر س ــران ام ــهیل گ ــا تس ه
شــرکت هــای توانمنــد اســتان چندیــن بانــک خصوصــی همچــون بانــک 
ــارد  ــن میلی ــا چندی ــن ب ــاد نوی ــالت، اقتص ــارگاد، رس ــگری، پاس گردش
ــعه  ــر توس ــبرد ام ــت در پیش ــا دول ــکاری ب ــرای هم ــرمایه ب ــان س توم

ــد.  ــرده ان ــان اعــام آمادگــی ک ــه ای اســتان کرم منطق
ــن  ــر معی ــوان وزی ــه عن ــتری ب ــر دادگس ــاب وزی ــه انتخ ــینی ب رزم حس
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: حجــت االســام 
پورمحمــدی نســبت بــه اســتان کرمــان انگیــزه داشــته و معتقــد اســت 
کــه ایــده اقتصــاد مقاومتــی و تقســیم اســتان بــه هشــت زون منطقــه ای 

مــی توانــد پاســخگوی اســتان باشــد. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از ابتــدای امــر وقتــم را وقــف اســتان کرمــان 
ــه  ــد ب ــادی بای ــعه اقتص ــث توس ــرح مثل ــرد: ط ــان ک ــردم خاطرنش ک
طــور جــد بــا همراهــی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در اســتان 
ــعه و  ــث توس ــترک مثل ــه مش ــتا دبیرخان ــن راس ــه در ای ــود ک ــال ش دنب
ــدازی شــده و هــر  ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان راه ان

پنجشــنبه تشــکیل جلســه مــی دهــد.
اســتاندار کرمــان ضمــن قدردانــی از همــکاری و حمایــت هــای توســعه ای 
نماینــدگان اســتان، تاکیــد کــرد نبایــد خــود را صرف مســائل حاشــیه ای 
کنیــم زیــرا ایــن اقدامــات هیــچ ثمــره ای بــرای اســتان نخواهــد داشــت.

 
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــدار دکت ــن دی ــه ای در ادام
ــه؛  ــر و ارزوئی ــت، راب ــده باف ــاری نماین ــرز بختی ــی ب ــان و راور؛ عل کرم
شــهباز حســن پــور نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر؛ علــی اســدی 
نماینــده مــردم شــهربابک؛ یحیــی کمالــی پــور نماینــده مــردم جیرفــت 
ــد را در  ــر و امی ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــتند ک ــور داش ــاد حض و عنبرآب
اســتان کرمــان نمونــه و مثــال زدنــی دانســته و بــر همــکاری در پیشــبرد 
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــازی ط ــر مستندس ــن ب ــتان و همچنی ــعه اس توس
ــی ســند برنامــه ششــم  ــه احــکام قانون ــرای تبدیــل شــدن ب اســتانی ب

ــد. توســعه تاکیــد کردن
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کریســتین بنگــر در نشســت فعــاالن اقتصــادی 
ــش  ــادی اتری ــات اقتص ــا هی ــان ب ــتان کرم اس
ــا  ــد م ــزود: دی ــان اف ــی کرم ــاق بازرگان در ات
ــراوان  ــرام ف ــا احت ــوام ب ــکاری ت ــواره هم هم
ــرای  ــی ب ــا فرصت ــا در اینج ــور م ــوده و حض ب
ــعه  ــای توس ــر مبن ــه ب ــای دو جانب ــکاری ه هم
متقابــل و پیشــرفت دو طــرف اســت. وی بیــان 
کــرد: مــا بــه دنبــال توســعه بــا کیفیــت و تبادل 
دانــش هســتیم و مــواردی را در ایــن زمینــه بــه 
ــح  ــم. وی تصری ــه کنی ــم عرض ــی توانی ــما م ش
کــرد: ایــن هیــات بزرگتریــن هیــات اقتصــادی 
اســت کــه تاکنــون بــه خــارج از اتریــش ســفر 
کــرده و یقیــن داریــم مــی توانیــم در همــکاری 
ــت  ــر دس ــورد نظ ــعه م ــه توس ــل ب ــای متقاب ه

ــدا کنیــم. پی
ــت  ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــر  ــی نظی ــوزه های ــت: ح ــش گف ــن اتری کرنت
آالت،  ماشــین  زیســت،  محیــط  انــرژی، 
ــت  ــوب ایال ــع چ ــی و صنای ــات، آی ت تاسیس
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــوی اس ــیار ق ــن بس کرنت
شــما 19 اثــر در ســازمان جهانــی یونســکو ثبت 
ــگری  ــوی گردش ــه ق ــه جاذب ــد ک ــده داری ش
اســت و کرمــان ماننــد ایالــت کرنتــن از مراکــز 
فرهنگــی و تاریخــی متعــددی بهــره مند اســت 
کــه اعتقــاد داریــم ایــن ظرفیــت را مــی تــوان 
در راســتای توســعه هرچــه بیشــتر گردشــگری 
توســعه داد. بنگــر گفــت: در کنــار صنایعــی کــه 
ــتون  ــا و س ــه ه ــی از پای ــد یک ــرده ش ــام ب ن
ــگری  ــوزه گردش ــت ح ــن ایال ــی ای ــای اصل ه

ــن  ــی در ای ــواره کلمات ــوزه هم ــن ح ــت و ای اس
ــت،  ــث کیفی ــه بح ــد ک ــی کنن ــدا م ــا پی معن
ــت. ــات اس ــت خدم ــان و کیفی ــوزش کارکن آم
ــات  ــعه خدم ــوزش و توس ــز آم ــزود: مرک وی اف
گردشــگری در اســتان مــا وجــود دارد و بســیار 
تمایــل داریــم در ایــن زمینــه با شــما همــکاری 
ــم  نزدیــک داشــته باشــیم. وی گفــت: امیدواری
ــن  ــت کرنت ــما در ایال ــک از ش ــده نزدی در آین
میزبانــی کنیــم و همــکاری هــا در اتریــش ادامه 
پیــدا کنــد و وارد مرحلــه همــکاری هــای فعــال 
و تبــادل دانــش فنــی شــود. ســفیر اتریــش در 
ــش  ــت: اتری ــت گف ــن نشس ــز در ای ــران نی ای
ــکاری  ــت هم ــال اس ــش از 170 س ــران بی و ای
ــز را  ــت آمی ــل و موفقی ــرام متقاب ــی از احت حاک
ــه  ــه ب ــدون توج ــد و ب ــی گذارن ــر م ــت س پش
ــا  ــش ب ــران و اتری ــی ای ــای سیاس ــان ه نوس
ــتیفت  ــش اش ــتند. فردری ــل داش ــر تعام یکدیگ
افــزود: اجــازه میزبانــی بــرای مذاکــرات هســته 
ای افتخــار بزرگــی بــرای اتریــش بــود و اعتقــاد 
داریــم جــو مثبــت شــهر ویــن بــرای موفقیــت 
ــوده اســت.  ــر گــذار ب ــن گفــت و گوهــا تاثی ای
ــر  ــکاری ب ــرای هم ــش ب ــرد: اتری ــان ک وی بی
روابــط خویــش بــا ایــران اهمیــت زیــادی قائــل 
اســت و یکــی از نشــانه هــای آن ســفر ریاســت 
جمهــری اتریــش در شــهریور مــاه ســال قبــل 
بــا بزرگتریــن هیــات همــراه در خــارج از کشــور 
ــود. ســفیر اتریــش تصریــح کــرد:  ــه ایــران ب ب
ــی آن  ــه ط ــود ک ــی ب ــیار خوب ــفر بس ــن س ای
مقــام معظــم رهبــری، رئیــس جمهــور اتریش را 

بــه حضــور پذیرفــت و پیــام هــر دو طــرف ایــن 
بــود کــه بــرای ســرمایه گــذاری و صــادارت بــه 

ــران درهــا گشــوده اســت.  ای
ــدی  ــیار ج ــام را بس ــن پی ــا ای ــت: م وی گف
ــار  ــروز چه ــه ام ــا ب ــان ت ــم و از آن زم گرفتی
ــش  ــاورزی اتری ــر کش ــادی و وزی ــات اقتص هی
ــا  ــاد م ــه اعتق ــد و ب ــرده ان ــفر ک ــران س ــه ای ب
ــزرگ اســتفاده نشــده  ظرفیــت هــای بســیار ب
ــان  ــود دارد. وی بی ــور وج ــط دو کش ای در رواب
کــرد: اتریــش در زمینــه هــای مختــف همچــون 
مدیریــت آب، دفــع فاضــاب، گردشــگری، 
ــن  ــی از ای ــوزه های ــی و ح ــداری، آی ت جنگل
قبیــل بســیار موفــق اســت و در زمینــه 
داروســازی و تولیــد ماشــین آالت اتریــش جــزو 
ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ــرفته ب ــورهای پیش کش
ــل  ــت قاب ــران دارای ظرفی ــت: ای ــتیفت گف اش
توجــه نیــروی انســانی تحصیلکــرده و آمــوزش 
ــی  ــی زیرزمین ــع غن ــاال و مناب ــطح ب ــده س دی
ــای  ــا و غن ــیار زیب ــت بس ــی، طبیع و رو زمین
ــل توجــه اســت. وی اضافــه کــرد:  تاریخــی قاب
بــه اعتقــاد بنــده ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای 
همــکاری بیــن دو کشــور وجــود دارد و شــرکت 
ــل را  ــکاری متقاب ــی هم ــی آمادگ ــای اتریش ه
ــه  ــرژی نهفت ــن ان ــر ای ــاد دارم اگ ــد و اعتق دارن
ــط  ــور و رواب ــط دو کش ــم در رواب ــال کنی را فع
ــده  ــن آین ــت کرنت ــان و ایال ــتان کرم ــن اس بی
ــات  ــای هی ــم. اعض ــش رو داری ــانی پی درخش
اقتصــادی اتریــش همچنیــن بــا اســتاندار 
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کریســتین بنگــر در نشســت فعــاالن اقتصــادی 
ــش  ــادی اتری ــات اقتص ــا هی ــان ب ــتان کرم اس
ــا  ــد م ــزود: دی ــان اف ــی کرم ــاق بازرگان در ات
ــراوان  ــرام ف ــا احت ــوام ب ــکاری ت ــواره هم هم
ــرای  ــی ب ــا فرصت ــا در اینج ــور م ــوده و حض ب
ــعه  ــای توس ــر مبن ــه ب ــای دو جانب ــکاری ه هم
متقابــل و پیشــرفت دو طــرف اســت. وی بیــان 
کــرد: مــا بــه دنبــال توســعه بــا کیفیــت و تبادل 
دانــش هســتیم و مــواردی را در ایــن زمینــه بــه 
ــح  ــم. وی تصری ــه کنی ــم عرض ــی توانی ــما م ش
کــرد: ایــن هیــات بزرگتریــن هیــات اقتصــادی 
اســت کــه تاکنــون بــه خــارج از اتریــش ســفر 
کــرده و یقیــن داریــم مــی توانیــم در همــکاری 
ــت  ــر دس ــورد نظ ــعه م ــه توس ــل ب ــای متقاب ه

ــدا کنیــم. پی
ــت  ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــر  ــی نظی ــوزه های ــت: ح ــش گف ــن اتری کرنت
آالت،  ماشــین  زیســت،  محیــط  انــرژی، 
ــت  ــوب ایال ــع چ ــی و صنای ــات، آی ت تاسیس
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــوی اس ــیار ق ــن بس کرنت
شــما 19 اثــر در ســازمان جهانــی یونســکو ثبت 
ــگری  ــوی گردش ــه ق ــه جاذب ــد ک ــده داری ش
اســت و کرمــان ماننــد ایالــت کرنتــن از مراکــز 
فرهنگــی و تاریخــی متعــددی بهــره مند اســت 
کــه اعتقــاد داریــم ایــن ظرفیــت را مــی تــوان 
در راســتای توســعه هرچــه بیشــتر گردشــگری 
توســعه داد. بنگــر گفــت: در کنــار صنایعــی کــه 
ــتون  ــا و س ــه ه ــی از پای ــد یک ــرده ش ــام ب ن
ــگری  ــوزه گردش ــت ح ــن ایال ــی ای ــای اصل ه

ــن  ــی در ای ــواره کلمات ــوزه هم ــن ح ــت و ای اس
ــت،  ــث کیفی ــه بح ــد ک ــی کنن ــدا م ــا پی معن
ــت. ــات اس ــت خدم ــان و کیفی ــوزش کارکن آم
ــات  ــعه خدم ــوزش و توس ــز آم ــزود: مرک وی اف
گردشــگری در اســتان مــا وجــود دارد و بســیار 
تمایــل داریــم در ایــن زمینــه با شــما همــکاری 
ــم  نزدیــک داشــته باشــیم. وی گفــت: امیدواری
ــن  ــت کرنت ــما در ایال ــک از ش ــده نزدی در آین
میزبانــی کنیــم و همــکاری هــا در اتریــش ادامه 
پیــدا کنــد و وارد مرحلــه همــکاری هــای فعــال 
و تبــادل دانــش فنــی شــود. ســفیر اتریــش در 
ــش  ــت: اتری ــت گف ــن نشس ــز در ای ــران نی ای
ــکاری  ــت هم ــال اس ــش از 170 س ــران بی و ای
ــز را  ــت آمی ــل و موفقی ــرام متقاب ــی از احت حاک
ــه  ــه ب ــدون توج ــد و ب ــی گذارن ــر م ــت س پش
ــا  ــش ب ــران و اتری ــی ای ــای سیاس ــان ه نوس
ــتیفت  ــش اش ــتند. فردری ــل داش ــر تعام یکدیگ
افــزود: اجــازه میزبانــی بــرای مذاکــرات هســته 
ای افتخــار بزرگــی بــرای اتریــش بــود و اعتقــاد 
داریــم جــو مثبــت شــهر ویــن بــرای موفقیــت 
ــوده اســت.  ــر گــذار ب ــن گفــت و گوهــا تاثی ای
ــر  ــکاری ب ــرای هم ــش ب ــرد: اتری ــان ک وی بی
روابــط خویــش بــا ایــران اهمیــت زیــادی قائــل 
اســت و یکــی از نشــانه هــای آن ســفر ریاســت 
جمهــری اتریــش در شــهریور مــاه ســال قبــل 
بــا بزرگتریــن هیــات همــراه در خــارج از کشــور 
ــود. ســفیر اتریــش تصریــح کــرد:  ــه ایــران ب ب
ــی آن  ــه ط ــود ک ــی ب ــیار خوب ــفر بس ــن س ای
مقــام معظــم رهبــری، رئیــس جمهــور اتریش را 

بــه حضــور پذیرفــت و پیــام هــر دو طــرف ایــن 
بــود کــه بــرای ســرمایه گــذاری و صــادارت بــه 

ــران درهــا گشــوده اســت.  ای
ــدی  ــیار ج ــام را بس ــن پی ــا ای ــت: م وی گف
ــار  ــروز چه ــه ام ــا ب ــان ت ــم و از آن زم گرفتی
ــش  ــاورزی اتری ــر کش ــادی و وزی ــات اقتص هی
ــا  ــاد م ــه اعتق ــد و ب ــرده ان ــفر ک ــران س ــه ای ب
ــزرگ اســتفاده نشــده  ظرفیــت هــای بســیار ب
ــان  ــود دارد. وی بی ــور وج ــط دو کش ای در رواب
کــرد: اتریــش در زمینــه هــای مختــف همچــون 
مدیریــت آب، دفــع فاضــاب، گردشــگری، 
ــن  ــی از ای ــوزه های ــی و ح ــداری، آی ت جنگل
قبیــل بســیار موفــق اســت و در زمینــه 
داروســازی و تولیــد ماشــین آالت اتریــش جــزو 
ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ــرفته ب ــورهای پیش کش
ــل  ــت قاب ــران دارای ظرفی ــت: ای ــتیفت گف اش
توجــه نیــروی انســانی تحصیلکــرده و آمــوزش 
ــی  ــی زیرزمین ــع غن ــاال و مناب ــطح ب ــده س دی
ــای  ــا و غن ــیار زیب ــت بس ــی، طبیع و رو زمین
ــل توجــه اســت. وی اضافــه کــرد:  تاریخــی قاب
بــه اعتقــاد بنــده ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای 
همــکاری بیــن دو کشــور وجــود دارد و شــرکت 
ــل را  ــکاری متقاب ــی هم ــی آمادگ ــای اتریش ه
ــه  ــرژی نهفت ــن ان ــر ای ــاد دارم اگ ــد و اعتق دارن
ــط  ــور و رواب ــط دو کش ــم در رواب ــال کنی را فع
ــده  ــن آین ــت کرنت ــان و ایال ــتان کرم ــن اس بی
ــات  ــای هی ــم. اعض ــش رو داری ــانی پی درخش
اقتصــادی اتریــش همچنیــن بــا اســتاندار 
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کریســتین بنگــر در نشســت فعــاالن اقتصــادی 
ــش  ــادی اتری ــات اقتص ــا هی ــان ب ــتان کرم اس
ــا  ــد م ــزود: دی ــان اف ــی کرم ــاق بازرگان در ات
ــراوان  ــرام ف ــا احت ــوام ب ــکاری ت ــواره هم هم
ــرای  ــی ب ــا فرصت ــا در اینج ــور م ــوده و حض ب
ــعه  ــای توس ــر مبن ــه ب ــای دو جانب ــکاری ه هم
متقابــل و پیشــرفت دو طــرف اســت. وی بیــان 
کــرد: مــا بــه دنبــال توســعه بــا کیفیــت و تبادل 
دانــش هســتیم و مــواردی را در ایــن زمینــه بــه 
ــح  ــم. وی تصری ــه کنی ــم عرض ــی توانی ــما م ش
کــرد: ایــن هیــات بزرگتریــن هیــات اقتصــادی 
اســت کــه تاکنــون بــه خــارج از اتریــش ســفر 
کــرده و یقیــن داریــم مــی توانیــم در همــکاری 
ــت  ــر دس ــورد نظ ــعه م ــه توس ــل ب ــای متقاب ه

ــدا کنیــم. پی
ــت  ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــر  ــی نظی ــوزه های ــت: ح ــش گف ــن اتری کرنت
آالت،  ماشــین  زیســت،  محیــط  انــرژی، 
ــت  ــوب ایال ــع چ ــی و صنای ــات، آی ت تاسیس
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــوی اس ــیار ق ــن بس کرنت
شــما 19 اثــر در ســازمان جهانــی یونســکو ثبت 
ــگری  ــوی گردش ــه ق ــه جاذب ــد ک ــده داری ش
اســت و کرمــان ماننــد ایالــت کرنتــن از مراکــز 
فرهنگــی و تاریخــی متعــددی بهــره مند اســت 
کــه اعتقــاد داریــم ایــن ظرفیــت را مــی تــوان 
در راســتای توســعه هرچــه بیشــتر گردشــگری 
توســعه داد. بنگــر گفــت: در کنــار صنایعــی کــه 
ــتون  ــا و س ــه ه ــی از پای ــد یک ــرده ش ــام ب ن
ــگری  ــوزه گردش ــت ح ــن ایال ــی ای ــای اصل ه

ــن  ــی در ای ــواره کلمات ــوزه هم ــن ح ــت و ای اس
ــت،  ــث کیفی ــه بح ــد ک ــی کنن ــدا م ــا پی معن
ــت. ــات اس ــت خدم ــان و کیفی ــوزش کارکن آم
ــات  ــعه خدم ــوزش و توس ــز آم ــزود: مرک وی اف
گردشــگری در اســتان مــا وجــود دارد و بســیار 
تمایــل داریــم در ایــن زمینــه با شــما همــکاری 
ــم  نزدیــک داشــته باشــیم. وی گفــت: امیدواری
ــن  ــت کرنت ــما در ایال ــک از ش ــده نزدی در آین
میزبانــی کنیــم و همــکاری هــا در اتریــش ادامه 
پیــدا کنــد و وارد مرحلــه همــکاری هــای فعــال 
و تبــادل دانــش فنــی شــود. ســفیر اتریــش در 
ــش  ــت: اتری ــت گف ــن نشس ــز در ای ــران نی ای
ــکاری  ــت هم ــال اس ــش از 170 س ــران بی و ای
ــز را  ــت آمی ــل و موفقی ــرام متقاب ــی از احت حاک
ــه  ــه ب ــدون توج ــد و ب ــی گذارن ــر م ــت س پش
ــا  ــش ب ــران و اتری ــی ای ــای سیاس ــان ه نوس
ــتیفت  ــش اش ــتند. فردری ــل داش ــر تعام یکدیگ
افــزود: اجــازه میزبانــی بــرای مذاکــرات هســته 
ای افتخــار بزرگــی بــرای اتریــش بــود و اعتقــاد 
داریــم جــو مثبــت شــهر ویــن بــرای موفقیــت 
ــوده اســت.  ــر گــذار ب ــن گفــت و گوهــا تاثی ای
ــر  ــکاری ب ــرای هم ــش ب ــرد: اتری ــان ک وی بی
روابــط خویــش بــا ایــران اهمیــت زیــادی قائــل 
اســت و یکــی از نشــانه هــای آن ســفر ریاســت 
جمهــری اتریــش در شــهریور مــاه ســال قبــل 
بــا بزرگتریــن هیــات همــراه در خــارج از کشــور 
ــود. ســفیر اتریــش تصریــح کــرد:  ــه ایــران ب ب
ــی آن  ــه ط ــود ک ــی ب ــیار خوب ــفر بس ــن س ای
مقــام معظــم رهبــری، رئیــس جمهــور اتریش را 

بــه حضــور پذیرفــت و پیــام هــر دو طــرف ایــن 
بــود کــه بــرای ســرمایه گــذاری و صــادارت بــه 

ــران درهــا گشــوده اســت.  ای
ــدی  ــیار ج ــام را بس ــن پی ــا ای ــت: م وی گف
ــار  ــروز چه ــه ام ــا ب ــان ت ــم و از آن زم گرفتی
ــش  ــاورزی اتری ــر کش ــادی و وزی ــات اقتص هی
ــا  ــاد م ــه اعتق ــد و ب ــرده ان ــفر ک ــران س ــه ای ب
ــزرگ اســتفاده نشــده  ظرفیــت هــای بســیار ب
ــان  ــود دارد. وی بی ــور وج ــط دو کش ای در رواب
کــرد: اتریــش در زمینــه هــای مختــف همچــون 
مدیریــت آب، دفــع فاضــاب، گردشــگری، 
ــن  ــی از ای ــوزه های ــی و ح ــداری، آی ت جنگل
قبیــل بســیار موفــق اســت و در زمینــه 
داروســازی و تولیــد ماشــین آالت اتریــش جــزو 
ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ــرفته ب ــورهای پیش کش
ــل  ــت قاب ــران دارای ظرفی ــت: ای ــتیفت گف اش
توجــه نیــروی انســانی تحصیلکــرده و آمــوزش 
ــی  ــی زیرزمین ــع غن ــاال و مناب ــطح ب ــده س دی
ــای  ــا و غن ــیار زیب ــت بس ــی، طبیع و رو زمین
ــل توجــه اســت. وی اضافــه کــرد:  تاریخــی قاب
بــه اعتقــاد بنــده ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای 
همــکاری بیــن دو کشــور وجــود دارد و شــرکت 
ــل را  ــکاری متقاب ــی هم ــی آمادگ ــای اتریش ه
ــه  ــرژی نهفت ــن ان ــر ای ــاد دارم اگ ــد و اعتق دارن
ــط  ــور و رواب ــط دو کش ــم در رواب ــال کنی را فع
ــده  ــن آین ــت کرنت ــان و ایال ــتان کرم ــن اس بی
ــات  ــای هی ــم. اعض ــش رو داری ــانی پی درخش
اقتصــادی اتریــش همچنیــن بــا اســتاندار 

ــد. ــو کردن ــت و گ ــدار و گف ــان دی کرم

بزرگترین هیات اقتصادی تاریخ اتریش در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

کریســتین بنگــر در نشســت فعــاالن اقتصــادی 
ــش  ــادی اتری ــات اقتص ــا هی ــان ب ــتان کرم اس
ــا  ــد م ــزود: دی ــان اف ــی کرم ــاق بازرگان در ات
ــراوان  ــرام ف ــا احت ــوام ب ــکاری ت ــواره هم هم
ــرای  ــی ب ــا فرصت ــا در اینج ــور م ــوده و حض ب
ــعه  ــای توس ــر مبن ــه ب ــای دو جانب ــکاری ه هم
متقابــل و پیشــرفت دو طــرف اســت. وی بیــان 
کــرد: مــا بــه دنبــال توســعه بــا کیفیــت و تبادل 
دانــش هســتیم و مــواردی را در ایــن زمینــه بــه 
ــح  ــم. وی تصری ــه کنی ــم عرض ــی توانی ــما م ش
کــرد: ایــن هیــات بزرگتریــن هیــات اقتصــادی 
اســت کــه تاکنــون بــه خــارج از اتریــش ســفر 
کــرده و یقیــن داریــم مــی توانیــم در همــکاری 
ــت  ــر دس ــورد نظ ــعه م ــه توس ــل ب ــای متقاب ه

ــدا کنیــم. پی
ــت  ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــر  ــی نظی ــوزه های ــت: ح ــش گف ــن اتری کرنت
آالت،  ماشــین  زیســت،  محیــط  انــرژی، 
ــت  ــوب ایال ــع چ ــی و صنای ــات، آی ت تاسیس
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــوی اس ــیار ق ــن بس کرنت
شــما 19 اثــر در ســازمان جهانــی یونســکو ثبت 
ــگری  ــوی گردش ــه ق ــه جاذب ــد ک ــده داری ش
اســت و کرمــان ماننــد ایالــت کرنتــن از مراکــز 
فرهنگــی و تاریخــی متعــددی بهــره مند اســت 
کــه اعتقــاد داریــم ایــن ظرفیــت را مــی تــوان 
در راســتای توســعه هرچــه بیشــتر گردشــگری 
توســعه داد. بنگــر گفــت: در کنــار صنایعــی کــه 
ــتون  ــا و س ــه ه ــی از پای ــد یک ــرده ش ــام ب ن
ــگری  ــوزه گردش ــت ح ــن ایال ــی ای ــای اصل ه

ــن  ــی در ای ــواره کلمات ــوزه هم ــن ح ــت و ای اس
ــت،  ــث کیفی ــه بح ــد ک ــی کنن ــدا م ــا پی معن
ــت. ــات اس ــت خدم ــان و کیفی ــوزش کارکن آم
ــات  ــعه خدم ــوزش و توس ــز آم ــزود: مرک وی اف
گردشــگری در اســتان مــا وجــود دارد و بســیار 
تمایــل داریــم در ایــن زمینــه با شــما همــکاری 
ــم  نزدیــک داشــته باشــیم. وی گفــت: امیدواری
ــن  ــت کرنت ــما در ایال ــک از ش ــده نزدی در آین
میزبانــی کنیــم و همــکاری هــا در اتریــش ادامه 
پیــدا کنــد و وارد مرحلــه همــکاری هــای فعــال 
و تبــادل دانــش فنــی شــود. ســفیر اتریــش در 
ــش  ــت: اتری ــت گف ــن نشس ــز در ای ــران نی ای
ــکاری  ــت هم ــال اس ــش از 170 س ــران بی و ای
ــز را  ــت آمی ــل و موفقی ــرام متقاب ــی از احت حاک
ــه  ــه ب ــدون توج ــد و ب ــی گذارن ــر م ــت س پش
ــا  ــش ب ــران و اتری ــی ای ــای سیاس ــان ه نوس
ــتیفت  ــش اش ــتند. فردری ــل داش ــر تعام یکدیگ
افــزود: اجــازه میزبانــی بــرای مذاکــرات هســته 
ای افتخــار بزرگــی بــرای اتریــش بــود و اعتقــاد 
داریــم جــو مثبــت شــهر ویــن بــرای موفقیــت 
ــوده اســت.  ــر گــذار ب ــن گفــت و گوهــا تاثی ای
ــر  ــکاری ب ــرای هم ــش ب ــرد: اتری ــان ک وی بی
روابــط خویــش بــا ایــران اهمیــت زیــادی قائــل 
اســت و یکــی از نشــانه هــای آن ســفر ریاســت 
جمهــری اتریــش در شــهریور مــاه ســال قبــل 
بــا بزرگتریــن هیــات همــراه در خــارج از کشــور 
ــود. ســفیر اتریــش تصریــح کــرد:  ــه ایــران ب ب
ــی آن  ــه ط ــود ک ــی ب ــیار خوب ــفر بس ــن س ای
مقــام معظــم رهبــری، رئیــس جمهــور اتریش را 

بــه حضــور پذیرفــت و پیــام هــر دو طــرف ایــن 
بــود کــه بــرای ســرمایه گــذاری و صــادارت بــه 

ــران درهــا گشــوده اســت.  ای
ــدی  ــیار ج ــام را بس ــن پی ــا ای ــت: م وی گف
ــار  ــروز چه ــه ام ــا ب ــان ت ــم و از آن زم گرفتی
ــش  ــاورزی اتری ــر کش ــادی و وزی ــات اقتص هی
ــا  ــاد م ــه اعتق ــد و ب ــرده ان ــفر ک ــران س ــه ای ب
ــزرگ اســتفاده نشــده  ظرفیــت هــای بســیار ب
ــان  ــود دارد. وی بی ــور وج ــط دو کش ای در رواب
کــرد: اتریــش در زمینــه هــای مختــف همچــون 
مدیریــت آب، دفــع فاضــاب، گردشــگری، 
ــن  ــی از ای ــوزه های ــی و ح ــداری، آی ت جنگل
قبیــل بســیار موفــق اســت و در زمینــه 
داروســازی و تولیــد ماشــین آالت اتریــش جــزو 
ــد.  ــی آی ــاب م ــه حس ــرفته ب ــورهای پیش کش
ــل  ــت قاب ــران دارای ظرفی ــت: ای ــتیفت گف اش
توجــه نیــروی انســانی تحصیلکــرده و آمــوزش 
ــی  ــی زیرزمین ــع غن ــاال و مناب ــطح ب ــده س دی
ــای  ــا و غن ــیار زیب ــت بس ــی، طبیع و رو زمین
ــل توجــه اســت. وی اضافــه کــرد:  تاریخــی قاب
بــه اعتقــاد بنــده ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای 
همــکاری بیــن دو کشــور وجــود دارد و شــرکت 
ــل را  ــکاری متقاب ــی هم ــی آمادگ ــای اتریش ه
ــه  ــرژی نهفت ــن ان ــر ای ــاد دارم اگ ــد و اعتق دارن
ــط  ــور و رواب ــط دو کش ــم در رواب ــال کنی را فع
ــده  ــن آین ــت کرنت ــان و ایال ــتان کرم ــن اس بی
ــات  ــای هی ــم. اعض ــش رو داری ــانی پی درخش
اقتصــادی اتریــش همچنیــن بــا اســتاندار 

ــد. ــو کردن ــت و گ ــدار و گف ــان دی کرم

بزرگترین هیات اقتصادی تاریخ اتریش در کرمان
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ــاالن  ــت فع ــب زاده در نشس ــدی طبی ــید مه س
ــاد،  ــر اقتص ــا وزی ــان ب ــتان کرم ــادی اس اقتص
فرهنــگ و گردشــگری ایالــت کرنتــن اتریــش و 
ــتان  ــادی اس ــد اقتص ــزود: رش ــراه اف ــات هم هی
ــک  ــر ی ــال اخی ــور در 15 س ــه کش ــبت ب نس
درصــد عقــب تــر بــوده و در برنامــه پنــج ســال 
آینــده رشــد مــا بیشــتر خواهــد بــود. وی بیــان 
ــاختی  ــاظ زیرس ــه لح ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ک
فــرودگاه، راه آهــن، آب و بــرق موقعیــت بســیار 
ــی( آن  ــص مل ــد ناخال ــی دارد و GDP)تولی خوب
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــارد دالر اس ــدود 10 میلی ح
17.5 میلیــارد یــورو GDP ایالــت کرتــن اتریــش 

ــل مقایســه نیســت.  ــا ســرزمین کــم قاب ب
ــح  ــان تصری ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
کــرد: درآمــد ســرانه ســه هــزار دالر در ســال بــا 
درآمــد 32 هــزار دالر ســاالنه ایالــت کرنتــن نیــز 
قابــل مقایســه نیســت و بــا پتانســیل و موقعیــت 
ــبتی  ــام نس ــداد و ارق ــن اع ــان ای ــتان کرم اس
ــن  ــرات بی ــاز مذاک ــه آغ ــن نقط ــدارد و همی ن
ــش  ــه بخ ــت: مجموع ــت. وی گف ــرف اس دو ط
ــه  ــان برنام ــتان کرم ــت در اس ــی و دول خصوص
ــد  ــای GDP تولی ــرای ارتق ــه ای ب بلندپروازان
ناخالــص ملی(بــه دو برابــر وضــع فعلــی تنظیــم 
کــرده انــد و ایــن برنامــه را بــا رشــد اقتصــادی 
ــده در  ــال آین ــج س ــاالنه در پن ــد س ۸.5 درص

ــم.  نظــر گرفتــه ای
ــم از  ــی خواهی ــا م ــه داد: م ــب زاده ادام طبی
تجربــه ایالــت کرنتــن در رشــد ســریع صنعتــی 
ــم  ــتفاده کنی ــت اس ــردن صنع ــرفته ک و پیش

ــانی  ــروی انس ــاظ نی ــه لح ــان ب ــتان کرم و اس
تحصیــل کــرده و خصوصــا در مقاطــع تحصیات 
تکمیلــی، بســیار غنــی اســت. وی گفــت: ایالــت 
شــما هــم از تقریبــا همیــن نقطــه یعنــی صنعت 
ــا  ــاه ب ــدت کوت ــی م ــدن و ط ــه مع ــی ب متک
ــه  ــاوری ب ــرد فن ــاال و کارب ــوژی ب ــق تکنول تلفی
رشــد قابــل ماحظــه ای رســیده اســت و انتقــال 
تجربیــات مــی توانــد ایــن مســیر را کوتــاه تــر 

کنــد.
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــکل  ــال ش ــاوری در ح ــای فن ــارک ه ــان و پ بنی
ــز  ــا تمرک ــم ب ــد داری ــزود: قص ــت اف ــری اس گی
بــر دانــش بنیــان بــودن فعالیــت هــا، صنعــت با 
ارزش افــزوده باالتــری در خدمت توســعه اســتان 
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی ــرد. نای ــرار بگی ق
کرمــان گفــت: بــا ایجــاد پــارک هــای فنــاوری و 
پرداختــن بــه دانــش بنیــان شــدن شــرکت هــا 
ســهم صنعــت را از 30 درصــد فعلــی بــه ســطح 
ــه  ــن تجرب ــانیم و ای ــوژی برس ــری از تکنول باالت
شــما در ایــن موقعیــت بســیار کمــک مــی کنــد. 
وی افــزود: بــه نظــر کارشناســان بهتریــن نقطــه 
ایــران بــرای تولیــد انــرژی خورشــیدی، اســتان 
ــرای  ــیعی ب ــیار وس ــه بس ــت و زمین ــان اس کرم

ــرژی خورشــیدی اســت.  فعالیــت هــای ان
پانــل،  کارخانجــات  احــداث  در  گفــت:  وی 
ــه  ــه ب ــا توج ــزات ب ــایر تجهی ــور و س کنورت
ــی از  ــود دارد یک ــه وج ــی ک ــات بزرگ کارخانج
ــد  ــای تجدی ــرژی ه ــکاری ان ــای هم ــه ه زمین
هــای  ایــران سیاســت  در  و  باشــد  پذیــر 

ــرژی  ــتفاده از ان ــرای اس ــی ب ــویقی فراوان تش
هــای پــاک و خریــد انــرژی بــا قیمــت تضمیــن 
ــه  ــب زاده ادام ــود دارد. طبی ــرژی وج ــده ان ش
داد: زمینــه دیگــر همــکاری گردشــگری اســت و 
ایالــت شــما ســرزمین دریاچــه هــا، جنــگل ها و 
ســبزی هــا اســت و اســتان کرمــان چهــار فصــل 
و دارای امکانــات اســت. وی گفــت: جاذبــه هــای 
طبیعــی و فرهنگــی، اماکــن تاریخــی در کرمــان 
ــم  ــی توانی ــول م ــه فص ــت و در هم ــوع اس متن

ــیم.  ــته باش ــگر داش ــادل گردش تب
وی بیــان کــرد: اســتان کرمــان پتانســیل هــای 
فراوانــی بــرای همــکاری بــا کشــور اتریــش دارد 
ــه  ــی در زمین ــای اتریش ــرکت ه ــا ش ــا ب و قب
تولیــد کاغــذ و الیــاف طبیعــی بــا حجــم بیــش 
از یــک میلیــارد یــورو مذاکراتــی داشــتیم امــا 
ــف  ــرات متوق ــن مذاک ــا ای ــم ه ــه دلیــل تحری ب
ــر  ــازی ب ــد آغ ــی توان ــفر م ــن س ــد و ای ش
ــه داد:  ــه مذاکــرات باشــد. طبیــب زاده ادام ادام
ــم در  ــام کردی ــخصا اع ــرات B2B مش در مذاک
زمینــه هــا ییشــتری بویــژه در الکترونیــک، آی 
تــی و آی ســی تــی زمینــه همــکاری را فراهــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــرد و اراده اس ــم ک خواهی
ــل  ــطح قاب ــه س ــود را ب ــوزی خ ــطح تکنول س
قبولــی در دنیــا برســاند. هیــات اقتصــادی ایالت 
ــتان  ــه اس ــفری دو روزه ب ــش در س ــن اتری کرنت
ــره  ــتاندار و مذاک ــا اس ــدار ب ــن دی ــان ضم کرم
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان از ظرفیــت 
ــادی و  ــای اقتص ــه ه ــادی و جاذب ــای اقتص ه

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــگری کرم گردش

40 میلیارد دالر
 سرمایه گذاری در کرمان
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ــاالن  ــت فع ــب زاده در نشس ــدی طبی ــید مه س
ــاد،  ــر اقتص ــا وزی ــان ب ــتان کرم ــادی اس اقتص
فرهنــگ و گردشــگری ایالــت کرنتــن اتریــش و 
ــتان  ــادی اس ــد اقتص ــزود: رش ــراه اف ــات هم هی
ــک  ــر ی ــال اخی ــور در 15 س ــه کش ــبت ب نس
درصــد عقــب تــر بــوده و در برنامــه پنــج ســال 
آینــده رشــد مــا بیشــتر خواهــد بــود. وی بیــان 
ــاختی  ــاظ زیرس ــه لح ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ک
فــرودگاه، راه آهــن، آب و بــرق موقعیــت بســیار 
ــی( آن  ــص مل ــد ناخال ــی دارد و GDP)تولی خوب
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــارد دالر اس ــدود 10 میلی ح
17.5 میلیــارد یــورو GDP ایالــت کرتــن اتریــش 

ــل مقایســه نیســت.  ــا ســرزمین کــم قاب ب
ــح  ــان تصری ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
کــرد: درآمــد ســرانه ســه هــزار دالر در ســال بــا 
درآمــد 32 هــزار دالر ســاالنه ایالــت کرنتــن نیــز 
قابــل مقایســه نیســت و بــا پتانســیل و موقعیــت 
ــبتی  ــام نس ــداد و ارق ــن اع ــان ای ــتان کرم اس
ــن  ــرات بی ــاز مذاک ــه آغ ــن نقط ــدارد و همی ن
ــش  ــه بخ ــت: مجموع ــت. وی گف ــرف اس دو ط
ــه  ــان برنام ــتان کرم ــت در اس ــی و دول خصوص
ــد  ــای GDP تولی ــرای ارتق ــه ای ب بلندپروازان
ناخالــص ملی(بــه دو برابــر وضــع فعلــی تنظیــم 
کــرده انــد و ایــن برنامــه را بــا رشــد اقتصــادی 
ــده در  ــال آین ــج س ــاالنه در پن ــد س ۸.5 درص

ــم.  نظــر گرفتــه ای
ــم از  ــی خواهی ــا م ــه داد: م ــب زاده ادام طبی
تجربــه ایالــت کرنتــن در رشــد ســریع صنعتــی 
ــم  ــتفاده کنی ــت اس ــردن صنع ــرفته ک و پیش

ــانی  ــروی انس ــاظ نی ــه لح ــان ب ــتان کرم و اس
تحصیــل کــرده و خصوصــا در مقاطــع تحصیات 
تکمیلــی، بســیار غنــی اســت. وی گفــت: ایالــت 
شــما هــم از تقریبــا همیــن نقطــه یعنــی صنعت 
ــا  ــاه ب ــدت کوت ــی م ــدن و ط ــه مع ــی ب متک
ــه  ــاوری ب ــرد فن ــاال و کارب ــوژی ب ــق تکنول تلفی
رشــد قابــل ماحظــه ای رســیده اســت و انتقــال 
تجربیــات مــی توانــد ایــن مســیر را کوتــاه تــر 

کنــد.
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــکل  ــال ش ــاوری در ح ــای فن ــارک ه ــان و پ بنی
ــز  ــا تمرک ــم ب ــد داری ــزود: قص ــت اف ــری اس گی
بــر دانــش بنیــان بــودن فعالیــت هــا، صنعــت با 
ارزش افــزوده باالتــری در خدمت توســعه اســتان 
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی ــرد. نای ــرار بگی ق
کرمــان گفــت: بــا ایجــاد پــارک هــای فنــاوری و 
پرداختــن بــه دانــش بنیــان شــدن شــرکت هــا 
ســهم صنعــت را از 30 درصــد فعلــی بــه ســطح 
ــه  ــن تجرب ــانیم و ای ــوژی برس ــری از تکنول باالت
شــما در ایــن موقعیــت بســیار کمــک مــی کنــد. 
وی افــزود: بــه نظــر کارشناســان بهتریــن نقطــه 
ایــران بــرای تولیــد انــرژی خورشــیدی، اســتان 
ــرای  ــیعی ب ــیار وس ــه بس ــت و زمین ــان اس کرم

ــرژی خورشــیدی اســت.  فعالیــت هــای ان
پانــل،  کارخانجــات  احــداث  در  گفــت:  وی 
ــه  ــه ب ــا توج ــزات ب ــایر تجهی ــور و س کنورت
ــی از  ــود دارد یک ــه وج ــی ک ــات بزرگ کارخانج
ــد  ــای تجدی ــرژی ه ــکاری ان ــای هم ــه ه زمین
هــای  ایــران سیاســت  در  و  باشــد  پذیــر 

ــرژی  ــتفاده از ان ــرای اس ــی ب ــویقی فراوان تش
هــای پــاک و خریــد انــرژی بــا قیمــت تضمیــن 
ــه  ــب زاده ادام ــود دارد. طبی ــرژی وج ــده ان ش
داد: زمینــه دیگــر همــکاری گردشــگری اســت و 
ایالــت شــما ســرزمین دریاچــه هــا، جنــگل ها و 
ســبزی هــا اســت و اســتان کرمــان چهــار فصــل 
و دارای امکانــات اســت. وی گفــت: جاذبــه هــای 
طبیعــی و فرهنگــی، اماکــن تاریخــی در کرمــان 
ــم  ــی توانی ــول م ــه فص ــت و در هم ــوع اس متن

ــیم.  ــته باش ــگر داش ــادل گردش تب
وی بیــان کــرد: اســتان کرمــان پتانســیل هــای 
فراوانــی بــرای همــکاری بــا کشــور اتریــش دارد 
ــه  ــی در زمین ــای اتریش ــرکت ه ــا ش ــا ب و قب
تولیــد کاغــذ و الیــاف طبیعــی بــا حجــم بیــش 
از یــک میلیــارد یــورو مذاکراتــی داشــتیم امــا 
ــف  ــرات متوق ــن مذاک ــا ای ــم ه ــه دلیــل تحری ب
ــر  ــازی ب ــد آغ ــی توان ــفر م ــن س ــد و ای ش
ــه داد:  ــه مذاکــرات باشــد. طبیــب زاده ادام ادام
ــم در  ــام کردی ــخصا اع ــرات B2B مش در مذاک
زمینــه هــا ییشــتری بویــژه در الکترونیــک، آی 
تــی و آی ســی تــی زمینــه همــکاری را فراهــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــرد و اراده اس ــم ک خواهی
ــل  ــطح قاب ــه س ــود را ب ــوزی خ ــطح تکنول س
قبولــی در دنیــا برســاند. هیــات اقتصــادی ایالت 
ــتان  ــه اس ــفری دو روزه ب ــش در س ــن اتری کرنت
ــره  ــتاندار و مذاک ــا اس ــدار ب ــن دی ــان ضم کرم
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان از ظرفیــت 
ــادی و  ــای اقتص ــه ه ــادی و جاذب ــای اقتص ه

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــگری کرم گردش

40 میلیارد دالر
 سرمایه گذاری در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــاالن  ــت فع ــب زاده در نشس ــدی طبی ــید مه س
ــاد،  ــر اقتص ــا وزی ــان ب ــتان کرم ــادی اس اقتص
فرهنــگ و گردشــگری ایالــت کرنتــن اتریــش و 
ــتان  ــادی اس ــد اقتص ــزود: رش ــراه اف ــات هم هی
ــک  ــر ی ــال اخی ــور در 15 س ــه کش ــبت ب نس
درصــد عقــب تــر بــوده و در برنامــه پنــج ســال 
آینــده رشــد مــا بیشــتر خواهــد بــود. وی بیــان 
ــاختی  ــاظ زیرس ــه لح ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ک
فــرودگاه، راه آهــن، آب و بــرق موقعیــت بســیار 
ــی( آن  ــص مل ــد ناخال ــی دارد و GDP)تولی خوب
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــارد دالر اس ــدود 10 میلی ح
17.5 میلیــارد یــورو GDP ایالــت کرتــن اتریــش 

ــل مقایســه نیســت.  ــا ســرزمین کــم قاب ب
ــح  ــان تصری ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
کــرد: درآمــد ســرانه ســه هــزار دالر در ســال بــا 
درآمــد 32 هــزار دالر ســاالنه ایالــت کرنتــن نیــز 
قابــل مقایســه نیســت و بــا پتانســیل و موقعیــت 
ــبتی  ــام نس ــداد و ارق ــن اع ــان ای ــتان کرم اس
ــن  ــرات بی ــاز مذاک ــه آغ ــن نقط ــدارد و همی ن
ــش  ــه بخ ــت: مجموع ــت. وی گف ــرف اس دو ط
ــه  ــان برنام ــتان کرم ــت در اس ــی و دول خصوص
ــد  ــای GDP تولی ــرای ارتق ــه ای ب بلندپروازان
ناخالــص ملی(بــه دو برابــر وضــع فعلــی تنظیــم 
کــرده انــد و ایــن برنامــه را بــا رشــد اقتصــادی 
ــده در  ــال آین ــج س ــاالنه در پن ــد س ۸.5 درص

ــم.  نظــر گرفتــه ای
ــم از  ــی خواهی ــا م ــه داد: م ــب زاده ادام طبی
تجربــه ایالــت کرنتــن در رشــد ســریع صنعتــی 
ــم  ــتفاده کنی ــت اس ــردن صنع ــرفته ک و پیش

ــانی  ــروی انس ــاظ نی ــه لح ــان ب ــتان کرم و اس
تحصیــل کــرده و خصوصــا در مقاطــع تحصیات 
تکمیلــی، بســیار غنــی اســت. وی گفــت: ایالــت 
شــما هــم از تقریبــا همیــن نقطــه یعنــی صنعت 
ــا  ــاه ب ــدت کوت ــی م ــدن و ط ــه مع ــی ب متک
ــه  ــاوری ب ــرد فن ــاال و کارب ــوژی ب ــق تکنول تلفی
رشــد قابــل ماحظــه ای رســیده اســت و انتقــال 
تجربیــات مــی توانــد ایــن مســیر را کوتــاه تــر 

کنــد.
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــکل  ــال ش ــاوری در ح ــای فن ــارک ه ــان و پ بنی
ــز  ــا تمرک ــم ب ــد داری ــزود: قص ــت اف ــری اس گی
بــر دانــش بنیــان بــودن فعالیــت هــا، صنعــت با 
ارزش افــزوده باالتــری در خدمت توســعه اســتان 
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی ــرد. نای ــرار بگی ق
کرمــان گفــت: بــا ایجــاد پــارک هــای فنــاوری و 
پرداختــن بــه دانــش بنیــان شــدن شــرکت هــا 
ســهم صنعــت را از 30 درصــد فعلــی بــه ســطح 
ــه  ــن تجرب ــانیم و ای ــوژی برس ــری از تکنول باالت
شــما در ایــن موقعیــت بســیار کمــک مــی کنــد. 
وی افــزود: بــه نظــر کارشناســان بهتریــن نقطــه 
ایــران بــرای تولیــد انــرژی خورشــیدی، اســتان 
ــرای  ــیعی ب ــیار وس ــه بس ــت و زمین ــان اس کرم

ــرژی خورشــیدی اســت.  فعالیــت هــای ان
پانــل،  کارخانجــات  احــداث  در  گفــت:  وی 
ــه  ــه ب ــا توج ــزات ب ــایر تجهی ــور و س کنورت
ــی از  ــود دارد یک ــه وج ــی ک ــات بزرگ کارخانج
ــد  ــای تجدی ــرژی ه ــکاری ان ــای هم ــه ه زمین
هــای  ایــران سیاســت  در  و  باشــد  پذیــر 

ــرژی  ــتفاده از ان ــرای اس ــی ب ــویقی فراوان تش
هــای پــاک و خریــد انــرژی بــا قیمــت تضمیــن 
ــه  ــب زاده ادام ــود دارد. طبی ــرژی وج ــده ان ش
داد: زمینــه دیگــر همــکاری گردشــگری اســت و 
ایالــت شــما ســرزمین دریاچــه هــا، جنــگل ها و 
ســبزی هــا اســت و اســتان کرمــان چهــار فصــل 
و دارای امکانــات اســت. وی گفــت: جاذبــه هــای 
طبیعــی و فرهنگــی، اماکــن تاریخــی در کرمــان 
ــم  ــی توانی ــول م ــه فص ــت و در هم ــوع اس متن

ــیم.  ــته باش ــگر داش ــادل گردش تب
وی بیــان کــرد: اســتان کرمــان پتانســیل هــای 
فراوانــی بــرای همــکاری بــا کشــور اتریــش دارد 
ــه  ــی در زمین ــای اتریش ــرکت ه ــا ش ــا ب و قب
تولیــد کاغــذ و الیــاف طبیعــی بــا حجــم بیــش 
از یــک میلیــارد یــورو مذاکراتــی داشــتیم امــا 
ــف  ــن مذاکــرات متوق ــا ای ــم ه ــه دلیــل تحری ب
ــر  ــازی ب ــد آغ ــی توان ــفر م ــن س ــد و ای ش
ــه داد:  ــه مذاکــرات باشــد. طبیــب زاده ادام ادام
ــم در  ــام کردی ــخصا اع ــرات B2B مش در مذاک
زمینــه هــا ییشــتری بویــژه در الکترونیــک، آی 
تــی و آی ســی تــی زمینــه همــکاری را فراهــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــرد و اراده اس ــم ک خواهی
ــل  ــطح قاب ــه س ــود را ب ــوزی خ ــطح تکنول س
قبولــی در دنیــا برســاند. هیــات اقتصــادی ایالت 
ــتان  ــه اس ــفری دو روزه ب ــش در س ــن اتری کرنت
ــره  ــتاندار و مذاک ــا اس ــدار ب ــن دی ــان ضم کرم
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان از ظرفیــت 
ــادی و  ــای اقتص ــه ه ــادی و جاذب ــای اقتص ه

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــگری کرم گردش
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ــاالن  ــت فع ــب زاده در نشس ــدی طبی ــید مه س
ــاد،  ــر اقتص ــا وزی ــان ب ــتان کرم ــادی اس اقتص
فرهنــگ و گردشــگری ایالــت کرنتــن اتریــش و 
ــتان  ــادی اس ــد اقتص ــزود: رش ــراه اف ــات هم هی
ــک  ــر ی ــال اخی ــور در 15 س ــه کش ــبت ب نس
درصــد عقــب تــر بــوده و در برنامــه پنــج ســال 
آینــده رشــد مــا بیشــتر خواهــد بــود. وی بیــان 
ــاختی  ــاظ زیرس ــه لح ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ک
فــرودگاه، راه آهــن، آب و بــرق موقعیــت بســیار 
ــی( آن  ــص مل ــد ناخال ــی دارد و GDP)تولی خوب
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــارد دالر اس ــدود 10 میلی ح
17.5 میلیــارد یــورو GDP ایالــت کرتــن اتریــش 

ــل مقایســه نیســت.  ــا ســرزمین کــم قاب ب
ــح  ــان تصری ــی کرم ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
کــرد: درآمــد ســرانه ســه هــزار دالر در ســال بــا 
درآمــد 32 هــزار دالر ســاالنه ایالــت کرنتــن نیــز 
قابــل مقایســه نیســت و بــا پتانســیل و موقعیــت 
ــبتی  ــام نس ــداد و ارق ــن اع ــان ای ــتان کرم اس
ــن  ــرات بی ــاز مذاک ــه آغ ــن نقط ــدارد و همی ن
ــش  ــه بخ ــت: مجموع ــت. وی گف ــرف اس دو ط
ــه  ــان برنام ــتان کرم ــت در اس ــی و دول خصوص
ــد  ــای GDP تولی ــرای ارتق ــه ای ب بلندپروازان
ناخالــص ملی(بــه دو برابــر وضــع فعلــی تنظیــم 
کــرده انــد و ایــن برنامــه را بــا رشــد اقتصــادی 
ــده در  ــال آین ــج س ــاالنه در پن ــد س ۸.5 درص

ــم.  نظــر گرفتــه ای
ــم از  ــی خواهی ــا م ــه داد: م ــب زاده ادام طبی
تجربــه ایالــت کرنتــن در رشــد ســریع صنعتــی 
ــم  ــتفاده کنی ــت اس ــردن صنع ــرفته ک و پیش

ــانی  ــروی انس ــاظ نی ــه لح ــان ب ــتان کرم و اس
تحصیــل کــرده و خصوصــا در مقاطــع تحصیات 
تکمیلــی، بســیار غنــی اســت. وی گفــت: ایالــت 
شــما هــم از تقریبــا همیــن نقطــه یعنــی صنعت 
ــا  ــاه ب ــدت کوت ــی م ــدن و ط ــه مع ــی ب متک
ــه  ــاوری ب ــرد فن ــاال و کارب ــوژی ب ــق تکنول تلفی
رشــد قابــل ماحظــه ای رســیده اســت و انتقــال 
تجربیــات مــی توانــد ایــن مســیر را کوتــاه تــر 

کنــد.
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــکل  ــال ش ــاوری در ح ــای فن ــارک ه ــان و پ بنی
ــز  ــا تمرک ــم ب ــد داری ــزود: قص ــت اف ــری اس گی
بــر دانــش بنیــان بــودن فعالیــت هــا، صنعــت با 
ارزش افــزوده باالتــری در خدمت توســعه اســتان 
ــی  ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی ــرد. نای ــرار بگی ق
کرمــان گفــت: بــا ایجــاد پــارک هــای فنــاوری و 
پرداختــن بــه دانــش بنیــان شــدن شــرکت هــا 
ســهم صنعــت را از 30 درصــد فعلــی بــه ســطح 
ــه  ــن تجرب ــانیم و ای ــوژی برس ــری از تکنول باالت
شــما در ایــن موقعیــت بســیار کمــک مــی کنــد. 
وی افــزود: بــه نظــر کارشناســان بهتریــن نقطــه 
ایــران بــرای تولیــد انــرژی خورشــیدی، اســتان 
ــرای  ــیعی ب ــیار وس ــه بس ــت و زمین ــان اس کرم

ــرژی خورشــیدی اســت.  فعالیــت هــای ان
پانــل،  کارخانجــات  احــداث  در  گفــت:  وی 
ــه  ــه ب ــا توج ــزات ب ــایر تجهی ــور و س کنورت
ــی از  ــود دارد یک ــه وج ــی ک ــات بزرگ کارخانج
ــد  ــای تجدی ــرژی ه ــکاری ان ــای هم ــه ه زمین
هــای  ایــران سیاســت  در  و  باشــد  پذیــر 

ــرژی  ــتفاده از ان ــرای اس ــی ب ــویقی فراوان تش
هــای پــاک و خریــد انــرژی بــا قیمــت تضمیــن 
ــه  ــب زاده ادام ــود دارد. طبی ــرژی وج ــده ان ش
داد: زمینــه دیگــر همــکاری گردشــگری اســت و 
ایالــت شــما ســرزمین دریاچــه هــا، جنــگل ها و 
ســبزی هــا اســت و اســتان کرمــان چهــار فصــل 
و دارای امکانــات اســت. وی گفــت: جاذبــه هــای 
طبیعــی و فرهنگــی، اماکــن تاریخــی در کرمــان 
ــم  ــی توانی ــول م ــه فص ــت و در هم ــوع اس متن

ــیم.  ــته باش ــگر داش ــادل گردش تب
وی بیــان کــرد: اســتان کرمــان پتانســیل هــای 
فراوانــی بــرای همــکاری بــا کشــور اتریــش دارد 
ــه  ــی در زمین ــای اتریش ــرکت ه ــا ش ــا ب و قب
تولیــد کاغــذ و الیــاف طبیعــی بــا حجــم بیــش 
از یــک میلیــارد یــورو مذاکراتــی داشــتیم امــا 
ــف  ــرات متوق ــن مذاک ــا ای ــم ه ــه دلیــل تحری ب
ــر  ــازی ب ــد آغ ــی توان ــفر م ــن س ــد و ای ش
ــه داد:  ــه مذاکــرات باشــد. طبیــب زاده ادام ادام
ــم در  ــام کردی ــخصا اع ــرات B2B مش در مذاک
زمینــه هــا ییشــتری بویــژه در الکترونیــک، آی 
تــی و آی ســی تــی زمینــه همــکاری را فراهــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــرد و اراده اس ــم ک خواهی
ــل  ــطح قاب ــه س ــود را ب ــوزی خ ــطح تکنول س
قبولــی در دنیــا برســاند. هیــات اقتصــادی ایالت 
ــتان  ــه اس ــفری دو روزه ب ــش در س ــن اتری کرنت
ــره  ــتاندار و مذاک ــا اس ــدار ب ــن دی ــان ضم کرم
بــا فعــاالن بخــش خصوصــی اســتان از ظرفیــت 
ــادی و  ــای اقتص ــه ه ــادی و جاذب ــای اقتص ه

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــگری کرم گردش

40 میلیارد دالر
 سرمایه گذاری در کرمان
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ــر  ــم وزی ــا حک ــوت ب ــا فت ــدس محمدرض مهن
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوان مع ــه عن ــور ب کش
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
ــی  ــا رحمان ــم عبدالرض ــد. در حک ــوب ش منص
ــت:  ــده اس ــوت آم ــا فت ــه محمدرض ــی ب  فضل
ــان  ــرم کرم ــتاندار محت ــنهاد اس ــه پیش ــا ب بن
و بــا توجــه بــه تائیــد معاونیــن توســعه 
مدیریــت و منابــع و هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منطقــه ای وزارت کشــور بــه موجــب 
ایــن حکــم بــه ســمت معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
منصــوب مــی شــوید. وزیــر کشــور ادامــه داد: 
ــاد  ــت ایج ــاش در جه ــن ت ــت ضم ــد اس امی
هماهنگــی و تعامــل بــا کلیــه نهادهــا، ســازمانها 

و دســتگاه هــای کشــوری و لشــکری اســتان و 
بهــره گیــری از اســتعدادها و توانمنــدی نیروهای 
الیــق، دلســوز و کارآمــد در پیشــبرد اهــداف و 
ــد و وزارت  ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــت ه سیاس
متبــوع و نیــز خدمــت رســانی هرچــه بیشــتر 
ــید.  ــق باش ــتان موف ــریف اس ــردم ش ــه م ب
توفیــق روز افزونتــان را در جهــت پیشــبرد 
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی ایــران تحــت منویــات و فرامیــن رهبــر 
ــت اهلل  ــرت آی ــامی حض ــاب اس ــم انق معظ
ــی( از درگاه  ــه العال ــه ای )مدظل ــی خامن العظم

ــوت  ــتارم. فت ــال خواس ــادر متع ــروردگار ق پ
پیــش از ایــن سرپرســت معاونــت توســعه 
ــان  ــع انســانی اســتانداری کرم ــت و مناب مدیری
ــتانداری  ــد اس ــارت جدی ــاس چ ــه براس ــود ک ب

ــد. ــوب ش ــمت منص ــن س ــه ای ب

فرمانــدار بــم گفــت: مرمــت و نگهــداری بناهــای 
تاریخــی شهرســتان در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت. رضــا اشــک در حاشــیه بازدیــد از برخــی 
ــم افــزود: در رابطــه  ــار تاریخــی شهرســتان ب آث
بــا 72 اثــر تاریخــی موجــود در ایــن شهرســتان 
دو هــدف کــه یکــی حفــظ و نگهــداری و دیگــری 
مرمــت بناهاســت را دنبــال مــی کنیــم. وی گفت: 
در ایــن رابطــه اتــاق فکــر بــا حضــور متخصصــان 
ــده  ــکیل ش ــتان تش ــاری شهرس ــاتید معم و اس
ــرای  ــری ب ــف کارب ــتفاده و تعری ــت. وی اس اس
ــدت در  ــد م ــدف بلن ــر ه ــا را دیگ ــی بناه برخ
جهــت رونق گردشــگری بیــان و خاطرنشــان کرد: 
وجــود آثــار متعــدد بــا محوریــت ارگ بــم باعــث 
ــی  ــم طوالن ــگران در ب ــت گردش ــود اقام ــی ش م
ــای  ــد از بن ــم در بازدی ــدار ب ــود. فرمان ــر ش ت
ــه  ــن مجموع ــاد، ای ــم آب ــک رحی ــی کوش تاریخ
ــرد و  ــف ک ــابقه توصی ــا س ــی و ب ــری تاریخ را اث
ــا  ــه ام ــی از زلزل ــیب دیدگ ــم آس ــت: علیرغ گف
برخــی کارهــای مرمتــی بــر روی ایــن اثــر انجــام 
شــده اســت. بــه گفتــه علــی قمــری کارشــناس 
ــم  ــک رحی ــم، کوش ــی ب ــگاه جهان ــاری پای معم
ــه دوره صفاریــان و اوایــل اســام  ــاد مربــوط ب آب
ــه عنــوان تفرجــگاه حاکــم  ــوده کــه معمــوال ب ب
کرمــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفت و وســط 
یــک چهــار بــاغ تاریخــی بــا وســعت حدود ســه 

ــم  ــک رحی ــت. کوش ــته اس ــود داش ــار وج هکت
آبــاد در فاصلــه ســه کیلومتــری از ارگ قدیــم بم 
واقــع شــده اســت. ارگ تاریخــی بــم کــه بخــش 

از  زیــادی  هــای 
ــه  ــر زلزل ــر اث آن ب
ایــن   ۸2 ســال 

ــت  ــان در دس ــز همچن ــد نی ــیب دی ــهر آس ش
بازســازی و مرمــت اســت و نــوروز امســال میزبان 

ــود. ــگران ب ــادی از گردش ــمار زی ش

میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
اســتان کرمــان گفــت: تنهــا نماینــده ایــران در 
نشســت گردشــگری گــروه D۸ ترکیــه، معــاون 

گردشــگری ایــن اداره کل اســت. 
ــت  ــن نشس ــزود: ای ــی اف ــدی افضل محمدمه
ــا  ــه و ب ــوزان ترکی ــهر تراب ــگری در ش گردش
موضــوع توســعه گردشــگری روســتایی برگــزار 

ــود.  ــی ش م
ــگری اداره کل  ــاون گردش ــرد: مع ــار ک وی اظه

میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــازمان  ــده س ــوان نماین ــه عن ــان ب ــتان کرم اس
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــت  ــن نشس ــران در ای ــامی ای ــوری اس جمه

شــرکت مــی کنــد.
میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کرمــان 
گفــت: گــروه D ۸پانزدهــم ژوئــن 1997 از 
ــت  ــام موجودی ــتامبول اع ــه اس ــق بیانی طری
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــورهای جمه ــرد و کش ک
اندونــزی،  بنــگادش،  پاکســتان،  ترکیــه، 
ــروه  ــن گ ــای ای ــه اعض ــر و نیجری ــزی، مص مال
 D۸ گــروه  اعضــای  افــزود:  وی  هســتند. 
کشــورهای مســلمان در حــال توســعه هســتند 
ــای  ــان ه ــه پیم ــع از جمل ــروه در واق ــن گ و ای
منطقــه ای اســت کــه بــه منظــور ایجــاد روابــط 
مســتحکم اقتصــادی بیــن کشــورهای در حــال 
توســعه اســامی و تقویــت نفــوذ ایــن کشــورها 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــای جهان در بازاره

انتصاب معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان

کرمان تنها نماینده ایران در نشست 
گروه D 8 ترکیه

مرمت بناهای تاریخی بم در دستور کار
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ــر  ــم وزی ــا حک ــوت ب ــا فت ــدس محمدرض مهن
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوان مع ــه عن ــور ب کش
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
ــی  ــا رحمان ــم عبدالرض ــد. در حک ــوب ش منص
ــت:  ــده اس ــوت آم ــا فت ــه محمدرض ــی ب  فضل
ــان  ــرم کرم ــتاندار محت ــنهاد اس ــه پیش ــا ب بن
و بــا توجــه بــه تائیــد معاونیــن توســعه 
مدیریــت و منابــع و هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منطقــه ای وزارت کشــور بــه موجــب 
ایــن حکــم بــه ســمت معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
منصــوب مــی شــوید. وزیــر کشــور ادامــه داد: 
ــاد  ــت ایج ــاش در جه ــن ت ــت ضم ــد اس امی
هماهنگــی و تعامــل بــا کلیــه نهادهــا، ســازمانها 

و دســتگاه هــای کشــوری و لشــکری اســتان و 
بهــره گیــری از اســتعدادها و توانمنــدی نیروهای 
الیــق، دلســوز و کارآمــد در پیشــبرد اهــداف و 
ــد و وزارت  ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــت ه سیاس
متبــوع و نیــز خدمــت رســانی هرچــه بیشــتر 
ــید.  ــق باش ــتان موف ــریف اس ــردم ش ــه م ب
توفیــق روز افزونتــان را در جهــت پیشــبرد 
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی ایــران تحــت منویــات و فرامیــن رهبــر 
ــت اهلل  ــرت آی ــامی حض ــاب اس ــم انق معظ
ــی( از درگاه  ــه العال ــه ای )مدظل ــی خامن العظم

ــوت  ــتارم. فت ــال خواس ــادر متع ــروردگار ق پ
پیــش از ایــن سرپرســت معاونــت توســعه 
ــان  ــع انســانی اســتانداری کرم ــت و مناب مدیری
ــتانداری  ــد اس ــارت جدی ــاس چ ــه براس ــود ک ب

ــد. ــوب ش ــمت منص ــن س ــه ای ب

فرمانــدار بــم گفــت: مرمــت و نگهــداری بناهــای 
تاریخــی شهرســتان در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت. رضــا اشــک در حاشــیه بازدیــد از برخــی 
ــم افــزود: در رابطــه  ــار تاریخــی شهرســتان ب آث
بــا 72 اثــر تاریخــی موجــود در ایــن شهرســتان 
دو هــدف کــه یکــی حفــظ و نگهــداری و دیگــری 
مرمــت بناهاســت را دنبــال مــی کنیــم. وی گفت: 
در ایــن رابطــه اتــاق فکــر بــا حضــور متخصصــان 
ــده  ــکیل ش ــتان تش ــاری شهرس ــاتید معم و اس
ــرای  ــری ب ــف کارب ــتفاده و تعری ــت. وی اس اس
ــدت در  ــد م ــدف بلن ــر ه ــا را دیگ ــی بناه برخ
جهــت رونق گردشــگری بیــان و خاطرنشــان کرد: 
وجــود آثــار متعــدد بــا محوریــت ارگ بــم باعــث 
ــی  ــم طوالن ــگران در ب ــت گردش ــود اقام ــی ش م
ــای  ــد از بن ــم در بازدی ــدار ب ــود. فرمان ــر ش ت
ــه  ــن مجموع ــاد، ای ــم آب ــک رحی ــی کوش تاریخ
ــرد و  ــف ک ــابقه توصی ــا س ــی و ب ــری تاریخ را اث
ــا  ــه ام ــی از زلزل ــیب دیدگ ــم آس ــت: علیرغ گف
برخــی کارهــای مرمتــی بــر روی ایــن اثــر انجــام 
شــده اســت. بــه گفتــه علــی قمــری کارشــناس 
ــم  ــک رحی ــم، کوش ــی ب ــگاه جهان ــاری پای معم
ــه دوره صفاریــان و اوایــل اســام  ــاد مربــوط ب آب
ــه عنــوان تفرجــگاه حاکــم  ــوده کــه معمــوال ب ب
کرمــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفت و وســط 
یــک چهــار بــاغ تاریخــی بــا وســعت حدود ســه 

ــم  ــک رحی ــت. کوش ــته اس ــود داش ــار وج هکت
آبــاد در فاصلــه ســه کیلومتــری از ارگ قدیــم بم 
واقــع شــده اســت. ارگ تاریخــی بــم کــه بخــش 

از  زیــادی  هــای 
ــه  ــر زلزل ــر اث آن ب
ایــن   ۸2 ســال 

ــت  ــان در دس ــز همچن ــد نی ــیب دی ــهر آس ش
بازســازی و مرمــت اســت و نــوروز امســال میزبان 

ــود. ــگران ب ــادی از گردش ــمار زی ش

میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
اســتان کرمــان گفــت: تنهــا نماینــده ایــران در 
نشســت گردشــگری گــروه D۸ ترکیــه، معــاون 

گردشــگری ایــن اداره کل اســت. 
ــت  ــن نشس ــزود: ای ــی اف ــدی افضل محمدمه
ــا  ــه و ب ــوزان ترکی ــهر تراب ــگری در ش گردش
موضــوع توســعه گردشــگری روســتایی برگــزار 

ــود.  ــی ش م
ــگری اداره کل  ــاون گردش ــرد: مع ــار ک وی اظه

میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــازمان  ــده س ــوان نماین ــه عن ــان ب ــتان کرم اس
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــت  ــن نشس ــران در ای ــامی ای ــوری اس جمه

شــرکت مــی کنــد.
میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کرمــان 
گفــت: گــروه D ۸پانزدهــم ژوئــن 1997 از 
ــت  ــام موجودی ــتامبول اع ــه اس ــق بیانی طری
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــورهای جمه ــرد و کش ک
اندونــزی،  بنــگادش،  پاکســتان،  ترکیــه، 
ــروه  ــن گ ــای ای ــه اعض ــر و نیجری ــزی، مص مال
 D۸ گــروه  اعضــای  افــزود:  وی  هســتند. 
کشــورهای مســلمان در حــال توســعه هســتند 
ــای  ــان ه ــه پیم ــع از جمل ــروه در واق ــن گ و ای
منطقــه ای اســت کــه بــه منظــور ایجــاد روابــط 
مســتحکم اقتصــادی بیــن کشــورهای در حــال 
توســعه اســامی و تقویــت نفــوذ ایــن کشــورها 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــای جهان در بازاره

انتصاب معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان
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ــر  ــم وزی ــا حک ــوت ب ــا فت ــدس محمدرض مهن
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوان مع ــه عن ــور ب کش
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
ــی  ــا رحمان ــم عبدالرض ــد. در حک ــوب ش منص
ــت:  ــده اس ــوت آم ــا فت ــه محمدرض ــی ب  فضل
ــان  ــرم کرم ــتاندار محت ــنهاد اس ــه پیش ــا ب بن
و بــا توجــه بــه تائیــد معاونیــن توســعه 
مدیریــت و منابــع و هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منطقــه ای وزارت کشــور بــه موجــب 
ایــن حکــم بــه ســمت معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
منصــوب مــی شــوید. وزیــر کشــور ادامــه داد: 
ــاد  ــت ایج ــاش در جه ــن ت ــت ضم ــد اس امی
هماهنگــی و تعامــل بــا کلیــه نهادهــا، ســازمانها 

و دســتگاه هــای کشــوری و لشــکری اســتان و 
بهــره گیــری از اســتعدادها و توانمنــدی نیروهای 
الیــق، دلســوز و کارآمــد در پیشــبرد اهــداف و 
ــد و وزارت  ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــت ه سیاس
متبــوع و نیــز خدمــت رســانی هرچــه بیشــتر 
ــید.  ــق باش ــتان موف ــریف اس ــردم ش ــه م ب
توفیــق روز افزونتــان را در جهــت پیشــبرد 
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی ایــران تحــت منویــات و فرامیــن رهبــر 
ــت اهلل  ــرت آی ــامی حض ــاب اس ــم انق معظ
ــی( از درگاه  ــه العال ــه ای )مدظل ــی خامن العظم

ــوت  ــتارم. فت ــال خواس ــادر متع ــروردگار ق پ
پیــش از ایــن سرپرســت معاونــت توســعه 
ــان  ــع انســانی اســتانداری کرم ــت و مناب مدیری
ــتانداری  ــد اس ــارت جدی ــاس چ ــه براس ــود ک ب

ــد. ــوب ش ــمت منص ــن س ــه ای ب

فرمانــدار بــم گفــت: مرمــت و نگهــداری بناهــای 
تاریخــی شهرســتان در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت. رضــا اشــک در حاشــیه بازدیــد از برخــی 
ــم افــزود: در رابطــه  ــار تاریخــی شهرســتان ب آث
بــا 72 اثــر تاریخــی موجــود در ایــن شهرســتان 
دو هــدف کــه یکــی حفــظ و نگهــداری و دیگــری 
مرمــت بناهاســت را دنبــال مــی کنیــم. وی گفت: 
در ایــن رابطــه اتــاق فکــر بــا حضــور متخصصــان 
ــده  ــکیل ش ــتان تش ــاری شهرس ــاتید معم و اس
ــرای  ــری ب ــف کارب ــتفاده و تعری ــت. وی اس اس
ــدت در  ــد م ــدف بلن ــر ه ــا را دیگ ــی بناه برخ
جهــت رونق گردشــگری بیــان و خاطرنشــان کرد: 
وجــود آثــار متعــدد بــا محوریــت ارگ بــم باعــث 
ــی  ــم طوالن ــگران در ب ــت گردش ــود اقام ــی ش م
ــای  ــد از بن ــم در بازدی ــدار ب ــود. فرمان ــر ش ت
ــه  ــن مجموع ــاد، ای ــم آب ــک رحی ــی کوش تاریخ
ــرد و  ــف ک ــابقه توصی ــا س ــی و ب ــری تاریخ را اث
ــا  ــه ام ــی از زلزل ــیب دیدگ ــم آس ــت: علیرغ گف
برخــی کارهــای مرمتــی بــر روی ایــن اثــر انجــام 
شــده اســت. بــه گفتــه علــی قمــری کارشــناس 
ــم  ــک رحی ــم، کوش ــی ب ــگاه جهان ــاری پای معم
ــه دوره صفاریــان و اوایــل اســام  ــاد مربــوط ب آب
ــه عنــوان تفرجــگاه حاکــم  ــوده کــه معمــوال ب ب
کرمــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفت و وســط 
یــک چهــار بــاغ تاریخــی بــا وســعت حدود ســه 

ــم  ــک رحی ــت. کوش ــته اس ــود داش ــار وج هکت
آبــاد در فاصلــه ســه کیلومتــری از ارگ قدیــم بم 
واقــع شــده اســت. ارگ تاریخــی بــم کــه بخــش 

از  زیــادی  هــای 
ــه  ــر زلزل ــر اث آن ب
ایــن   ۸2 ســال 

ــت  ــان در دس ــز همچن ــد نی ــیب دی ــهر آس ش
بازســازی و مرمــت اســت و نــوروز امســال میزبان 

ــود. ــگران ب ــادی از گردش ــمار زی ش

میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
اســتان کرمــان گفــت: تنهــا نماینــده ایــران در 
نشســت گردشــگری گــروه D۸ ترکیــه، معــاون 

گردشــگری ایــن اداره کل اســت. 
ــت  ــن نشس ــزود: ای ــی اف ــدی افضل محمدمه
ــا  ــه و ب ــوزان ترکی ــهر تراب ــگری در ش گردش
موضــوع توســعه گردشــگری روســتایی برگــزار 

ــود.  ــی ش م
ــگری اداره کل  ــاون گردش ــرد: مع ــار ک وی اظه

میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــازمان  ــده س ــوان نماین ــه عن ــان ب ــتان کرم اس
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــت  ــن نشس ــران در ای ــامی ای ــوری اس جمه

شــرکت مــی کنــد.
میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کرمــان 
گفــت: گــروه D ۸پانزدهــم ژوئــن 1997 از 
ــت  ــام موجودی ــتامبول اع ــه اس ــق بیانی طری
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــورهای جمه ــرد و کش ک
اندونــزی،  بنــگادش،  پاکســتان،  ترکیــه، 
ــروه  ــن گ ــای ای ــه اعض ــر و نیجری ــزی، مص مال
 D۸ گــروه  اعضــای  افــزود:  وی  هســتند. 
کشــورهای مســلمان در حــال توســعه هســتند 
ــای  ــان ه ــه پیم ــع از جمل ــروه در واق ــن گ و ای
منطقــه ای اســت کــه بــه منظــور ایجــاد روابــط 
مســتحکم اقتصــادی بیــن کشــورهای در حــال 
توســعه اســامی و تقویــت نفــوذ ایــن کشــورها 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــای جهان در بازاره
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ــر  ــم وزی ــا حک ــوت ب ــا فت ــدس محمدرض مهن
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوان مع ــه عن ــور ب کش
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
ــی  ــا رحمان ــم عبدالرض ــد. در حک ــوب ش منص
ــت:  ــده اس ــوت آم ــا فت ــه محمدرض ــی ب  فضل
ــان  ــرم کرم ــتاندار محت ــنهاد اس ــه پیش ــا ب بن
و بــا توجــه بــه تائیــد معاونیــن توســعه 
مدیریــت و منابــع و هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منطقــه ای وزارت کشــور بــه موجــب 
ایــن حکــم بــه ســمت معــاون هماهنگــی امــور 
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان 
منصــوب مــی شــوید. وزیــر کشــور ادامــه داد: 
ــاد  ــت ایج ــاش در جه ــن ت ــت ضم ــد اس امی
هماهنگــی و تعامــل بــا کلیــه نهادهــا، ســازمانها 

و دســتگاه هــای کشــوری و لشــکری اســتان و 
بهــره گیــری از اســتعدادها و توانمنــدی نیروهای 
الیــق، دلســوز و کارآمــد در پیشــبرد اهــداف و 
ــد و وزارت  ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــت ه سیاس
متبــوع و نیــز خدمــت رســانی هرچــه بیشــتر 
ــید.  ــق باش ــتان موف ــریف اس ــردم ش ــه م ب
توفیــق روز افزونتــان را در جهــت پیشــبرد 
اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی ایــران تحــت منویــات و فرامیــن رهبــر 
ــت اهلل  ــرت آی ــامی حض ــاب اس ــم انق معظ
ــی( از درگاه  ــه العال ــه ای )مدظل ــی خامن العظم

ــوت  ــتارم. فت ــال خواس ــادر متع ــروردگار ق پ
پیــش از ایــن سرپرســت معاونــت توســعه 
ــان  ــع انســانی اســتانداری کرم ــت و مناب مدیری
ــتانداری  ــد اس ــارت جدی ــاس چ ــه براس ــود ک ب

ــد. ــوب ش ــمت منص ــن س ــه ای ب

فرمانــدار بــم گفــت: مرمــت و نگهــداری بناهــای 
تاریخــی شهرســتان در دســتور کار قــرار گرفتــه 
اســت. رضــا اشــک در حاشــیه بازدیــد از برخــی 
ــم افــزود: در رابطــه  ــار تاریخــی شهرســتان ب آث
بــا 72 اثــر تاریخــی موجــود در ایــن شهرســتان 
دو هــدف کــه یکــی حفــظ و نگهــداری و دیگــری 
مرمــت بناهاســت را دنبــال مــی کنیــم. وی گفت: 
در ایــن رابطــه اتــاق فکــر بــا حضــور متخصصــان 
ــده  ــکیل ش ــتان تش ــاری شهرس ــاتید معم و اس
ــرای  ــری ب ــف کارب ــتفاده و تعری ــت. وی اس اس
ــدت در  ــد م ــدف بلن ــر ه ــا را دیگ ــی بناه برخ
جهــت رونق گردشــگری بیــان و خاطرنشــان کرد: 
وجــود آثــار متعــدد بــا محوریــت ارگ بــم باعــث 
ــی  ــم طوالن ــگران در ب ــت گردش ــود اقام ــی ش م
ــای  ــد از بن ــم در بازدی ــدار ب ــود. فرمان ــر ش ت
ــه  ــن مجموع ــاد، ای ــم آب ــک رحی ــی کوش تاریخ
ــرد و  ــف ک ــابقه توصی ــا س ــی و ب ــری تاریخ را اث
ــا  ــه ام ــی از زلزل ــیب دیدگ ــم آس ــت: علیرغ گف
برخــی کارهــای مرمتــی بــر روی ایــن اثــر انجــام 
شــده اســت. بــه گفتــه علــی قمــری کارشــناس 
ــم  ــک رحی ــم، کوش ــی ب ــگاه جهان ــاری پای معم
ــه دوره صفاریــان و اوایــل اســام  ــاد مربــوط ب آب
ــه عنــوان تفرجــگاه حاکــم  ــوده کــه معمــوال ب ب
کرمــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفت و وســط 
یــک چهــار بــاغ تاریخــی بــا وســعت حدود ســه 

ــم  ــک رحی ــت. کوش ــته اس ــود داش ــار وج هکت
آبــاد در فاصلــه ســه کیلومتــری از ارگ قدیــم بم 
واقــع شــده اســت. ارگ تاریخــی بــم کــه بخــش 

از  زیــادی  هــای 
ــه  ــر زلزل ــر اث آن ب
ایــن   ۸2 ســال 

ــت  ــان در دس ــز همچن ــد نی ــیب دی ــهر آس ش
بازســازی و مرمــت اســت و نــوروز امســال میزبان 

ــود. ــگران ب ــادی از گردش ــمار زی ش

میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
اســتان کرمــان گفــت: تنهــا نماینــده ایــران در 
نشســت گردشــگری گــروه D۸ ترکیــه، معــاون 

گردشــگری ایــن اداره کل اســت. 
ــت  ــن نشس ــزود: ای ــی اف ــدی افضل محمدمه
ــا  ــه و ب ــوزان ترکی ــهر تراب ــگری در ش گردش
موضــوع توســعه گردشــگری روســتایی برگــزار 

ــود.  ــی ش م
ــگری اداره کل  ــاون گردش ــرد: مع ــار ک وی اظه

میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــازمان  ــده س ــوان نماین ــه عن ــان ب ــتان کرم اس
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــت  ــن نشس ــران در ای ــامی ای ــوری اس جمه

شــرکت مــی کنــد.
میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کرمــان 
گفــت: گــروه D ۸پانزدهــم ژوئــن 1997 از 
ــت  ــام موجودی ــتامبول اع ــه اس ــق بیانی طری
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــورهای جمه ــرد و کش ک
اندونــزی،  بنــگادش،  پاکســتان،  ترکیــه، 
ــروه  ــن گ ــای ای ــه اعض ــر و نیجری ــزی، مص مال
 D۸ گــروه  اعضــای  افــزود:  وی  هســتند. 
کشــورهای مســلمان در حــال توســعه هســتند 
ــای  ــان ه ــه پیم ــع از جمل ــروه در واق ــن گ و ای
منطقــه ای اســت کــه بــه منظــور ایجــاد روابــط 
مســتحکم اقتصــادی بیــن کشــورهای در حــال 
توســعه اســامی و تقویــت نفــوذ ایــن کشــورها 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی تش ــای جهان در بازاره

انتصاب معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان

کرمان تنها نماینده ایران در نشست 
گروه D 8 ترکیه
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ــاران آب  ــرح همی ــت: ط ــان گف ــتاندار کرم اس
ــش  ــان بخ ــاورزان و کارشناس ــت کش ــه هم ب
ــر  ــه کمت ــده ک ــر ش ــدر فراگی ــاورزی آنق کش
کســی را مشــاهده مــی کنیــم کــه بــرای ایــن 
ــا رزم  ــدس علیرض ــرد. مهن ــرادی بگی ــرح ای ط
حســینی در آییــن تجلیــل از کشــاورزان برتــر 
ــنگ  ــال س ــالن زغ ــه در س ــان ک ــتان کرم اس
کرمــان برگــزار شــد اظهــار کــرد: شــعار 
ــام  ــه مق ــل ک ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت اقتص
معظــم رهبــری بــرای امســال بیــان کردنــد، از 
قبــل در کرمــان شــروع شــده و طــرح همیــاران 
آب شــروع حرکــت جدیــدی در اســتان کرمــان 

ــود.  ب

وی افــزود: مدیــران، کشــاورزان و مردم در 
اجــرای ایــن طــرح کامــا مصمــم باشــند 
و در تمــام نقــاط اســتان و کشــور تبلیــغ 
ــه در  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــد. وی ب کنن
ــتفاده  ــی اس ــاورزی آب مجان ــش کش بخ
ــی  ــدف غای ــرد: ه ــان ک ــود بی ــی ش م
ــه  ــت ک ــن اس ــاران آب ای ــرح همی ط
مــا در حــوزه کشــاورزی کــه 95 درصــد 
ــه  ــی روی ــی و ب ــه ارزان ــتان را ب آب اس
ــای  ــم کاره ــه توانی ــد ب ــی کن ــرف م مص
اساســی انجــام دهیــم. اســتاندار کرمــان 
ــوع آب را  ــد موض ــا بای ــرد: م ــح ک تصری
ــار  ــادگی از کن ــه س ــم و ب ــدی بگیری ج

ــده  ــای آین ــل ه ــد نس ــم و نبای آن نگذری
ــل  ــان در نس ــم کاری خودم ــا ک ــان را ب خودم

ــم. ــر کنی ــر و مهاج ــی فقی فعل
وی خطــاب بــه مالــکان زمیــن هــای کشــاورزی 
گفــت: چــرا بایــد زمیــن هــای خودمــان را بــه 

غیــر بومــی هــا اجــاره دهیــم کــه درآمــد مــا را 
از اســتان خــارج کننــد و ایــن کار مصــداق آب 
مجــازی مــی باشــد و معلــوم نیســت در ســال 
آینــده اجــازه دهیــم اجــاره زمیــن کشــاورزی 
ــرد:  ــان ک ــینی بی ــرد. رزم حس ــورت بگی ص
ــاخت  ــرای س ــی ب ــت مل ــه حمی ــه ک همانگون
کشــور داریــم بایــد حمیــت اســتانی هــم بــرای 
ــیم. وی  ــته باش ــان داش ــتان خودم ــاخت اس س
گفــت: از کشــاورزانی کــه بــا وضعیــت موجــود 
ــش  ــر افزای ــن براب ــتند چندی ــتان توانس اس
ــم و  ــی کنی ــکر م ــند تش ــته باش ــد داش تولی
ایــن کشــاورزان امــروز توانســتند بــه اقتصــاد 
ــد. وی  ــک کنن ــور کم ــتان و کش ــواده، اس خان
ــر و  ــت تدبی ــزود: در دول اف
امیــد و در اســتان کرمــان از 
ــعه  ــال توس ــه دنب روز اول ب
ــتیم.  ــم و هس ــوازن بودی مت
ــوان  ــان عن ــتاندار کرم اس

کــرد: اولیــن کار را از کــم برخوردارتریــن 
شهرســتان یعنــی قلعــه گنــج شــروع کردیــم 
و بــا عنــوان شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
مهــر مــاه 93 ایــن کار کلیــد خــورد. وی گفــت: 

اقداماتــی در قلعــه گنــج در حــال انجــام اســت 
ــه  ــده قلع ــال آین ــد س ــی چن ــا ط ــه مطمئن ک
ــد. رزم  ــد ش ــارج خواه ــت خ ــج از محرومی گن
حســینی گفــت: امــروز قلعــه گنــج بــه عنــوان 
یــک مقصــد گردشــگری در کشــور مــورد توجه 
ــاید  ــرد: ش ــار ک ــت. وی اظه ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــه باشــد کــه چگون ــرای خیلــی هــا ناباوران ب
ــابقه  ــا س ــور ب ــاالری کش ــوان س ــام دی در نظ
یکصــد ســاله، یــک شهرســتان بــه بخــش غیــر 
دولتــی واگــذار شــود کــه بتوانــد کار توســعه را 

آنجــا انجــام بدهــد. 
وی بیــان کــرد: شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــان  ــده کرم ــا ای ــور ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ــه  ــتان قلع ــروز شهرس ــت و ام ــال اجراس در ح
ــه  ــن هم ــور و بی ــای کش ــه ج ــج در هم گن
مســئوالن اقتصــاد مقاومتــی و اســتانداران 
کشــور مــورد توجــه خــاص قــرار گرفته اســت. 
اســتاندار کرمــان گفــت: چگونــه مــی شــود در 
منطقــه محــروم و دارای برخــی نــا امنــی 
هــا ابتــدای امســال تعــداد شــش هــزار 
ــگر  ــد و 50 گردش ــته باش ــگر داش گردش
ــتاره  ــار س ــای چه ــل ه ــی در هت خارج
ــی  ــاری بوم ــا معم ــج ب ــه گن ــری قلع کپ

ــد. ــت کنن ــه اقام منطق
وی ادامــه داد: چگونــه مــی شــود در یــک 
ــه  ــعه ای ک ــت توس ــا حرک ــتان ب شهرس
ــرد 7۸  ــی گی ــورت م ــه ص در آن منطق
درصــد ضریــب امنیتــی منطقه نســبت به 
قبــل از اجــرای ایــن طــرح افزایــش پیــدا 
کنــد. وی گفــت: کجــای منطق کشــاورزی 
قبــول مــی کنــد کــه آب و خــاک مرغــوب 
در منطقــه ای باشــد و محصولــی کــه 
برداشــت مــی شــود حتــی خــرج خــودش را هــم 
ــن  ــار ای ــه کن ــی ک ــد و مردم ــن کن ــد تامی نتوان
ــند.  ــر باش ــد فقی ــی کنن ــی م ــن زندگ آب و زمی
رزم حســینی افــزود: مــا موفــق نشــدیم توســعه 
را بــه زندگــی مــردم ببریــم در حالــی کــه بعــد 
ــی در  ــی خوب ــی خیل ــات زیربنای ــاب خدم از انق
کشــور صــورت گرفتــه بــه گونــه ای کــه قبــل از 
ــی از  ــات را در خیل ــن امکان ــدام از ای ــچ ک آن هی
مناطــق کشــور نداشــتیم در صورتــی کــه همــه 
ــتان از  ــا در اس ــوار م ــاالی 20 خان ــتاهای ب روس

ــرق برخــوردار هســتند.  نعمــت ب
ــد از  ــر 75 درص ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی بی
ــی و گاز  ــبکه گازکش ــش ش ــر پوش ــتان زی اس
رســانی اســت و امســال نیــز امیدواریــم بتوانیــم 
بــه نــرم کشــوری برســیم. رزم حســینی گفــت: 
اگــر مدیریــت جهــادی داشــته باشــیم و دنبــال 
ــه  ــد ک ــد دی ــم خواهی ــی نروی ــت جناح مدیری
کشــور بــه چــه روزگار درخشــانی خواهد رســید. 
ــان،  ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــن ب ــن آیی در ای
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی، مدیرکل دامپزشــکی 
و جمعــی از مســئوالن اســتان از 35 نمونــه بخش 

ــد. ــل ش ــاورزی تجلی کش

فراگیر شدن طرح همیاران آب

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــاران آب  ــرح همی ــت: ط ــان گف ــتاندار کرم اس
ــش  ــان بخ ــاورزان و کارشناس ــت کش ــه هم ب
ــر  ــه کمت ــده ک ــر ش ــدر فراگی ــاورزی آنق کش
کســی را مشــاهده مــی کنیــم کــه بــرای ایــن 
ــا رزم  ــدس علیرض ــرد. مهن ــرادی بگی ــرح ای ط
حســینی در آییــن تجلیــل از کشــاورزان برتــر 
ــنگ  ــال س ــالن زغ ــه در س ــان ک ــتان کرم اس
کرمــان برگــزار شــد اظهــار کــرد: شــعار 
ــام  ــه مق ــل ک ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت اقتص
معظــم رهبــری بــرای امســال بیــان کردنــد، از 
قبــل در کرمــان شــروع شــده و طــرح همیــاران 
آب شــروع حرکــت جدیــدی در اســتان کرمــان 

ــود.  ب

وی افــزود: مدیــران، کشــاورزان و مردم در 
اجــرای ایــن طــرح کامــا مصمــم باشــند 
و در تمــام نقــاط اســتان و کشــور تبلیــغ 
ــه در  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــد. وی ب کنن
ــتفاده  ــی اس ــاورزی آب مجان ــش کش بخ
ــی  ــدف غای ــرد: ه ــان ک ــود بی ــی ش م
ــه  ــت ک ــن اس ــاران آب ای ــرح همی ط
مــا در حــوزه کشــاورزی کــه 95 درصــد 
ــه  ــی روی ــی و ب ــه ارزان ــتان را ب آب اس
ــای  ــم کاره ــه توانی ــد ب ــی کن ــرف م مص
اساســی انجــام دهیــم. اســتاندار کرمــان 
ــوع آب را  ــد موض ــا بای ــرد: م ــح ک تصری
ــار  ــادگی از کن ــه س ــم و ب ــدی بگیری ج

ــده  ــای آین ــل ه ــد نس ــم و نبای آن نگذری
ــل  ــان در نس ــم کاری خودم ــا ک ــان را ب خودم

ــم. ــر کنی ــر و مهاج ــی فقی فعل
وی خطــاب بــه مالــکان زمیــن هــای کشــاورزی 
گفــت: چــرا بایــد زمیــن هــای خودمــان را بــه 

غیــر بومــی هــا اجــاره دهیــم کــه درآمــد مــا را 
از اســتان خــارج کننــد و ایــن کار مصــداق آب 
مجــازی مــی باشــد و معلــوم نیســت در ســال 
آینــده اجــازه دهیــم اجــاره زمیــن کشــاورزی 
ــرد:  ــان ک ــینی بی ــرد. رزم حس ــورت بگی ص
ــاخت  ــرای س ــی ب ــت مل ــه حمی ــه ک همانگون
کشــور داریــم بایــد حمیــت اســتانی هــم بــرای 
ــیم. وی  ــته باش ــان داش ــتان خودم ــاخت اس س
گفــت: از کشــاورزانی کــه بــا وضعیــت موجــود 
ــش  ــر افزای ــن براب ــتند چندی ــتان توانس اس
ــم و  ــی کنی ــکر م ــند تش ــته باش ــد داش تولی
ایــن کشــاورزان امــروز توانســتند بــه اقتصــاد 
ــد. وی  ــک کنن ــور کم ــتان و کش ــواده، اس خان
ــر و  ــت تدبی ــزود: در دول اف
امیــد و در اســتان کرمــان از 
ــعه  ــال توس ــه دنب روز اول ب
ــتیم.  ــم و هس ــوازن بودی مت
ــوان  ــان عن ــتاندار کرم اس

کــرد: اولیــن کار را از کــم برخوردارتریــن 
شهرســتان یعنــی قلعــه گنــج شــروع کردیــم 
و بــا عنــوان شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
مهــر مــاه 93 ایــن کار کلیــد خــورد. وی گفــت: 

اقداماتــی در قلعــه گنــج در حــال انجــام اســت 
ــه  ــده قلع ــال آین ــد س ــی چن ــا ط ــه مطمئن ک
ــد. رزم  ــد ش ــارج خواه ــت خ ــج از محرومی گن
حســینی گفــت: امــروز قلعــه گنــج بــه عنــوان 
یــک مقصــد گردشــگری در کشــور مــورد توجه 
ــاید  ــرد: ش ــار ک ــت. وی اظه ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــه باشــد کــه چگون ــرای خیلــی هــا ناباوران ب
ــابقه  ــا س ــور ب ــاالری کش ــوان س ــام دی در نظ
یکصــد ســاله، یــک شهرســتان بــه بخــش غیــر 
دولتــی واگــذار شــود کــه بتوانــد کار توســعه را 

آنجــا انجــام بدهــد. 
وی بیــان کــرد: شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــان  ــده کرم ــا ای ــور ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ــه  ــتان قلع ــروز شهرس ــت و ام ــال اجراس در ح
ــه  ــن هم ــور و بی ــای کش ــه ج ــج در هم گن
مســئوالن اقتصــاد مقاومتــی و اســتانداران 
کشــور مــورد توجــه خــاص قــرار گرفته اســت. 
اســتاندار کرمــان گفــت: چگونــه مــی شــود در 
منطقــه محــروم و دارای برخــی نــا امنــی 
هــا ابتــدای امســال تعــداد شــش هــزار 
ــگر  ــد و 50 گردش ــته باش ــگر داش گردش
ــتاره  ــار س ــای چه ــل ه ــی در هت خارج
ــی  ــاری بوم ــا معم ــج ب ــه گن ــری قلع کپ

ــد. ــت کنن ــه اقام منطق
وی ادامــه داد: چگونــه مــی شــود در یــک 
ــه  ــعه ای ک ــت توس ــا حرک ــتان ب شهرس
ــرد 7۸  ــی گی ــورت م ــه ص در آن منطق
درصــد ضریــب امنیتــی منطقه نســبت به 
قبــل از اجــرای ایــن طــرح افزایــش پیــدا 
کنــد. وی گفــت: کجــای منطق کشــاورزی 
قبــول مــی کنــد کــه آب و خــاک مرغــوب 
در منطقــه ای باشــد و محصولــی کــه 
برداشــت مــی شــود حتــی خــرج خــودش را هــم 
ــن  ــار ای ــه کن ــی ک ــد و مردم ــن کن ــد تامی نتوان
ــند.  ــر باش ــد فقی ــی کنن ــی م ــن زندگ آب و زمی
رزم حســینی افــزود: مــا موفــق نشــدیم توســعه 
را بــه زندگــی مــردم ببریــم در حالــی کــه بعــد 
ــی در  ــی خوب ــی خیل ــات زیربنای ــاب خدم از انق
کشــور صــورت گرفتــه بــه گونــه ای کــه قبــل از 
ــی از  ــات را در خیل ــن امکان ــدام از ای ــچ ک آن هی
مناطــق کشــور نداشــتیم در صورتــی کــه همــه 
ــتان از  ــا در اس ــوار م ــاالی 20 خان ــتاهای ب روس

ــرق برخــوردار هســتند.  نعمــت ب
ــد از  ــر 75 درص ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی بی
ــی و گاز  ــبکه گازکش ــش ش ــر پوش ــتان زی اس
رســانی اســت و امســال نیــز امیدواریــم بتوانیــم 
بــه نــرم کشــوری برســیم. رزم حســینی گفــت: 
اگــر مدیریــت جهــادی داشــته باشــیم و دنبــال 
ــه  ــد ک ــد دی ــم خواهی ــی نروی ــت جناح مدیری
کشــور بــه چــه روزگار درخشــانی خواهد رســید. 
ــان،  ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــن ب ــن آیی در ای
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی، مدیرکل دامپزشــکی 
و جمعــی از مســئوالن اســتان از 35 نمونــه بخش 

ــد. ــل ش ــاورزی تجلی کش

فراگیر شدن طرح همیاران آب

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــاران آب  ــرح همی ــت: ط ــان گف ــتاندار کرم اس
ــش  ــان بخ ــاورزان و کارشناس ــت کش ــه هم ب
ــر  ــه کمت ــده ک ــر ش ــدر فراگی ــاورزی آنق کش
کســی را مشــاهده مــی کنیــم کــه بــرای ایــن 
ــا رزم  ــدس علیرض ــرد. مهن ــرادی بگی ــرح ای ط
حســینی در آییــن تجلیــل از کشــاورزان برتــر 
ــنگ  ــال س ــالن زغ ــه در س ــان ک ــتان کرم اس
کرمــان برگــزار شــد اظهــار کــرد: شــعار 
ــام  ــه مق ــل ک ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت اقتص
معظــم رهبــری بــرای امســال بیــان کردنــد، از 
قبــل در کرمــان شــروع شــده و طــرح همیــاران 
آب شــروع حرکــت جدیــدی در اســتان کرمــان 

ــود.  ب

وی افــزود: مدیــران، کشــاورزان و مردم در 
اجــرای ایــن طــرح کامــا مصمــم باشــند 
و در تمــام نقــاط اســتان و کشــور تبلیــغ 
ــه در  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــد. وی ب کنن
ــتفاده  ــی اس ــاورزی آب مجان ــش کش بخ
ــی  ــدف غای ــرد: ه ــان ک ــود بی ــی ش م
ــه  ــت ک ــن اس ــاران آب ای ــرح همی ط
مــا در حــوزه کشــاورزی کــه 95 درصــد 
ــه  ــی روی ــی و ب ــه ارزان ــتان را ب آب اس
ــای  ــم کاره ــه توانی ــد ب ــی کن ــرف م مص
اساســی انجــام دهیــم. اســتاندار کرمــان 
ــوع آب را  ــد موض ــا بای ــرد: م ــح ک تصری
ــار  ــادگی از کن ــه س ــم و ب ــدی بگیری ج

ــده  ــای آین ــل ه ــد نس ــم و نبای آن نگذری
ــل  ــان در نس ــم کاری خودم ــا ک ــان را ب خودم

ــم. ــر کنی ــر و مهاج ــی فقی فعل
وی خطــاب بــه مالــکان زمیــن هــای کشــاورزی 
گفــت: چــرا بایــد زمیــن هــای خودمــان را بــه 

غیــر بومــی هــا اجــاره دهیــم کــه درآمــد مــا را 
از اســتان خــارج کننــد و ایــن کار مصــداق آب 
مجــازی مــی باشــد و معلــوم نیســت در ســال 
آینــده اجــازه دهیــم اجــاره زمیــن کشــاورزی 
ــرد:  ــان ک ــینی بی ــرد. رزم حس ــورت بگی ص
ــاخت  ــرای س ــی ب ــت مل ــه حمی ــه ک همانگون
کشــور داریــم بایــد حمیــت اســتانی هــم بــرای 
ــیم. وی  ــته باش ــان داش ــتان خودم ــاخت اس س
گفــت: از کشــاورزانی کــه بــا وضعیــت موجــود 
ــش  ــر افزای ــن براب ــتند چندی ــتان توانس اس
ــم و  ــی کنی ــکر م ــند تش ــته باش ــد داش تولی
ایــن کشــاورزان امــروز توانســتند بــه اقتصــاد 
ــد. وی  ــک کنن ــور کم ــتان و کش ــواده، اس خان
ــر و  ــت تدبی ــزود: در دول اف
امیــد و در اســتان کرمــان از 
ــعه  ــال توس ــه دنب روز اول ب
ــتیم.  ــم و هس ــوازن بودی مت
ــوان  ــان عن ــتاندار کرم اس

کــرد: اولیــن کار را از کــم برخوردارتریــن 
شهرســتان یعنــی قلعــه گنــج شــروع کردیــم 
و بــا عنــوان شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
مهــر مــاه 93 ایــن کار کلیــد خــورد. وی گفــت: 

اقداماتــی در قلعــه گنــج در حــال انجــام اســت 
ــه  ــده قلع ــال آین ــد س ــی چن ــا ط ــه مطمئن ک
ــد. رزم  ــد ش ــارج خواه ــت خ ــج از محرومی گن
حســینی گفــت: امــروز قلعــه گنــج بــه عنــوان 
یــک مقصــد گردشــگری در کشــور مــورد توجه 
ــاید  ــرد: ش ــار ک ــت. وی اظه ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــه باشــد کــه چگون ــرای خیلــی هــا ناباوران ب
ــابقه  ــا س ــور ب ــاالری کش ــوان س ــام دی در نظ
یکصــد ســاله، یــک شهرســتان بــه بخــش غیــر 
دولتــی واگــذار شــود کــه بتوانــد کار توســعه را 

آنجــا انجــام بدهــد. 
وی بیــان کــرد: شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــان  ــده کرم ــا ای ــور ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ــه  ــتان قلع ــروز شهرس ــت و ام ــال اجراس در ح
ــه  ــن هم ــور و بی ــای کش ــه ج ــج در هم گن
مســئوالن اقتصــاد مقاومتــی و اســتانداران 
کشــور مــورد توجــه خــاص قــرار گرفته اســت. 
اســتاندار کرمــان گفــت: چگونــه مــی شــود در 
منطقــه محــروم و دارای برخــی نــا امنــی 
هــا ابتــدای امســال تعــداد شــش هــزار 
ــگر  ــد و 50 گردش ــته باش ــگر داش گردش
ــتاره  ــار س ــای چه ــل ه ــی در هت خارج
ــی  ــاری بوم ــا معم ــج ب ــه گن ــری قلع کپ

ــد. ــت کنن ــه اقام منطق
وی ادامــه داد: چگونــه مــی شــود در یــک 
ــه  ــعه ای ک ــت توس ــا حرک ــتان ب شهرس
ــرد 7۸  ــی گی ــورت م ــه ص در آن منطق
درصــد ضریــب امنیتــی منطقه نســبت به 
قبــل از اجــرای ایــن طــرح افزایــش پیــدا 
کنــد. وی گفــت: کجــای منطق کشــاورزی 
قبــول مــی کنــد کــه آب و خــاک مرغــوب 
در منطقــه ای باشــد و محصولــی کــه 
برداشــت مــی شــود حتــی خــرج خــودش را هــم 
ــن  ــار ای ــه کن ــی ک ــد و مردم ــن کن ــد تامی نتوان
ــند.  ــر باش ــد فقی ــی کنن ــی م ــن زندگ آب و زمی
رزم حســینی افــزود: مــا موفــق نشــدیم توســعه 
را بــه زندگــی مــردم ببریــم در حالــی کــه بعــد 
ــی در  ــی خوب ــی خیل ــات زیربنای ــاب خدم از انق
کشــور صــورت گرفتــه بــه گونــه ای کــه قبــل از 
ــی از  ــات را در خیل ــن امکان ــدام از ای ــچ ک آن هی
مناطــق کشــور نداشــتیم در صورتــی کــه همــه 
ــتان از  ــا در اس ــوار م ــاالی 20 خان ــتاهای ب روس

ــرق برخــوردار هســتند.  نعمــت ب
ــد از  ــر 75 درص ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی بی
ــی و گاز  ــبکه گازکش ــش ش ــر پوش ــتان زی اس
رســانی اســت و امســال نیــز امیدواریــم بتوانیــم 
بــه نــرم کشــوری برســیم. رزم حســینی گفــت: 
اگــر مدیریــت جهــادی داشــته باشــیم و دنبــال 
ــه  ــد ک ــد دی ــم خواهی ــی نروی ــت جناح مدیری
کشــور بــه چــه روزگار درخشــانی خواهد رســید. 
ــان،  ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــن ب ــن آیی در ای
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی، مدیرکل دامپزشــکی 
و جمعــی از مســئوالن اســتان از 35 نمونــه بخش 

ــد. ــل ش ــاورزی تجلی کش

فراگیر شدن طرح همیاران آب

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــاران آب  ــرح همی ــت: ط ــان گف ــتاندار کرم اس
ــش  ــان بخ ــاورزان و کارشناس ــت کش ــه هم ب
ــر  ــه کمت ــده ک ــر ش ــدر فراگی ــاورزی آنق کش
کســی را مشــاهده مــی کنیــم کــه بــرای ایــن 
ــا رزم  ــدس علیرض ــرد. مهن ــرادی بگی ــرح ای ط
حســینی در آییــن تجلیــل از کشــاورزان برتــر 
ــنگ  ــال س ــالن زغ ــه در س ــان ک ــتان کرم اس
کرمــان برگــزار شــد اظهــار کــرد: شــعار 
ــام  ــه مق ــل ک ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت اقتص
معظــم رهبــری بــرای امســال بیــان کردنــد، از 
قبــل در کرمــان شــروع شــده و طــرح همیــاران 
آب شــروع حرکــت جدیــدی در اســتان کرمــان 

ــود.  ب

وی افــزود: مدیــران، کشــاورزان و مردم در 
اجــرای ایــن طــرح کامــا مصمــم باشــند 
و در تمــام نقــاط اســتان و کشــور تبلیــغ 
ــه در  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــد. وی ب کنن
ــتفاده  ــی اس ــاورزی آب مجان ــش کش بخ
ــی  ــدف غای ــرد: ه ــان ک ــود بی ــی ش م
ــه  ــت ک ــن اس ــاران آب ای ــرح همی ط
مــا در حــوزه کشــاورزی کــه 95 درصــد 
ــه  ــی روی ــی و ب ــه ارزان ــتان را ب آب اس
ــای  ــم کاره ــه توانی ــد ب ــی کن ــرف م مص
اساســی انجــام دهیــم. اســتاندار کرمــان 
ــوع آب را  ــد موض ــا بای ــرد: م ــح ک تصری
ــار  ــادگی از کن ــه س ــم و ب ــدی بگیری ج

ــده  ــای آین ــل ه ــد نس ــم و نبای آن نگذری
ــل  ــان در نس ــم کاری خودم ــا ک ــان را ب خودم

ــم. ــر کنی ــر و مهاج ــی فقی فعل
وی خطــاب بــه مالــکان زمیــن هــای کشــاورزی 
گفــت: چــرا بایــد زمیــن هــای خودمــان را بــه 

غیــر بومــی هــا اجــاره دهیــم کــه درآمــد مــا را 
از اســتان خــارج کننــد و ایــن کار مصــداق آب 
مجــازی مــی باشــد و معلــوم نیســت در ســال 
آینــده اجــازه دهیــم اجــاره زمیــن کشــاورزی 
ــرد:  ــان ک ــینی بی ــرد. رزم حس ــورت بگی ص
ــاخت  ــرای س ــی ب ــت مل ــه حمی ــه ک همانگون
کشــور داریــم بایــد حمیــت اســتانی هــم بــرای 
ــیم. وی  ــته باش ــان داش ــتان خودم ــاخت اس س
گفــت: از کشــاورزانی کــه بــا وضعیــت موجــود 
ــش  ــر افزای ــن براب ــتند چندی ــتان توانس اس
ــم و  ــی کنی ــکر م ــند تش ــته باش ــد داش تولی
ایــن کشــاورزان امــروز توانســتند بــه اقتصــاد 
ــد. وی  ــک کنن ــور کم ــتان و کش ــواده، اس خان
ــر و  ــت تدبی ــزود: در دول اف
امیــد و در اســتان کرمــان از 
ــعه  ــال توس ــه دنب روز اول ب
ــتیم.  ــم و هس ــوازن بودی مت
ــوان  ــان عن ــتاندار کرم اس

کــرد: اولیــن کار را از کــم برخوردارتریــن 
شهرســتان یعنــی قلعــه گنــج شــروع کردیــم 
و بــا عنــوان شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
مهــر مــاه 93 ایــن کار کلیــد خــورد. وی گفــت: 

اقداماتــی در قلعــه گنــج در حــال انجــام اســت 
ــه  ــده قلع ــال آین ــد س ــی چن ــا ط ــه مطمئن ک
ــد. رزم  ــد ش ــارج خواه ــت خ ــج از محرومی گن
حســینی گفــت: امــروز قلعــه گنــج بــه عنــوان 
یــک مقصــد گردشــگری در کشــور مــورد توجه 
ــاید  ــرد: ش ــار ک ــت. وی اظه ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــه باشــد کــه چگون ــرای خیلــی هــا ناباوران ب
ــابقه  ــا س ــور ب ــاالری کش ــوان س ــام دی در نظ
یکصــد ســاله، یــک شهرســتان بــه بخــش غیــر 
دولتــی واگــذار شــود کــه بتوانــد کار توســعه را 

آنجــا انجــام بدهــد. 
وی بیــان کــرد: شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی 
ــان  ــده کرم ــا ای ــور ب ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب
ــه  ــتان قلع ــروز شهرس ــت و ام ــال اجراس در ح
ــه  ــن هم ــور و بی ــای کش ــه ج ــج در هم گن
مســئوالن اقتصــاد مقاومتــی و اســتانداران 
کشــور مــورد توجــه خــاص قــرار گرفته اســت. 
اســتاندار کرمــان گفــت: چگونــه مــی شــود در 
منطقــه محــروم و دارای برخــی نــا امنــی 
هــا ابتــدای امســال تعــداد شــش هــزار 
ــگر  ــد و 50 گردش ــته باش ــگر داش گردش
ــتاره  ــار س ــای چه ــل ه ــی در هت خارج
ــی  ــاری بوم ــا معم ــج ب ــه گن ــری قلع کپ

ــد. ــت کنن ــه اقام منطق
وی ادامــه داد: چگونــه مــی شــود در یــک 
ــه  ــعه ای ک ــت توس ــا حرک ــتان ب شهرس
ــرد 7۸  ــی گی ــورت م ــه ص در آن منطق
درصــد ضریــب امنیتــی منطقه نســبت به 
قبــل از اجــرای ایــن طــرح افزایــش پیــدا 
کنــد. وی گفــت: کجــای منطق کشــاورزی 
قبــول مــی کنــد کــه آب و خــاک مرغــوب 
در منطقــه ای باشــد و محصولــی کــه 
برداشــت مــی شــود حتــی خــرج خــودش را هــم 
ــن  ــار ای ــه کن ــی ک ــد و مردم ــن کن ــد تامی نتوان
ــند.  ــر باش ــد فقی ــی کنن ــی م ــن زندگ آب و زمی
رزم حســینی افــزود: مــا موفــق نشــدیم توســعه 
را بــه زندگــی مــردم ببریــم در حالــی کــه بعــد 
ــی در  ــی خوب ــی خیل ــات زیربنای ــاب خدم از انق
کشــور صــورت گرفتــه بــه گونــه ای کــه قبــل از 
ــی از  ــات را در خیل ــن امکان ــدام از ای ــچ ک آن هی
مناطــق کشــور نداشــتیم در صورتــی کــه همــه 
ــتان از  ــا در اس ــوار م ــاالی 20 خان ــتاهای ب روس

ــرق برخــوردار هســتند.  نعمــت ب
ــد از  ــر 75 درص ــال حاض ــرد: در ح ــان ک وی بی
ــی و گاز  ــبکه گازکش ــش ش ــر پوش ــتان زی اس
رســانی اســت و امســال نیــز امیدواریــم بتوانیــم 
بــه نــرم کشــوری برســیم. رزم حســینی گفــت: 
اگــر مدیریــت جهــادی داشــته باشــیم و دنبــال 
ــه  ــد ک ــد دی ــم خواهی ــی نروی ــت جناح مدیری
کشــور بــه چــه روزگار درخشــانی خواهد رســید. 
ــان،  ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــن ب ــن آیی در ای
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی، مدیرکل دامپزشــکی 
و جمعــی از مســئوالن اســتان از 35 نمونــه بخش 

ــد. ــل ش ــاورزی تجلی کش

فراگیر شدن طرح همیاران آب
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ــر دو  ــگان گفــت: ســنگ مرم رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت ری
معــدن فعــال در ایــن شهرســتان بــه دلیــل مرغوبیــت زیــاد بــه کشــور 
ــتان  ــدن در شهرس ــزود: 3۸ مع ــی اف ــز جال ــد. پروی ــال ش ــن ارس چی
ــه  ــدن، پروان ــداد دو مع ــن تع ــه از ای ــده ک ــت ش ــایی و ثب ــگان شناس ری
اکتشــاف دریافــت کــرده و در حــال اســتخراج ســنگ مرمــر هســتند. وی 
ــادن ســنگ  ــر از مع ــن ســنگ مرم ــون بیــش از 100 ت ــرد: تاکن اظهــار ک
ــرای 30 نفــر  مرمــر ریــگان اســتخراج شــده و اســتخراج ایــن معــادن ب

ــت:  ــت. وی گف ــرده اس ــاد ک ــتغال ایج اش
یکــی از معادنــی کــه در منطقــه ضفتــک 

شهرســتان ریــگان آمــاده اســتخراج 
ــه  ــت ک ــس اس ــدن م ــد مع ــی باش م
در گذشــته از ایــن معــدن مــس 

ــد.  ــتخراج ش اس
و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس 
ــل  ــه دلی ــزود: ب ــگان اف ــارت ری تج
نبــود راه مناســب ایــن معــدن اکنون 
ــدن آن  ــال ش ــا فع ــت و ب ــد اس راک
بیــش از 30نفــر از اهالــی منطقــه بــه 
ــه کار  ــغول ب ــتقیم مش ــورت مس ص
خواهنــد شــد. وی بیــان کــرد: یکــی 
ــکل  ــدن مش ــن مع ــکات ای از مش
ــای  ــری ه ــا پیگی ــه ب ــود ک ــرق ب ب
ــل  ــه وص ــرق منطق ــه ب ــورت گرفت ص

ــه  ــی از جمل ــادن غن ــگان دارای مع ــتان ری ــت: شهرس ــی گف ــد. جال ش
مــس، ســنگ مرمــر و ســنگ آهــن اســت کــه نیــاز بــه اســتخراج دارنــد. 
ــا  ــزود: ب ــل اف ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
تامیــن بــرق و ایجــاد راه ارتباطــی زمینــه بهــره بــرداری از ایــن معــادن 
ــگان  ــتان ری ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــود. رئی ــی ش ــم م فراه
هــم گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 50 روســتا در مناطــق عشــایری 
ریــگان بــه زودی از راه مناســب برخــوردار مــی شــوند راه این روســتاها با 
ــک  ــگان - جاس ــاده ری ــداث ج اح

فراهــم خواهــد شــد. 
ــا  ــور ب ــوار پ ــعید شهس س
 150 از  بیــش  بــه  اشــاره 
میلیــارد ریــال بــرای احــداث 
ایــن جــاده اختصــاص یافتــه 
ــن  ــاخت ای ــزود: س ــت اف اس
ــته  ــه گذاش ــه مناقص ــاده ب ج
گفــت  وی  اســت.  شــده 
ــه  ــده مناقص ــن برن ــا تعیی ب
طــرح  اجرایــی  عملیــات 
ــاز  ــتان آغ ــال در شهرس امس
ــادن  ــی و مع ــکل اهال و مش
ــگان برطــرف خواهد شــد.  ری
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری 

ــت. ــان اس ــرق کرم ش

امــام جمعــه و اســتاندار کرمــان از رونــد 
مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا علــی 

رفســنجان بازدیــد کردنــد.
و  جعفــری  یحیــی  ســید  اهلل  آیــت 
ــس  ــینی پ ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــتان  ــورای اداری شهرس ــور در ش از حض
رفســنجان مراحــل مختلــف اجــرای ایــن 
پــروژه را کــه ســال گذشــته آغــاز شــد، 

ــد.   ــی کردن ــک بررس از نزدی
شــماری از مســئوالن اســتان، شهرســتان 
رفســنجان و خبرنــگاران نیــز امــام جمعه 
و اســتاندار کرمــان را در ایــن ســفر یــک 

روزه همراهــی مــی کردنــد.  
ــه ای زیبــا و  ــا علــی نمون ــه حــاج آق خان
باشــکوه از معمــاری عصــر قاجــار اســت 
ــه  ــن خان ــوان بزرگتری ــه عن ــه از آن ب ک

ــود .  ــی ش ــاد م ــان ی ــتی جه خش
ــه  ــامل خان ــی ش ــه تاریخ ــن مجموع ای
ــجد،  ــار، مس ــازار، آب انب ــا، ب ــاج آق ح

ــاحت  ــا مس ــت و ب ــام و کاروانسراس حم
ــری  ــج کیلومت ــع در پن ــر مرب ــزار مت 14 ه
ــتای  ــنجان در روس ــرقی رفس ــوب ش جن

ــت.  ــده اس ــع ش ــاد واق ــم آب قاس
پــروژه مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا 
علــی از هشــتم مهــر ســال گذشــته آغــاز 
شــد کــه کاربــری مختلــف دارد امــا عمــده 
تریــن بخــش آن تبدیــل بــه هتــل، فضــای 

اقامتــی و پذیرایــی خواهــد شــد. 
شــمال  کیلومتــری   110 در  رفســنجان 

کرمــان قــرار دارد.

صادرات سنگ مرمر ریگان به چین

بازدید امام جمعه 
و استاندار کرمان 

از مرمت خانه حاج 
آقا علی رفسنجان
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ــر دو  ــگان گفــت: ســنگ مرم رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت ری
معــدن فعــال در ایــن شهرســتان بــه دلیــل مرغوبیــت زیــاد بــه کشــور 
ــتان  ــدن در شهرس ــزود: 3۸ مع ــی اف ــز جال ــد. پروی ــال ش ــن ارس چی
ــه  ــدن، پروان ــداد دو مع ــن تع ــه از ای ــده ک ــت ش ــایی و ثب ــگان شناس ری
اکتشــاف دریافــت کــرده و در حــال اســتخراج ســنگ مرمــر هســتند. وی 
ــادن ســنگ  ــر از مع ــن ســنگ مرم ــون بیــش از 100 ت ــرد: تاکن اظهــار ک
ــرای 30 نفــر  مرمــر ریــگان اســتخراج شــده و اســتخراج ایــن معــادن ب

ــت:  ــت. وی گف ــرده اس ــاد ک ــتغال ایج اش
یکــی از معادنــی کــه در منطقــه ضفتــک 

شهرســتان ریــگان آمــاده اســتخراج 
ــه  ــت ک ــس اس ــدن م ــد مع ــی باش م
در گذشــته از ایــن معــدن مــس 

ــد.  ــتخراج ش اس
و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس 
ــل  ــه دلی ــزود: ب ــگان اف ــارت ری تج
نبــود راه مناســب ایــن معــدن اکنون 
ــدن آن  ــال ش ــا فع ــت و ب ــد اس راک
بیــش از 30نفــر از اهالــی منطقــه بــه 
ــه کار  ــغول ب ــتقیم مش ــورت مس ص
خواهنــد شــد. وی بیــان کــرد: یکــی 
ــکل  ــدن مش ــن مع ــکات ای از مش
ــای  ــری ه ــا پیگی ــه ب ــود ک ــرق ب ب
ــل  ــه وص ــرق منطق ــه ب ــورت گرفت ص

ــه  ــی از جمل ــادن غن ــگان دارای مع ــتان ری ــت: شهرس ــی گف ــد. جال ش
مــس، ســنگ مرمــر و ســنگ آهــن اســت کــه نیــاز بــه اســتخراج دارنــد. 
ــا  ــزود: ب ــل اف ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
تامیــن بــرق و ایجــاد راه ارتباطــی زمینــه بهــره بــرداری از ایــن معــادن 
ــگان  ــتان ری ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــود. رئی ــی ش ــم م فراه
هــم گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 50 روســتا در مناطــق عشــایری 
ریــگان بــه زودی از راه مناســب برخــوردار مــی شــوند راه این روســتاها با 
ــک  ــگان - جاس ــاده ری ــداث ج اح

فراهــم خواهــد شــد. 
ــا  ــور ب ــوار پ ــعید شهس س
 150 از  بیــش  بــه  اشــاره 
میلیــارد ریــال بــرای احــداث 
ایــن جــاده اختصــاص یافتــه 
ــن  ــاخت ای ــزود: س ــت اف اس
ــته  ــه گذاش ــه مناقص ــاده ب ج
گفــت  وی  اســت.  شــده 
ــه  ــده مناقص ــن برن ــا تعیی ب
طــرح  اجرایــی  عملیــات 
ــاز  ــتان آغ ــال در شهرس امس
ــادن  ــی و مع ــکل اهال و مش
ــگان برطــرف خواهد شــد.  ری
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری 

ــت. ــان اس ــرق کرم ش

امــام جمعــه و اســتاندار کرمــان از رونــد 
مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا علــی 

رفســنجان بازدیــد کردنــد.
و  جعفــری  یحیــی  ســید  اهلل  آیــت 
ــس  ــینی پ ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــتان  ــورای اداری شهرس ــور در ش از حض
رفســنجان مراحــل مختلــف اجــرای ایــن 
پــروژه را کــه ســال گذشــته آغــاز شــد، 

ــد.   ــی کردن ــک بررس از نزدی
شــماری از مســئوالن اســتان، شهرســتان 
رفســنجان و خبرنــگاران نیــز امــام جمعه 
و اســتاندار کرمــان را در ایــن ســفر یــک 

روزه همراهــی مــی کردنــد.  
ــه ای زیبــا و  ــا علــی نمون ــه حــاج آق خان
باشــکوه از معمــاری عصــر قاجــار اســت 
ــه  ــن خان ــوان بزرگتری ــه عن ــه از آن ب ک

ــود .  ــی ش ــاد م ــان ی ــتی جه خش
ــه  ــامل خان ــی ش ــه تاریخ ــن مجموع ای
ــجد،  ــار، مس ــازار، آب انب ــا، ب ــاج آق ح

ــاحت  ــا مس ــت و ب ــام و کاروانسراس حم
ــری  ــج کیلومت ــع در پن ــر مرب ــزار مت 14 ه
ــتای  ــنجان در روس ــرقی رفس ــوب ش جن

ــت.  ــده اس ــع ش ــاد واق ــم آب قاس
پــروژه مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا 
علــی از هشــتم مهــر ســال گذشــته آغــاز 
شــد کــه کاربــری مختلــف دارد امــا عمــده 
تریــن بخــش آن تبدیــل بــه هتــل، فضــای 

اقامتــی و پذیرایــی خواهــد شــد. 
شــمال  کیلومتــری   110 در  رفســنجان 

کرمــان قــرار دارد.

صادرات سنگ مرمر ریگان به چین

بازدید امام جمعه 
و استاندار کرمان 

از مرمت خانه حاج 
آقا علی رفسنجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــر دو  ــگان گفــت: ســنگ مرم رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت ری
معــدن فعــال در ایــن شهرســتان بــه دلیــل مرغوبیــت زیــاد بــه کشــور 
ــتان  ــدن در شهرس ــزود: 3۸ مع ــی اف ــز جال ــد. پروی ــال ش ــن ارس چی
ــه  ــدن، پروان ــداد دو مع ــن تع ــه از ای ــده ک ــت ش ــایی و ثب ــگان شناس ری
اکتشــاف دریافــت کــرده و در حــال اســتخراج ســنگ مرمــر هســتند. وی 
ــادن ســنگ  ــر از مع ــن ســنگ مرم ــون بیــش از 100 ت ــرد: تاکن اظهــار ک
ــرای 30 نفــر  مرمــر ریــگان اســتخراج شــده و اســتخراج ایــن معــادن ب

ــت:  ــت. وی گف ــرده اس ــاد ک ــتغال ایج اش
یکــی از معادنــی کــه در منطقــه ضفتــک 

شهرســتان ریــگان آمــاده اســتخراج 
ــه  ــت ک ــس اس ــدن م ــد مع ــی باش م
در گذشــته از ایــن معــدن مــس 

ــد.  ــتخراج ش اس
و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس 
ــل  ــه دلی ــزود: ب ــگان اف ــارت ری تج
نبــود راه مناســب ایــن معــدن اکنون 
ــدن آن  ــال ش ــا فع ــت و ب ــد اس راک
بیــش از 30نفــر از اهالــی منطقــه بــه 
ــه کار  ــغول ب ــتقیم مش ــورت مس ص
خواهنــد شــد. وی بیــان کــرد: یکــی 
ــکل  ــدن مش ــن مع ــکات ای از مش
ــای  ــری ه ــا پیگی ــه ب ــود ک ــرق ب ب
ــل  ــه وص ــرق منطق ــه ب ــورت گرفت ص

ــه  ــی از جمل ــادن غن ــگان دارای مع ــتان ری ــت: شهرس ــی گف ــد. جال ش
مــس، ســنگ مرمــر و ســنگ آهــن اســت کــه نیــاز بــه اســتخراج دارنــد. 
ــا  ــزود: ب ــل اف ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
تامیــن بــرق و ایجــاد راه ارتباطــی زمینــه بهــره بــرداری از ایــن معــادن 
ــگان  ــتان ری ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــود. رئی ــی ش ــم م فراه
هــم گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 50 روســتا در مناطــق عشــایری 
ریــگان بــه زودی از راه مناســب برخــوردار مــی شــوند راه این روســتاها با 
ــک  ــگان - جاس ــاده ری ــداث ج اح

فراهــم خواهــد شــد. 
ــا  ــور ب ــوار پ ــعید شهس س
 150 از  بیــش  بــه  اشــاره 
میلیــارد ریــال بــرای احــداث 
ایــن جــاده اختصــاص یافتــه 
ــن  ــاخت ای ــزود: س ــت اف اس
ــته  ــه گذاش ــه مناقص ــاده ب ج
گفــت  وی  اســت.  شــده 
ــه  ــده مناقص ــن برن ــا تعیی ب
طــرح  اجرایــی  عملیــات 
ــاز  ــتان آغ ــال در شهرس امس
ــادن  ــی و مع ــکل اهال و مش
ــگان برطــرف خواهد شــد.  ری
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری 

ــت. ــان اس ــرق کرم ش

امــام جمعــه و اســتاندار کرمــان از رونــد 
مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا علــی 

رفســنجان بازدیــد کردنــد.
و  جعفــری  یحیــی  ســید  اهلل  آیــت 
ــس  ــینی پ ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــتان  ــورای اداری شهرس ــور در ش از حض
رفســنجان مراحــل مختلــف اجــرای ایــن 
پــروژه را کــه ســال گذشــته آغــاز شــد، 

ــد.   ــی کردن ــک بررس از نزدی
شــماری از مســئوالن اســتان، شهرســتان 
رفســنجان و خبرنــگاران نیــز امــام جمعه 
و اســتاندار کرمــان را در ایــن ســفر یــک 

روزه همراهــی مــی کردنــد.  
ــه ای زیبــا و  ــا علــی نمون ــه حــاج آق خان
باشــکوه از معمــاری عصــر قاجــار اســت 
ــه  ــن خان ــوان بزرگتری ــه عن ــه از آن ب ک

ــود .  ــی ش ــاد م ــان ی ــتی جه خش
ــه  ــامل خان ــی ش ــه تاریخ ــن مجموع ای
ــجد،  ــار، مس ــازار، آب انب ــا، ب ــاج آق ح

ــاحت  ــا مس ــت و ب ــام و کاروانسراس حم
ــری  ــج کیلومت ــع در پن ــر مرب ــزار مت 14 ه
ــتای  ــنجان در روس ــرقی رفس ــوب ش جن

ــت.  ــده اس ــع ش ــاد واق ــم آب قاس
پــروژه مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا 
علــی از هشــتم مهــر ســال گذشــته آغــاز 
شــد کــه کاربــری مختلــف دارد امــا عمــده 
تریــن بخــش آن تبدیــل بــه هتــل، فضــای 

اقامتــی و پذیرایــی خواهــد شــد. 
شــمال  کیلومتــری   110 در  رفســنجان 

کرمــان قــرار دارد.
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ــر دو  ــگان گفــت: ســنگ مرم رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت ری
معــدن فعــال در ایــن شهرســتان بــه دلیــل مرغوبیــت زیــاد بــه کشــور 
ــتان  ــدن در شهرس ــزود: 3۸ مع ــی اف ــز جال ــد. پروی ــال ش ــن ارس چی
ــه  ــدن، پروان ــداد دو مع ــن تع ــه از ای ــده ک ــت ش ــایی و ثب ــگان شناس ری
اکتشــاف دریافــت کــرده و در حــال اســتخراج ســنگ مرمــر هســتند. وی 
ــادن ســنگ  ــر از مع ــن ســنگ مرم ــون بیــش از 100 ت ــرد: تاکن اظهــار ک
ــرای 30 نفــر  مرمــر ریــگان اســتخراج شــده و اســتخراج ایــن معــادن ب

ــت:  ــت. وی گف ــرده اس ــاد ک ــتغال ایج اش
یکــی از معادنــی کــه در منطقــه ضفتــک 

شهرســتان ریــگان آمــاده اســتخراج 
ــه  ــت ک ــس اس ــدن م ــد مع ــی باش م
در گذشــته از ایــن معــدن مــس 

ــد.  ــتخراج ش اس
و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس 
ــل  ــه دلی ــزود: ب ــگان اف ــارت ری تج
نبــود راه مناســب ایــن معــدن اکنون 
ــدن آن  ــال ش ــا فع ــت و ب ــد اس راک
بیــش از 30نفــر از اهالــی منطقــه بــه 
ــه کار  ــغول ب ــتقیم مش ــورت مس ص
خواهنــد شــد. وی بیــان کــرد: یکــی 
ــکل  ــدن مش ــن مع ــکات ای از مش
ــای  ــری ه ــا پیگی ــه ب ــود ک ــرق ب ب
ــل  ــه وص ــرق منطق ــه ب ــورت گرفت ص

ــه  ــی از جمل ــادن غن ــگان دارای مع ــتان ری ــت: شهرس ــی گف ــد. جال ش
مــس، ســنگ مرمــر و ســنگ آهــن اســت کــه نیــاز بــه اســتخراج دارنــد. 
ــا  ــزود: ب ــل اف ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
تامیــن بــرق و ایجــاد راه ارتباطــی زمینــه بهــره بــرداری از ایــن معــادن 
ــگان  ــتان ری ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــود. رئی ــی ش ــم م فراه
هــم گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 50 روســتا در مناطــق عشــایری 
ریــگان بــه زودی از راه مناســب برخــوردار مــی شــوند راه این روســتاها با 
ــک  ــگان - جاس ــاده ری ــداث ج اح

فراهــم خواهــد شــد. 
ــا  ــور ب ــوار پ ــعید شهس س
 150 از  بیــش  بــه  اشــاره 
میلیــارد ریــال بــرای احــداث 
ایــن جــاده اختصــاص یافتــه 
ــن  ــاخت ای ــزود: س ــت اف اس
ــته  ــه گذاش ــه مناقص ــاده ب ج
گفــت  وی  اســت.  شــده 
ــه  ــده مناقص ــن برن ــا تعیی ب
طــرح  اجرایــی  عملیــات 
ــاز  ــتان آغ ــال در شهرس امس
ــادن  ــی و مع ــکل اهال و مش
ــگان برطــرف خواهد شــد.  ری
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری 

ــت. ــان اس ــرق کرم ش

امــام جمعــه و اســتاندار کرمــان از رونــد 
مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا علــی 

رفســنجان بازدیــد کردنــد.
و  جعفــری  یحیــی  ســید  اهلل  آیــت 
ــس  ــینی پ ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــتان  ــورای اداری شهرس ــور در ش از حض
رفســنجان مراحــل مختلــف اجــرای ایــن 
پــروژه را کــه ســال گذشــته آغــاز شــد، 

ــد.   ــی کردن ــک بررس از نزدی
شــماری از مســئوالن اســتان، شهرســتان 
رفســنجان و خبرنــگاران نیــز امــام جمعه 
و اســتاندار کرمــان را در ایــن ســفر یــک 

روزه همراهــی مــی کردنــد.  
ــه ای زیبــا و  ــا علــی نمون ــه حــاج آق خان
باشــکوه از معمــاری عصــر قاجــار اســت 
ــه  ــن خان ــوان بزرگتری ــه عن ــه از آن ب ک

ــود .  ــی ش ــاد م ــان ی ــتی جه خش
ــه  ــامل خان ــی ش ــه تاریخ ــن مجموع ای
ــجد،  ــار، مس ــازار، آب انب ــا، ب ــاج آق ح

ــاحت  ــا مس ــت و ب ــام و کاروانسراس حم
ــری  ــج کیلومت ــع در پن ــر مرب ــزار مت 14 ه
ــتای  ــنجان در روس ــرقی رفس ــوب ش جن

ــت.  ــده اس ــع ش ــاد واق ــم آب قاس
پــروژه مرمــت و بازســازی خانــه حــاج آقــا 
علــی از هشــتم مهــر ســال گذشــته آغــاز 
شــد کــه کاربــری مختلــف دارد امــا عمــده 
تریــن بخــش آن تبدیــل بــه هتــل، فضــای 

اقامتــی و پذیرایــی خواهــد شــد. 
شــمال  کیلومتــری   110 در  رفســنجان 

کرمــان قــرار دارد.

صادرات سنگ مرمر ریگان به چین

بازدید امام جمعه 
و استاندار کرمان 

از مرمت خانه حاج 
آقا علی رفسنجان
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ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــن  ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
کــه یکــی از سیاســت هــای 

ــات  ــش تحصی ــی در بخ ــات علم ــذب هی ــگاه، ج ــن دانش ــی ای اصل
تکمیلــی اســت گفــت: 100 عضــو هیــات علمــی در واحدهــای دانشــگاهی 
ــذب  ــت: ج ــه گف ــک آل ط ــر باب ــوند. دکت ــی ش ــذب م ــتان ج ــن اس ای
ــا  ــان ت ــتان کرم ــگاه آزاد اس ــای دانش ــی در واحده ــات علم ــای هی اعض
ــگاه آزاد  ــرد: دانش ــار ک ــود. وی اظه ــی ش ــام م ــاری انج ــال ج ــر س مه
اســامی در پایــان هــر ســال یــک اجــاس ملــی برگــزار مــی کنــد و در 
پایــان ایــن اجــاس سیاســت هــای کان ســال بعــد خــود را بــه روســای 
ــد در  ــا بای ــت ه ــن سیاس ــه ای ــد ک ــی کن ــاغ م ــتانها اب ــای اس واحده
همــه زمینــه هــا پیــاده ســازی شــود. وی بــه برگــزاری نشســت روســای 
واحدهــای دانشــگاه آزاد اســتان کرمــان در جیرفــت اشــاره کــرد و افزود: 
ایــن نشســت بــه منظــور تبییــن برنامــه هــای اباغــی از ســوی ســازمان 
مرکــزی دانشــگاه آزاد اســامی بــه روســای دانشــگاه هــا برگــزار شــد. 
آل طــه بــا بیــان ایــن کــه در ایــن نشســت بودجــه واحدهــای دانشــگاهی 
تشــریح شــد خاطرنشــان کــرد: سیاســت هــا در حوزه هــای دانشــجویی، 
پژوهشــی، آموزشــی و فرهنگــی نیــز ابــاغ شــد. وی گفــت: برنامــه هــای 
ــورد  ــزی م ــازمان مرک ــوی س ــی از س ــل زمان ــگاه در فواص ــی دانش اباغ
ــگاهی  ــای دانش ــزارش واحده ــرد و گ ــی گی ــرار م ــش ق ــی و پای ارزیاب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش ــود. رئی ــی ش ــیدگی م ــی و رس ــز ارزیاب نی
ــگاه  ــای دانش ــت ه ــداف و سیاس ــن اه ــی از مهمتری ــان یک ــتان کرم اس
ــرد:  ــار ک ــوان و اظه ــت عن ــاء کیفی ــاری ارتق آزاد اســامی را در ســال ج
ایــن دانشــگاه متناســب بــا راه انــدازی رشــته هــای تحصیــات تکمیلــی 

ــد کیفیــت را در بخــش هــای  بای
ــاء  ــگاه ارتق ــن دانش ــف ای مختل

دهــد. 
دکتــر آل طــه افــزود: واحدهــای دانشــگاهی بایــد بعــد از بررســی نیــاز 
هیــات علمــی آن واحــد را در همــه گــروه هــای آموزشــی مشــخص و در 
راســتای ارتقــاء کیفیــت دانشــگاه تــاش کننــد. وی گفــت: دانشــگاه آزاد 
ــام گــذاری  ــه ن ــا توجــه ب اســامی سیاســت هایــی را در ســال جــاری ب

اقتصــاد  عنــوان  بــا  ــدام و امســال  ــی، اق مقاومت
ــت. ــرده اس ــن ک ــل تبیی عم

ادامــه داد: مراکــز رشــد   وی 
واحدهــای دانشــگاه آزاد نیــز کــه 
ــان  ــش بنی ــوم دان ــه عل ــر پای ب
فعالیــت مــی کننــد در ســال 
ــی  ــی و کم ــر کیف ــاری از نظ ج
ارتقــاء پیــدا خواهنــد کــرد. 
ــت  ــرد: هف ــح ک ــه تصری آل ط
ــای  ــگاه ه ــد در دانش ــز رش مرک
آزاد اســتان کرمــان در حــال 
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــت اس فعالی
ــه 11  ــز ب ــن مراک ــاری ای ــال ج س
مــورد خواهنــد رســید. دانشــگاه 

آزاد اســامی واحــد جیرفــت از جملــه نخســتین دانشــگاه هــای اســتان 
کرمــان اســت کــه در ســال 63 تاســیس و اکنــون یکــی از قطــب هــای 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــم در جن ــد عل تولی

ــن  ــی ای ــای مضافت ــادرات خرم ــدی ص ــد 10 درص ــم از رش ــتاندارد ب ــئول اداره اس مس
ــون  ــان آزم ــر داد. پیم ــل آن خب ــال ماقب ــه س ــبت ب ــال 1394 نس ــتان در س شهرس
افــزود: میــزان صــادرات خرمــا در ســال گذشــته حــدود 40 هــزار تــن و ایــن رشــد 
ــوده اســت. وی از  ــع صادراتــی ب حاصــل همــکاری دســتگاه هــا در جهــت رفــع موان
صــدور بیــش از یــک هــزار گواهینامــه صادراتــی توســط اداره اســتاندارد بــم خبــر داد 
و گفــت: صــادرات محصــول خرمــا در دوره پســا برجــام رونــق بیشــتری داشــته اســت 
ــه  ــد عرض ــا مقاص ــه و اروپ ــیایه میان ــور آس ــش از 20 کش ــون بی ــه اکن ــوری ک ــه ط ب
ــرایط  ــم، ش ــتاندارد ب ــئول اداره اس ــوند. مس ــی ش ــوب م ــم محس ــی ب ــب مضافت رط
حاکــم بــر بــازار خرمــای شــرق اســتان را مطلــوب ارزیابــی و ابــراز امیــدواری کــرد: 
ایــن رونــد روز بــه روز بهتــر شــود. وی بــر اســتفاده از بســته بنــدی هــای مناســب و 
متنــوع بــرای محصــول خرمــا تاکیــد کــرد و گفــت: خوشــبختانه چنــد ســال اســت 
کــه بســته بنــدی هــای خرمــا از لحــاظ کیفــی بهتــر شــده و امیدواریــم ایــن رونــد رو 
بــه رشــد ادامــه یابــد. ســاالنه حــدود 1۸0 هــزار تــن خرمــا در شــرق اســتان شــامل 
شهرســتان هــای بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر تولیــد مــی شــود. خرمــای مضافتــی 

بــم در کنــار ارگ تاریخــی ایــن شــهر شــهرت جهانــی دارد.

جذب 100 عضو هیات علمی در دانشگاه های آزاد کرمان

رشد 10 درصدی صادرات خرمای بم
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زیست محیطی و غیره باشد. همچنین از کلیه صاحب نظران تقاضا می شود که نقطه نظرات خود را در باب کمیت و کیفیت نشریه 

به صورت مکتوب به ما ارایه فرمایند. الزم به ذکر است که نظرات شما در نشریه درج می گردد.               با ما همراه باشید.

ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــن  ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
کــه یکــی از سیاســت هــای 

ــات  ــش تحصی ــی در بخ ــات علم ــذب هی ــگاه، ج ــن دانش ــی ای اصل
تکمیلــی اســت گفــت: 100 عضــو هیــات علمــی در واحدهــای دانشــگاهی 
ــذب  ــت: ج ــه گف ــک آل ط ــر باب ــوند. دکت ــی ش ــذب م ــتان ج ــن اس ای
ــا  ــان ت ــتان کرم ــگاه آزاد اس ــای دانش ــی در واحده ــات علم ــای هی اعض
ــگاه آزاد  ــرد: دانش ــار ک ــود. وی اظه ــی ش ــام م ــاری انج ــال ج ــر س مه
اســامی در پایــان هــر ســال یــک اجــاس ملــی برگــزار مــی کنــد و در 
پایــان ایــن اجــاس سیاســت هــای کان ســال بعــد خــود را بــه روســای 
ــد در  ــا بای ــت ه ــن سیاس ــه ای ــد ک ــی کن ــاغ م ــتانها اب ــای اس واحده
همــه زمینــه هــا پیــاده ســازی شــود. وی بــه برگــزاری نشســت روســای 
واحدهــای دانشــگاه آزاد اســتان کرمــان در جیرفــت اشــاره کــرد و افزود: 
ایــن نشســت بــه منظــور تبییــن برنامــه هــای اباغــی از ســوی ســازمان 
مرکــزی دانشــگاه آزاد اســامی بــه روســای دانشــگاه هــا برگــزار شــد. 
آل طــه بــا بیــان ایــن کــه در ایــن نشســت بودجــه واحدهــای دانشــگاهی 
تشــریح شــد خاطرنشــان کــرد: سیاســت هــا در حوزه هــای دانشــجویی، 
پژوهشــی، آموزشــی و فرهنگــی نیــز ابــاغ شــد. وی گفــت: برنامــه هــای 
ــورد  ــزی م ــازمان مرک ــوی س ــی از س ــل زمان ــگاه در فواص ــی دانش اباغ
ــگاهی  ــای دانش ــزارش واحده ــرد و گ ــی گی ــرار م ــش ق ــی و پای ارزیاب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش ــود. رئی ــی ش ــیدگی م ــی و رس ــز ارزیاب نی
ــگاه  ــای دانش ــت ه ــداف و سیاس ــن اه ــی از مهمتری ــان یک ــتان کرم اس
ــرد:  ــار ک ــوان و اظه ــت عن ــاء کیفی ــاری ارتق آزاد اســامی را در ســال ج
ایــن دانشــگاه متناســب بــا راه انــدازی رشــته هــای تحصیــات تکمیلــی 

ــد کیفیــت را در بخــش هــای  بای
ــاء  ــگاه ارتق ــن دانش ــف ای مختل

دهــد. 
دکتــر آل طــه افــزود: واحدهــای دانشــگاهی بایــد بعــد از بررســی نیــاز 
هیــات علمــی آن واحــد را در همــه گــروه هــای آموزشــی مشــخص و در 
راســتای ارتقــاء کیفیــت دانشــگاه تــاش کننــد. وی گفــت: دانشــگاه آزاد 
ــام گــذاری  ــه ن ــا توجــه ب اســامی سیاســت هایــی را در ســال جــاری ب

اقتصــاد  عنــوان  بــا  ــدام و امســال  ــی، اق مقاومت
ــت. ــرده اس ــن ک ــل تبیی عم

ادامــه داد: مراکــز رشــد   وی 
واحدهــای دانشــگاه آزاد نیــز کــه 
ــان  ــش بنی ــوم دان ــه عل ــر پای ب
فعالیــت مــی کننــد در ســال 
ــی  ــی و کم ــر کیف ــاری از نظ ج
ارتقــاء پیــدا خواهنــد کــرد. 
ــت  ــرد: هف ــح ک ــه تصری آل ط
ــای  ــگاه ه ــد در دانش ــز رش مرک
آزاد اســتان کرمــان در حــال 
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــت اس فعالی
ــه 11  ــز ب ــن مراک ــاری ای ــال ج س
مــورد خواهنــد رســید. دانشــگاه 

آزاد اســامی واحــد جیرفــت از جملــه نخســتین دانشــگاه هــای اســتان 
کرمــان اســت کــه در ســال 63 تاســیس و اکنــون یکــی از قطــب هــای 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــم در جن ــد عل تولی

ــن  ــی ای ــای مضافت ــادرات خرم ــدی ص ــد 10 درص ــم از رش ــتاندارد ب ــئول اداره اس مس
ــون  ــان آزم ــر داد. پیم ــل آن خب ــال ماقب ــه س ــبت ب ــال 1394 نس ــتان در س شهرس
افــزود: میــزان صــادرات خرمــا در ســال گذشــته حــدود 40 هــزار تــن و ایــن رشــد 
ــوده اســت. وی از  ــع صادراتــی ب حاصــل همــکاری دســتگاه هــا در جهــت رفــع موان
صــدور بیــش از یــک هــزار گواهینامــه صادراتــی توســط اداره اســتاندارد بــم خبــر داد 
و گفــت: صــادرات محصــول خرمــا در دوره پســا برجــام رونــق بیشــتری داشــته اســت 
ــه  ــد عرض ــا مقاص ــه و اروپ ــیایه میان ــور آس ــش از 20 کش ــون بی ــه اکن ــوری ک ــه ط ب
ــرایط  ــم، ش ــتاندارد ب ــئول اداره اس ــوند. مس ــی ش ــوب م ــم محس ــی ب ــب مضافت رط
حاکــم بــر بــازار خرمــای شــرق اســتان را مطلــوب ارزیابــی و ابــراز امیــدواری کــرد: 
ایــن رونــد روز بــه روز بهتــر شــود. وی بــر اســتفاده از بســته بنــدی هــای مناســب و 
متنــوع بــرای محصــول خرمــا تاکیــد کــرد و گفــت: خوشــبختانه چنــد ســال اســت 
کــه بســته بنــدی هــای خرمــا از لحــاظ کیفــی بهتــر شــده و امیدواریــم ایــن رونــد رو 
بــه رشــد ادامــه یابــد. ســاالنه حــدود 1۸0 هــزار تــن خرمــا در شــرق اســتان شــامل 
شهرســتان هــای بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر تولیــد مــی شــود. خرمــای مضافتــی 

بــم در کنــار ارگ تاریخــی ایــن شــهر شــهرت جهانــی دارد.

جذب 100 عضو هیات علمی در دانشگاه های آزاد کرمان

رشد 10 درصدی صادرات خرمای بم

باشید ما  افتخاری  خبرنگار 
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»جامعه کریمان«برای غنای نشریه، از کلیه صاحب نظران دعوت به همکاری می نماید. عالقمندان می توانند اخبار، مقاالت و عکس 
علمی،  اجتماعی،  هنری،  فرهنگی،  خبری،  گوناگون  های  حوزه  در  تواند  می  ارسالی  مطالب  نمایند.  ارسال  ما  برای  را  خود  های 
زیست محیطی و غیره باشد. همچنین از کلیه صاحب نظران تقاضا می شود که نقطه نظرات خود را در باب کمیت و کیفیت نشریه 

به صورت مکتوب به ما ارایه فرمایند. الزم به ذکر است که نظرات شما در نشریه درج می گردد.               با ما همراه باشید.

ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــن  ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
کــه یکــی از سیاســت هــای 

ــات  ــش تحصی ــی در بخ ــات علم ــذب هی ــگاه، ج ــن دانش ــی ای اصل
تکمیلــی اســت گفــت: 100 عضــو هیــات علمــی در واحدهــای دانشــگاهی 
ــذب  ــت: ج ــه گف ــک آل ط ــر باب ــوند. دکت ــی ش ــذب م ــتان ج ــن اس ای
ــا  ــان ت ــتان کرم ــگاه آزاد اس ــای دانش ــی در واحده ــات علم ــای هی اعض
ــگاه آزاد  ــرد: دانش ــار ک ــود. وی اظه ــی ش ــام م ــاری انج ــال ج ــر س مه
اســامی در پایــان هــر ســال یــک اجــاس ملــی برگــزار مــی کنــد و در 
پایــان ایــن اجــاس سیاســت هــای کان ســال بعــد خــود را بــه روســای 
ــد در  ــا بای ــت ه ــن سیاس ــه ای ــد ک ــی کن ــاغ م ــتانها اب ــای اس واحده
همــه زمینــه هــا پیــاده ســازی شــود. وی بــه برگــزاری نشســت روســای 
واحدهــای دانشــگاه آزاد اســتان کرمــان در جیرفــت اشــاره کــرد و افزود: 
ایــن نشســت بــه منظــور تبییــن برنامــه هــای اباغــی از ســوی ســازمان 
مرکــزی دانشــگاه آزاد اســامی بــه روســای دانشــگاه هــا برگــزار شــد. 
آل طــه بــا بیــان ایــن کــه در ایــن نشســت بودجــه واحدهــای دانشــگاهی 
تشــریح شــد خاطرنشــان کــرد: سیاســت هــا در حوزه هــای دانشــجویی، 
پژوهشــی، آموزشــی و فرهنگــی نیــز ابــاغ شــد. وی گفــت: برنامــه هــای 
ــورد  ــزی م ــازمان مرک ــوی س ــی از س ــل زمان ــگاه در فواص ــی دانش اباغ
ــگاهی  ــای دانش ــزارش واحده ــرد و گ ــی گی ــرار م ــش ق ــی و پای ارزیاب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش ــود. رئی ــی ش ــیدگی م ــی و رس ــز ارزیاب نی
ــگاه  ــای دانش ــت ه ــداف و سیاس ــن اه ــی از مهمتری ــان یک ــتان کرم اس
ــرد:  ــار ک ــوان و اظه ــت عن ــاء کیفی ــاری ارتق آزاد اســامی را در ســال ج
ایــن دانشــگاه متناســب بــا راه انــدازی رشــته هــای تحصیــات تکمیلــی 

ــد کیفیــت را در بخــش هــای  بای
ــاء  ــگاه ارتق ــن دانش ــف ای مختل

دهــد. 
دکتــر آل طــه افــزود: واحدهــای دانشــگاهی بایــد بعــد از بررســی نیــاز 
هیــات علمــی آن واحــد را در همــه گــروه هــای آموزشــی مشــخص و در 
راســتای ارتقــاء کیفیــت دانشــگاه تــاش کننــد. وی گفــت: دانشــگاه آزاد 
ــام گــذاری  ــه ن ــا توجــه ب اســامی سیاســت هایــی را در ســال جــاری ب

اقتصــاد  عنــوان  بــا  ــدام و امســال  ــی، اق مقاومت
ــت. ــرده اس ــن ک ــل تبیی عم

ادامــه داد: مراکــز رشــد   وی 
واحدهــای دانشــگاه آزاد نیــز کــه 
ــان  ــش بنی ــوم دان ــه عل ــر پای ب
فعالیــت مــی کننــد در ســال 
ــی  ــی و کم ــر کیف ــاری از نظ ج
ارتقــاء پیــدا خواهنــد کــرد. 
ــت  ــرد: هف ــح ک ــه تصری آل ط
ــای  ــگاه ه ــد در دانش ــز رش مرک
آزاد اســتان کرمــان در حــال 
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــت اس فعالی
ــه 11  ــز ب ــن مراک ــاری ای ــال ج س
مــورد خواهنــد رســید. دانشــگاه 

آزاد اســامی واحــد جیرفــت از جملــه نخســتین دانشــگاه هــای اســتان 
کرمــان اســت کــه در ســال 63 تاســیس و اکنــون یکــی از قطــب هــای 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــم در جن ــد عل تولی

ــن  ــی ای ــای مضافت ــادرات خرم ــدی ص ــد 10 درص ــم از رش ــتاندارد ب ــئول اداره اس مس
ــون  ــان آزم ــر داد. پیم ــل آن خب ــال ماقب ــه س ــبت ب ــال 1394 نس ــتان در س شهرس
افــزود: میــزان صــادرات خرمــا در ســال گذشــته حــدود 40 هــزار تــن و ایــن رشــد 
ــوده اســت. وی از  ــع صادراتــی ب حاصــل همــکاری دســتگاه هــا در جهــت رفــع موان
صــدور بیــش از یــک هــزار گواهینامــه صادراتــی توســط اداره اســتاندارد بــم خبــر داد 
و گفــت: صــادرات محصــول خرمــا در دوره پســا برجــام رونــق بیشــتری داشــته اســت 
ــه  ــد عرض ــا مقاص ــه و اروپ ــیایه میان ــور آس ــش از 20 کش ــون بی ــه اکن ــوری ک ــه ط ب
ــرایط  ــم، ش ــتاندارد ب ــئول اداره اس ــوند. مس ــی ش ــوب م ــم محس ــی ب ــب مضافت رط
حاکــم بــر بــازار خرمــای شــرق اســتان را مطلــوب ارزیابــی و ابــراز امیــدواری کــرد: 
ایــن رونــد روز بــه روز بهتــر شــود. وی بــر اســتفاده از بســته بنــدی هــای مناســب و 
متنــوع بــرای محصــول خرمــا تاکیــد کــرد و گفــت: خوشــبختانه چنــد ســال اســت 
کــه بســته بنــدی هــای خرمــا از لحــاظ کیفــی بهتــر شــده و امیدواریــم ایــن رونــد رو 
بــه رشــد ادامــه یابــد. ســاالنه حــدود 1۸0 هــزار تــن خرمــا در شــرق اســتان شــامل 
شهرســتان هــای بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر تولیــد مــی شــود. خرمــای مضافتــی 

بــم در کنــار ارگ تاریخــی ایــن شــهر شــهرت جهانــی دارد.
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»جامعه کریمان«برای غنای نشریه، از کلیه صاحب نظران دعوت به همکاری می نماید. عالقمندان می توانند اخبار، مقاالت و عکس 
علمی،  اجتماعی،  هنری،  فرهنگی،  خبری،  گوناگون  های  حوزه  در  تواند  می  ارسالی  مطالب  نمایند.  ارسال  ما  برای  را  خود  های 
زیست محیطی و غیره باشد. همچنین از کلیه صاحب نظران تقاضا می شود که نقطه نظرات خود را در باب کمیت و کیفیت نشریه 

به صورت مکتوب به ما ارایه فرمایند. الزم به ذکر است که نظرات شما در نشریه درج می گردد.               با ما همراه باشید.

ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــن  ــان ای ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
کــه یکــی از سیاســت هــای 

ــات  ــش تحصی ــی در بخ ــات علم ــذب هی ــگاه، ج ــن دانش ــی ای اصل
تکمیلــی اســت گفــت: 100 عضــو هیــات علمــی در واحدهــای دانشــگاهی 
ــذب  ــت: ج ــه گف ــک آل ط ــر باب ــوند. دکت ــی ش ــذب م ــتان ج ــن اس ای
ــا  ــان ت ــتان کرم ــگاه آزاد اس ــای دانش ــی در واحده ــات علم ــای هی اعض
ــگاه آزاد  ــرد: دانش ــار ک ــود. وی اظه ــی ش ــام م ــاری انج ــال ج ــر س مه
اســامی در پایــان هــر ســال یــک اجــاس ملــی برگــزار مــی کنــد و در 
پایــان ایــن اجــاس سیاســت هــای کان ســال بعــد خــود را بــه روســای 
ــد در  ــا بای ــت ه ــن سیاس ــه ای ــد ک ــی کن ــاغ م ــتانها اب ــای اس واحده
همــه زمینــه هــا پیــاده ســازی شــود. وی بــه برگــزاری نشســت روســای 
واحدهــای دانشــگاه آزاد اســتان کرمــان در جیرفــت اشــاره کــرد و افزود: 
ایــن نشســت بــه منظــور تبییــن برنامــه هــای اباغــی از ســوی ســازمان 
مرکــزی دانشــگاه آزاد اســامی بــه روســای دانشــگاه هــا برگــزار شــد. 
آل طــه بــا بیــان ایــن کــه در ایــن نشســت بودجــه واحدهــای دانشــگاهی 
تشــریح شــد خاطرنشــان کــرد: سیاســت هــا در حوزه هــای دانشــجویی، 
پژوهشــی، آموزشــی و فرهنگــی نیــز ابــاغ شــد. وی گفــت: برنامــه هــای 
ــورد  ــزی م ــازمان مرک ــوی س ــی از س ــل زمان ــگاه در فواص ــی دانش اباغ
ــگاهی  ــای دانش ــزارش واحده ــرد و گ ــی گی ــرار م ــش ق ــی و پای ارزیاب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــس دانش ــود. رئی ــی ش ــیدگی م ــی و رس ــز ارزیاب نی
ــگاه  ــای دانش ــت ه ــداف و سیاس ــن اه ــی از مهمتری ــان یک ــتان کرم اس
ــرد:  ــار ک ــوان و اظه ــت عن ــاء کیفی ــاری ارتق آزاد اســامی را در ســال ج
ایــن دانشــگاه متناســب بــا راه انــدازی رشــته هــای تحصیــات تکمیلــی 

ــد کیفیــت را در بخــش هــای  بای
ــاء  ــگاه ارتق ــن دانش ــف ای مختل

دهــد. 
دکتــر آل طــه افــزود: واحدهــای دانشــگاهی بایــد بعــد از بررســی نیــاز 
هیــات علمــی آن واحــد را در همــه گــروه هــای آموزشــی مشــخص و در 
راســتای ارتقــاء کیفیــت دانشــگاه تــاش کننــد. وی گفــت: دانشــگاه آزاد 
ــام گــذاری  ــه ن ــا توجــه ب اســامی سیاســت هایــی را در ســال جــاری ب

اقتصــاد  عنــوان  بــا  ــدام و امســال  ــی، اق مقاومت
ــت. ــرده اس ــن ک ــل تبیی عم

ادامــه داد: مراکــز رشــد   وی 
واحدهــای دانشــگاه آزاد نیــز کــه 
ــان  ــش بنی ــوم دان ــه عل ــر پای ب
فعالیــت مــی کننــد در ســال 
ــی  ــی و کم ــر کیف ــاری از نظ ج
ارتقــاء پیــدا خواهنــد کــرد. 
ــت  ــرد: هف ــح ک ــه تصری آل ط
ــای  ــگاه ه ــد در دانش ــز رش مرک
آزاد اســتان کرمــان در حــال 
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــت اس فعالی
ــه 11  ــز ب ــن مراک ــاری ای ــال ج س
مــورد خواهنــد رســید. دانشــگاه 

آزاد اســامی واحــد جیرفــت از جملــه نخســتین دانشــگاه هــای اســتان 
کرمــان اســت کــه در ســال 63 تاســیس و اکنــون یکــی از قطــب هــای 

ــت. ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــم در جن ــد عل تولی

ــن  ــی ای ــای مضافت ــادرات خرم ــدی ص ــد 10 درص ــم از رش ــتاندارد ب ــئول اداره اس مس
ــون  ــان آزم ــر داد. پیم ــل آن خب ــال ماقب ــه س ــبت ب ــال 1394 نس ــتان در س شهرس
افــزود: میــزان صــادرات خرمــا در ســال گذشــته حــدود 40 هــزار تــن و ایــن رشــد 
ــوده اســت. وی از  ــع صادراتــی ب حاصــل همــکاری دســتگاه هــا در جهــت رفــع موان
صــدور بیــش از یــک هــزار گواهینامــه صادراتــی توســط اداره اســتاندارد بــم خبــر داد 
و گفــت: صــادرات محصــول خرمــا در دوره پســا برجــام رونــق بیشــتری داشــته اســت 
ــه  ــد عرض ــا مقاص ــه و اروپ ــیایه میان ــور آس ــش از 20 کش ــون بی ــه اکن ــوری ک ــه ط ب
ــرایط  ــم، ش ــتاندارد ب ــئول اداره اس ــوند. مس ــی ش ــوب م ــم محس ــی ب ــب مضافت رط
حاکــم بــر بــازار خرمــای شــرق اســتان را مطلــوب ارزیابــی و ابــراز امیــدواری کــرد: 
ایــن رونــد روز بــه روز بهتــر شــود. وی بــر اســتفاده از بســته بنــدی هــای مناســب و 
متنــوع بــرای محصــول خرمــا تاکیــد کــرد و گفــت: خوشــبختانه چنــد ســال اســت 
کــه بســته بنــدی هــای خرمــا از لحــاظ کیفــی بهتــر شــده و امیدواریــم ایــن رونــد رو 
بــه رشــد ادامــه یابــد. ســاالنه حــدود 1۸0 هــزار تــن خرمــا در شــرق اســتان شــامل 
شهرســتان هــای بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر تولیــد مــی شــود. خرمــای مضافتــی 

بــم در کنــار ارگ تاریخــی ایــن شــهر شــهرت جهانــی دارد.

جذب 100 عضو هیات علمی در دانشگاه های آزاد کرمان
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حــرم شــهدای گمنــام دانشــگاه آزاد اســامی واجــد جیرفــت بــا حضــور 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان کرمــان، روســای دانشــگاه هــای 
آزاد اســتان، فرمانــدار و جمعــی از مســئوالن شهرســتان جیرفــت افتتــاح 
شــد. رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان کرمــان در ایــن آییــن گفــت: 
یکــی از سیاســت هــای اصلــی دانشــگاه آزاد اجــرای طــرح هــای مانــدگار 
بــا کاربــری فرهنگــی اســت کــه احــداث حــرم شــهدای گمنــام یکــی از 
مهمتریــن فعالیــت هــای فرهنگــی مانــدگار مــی باشــد. دکتــر بابــک آل 
طــه افــزود: در دانشــگاه هــای آزاد اســامی اســتان کرمــان ســه حــرم 

ــم در ســایر واحدهــای دانشــگاه  شــهدای گمنــام وجــود دارد و امیدواری
آزاد در ســطح نیــز ایــن بناهــای فرهنگــی احــداث شــود. وی گفــت: ایــن 
ــاری  ــا اعتب ــر ب ــد 16 مت ــاع گنب ــع و ارتف ــر مرب ــای 7۸ مت ــا زیربن ــا ب بن
بالــغ بــر دو میلیــارد و 600 میلیــون ســاخته شــده اســت. وی خاطرنشــان 
کــرد: اعتبــار ســاخت حــرم شــهدای گمنــام از محــل اعتبــارات واحــد 
جیرفــت تامیــن و فقــط 100 میلیــون ریــال آن از محــل خــارج از دانشــگاه 
تامیــن شــده اســت. 9 شــهید گمنــام در شهرســتان جیرفــت بــه خــاک 

ســپرده شــده کــه دو شــهید در دانشــگاه آزاد اســامی اســت.

افتتاح حرم و گنبد 16 متری شهدای گمنام دانشگاه آزاد جیرفت
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حــرم شــهدای گمنــام دانشــگاه آزاد اســامی واجــد جیرفــت بــا حضــور 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان کرمــان، روســای دانشــگاه هــای 
آزاد اســتان، فرمانــدار و جمعــی از مســئوالن شهرســتان جیرفــت افتتــاح 
شــد. رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان کرمــان در ایــن آییــن گفــت: 
یکــی از سیاســت هــای اصلــی دانشــگاه آزاد اجــرای طــرح هــای مانــدگار 
بــا کاربــری فرهنگــی اســت کــه احــداث حــرم شــهدای گمنــام یکــی از 
مهمتریــن فعالیــت هــای فرهنگــی مانــدگار مــی باشــد. دکتــر بابــک آل 
طــه افــزود: در دانشــگاه هــای آزاد اســامی اســتان کرمــان ســه حــرم 

ــم در ســایر واحدهــای دانشــگاه  شــهدای گمنــام وجــود دارد و امیدواری
آزاد در ســطح نیــز ایــن بناهــای فرهنگــی احــداث شــود. وی گفــت: ایــن 
ــاری  ــا اعتب ــر ب ــد 16 مت ــاع گنب ــع و ارتف ــر مرب ــای 7۸ مت ــا زیربن ــا ب بن
بالــغ بــر دو میلیــارد و 600 میلیــون ســاخته شــده اســت. وی خاطرنشــان 
کــرد: اعتبــار ســاخت حــرم شــهدای گمنــام از محــل اعتبــارات واحــد 
جیرفــت تامیــن و فقــط 100 میلیــون ریــال آن از محــل خــارج از دانشــگاه 
تامیــن شــده اســت. 9 شــهید گمنــام در شهرســتان جیرفــت بــه خــاک 

ســپرده شــده کــه دو شــهید در دانشــگاه آزاد اســامی اســت.
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مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کرمــان 
ــات آزاد  ــان در عملی ــتان کرم ــده از اس ــزار رزمن ــش از 2 ه ــت: بی گف
ســازی خرمشــهر حضــور داشــتند کــه در ایــن زمینــه گردهمایــی بــزرگ 
ــدی  ــرهنگ محمدمه ــد. س ــزار ش ــان برگ ــهر در کرم ــان خرمش فاتح
ــالروز  ــرداد و س ــوم خ ــای س ــه ه ــال برنام ــزود: امس ــنی اف ابوالحس
ــژه  ــود و وی ــعبان ب ــه ش ــا نیم ــادف ب ــه مص ــهر ک ــازی خرمش آزادس
ــان  ــود. وی بی ــده ب ــده ش ــدارک دی ــاط ت ــن ارتب ــی در ای ــه های برنام
کــرد: تبییــن نقــش هدایــت و فرماندهــی الهــی والیــت فقیــه در حیــات 
ــدرت و  ــن ق ــا، تبیی ــروزی ه ــا و پی ــه ه ــق حماس ــور و خل ــوی کش معن
ــی  ــاد بازدارندگ ــرای ایج ــی ب ــیج مردم ــلح و بس ــای مس ــدت نیروه وح
ــدت و  ــت، وح ــرت، مقاوم ــش بصی ــن نق ــدات، تبیی ــا تهدی ــه ب در مقابل
همگرایــی اقــوام، ادیــان، مذاهــب و ســایر اقشــار در مقابلــه بــا اســتکبار 
ــش  ــن نق ــش و تبیی ــری، داع ــل، تکفی ــن المل ــم بی ــی و صهیونیس جهان
ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــدس ب ــاع مق ــی در دوران دف ــاد مقاومت اقتص
ــالروز آزاد  ــم س ــای مراس ــه راهبرده ــده از جمل ــال و آین ــان ح ــرای زم ب
ــت  ــم گرامیداش ــه مراس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــهر اس ــازی خرمش س
ــار  ــود اظه ــی ش ــزار م ــه روز برگ ــهر در س ــازی خرمش ــالروز آزادس س
ــهدای  ــان )ع( و ش ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرداد ب ــرد: روز دوم خ ک
ــار  ــه اطه ــر ائم ــه محض ــم ب ــهید تقدی ــون 16 ش ــه تاکن ــرم ک ــع ح مداف
)ع( کــرده انــد، اختصــاص دارد. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان افــزود: ســوم خــرداد روز مقاومــت، ایثــار 
ــردم  ــداری م ــت و پای ــل از مقاوم ــرداد تجلی ــارم خ ــروزی و روز چه و پی
قهرمــان دزفــول اســت. وی گفــت: یکــی از نقطــه هــای درخشــان جنــگ 
کــه نمــاد مقاومــت و پیــروزی اســت، آزادســازی خرمشــهر مــی باشــد 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــخ رق ــی در تاری ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــر حماس و کمت
ــهری  ــچ ش ــر هی ــای معاص ــگ ه ــخ جن ــرد: در تاری ــان ک ــنی بی ابوالحس
35 روز مقاومــت نکــرده و مقاومــت خرمشــهر در جهــان معاصــر در نــوع 
خــود بــی بدیــل اســت کــه جوانــان مــا بــا کمتریــن امکانــات ایــن شــهر 
را تســخیر کردنــد و یکــی از بزرگتریــن پیروزهــای جنــگ رقــم خــورد. 
ــرای فتــح خرمشــهر دادیــم و  وی گفــت: بیــش از شــش هــزار شــهید ب
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــهید تقدی ــزار ش ــدود 1۸۸ ه ــگ ح ــوع جن در مجم
ــه خــون ایــن شــهدا تکلیــف داریــم. وی ادامــه داد:  همــه مــا نســبت ب
برگــزاری ویــژه برنامــه ســاعت پیــروزی در ســاعت 11 صبــح و همزمــان 
ــوازان نیروهــای مســلح  ــا زمــان آزادی خرمشــهر، اجــرای گــروه رزم ن ب
ــدار  ــاع مقــدس و دی در چنــد نقطــه شــهر کرمــان، جشــنواره شــعر دف
ــه  ــه برنام ــات بیت المقــدس از جمل ــازان عملی ــواده شــهدا و جانب ــا خان ب

ــود. وی  ــهر ب ــازی خرمش ــه آزادس ــالروز حماس ــت س ــای گرامیداش ه
ــال  ــدس در س ــاع مق ــاب دف ــوان کت ــداد 30 عن ــبختانه تع ــت: خوش گف
گذشــته آمــاده شــده اســت و از کتــاب دفــاع مقــدس کرمــان بــا مقدمــه 

ــد. ــی ش ــلیمانی رونمای ــم س ــکر قاس ــردار سرلش س
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: برگــزاری یــادواره شــهدای هنرمند در شهرســتان ســیرجان، شــب 
شــعر بــا همــکاری بســیج، شــب شــعر و موســیقی مقاومــت و برگــزاری 
نمایشــگاه عکــس از جملــه برنامــه هــای گرامیداشــت ســالروز حماســه 

ســوم خــرداد در ســطح اســتان اســت.
ــان  ــکاری اداره کل ورزش و جوان ــا هم ــزود: ب ــزاده اف ــا علی محمدرض
ــش  ــاز و نمای ــرداد آغ ــوم خ ــدان از س ــام هنرمن ــال ج ــابقات فوتس مس
هــای صحنــه ای هــم بــه مناســبت گرامیداشــت حماســه فتــح خرمشــهر 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــام ب ــن ای در ای

گردهمایی فاتحان خرمشهر در کرمان 

ــای  ــدار اعض ــرفی در دی ــر مش ــی اکب ــدس عل مهن
شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمان با اســتاندار 
ــای  ــان کاره ــهر کرم ــز ش ــتان و مرک ــزود: در اس اف
گســترده ای انجــام شــده اســت کــه جــای تقدیــر 
دارد. وی بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال جدیــد نیــز 
دســت حمایــت خود را  از  شــهرداری و شــورای شــهر 
برنداریــد و همچنان شــاهد حمایــت های اســتانداری 
باشــیم. وی بــه ســفر  ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع فرصــت 
خوبــی بــرای توســعه اســتان کرمــان اســت. رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــورای اســامی شــهر کرم ش
ــتان  ــدام در اس ــت اق ــای در دس ــرح ه ــی از ط برخ
کرمــان بــا بودجه دولتــی تکمیل شــدنی نیســتند و 
بخشــی از آنهــا از جملــه قلعه دختــر و قلعه اردشــیر 
بــر اســاس بودجــه هــای ملــی اجرایــی شــده انــد و 
بایــد از فرصــت ســفر ریاســت جمهــوری بــرای اتمام 
ایــن پــروژه هــا اســتفاده کــرد.  وی ادامــه داد: بافــت 
قدیــم کرمان نیــز در حــال اضمحــال اســت و گرچه 

در دوره مدیریــت اســتاندار کنونــی توجــه ویــژه ای به 
ایــن بخــش شــده امــا در ســفر ریاســت جمهــوری 
ــرای احیــای ایــن بافــت اقدامــات بیشــتری  بایــد ب

صــورت گیــرد. 
ــال  ــوب س ــه مص ــت: بودج ــرفی گف ــدس مش مهن
گذشــته شــورای شــهر کرمــان 370 میلیــارد تومــان 
بــوده کــه 250 میلیــارد آن محقــق شــد و بــرای بــه 
ــام  ــت انج ــای در دس ــروژه ه ــاندن پ ــرانجام رس س
بــه 600 میلیــارد تومــان نیــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 
ــارف  ــال 95 روی مص ــان در س ــهر کرم ــه ش بودج
تنظیم شــده اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه تصویــب اولیــه طــرح ســاماندهی میــدان 
شــهدا )مشــتاقیه( اشــاره کرد و گفت: شــورای شــهر 
در انتظــار نقشــه هــای این طــرح اســت. وی با اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه دربــاره پــروژه بــام کرمــان نیــز 
شــورای شــهر موافقــت کــرده اســت افــزود: شــورای 
شــهر از طــرح هــای توســعه ای شــهری حمایــت و 
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مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کرمــان 
ــات آزاد  ــان در عملی ــتان کرم ــده از اس ــزار رزمن ــش از 2 ه ــت: بی گف
ســازی خرمشــهر حضــور داشــتند کــه در ایــن زمینــه گردهمایــی بــزرگ 
ــدی  ــرهنگ محمدمه ــد. س ــزار ش ــان برگ ــهر در کرم ــان خرمش فاتح
ــالروز  ــرداد و س ــوم خ ــای س ــه ه ــال برنام ــزود: امس ــنی اف ابوالحس
ــژه  ــود و وی ــعبان ب ــه ش ــا نیم ــادف ب ــه مص ــهر ک ــازی خرمش آزادس
ــان  ــود. وی بی ــده ب ــده ش ــدارک دی ــاط ت ــن ارتب ــی در ای ــه های برنام
کــرد: تبییــن نقــش هدایــت و فرماندهــی الهــی والیــت فقیــه در حیــات 
ــدرت و  ــن ق ــا، تبیی ــروزی ه ــا و پی ــه ه ــق حماس ــور و خل ــوی کش معن
ــی  ــاد بازدارندگ ــرای ایج ــی ب ــیج مردم ــلح و بس ــای مس ــدت نیروه وح
ــدت و  ــت، وح ــرت، مقاوم ــش بصی ــن نق ــدات، تبیی ــا تهدی ــه ب در مقابل
همگرایــی اقــوام، ادیــان، مذاهــب و ســایر اقشــار در مقابلــه بــا اســتکبار 
ــش  ــن نق ــش و تبیی ــری، داع ــل، تکفی ــن المل ــم بی ــی و صهیونیس جهان
ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــدس ب ــاع مق ــی در دوران دف ــاد مقاومت اقتص
ــالروز آزاد  ــم س ــای مراس ــه راهبرده ــده از جمل ــال و آین ــان ح ــرای زم ب
ــت  ــم گرامیداش ــه مراس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــهر اس ــازی خرمش س
ــار  ــود اظه ــی ش ــزار م ــه روز برگ ــهر در س ــازی خرمش ــالروز آزادس س
ــهدای  ــان )ع( و ش ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرداد ب ــرد: روز دوم خ ک
ــار  ــه اطه ــر ائم ــه محض ــم ب ــهید تقدی ــون 16 ش ــه تاکن ــرم ک ــع ح مداف
)ع( کــرده انــد، اختصــاص دارد. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان افــزود: ســوم خــرداد روز مقاومــت، ایثــار 
ــردم  ــداری م ــت و پای ــل از مقاوم ــرداد تجلی ــارم خ ــروزی و روز چه و پی
قهرمــان دزفــول اســت. وی گفــت: یکــی از نقطــه هــای درخشــان جنــگ 
کــه نمــاد مقاومــت و پیــروزی اســت، آزادســازی خرمشــهر مــی باشــد 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــخ رق ــی در تاری ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــر حماس و کمت
ــهری  ــچ ش ــر هی ــای معاص ــگ ه ــخ جن ــرد: در تاری ــان ک ــنی بی ابوالحس
35 روز مقاومــت نکــرده و مقاومــت خرمشــهر در جهــان معاصــر در نــوع 
خــود بــی بدیــل اســت کــه جوانــان مــا بــا کمتریــن امکانــات ایــن شــهر 
را تســخیر کردنــد و یکــی از بزرگتریــن پیروزهــای جنــگ رقــم خــورد. 
ــرای فتــح خرمشــهر دادیــم و  وی گفــت: بیــش از شــش هــزار شــهید ب
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــهید تقدی ــزار ش ــدود 1۸۸ ه ــگ ح ــوع جن در مجم
ــه خــون ایــن شــهدا تکلیــف داریــم. وی ادامــه داد:  همــه مــا نســبت ب
برگــزاری ویــژه برنامــه ســاعت پیــروزی در ســاعت 11 صبــح و همزمــان 
ــوازان نیروهــای مســلح  ــا زمــان آزادی خرمشــهر، اجــرای گــروه رزم ن ب
ــدار  ــاع مقــدس و دی در چنــد نقطــه شــهر کرمــان، جشــنواره شــعر دف
ــه  ــه برنام ــات بیت المقــدس از جمل ــازان عملی ــواده شــهدا و جانب ــا خان ب

ــود. وی  ــهر ب ــازی خرمش ــه آزادس ــالروز حماس ــت س ــای گرامیداش ه
ــال  ــدس در س ــاع مق ــاب دف ــوان کت ــداد 30 عن ــبختانه تع ــت: خوش گف
گذشــته آمــاده شــده اســت و از کتــاب دفــاع مقــدس کرمــان بــا مقدمــه 

ــد. ــی ش ــلیمانی رونمای ــم س ــکر قاس ــردار سرلش س
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: برگــزاری یــادواره شــهدای هنرمند در شهرســتان ســیرجان، شــب 
شــعر بــا همــکاری بســیج، شــب شــعر و موســیقی مقاومــت و برگــزاری 
نمایشــگاه عکــس از جملــه برنامــه هــای گرامیداشــت ســالروز حماســه 

ســوم خــرداد در ســطح اســتان اســت.
ــان  ــکاری اداره کل ورزش و جوان ــا هم ــزود: ب ــزاده اف ــا علی محمدرض
ــش  ــاز و نمای ــرداد آغ ــوم خ ــدان از س ــام هنرمن ــال ج ــابقات فوتس مس
هــای صحنــه ای هــم بــه مناســبت گرامیداشــت حماســه فتــح خرمشــهر 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــام ب ــن ای در ای

گردهمایی فاتحان خرمشهر در کرمان 

ــای  ــدار اعض ــرفی در دی ــر مش ــی اکب ــدس عل مهن
شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمان با اســتاندار 
ــای  ــان کاره ــهر کرم ــز ش ــتان و مرک ــزود: در اس اف
گســترده ای انجــام شــده اســت کــه جــای تقدیــر 
دارد. وی بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال جدیــد نیــز 
دســت حمایــت خود را  از  شــهرداری و شــورای شــهر 
برنداریــد و همچنان شــاهد حمایــت های اســتانداری 
باشــیم. وی بــه ســفر  ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع فرصــت 
خوبــی بــرای توســعه اســتان کرمــان اســت. رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــورای اســامی شــهر کرم ش
ــتان  ــدام در اس ــت اق ــای در دس ــرح ه ــی از ط برخ
کرمــان بــا بودجه دولتــی تکمیل شــدنی نیســتند و 
بخشــی از آنهــا از جملــه قلعه دختــر و قلعه اردشــیر 
بــر اســاس بودجــه هــای ملــی اجرایــی شــده انــد و 
بایــد از فرصــت ســفر ریاســت جمهــوری بــرای اتمام 
ایــن پــروژه هــا اســتفاده کــرد.  وی ادامــه داد: بافــت 
قدیــم کرمان نیــز در حــال اضمحــال اســت و گرچه 

در دوره مدیریــت اســتاندار کنونــی توجــه ویــژه ای به 
ایــن بخــش شــده امــا در ســفر ریاســت جمهــوری 
ــرای احیــای ایــن بافــت اقدامــات بیشــتری  بایــد ب

صــورت گیــرد. 
ــال  ــوب س ــه مص ــت: بودج ــرفی گف ــدس مش مهن
گذشــته شــورای شــهر کرمــان 370 میلیــارد تومــان 
بــوده کــه 250 میلیــارد آن محقــق شــد و بــرای بــه 
ــام  ــت انج ــای در دس ــروژه ه ــاندن پ ــرانجام رس س
بــه 600 میلیــارد تومــان نیــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 
ــارف  ــال 95 روی مص ــان در س ــهر کرم ــه ش بودج
تنظیم شــده اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه تصویــب اولیــه طــرح ســاماندهی میــدان 
شــهدا )مشــتاقیه( اشــاره کرد و گفت: شــورای شــهر 
در انتظــار نقشــه هــای این طــرح اســت. وی با اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه دربــاره پــروژه بــام کرمــان نیــز 
شــورای شــهر موافقــت کــرده اســت افــزود: شــورای 
شــهر از طــرح هــای توســعه ای شــهری حمایــت و 
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مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کرمــان 
ــات آزاد  ــان در عملی ــتان کرم ــده از اس ــزار رزمن ــش از 2 ه ــت: بی گف
ســازی خرمشــهر حضــور داشــتند کــه در ایــن زمینــه گردهمایــی بــزرگ 
ــدی  ــرهنگ محمدمه ــد. س ــزار ش ــان برگ ــهر در کرم ــان خرمش فاتح
ــالروز  ــرداد و س ــوم خ ــای س ــه ه ــال برنام ــزود: امس ــنی اف ابوالحس
ــژه  ــود و وی ــعبان ب ــه ش ــا نیم ــادف ب ــه مص ــهر ک ــازی خرمش آزادس
ــان  ــود. وی بی ــده ب ــده ش ــدارک دی ــاط ت ــن ارتب ــی در ای ــه های برنام
کــرد: تبییــن نقــش هدایــت و فرماندهــی الهــی والیــت فقیــه در حیــات 
ــدرت و  ــن ق ــا، تبیی ــروزی ه ــا و پی ــه ه ــق حماس ــور و خل ــوی کش معن
ــی  ــاد بازدارندگ ــرای ایج ــی ب ــیج مردم ــلح و بس ــای مس ــدت نیروه وح
ــدت و  ــت، وح ــرت، مقاوم ــش بصی ــن نق ــدات، تبیی ــا تهدی ــه ب در مقابل
همگرایــی اقــوام، ادیــان، مذاهــب و ســایر اقشــار در مقابلــه بــا اســتکبار 
ــش  ــن نق ــش و تبیی ــری، داع ــل، تکفی ــن المل ــم بی ــی و صهیونیس جهان
ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــدس ب ــاع مق ــی در دوران دف ــاد مقاومت اقتص
ــالروز آزاد  ــم س ــای مراس ــه راهبرده ــده از جمل ــال و آین ــان ح ــرای زم ب
ــت  ــم گرامیداش ــه مراس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــهر اس ــازی خرمش س
ــار  ــود اظه ــی ش ــزار م ــه روز برگ ــهر در س ــازی خرمش ــالروز آزادس س
ــهدای  ــان )ع( و ش ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرداد ب ــرد: روز دوم خ ک
ــار  ــه اطه ــر ائم ــه محض ــم ب ــهید تقدی ــون 16 ش ــه تاکن ــرم ک ــع ح مداف
)ع( کــرده انــد، اختصــاص دارد. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان افــزود: ســوم خــرداد روز مقاومــت، ایثــار 
ــردم  ــداری م ــت و پای ــل از مقاوم ــرداد تجلی ــارم خ ــروزی و روز چه و پی
قهرمــان دزفــول اســت. وی گفــت: یکــی از نقطــه هــای درخشــان جنــگ 
کــه نمــاد مقاومــت و پیــروزی اســت، آزادســازی خرمشــهر مــی باشــد 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــخ رق ــی در تاری ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــر حماس و کمت
ــهری  ــچ ش ــر هی ــای معاص ــگ ه ــخ جن ــرد: در تاری ــان ک ــنی بی ابوالحس
35 روز مقاومــت نکــرده و مقاومــت خرمشــهر در جهــان معاصــر در نــوع 
خــود بــی بدیــل اســت کــه جوانــان مــا بــا کمتریــن امکانــات ایــن شــهر 
را تســخیر کردنــد و یکــی از بزرگتریــن پیروزهــای جنــگ رقــم خــورد. 
ــرای فتــح خرمشــهر دادیــم و  وی گفــت: بیــش از شــش هــزار شــهید ب
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــهید تقدی ــزار ش ــدود 1۸۸ ه ــگ ح ــوع جن در مجم
ــه خــون ایــن شــهدا تکلیــف داریــم. وی ادامــه داد:  همــه مــا نســبت ب
برگــزاری ویــژه برنامــه ســاعت پیــروزی در ســاعت 11 صبــح و همزمــان 
ــوازان نیروهــای مســلح  ــا زمــان آزادی خرمشــهر، اجــرای گــروه رزم ن ب
ــدار  ــاع مقــدس و دی در چنــد نقطــه شــهر کرمــان، جشــنواره شــعر دف
ــه  ــه برنام ــات بیت المقــدس از جمل ــازان عملی ــواده شــهدا و جانب ــا خان ب

ــود. وی  ــهر ب ــازی خرمش ــه آزادس ــالروز حماس ــت س ــای گرامیداش ه
ــال  ــدس در س ــاع مق ــاب دف ــوان کت ــداد 30 عن ــبختانه تع ــت: خوش گف
گذشــته آمــاده شــده اســت و از کتــاب دفــاع مقــدس کرمــان بــا مقدمــه 

ــد. ــی ش ــلیمانی رونمای ــم س ــکر قاس ــردار سرلش س
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: برگــزاری یــادواره شــهدای هنرمند در شهرســتان ســیرجان، شــب 
شــعر بــا همــکاری بســیج، شــب شــعر و موســیقی مقاومــت و برگــزاری 
نمایشــگاه عکــس از جملــه برنامــه هــای گرامیداشــت ســالروز حماســه 

ســوم خــرداد در ســطح اســتان اســت.
ــان  ــکاری اداره کل ورزش و جوان ــا هم ــزود: ب ــزاده اف ــا علی محمدرض
ــش  ــاز و نمای ــرداد آغ ــوم خ ــدان از س ــام هنرمن ــال ج ــابقات فوتس مس
هــای صحنــه ای هــم بــه مناســبت گرامیداشــت حماســه فتــح خرمشــهر 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــام ب ــن ای در ای

گردهمایی فاتحان خرمشهر در کرمان 

ــای  ــدار اعض ــرفی در دی ــر مش ــی اکب ــدس عل مهن
شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمان با اســتاندار 
ــای  ــان کاره ــهر کرم ــز ش ــتان و مرک ــزود: در اس اف
گســترده ای انجــام شــده اســت کــه جــای تقدیــر 
دارد. وی بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال جدیــد نیــز 
دســت حمایــت خود را  از  شــهرداری و شــورای شــهر 
برنداریــد و همچنان شــاهد حمایــت های اســتانداری 
باشــیم. وی بــه ســفر  ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع فرصــت 
خوبــی بــرای توســعه اســتان کرمــان اســت. رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــورای اســامی شــهر کرم ش
ــتان  ــدام در اس ــت اق ــای در دس ــرح ه ــی از ط برخ
کرمــان بــا بودجه دولتــی تکمیل شــدنی نیســتند و 
بخشــی از آنهــا از جملــه قلعه دختــر و قلعه اردشــیر 
بــر اســاس بودجــه هــای ملــی اجرایــی شــده انــد و 
بایــد از فرصــت ســفر ریاســت جمهــوری بــرای اتمام 
ایــن پــروژه هــا اســتفاده کــرد.  وی ادامــه داد: بافــت 
قدیــم کرمان نیــز در حــال اضمحــال اســت و گرچه 

در دوره مدیریــت اســتاندار کنونــی توجــه ویــژه ای به 
ایــن بخــش شــده امــا در ســفر ریاســت جمهــوری 
ــرای احیــای ایــن بافــت اقدامــات بیشــتری  بایــد ب

صــورت گیــرد. 
ــال  ــوب س ــه مص ــت: بودج ــرفی گف ــدس مش مهن
گذشــته شــورای شــهر کرمــان 370 میلیــارد تومــان 
بــوده کــه 250 میلیــارد آن محقــق شــد و بــرای بــه 
ــام  ــت انج ــای در دس ــروژه ه ــاندن پ ــرانجام رس س
بــه 600 میلیــارد تومــان نیــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 
ــارف  ــال 95 روی مص ــان در س ــهر کرم ــه ش بودج
تنظیم شــده اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه تصویــب اولیــه طــرح ســاماندهی میــدان 
شــهدا )مشــتاقیه( اشــاره کرد و گفت: شــورای شــهر 
در انتظــار نقشــه هــای این طــرح اســت. وی با اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه دربــاره پــروژه بــام کرمــان نیــز 
شــورای شــهر موافقــت کــرده اســت افــزود: شــورای 
شــهر از طــرح هــای توســعه ای شــهری حمایــت و 

ــی کند. ــتیبانی م پش

حمایت از طرح های 
توسعه و عمران شهری 

کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

54



مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کرمــان 
ــات آزاد  ــان در عملی ــتان کرم ــده از اس ــزار رزمن ــش از 2 ه ــت: بی گف
ســازی خرمشــهر حضــور داشــتند کــه در ایــن زمینــه گردهمایــی بــزرگ 
ــدی  ــرهنگ محمدمه ــد. س ــزار ش ــان برگ ــهر در کرم ــان خرمش فاتح
ــالروز  ــرداد و س ــوم خ ــای س ــه ه ــال برنام ــزود: امس ــنی اف ابوالحس
ــژه  ــود و وی ــعبان ب ــه ش ــا نیم ــادف ب ــه مص ــهر ک ــازی خرمش آزادس
ــان  ــود. وی بی ــده ب ــده ش ــدارک دی ــاط ت ــن ارتب ــی در ای ــه های برنام
کــرد: تبییــن نقــش هدایــت و فرماندهــی الهــی والیــت فقیــه در حیــات 
ــدرت و  ــن ق ــا، تبیی ــروزی ه ــا و پی ــه ه ــق حماس ــور و خل ــوی کش معن
ــی  ــاد بازدارندگ ــرای ایج ــی ب ــیج مردم ــلح و بس ــای مس ــدت نیروه وح
ــدت و  ــت، وح ــرت، مقاوم ــش بصی ــن نق ــدات، تبیی ــا تهدی ــه ب در مقابل
همگرایــی اقــوام، ادیــان، مذاهــب و ســایر اقشــار در مقابلــه بــا اســتکبار 
ــش  ــن نق ــش و تبیی ــری، داع ــل، تکفی ــن المل ــم بی ــی و صهیونیس جهان
ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــدس ب ــاع مق ــی در دوران دف ــاد مقاومت اقتص
ــالروز آزاد  ــم س ــای مراس ــه راهبرده ــده از جمل ــال و آین ــان ح ــرای زم ب
ــت  ــم گرامیداش ــه مراس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــهر اس ــازی خرمش س
ــار  ــود اظه ــی ش ــزار م ــه روز برگ ــهر در س ــازی خرمش ــالروز آزادس س
ــهدای  ــان )ع( و ش ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرداد ب ــرد: روز دوم خ ک
ــار  ــه اطه ــر ائم ــه محض ــم ب ــهید تقدی ــون 16 ش ــه تاکن ــرم ک ــع ح مداف
)ع( کــرده انــد، اختصــاص دارد. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان افــزود: ســوم خــرداد روز مقاومــت، ایثــار 
ــردم  ــداری م ــت و پای ــل از مقاوم ــرداد تجلی ــارم خ ــروزی و روز چه و پی
قهرمــان دزفــول اســت. وی گفــت: یکــی از نقطــه هــای درخشــان جنــگ 
کــه نمــاد مقاومــت و پیــروزی اســت، آزادســازی خرمشــهر مــی باشــد 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــخ رق ــی در تاری ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــر حماس و کمت
ــهری  ــچ ش ــر هی ــای معاص ــگ ه ــخ جن ــرد: در تاری ــان ک ــنی بی ابوالحس
35 روز مقاومــت نکــرده و مقاومــت خرمشــهر در جهــان معاصــر در نــوع 
خــود بــی بدیــل اســت کــه جوانــان مــا بــا کمتریــن امکانــات ایــن شــهر 
را تســخیر کردنــد و یکــی از بزرگتریــن پیروزهــای جنــگ رقــم خــورد. 
ــرای فتــح خرمشــهر دادیــم و  وی گفــت: بیــش از شــش هــزار شــهید ب
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــهید تقدی ــزار ش ــدود 1۸۸ ه ــگ ح ــوع جن در مجم
ــه خــون ایــن شــهدا تکلیــف داریــم. وی ادامــه داد:  همــه مــا نســبت ب
برگــزاری ویــژه برنامــه ســاعت پیــروزی در ســاعت 11 صبــح و همزمــان 
ــوازان نیروهــای مســلح  ــا زمــان آزادی خرمشــهر، اجــرای گــروه رزم ن ب
ــدار  ــاع مقــدس و دی در چنــد نقطــه شــهر کرمــان، جشــنواره شــعر دف
ــه  ــه برنام ــات بیت المقــدس از جمل ــازان عملی ــواده شــهدا و جانب ــا خان ب

ــود. وی  ــهر ب ــازی خرمش ــه آزادس ــالروز حماس ــت س ــای گرامیداش ه
ــال  ــدس در س ــاع مق ــاب دف ــوان کت ــداد 30 عن ــبختانه تع ــت: خوش گف
گذشــته آمــاده شــده اســت و از کتــاب دفــاع مقــدس کرمــان بــا مقدمــه 

ــد. ــی ش ــلیمانی رونمای ــم س ــکر قاس ــردار سرلش س
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: برگــزاری یــادواره شــهدای هنرمند در شهرســتان ســیرجان، شــب 
شــعر بــا همــکاری بســیج، شــب شــعر و موســیقی مقاومــت و برگــزاری 
نمایشــگاه عکــس از جملــه برنامــه هــای گرامیداشــت ســالروز حماســه 

ســوم خــرداد در ســطح اســتان اســت.
ــان  ــکاری اداره کل ورزش و جوان ــا هم ــزود: ب ــزاده اف ــا علی محمدرض
ــش  ــاز و نمای ــرداد آغ ــوم خ ــدان از س ــام هنرمن ــال ج ــابقات فوتس مس
هــای صحنــه ای هــم بــه مناســبت گرامیداشــت حماســه فتــح خرمشــهر 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــام ب ــن ای در ای

گردهمایی فاتحان خرمشهر در کرمان 

ــای  ــدار اعض ــرفی در دی ــر مش ــی اکب ــدس عل مهن
شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمان با اســتاندار 
ــای  ــان کاره ــهر کرم ــز ش ــتان و مرک ــزود: در اس اف
گســترده ای انجــام شــده اســت کــه جــای تقدیــر 
دارد. وی بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال جدیــد نیــز 
دســت حمایــت خود را  از  شــهرداری و شــورای شــهر 
برنداریــد و همچنان شــاهد حمایــت های اســتانداری 
باشــیم. وی بــه ســفر  ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع فرصــت 
خوبــی بــرای توســعه اســتان کرمــان اســت. رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــورای اســامی شــهر کرم ش
ــتان  ــدام در اس ــت اق ــای در دس ــرح ه ــی از ط برخ
کرمــان بــا بودجه دولتــی تکمیل شــدنی نیســتند و 
بخشــی از آنهــا از جملــه قلعه دختــر و قلعه اردشــیر 
بــر اســاس بودجــه هــای ملــی اجرایــی شــده انــد و 
بایــد از فرصــت ســفر ریاســت جمهــوری بــرای اتمام 
ایــن پــروژه هــا اســتفاده کــرد.  وی ادامــه داد: بافــت 
قدیــم کرمان نیــز در حــال اضمحــال اســت و گرچه 

در دوره مدیریــت اســتاندار کنونــی توجــه ویــژه ای به 
ایــن بخــش شــده امــا در ســفر ریاســت جمهــوری 
ــرای احیــای ایــن بافــت اقدامــات بیشــتری  بایــد ب

صــورت گیــرد. 
ــال  ــوب س ــه مص ــت: بودج ــرفی گف ــدس مش مهن
گذشــته شــورای شــهر کرمــان 370 میلیــارد تومــان 
بــوده کــه 250 میلیــارد آن محقــق شــد و بــرای بــه 
ــام  ــت انج ــای در دس ــروژه ه ــاندن پ ــرانجام رس س
بــه 600 میلیــارد تومــان نیــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 
ــارف  ــال 95 روی مص ــان در س ــهر کرم ــه ش بودج
تنظیم شــده اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه تصویــب اولیــه طــرح ســاماندهی میــدان 
شــهدا )مشــتاقیه( اشــاره کرد و گفت: شــورای شــهر 
در انتظــار نقشــه هــای این طــرح اســت. وی با اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه دربــاره پــروژه بــام کرمــان نیــز 
شــورای شــهر موافقــت کــرده اســت افــزود: شــورای 
شــهر از طــرح هــای توســعه ای شــهری حمایــت و 
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حمایت از طرح های 
توسعه و عمران شهری 

کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کرمــان 
ــات آزاد  ــان در عملی ــتان کرم ــده از اس ــزار رزمن ــش از 2 ه ــت: بی گف
ســازی خرمشــهر حضــور داشــتند کــه در ایــن زمینــه گردهمایــی بــزرگ 
ــدی  ــرهنگ محمدمه ــد. س ــزار ش ــان برگ ــهر در کرم ــان خرمش فاتح
ــالروز  ــرداد و س ــوم خ ــای س ــه ه ــال برنام ــزود: امس ــنی اف ابوالحس
ــژه  ــود و وی ــعبان ب ــه ش ــا نیم ــادف ب ــه مص ــهر ک ــازی خرمش آزادس
ــان  ــود. وی بی ــده ب ــده ش ــدارک دی ــاط ت ــن ارتب ــی در ای ــه های برنام
کــرد: تبییــن نقــش هدایــت و فرماندهــی الهــی والیــت فقیــه در حیــات 
ــدرت و  ــن ق ــا، تبیی ــروزی ه ــا و پی ــه ه ــق حماس ــور و خل ــوی کش معن
ــی  ــاد بازدارندگ ــرای ایج ــی ب ــیج مردم ــلح و بس ــای مس ــدت نیروه وح
ــدت و  ــت، وح ــرت، مقاوم ــش بصی ــن نق ــدات، تبیی ــا تهدی ــه ب در مقابل
همگرایــی اقــوام، ادیــان، مذاهــب و ســایر اقشــار در مقابلــه بــا اســتکبار 
ــش  ــن نق ــش و تبیی ــری، داع ــل، تکفی ــن المل ــم بی ــی و صهیونیس جهان
ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــدس ب ــاع مق ــی در دوران دف ــاد مقاومت اقتص
ــالروز آزاد  ــم س ــای مراس ــه راهبرده ــده از جمل ــال و آین ــان ح ــرای زم ب
ــت  ــم گرامیداش ــه مراس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــهر اس ــازی خرمش س
ــار  ــود اظه ــی ش ــزار م ــه روز برگ ــهر در س ــازی خرمش ــالروز آزادس س
ــهدای  ــان )ع( و ش ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرداد ب ــرد: روز دوم خ ک
ــار  ــه اطه ــر ائم ــه محض ــم ب ــهید تقدی ــون 16 ش ــه تاکن ــرم ک ــع ح مداف
)ع( کــرده انــد، اختصــاص دارد. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان افــزود: ســوم خــرداد روز مقاومــت، ایثــار 
ــردم  ــداری م ــت و پای ــل از مقاوم ــرداد تجلی ــارم خ ــروزی و روز چه و پی
قهرمــان دزفــول اســت. وی گفــت: یکــی از نقطــه هــای درخشــان جنــگ 
کــه نمــاد مقاومــت و پیــروزی اســت، آزادســازی خرمشــهر مــی باشــد 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــخ رق ــی در تاری ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــر حماس و کمت
ــهری  ــچ ش ــر هی ــای معاص ــگ ه ــخ جن ــرد: در تاری ــان ک ــنی بی ابوالحس
35 روز مقاومــت نکــرده و مقاومــت خرمشــهر در جهــان معاصــر در نــوع 
خــود بــی بدیــل اســت کــه جوانــان مــا بــا کمتریــن امکانــات ایــن شــهر 
را تســخیر کردنــد و یکــی از بزرگتریــن پیروزهــای جنــگ رقــم خــورد. 
ــرای فتــح خرمشــهر دادیــم و  وی گفــت: بیــش از شــش هــزار شــهید ب
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــهید تقدی ــزار ش ــدود 1۸۸ ه ــگ ح ــوع جن در مجم
ــه خــون ایــن شــهدا تکلیــف داریــم. وی ادامــه داد:  همــه مــا نســبت ب
برگــزاری ویــژه برنامــه ســاعت پیــروزی در ســاعت 11 صبــح و همزمــان 
ــوازان نیروهــای مســلح  ــا زمــان آزادی خرمشــهر، اجــرای گــروه رزم ن ب
ــدار  ــاع مقــدس و دی در چنــد نقطــه شــهر کرمــان، جشــنواره شــعر دف
ــه  ــه برنام ــات بیت المقــدس از جمل ــازان عملی ــواده شــهدا و جانب ــا خان ب

ــود. وی  ــهر ب ــازی خرمش ــه آزادس ــالروز حماس ــت س ــای گرامیداش ه
ــال  ــدس در س ــاع مق ــاب دف ــوان کت ــداد 30 عن ــبختانه تع ــت: خوش گف
گذشــته آمــاده شــده اســت و از کتــاب دفــاع مقــدس کرمــان بــا مقدمــه 

ــد. ــی ش ــلیمانی رونمای ــم س ــکر قاس ــردار سرلش س
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: برگــزاری یــادواره شــهدای هنرمند در شهرســتان ســیرجان، شــب 
شــعر بــا همــکاری بســیج، شــب شــعر و موســیقی مقاومــت و برگــزاری 
نمایشــگاه عکــس از جملــه برنامــه هــای گرامیداشــت ســالروز حماســه 

ســوم خــرداد در ســطح اســتان اســت.
ــان  ــکاری اداره کل ورزش و جوان ــا هم ــزود: ب ــزاده اف ــا علی محمدرض
ــش  ــاز و نمای ــرداد آغ ــوم خ ــدان از س ــام هنرمن ــال ج ــابقات فوتس مس
هــای صحنــه ای هــم بــه مناســبت گرامیداشــت حماســه فتــح خرمشــهر 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــام ب ــن ای در ای

گردهمایی فاتحان خرمشهر در کرمان 

ــای  ــدار اعض ــرفی در دی ــر مش ــی اکب ــدس عل مهن
شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمان با اســتاندار 
ــای  ــان کاره ــهر کرم ــز ش ــتان و مرک ــزود: در اس اف
گســترده ای انجــام شــده اســت کــه جــای تقدیــر 
دارد. وی بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال جدیــد نیــز 
دســت حمایــت خود را  از  شــهرداری و شــورای شــهر 
برنداریــد و همچنان شــاهد حمایــت های اســتانداری 
باشــیم. وی بــه ســفر  ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع فرصــت 
خوبــی بــرای توســعه اســتان کرمــان اســت. رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــورای اســامی شــهر کرم ش
ــتان  ــدام در اس ــت اق ــای در دس ــرح ه ــی از ط برخ
کرمــان بــا بودجه دولتــی تکمیل شــدنی نیســتند و 
بخشــی از آنهــا از جملــه قلعه دختــر و قلعه اردشــیر 
بــر اســاس بودجــه هــای ملــی اجرایــی شــده انــد و 
بایــد از فرصــت ســفر ریاســت جمهــوری بــرای اتمام 
ایــن پــروژه هــا اســتفاده کــرد.  وی ادامــه داد: بافــت 
قدیــم کرمان نیــز در حــال اضمحــال اســت و گرچه 

در دوره مدیریــت اســتاندار کنونــی توجــه ویــژه ای به 
ایــن بخــش شــده امــا در ســفر ریاســت جمهــوری 
ــرای احیــای ایــن بافــت اقدامــات بیشــتری  بایــد ب

صــورت گیــرد. 
ــال  ــوب س ــه مص ــت: بودج ــرفی گف ــدس مش مهن
گذشــته شــورای شــهر کرمــان 370 میلیــارد تومــان 
بــوده کــه 250 میلیــارد آن محقــق شــد و بــرای بــه 
ــام  ــت انج ــای در دس ــروژه ه ــاندن پ ــرانجام رس س
بــه 600 میلیــارد تومــان نیــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 
ــارف  ــال 95 روی مص ــان در س ــهر کرم ــه ش بودج
تنظیم شــده اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه تصویــب اولیــه طــرح ســاماندهی میــدان 
شــهدا )مشــتاقیه( اشــاره کرد و گفت: شــورای شــهر 
در انتظــار نقشــه هــای این طــرح اســت. وی با اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه دربــاره پــروژه بــام کرمــان نیــز 
شــورای شــهر موافقــت کــرده اســت افــزود: شــورای 
شــهر از طــرح هــای توســعه ای شــهری حمایــت و 
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مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کرمــان 
ــات آزاد  ــان در عملی ــتان کرم ــده از اس ــزار رزمن ــش از 2 ه ــت: بی گف
ســازی خرمشــهر حضــور داشــتند کــه در ایــن زمینــه گردهمایــی بــزرگ 
ــدی  ــرهنگ محمدمه ــد. س ــزار ش ــان برگ ــهر در کرم ــان خرمش فاتح
ــالروز  ــرداد و س ــوم خ ــای س ــه ه ــال برنام ــزود: امس ــنی اف ابوالحس
ــژه  ــود و وی ــعبان ب ــه ش ــا نیم ــادف ب ــه مص ــهر ک ــازی خرمش آزادس
ــان  ــود. وی بی ــده ب ــده ش ــدارک دی ــاط ت ــن ارتب ــی در ای ــه های برنام
کــرد: تبییــن نقــش هدایــت و فرماندهــی الهــی والیــت فقیــه در حیــات 
ــدرت و  ــن ق ــا، تبیی ــروزی ه ــا و پی ــه ه ــق حماس ــور و خل ــوی کش معن
ــی  ــاد بازدارندگ ــرای ایج ــی ب ــیج مردم ــلح و بس ــای مس ــدت نیروه وح
ــدت و  ــت، وح ــرت، مقاوم ــش بصی ــن نق ــدات، تبیی ــا تهدی ــه ب در مقابل
همگرایــی اقــوام، ادیــان، مذاهــب و ســایر اقشــار در مقابلــه بــا اســتکبار 
ــش  ــن نق ــش و تبیی ــری، داع ــل، تکفی ــن المل ــم بی ــی و صهیونیس جهان
ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــدس ب ــاع مق ــی در دوران دف ــاد مقاومت اقتص
ــالروز آزاد  ــم س ــای مراس ــه راهبرده ــده از جمل ــال و آین ــان ح ــرای زم ب
ــت  ــم گرامیداش ــه مراس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــهر اس ــازی خرمش س
ــار  ــود اظه ــی ش ــزار م ــه روز برگ ــهر در س ــازی خرمش ــالروز آزادس س
ــهدای  ــان )ع( و ش ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرداد ب ــرد: روز دوم خ ک
ــار  ــه اطه ــر ائم ــه محض ــم ب ــهید تقدی ــون 16 ش ــه تاکن ــرم ک ــع ح مداف
)ع( کــرده انــد، اختصــاص دارد. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان افــزود: ســوم خــرداد روز مقاومــت، ایثــار 
ــردم  ــداری م ــت و پای ــل از مقاوم ــرداد تجلی ــارم خ ــروزی و روز چه و پی
قهرمــان دزفــول اســت. وی گفــت: یکــی از نقطــه هــای درخشــان جنــگ 
کــه نمــاد مقاومــت و پیــروزی اســت، آزادســازی خرمشــهر مــی باشــد 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــخ رق ــی در تاری ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــر حماس و کمت
ــهری  ــچ ش ــر هی ــای معاص ــگ ه ــخ جن ــرد: در تاری ــان ک ــنی بی ابوالحس
35 روز مقاومــت نکــرده و مقاومــت خرمشــهر در جهــان معاصــر در نــوع 
خــود بــی بدیــل اســت کــه جوانــان مــا بــا کمتریــن امکانــات ایــن شــهر 
را تســخیر کردنــد و یکــی از بزرگتریــن پیروزهــای جنــگ رقــم خــورد. 
ــرای فتــح خرمشــهر دادیــم و  وی گفــت: بیــش از شــش هــزار شــهید ب
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــهید تقدی ــزار ش ــدود 1۸۸ ه ــگ ح ــوع جن در مجم
ــه خــون ایــن شــهدا تکلیــف داریــم. وی ادامــه داد:  همــه مــا نســبت ب
برگــزاری ویــژه برنامــه ســاعت پیــروزی در ســاعت 11 صبــح و همزمــان 
ــوازان نیروهــای مســلح  ــا زمــان آزادی خرمشــهر، اجــرای گــروه رزم ن ب
ــدار  ــاع مقــدس و دی در چنــد نقطــه شــهر کرمــان، جشــنواره شــعر دف
ــه  ــه برنام ــات بیت المقــدس از جمل ــازان عملی ــواده شــهدا و جانب ــا خان ب

ــود. وی  ــهر ب ــازی خرمش ــه آزادس ــالروز حماس ــت س ــای گرامیداش ه
ــال  ــدس در س ــاع مق ــاب دف ــوان کت ــداد 30 عن ــبختانه تع ــت: خوش گف
گذشــته آمــاده شــده اســت و از کتــاب دفــاع مقــدس کرمــان بــا مقدمــه 

ــد. ــی ش ــلیمانی رونمای ــم س ــکر قاس ــردار سرلش س
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: برگــزاری یــادواره شــهدای هنرمند در شهرســتان ســیرجان، شــب 
شــعر بــا همــکاری بســیج، شــب شــعر و موســیقی مقاومــت و برگــزاری 
نمایشــگاه عکــس از جملــه برنامــه هــای گرامیداشــت ســالروز حماســه 

ســوم خــرداد در ســطح اســتان اســت.
ــان  ــکاری اداره کل ورزش و جوان ــا هم ــزود: ب ــزاده اف ــا علی محمدرض
ــش  ــاز و نمای ــرداد آغ ــوم خ ــدان از س ــام هنرمن ــال ج ــابقات فوتس مس
هــای صحنــه ای هــم بــه مناســبت گرامیداشــت حماســه فتــح خرمشــهر 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــام ب ــن ای در ای

گردهمایی فاتحان خرمشهر در کرمان 

ــای  ــدار اعض ــرفی در دی ــر مش ــی اکب ــدس عل مهن
شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمان با اســتاندار 
ــای  ــان کاره ــهر کرم ــز ش ــتان و مرک ــزود: در اس اف
گســترده ای انجــام شــده اســت کــه جــای تقدیــر 
دارد. وی بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال جدیــد نیــز 
دســت حمایــت خود را  از  شــهرداری و شــورای شــهر 
برنداریــد و همچنان شــاهد حمایــت های اســتانداری 
باشــیم. وی بــه ســفر  ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع فرصــت 
خوبــی بــرای توســعه اســتان کرمــان اســت. رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــورای اســامی شــهر کرم ش
ــتان  ــدام در اس ــت اق ــای در دس ــرح ه ــی از ط برخ
کرمــان بــا بودجه دولتــی تکمیل شــدنی نیســتند و 
بخشــی از آنهــا از جملــه قلعه دختــر و قلعه اردشــیر 
بــر اســاس بودجــه هــای ملــی اجرایــی شــده انــد و 
بایــد از فرصــت ســفر ریاســت جمهــوری بــرای اتمام 
ایــن پــروژه هــا اســتفاده کــرد.  وی ادامــه داد: بافــت 
قدیــم کرمان نیــز در حــال اضمحــال اســت و گرچه 

در دوره مدیریــت اســتاندار کنونــی توجــه ویــژه ای به 
ایــن بخــش شــده امــا در ســفر ریاســت جمهــوری 
ــرای احیــای ایــن بافــت اقدامــات بیشــتری  بایــد ب

صــورت گیــرد. 
ــال  ــوب س ــه مص ــت: بودج ــرفی گف ــدس مش مهن
گذشــته شــورای شــهر کرمــان 370 میلیــارد تومــان 
بــوده کــه 250 میلیــارد آن محقــق شــد و بــرای بــه 
ــام  ــت انج ــای در دس ــروژه ه ــاندن پ ــرانجام رس س
بــه 600 میلیــارد تومــان نیــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 
ــارف  ــال 95 روی مص ــان در س ــهر کرم ــه ش بودج
تنظیم شــده اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه تصویــب اولیــه طــرح ســاماندهی میــدان 
شــهدا )مشــتاقیه( اشــاره کرد و گفت: شــورای شــهر 
در انتظــار نقشــه هــای این طــرح اســت. وی با اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه دربــاره پــروژه بــام کرمــان نیــز 
شــورای شــهر موافقــت کــرده اســت افــزود: شــورای 
شــهر از طــرح هــای توســعه ای شــهری حمایــت و 
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مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان کرمــان 
ــات آزاد  ــان در عملی ــتان کرم ــده از اس ــزار رزمن ــش از 2 ه ــت: بی گف
ســازی خرمشــهر حضــور داشــتند کــه در ایــن زمینــه گردهمایــی بــزرگ 
ــدی  ــرهنگ محمدمه ــد. س ــزار ش ــان برگ ــهر در کرم ــان خرمش فاتح
ــالروز  ــرداد و س ــوم خ ــای س ــه ه ــال برنام ــزود: امس ــنی اف ابوالحس
ــژه  ــود و وی ــعبان ب ــه ش ــا نیم ــادف ب ــه مص ــهر ک ــازی خرمش آزادس
ــان  ــود. وی بی ــده ب ــده ش ــدارک دی ــاط ت ــن ارتب ــی در ای ــه های برنام
کــرد: تبییــن نقــش هدایــت و فرماندهــی الهــی والیــت فقیــه در حیــات 
ــدرت و  ــن ق ــا، تبیی ــروزی ه ــا و پی ــه ه ــق حماس ــور و خل ــوی کش معن
ــی  ــاد بازدارندگ ــرای ایج ــی ب ــیج مردم ــلح و بس ــای مس ــدت نیروه وح
ــدت و  ــت، وح ــرت، مقاوم ــش بصی ــن نق ــدات، تبیی ــا تهدی ــه ب در مقابل
همگرایــی اقــوام، ادیــان، مذاهــب و ســایر اقشــار در مقابلــه بــا اســتکبار 
ــش  ــن نق ــش و تبیی ــری، داع ــل، تکفی ــن المل ــم بی ــی و صهیونیس جهان
ــی  ــوی عمل ــوان الگ ــه عن ــدس ب ــاع مق ــی در دوران دف ــاد مقاومت اقتص
ــالروز آزاد  ــم س ــای مراس ــه راهبرده ــده از جمل ــال و آین ــان ح ــرای زم ب
ــت  ــم گرامیداش ــه مراس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب ــهر اس ــازی خرمش س
ــار  ــود اظه ــی ش ــزار م ــه روز برگ ــهر در س ــازی خرمش ــالروز آزادس س
ــهدای  ــان )ع( و ش ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــه س ــرداد ب ــرد: روز دوم خ ک
ــار  ــه اطه ــر ائم ــه محض ــم ب ــهید تقدی ــون 16 ش ــه تاکن ــرم ک ــع ح مداف
)ع( کــرده انــد، اختصــاص دارد. مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان افــزود: ســوم خــرداد روز مقاومــت، ایثــار 
ــردم  ــداری م ــت و پای ــل از مقاوم ــرداد تجلی ــارم خ ــروزی و روز چه و پی
قهرمــان دزفــول اســت. وی گفــت: یکــی از نقطــه هــای درخشــان جنــگ 
کــه نمــاد مقاومــت و پیــروزی اســت، آزادســازی خرمشــهر مــی باشــد 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــخ رق ــی در تاری ــن بزرگ ــه ای ــه ای ب ــر حماس و کمت
ــهری  ــچ ش ــر هی ــای معاص ــگ ه ــخ جن ــرد: در تاری ــان ک ــنی بی ابوالحس
35 روز مقاومــت نکــرده و مقاومــت خرمشــهر در جهــان معاصــر در نــوع 
خــود بــی بدیــل اســت کــه جوانــان مــا بــا کمتریــن امکانــات ایــن شــهر 
را تســخیر کردنــد و یکــی از بزرگتریــن پیروزهــای جنــگ رقــم خــورد. 
ــرای فتــح خرمشــهر دادیــم و  وی گفــت: بیــش از شــش هــزار شــهید ب
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــهید تقدی ــزار ش ــدود 1۸۸ ه ــگ ح ــوع جن در مجم
ــه خــون ایــن شــهدا تکلیــف داریــم. وی ادامــه داد:  همــه مــا نســبت ب
برگــزاری ویــژه برنامــه ســاعت پیــروزی در ســاعت 11 صبــح و همزمــان 
ــوازان نیروهــای مســلح  ــا زمــان آزادی خرمشــهر، اجــرای گــروه رزم ن ب
ــدار  ــاع مقــدس و دی در چنــد نقطــه شــهر کرمــان، جشــنواره شــعر دف
ــه  ــه برنام ــات بیت المقــدس از جمل ــازان عملی ــواده شــهدا و جانب ــا خان ب

ــود. وی  ــهر ب ــازی خرمش ــه آزادس ــالروز حماس ــت س ــای گرامیداش ه
ــال  ــدس در س ــاع مق ــاب دف ــوان کت ــداد 30 عن ــبختانه تع ــت: خوش گف
گذشــته آمــاده شــده اســت و از کتــاب دفــاع مقــدس کرمــان بــا مقدمــه 

ــد. ــی ش ــلیمانی رونمای ــم س ــکر قاس ــردار سرلش س
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان نیــز در ایــن نشســت 
گفــت: برگــزاری یــادواره شــهدای هنرمند در شهرســتان ســیرجان، شــب 
شــعر بــا همــکاری بســیج، شــب شــعر و موســیقی مقاومــت و برگــزاری 
نمایشــگاه عکــس از جملــه برنامــه هــای گرامیداشــت ســالروز حماســه 

ســوم خــرداد در ســطح اســتان اســت.
ــان  ــکاری اداره کل ورزش و جوان ــا هم ــزود: ب ــزاده اف ــا علی محمدرض
ــش  ــاز و نمای ــرداد آغ ــوم خ ــدان از س ــام هنرمن ــال ج ــابقات فوتس مس
هــای صحنــه ای هــم بــه مناســبت گرامیداشــت حماســه فتــح خرمشــهر 

ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــام ب ــن ای در ای

گردهمایی فاتحان خرمشهر در کرمان 

ــای  ــدار اعض ــرفی در دی ــر مش ــی اکب ــدس عل مهن
شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمان با اســتاندار 
ــای  ــان کاره ــهر کرم ــز ش ــتان و مرک ــزود: در اس اف
گســترده ای انجــام شــده اســت کــه جــای تقدیــر 
دارد. وی بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال جدیــد نیــز 
دســت حمایــت خود را  از  شــهرداری و شــورای شــهر 
برنداریــد و همچنان شــاهد حمایــت های اســتانداری 
باشــیم. وی بــه ســفر  ریاســت جمهــوری بــه اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع فرصــت 
خوبــی بــرای توســعه اســتان کرمــان اســت. رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــورای اســامی شــهر کرم ش
ــتان  ــدام در اس ــت اق ــای در دس ــرح ه ــی از ط برخ
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بخشــی از آنهــا از جملــه قلعه دختــر و قلعه اردشــیر 
بــر اســاس بودجــه هــای ملــی اجرایــی شــده انــد و 
بایــد از فرصــت ســفر ریاســت جمهــوری بــرای اتمام 
ایــن پــروژه هــا اســتفاده کــرد.  وی ادامــه داد: بافــت 
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در دوره مدیریــت اســتاندار کنونــی توجــه ویــژه ای به 
ایــن بخــش شــده امــا در ســفر ریاســت جمهــوری 
ــرای احیــای ایــن بافــت اقدامــات بیشــتری  بایــد ب

صــورت گیــرد. 
ــال  ــوب س ــه مص ــت: بودج ــرفی گف ــدس مش مهن
گذشــته شــورای شــهر کرمــان 370 میلیــارد تومــان 
بــوده کــه 250 میلیــارد آن محقــق شــد و بــرای بــه 
ــام  ــت انج ــای در دس ــروژه ه ــاندن پ ــرانجام رس س
بــه 600 میلیــارد تومــان نیــاز اســت. وی اظهــار کــرد: 
ــارف  ــال 95 روی مص ــان در س ــهر کرم ــه ش بودج
تنظیم شــده اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــه تصویــب اولیــه طــرح ســاماندهی میــدان 
شــهدا )مشــتاقیه( اشــاره کرد و گفت: شــورای شــهر 
در انتظــار نقشــه هــای این طــرح اســت. وی با اشــاره 
بــه ایــن مطلــب کــه دربــاره پــروژه بــام کرمــان نیــز 
شــورای شــهر موافقــت کــرده اســت افــزود: شــورای 
شــهر از طــرح هــای توســعه ای شــهری حمایــت و 

ــی کند. ــتیبانی م پش

حمایت از طرح های 
توسعه و عمران شهری 

کرمان
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معــاون امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان گفــت: 25 میلیارد 
ریــال بــرای بازســازی ســاختمان تاریخــی کنســولگری انگلیس 
و تبدیــل آن بــه مــوزه نفــت در کرمــان اختصــاص یافتــه اســت.

 مهنــدس ابوالقاســم ســیف الهــی در نشســت پیگیــری پــروژه 
ــکان  ــن م ــزود: ای ــتاندار اف ــر اس ــان در دفت ــهری کرم ــای ش ه

قــرار اســت بــه مــوزه نفــت کرمــان تبدیــل شــود. 
ــگ  ــی پارکین ــرح نهای ــورا در ط ــدان ش ــر می ــت: زی وی گف

ــقف آن  ــد روی س ــت و بع ــی اس طبقات
ــود. ــی ش ــرا م ــدان اج می

ــه  ــدان ب ــن می ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــار  ــم هکت ــه و نی ــعت س ــه وس ــی ب میدان
ــی و  ــم مذهب ــا مراس ــود ت ــی ش ــل م تبدی

ــود. ــزار ش ــکان برگ ــن م ــی در ای فرهنگ
 معــاون اســتاندار کرمــان بــا تاکیــد بــر ایــن 
ــاالر  ــه ت ــل ب ــینما تبدی ــاختمان س ــه س ک
ــدان شــورا در  ــروژه می مــی شــود گفــت: پ
حــال بــه تاخیــر افتــادن اســت و هرچــه در 
ــه  زمــان اجــرای آن فاصلــه ایجــاد شــود، ب

ضــرر خواهــد بــود.

 وی ادامــه داد: مقــرر 
شــد هزینــه احــداث 
ــهر  ــه ش ــاختمان خان س
ــاس  ــز براس ــد نی جدی
ــا  ــده ب ــه ش ــه تهی نقش
در  مناســب  ظرفیــت 
زمیــن جنــب ســاختمان 

شــهرداری احــداث شــود. در ایــن 
ــت بــا حضــور اســتاندار  نشس
رونــد  کرمــان  شــهردار  و 
اجــرای برخــی پــروژه هــای 
ــازی  ــه س ــه بدن ــهری از جمل ش
ــام  ــتاقیه(، ب ــهدا )مش ــدان ش می
ــای  ــع ه ــداث تقاط ــان و اح کرم

شــد. بررســی  غیرهمســطح 

ــم  ــازندگی خات ــرارگاه س ــای ق ــروژه ه ــر پ مدی
االنبیــاء در اســتان کرمــان گفــت: پــروژه هــای 
ــهر  ــج( ش ــارراه ولیعصر)ع ــدان آزادی و چه می
کرمــان بــه صــورت دو شــیفت در دســت انجــام 

ــت.  اس
ــری  ــت پیگی ــی در نشس ــی نجف ــدس موس مهن
پــروژه هــای شــهری کرمــان در دفتــر اســتاندار 

ــد  ــال تولی ــت امس ــط اردیبهش ــزود: اواس اف
اولیــن قطعــه عرشــه تقاطع هــای غیرهمســطح 
ــود. وی  ــی ش ــاز م ــر آغ ــار راه ولیعص در چه
گفــت: اگــر برخــی معارضــات در پــروژه میــدان 
آزادی برطــرف شــود بــر ســرعت اجــرای ایــن 
پــروژه افــزوده مــی شــود. وی بــر لــزوم ارائــه 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــز تاکی ــی نی ــای مال ــک ه کم

اگــر ایــن مســائل برطــرف شــود، بخــش عمــده 
ــی  ــل داده م ــدان آزادی تحوی ــروژه می ای از پ
ــاء)ص(  ــم االنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ــود. ق ش
ــزرگ  ــطح ب ــر همس ــع غی ــد تقاط ــاخت چن س
را در شــهر کرمــان از ســال گذشــته در دســت 
اجــرا دارد و کارگاه هــای ایــن مجموعــه در 

ــت. ــهر برپاس ــف ش ــاط مختل نق

اجرای دو شیفت پروژه های قرارگاه خاتم در شهر کرمان

موزه نفت گیانراه اندازی موزه نفت در کرمان
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اجــرای برخــی پــروژه هــای 
ــازی  ــه س ــه بدن ــهری از جمل ش
ــام  ــتاقیه(، ب ــهدا )مش ــدان ش می
ــای  ــع ه ــداث تقاط ــان و اح کرم

شــد. بررســی  غیرهمســطح 

ــم  ــازندگی خات ــرارگاه س ــای ق ــروژه ه ــر پ مدی
االنبیــاء در اســتان کرمــان گفــت: پــروژه هــای 
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پــروژه افــزوده مــی شــود. وی بــر لــزوم ارائــه 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــز تاکی ــی نی ــای مال ــک ه کم

اگــر ایــن مســائل برطــرف شــود، بخــش عمــده 
ــی  ــل داده م ــدان آزادی تحوی ــروژه می ای از پ
ــاء)ص(  ــم االنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ــود. ق ش
ــزرگ  ــطح ب ــر همس ــع غی ــد تقاط ــاخت چن س
را در شــهر کرمــان از ســال گذشــته در دســت 
اجــرا دارد و کارگاه هــای ایــن مجموعــه در 

ــت. ــهر برپاس ــف ش ــاط مختل نق

اجرای دو شیفت پروژه های قرارگاه خاتم در شهر کرمان

موزه نفت گیانراه اندازی موزه نفت در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

معــاون امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان گفــت: 25 میلیارد 
ریــال بــرای بازســازی ســاختمان تاریخــی کنســولگری انگلیس 
و تبدیــل آن بــه مــوزه نفــت در کرمــان اختصــاص یافتــه اســت.

 مهنــدس ابوالقاســم ســیف الهــی در نشســت پیگیــری پــروژه 
ــکان  ــن م ــزود: ای ــتاندار اف ــر اس ــان در دفت ــهری کرم ــای ش ه

قــرار اســت بــه مــوزه نفــت کرمــان تبدیــل شــود. 
ــگ  ــی پارکین ــرح نهای ــورا در ط ــدان ش ــر می ــت: زی وی گف

ــقف آن  ــد روی س ــت و بع ــی اس طبقات
ــود. ــی ش ــرا م ــدان اج می

ــه  ــدان ب ــن می ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــار  ــم هکت ــه و نی ــعت س ــه وس ــی ب میدان
ــی و  ــم مذهب ــا مراس ــود ت ــی ش ــل م تبدی

ــود. ــزار ش ــکان برگ ــن م ــی در ای فرهنگ
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حــال بــه تاخیــر افتــادن اســت و هرچــه در 
ــه  زمــان اجــرای آن فاصلــه ایجــاد شــود، ب

ضــرر خواهــد بــود.

 وی ادامــه داد: مقــرر 
شــد هزینــه احــداث 
ــهر  ــه ش ــاختمان خان س
ــاس  ــز براس ــد نی جدی
ــا  ــده ب ــه ش ــه تهی نقش
در  مناســب  ظرفیــت 
زمیــن جنــب ســاختمان 
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ــام  ــم ج ــاحلی ب ــال س ــابقات فوتب مس
نــوروز بــا قهرمانــی تیــم کرمــان موتــور 
ــت:  ــات گف ــر هی ــید. دبی ــان رس ــه پای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــان مس در پای
دوره ای و اولیــن بــار در شــهر بــم 
ــا  ــور ب ــان موت ــم کرم ــد، تی ــزار ش برگ
ــف  ــهرداری ال ــان و ش ــاز قهرم 15 امتی
ــاز  ــا 9 امتی ــتارگان ب ــم س ــا 12 و تی ب
دوم و ســوم شــدند. بهنــود بهــزادی 
ــی  ــابقات ط ــن دوره از مس ــزود: در ای اف
ــد  ــزار ش ــابقه برگ ــه، 15 مس ــج هفت پن
ــابقه  ــر مس ــا یکدیگ ــا ب ــم ه ــه تی و هم
دادنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: از 
ــم  ــا تی ــم ه ــر تی ــان برت ــان بازیکن می
ــم تشــکیل  ــال ســاحلی منتخــب ب فوتب
ــرکت  ــوری ش ــابقات کش ــود و در مس ش
کنــد. مســئول اداره ورزش و جوانــان 
ــز در حاشــیه اهــدای  ــم نی شهرســتان ب

جوایــز تیــم هــا، ظرفیــت و پتانســیل بــم را 
در زمینــه تشــکیل تیــم فوتبــال ســاحلی 
و حضــور در رقابــت هــای کشــوری خــوب 
ــور،  ــی پ ــا افغان ــرد. محمدرض ــی ک ارزیاب
ــابقات را  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ه
ــر کشــور بیــان کــرد  حضــور در لیــگ برت
و گفــت: ایــن ظرفیــت در بــم ایجــاد شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســاحلی 
ــون  ــد همچ ــی توانن ــز م ــم نی ــازان ب ب
بانــوان بــا کمتریــن هزینــه افتخــار آفریــن 
ــم  ــان ب شــوند. مســئول اداره ورزش و جوان
گفــت: یــم والیبــال ســاحلی بــم نیــز بــرای 
ــش روی  ــابقات پی ــم مس ــور در تقوی حض
ــم از  ــود. ب ــی ش ــکیل م ــتان تش شهرس
معــدود شــهرهای اســتان اســت کــه زمیــن 
ــم  ــل 10 تی ــاحلی دارد و حداق ــال س فوتب
ــتند. ــال هس ــم فع ــاحلی در ب ــال س فوتب

قهرمانی تیم کرمان موتور
 در مسابقات

 فوتبال ساحلی بم

ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــوروز  ــت: ن ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــگری رش ــاد گردش ــی ابع ــال در تمام امس
خوبــی را شــاهد بودیــم و در بخــش ورودی 
بــه اســتان 45 درصــد رشــد داشــتیم. محمــود 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس ــی در نخس وفای
اســتان کرمــان در ســال 1395 افــزود: در بحــث 

ــل،  ــم از هت ــا اع ــگاه ه ــت و اقامت اقام
ــش  ــا بی ــپ ه ــدارس و کم ــرا و م مهمانس
از 50 درصــد رشــد را در نــوروز 95 شــاهد 
بودیــم. وی بیــان کــرد: بازدیــد از اماکــن 
تاریخــی اســتان بیــش از ۸0 درصــد رشــد 
ــز در  ــی نی ــگر خارج ــت و 500 گردش داش

ــا  ــد. وی ب ــدن کردن ــتان دی ــدت از اس ــن م ای
اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: رویکــرد 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد ه ــر و امی ــت تدبی دول
ــدام و  ــه اق ــه صحن ــی را ب ــاد مقاومت ــه اقتص ک
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــر س ــاند. دبی ــل برس عم
ــگری را  ــت گردش ــان، صنع ــتان کرم ــفر اس س
یکــی از محورهــا و پایــه هــای اساســی اقتصــاد 
مقاومتــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: بایــد از 
اقتصــاد نفتــی جــدا شــویم و یکــی از راه هــای 
آن، توســعه گردشــگری اســت. وی گفــت: 
ــا و  ــد رویکرده ــی ده ــان م ــا نش ــای م آماره
ــه در  ــتان ک ــی اس ــت عال ــای مدیری ــاش ه ت
بخــش گردشــگری اعمــال کردنــد نتایــج خــود 
ــزود: همچنیــن  ــی اف را نشــان مــی دهــد. وفای
ــت  ــه مدیری ــرد مجموع ــا رویک ــاس آماره براس
اســتان رویکــرد موثــری در رونــق بخــش 
ــت. وی  ــوده اس ــتان ب ــگری اس ــت گردش صنع

ــی  ــار هیجان ــال آم ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
و کاذب نبودیــم و آمــاری کــه ارائــه شــده 
ــراق،  ــدون اغ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــع بین ــا واق ب
اهتمــام، تحــرک و رویکــرد اثربخــش اســتاندار 
بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــاهده 
ــش  ــاد ش ــح آب ــاغ فت ــت: ب ــم. وی گف کردی
مــاه بــه چرخــه گردشــگری اســتان وارد شــده 
اســت و در نــوروز نزدیــک بــه 60 هــزار بازدیــد 
ــگری  ــوم گردش ــه س ــه رتب ــته ک ــده داش کنن
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتان دارد. مدی را در اس
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
افــزود: برگــزاری جشــن ثبــت جهانی روســتای 
میمنــد بــا اهتمــام و تاکیــد اســتاندار در شــهر 
کرمــان و روســتای میمنــد باعــث شــد اســتان 
کرمــان در شــبکه هــای خبــری مختلــف تبلیــغ 
ــه  ــروم قلع ــتان مح ــت: شهرس ــود. وی گف ش
ــا  ــت و ن ــترین محرومی ــه روزگاری بیش ــج ک گن
امنــی را در جنوبــی تریــن نقطه اســتان داشــته، 
ــه  ــن جاذب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ام

هــای گردشــگری کشــور شــناخته مــی شــود. 
ــش  ــک بخ ــتان ی ــی در اس ــه داد: وقت وی ادام
ــه هــای گردشــگری  ــه یکــی از جاذب محــروم ب
تبدیــل مــی شــود ایــن نشــان از افــق 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــده صنع ــن در آین روش
ــه  ــا و مجموع ــاش ه ــت: ت ــی گف دارد. وفای
ــه  ــهرداران، ائم ــداران، ش ــای فرمان ــت ه فعالی
ــا و  ــانه ه ــی، رس ــش خصوص ــه، بخ جمع
کمیســیون گردشــگری در اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در 
ــر دارد. وی  ــتان تاثی ــدن اس ــناخته ش ش
افــزود: تغییــرات ســفر مــردم بــه خــارج 
ــارج  ــی در خ ــا امن ــل ن ــه دلی ــور ب از کش
ــگران  ــش گردش ــث افزای ــز باع ــور نی از کش
ــراث  ــرکل می ــت. مدی ــده اس ــتان ش ــه اس ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمارهــا و عملکردهــا نشــان مــی 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــتان در مس ــد اس ده
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــت و از ارکان مثل اس
سراســر اســتان تقاضــا دارم توجــه بیشــتری به 
ــتانی  ــر شهرس ــند و ه ــته باش ــگری داش گردش
ــش  ــکای بخ ــا ات ــاخص را ب ــر ش ــل 2 اث حداق
ــت  ــه صنع ــه چرخ ــد و ب ــا کنن ــی احی خصوص
گردشــگری برگرداننــد. اســتان پهنــاور کرمــان 
ــر  ــزار اث ــت ه ــش از هف ــتان بی ــا 23 شهرس ب
تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 اثر 
ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ تاریخــی بــم، بــاغ 
شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 
ثبــت جهانــی هســتند. براســاس آخریــن آمــار 
ــوروزی  ــافر ن ــون مس ــش از دو میلی ــمی بی رس

ــدند. ــان ش ــتان کرم ــال وارد اس امس

رشد 45 درصدی ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــام  ــم ج ــاحلی ب ــال س ــابقات فوتب مس
نــوروز بــا قهرمانــی تیــم کرمــان موتــور 
ــت:  ــات گف ــر هی ــید. دبی ــان رس ــه پای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــان مس در پای
دوره ای و اولیــن بــار در شــهر بــم 
ــا  ــور ب ــان موت ــم کرم ــد، تی ــزار ش برگ
ــف  ــهرداری ال ــان و ش ــاز قهرم 15 امتی
ــاز  ــا 9 امتی ــتارگان ب ــم س ــا 12 و تی ب
دوم و ســوم شــدند. بهنــود بهــزادی 
ــی  ــابقات ط ــن دوره از مس ــزود: در ای اف
ــد  ــزار ش ــابقه برگ ــه، 15 مس ــج هفت پن
ــابقه  ــر مس ــا یکدیگ ــا ب ــم ه ــه تی و هم
دادنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: از 
ــم  ــا تی ــم ه ــر تی ــان برت ــان بازیکن می
ــم تشــکیل  ــال ســاحلی منتخــب ب فوتب
ــرکت  ــوری ش ــابقات کش ــود و در مس ش
کنــد. مســئول اداره ورزش و جوانــان 
ــز در حاشــیه اهــدای  ــم نی شهرســتان ب

جوایــز تیــم هــا، ظرفیــت و پتانســیل بــم را 
در زمینــه تشــکیل تیــم فوتبــال ســاحلی 
و حضــور در رقابــت هــای کشــوری خــوب 
ــور،  ــی پ ــا افغان ــرد. محمدرض ــی ک ارزیاب
ــابقات را  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ه
ــر کشــور بیــان کــرد  حضــور در لیــگ برت
و گفــت: ایــن ظرفیــت در بــم ایجــاد شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســاحلی 
ــون  ــد همچ ــی توانن ــز م ــم نی ــازان ب ب
بانــوان بــا کمتریــن هزینــه افتخــار آفریــن 
ــم  ــان ب شــوند. مســئول اداره ورزش و جوان
گفــت: یــم والیبــال ســاحلی بــم نیــز بــرای 
ــش روی  ــابقات پی ــم مس ــور در تقوی حض
ــم از  ــود. ب ــی ش ــکیل م ــتان تش شهرس
معــدود شــهرهای اســتان اســت کــه زمیــن 
ــم  ــل 10 تی ــاحلی دارد و حداق ــال س فوتب
ــتند. ــال هس ــم فع ــاحلی در ب ــال س فوتب
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــوروز  ــت: ن ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــگری رش ــاد گردش ــی ابع ــال در تمام امس
خوبــی را شــاهد بودیــم و در بخــش ورودی 
بــه اســتان 45 درصــد رشــد داشــتیم. محمــود 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس ــی در نخس وفای
اســتان کرمــان در ســال 1395 افــزود: در بحــث 

ــل،  ــم از هت ــا اع ــگاه ه ــت و اقامت اقام
ــش  ــا بی ــپ ه ــدارس و کم ــرا و م مهمانس
از 50 درصــد رشــد را در نــوروز 95 شــاهد 
بودیــم. وی بیــان کــرد: بازدیــد از اماکــن 
تاریخــی اســتان بیــش از ۸0 درصــد رشــد 
ــز در  ــی نی ــگر خارج ــت و 500 گردش داش

ــا  ــد. وی ب ــدن کردن ــتان دی ــدت از اس ــن م ای
اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: رویکــرد 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد ه ــر و امی ــت تدبی دول
ــدام و  ــه اق ــه صحن ــی را ب ــاد مقاومت ــه اقتص ک
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــر س ــاند. دبی ــل برس عم
ــگری را  ــت گردش ــان، صنع ــتان کرم ــفر اس س
یکــی از محورهــا و پایــه هــای اساســی اقتصــاد 
مقاومتــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: بایــد از 
اقتصــاد نفتــی جــدا شــویم و یکــی از راه هــای 
آن، توســعه گردشــگری اســت. وی گفــت: 
ــا و  ــد رویکرده ــی ده ــان م ــا نش ــای م آماره
ــه در  ــتان ک ــی اس ــت عال ــای مدیری ــاش ه ت
بخــش گردشــگری اعمــال کردنــد نتایــج خــود 
ــزود: همچنیــن  ــی اف را نشــان مــی دهــد. وفای
ــت  ــه مدیری ــرد مجموع ــا رویک ــاس آماره براس
اســتان رویکــرد موثــری در رونــق بخــش 
ــت. وی  ــوده اس ــتان ب ــگری اس ــت گردش صنع

ــی  ــار هیجان ــال آم ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
و کاذب نبودیــم و آمــاری کــه ارائــه شــده 
ــراق،  ــدون اغ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــع بین ــا واق ب
اهتمــام، تحــرک و رویکــرد اثربخــش اســتاندار 
بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــاهده 
ــش  ــاد ش ــح آب ــاغ فت ــت: ب ــم. وی گف کردی
مــاه بــه چرخــه گردشــگری اســتان وارد شــده 
اســت و در نــوروز نزدیــک بــه 60 هــزار بازدیــد 
ــگری  ــوم گردش ــه س ــه رتب ــته ک ــده داش کنن
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتان دارد. مدی را در اس
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
افــزود: برگــزاری جشــن ثبــت جهانی روســتای 
میمنــد بــا اهتمــام و تاکیــد اســتاندار در شــهر 
کرمــان و روســتای میمنــد باعــث شــد اســتان 
کرمــان در شــبکه هــای خبــری مختلــف تبلیــغ 
ــه  ــروم قلع ــتان مح ــت: شهرس ــود. وی گف ش
ــا  ــت و ن ــترین محرومی ــه روزگاری بیش ــج ک گن
امنــی را در جنوبــی تریــن نقطه اســتان داشــته، 
ــه  ــن جاذب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ام

هــای گردشــگری کشــور شــناخته مــی شــود. 
ــش  ــک بخ ــتان ی ــی در اس ــه داد: وقت وی ادام
ــه هــای گردشــگری  ــه یکــی از جاذب محــروم ب
تبدیــل مــی شــود ایــن نشــان از افــق 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــده صنع ــن در آین روش
ــه  ــا و مجموع ــاش ه ــت: ت ــی گف دارد. وفای
ــه  ــهرداران، ائم ــداران، ش ــای فرمان ــت ه فعالی
ــا و  ــانه ه ــی، رس ــش خصوص ــه، بخ جمع
کمیســیون گردشــگری در اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در 
ــر دارد. وی  ــتان تاثی ــدن اس ــناخته ش ش
افــزود: تغییــرات ســفر مــردم بــه خــارج 
ــارج  ــی در خ ــا امن ــل ن ــه دلی ــور ب از کش
ــگران  ــش گردش ــث افزای ــز باع ــور نی از کش
ــراث  ــرکل می ــت. مدی ــده اس ــتان ش ــه اس ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمارهــا و عملکردهــا نشــان مــی 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــتان در مس ــد اس ده
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــت و از ارکان مثل اس
سراســر اســتان تقاضــا دارم توجــه بیشــتری به 
ــتانی  ــر شهرس ــند و ه ــته باش ــگری داش گردش
ــش  ــکای بخ ــا ات ــاخص را ب ــر ش ــل 2 اث حداق
ــت  ــه صنع ــه چرخ ــد و ب ــا کنن ــی احی خصوص
گردشــگری برگرداننــد. اســتان پهنــاور کرمــان 
ــر  ــزار اث ــت ه ــش از هف ــتان بی ــا 23 شهرس ب
تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 اثر 
ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ تاریخــی بــم، بــاغ 
شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 
ثبــت جهانــی هســتند. براســاس آخریــن آمــار 
ــوروزی  ــافر ن ــون مس ــش از دو میلی ــمی بی رس

ــدند. ــان ش ــتان کرم ــال وارد اس امس

رشد 45 درصدی ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــام  ــم ج ــاحلی ب ــال س ــابقات فوتب مس
نــوروز بــا قهرمانــی تیــم کرمــان موتــور 
ــت:  ــات گف ــر هی ــید. دبی ــان رس ــه پای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــان مس در پای
دوره ای و اولیــن بــار در شــهر بــم 
ــا  ــور ب ــان موت ــم کرم ــد، تی ــزار ش برگ
ــف  ــهرداری ال ــان و ش ــاز قهرم 15 امتی
ــاز  ــا 9 امتی ــتارگان ب ــم س ــا 12 و تی ب
دوم و ســوم شــدند. بهنــود بهــزادی 
ــی  ــابقات ط ــن دوره از مس ــزود: در ای اف
ــد  ــزار ش ــابقه برگ ــه، 15 مس ــج هفت پن
ــابقه  ــر مس ــا یکدیگ ــا ب ــم ه ــه تی و هم
دادنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: از 
ــم  ــا تی ــم ه ــر تی ــان برت ــان بازیکن می
ــم تشــکیل  ــال ســاحلی منتخــب ب فوتب
ــرکت  ــوری ش ــابقات کش ــود و در مس ش
کنــد. مســئول اداره ورزش و جوانــان 
ــز در حاشــیه اهــدای  ــم نی شهرســتان ب

جوایــز تیــم هــا، ظرفیــت و پتانســیل بــم را 
در زمینــه تشــکیل تیــم فوتبــال ســاحلی 
و حضــور در رقابــت هــای کشــوری خــوب 
ــور،  ــی پ ــا افغان ــرد. محمدرض ــی ک ارزیاب
ــابقات را  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ه
ــر کشــور بیــان کــرد  حضــور در لیــگ برت
و گفــت: ایــن ظرفیــت در بــم ایجــاد شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســاحلی 
ــون  ــد همچ ــی توانن ــز م ــم نی ــازان ب ب
بانــوان بــا کمتریــن هزینــه افتخــار آفریــن 
ــم  ــان ب شــوند. مســئول اداره ورزش و جوان
گفــت: یــم والیبــال ســاحلی بــم نیــز بــرای 
ــش روی  ــابقات پی ــم مس ــور در تقوی حض
ــم از  ــود. ب ــی ش ــکیل م ــتان تش شهرس
معــدود شــهرهای اســتان اســت کــه زمیــن 
ــم  ــل 10 تی ــاحلی دارد و حداق ــال س فوتب
ــتند. ــال هس ــم فع ــاحلی در ب ــال س فوتب

قهرمانی تیم کرمان موتور
 در مسابقات

 فوتبال ساحلی بم

ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــوروز  ــت: ن ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــگری رش ــاد گردش ــی ابع ــال در تمام امس
خوبــی را شــاهد بودیــم و در بخــش ورودی 
بــه اســتان 45 درصــد رشــد داشــتیم. محمــود 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس ــی در نخس وفای
اســتان کرمــان در ســال 1395 افــزود: در بحــث 

ــل،  ــم از هت ــا اع ــگاه ه ــت و اقامت اقام
ــش  ــا بی ــپ ه ــدارس و کم ــرا و م مهمانس
از 50 درصــد رشــد را در نــوروز 95 شــاهد 
بودیــم. وی بیــان کــرد: بازدیــد از اماکــن 
تاریخــی اســتان بیــش از ۸0 درصــد رشــد 
ــز در  ــی نی ــگر خارج ــت و 500 گردش داش

ــا  ــد. وی ب ــدن کردن ــتان دی ــدت از اس ــن م ای
اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: رویکــرد 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد ه ــر و امی ــت تدبی دول
ــدام و  ــه اق ــه صحن ــی را ب ــاد مقاومت ــه اقتص ک
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــر س ــاند. دبی ــل برس عم
ــگری را  ــت گردش ــان، صنع ــتان کرم ــفر اس س
یکــی از محورهــا و پایــه هــای اساســی اقتصــاد 
مقاومتــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: بایــد از 
اقتصــاد نفتــی جــدا شــویم و یکــی از راه هــای 
آن، توســعه گردشــگری اســت. وی گفــت: 
ــا و  ــد رویکرده ــی ده ــان م ــا نش ــای م آماره
ــه در  ــتان ک ــی اس ــت عال ــای مدیری ــاش ه ت
بخــش گردشــگری اعمــال کردنــد نتایــج خــود 
ــزود: همچنیــن  ــی اف را نشــان مــی دهــد. وفای
ــت  ــه مدیری ــرد مجموع ــا رویک ــاس آماره براس
اســتان رویکــرد موثــری در رونــق بخــش 
ــت. وی  ــوده اس ــتان ب ــگری اس ــت گردش صنع

ــی  ــار هیجان ــال آم ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
و کاذب نبودیــم و آمــاری کــه ارائــه شــده 
ــراق،  ــدون اغ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــع بین ــا واق ب
اهتمــام، تحــرک و رویکــرد اثربخــش اســتاندار 
بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــاهده 
ــش  ــاد ش ــح آب ــاغ فت ــت: ب ــم. وی گف کردی
مــاه بــه چرخــه گردشــگری اســتان وارد شــده 
اســت و در نــوروز نزدیــک بــه 60 هــزار بازدیــد 
ــگری  ــوم گردش ــه س ــه رتب ــته ک ــده داش کنن
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتان دارد. مدی را در اس
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
افــزود: برگــزاری جشــن ثبــت جهانی روســتای 
میمنــد بــا اهتمــام و تاکیــد اســتاندار در شــهر 
کرمــان و روســتای میمنــد باعــث شــد اســتان 
کرمــان در شــبکه هــای خبــری مختلــف تبلیــغ 
ــه  ــروم قلع ــتان مح ــت: شهرس ــود. وی گف ش
ــا  ــت و ن ــترین محرومی ــه روزگاری بیش ــج ک گن
امنــی را در جنوبــی تریــن نقطه اســتان داشــته، 
ــه  ــن جاذب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ام

هــای گردشــگری کشــور شــناخته مــی شــود. 
ــش  ــک بخ ــتان ی ــی در اس ــه داد: وقت وی ادام
ــه هــای گردشــگری  ــه یکــی از جاذب محــروم ب
تبدیــل مــی شــود ایــن نشــان از افــق 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــده صنع ــن در آین روش
ــه  ــا و مجموع ــاش ه ــت: ت ــی گف دارد. وفای
ــه  ــهرداران، ائم ــداران، ش ــای فرمان ــت ه فعالی
ــا و  ــانه ه ــی، رس ــش خصوص ــه، بخ جمع
کمیســیون گردشــگری در اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در 
ــر دارد. وی  ــتان تاثی ــدن اس ــناخته ش ش
افــزود: تغییــرات ســفر مــردم بــه خــارج 
ــارج  ــی در خ ــا امن ــل ن ــه دلی ــور ب از کش
ــگران  ــش گردش ــث افزای ــز باع ــور نی از کش
ــراث  ــرکل می ــت. مدی ــده اس ــتان ش ــه اس ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمارهــا و عملکردهــا نشــان مــی 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــتان در مس ــد اس ده
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــت و از ارکان مثل اس
سراســر اســتان تقاضــا دارم توجــه بیشــتری به 
ــتانی  ــر شهرس ــند و ه ــته باش ــگری داش گردش
ــش  ــکای بخ ــا ات ــاخص را ب ــر ش ــل 2 اث حداق
ــت  ــه صنع ــه چرخ ــد و ب ــا کنن ــی احی خصوص
گردشــگری برگرداننــد. اســتان پهنــاور کرمــان 
ــر  ــزار اث ــت ه ــش از هف ــتان بی ــا 23 شهرس ب
تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 اثر 
ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ تاریخــی بــم، بــاغ 
شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 
ثبــت جهانــی هســتند. براســاس آخریــن آمــار 
ــوروزی  ــافر ن ــون مس ــش از دو میلی ــمی بی رس

ــدند. ــان ش ــتان کرم ــال وارد اس امس

رشد 45 درصدی ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

56



ــام  ــم ج ــاحلی ب ــال س ــابقات فوتب مس
نــوروز بــا قهرمانــی تیــم کرمــان موتــور 
ــت:  ــات گف ــر هی ــید. دبی ــان رس ــه پای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــان مس در پای
دوره ای و اولیــن بــار در شــهر بــم 
ــا  ــور ب ــان موت ــم کرم ــد، تی ــزار ش برگ
ــف  ــهرداری ال ــان و ش ــاز قهرم 15 امتی
ــاز  ــا 9 امتی ــتارگان ب ــم س ــا 12 و تی ب
دوم و ســوم شــدند. بهنــود بهــزادی 
ــی  ــابقات ط ــن دوره از مس ــزود: در ای اف
ــد  ــزار ش ــابقه برگ ــه، 15 مس ــج هفت پن
ــابقه  ــر مس ــا یکدیگ ــا ب ــم ه ــه تی و هم
دادنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: از 
ــم  ــا تی ــم ه ــر تی ــان برت ــان بازیکن می
ــم تشــکیل  ــال ســاحلی منتخــب ب فوتب
ــرکت  ــوری ش ــابقات کش ــود و در مس ش
کنــد. مســئول اداره ورزش و جوانــان 
ــز در حاشــیه اهــدای  ــم نی شهرســتان ب

جوایــز تیــم هــا، ظرفیــت و پتانســیل بــم را 
در زمینــه تشــکیل تیــم فوتبــال ســاحلی 
و حضــور در رقابــت هــای کشــوری خــوب 
ــور،  ــی پ ــا افغان ــرد. محمدرض ــی ک ارزیاب
ــابقات را  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ه
ــر کشــور بیــان کــرد  حضــور در لیــگ برت
و گفــت: ایــن ظرفیــت در بــم ایجــاد شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســاحلی 
ــون  ــد همچ ــی توانن ــز م ــم نی ــازان ب ب
بانــوان بــا کمتریــن هزینــه افتخــار آفریــن 
ــم  ــان ب شــوند. مســئول اداره ورزش و جوان
گفــت: یــم والیبــال ســاحلی بــم نیــز بــرای 
ــش روی  ــابقات پی ــم مس ــور در تقوی حض
ــم از  ــود. ب ــی ش ــکیل م ــتان تش شهرس
معــدود شــهرهای اســتان اســت کــه زمیــن 
ــم  ــل 10 تی ــاحلی دارد و حداق ــال س فوتب
ــتند. ــال هس ــم فع ــاحلی در ب ــال س فوتب
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــوروز  ــت: ن ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــگری رش ــاد گردش ــی ابع ــال در تمام امس
خوبــی را شــاهد بودیــم و در بخــش ورودی 
بــه اســتان 45 درصــد رشــد داشــتیم. محمــود 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس ــی در نخس وفای
اســتان کرمــان در ســال 1395 افــزود: در بحــث 

ــل،  ــم از هت ــا اع ــگاه ه ــت و اقامت اقام
ــش  ــا بی ــپ ه ــدارس و کم ــرا و م مهمانس
از 50 درصــد رشــد را در نــوروز 95 شــاهد 
بودیــم. وی بیــان کــرد: بازدیــد از اماکــن 
تاریخــی اســتان بیــش از ۸0 درصــد رشــد 
ــز در  ــی نی ــگر خارج ــت و 500 گردش داش

ــا  ــد. وی ب ــدن کردن ــتان دی ــدت از اس ــن م ای
اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: رویکــرد 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد ه ــر و امی ــت تدبی دول
ــدام و  ــه اق ــه صحن ــی را ب ــاد مقاومت ــه اقتص ک
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــر س ــاند. دبی ــل برس عم
ــگری را  ــت گردش ــان، صنع ــتان کرم ــفر اس س
یکــی از محورهــا و پایــه هــای اساســی اقتصــاد 
مقاومتــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: بایــد از 
اقتصــاد نفتــی جــدا شــویم و یکــی از راه هــای 
آن، توســعه گردشــگری اســت. وی گفــت: 
ــا و  ــد رویکرده ــی ده ــان م ــا نش ــای م آماره
ــه در  ــتان ک ــی اس ــت عال ــای مدیری ــاش ه ت
بخــش گردشــگری اعمــال کردنــد نتایــج خــود 
ــزود: همچنیــن  ــی اف را نشــان مــی دهــد. وفای
ــت  ــه مدیری ــرد مجموع ــا رویک ــاس آماره براس
اســتان رویکــرد موثــری در رونــق بخــش 
ــت. وی  ــوده اس ــتان ب ــگری اس ــت گردش صنع

ــی  ــار هیجان ــال آم ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
و کاذب نبودیــم و آمــاری کــه ارائــه شــده 
ــراق،  ــدون اغ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــع بین ــا واق ب
اهتمــام، تحــرک و رویکــرد اثربخــش اســتاندار 
بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــاهده 
ــش  ــاد ش ــح آب ــاغ فت ــت: ب ــم. وی گف کردی
مــاه بــه چرخــه گردشــگری اســتان وارد شــده 
اســت و در نــوروز نزدیــک بــه 60 هــزار بازدیــد 
ــگری  ــوم گردش ــه س ــه رتب ــته ک ــده داش کنن
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتان دارد. مدی را در اس
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
افــزود: برگــزاری جشــن ثبــت جهانی روســتای 
میمنــد بــا اهتمــام و تاکیــد اســتاندار در شــهر 
کرمــان و روســتای میمنــد باعــث شــد اســتان 
کرمــان در شــبکه هــای خبــری مختلــف تبلیــغ 
ــه  ــروم قلع ــتان مح ــت: شهرس ــود. وی گف ش
ــا  ــت و ن ــترین محرومی ــه روزگاری بیش ــج ک گن
امنــی را در جنوبــی تریــن نقطه اســتان داشــته، 
ــه  ــن جاذب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ام

هــای گردشــگری کشــور شــناخته مــی شــود. 
ــش  ــک بخ ــتان ی ــی در اس ــه داد: وقت وی ادام
ــه هــای گردشــگری  ــه یکــی از جاذب محــروم ب
تبدیــل مــی شــود ایــن نشــان از افــق 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــده صنع ــن در آین روش
ــه  ــا و مجموع ــاش ه ــت: ت ــی گف دارد. وفای
ــه  ــهرداران، ائم ــداران، ش ــای فرمان ــت ه فعالی
ــا و  ــانه ه ــی، رس ــش خصوص ــه، بخ جمع
کمیســیون گردشــگری در اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در 
ــر دارد. وی  ــتان تاثی ــدن اس ــناخته ش ش
افــزود: تغییــرات ســفر مــردم بــه خــارج 
ــارج  ــی در خ ــا امن ــل ن ــه دلی ــور ب از کش
ــگران  ــش گردش ــث افزای ــز باع ــور نی از کش
ــراث  ــرکل می ــت. مدی ــده اس ــتان ش ــه اس ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمارهــا و عملکردهــا نشــان مــی 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــتان در مس ــد اس ده
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــت و از ارکان مثل اس
سراســر اســتان تقاضــا دارم توجــه بیشــتری به 
ــتانی  ــر شهرس ــند و ه ــته باش ــگری داش گردش
ــش  ــکای بخ ــا ات ــاخص را ب ــر ش ــل 2 اث حداق
ــت  ــه صنع ــه چرخ ــد و ب ــا کنن ــی احی خصوص
گردشــگری برگرداننــد. اســتان پهنــاور کرمــان 
ــر  ــزار اث ــت ه ــش از هف ــتان بی ــا 23 شهرس ب
تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 اثر 
ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ تاریخــی بــم، بــاغ 
شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 
ثبــت جهانــی هســتند. براســاس آخریــن آمــار 
ــوروزی  ــافر ن ــون مس ــش از دو میلی ــمی بی رس

ــدند. ــان ش ــتان کرم ــال وارد اس امس

رشد 45 درصدی ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــام  ــم ج ــاحلی ب ــال س ــابقات فوتب مس
نــوروز بــا قهرمانــی تیــم کرمــان موتــور 
ــت:  ــات گف ــر هی ــید. دبی ــان رس ــه پای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــان مس در پای
دوره ای و اولیــن بــار در شــهر بــم 
ــا  ــور ب ــان موت ــم کرم ــد، تی ــزار ش برگ
ــف  ــهرداری ال ــان و ش ــاز قهرم 15 امتی
ــاز  ــا 9 امتی ــتارگان ب ــم س ــا 12 و تی ب
دوم و ســوم شــدند. بهنــود بهــزادی 
ــی  ــابقات ط ــن دوره از مس ــزود: در ای اف
ــد  ــزار ش ــابقه برگ ــه، 15 مس ــج هفت پن
ــابقه  ــر مس ــا یکدیگ ــا ب ــم ه ــه تی و هم
دادنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: از 
ــم  ــا تی ــم ه ــر تی ــان برت ــان بازیکن می
ــم تشــکیل  ــال ســاحلی منتخــب ب فوتب
ــرکت  ــوری ش ــابقات کش ــود و در مس ش
کنــد. مســئول اداره ورزش و جوانــان 
ــز در حاشــیه اهــدای  ــم نی شهرســتان ب

جوایــز تیــم هــا، ظرفیــت و پتانســیل بــم را 
در زمینــه تشــکیل تیــم فوتبــال ســاحلی 
و حضــور در رقابــت هــای کشــوری خــوب 
ــور،  ــی پ ــا افغان ــرد. محمدرض ــی ک ارزیاب
ــابقات را  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ه
ــر کشــور بیــان کــرد  حضــور در لیــگ برت
و گفــت: ایــن ظرفیــت در بــم ایجــاد شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســاحلی 
ــون  ــد همچ ــی توانن ــز م ــم نی ــازان ب ب
بانــوان بــا کمتریــن هزینــه افتخــار آفریــن 
ــم  ــان ب شــوند. مســئول اداره ورزش و جوان
گفــت: یــم والیبــال ســاحلی بــم نیــز بــرای 
ــش روی  ــابقات پی ــم مس ــور در تقوی حض
ــم از  ــود. ب ــی ش ــکیل م ــتان تش شهرس
معــدود شــهرهای اســتان اســت کــه زمیــن 
ــم  ــل 10 تی ــاحلی دارد و حداق ــال س فوتب
ــتند. ــال هس ــم فع ــاحلی در ب ــال س فوتب
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــوروز  ــت: ن ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــگری رش ــاد گردش ــی ابع ــال در تمام امس
خوبــی را شــاهد بودیــم و در بخــش ورودی 
بــه اســتان 45 درصــد رشــد داشــتیم. محمــود 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس ــی در نخس وفای
اســتان کرمــان در ســال 1395 افــزود: در بحــث 

ــل،  ــم از هت ــا اع ــگاه ه ــت و اقامت اقام
ــش  ــا بی ــپ ه ــدارس و کم ــرا و م مهمانس
از 50 درصــد رشــد را در نــوروز 95 شــاهد 
بودیــم. وی بیــان کــرد: بازدیــد از اماکــن 
تاریخــی اســتان بیــش از ۸0 درصــد رشــد 
ــز در  ــی نی ــگر خارج ــت و 500 گردش داش

ــا  ــد. وی ب ــدن کردن ــتان دی ــدت از اس ــن م ای
اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: رویکــرد 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد ه ــر و امی ــت تدبی دول
ــدام و  ــه اق ــه صحن ــی را ب ــاد مقاومت ــه اقتص ک
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــر س ــاند. دبی ــل برس عم
ــگری را  ــت گردش ــان، صنع ــتان کرم ــفر اس س
یکــی از محورهــا و پایــه هــای اساســی اقتصــاد 
مقاومتــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: بایــد از 
اقتصــاد نفتــی جــدا شــویم و یکــی از راه هــای 
آن، توســعه گردشــگری اســت. وی گفــت: 
ــا و  ــد رویکرده ــی ده ــان م ــا نش ــای م آماره
ــه در  ــتان ک ــی اس ــت عال ــای مدیری ــاش ه ت
بخــش گردشــگری اعمــال کردنــد نتایــج خــود 
ــزود: همچنیــن  ــی اف را نشــان مــی دهــد. وفای
ــت  ــه مدیری ــرد مجموع ــا رویک ــاس آماره براس
اســتان رویکــرد موثــری در رونــق بخــش 
ــت. وی  ــوده اس ــتان ب ــگری اس ــت گردش صنع

ــی  ــار هیجان ــال آم ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
و کاذب نبودیــم و آمــاری کــه ارائــه شــده 
ــراق،  ــدون اغ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــع بین ــا واق ب
اهتمــام، تحــرک و رویکــرد اثربخــش اســتاندار 
بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــاهده 
ــش  ــاد ش ــح آب ــاغ فت ــت: ب ــم. وی گف کردی
مــاه بــه چرخــه گردشــگری اســتان وارد شــده 
اســت و در نــوروز نزدیــک بــه 60 هــزار بازدیــد 
ــگری  ــوم گردش ــه س ــه رتب ــته ک ــده داش کنن
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتان دارد. مدی را در اس
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
افــزود: برگــزاری جشــن ثبــت جهانی روســتای 
میمنــد بــا اهتمــام و تاکیــد اســتاندار در شــهر 
کرمــان و روســتای میمنــد باعــث شــد اســتان 
کرمــان در شــبکه هــای خبــری مختلــف تبلیــغ 
ــه  ــروم قلع ــتان مح ــت: شهرس ــود. وی گف ش
ــا  ــت و ن ــترین محرومی ــه روزگاری بیش ــج ک گن
امنــی را در جنوبــی تریــن نقطه اســتان داشــته، 
ــه  ــن جاذب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ام

هــای گردشــگری کشــور شــناخته مــی شــود. 
ــش  ــک بخ ــتان ی ــی در اس ــه داد: وقت وی ادام
ــه هــای گردشــگری  ــه یکــی از جاذب محــروم ب
تبدیــل مــی شــود ایــن نشــان از افــق 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــده صنع ــن در آین روش
ــه  ــا و مجموع ــاش ه ــت: ت ــی گف دارد. وفای
ــه  ــهرداران، ائم ــداران، ش ــای فرمان ــت ه فعالی
ــا و  ــانه ه ــی، رس ــش خصوص ــه، بخ جمع
کمیســیون گردشــگری در اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در 
ــر دارد. وی  ــتان تاثی ــدن اس ــناخته ش ش
افــزود: تغییــرات ســفر مــردم بــه خــارج 
ــارج  ــی در خ ــا امن ــل ن ــه دلی ــور ب از کش
ــگران  ــش گردش ــث افزای ــز باع ــور نی از کش
ــراث  ــرکل می ــت. مدی ــده اس ــتان ش ــه اس ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمارهــا و عملکردهــا نشــان مــی 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــتان در مس ــد اس ده
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــت و از ارکان مثل اس
سراســر اســتان تقاضــا دارم توجــه بیشــتری به 
ــتانی  ــر شهرس ــند و ه ــته باش ــگری داش گردش
ــش  ــکای بخ ــا ات ــاخص را ب ــر ش ــل 2 اث حداق
ــت  ــه صنع ــه چرخ ــد و ب ــا کنن ــی احی خصوص
گردشــگری برگرداننــد. اســتان پهنــاور کرمــان 
ــر  ــزار اث ــت ه ــش از هف ــتان بی ــا 23 شهرس ب
تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 اثر 
ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ تاریخــی بــم، بــاغ 
شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 
ثبــت جهانــی هســتند. براســاس آخریــن آمــار 
ــوروزی  ــافر ن ــون مس ــش از دو میلی ــمی بی رس

ــدند. ــان ش ــتان کرم ــال وارد اس امس

رشد 45 درصدی ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــام  ــم ج ــاحلی ب ــال س ــابقات فوتب مس
نــوروز بــا قهرمانــی تیــم کرمــان موتــور 
ــت:  ــات گف ــر هی ــید. دبی ــان رس ــه پای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــان مس در پای
دوره ای و اولیــن بــار در شــهر بــم 
ــا  ــور ب ــان موت ــم کرم ــد، تی ــزار ش برگ
ــف  ــهرداری ال ــان و ش ــاز قهرم 15 امتی
ــاز  ــا 9 امتی ــتارگان ب ــم س ــا 12 و تی ب
دوم و ســوم شــدند. بهنــود بهــزادی 
ــی  ــابقات ط ــن دوره از مس ــزود: در ای اف
ــد  ــزار ش ــابقه برگ ــه، 15 مس ــج هفت پن
ــابقه  ــر مس ــا یکدیگ ــا ب ــم ه ــه تی و هم
دادنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: از 
ــم  ــا تی ــم ه ــر تی ــان برت ــان بازیکن می
ــم تشــکیل  ــال ســاحلی منتخــب ب فوتب
ــرکت  ــوری ش ــابقات کش ــود و در مس ش
کنــد. مســئول اداره ورزش و جوانــان 
ــز در حاشــیه اهــدای  ــم نی شهرســتان ب

جوایــز تیــم هــا، ظرفیــت و پتانســیل بــم را 
در زمینــه تشــکیل تیــم فوتبــال ســاحلی 
و حضــور در رقابــت هــای کشــوری خــوب 
ــور،  ــی پ ــا افغان ــرد. محمدرض ــی ک ارزیاب
ــابقات را  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ه
ــر کشــور بیــان کــرد  حضــور در لیــگ برت
و گفــت: ایــن ظرفیــت در بــم ایجــاد شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســاحلی 
ــون  ــد همچ ــی توانن ــز م ــم نی ــازان ب ب
بانــوان بــا کمتریــن هزینــه افتخــار آفریــن 
ــم  ــان ب شــوند. مســئول اداره ورزش و جوان
گفــت: یــم والیبــال ســاحلی بــم نیــز بــرای 
ــش روی  ــابقات پی ــم مس ــور در تقوی حض
ــم از  ــود. ب ــی ش ــکیل م ــتان تش شهرس
معــدود شــهرهای اســتان اســت کــه زمیــن 
ــم  ــل 10 تی ــاحلی دارد و حداق ــال س فوتب
ــتند. ــال هس ــم فع ــاحلی در ب ــال س فوتب
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــوروز  ــت: ن ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــگری رش ــاد گردش ــی ابع ــال در تمام امس
خوبــی را شــاهد بودیــم و در بخــش ورودی 
بــه اســتان 45 درصــد رشــد داشــتیم. محمــود 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس ــی در نخس وفای
اســتان کرمــان در ســال 1395 افــزود: در بحــث 

ــل،  ــم از هت ــا اع ــگاه ه ــت و اقامت اقام
ــش  ــا بی ــپ ه ــدارس و کم ــرا و م مهمانس
از 50 درصــد رشــد را در نــوروز 95 شــاهد 
بودیــم. وی بیــان کــرد: بازدیــد از اماکــن 
تاریخــی اســتان بیــش از ۸0 درصــد رشــد 
ــز در  ــی نی ــگر خارج ــت و 500 گردش داش

ــا  ــد. وی ب ــدن کردن ــتان دی ــدت از اس ــن م ای
اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: رویکــرد 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد ه ــر و امی ــت تدبی دول
ــدام و  ــه اق ــه صحن ــی را ب ــاد مقاومت ــه اقتص ک
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــر س ــاند. دبی ــل برس عم
ــگری را  ــت گردش ــان، صنع ــتان کرم ــفر اس س
یکــی از محورهــا و پایــه هــای اساســی اقتصــاد 
مقاومتــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: بایــد از 
اقتصــاد نفتــی جــدا شــویم و یکــی از راه هــای 
آن، توســعه گردشــگری اســت. وی گفــت: 
ــا و  ــد رویکرده ــی ده ــان م ــا نش ــای م آماره
ــه در  ــتان ک ــی اس ــت عال ــای مدیری ــاش ه ت
بخــش گردشــگری اعمــال کردنــد نتایــج خــود 
ــزود: همچنیــن  ــی اف را نشــان مــی دهــد. وفای
ــت  ــه مدیری ــرد مجموع ــا رویک ــاس آماره براس
اســتان رویکــرد موثــری در رونــق بخــش 
ــت. وی  ــوده اس ــتان ب ــگری اس ــت گردش صنع

ــی  ــار هیجان ــال آم ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
و کاذب نبودیــم و آمــاری کــه ارائــه شــده 
ــراق،  ــدون اغ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــع بین ــا واق ب
اهتمــام، تحــرک و رویکــرد اثربخــش اســتاندار 
بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــاهده 
ــش  ــاد ش ــح آب ــاغ فت ــت: ب ــم. وی گف کردی
مــاه بــه چرخــه گردشــگری اســتان وارد شــده 
اســت و در نــوروز نزدیــک بــه 60 هــزار بازدیــد 
ــگری  ــوم گردش ــه س ــه رتب ــته ک ــده داش کنن
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتان دارد. مدی را در اس
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
افــزود: برگــزاری جشــن ثبــت جهانی روســتای 
میمنــد بــا اهتمــام و تاکیــد اســتاندار در شــهر 
کرمــان و روســتای میمنــد باعــث شــد اســتان 
کرمــان در شــبکه هــای خبــری مختلــف تبلیــغ 
ــه  ــروم قلع ــتان مح ــت: شهرس ــود. وی گف ش
ــا  ــت و ن ــترین محرومی ــه روزگاری بیش ــج ک گن
امنــی را در جنوبــی تریــن نقطه اســتان داشــته، 
ــه  ــن جاذب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ام

هــای گردشــگری کشــور شــناخته مــی شــود. 
ــش  ــک بخ ــتان ی ــی در اس ــه داد: وقت وی ادام
ــه هــای گردشــگری  ــه یکــی از جاذب محــروم ب
تبدیــل مــی شــود ایــن نشــان از افــق 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــده صنع ــن در آین روش
ــه  ــا و مجموع ــاش ه ــت: ت ــی گف دارد. وفای
ــه  ــهرداران، ائم ــداران، ش ــای فرمان ــت ه فعالی
ــا و  ــانه ه ــی، رس ــش خصوص ــه، بخ جمع
کمیســیون گردشــگری در اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در 
ــر دارد. وی  ــتان تاثی ــدن اس ــناخته ش ش
افــزود: تغییــرات ســفر مــردم بــه خــارج 
ــارج  ــی در خ ــا امن ــل ن ــه دلی ــور ب از کش
ــگران  ــش گردش ــث افزای ــز باع ــور نی از کش
ــراث  ــرکل می ــت. مدی ــده اس ــتان ش ــه اس ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمارهــا و عملکردهــا نشــان مــی 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــتان در مس ــد اس ده
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــت و از ارکان مثل اس
سراســر اســتان تقاضــا دارم توجــه بیشــتری به 
ــتانی  ــر شهرس ــند و ه ــته باش ــگری داش گردش
ــش  ــکای بخ ــا ات ــاخص را ب ــر ش ــل 2 اث حداق
ــت  ــه صنع ــه چرخ ــد و ب ــا کنن ــی احی خصوص
گردشــگری برگرداننــد. اســتان پهنــاور کرمــان 
ــر  ــزار اث ــت ه ــش از هف ــتان بی ــا 23 شهرس ب
تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 اثر 
ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ تاریخــی بــم، بــاغ 
شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 
ثبــت جهانــی هســتند. براســاس آخریــن آمــار 
ــوروزی  ــافر ن ــون مس ــش از دو میلی ــمی بی رس

ــدند. ــان ش ــتان کرم ــال وارد اس امس

رشد 45 درصدی ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــام  ــم ج ــاحلی ب ــال س ــابقات فوتب مس
نــوروز بــا قهرمانــی تیــم کرمــان موتــور 
ــت:  ــات گف ــر هی ــید. دبی ــان رس ــه پای ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــابقات ک ــان مس در پای
دوره ای و اولیــن بــار در شــهر بــم 
ــا  ــور ب ــان موت ــم کرم ــد، تی ــزار ش برگ
ــف  ــهرداری ال ــان و ش ــاز قهرم 15 امتی
ــاز  ــا 9 امتی ــتارگان ب ــم س ــا 12 و تی ب
دوم و ســوم شــدند. بهنــود بهــزادی 
ــی  ــابقات ط ــن دوره از مس ــزود: در ای اف
ــد  ــزار ش ــابقه برگ ــه، 15 مس ــج هفت پن
ــابقه  ــر مس ــا یکدیگ ــا ب ــم ه ــه تی و هم
دادنــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد: از 
ــم  ــا تی ــم ه ــر تی ــان برت ــان بازیکن می
ــم تشــکیل  ــال ســاحلی منتخــب ب فوتب
ــرکت  ــوری ش ــابقات کش ــود و در مس ش
کنــد. مســئول اداره ورزش و جوانــان 
ــز در حاشــیه اهــدای  ــم نی شهرســتان ب

جوایــز تیــم هــا، ظرفیــت و پتانســیل بــم را 
در زمینــه تشــکیل تیــم فوتبــال ســاحلی 
و حضــور در رقابــت هــای کشــوری خــوب 
ــور،  ــی پ ــا افغان ــرد. محمدرض ــی ک ارزیاب
ــابقات را  ــن مس ــزاری ای ــی برگ ــدف اصل ه
ــر کشــور بیــان کــرد  حضــور در لیــگ برت
و گفــت: ایــن ظرفیــت در بــم ایجــاد شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســاحلی 
ــون  ــد همچ ــی توانن ــز م ــم نی ــازان ب ب
بانــوان بــا کمتریــن هزینــه افتخــار آفریــن 
ــم  ــان ب شــوند. مســئول اداره ورزش و جوان
گفــت: یــم والیبــال ســاحلی بــم نیــز بــرای 
ــش روی  ــابقات پی ــم مس ــور در تقوی حض
ــم از  ــود. ب ــی ش ــکیل م ــتان تش شهرس
معــدود شــهرهای اســتان اســت کــه زمیــن 
ــم  ــل 10 تی ــاحلی دارد و حداق ــال س فوتب
ــتند. ــال هس ــم فع ــاحلی در ب ــال س فوتب

قهرمانی تیم کرمان موتور
 در مسابقات

 فوتبال ساحلی بم

ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می  مدی
ــوروز  ــت: ن ــان گف ــتان کرم ــگری اس و گردش
ــد  ــگری رش ــاد گردش ــی ابع ــال در تمام امس
خوبــی را شــاهد بودیــم و در بخــش ورودی 
بــه اســتان 45 درصــد رشــد داشــتیم. محمــود 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس ــی در نخس وفای
اســتان کرمــان در ســال 1395 افــزود: در بحــث 

ــل،  ــم از هت ــا اع ــگاه ه ــت و اقامت اقام
ــش  ــا بی ــپ ه ــدارس و کم ــرا و م مهمانس
از 50 درصــد رشــد را در نــوروز 95 شــاهد 
بودیــم. وی بیــان کــرد: بازدیــد از اماکــن 
تاریخــی اســتان بیــش از ۸0 درصــد رشــد 
ــز در  ــی نی ــگر خارج ــت و 500 گردش داش

ــا  ــد. وی ب ــدن کردن ــتان دی ــدت از اس ــن م ای
اشــاره بــه نــام گــذاری امســال بــه نــام اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: رویکــرد 
ــت  ــن اس ــر ای ــم ب ــد ه ــر و امی ــت تدبی دول
ــدام و  ــه اق ــه صحن ــی را ب ــاد مقاومت ــه اقتص ک
ــات  ــی خدم ــتاد اجرای ــر س ــاند. دبی ــل برس عم
ــگری را  ــت گردش ــان، صنع ــتان کرم ــفر اس س
یکــی از محورهــا و پایــه هــای اساســی اقتصــاد 
مقاومتــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: بایــد از 
اقتصــاد نفتــی جــدا شــویم و یکــی از راه هــای 
آن، توســعه گردشــگری اســت. وی گفــت: 
ــا و  ــد رویکرده ــی ده ــان م ــا نش ــای م آماره
ــه در  ــتان ک ــی اس ــت عال ــای مدیری ــاش ه ت
بخــش گردشــگری اعمــال کردنــد نتایــج خــود 
ــزود: همچنیــن  ــی اف را نشــان مــی دهــد. وفای
ــت  ــه مدیری ــرد مجموع ــا رویک ــاس آماره براس
اســتان رویکــرد موثــری در رونــق بخــش 
ــت. وی  ــوده اس ــتان ب ــگری اس ــت گردش صنع

ــی  ــار هیجان ــال آم ــه دنب ــا ب ــرد: م ــح ک تصری
و کاذب نبودیــم و آمــاری کــه ارائــه شــده 
ــراق،  ــدون اغ ــت و ب ــوده اس ــی ب ــع بین ــا واق ب
اهتمــام، تحــرک و رویکــرد اثربخــش اســتاندار 
بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را مشــاهده 
ــش  ــاد ش ــح آب ــاغ فت ــت: ب ــم. وی گف کردی
مــاه بــه چرخــه گردشــگری اســتان وارد شــده 
اســت و در نــوروز نزدیــک بــه 60 هــزار بازدیــد 
ــگری  ــوم گردش ــه س ــه رتب ــته ک ــده داش کنن
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتان دارد. مدی را در اس
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
افــزود: برگــزاری جشــن ثبــت جهانی روســتای 
میمنــد بــا اهتمــام و تاکیــد اســتاندار در شــهر 
کرمــان و روســتای میمنــد باعــث شــد اســتان 
کرمــان در شــبکه هــای خبــری مختلــف تبلیــغ 
ــه  ــروم قلع ــتان مح ــت: شهرس ــود. وی گف ش
ــا  ــت و ن ــترین محرومی ــه روزگاری بیش ــج ک گن
امنــی را در جنوبــی تریــن نقطه اســتان داشــته، 
ــه  ــن جاذب ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ام

هــای گردشــگری کشــور شــناخته مــی شــود. 
ــش  ــک بخ ــتان ی ــی در اس ــه داد: وقت وی ادام
ــه هــای گردشــگری  ــه یکــی از جاذب محــروم ب
تبدیــل مــی شــود ایــن نشــان از افــق 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــده صنع ــن در آین روش
ــه  ــا و مجموع ــاش ه ــت: ت ــی گف دارد. وفای
ــه  ــهرداران، ائم ــداران، ش ــای فرمان ــت ه فعالی
ــا و  ــانه ه ــی، رس ــش خصوص ــه، بخ جمع
کمیســیون گردشــگری در اتــاق بازرگانــی 
بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی در 
ــر دارد. وی  ــتان تاثی ــدن اس ــناخته ش ش
افــزود: تغییــرات ســفر مــردم بــه خــارج 
ــارج  ــی در خ ــا امن ــل ن ــه دلی ــور ب از کش
ــگران  ــش گردش ــث افزای ــز باع ــور نی از کش
ــراث  ــرکل می ــت. مدی ــده اس ــتان ش ــه اس ب
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان گفــت: آمارهــا و عملکردهــا نشــان مــی 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیر خوب ــتان در مس ــد اس ده
ــادی در  ــعه اقتص ــث توس ــت و از ارکان مثل اس
سراســر اســتان تقاضــا دارم توجــه بیشــتری به 
ــتانی  ــر شهرس ــند و ه ــته باش ــگری داش گردش
ــش  ــکای بخ ــا ات ــاخص را ب ــر ش ــل 2 اث حداق
ــت  ــه صنع ــه چرخ ــد و ب ــا کنن ــی احی خصوص
گردشــگری برگرداننــد. اســتان پهنــاور کرمــان 
ــر  ــزار اث ــت ه ــش از هف ــتان بی ــا 23 شهرس ب
تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 700 اثر 
ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ تاریخــی بــم، بــاغ 
شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 
ثبــت جهانــی هســتند. براســاس آخریــن آمــار 
ــوروزی  ــافر ن ــون مس ــش از دو میلی ــمی بی رس

ــدند. ــان ش ــتان کرم ــال وارد اس امس

رشد 45 درصدی ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان
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ــه عملکــرد  ــت نســبت ب ــراز رضای ــا اب ــر و کمــان ب رئیــس فدراســیون تی
ــته های  ــه نداش ــه ب ــا توج ــت: ب ــال 94 گف ــان در س ــر و کم ــیون تی فدراس
خــود و کمبــود اعتبــارات، بهتریــن نتایــج و عملکــرد را در ســال 94 داشــته 

ایــم.
ــان در  ــرو کم ــیون تی ــرد فدراس ــا عملک ــه ب ــجاعی در رابط ــی ش محمدعل
ــوده تــا براســاس داشــته های  ــر ایــن ب ســال 94 افــزود:  همیشــه تــاش ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــود، ب ــب ش ــان کس ــج را در تیروکم ــن نتای ــود بهتری خ
ســال  94بــا توجــه بــه تنگناهــای مالــی و عــدم هم خوانــی آن بــا فعالیــت 
ــه  ــتیم ب ــره توانس ــات وغی ــگاه، امکان ــتن خواب ــیون و نداش ــای فدراس ه
بهتریــن نتایــج ممکــن دســت پیــدا کنیــم و 27بــار پرچــم کشــورمان را در 

ــد. ــزاز درآم ــه اهت ــف ب ــای مختل تورنمنت ه
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد خــوب اســماعیل عبــادی در ســال 94 گفــت: وی 
یکــی از بهتریــن ورزشــکاران تیــر و کمــان در ســال 94 بــود و موفــق شــد 
در طــول یــک ســال 9مــدال در رشــته کامپونــد کســب کنــد و خــود را بــه 
عنــوان یکــی از پرمــدال تریــن کمانــداران کامپونــد مطــرح کنــد. امیــدوارم 
ــداوم داشــته باشــد.  ــد موفقیــت او در ســال هــای آینــده نیــز ت ــن رون ای
ــه عملکــرد خــوب زهــرا نعمتــی در ســال  شــجاعی همچنیــن در ادامــه ب
گذشــته اشــاره کــرد و افــزود:  هیــچ شــکی نیســت کــه وی یکــی از نوابــغ 
ــهمیه  ــب س ــا کس ــت و ب ــان هس ــر و کم ــته تی ــوب رش ــتعدادهای خ و اس
المپیــک و پارالمپیــک توانســت عنــوان پرچــم داری کاروان المپیــک ایران را 
بــه خــود اختصــاص دهــد و بــه عنــوان بهتریــن ورزشــکار ســال 94 مطــرح 

ــوان  ــه عن ــور وی ب ــک حض ــدون ش ــود. ب ش
ــان از  ــک، نش ــای المپی ــم دار در رقابت ه پرچ
رشــد ورزش تیــر و کمــان را بــه دنبــال خواهد 

داشــت.
وی در رابطــه بــا عملکــرد تیــم 
ملــی ریکــرو و کامپــون در 
رقابت هــای مرحلــه اول کاپ 
آســیا خاطــر نشــان کــرد: مــا 
بــه مــدال آوری عــادت کردیــم 
و مــن مطمئنم کــه  کمانــداران 
مــا خواهنــد توانســت بــه 
ــی  ــل توجه ــای قاب موفقیت ه
دســت پیــدا کننــد و .خبرهــای 
ــال  ــردم در س ــه م ــی را ب خوب

ــد. ــد بدهن جدی
ــت  ــن اس ــا ای ــعی م ــام س  تم
کــه در یــک مجموعــه خــوب و 
آرام بتوانیــم شــرایطی را  بــرای 
کمانــداران خــود ایجــاد کنیــم 

تــا در مســابقات آنتالیــای ترکیــه ســهمیه ی تیمــی را کســب کنیم. 
رییــس فدراســیون تیروکمــان پــس از موفقیــت تیم هــای ریکــرو و 
کامپونــد در مســابقات کاپ آســیایی تایلنــد نیــز گفــت تیجــه برنامــه ریزی 
فدراســیون در ســال 95 بــه خوبــی جــواب داد و مــا توانســتیم بزرگتریــن 
ــار  ــجاعی اظه ــی ش ــد عل ــم. محم ــه دهی ــران هدی ــت ای ــه مل ــدی را ب عی
کــرد بســیار خوشــحالم کــه تیروکمــان ســال جدیــد را بــا موفقیــت شــروع 
کــرد و نشــان داد کــه برنامه ریــزی فدراســیون بــا وجــود مشــکات مالــی 
ــال  ــد دارد، در س ــرو و کامپون ــای ریک ــازی تیم ه ــاده س ــه در آم ــادی ک زی
جدیــد بــا بســتری کــه فراهــم کــرده بــی نتیجــه نبــوده اســت. وی افــزود 
بــا موفقیت هایــی کــه در تایلنــد کســب کردیــم، ثابــت کردیــم کــه هنــوز 

تیروکمــان زنــده اســت.
شــجاعی خاطرنشــان کــرد مــا بســتر موفقیــت کامپوند را بــا طــای بازیهای 
آســبایی اینچیــون توســط اســماعیل عبــادی آغــاز کردیــم و امــروز شــاهد 
رویــش کمانــداران دیگــری چــون امیــد طاهــری هســتیم. از ســوی دیگــر 
ــار در میــان  رقابــت دو کمانــدار ایرانــی در فینــال کامپونــد بــرای اولیــن ب
قدرت هــای برتــر آســیا بــی نظیــر بــود و نشــان از قــدرت بــاالی کامپونــد 

ن  ا یــر ا
داشــت. 
ییــس  ر

فدراســیون تیروکمــان ادامــه داد 
ــی  ــرادی و تیم ــای انف ــدال ط دو م

ــی کار  ــرا نعمت ــط زه ــرو توس ــرادی در ریک ــره انف ــدال نق ــد و م در کامپون
ارزشــمندی بــود کــه بــرای اولیــن بــار در تیروکمــان اتفاق افتــاد. امیــدوارم 
ایــن نــوار موفقیت هــا همچنــان تــداوم داشــته باشــد تــا در آنتالیــا ترکیــه 

ــم. ــل کنی ــک کام ــی المپی ــهمیه تیم ــب س ــا کس ب
ــط  ــدال آوران توس ــل از م ــه تجلی ــش ک ــن پرس ــون ای ــان پیرام وی در پای
فدراســیون چــه زمانــی انجــام خواهــد شــد. گفــت بــا توجــه بــه اعزام های 
پــی در پــی کــه تــا آنتالیــا ترکیــه داریــم، فدراســیون وضعیــت خوبــی بــه 
ــه  ــا ب ــم ام ــل آوری ــه عم ــل ب ــداران تجلی ــه از کمان ــدارد ک ــی ن ــاظ مال لح
محــض ایــن کــه بودجــه فدراســیون و بودجــه المپیــک رادریافت کنیــم این 
کار را انجــام خواهیــم داد.وی در پایــان گفــت:  امیــدوارم خداونــد توفیقــات 
زیــادی را بــه رشــته ی تیــر و کمــان بدهــد تــا بتوانیــم بــا کســب مــدال ، 
شــروع موفقیت آمیــزی در ســال جدیــد داشــته باشــیم و مســیر پیــروزی 

خــود را تــا المپیــک پیــش ببریــم.

سال 95 سال تاریخ سازی تیر و کمان
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ــه عملکــرد  ــت نســبت ب ــراز رضای ــا اب ــر و کمــان ب رئیــس فدراســیون تی
ــته های  ــه نداش ــه ب ــا توج ــت: ب ــال 94 گف ــان در س ــر و کم ــیون تی فدراس
خــود و کمبــود اعتبــارات، بهتریــن نتایــج و عملکــرد را در ســال 94 داشــته 

ایــم.
ــان در  ــرو کم ــیون تی ــرد فدراس ــا عملک ــه ب ــجاعی در رابط ــی ش محمدعل
ــوده تــا براســاس داشــته های  ــر ایــن ب ســال 94 افــزود:  همیشــه تــاش ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــود، ب ــب ش ــان کس ــج را در تیروکم ــن نتای ــود بهتری خ
ســال  94بــا توجــه بــه تنگناهــای مالــی و عــدم هم خوانــی آن بــا فعالیــت 
ــه  ــتیم ب ــره توانس ــات وغی ــگاه، امکان ــتن خواب ــیون و نداش ــای فدراس ه
بهتریــن نتایــج ممکــن دســت پیــدا کنیــم و 27بــار پرچــم کشــورمان را در 

ــد. ــزاز درآم ــه اهت ــف ب ــای مختل تورنمنت ه
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد خــوب اســماعیل عبــادی در ســال 94 گفــت: وی 
یکــی از بهتریــن ورزشــکاران تیــر و کمــان در ســال 94 بــود و موفــق شــد 
در طــول یــک ســال 9مــدال در رشــته کامپونــد کســب کنــد و خــود را بــه 
عنــوان یکــی از پرمــدال تریــن کمانــداران کامپونــد مطــرح کنــد. امیــدوارم 
ــداوم داشــته باشــد.  ــد موفقیــت او در ســال هــای آینــده نیــز ت ــن رون ای
ــه عملکــرد خــوب زهــرا نعمتــی در ســال  شــجاعی همچنیــن در ادامــه ب
گذشــته اشــاره کــرد و افــزود:  هیــچ شــکی نیســت کــه وی یکــی از نوابــغ 
ــهمیه  ــب س ــا کس ــت و ب ــان هس ــر و کم ــته تی ــوب رش ــتعدادهای خ و اس
المپیــک و پارالمپیــک توانســت عنــوان پرچــم داری کاروان المپیــک ایران را 
بــه خــود اختصــاص دهــد و بــه عنــوان بهتریــن ورزشــکار ســال 94 مطــرح 

ــوان  ــه عن ــور وی ب ــک حض ــدون ش ــود. ب ش
ــان از  ــک، نش ــای المپی ــم دار در رقابت ه پرچ
رشــد ورزش تیــر و کمــان را بــه دنبــال خواهد 

داشــت.
وی در رابطــه بــا عملکــرد تیــم 
ملــی ریکــرو و کامپــون در 
رقابت هــای مرحلــه اول کاپ 
آســیا خاطــر نشــان کــرد: مــا 
بــه مــدال آوری عــادت کردیــم 
و مــن مطمئنم کــه  کمانــداران 
مــا خواهنــد توانســت بــه 
ــی  ــل توجه ــای قاب موفقیت ه
دســت پیــدا کننــد و .خبرهــای 
ــال  ــردم در س ــه م ــی را ب خوب

ــد. ــد بدهن جدی
ــت  ــن اس ــا ای ــعی م ــام س  تم
کــه در یــک مجموعــه خــوب و 
آرام بتوانیــم شــرایطی را  بــرای 
کمانــداران خــود ایجــاد کنیــم 

تــا در مســابقات آنتالیــای ترکیــه ســهمیه ی تیمــی را کســب کنیم. 
رییــس فدراســیون تیروکمــان پــس از موفقیــت تیم هــای ریکــرو و 
کامپونــد در مســابقات کاپ آســیایی تایلنــد نیــز گفــت تیجــه برنامــه ریزی 
فدراســیون در ســال 95 بــه خوبــی جــواب داد و مــا توانســتیم بزرگتریــن 
ــار  ــجاعی اظه ــی ش ــد عل ــم. محم ــه دهی ــران هدی ــت ای ــه مل ــدی را ب عی
کــرد بســیار خوشــحالم کــه تیروکمــان ســال جدیــد را بــا موفقیــت شــروع 
کــرد و نشــان داد کــه برنامه ریــزی فدراســیون بــا وجــود مشــکات مالــی 
ــال  ــد دارد، در س ــرو و کامپون ــای ریک ــازی تیم ه ــاده س ــه در آم ــادی ک زی
جدیــد بــا بســتری کــه فراهــم کــرده بــی نتیجــه نبــوده اســت. وی افــزود 
بــا موفقیت هایــی کــه در تایلنــد کســب کردیــم، ثابــت کردیــم کــه هنــوز 

تیروکمــان زنــده اســت.
شــجاعی خاطرنشــان کــرد مــا بســتر موفقیــت کامپوند را بــا طــای بازیهای 
آســبایی اینچیــون توســط اســماعیل عبــادی آغــاز کردیــم و امــروز شــاهد 
رویــش کمانــداران دیگــری چــون امیــد طاهــری هســتیم. از ســوی دیگــر 
ــار در میــان  رقابــت دو کمانــدار ایرانــی در فینــال کامپونــد بــرای اولیــن ب
قدرت هــای برتــر آســیا بــی نظیــر بــود و نشــان از قــدرت بــاالی کامپونــد 

ن  ا یــر ا
داشــت. 
ییــس  ر

فدراســیون تیروکمــان ادامــه داد 
ــی  ــرادی و تیم ــای انف ــدال ط دو م

ــی کار  ــرا نعمت ــط زه ــرو توس ــرادی در ریک ــره انف ــدال نق ــد و م در کامپون
ارزشــمندی بــود کــه بــرای اولیــن بــار در تیروکمــان اتفاق افتــاد. امیــدوارم 
ایــن نــوار موفقیت هــا همچنــان تــداوم داشــته باشــد تــا در آنتالیــا ترکیــه 

ــم. ــل کنی ــک کام ــی المپی ــهمیه تیم ــب س ــا کس ب
ــط  ــدال آوران توس ــل از م ــه تجلی ــش ک ــن پرس ــون ای ــان پیرام وی در پای
فدراســیون چــه زمانــی انجــام خواهــد شــد. گفــت بــا توجــه بــه اعزام های 
پــی در پــی کــه تــا آنتالیــا ترکیــه داریــم، فدراســیون وضعیــت خوبــی بــه 
ــه  ــا ب ــم ام ــل آوری ــه عم ــل ب ــداران تجلی ــه از کمان ــدارد ک ــی ن ــاظ مال لح
محــض ایــن کــه بودجــه فدراســیون و بودجــه المپیــک رادریافت کنیــم این 
کار را انجــام خواهیــم داد.وی در پایــان گفــت:  امیــدوارم خداونــد توفیقــات 
زیــادی را بــه رشــته ی تیــر و کمــان بدهــد تــا بتوانیــم بــا کســب مــدال ، 
شــروع موفقیت آمیــزی در ســال جدیــد داشــته باشــیم و مســیر پیــروزی 

خــود را تــا المپیــک پیــش ببریــم.
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ــه عملکــرد  ــت نســبت ب ــراز رضای ــا اب ــر و کمــان ب رئیــس فدراســیون تی
ــته های  ــه نداش ــه ب ــا توج ــت: ب ــال 94 گف ــان در س ــر و کم ــیون تی فدراس
خــود و کمبــود اعتبــارات، بهتریــن نتایــج و عملکــرد را در ســال 94 داشــته 

ایــم.
ــان در  ــرو کم ــیون تی ــرد فدراس ــا عملک ــه ب ــجاعی در رابط ــی ش محمدعل
ــوده تــا براســاس داشــته های  ــر ایــن ب ســال 94 افــزود:  همیشــه تــاش ب
ــر  ــن خاط ــه همی ــود، ب ــب ش ــان کس ــج را در تیروکم ــن نتای ــود بهتری خ
ســال  94بــا توجــه بــه تنگناهــای مالــی و عــدم هم خوانــی آن بــا فعالیــت 
ــه  ــتیم ب ــره توانس ــات وغی ــگاه، امکان ــتن خواب ــیون و نداش ــای فدراس ه
بهتریــن نتایــج ممکــن دســت پیــدا کنیــم و 27بــار پرچــم کشــورمان را در 

ــد. ــزاز درآم ــه اهت ــف ب ــای مختل تورنمنت ه
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد خــوب اســماعیل عبــادی در ســال 94 گفــت: وی 
یکــی از بهتریــن ورزشــکاران تیــر و کمــان در ســال 94 بــود و موفــق شــد 
در طــول یــک ســال 9مــدال در رشــته کامپونــد کســب کنــد و خــود را بــه 
عنــوان یکــی از پرمــدال تریــن کمانــداران کامپونــد مطــرح کنــد. امیــدوارم 
ــداوم داشــته باشــد.  ــد موفقیــت او در ســال هــای آینــده نیــز ت ــن رون ای
ــه عملکــرد خــوب زهــرا نعمتــی در ســال  شــجاعی همچنیــن در ادامــه ب
گذشــته اشــاره کــرد و افــزود:  هیــچ شــکی نیســت کــه وی یکــی از نوابــغ 
ــهمیه  ــب س ــا کس ــت و ب ــان هس ــر و کم ــته تی ــوب رش ــتعدادهای خ و اس
المپیــک و پارالمپیــک توانســت عنــوان پرچــم داری کاروان المپیــک ایران را 
بــه خــود اختصــاص دهــد و بــه عنــوان بهتریــن ورزشــکار ســال 94 مطــرح 

ــوان  ــه عن ــور وی ب ــک حض ــدون ش ــود. ب ش
ــان از  ــک، نش ــای المپی ــم دار در رقابت ه پرچ
رشــد ورزش تیــر و کمــان را بــه دنبــال خواهد 

داشــت.
وی در رابطــه بــا عملکــرد تیــم 
ملــی ریکــرو و کامپــون در 
رقابت هــای مرحلــه اول کاپ 
آســیا خاطــر نشــان کــرد: مــا 
بــه مــدال آوری عــادت کردیــم 
و مــن مطمئنم کــه  کمانــداران 
مــا خواهنــد توانســت بــه 
ــی  ــل توجه ــای قاب موفقیت ه
دســت پیــدا کننــد و .خبرهــای 
ــال  ــردم در س ــه م ــی را ب خوب

ــد. ــد بدهن جدی
ــت  ــن اس ــا ای ــعی م ــام س  تم
کــه در یــک مجموعــه خــوب و 
آرام بتوانیــم شــرایطی را  بــرای 
کمانــداران خــود ایجــاد کنیــم 

تــا در مســابقات آنتالیــای ترکیــه ســهمیه ی تیمــی را کســب کنیم. 
رییــس فدراســیون تیروکمــان پــس از موفقیــت تیم هــای ریکــرو و 
کامپونــد در مســابقات کاپ آســیایی تایلنــد نیــز گفــت تیجــه برنامــه ریزی 
فدراســیون در ســال 95 بــه خوبــی جــواب داد و مــا توانســتیم بزرگتریــن 
ــار  ــجاعی اظه ــی ش ــد عل ــم. محم ــه دهی ــران هدی ــت ای ــه مل ــدی را ب عی
کــرد بســیار خوشــحالم کــه تیروکمــان ســال جدیــد را بــا موفقیــت شــروع 
کــرد و نشــان داد کــه برنامه ریــزی فدراســیون بــا وجــود مشــکات مالــی 
ــال  ــد دارد، در س ــرو و کامپون ــای ریک ــازی تیم ه ــاده س ــه در آم ــادی ک زی
جدیــد بــا بســتری کــه فراهــم کــرده بــی نتیجــه نبــوده اســت. وی افــزود 
بــا موفقیت هایــی کــه در تایلنــد کســب کردیــم، ثابــت کردیــم کــه هنــوز 

تیروکمــان زنــده اســت.
شــجاعی خاطرنشــان کــرد مــا بســتر موفقیــت کامپوند را بــا طــای بازیهای 
آســبایی اینچیــون توســط اســماعیل عبــادی آغــاز کردیــم و امــروز شــاهد 
رویــش کمانــداران دیگــری چــون امیــد طاهــری هســتیم. از ســوی دیگــر 
ــار در میــان  رقابــت دو کمانــدار ایرانــی در فینــال کامپونــد بــرای اولیــن ب
قدرت هــای برتــر آســیا بــی نظیــر بــود و نشــان از قــدرت بــاالی کامپونــد 

ن  ا یــر ا
داشــت. 
ییــس  ر

فدراســیون تیروکمــان ادامــه داد 
ــی  ــرادی و تیم ــای انف ــدال ط دو م

ــی کار  ــرا نعمت ــط زه ــرو توس ــرادی در ریک ــره انف ــدال نق ــد و م در کامپون
ارزشــمندی بــود کــه بــرای اولیــن بــار در تیروکمــان اتفاق افتــاد. امیــدوارم 
ایــن نــوار موفقیت هــا همچنــان تــداوم داشــته باشــد تــا در آنتالیــا ترکیــه 

ــم. ــل کنی ــک کام ــی المپی ــهمیه تیم ــب س ــا کس ب
ــط  ــدال آوران توس ــل از م ــه تجلی ــش ک ــن پرس ــون ای ــان پیرام وی در پای
فدراســیون چــه زمانــی انجــام خواهــد شــد. گفــت بــا توجــه بــه اعزام های 
پــی در پــی کــه تــا آنتالیــا ترکیــه داریــم، فدراســیون وضعیــت خوبــی بــه 
ــه  ــا ب ــم ام ــل آوری ــه عم ــل ب ــداران تجلی ــه از کمان ــدارد ک ــی ن ــاظ مال لح
محــض ایــن کــه بودجــه فدراســیون و بودجــه المپیــک رادریافت کنیــم این 
کار را انجــام خواهیــم داد.وی در پایــان گفــت:  امیــدوارم خداونــد توفیقــات 
زیــادی را بــه رشــته ی تیــر و کمــان بدهــد تــا بتوانیــم بــا کســب مــدال ، 
شــروع موفقیت آمیــزی در ســال جدیــد داشــته باشــیم و مســیر پیــروزی 

خــود را تــا المپیــک پیــش ببریــم.

سال 95 سال تاریخ سازی تیر و کمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

بازدید رئیس فدراسیون هندبال از 
اردو تیم ملی ساحلی

ســید ابوالحســن مهــدوی رئیــس 
ــور در اردوی  ــا حض ــیون ب فدراس
ــال  ــان هندب ــی نوجوان ــم مل تی
ســاحلی بــا بازیکنــان و کادر 
ــو  ــه گفت وگ ــم ب ــن تی ــی ای فن

ــت.  پرداخ
ــس  ــدوی رئی ــن مه سیدابوالحس
فدراســیون هندبــال در تمرینــات 
ــال  ــان هندب ــی نوجوان ــم مل تی
ســاحلی اظهــار داشــت: بــه 
ــا  وجــود بازیکنــان آینــده دار و ب
ــال  ــی هندب ــم مل ــتعداد تی اس
و  می کنیــم  افتخــار  ســاحلی 
ــانی را  ــده درخش ــم آین امیدواری
ــم  ــور رق ــی کش ــم مل ــرای تی ب
ــته  ــزود: در گذش ــد. وی اف بزنی
ــداف 2  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــویق  ــه و تش ــتمرار و تنبی راه اس
وجــود داشــت امــا امــروزه ایــن 
2 انگیــزه جــای خــود را بــا ذهــن 
ــن  ــه ای ــرده ب ــوض ک ــر ع و تفک
ــرای ارتقــا  معنــا کــه اشــخاص ب
ــتمرار در  ــه اس ــد ب ــود نیازمن خ
ــد. ــت دارن ــدف و ذهنی ــار ه کن

هندبــال  فدراســیون  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: ممکــن اســت 
ــرای  ــیاری را ب ــان بس ــراد زم اف
ــد  ــرر کنن ــات مق ــام تمرین انج
و  هــدف  وجــود  عــدم  امــا 
ــت  ــبب حرک ــاده س ــت آم ذهنی
بیهــوده در زندگــی می شــود، 
نوجوانــان مــا کــه ســال های 
ســال بــرای آینــده ای درخشــان 
ــن  ــد در ذه ــد بای ــاش می کنن ت

ــد. ــاد کنن ــدف ایج ــود ه خ
ــح کــرد: اگــر حرکــت   وی تصری
ــد  ــدف باش ــدون ه ــی ب در زندگ
ــرای  ــودی ب ــه و س ــچ نتیج هی
ــدارد و اشــخاص نبایــد  انســان ن
ــچ کاری را در  ــدف هی ــدون ه ب
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ســید ابوالحســن مهــدوی رئیــس 
ــور در اردوی  ــا حض ــیون ب فدراس
ــال  ــان هندب ــی نوجوان ــم مل تی
ســاحلی بــا بازیکنــان و کادر 
ــو  ــه گفت وگ ــم ب ــن تی ــی ای فن

ــت.  پرداخ
ــس  ــدوی رئی ــن مه سیدابوالحس
فدراســیون هندبــال در تمرینــات 
ــال  ــان هندب ــی نوجوان ــم مل تی
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ــال  ــی هندب ــم مل ــتعداد تی اس
و  می کنیــم  افتخــار  ســاحلی 
ــانی را  ــده درخش ــم آین امیدواری
ــم  ــور رق ــی کش ــم مل ــرای تی ب
ــته  ــزود: در گذش ــد. وی اف بزنی
ــداف 2  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــویق  ــه و تش ــتمرار و تنبی راه اس
وجــود داشــت امــا امــروزه ایــن 
2 انگیــزه جــای خــود را بــا ذهــن 
ــن  ــه ای ــرده ب ــوض ک ــر ع و تفک
ــرای ارتقــا  معنــا کــه اشــخاص ب
ــتمرار در  ــه اس ــد ب ــود نیازمن خ
ــد. ــت دارن ــدف و ذهنی ــار ه کن

هندبــال  فدراســیون  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: ممکــن اســت 
ــرای  ــیاری را ب ــان بس ــراد زم اف
ــد  ــرر کنن ــات مق ــام تمرین انج
و  هــدف  وجــود  عــدم  امــا 
ــت  ــبب حرک ــاده س ــت آم ذهنی
بیهــوده در زندگــی می شــود، 
نوجوانــان مــا کــه ســال های 
ســال بــرای آینــده ای درخشــان 
ــن  ــد در ذه ــد بای ــاش می کنن ت

ــد. ــاد کنن ــدف ایج ــود ه خ
ــح کــرد: اگــر حرکــت   وی تصری
ــد  ــدف باش ــدون ه ــی ب در زندگ
ــرای  ــودی ب ــه و س ــچ نتیج هی
ــدارد و اشــخاص نبایــد  انســان ن
ــچ کاری را در  ــدف هی ــدون ه ب
ــه ثمــر برســانند، اگــر  زندگــی ب
ــد  ــود آم ــی بوج ــدف در زندگ ه
ــه  ــه نقط ــر ب ــریع ت ــان س انس
می رســد  زندگــی  مطلــوب 
ــا  ــی م ــم مل ــان تی ــس نوجوان پ
ــدف  ــخیص ه ــا تش ــد ب ــز بای نی
ــود  ــرای خ ــده را ب ــن آین بهتری

ــازند. بس
ملــی  تیــم  اردوی  دومیــن 
ســاحلی  هندبــال  نوجوانــان 
مــاه  خــرداد  در  کشــورمان 
نوجــوان  بازیکنــان  و  برگــزار 
تیــم ملــی هندبــال در ایــن 
اردوهــا خــود را بــرای مســابقات 
ــی آســیا در تایلنــد آماده  قهرمان
ــان  ــی نوجوان ــم مل ــوند، تی می ش
ــی از  ــاحلی نمایندگان ــال س هندب
ــهر،  ــزگان، بوش ــتان های هرم اس
ــان در  ــارس و اصفه ــان، ف خراس
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ــویق  ــه و تش ــتمرار و تنبی راه اس
وجــود داشــت امــا امــروزه ایــن 
2 انگیــزه جــای خــود را بــا ذهــن 
ــن  ــه ای ــرده ب ــوض ک ــر ع و تفک
ــرای ارتقــا  معنــا کــه اشــخاص ب
ــتمرار در  ــه اس ــد ب ــود نیازمن خ
ــد. ــت دارن ــدف و ذهنی ــار ه کن

هندبــال  فدراســیون  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: ممکــن اســت 
ــرای  ــیاری را ب ــان بس ــراد زم اف
ــد  ــرر کنن ــات مق ــام تمرین انج
و  هــدف  وجــود  عــدم  امــا 
ــت  ــبب حرک ــاده س ــت آم ذهنی
بیهــوده در زندگــی می شــود، 
نوجوانــان مــا کــه ســال های 
ســال بــرای آینــده ای درخشــان 
ــن  ــد در ذه ــد بای ــاش می کنن ت

ــد. ــاد کنن ــدف ایج ــود ه خ
ــح کــرد: اگــر حرکــت   وی تصری
ــد  ــدف باش ــدون ه ــی ب در زندگ
ــرای  ــودی ب ــه و س ــچ نتیج هی
ــدارد و اشــخاص نبایــد  انســان ن
ــچ کاری را در  ــدف هی ــدون ه ب
ــه ثمــر برســانند، اگــر  زندگــی ب
ــد  ــود آم ــی بوج ــدف در زندگ ه
ــه  ــه نقط ــر ب ــریع ت ــان س انس
می رســد  زندگــی  مطلــوب 
ــا  ــی م ــم مل ــان تی ــس نوجوان پ
ــدف  ــخیص ه ــا تش ــد ب ــز بای نی
ــود  ــرای خ ــده را ب ــن آین بهتری

ــازند. بس
ملــی  تیــم  اردوی  دومیــن 
ســاحلی  هندبــال  نوجوانــان 
مــاه  خــرداد  در  کشــورمان 
نوجــوان  بازیکنــان  و  برگــزار 
تیــم ملــی هندبــال در ایــن 
اردوهــا خــود را بــرای مســابقات 
ــی آســیا در تایلنــد آماده  قهرمان
ــان  ــی نوجوان ــم مل ــوند، تی می ش
ــی از  ــاحلی نمایندگان ــال س هندب
ــهر،  ــزگان، بوش ــتان های هرم اس
ــان در  ــارس و اصفه ــان، ف خراس

ــت. ــای داده اس ــود ج خ
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بازدید رئیس فدراسیون هندبال از 
اردو تیم ملی ساحلی

ســید ابوالحســن مهــدوی رئیــس 
ــور در اردوی  ــا حض ــیون ب فدراس
ــال  ــان هندب ــی نوجوان ــم مل تی
ســاحلی بــا بازیکنــان و کادر 
ــو  ــه گفت وگ ــم ب ــن تی ــی ای فن

ــت.  پرداخ
ــس  ــدوی رئی ــن مه سیدابوالحس
فدراســیون هندبــال در تمرینــات 
ــال  ــان هندب ــی نوجوان ــم مل تی
ســاحلی اظهــار داشــت: بــه 
ــا  وجــود بازیکنــان آینــده دار و ب
ــال  ــی هندب ــم مل ــتعداد تی اس
و  می کنیــم  افتخــار  ســاحلی 
ــانی را  ــده درخش ــم آین امیدواری
ــم  ــور رق ــی کش ــم مل ــرای تی ب
ــته  ــزود: در گذش ــد. وی اف بزنی
ــداف 2  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــویق  ــه و تش ــتمرار و تنبی راه اس
وجــود داشــت امــا امــروزه ایــن 
2 انگیــزه جــای خــود را بــا ذهــن 
ــن  ــه ای ــرده ب ــوض ک ــر ع و تفک
ــرای ارتقــا  معنــا کــه اشــخاص ب
ــتمرار در  ــه اس ــد ب ــود نیازمن خ
ــد. ــت دارن ــدف و ذهنی ــار ه کن

هندبــال  فدراســیون  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: ممکــن اســت 
ــرای  ــیاری را ب ــان بس ــراد زم اف
ــد  ــرر کنن ــات مق ــام تمرین انج
و  هــدف  وجــود  عــدم  امــا 
ــت  ــبب حرک ــاده س ــت آم ذهنی
بیهــوده در زندگــی می شــود، 
نوجوانــان مــا کــه ســال های 
ســال بــرای آینــده ای درخشــان 
ــن  ــد در ذه ــد بای ــاش می کنن ت

ــد. ــاد کنن ــدف ایج ــود ه خ
ــح کــرد: اگــر حرکــت   وی تصری
ــد  ــدف باش ــدون ه ــی ب در زندگ
ــرای  ــودی ب ــه و س ــچ نتیج هی
ــدارد و اشــخاص نبایــد  انســان ن
ــچ کاری را در  ــدف هی ــدون ه ب
ــه ثمــر برســانند، اگــر  زندگــی ب
ــد  ــود آم ــی بوج ــدف در زندگ ه
ــه  ــه نقط ــر ب ــریع ت ــان س انس
می رســد  زندگــی  مطلــوب 
ــا  ــی م ــم مل ــان تی ــس نوجوان پ
ــدف  ــخیص ه ــا تش ــد ب ــز بای نی
ــود  ــرای خ ــده را ب ــن آین بهتری

ــازند. بس
ملــی  تیــم  اردوی  دومیــن 
ســاحلی  هندبــال  نوجوانــان 
مــاه  خــرداد  در  کشــورمان 
نوجــوان  بازیکنــان  و  برگــزار 
تیــم ملــی هندبــال در ایــن 
اردوهــا خــود را بــرای مســابقات 
ــی آســیا در تایلنــد آماده  قهرمان
ــان  ــی نوجوان ــم مل ــوند، تی می ش
ــی از  ــاحلی نمایندگان ــال س هندب
ــهر،  ــزگان، بوش ــتان های هرم اس
ــان در  ــارس و اصفه ــان، ف خراس

ــت. ــای داده اس ــود ج خ
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فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
نخســتین کارگــروه جوامــع محلــی، پیشــگیری و اطفــاء حریــق در اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان بــه عنــوان اولین منطقــه کشــور و پایلوت 
آغــاز بــه کار کرد. ســرهنگ قاســم ســبزعلی در نشســت جوامــع محلی و ســران 
طوایــف جنــوب کرمــان در جیرفــت افــزود: بــا توجــه بــه تــاش های مســتمر در 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان تصمیــم گرفته شــد تــا این 
اداره کل بــه عنــوان پایلــوت در زمینه ســاماندهی و بــه کارگیری جوامــع محلی در 
پیشــگیری و اطفــاء حریــق عرصــه هــای طبیعی در ســطح کشــور انتخاب شــود.  
وی اظهــار کــرد: حفاظــت از منابــع طبیعــی، کاهــش تخریــب و تصــرف جنگل ها 
و مراتــع کشــور جــز بــا مشــارکت مــردم و جوامــع محلــی ممکــن نخواهد شــد. 
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
بــرای حفاظــت بهتــر از منابــع طبیعــی بایــد معیشــت مــردم بــه منابــع طبیعی 
گــره بخــورد تــا شــاهد حفاظت بهتــر و خســارت کمتــری در ایــن زمینه باشــیم. 
ــع طبیعــی کشــور وجــود  ــده تخلفــات در حــوزه مناب وی گفــت: 30 هــزار پرون
دارد کــه ایــن میــزان پرونــده شــامل 15 هــزار هکتــار از منابــع طبیعی می شــود. 
ســبزعلی افــزود: پیش بینی، پیــش آگاهی، پیشــگیری و ســپس مقابلــه از برنامه 
هــای برخــورد بــا متخلفــان عرصــه هــای منابــع طبیعــی در کشــور اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: کــد 1504 ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 

برخــورد بــا تخلفــات حــوزه منابــع طبیعــی در ســطح کشــور و اســتان هــا فعال 
اســت لــذا بــا توجــه بــه برنامــه هــای طراحــی شــده در هــر اســتان یــک پایگاه 
اطفــاء حریــق منابــع طبیعــی احداث مــی شــود. وی گفــت: این پایــگاه ها در ســه 
اســتان گلســتان، کرمانشــاه و گیــان فعال شــده اســت و بــا توجه به گســتردگی 
اســتان کرمــان و وجــود دو اداره کل منابــع طبیعــی شــمال و جنــوب در آن، احداث 
دو پایــگاه در منطقــه شــمال و جنــوب اســتان پیــش بینی شــده اســت. مدیرکل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان هــم در این نشســت گفت: بــا هدف 
کمــک جوامــع محلــی و ســران طوایــف جنــوب کرمــان در راســتای حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی 400 نفــر در چارچــوب ایــن طــرح ســاماندهی شــده 
انــد کــه بــا آمــوزش هــای الزم و قراردادهــای مشــخص بــه کمــک حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی خواهنــد آمــد. محمدحســن کردســتانی افــزود: هر 
کــدام از مجموعــه جوامــع محلــی در هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان در قالب 
گــروه هــا و مناطــق مشــخص یــگان حفاظت جنــوب اســتان را یــاری مــی کنند. 
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته 23 مــورد آتش ســوزی بــه مســاحت 2۸ هکتار 
ــد  ــه 70 درص ــب ب ــه ســال 1393 قری ــه نســبت ب ــان روی داد ک ــوب کرم در جن
کاهــش حریــق داشــتیم. اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
هفت شهرســتان جیرفــت، عنبرآبــاد، فاریــاب، رودبارجنــوب، کهنــوج، قلعه گنج 

و منوجــان را زیــر پوشــش دارد.
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فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
نخســتین کارگــروه جوامــع محلــی، پیشــگیری و اطفــاء حریــق در اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان بــه عنــوان اولین منطقــه کشــور و پایلوت 
آغــاز بــه کار کرد. ســرهنگ قاســم ســبزعلی در نشســت جوامــع محلی و ســران 
طوایــف جنــوب کرمــان در جیرفــت افــزود: بــا توجــه بــه تــاش های مســتمر در 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان تصمیــم گرفته شــد تــا این 
اداره کل بــه عنــوان پایلــوت در زمینه ســاماندهی و بــه کارگیری جوامــع محلی در 
پیشــگیری و اطفــاء حریــق عرصــه هــای طبیعی در ســطح کشــور انتخاب شــود.  
وی اظهــار کــرد: حفاظــت از منابــع طبیعــی، کاهــش تخریــب و تصــرف جنگل ها 
و مراتــع کشــور جــز بــا مشــارکت مــردم و جوامــع محلــی ممکــن نخواهد شــد. 
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
بــرای حفاظــت بهتــر از منابــع طبیعــی بایــد معیشــت مــردم بــه منابــع طبیعی 
گــره بخــورد تــا شــاهد حفاظت بهتــر و خســارت کمتــری در ایــن زمینه باشــیم. 
ــع طبیعــی کشــور وجــود  ــده تخلفــات در حــوزه مناب وی گفــت: 30 هــزار پرون
دارد کــه ایــن میــزان پرونــده شــامل 15 هــزار هکتــار از منابــع طبیعی می شــود. 
ســبزعلی افــزود: پیش بینی، پیــش آگاهی، پیشــگیری و ســپس مقابلــه از برنامه 
هــای برخــورد بــا متخلفــان عرصــه هــای منابــع طبیعــی در کشــور اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: کــد 1504 ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 

برخــورد بــا تخلفــات حــوزه منابــع طبیعــی در ســطح کشــور و اســتان هــا فعال 
اســت لــذا بــا توجــه بــه برنامــه هــای طراحــی شــده در هــر اســتان یــک پایگاه 
اطفــاء حریــق منابــع طبیعــی احداث مــی شــود. وی گفــت: این پایــگاه ها در ســه 
اســتان گلســتان، کرمانشــاه و گیــان فعال شــده اســت و بــا توجه به گســتردگی 
اســتان کرمــان و وجــود دو اداره کل منابــع طبیعــی شــمال و جنــوب در آن، احداث 
دو پایــگاه در منطقــه شــمال و جنــوب اســتان پیــش بینی شــده اســت. مدیرکل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان هــم در این نشســت گفت: بــا هدف 
کمــک جوامــع محلــی و ســران طوایــف جنــوب کرمــان در راســتای حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی 400 نفــر در چارچــوب ایــن طــرح ســاماندهی شــده 
انــد کــه بــا آمــوزش هــای الزم و قراردادهــای مشــخص بــه کمــک حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی خواهنــد آمــد. محمدحســن کردســتانی افــزود: هر 
کــدام از مجموعــه جوامــع محلــی در هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان در قالب 
گــروه هــا و مناطــق مشــخص یــگان حفاظت جنــوب اســتان را یــاری مــی کنند. 
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته 23 مــورد آتش ســوزی بــه مســاحت 2۸ هکتار 
ــد  ــه 70 درص ــب ب ــه ســال 1393 قری ــه نســبت ب ــان روی داد ک ــوب کرم در جن
کاهــش حریــق داشــتیم. اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
هفت شهرســتان جیرفــت، عنبرآبــاد، فاریــاب، رودبارجنــوب، کهنــوج، قلعه گنج 

و منوجــان را زیــر پوشــش دارد.
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فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
نخســتین کارگــروه جوامــع محلــی، پیشــگیری و اطفــاء حریــق در اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان بــه عنــوان اولین منطقــه کشــور و پایلوت 
آغــاز بــه کار کرد. ســرهنگ قاســم ســبزعلی در نشســت جوامــع محلی و ســران 
طوایــف جنــوب کرمــان در جیرفــت افــزود: بــا توجــه بــه تــاش های مســتمر در 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان تصمیــم گرفته شــد تــا این 
اداره کل بــه عنــوان پایلــوت در زمینه ســاماندهی و بــه کارگیری جوامــع محلی در 
پیشــگیری و اطفــاء حریــق عرصــه هــای طبیعی در ســطح کشــور انتخاب شــود.  
وی اظهــار کــرد: حفاظــت از منابــع طبیعــی، کاهــش تخریــب و تصــرف جنگل ها 
و مراتــع کشــور جــز بــا مشــارکت مــردم و جوامــع محلــی ممکــن نخواهد شــد. 
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
بــرای حفاظــت بهتــر از منابــع طبیعــی بایــد معیشــت مــردم بــه منابــع طبیعی 
گــره بخــورد تــا شــاهد حفاظت بهتــر و خســارت کمتــری در ایــن زمینه باشــیم. 
ــع طبیعــی کشــور وجــود  ــده تخلفــات در حــوزه مناب وی گفــت: 30 هــزار پرون
دارد کــه ایــن میــزان پرونــده شــامل 15 هــزار هکتــار از منابــع طبیعی می شــود. 
ســبزعلی افــزود: پیش بینی، پیــش آگاهی، پیشــگیری و ســپس مقابلــه از برنامه 
هــای برخــورد بــا متخلفــان عرصــه هــای منابــع طبیعــی در کشــور اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: کــد 1504 ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 

برخــورد بــا تخلفــات حــوزه منابــع طبیعــی در ســطح کشــور و اســتان هــا فعال 
اســت لــذا بــا توجــه بــه برنامــه هــای طراحــی شــده در هــر اســتان یــک پایگاه 
اطفــاء حریــق منابــع طبیعــی احداث مــی شــود. وی گفــت: این پایــگاه ها در ســه 
اســتان گلســتان، کرمانشــاه و گیــان فعال شــده اســت و بــا توجه به گســتردگی 
اســتان کرمــان و وجــود دو اداره کل منابــع طبیعــی شــمال و جنــوب در آن، احداث 
دو پایــگاه در منطقــه شــمال و جنــوب اســتان پیــش بینی شــده اســت. مدیرکل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان هــم در این نشســت گفت: بــا هدف 
کمــک جوامــع محلــی و ســران طوایــف جنــوب کرمــان در راســتای حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی 400 نفــر در چارچــوب ایــن طــرح ســاماندهی شــده 
انــد کــه بــا آمــوزش هــای الزم و قراردادهــای مشــخص بــه کمــک حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی خواهنــد آمــد. محمدحســن کردســتانی افــزود: هر 
کــدام از مجموعــه جوامــع محلــی در هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان در قالب 
گــروه هــا و مناطــق مشــخص یــگان حفاظت جنــوب اســتان را یــاری مــی کنند. 
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته 23 مــورد آتش ســوزی بــه مســاحت 2۸ هکتار 
ــد  ــه 70 درص ــب ب ــه ســال 1393 قری ــه نســبت ب ــان روی داد ک ــوب کرم در جن
کاهــش حریــق داشــتیم. اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
هفت شهرســتان جیرفــت، عنبرآبــاد، فاریــاب، رودبارجنــوب، کهنــوج، قلعه گنج 

و منوجــان را زیــر پوشــش دارد.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
نخســتین کارگــروه جوامــع محلــی، پیشــگیری و اطفــاء حریــق در اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان بــه عنــوان اولین منطقــه کشــور و پایلوت 
آغــاز بــه کار کرد. ســرهنگ قاســم ســبزعلی در نشســت جوامــع محلی و ســران 
طوایــف جنــوب کرمــان در جیرفــت افــزود: بــا توجــه بــه تــاش های مســتمر در 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان تصمیــم گرفته شــد تــا این 
اداره کل بــه عنــوان پایلــوت در زمینه ســاماندهی و بــه کارگیری جوامــع محلی در 
پیشــگیری و اطفــاء حریــق عرصــه هــای طبیعی در ســطح کشــور انتخاب شــود.  
وی اظهــار کــرد: حفاظــت از منابــع طبیعــی، کاهــش تخریــب و تصــرف جنگل ها 
و مراتــع کشــور جــز بــا مشــارکت مــردم و جوامــع محلــی ممکــن نخواهد شــد. 
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
بــرای حفاظــت بهتــر از منابــع طبیعــی بایــد معیشــت مــردم بــه منابــع طبیعی 
گــره بخــورد تــا شــاهد حفاظت بهتــر و خســارت کمتــری در ایــن زمینه باشــیم. 
ــع طبیعــی کشــور وجــود  ــده تخلفــات در حــوزه مناب وی گفــت: 30 هــزار پرون
دارد کــه ایــن میــزان پرونــده شــامل 15 هــزار هکتــار از منابــع طبیعی می شــود. 
ســبزعلی افــزود: پیش بینی، پیــش آگاهی، پیشــگیری و ســپس مقابلــه از برنامه 
هــای برخــورد بــا متخلفــان عرصــه هــای منابــع طبیعــی در کشــور اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: کــد 1504 ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 

برخــورد بــا تخلفــات حــوزه منابــع طبیعــی در ســطح کشــور و اســتان هــا فعال 
اســت لــذا بــا توجــه بــه برنامــه هــای طراحــی شــده در هــر اســتان یــک پایگاه 
اطفــاء حریــق منابــع طبیعــی احداث مــی شــود. وی گفــت: این پایــگاه ها در ســه 
اســتان گلســتان، کرمانشــاه و گیــان فعال شــده اســت و بــا توجه به گســتردگی 
اســتان کرمــان و وجــود دو اداره کل منابــع طبیعــی شــمال و جنــوب در آن، احداث 
دو پایــگاه در منطقــه شــمال و جنــوب اســتان پیــش بینی شــده اســت. مدیرکل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان هــم در این نشســت گفت: بــا هدف 
کمــک جوامــع محلــی و ســران طوایــف جنــوب کرمــان در راســتای حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی 400 نفــر در چارچــوب ایــن طــرح ســاماندهی شــده 
انــد کــه بــا آمــوزش هــای الزم و قراردادهــای مشــخص بــه کمــک حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی خواهنــد آمــد. محمدحســن کردســتانی افــزود: هر 
کــدام از مجموعــه جوامــع محلــی در هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان در قالب 
گــروه هــا و مناطــق مشــخص یــگان حفاظت جنــوب اســتان را یــاری مــی کنند. 
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته 23 مــورد آتش ســوزی بــه مســاحت 2۸ هکتار 
ــد  ــه 70 درص ــب ب ــه ســال 1393 قری ــه نســبت ب ــان روی داد ک ــوب کرم در جن
کاهــش حریــق داشــتیم. اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
هفت شهرســتان جیرفــت، عنبرآبــاد، فاریــاب، رودبارجنــوب، کهنــوج، قلعه گنج 

و منوجــان را زیــر پوشــش دارد.
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فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
نخســتین کارگــروه جوامــع محلــی، پیشــگیری و اطفــاء حریــق در اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان بــه عنــوان اولین منطقــه کشــور و پایلوت 
آغــاز بــه کار کرد. ســرهنگ قاســم ســبزعلی در نشســت جوامــع محلی و ســران 
طوایــف جنــوب کرمــان در جیرفــت افــزود: بــا توجــه بــه تــاش های مســتمر در 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان تصمیــم گرفته شــد تــا این 
اداره کل بــه عنــوان پایلــوت در زمینه ســاماندهی و بــه کارگیری جوامــع محلی در 
پیشــگیری و اطفــاء حریــق عرصــه هــای طبیعی در ســطح کشــور انتخاب شــود.  
وی اظهــار کــرد: حفاظــت از منابــع طبیعــی، کاهــش تخریــب و تصــرف جنگل ها 
و مراتــع کشــور جــز بــا مشــارکت مــردم و جوامــع محلــی ممکــن نخواهد شــد. 
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفت: 
بــرای حفاظــت بهتــر از منابــع طبیعــی بایــد معیشــت مــردم بــه منابــع طبیعی 
گــره بخــورد تــا شــاهد حفاظت بهتــر و خســارت کمتــری در ایــن زمینه باشــیم. 
ــع طبیعــی کشــور وجــود  ــده تخلفــات در حــوزه مناب وی گفــت: 30 هــزار پرون
دارد کــه ایــن میــزان پرونــده شــامل 15 هــزار هکتــار از منابــع طبیعی می شــود. 
ســبزعلی افــزود: پیش بینی، پیــش آگاهی، پیشــگیری و ســپس مقابلــه از برنامه 
هــای برخــورد بــا متخلفــان عرصــه هــای منابــع طبیعــی در کشــور اســت. وی 
خاطرنشــان کــرد: کــد 1504 ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور در 

برخــورد بــا تخلفــات حــوزه منابــع طبیعــی در ســطح کشــور و اســتان هــا فعال 
اســت لــذا بــا توجــه بــه برنامــه هــای طراحــی شــده در هــر اســتان یــک پایگاه 
اطفــاء حریــق منابــع طبیعــی احداث مــی شــود. وی گفــت: این پایــگاه ها در ســه 
اســتان گلســتان، کرمانشــاه و گیــان فعال شــده اســت و بــا توجه به گســتردگی 
اســتان کرمــان و وجــود دو اداره کل منابــع طبیعــی شــمال و جنــوب در آن، احداث 
دو پایــگاه در منطقــه شــمال و جنــوب اســتان پیــش بینی شــده اســت. مدیرکل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان هــم در این نشســت گفت: بــا هدف 
کمــک جوامــع محلــی و ســران طوایــف جنــوب کرمــان در راســتای حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی 400 نفــر در چارچــوب ایــن طــرح ســاماندهی شــده 
انــد کــه بــا آمــوزش هــای الزم و قراردادهــای مشــخص بــه کمــک حفاظــت از 
عرصــه هــای منابــع طبیعــی خواهنــد آمــد. محمدحســن کردســتانی افــزود: هر 
کــدام از مجموعــه جوامــع محلــی در هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان در قالب 
گــروه هــا و مناطــق مشــخص یــگان حفاظت جنــوب اســتان را یــاری مــی کنند. 
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته 23 مــورد آتش ســوزی بــه مســاحت 2۸ هکتار 
ــد  ــه 70 درص ــب ب ــه ســال 1393 قری ــه نســبت ب ــان روی داد ک ــوب کرم در جن
کاهــش حریــق داشــتیم. اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان 
هفت شهرســتان جیرفــت، عنبرآبــاد، فاریــاب، رودبارجنــوب، کهنــوج، قلعه گنج 
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در حــال حاضــر بیــش از 130 ســازمان مــردم نهــاد در اســتان کرمــان فعــال 
اســت. زهــرا موســی پــور در دیــدار اعضــای فعــال ســازمان هــای مــردم نهــاد 
اســتان بــا اســتاندار کرمــان افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت مقابلــه بــا پدیــده 
اعتیــاد، 1۸ ســازمان مــردم نهــاد در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد. مدیرعامــل 
انجمــن خیریــه زنجیره امیــد هم گفــت: تاکنــون یکهــزار و 200 نفــر از کودکان 
محــروم اســتان کــه در حــوزه هــای قلــب، ارتوپــد و ترمیمــی مشــکل داشــته 
انــد، شناســایی شــده و 700 نفــر تحــت درمــان قــرار گرفتــه انــد. گلســتانی 
ادامــه داد: بــا انجــام اقداماتــی از جملــه برگــزاری ســفره هــا، جــذب حامــی و 
برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی در راســتای جــذب کمک هــای مالــی خیران 
بــرای کمــک بــه درمــان کــودکان محــروم اقــدام مــی شــود. وی بر پشــتیبانی 
معنــوی اســتاندار کرمــان از برنامــه هــای خیریــه زنجیــره امیــد تاکیــد کــرد. 
مدیــر کانــون ناشــنوایان نیــز گفــت: ایــن کانــون از حــدود 11 ســال قبــل کار 
خــود را آغــاز کــرده و امــروز حــدود ســه هــزار ناشــنوا را زیــر پوشــش دارد 
کــه 920 نفــر از آنهــا در مرکــز اســتان کرمــان هســتیم. میــرزاده افــزود: کرمان 
ششــمین اســتان کشــور در حــوزه کشــت حلــزون شــنوایی اســت. وی گفت: 
در حــوزه راه انــدازی کارگاه هــای اشــتغالزا در اختیارآبــاد اقــدام شــده اســت و 

بــه کمــک هــای دولتــی بــرای توســعه فعالیــت هــای خــود نیــاز داریــم. 
ــز در  ــبز نی ــن س ــتداران زمی ــت دوس ــاد جمعی ــردم نه ــازمان م ــئول س مس
ایــن نشســت گفــت: ایــن ســازمان از ســال 77 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
اســت. نعمــت اهلل زاده ادامــه داد: در 10 ســال اخیــر بالــغ بــر ۸0 هــزار نفــر برای 
شــناخت و حفاظــت از منابــع طبیعــی آموزش دیــده انــد. وی گفت: بســتر الزم 
بــرای توســعه فعالیــت هــا در حــوزه محیــط زیســت وجــود دارد امــا همکاری 
برخــی ســازمان هــای دولتــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد ضعیــف اســت 
و بایــد توســعه یابــد. نعمــت اهلل زاده عنــوان کــرد: عــدم همــکاری ســازمان 
هــا موجــب بــی رغبتــی فعــاالن محیــط زیســت مــی شــود.  وی بــه مشــکل 
کمبــود آب در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: بــرای مدیریــت صحیح آب 

در اســتان کرمــان نیــاز بــه آمــوزش هــای 
صحیــح در جوامــع هــدف اســت. وی گفت: 
توســعه بوم گــردی و اکوتوریســم در ســال 
جــاری مد نظــر قــرار گرفتــه زیــرا تاکنون 
بــه ایــن حــوزه توجــه الزم صــورت نگرفته 

اســت. 
ــار تاریخــی تاکیــد کــرد و افــزود:  ــه حفــظ و حراســت از آث ــر توجــه ب وی ب
تشــکل هــای زیســت محیطــی کمــک هــای خیریــه مردمــی را بــرای تامیــن 
مــکان و جــا را ندارنــد و بایــد محلــی بــرای دور هــم جمع شــدن ســازمان های 
مــردم نهــاد ایجاد شــود. نعمــت اهلل زاده اظهــار کــرد: همانگونه که در کوهشــاه 
اقداماتــی بــرای حفــظ محیط زیســت انجام شــد و اکنــون در بحرآســمان همان 
گونــه فعالیــت تخریبــی آغــاز شــده اســت کــه بایــد از آن پیشــگیری شــود. 
مدیــر بنیــاد نیکــوکاری ســجادیه نیــز گفــت: پنــج هــزار بیمــار روانــی زیــر 
پوشــش ایــن بنیــاد قــرار دارنــد کــه هــزار نفــر از آنهــا نیــاز بــه نگهــداری 

جــدی دارنــد. 
علیرضــا اســدی ادامــه داد: وجــود بیمــاری هــای روانــی موجــب بــروز آســیب 
هــای اجتماعــی مــی شــود و بــرای بــرون رفــت از ایــن موضــوع باید ســرمایه 
گــذاری زیــادی بــرای ســاماندهی ایــن افــراد انجــام شــود. وی اظهار کــرد: برای 
بــرون رفــت از ایــن مشــکل مــی تــوان از ظرفیت هــای موجــود اســتفاده کرد. 
مدیــر خانــه ریاضیــات کرمــان نیــز گفــت: ایــن خانــه با هــدف عمومــی کردن 
ریاضیــات بین اقشــار جامعــه راه انــدازی شــده اســت. اعظم کریمیــان تصریح 
کــرد: هــدف خانــه ریاضیــات نهادینــه کــردن فکــر کــردن و اندیشــیدن بیــن 
همــه افــراد جامعــه اســت. وی بــه ایجــاد کارگاه هــای پژوهشــی از ســوی خانه 
ریاضیــات اشــاره و بیــان کــرد: در کاس هــای مــدل ســازی ریاضــی مســائل 

واقعــی مطــرح می شــود. 
ــور  ــا حض ــدارس ب ــی در م ــاد کارگاه های ــدارس، ایج ــور در م ــزود: حض وی اف
معلمــان، حضــور در مســابقات بیــن المللــی و پژوهــش از دیگــر زمینــه هــای 
کاری خانــه ریاضیــات اســت. کریمیــان گفــت: پیــدا کــردن خیــر و افــرادی که 
بــه ایــن ســازمان مــردم نهــاد کمــک مالــی کننــد، دشــوار اســت.  وی بیــان 
کــرد: برگــزاری کاس هــای کنکــور و المپیــاد را معضــل جامعــه می دانیــم و به 
همیــن علــت در ایــن حــوزه وارد نمی شــویم و بــه همن دلیــل در تامیــن منابع 
مالــی بــا مشــکل مواجــه بــوده ایــم. مســئول انجمــن ســامت بانــوان کرمان 
نیــز گفــت: اولیــن انجمنی هســتیم کــه در حــوزه ســامت بانــوان تــاش می 
کنیــم و تاکنــون پنــج هــزار نفــر از بانــوان اســتان تحــت معاینــه قــرار گرفته 

انــد. زینــب واعظــی افــزود: در حــوزه حاشــیه 
شــهر نیــز بــرای بانــوان ایــن مناطــق برنامــه 

هــای ســامت محــور انجــام شــد.
ــه  ــز ب ــامت نی ــه س ــار خان ــه داد: چه وی ادام
منظــور توســعه نشــاط و شــادابی بیــن بانــوان 
راه انــدازی شــده اســت. وی بــه اقدامــات انجام 
ــد دســتگاه هــای پزشــکی  ــرای خری شــده ب

ــان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دســتگاه هــا در  ــژه بیمــاری هــای زن وی
بیمارســتان باهنــر راه اندازی شــده اســت و بــرای درمان بانــوان مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. مدیــر موسســه نیکــوکاری امیــد کمال نیــز گفــت: بزرگترین 
مشــکل جامعــه مــا ناآگاهــی و جهــل و بزرگتریــن راه درمــان آن نیــز آمــوزش 
اســت. کوهســتانی افــزود: اگــر موضــوع آمــوزش در دســتور کار قرار گیــرد در 
حــوزه پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی گام هــای اساســی برداشــته می 
شــود.  وی تبعیــض در حــوزه آمــوزش را یکــی از بزرگتریــن بــی عدالتــی هــا 
دانســت و ادامــه داد: انجمــن نیکــوکاری امیــد کمــال بــرای کمــک بــه دانــش 
آمــوزان مســتعد و نیازمنــد در مناطــق محــروم و روســتایی راه انــدازی شــده 
اســت. وی گفــت: دو خوابــگاه دانــش آمــوزی در ســطح اســتان بــرای دانــش 
آمــوزان محــروم راه اندازی شــده اســت تــا بتواننــد از امکانــات آموزشــی بهره 
ببرنــد. کوهســتانی بــه حمایــت از 200 دانش آموز و دانشــجو در ســطح اســتان 
اشــاره و اظهــار کــرد: دانــش آموزانــی کــه عمدتــا یتیــم هســتند تــا پایــان 
دوره تحصیــل مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد. وی افــزود: 50 نفــر از دانــش 
آمــوزان تحــت حمایــت این انجمــن در رشــته هــای خــاص و دردانشــگاه های 
دولتــی پذیرفتــه شــده انــد کــه تــا پایــان تحصیــل مــورد حمایــت قــرار می 
گیرنــد. وی از اســتاندار کرمــان خواســت شــرایطی فراهــم شــود کــه بــه توان 
در حــوزه آمــوزش بــا کیفیــت بیشــتر و بــه تعــداد بیشــتری از دانش آمــوزان 
ــر انجمــن نیکــوکاری رعــد کرمــان نیــز  ــه کــرد. مدی محــروم خدمــات ارائ
ــال ۸3 در  ــن از س ــن انجم ــت: ای گف
کرمــان راه انــدازی شــده و هــدف اصلی 
ــوالن  ــازی معل ــوزش و توانمندس آن آم
ــکری  ــت. لش ــی اس ــمی و حرکت جس
ادامــه داد: تاکنــون 500 نفــر از معلــوالن 
جســمی و حرکتــی زیــر پوشــش ایــن 

موسســه قــرار گرفتــه انــد. 
وی گفــت: ایــن موسســه در ایــران بیــش از 25 شــعبه دارد که خدمــات رایگانی 
را بــه معلــوالن جســمی و حرکتــی ارائــه مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: موسســه 
ــه حــوزه  ــر حــوزه هــای آموزشــی و توانمندســازی ب رعــد کرمــان عــاوه ب

پیشــگیری نیــز توجــه ویــژه کرده اســت. 
لشــکری بــر مناســب ســازی فضــای شــهری تاکید کــرد و گفــت: تاکنــون نیز 
اقداماتــی در حــوزه مناســب ســازی شــهر بــرای معلــوالن انجام شــده کــه این 
فعالیــت هــا بایــد توســعه یابــد. مدیــر انجمــن دانــش ورزان جــوان نیــز گفت: 
از ســازمان هــای مــردم نهــاد بازمانــده از ســازمان ملــی جوانــان هســتیم کــه 
تاکنــون در حــوزه ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان اقدامــات گســترده ای انجام 
داده ایــم. احمــد احمــدی نــژاد افــزود: در هــر ســال پنــج کارگاه مفیــد بــرای 
دانشــجویان دور از خانــواده برگــزار مــی شــود. وی گفــت: دوره هــای آموزشــی 
نیــز بــرای خانــواده هایــی کــه یکــی از اعضــای آن اقــدام بــه تــرک اعتیــاد 
کــرده نیــز برگــزار مــی شــود و بــرای نوجوانــان ایــن خانــواده هــا نیــز برنامــه 

هــای ویــژه ای اجــرا مــی شــود. 
ــات دولتــی کــه مــورد  ــر اســتفاده ســازمان هــای مــردم نهــاد از امکان وی ب
اســتفاده قــرار نمــی گیرنــد، تاکیــد کــرد و گفــت: کرمــان مــی توانــد میزبان 
ــای  ــیب ه ــر آس ــه در براب ــازی جامع ــوزش و توانمندس ــکاری آم ــرح ابت ط
اجتماعــی نویــن از جملــه در اعتیــاد به فضــای مجازی باشــد . مســئول انجمن 
بــاران بینــش نیز گفــت: ایــن انجمــن بیشــتر در حوزهــای تخصصــی و فکری 
جوانــان فعالیــت دارنــد. امیــر یــزدی زاده ادامــه داد: طــرح تدوین ســند رشــد 
جوانــان از ســوی انجمــن بــاران بینــش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و در صــدد 
هســتیم کــه ایــن طــرح را بــه صــورت یــک طــرح ملــی مطــرح کنیــم.  وی 
اظهــار کــرد: ایجــاد اتــاق هــای فکــر بــرای توســعه مشــارکت هــای جوانــان 
بســیار تاثیرگــذار اســت و مــی تــوان اتاق هــای فرهنگــی و اجتماعــی در حوزه 
جوانــان را در اســتان کرمــان راه انــدازی کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
جوانــان را مــی تــوان بــه اقتصــاد و فرهنــگ نیــز پیونــد داد زیــرا اگــر جــوان 

پویــا در کشــور نباشــد صنعــت و اقتصــاد کشــور رشــد نخواهــد کــرد.

فعالیت 130 سازمان مردم نهاد 
در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

در حــال حاضــر بیــش از 130 ســازمان مــردم نهــاد در اســتان کرمــان فعــال 
اســت. زهــرا موســی پــور در دیــدار اعضــای فعــال ســازمان هــای مــردم نهــاد 
اســتان بــا اســتاندار کرمــان افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت مقابلــه بــا پدیــده 
اعتیــاد، 1۸ ســازمان مــردم نهــاد در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد. مدیرعامــل 
انجمــن خیریــه زنجیره امیــد هم گفــت: تاکنــون یکهــزار و 200 نفــر از کودکان 
محــروم اســتان کــه در حــوزه هــای قلــب، ارتوپــد و ترمیمــی مشــکل داشــته 
انــد، شناســایی شــده و 700 نفــر تحــت درمــان قــرار گرفتــه انــد. گلســتانی 
ادامــه داد: بــا انجــام اقداماتــی از جملــه برگــزاری ســفره هــا، جــذب حامــی و 
برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی در راســتای جــذب کمک هــای مالــی خیران 
بــرای کمــک بــه درمــان کــودکان محــروم اقــدام مــی شــود. وی بر پشــتیبانی 
معنــوی اســتاندار کرمــان از برنامــه هــای خیریــه زنجیــره امیــد تاکیــد کــرد. 
مدیــر کانــون ناشــنوایان نیــز گفــت: ایــن کانــون از حــدود 11 ســال قبــل کار 
خــود را آغــاز کــرده و امــروز حــدود ســه هــزار ناشــنوا را زیــر پوشــش دارد 
کــه 920 نفــر از آنهــا در مرکــز اســتان کرمــان هســتیم. میــرزاده افــزود: کرمان 
ششــمین اســتان کشــور در حــوزه کشــت حلــزون شــنوایی اســت. وی گفت: 
در حــوزه راه انــدازی کارگاه هــای اشــتغالزا در اختیارآبــاد اقــدام شــده اســت و 

بــه کمــک هــای دولتــی بــرای توســعه فعالیــت هــای خــود نیــاز داریــم. 
ــز در  ــبز نی ــن س ــتداران زمی ــت دوس ــاد جمعی ــردم نه ــازمان م ــئول س مس
ایــن نشســت گفــت: ایــن ســازمان از ســال 77 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
اســت. نعمــت اهلل زاده ادامــه داد: در 10 ســال اخیــر بالــغ بــر ۸0 هــزار نفــر برای 
شــناخت و حفاظــت از منابــع طبیعــی آموزش دیــده انــد. وی گفت: بســتر الزم 
بــرای توســعه فعالیــت هــا در حــوزه محیــط زیســت وجــود دارد امــا همکاری 
برخــی ســازمان هــای دولتــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد ضعیــف اســت 
و بایــد توســعه یابــد. نعمــت اهلل زاده عنــوان کــرد: عــدم همــکاری ســازمان 
هــا موجــب بــی رغبتــی فعــاالن محیــط زیســت مــی شــود.  وی بــه مشــکل 
کمبــود آب در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: بــرای مدیریــت صحیح آب 

در اســتان کرمــان نیــاز بــه آمــوزش هــای 
صحیــح در جوامــع هــدف اســت. وی گفت: 
توســعه بوم گــردی و اکوتوریســم در ســال 
جــاری مد نظــر قــرار گرفتــه زیــرا تاکنون 
بــه ایــن حــوزه توجــه الزم صــورت نگرفته 

اســت. 
ــار تاریخــی تاکیــد کــرد و افــزود:  ــه حفــظ و حراســت از آث ــر توجــه ب وی ب
تشــکل هــای زیســت محیطــی کمــک هــای خیریــه مردمــی را بــرای تامیــن 
مــکان و جــا را ندارنــد و بایــد محلــی بــرای دور هــم جمع شــدن ســازمان های 
مــردم نهــاد ایجاد شــود. نعمــت اهلل زاده اظهــار کــرد: همانگونه که در کوهشــاه 
اقداماتــی بــرای حفــظ محیط زیســت انجام شــد و اکنــون در بحرآســمان همان 
گونــه فعالیــت تخریبــی آغــاز شــده اســت کــه بایــد از آن پیشــگیری شــود. 
مدیــر بنیــاد نیکــوکاری ســجادیه نیــز گفــت: پنــج هــزار بیمــار روانــی زیــر 
پوشــش ایــن بنیــاد قــرار دارنــد کــه هــزار نفــر از آنهــا نیــاز بــه نگهــداری 

جــدی دارنــد. 
علیرضــا اســدی ادامــه داد: وجــود بیمــاری هــای روانــی موجــب بــروز آســیب 
هــای اجتماعــی مــی شــود و بــرای بــرون رفــت از ایــن موضــوع باید ســرمایه 
گــذاری زیــادی بــرای ســاماندهی ایــن افــراد انجــام شــود. وی اظهار کــرد: برای 
بــرون رفــت از ایــن مشــکل مــی تــوان از ظرفیت هــای موجــود اســتفاده کرد. 
مدیــر خانــه ریاضیــات کرمــان نیــز گفــت: ایــن خانــه با هــدف عمومــی کردن 
ریاضیــات بین اقشــار جامعــه راه انــدازی شــده اســت. اعظم کریمیــان تصریح 
کــرد: هــدف خانــه ریاضیــات نهادینــه کــردن فکــر کــردن و اندیشــیدن بیــن 
همــه افــراد جامعــه اســت. وی بــه ایجــاد کارگاه هــای پژوهشــی از ســوی خانه 
ریاضیــات اشــاره و بیــان کــرد: در کاس هــای مــدل ســازی ریاضــی مســائل 

واقعــی مطــرح می شــود. 
ــور  ــا حض ــدارس ب ــی در م ــاد کارگاه های ــدارس، ایج ــور در م ــزود: حض وی اف
معلمــان، حضــور در مســابقات بیــن المللــی و پژوهــش از دیگــر زمینــه هــای 
کاری خانــه ریاضیــات اســت. کریمیــان گفــت: پیــدا کــردن خیــر و افــرادی که 
بــه ایــن ســازمان مــردم نهــاد کمــک مالــی کننــد، دشــوار اســت.  وی بیــان 
کــرد: برگــزاری کاس هــای کنکــور و المپیــاد را معضــل جامعــه می دانیــم و به 
همیــن علــت در ایــن حــوزه وارد نمی شــویم و بــه همن دلیــل در تامیــن منابع 
مالــی بــا مشــکل مواجــه بــوده ایــم. مســئول انجمــن ســامت بانــوان کرمان 
نیــز گفــت: اولیــن انجمنی هســتیم کــه در حــوزه ســامت بانــوان تــاش می 
کنیــم و تاکنــون پنــج هــزار نفــر از بانــوان اســتان تحــت معاینــه قــرار گرفته 

انــد. زینــب واعظــی افــزود: در حــوزه حاشــیه 
شــهر نیــز بــرای بانــوان ایــن مناطــق برنامــه 

هــای ســامت محــور انجــام شــد.
ــه  ــز ب ــامت نی ــه س ــار خان ــه داد: چه وی ادام
منظــور توســعه نشــاط و شــادابی بیــن بانــوان 
راه انــدازی شــده اســت. وی بــه اقدامــات انجام 
ــد دســتگاه هــای پزشــکی  ــرای خری شــده ب

ــان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دســتگاه هــا در  ــژه بیمــاری هــای زن وی
بیمارســتان باهنــر راه اندازی شــده اســت و بــرای درمان بانــوان مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. مدیــر موسســه نیکــوکاری امیــد کمال نیــز گفــت: بزرگترین 
مشــکل جامعــه مــا ناآگاهــی و جهــل و بزرگتریــن راه درمــان آن نیــز آمــوزش 
اســت. کوهســتانی افــزود: اگــر موضــوع آمــوزش در دســتور کار قرار گیــرد در 
حــوزه پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی گام هــای اساســی برداشــته می 
شــود.  وی تبعیــض در حــوزه آمــوزش را یکــی از بزرگتریــن بــی عدالتــی هــا 
دانســت و ادامــه داد: انجمــن نیکــوکاری امیــد کمــال بــرای کمــک بــه دانــش 
آمــوزان مســتعد و نیازمنــد در مناطــق محــروم و روســتایی راه انــدازی شــده 
اســت. وی گفــت: دو خوابــگاه دانــش آمــوزی در ســطح اســتان بــرای دانــش 
آمــوزان محــروم راه اندازی شــده اســت تــا بتواننــد از امکانــات آموزشــی بهره 
ببرنــد. کوهســتانی بــه حمایــت از 200 دانش آموز و دانشــجو در ســطح اســتان 
اشــاره و اظهــار کــرد: دانــش آموزانــی کــه عمدتــا یتیــم هســتند تــا پایــان 
دوره تحصیــل مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد. وی افــزود: 50 نفــر از دانــش 
آمــوزان تحــت حمایــت این انجمــن در رشــته هــای خــاص و دردانشــگاه های 
دولتــی پذیرفتــه شــده انــد کــه تــا پایــان تحصیــل مــورد حمایــت قــرار می 
گیرنــد. وی از اســتاندار کرمــان خواســت شــرایطی فراهــم شــود کــه بــه توان 
در حــوزه آمــوزش بــا کیفیــت بیشــتر و بــه تعــداد بیشــتری از دانش آمــوزان 
ــر انجمــن نیکــوکاری رعــد کرمــان نیــز  ــه کــرد. مدی محــروم خدمــات ارائ
ــال ۸3 در  ــن از س ــن انجم ــت: ای گف
کرمــان راه انــدازی شــده و هــدف اصلی 
ــوالن  ــازی معل ــوزش و توانمندس آن آم
ــکری  ــت. لش ــی اس ــمی و حرکت جس
ادامــه داد: تاکنــون 500 نفــر از معلــوالن 
جســمی و حرکتــی زیــر پوشــش ایــن 

موسســه قــرار گرفتــه انــد. 
وی گفــت: ایــن موسســه در ایــران بیــش از 25 شــعبه دارد که خدمــات رایگانی 
را بــه معلــوالن جســمی و حرکتــی ارائــه مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: موسســه 
ــه حــوزه  ــر حــوزه هــای آموزشــی و توانمندســازی ب رعــد کرمــان عــاوه ب

پیشــگیری نیــز توجــه ویــژه کرده اســت. 
لشــکری بــر مناســب ســازی فضــای شــهری تاکید کــرد و گفــت: تاکنــون نیز 
اقداماتــی در حــوزه مناســب ســازی شــهر بــرای معلــوالن انجام شــده کــه این 
فعالیــت هــا بایــد توســعه یابــد. مدیــر انجمــن دانــش ورزان جــوان نیــز گفت: 
از ســازمان هــای مــردم نهــاد بازمانــده از ســازمان ملــی جوانــان هســتیم کــه 
تاکنــون در حــوزه ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان اقدامــات گســترده ای انجام 
داده ایــم. احمــد احمــدی نــژاد افــزود: در هــر ســال پنــج کارگاه مفیــد بــرای 
دانشــجویان دور از خانــواده برگــزار مــی شــود. وی گفــت: دوره هــای آموزشــی 
نیــز بــرای خانــواده هایــی کــه یکــی از اعضــای آن اقــدام بــه تــرک اعتیــاد 
کــرده نیــز برگــزار مــی شــود و بــرای نوجوانــان ایــن خانــواده هــا نیــز برنامــه 

هــای ویــژه ای اجــرا مــی شــود. 
ــات دولتــی کــه مــورد  ــر اســتفاده ســازمان هــای مــردم نهــاد از امکان وی ب
اســتفاده قــرار نمــی گیرنــد، تاکیــد کــرد و گفــت: کرمــان مــی توانــد میزبان 
ــای  ــیب ه ــر آس ــه در براب ــازی جامع ــوزش و توانمندس ــکاری آم ــرح ابت ط
اجتماعــی نویــن از جملــه در اعتیــاد به فضــای مجازی باشــد . مســئول انجمن 
بــاران بینــش نیز گفــت: ایــن انجمــن بیشــتر در حوزهــای تخصصــی و فکری 
جوانــان فعالیــت دارنــد. امیــر یــزدی زاده ادامــه داد: طــرح تدوین ســند رشــد 
جوانــان از ســوی انجمــن بــاران بینــش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و در صــدد 
هســتیم کــه ایــن طــرح را بــه صــورت یــک طــرح ملــی مطــرح کنیــم.  وی 
اظهــار کــرد: ایجــاد اتــاق هــای فکــر بــرای توســعه مشــارکت هــای جوانــان 
بســیار تاثیرگــذار اســت و مــی تــوان اتاق هــای فرهنگــی و اجتماعــی در حوزه 
جوانــان را در اســتان کرمــان راه انــدازی کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
جوانــان را مــی تــوان بــه اقتصــاد و فرهنــگ نیــز پیونــد داد زیــرا اگــر جــوان 

پویــا در کشــور نباشــد صنعــت و اقتصــاد کشــور رشــد نخواهــد کــرد.

فعالیت 130 سازمان مردم نهاد 
در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

در حــال حاضــر بیــش از 130 ســازمان مــردم نهــاد در اســتان کرمــان فعــال 
اســت. زهــرا موســی پــور در دیــدار اعضــای فعــال ســازمان هــای مــردم نهــاد 
اســتان بــا اســتاندار کرمــان افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت مقابلــه بــا پدیــده 
اعتیــاد، 1۸ ســازمان مــردم نهــاد در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد. مدیرعامــل 
انجمــن خیریــه زنجیره امیــد هم گفــت: تاکنــون یکهــزار و 200 نفــر از کودکان 
محــروم اســتان کــه در حــوزه هــای قلــب، ارتوپــد و ترمیمــی مشــکل داشــته 
انــد، شناســایی شــده و 700 نفــر تحــت درمــان قــرار گرفتــه انــد. گلســتانی 
ادامــه داد: بــا انجــام اقداماتــی از جملــه برگــزاری ســفره هــا، جــذب حامــی و 
برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی در راســتای جــذب کمک هــای مالــی خیران 
بــرای کمــک بــه درمــان کــودکان محــروم اقــدام مــی شــود. وی بر پشــتیبانی 
معنــوی اســتاندار کرمــان از برنامــه هــای خیریــه زنجیــره امیــد تاکیــد کــرد. 
مدیــر کانــون ناشــنوایان نیــز گفــت: ایــن کانــون از حــدود 11 ســال قبــل کار 
خــود را آغــاز کــرده و امــروز حــدود ســه هــزار ناشــنوا را زیــر پوشــش دارد 
کــه 920 نفــر از آنهــا در مرکــز اســتان کرمــان هســتیم. میــرزاده افــزود: کرمان 
ششــمین اســتان کشــور در حــوزه کشــت حلــزون شــنوایی اســت. وی گفت: 
در حــوزه راه انــدازی کارگاه هــای اشــتغالزا در اختیارآبــاد اقــدام شــده اســت و 

بــه کمــک هــای دولتــی بــرای توســعه فعالیــت هــای خــود نیــاز داریــم. 
ــز در  ــبز نی ــن س ــتداران زمی ــت دوس ــاد جمعی ــردم نه ــازمان م ــئول س مس
ایــن نشســت گفــت: ایــن ســازمان از ســال 77 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
اســت. نعمــت اهلل زاده ادامــه داد: در 10 ســال اخیــر بالــغ بــر ۸0 هــزار نفــر برای 
شــناخت و حفاظــت از منابــع طبیعــی آموزش دیــده انــد. وی گفت: بســتر الزم 
بــرای توســعه فعالیــت هــا در حــوزه محیــط زیســت وجــود دارد امــا همکاری 
برخــی ســازمان هــای دولتــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد ضعیــف اســت 
و بایــد توســعه یابــد. نعمــت اهلل زاده عنــوان کــرد: عــدم همــکاری ســازمان 
هــا موجــب بــی رغبتــی فعــاالن محیــط زیســت مــی شــود.  وی بــه مشــکل 
کمبــود آب در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: بــرای مدیریــت صحیح آب 

در اســتان کرمــان نیــاز بــه آمــوزش هــای 
صحیــح در جوامــع هــدف اســت. وی گفت: 
توســعه بوم گــردی و اکوتوریســم در ســال 
جــاری مد نظــر قــرار گرفتــه زیــرا تاکنون 
بــه ایــن حــوزه توجــه الزم صــورت نگرفته 

اســت. 
ــار تاریخــی تاکیــد کــرد و افــزود:  ــه حفــظ و حراســت از آث ــر توجــه ب وی ب
تشــکل هــای زیســت محیطــی کمــک هــای خیریــه مردمــی را بــرای تامیــن 
مــکان و جــا را ندارنــد و بایــد محلــی بــرای دور هــم جمع شــدن ســازمان های 
مــردم نهــاد ایجاد شــود. نعمــت اهلل زاده اظهــار کــرد: همانگونه که در کوهشــاه 
اقداماتــی بــرای حفــظ محیط زیســت انجام شــد و اکنــون در بحرآســمان همان 
گونــه فعالیــت تخریبــی آغــاز شــده اســت کــه بایــد از آن پیشــگیری شــود. 
مدیــر بنیــاد نیکــوکاری ســجادیه نیــز گفــت: پنــج هــزار بیمــار روانــی زیــر 
پوشــش ایــن بنیــاد قــرار دارنــد کــه هــزار نفــر از آنهــا نیــاز بــه نگهــداری 

جــدی دارنــد. 
علیرضــا اســدی ادامــه داد: وجــود بیمــاری هــای روانــی موجــب بــروز آســیب 
هــای اجتماعــی مــی شــود و بــرای بــرون رفــت از ایــن موضــوع باید ســرمایه 
گــذاری زیــادی بــرای ســاماندهی ایــن افــراد انجــام شــود. وی اظهار کــرد: برای 
بــرون رفــت از ایــن مشــکل مــی تــوان از ظرفیت هــای موجــود اســتفاده کرد. 
مدیــر خانــه ریاضیــات کرمــان نیــز گفــت: ایــن خانــه با هــدف عمومــی کردن 
ریاضیــات بین اقشــار جامعــه راه انــدازی شــده اســت. اعظم کریمیــان تصریح 
کــرد: هــدف خانــه ریاضیــات نهادینــه کــردن فکــر کــردن و اندیشــیدن بیــن 
همــه افــراد جامعــه اســت. وی بــه ایجــاد کارگاه هــای پژوهشــی از ســوی خانه 
ریاضیــات اشــاره و بیــان کــرد: در کاس هــای مــدل ســازی ریاضــی مســائل 

واقعــی مطــرح می شــود. 
ــور  ــا حض ــدارس ب ــی در م ــاد کارگاه های ــدارس، ایج ــور در م ــزود: حض وی اف
معلمــان، حضــور در مســابقات بیــن المللــی و پژوهــش از دیگــر زمینــه هــای 
کاری خانــه ریاضیــات اســت. کریمیــان گفــت: پیــدا کــردن خیــر و افــرادی که 
بــه ایــن ســازمان مــردم نهــاد کمــک مالــی کننــد، دشــوار اســت.  وی بیــان 
کــرد: برگــزاری کاس هــای کنکــور و المپیــاد را معضــل جامعــه می دانیــم و به 
همیــن علــت در ایــن حــوزه وارد نمی شــویم و بــه همن دلیــل در تامیــن منابع 
مالــی بــا مشــکل مواجــه بــوده ایــم. مســئول انجمــن ســامت بانــوان کرمان 
نیــز گفــت: اولیــن انجمنی هســتیم کــه در حــوزه ســامت بانــوان تــاش می 
کنیــم و تاکنــون پنــج هــزار نفــر از بانــوان اســتان تحــت معاینــه قــرار گرفته 

انــد. زینــب واعظــی افــزود: در حــوزه حاشــیه 
شــهر نیــز بــرای بانــوان ایــن مناطــق برنامــه 

هــای ســامت محــور انجــام شــد.
ــه  ــز ب ــامت نی ــه س ــار خان ــه داد: چه وی ادام
منظــور توســعه نشــاط و شــادابی بیــن بانــوان 
راه انــدازی شــده اســت. وی بــه اقدامــات انجام 
ــد دســتگاه هــای پزشــکی  ــرای خری شــده ب

ــان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دســتگاه هــا در  ــژه بیمــاری هــای زن وی
بیمارســتان باهنــر راه اندازی شــده اســت و بــرای درمان بانــوان مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. مدیــر موسســه نیکــوکاری امیــد کمال نیــز گفــت: بزرگترین 
مشــکل جامعــه مــا ناآگاهــی و جهــل و بزرگتریــن راه درمــان آن نیــز آمــوزش 
اســت. کوهســتانی افــزود: اگــر موضــوع آمــوزش در دســتور کار قرار گیــرد در 
حــوزه پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی گام هــای اساســی برداشــته می 
شــود.  وی تبعیــض در حــوزه آمــوزش را یکــی از بزرگتریــن بــی عدالتــی هــا 
دانســت و ادامــه داد: انجمــن نیکــوکاری امیــد کمــال بــرای کمــک بــه دانــش 
آمــوزان مســتعد و نیازمنــد در مناطــق محــروم و روســتایی راه انــدازی شــده 
اســت. وی گفــت: دو خوابــگاه دانــش آمــوزی در ســطح اســتان بــرای دانــش 
آمــوزان محــروم راه اندازی شــده اســت تــا بتواننــد از امکانــات آموزشــی بهره 
ببرنــد. کوهســتانی بــه حمایــت از 200 دانش آموز و دانشــجو در ســطح اســتان 
اشــاره و اظهــار کــرد: دانــش آموزانــی کــه عمدتــا یتیــم هســتند تــا پایــان 
دوره تحصیــل مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد. وی افــزود: 50 نفــر از دانــش 
آمــوزان تحــت حمایــت این انجمــن در رشــته هــای خــاص و دردانشــگاه های 
دولتــی پذیرفتــه شــده انــد کــه تــا پایــان تحصیــل مــورد حمایــت قــرار می 
گیرنــد. وی از اســتاندار کرمــان خواســت شــرایطی فراهــم شــود کــه بــه توان 
در حــوزه آمــوزش بــا کیفیــت بیشــتر و بــه تعــداد بیشــتری از دانش آمــوزان 
ــر انجمــن نیکــوکاری رعــد کرمــان نیــز  ــه کــرد. مدی محــروم خدمــات ارائ
ــال ۸3 در  ــن از س ــن انجم ــت: ای گف
کرمــان راه انــدازی شــده و هــدف اصلی 
ــوالن  ــازی معل ــوزش و توانمندس آن آم
ــکری  ــت. لش ــی اس ــمی و حرکت جس
ادامــه داد: تاکنــون 500 نفــر از معلــوالن 
جســمی و حرکتــی زیــر پوشــش ایــن 

موسســه قــرار گرفتــه انــد. 
وی گفــت: ایــن موسســه در ایــران بیــش از 25 شــعبه دارد که خدمــات رایگانی 
را بــه معلــوالن جســمی و حرکتــی ارائــه مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: موسســه 
ــه حــوزه  ــر حــوزه هــای آموزشــی و توانمندســازی ب رعــد کرمــان عــاوه ب

پیشــگیری نیــز توجــه ویــژه کرده اســت. 
لشــکری بــر مناســب ســازی فضــای شــهری تاکید کــرد و گفــت: تاکنــون نیز 
اقداماتــی در حــوزه مناســب ســازی شــهر بــرای معلــوالن انجام شــده کــه این 
فعالیــت هــا بایــد توســعه یابــد. مدیــر انجمــن دانــش ورزان جــوان نیــز گفت: 
از ســازمان هــای مــردم نهــاد بازمانــده از ســازمان ملــی جوانــان هســتیم کــه 
تاکنــون در حــوزه ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان اقدامــات گســترده ای انجام 
داده ایــم. احمــد احمــدی نــژاد افــزود: در هــر ســال پنــج کارگاه مفیــد بــرای 
دانشــجویان دور از خانــواده برگــزار مــی شــود. وی گفــت: دوره هــای آموزشــی 
نیــز بــرای خانــواده هایــی کــه یکــی از اعضــای آن اقــدام بــه تــرک اعتیــاد 
کــرده نیــز برگــزار مــی شــود و بــرای نوجوانــان ایــن خانــواده هــا نیــز برنامــه 

هــای ویــژه ای اجــرا مــی شــود. 
ــات دولتــی کــه مــورد  ــر اســتفاده ســازمان هــای مــردم نهــاد از امکان وی ب
اســتفاده قــرار نمــی گیرنــد، تاکیــد کــرد و گفــت: کرمــان مــی توانــد میزبان 
ــای  ــیب ه ــر آس ــه در براب ــازی جامع ــوزش و توانمندس ــکاری آم ــرح ابت ط
اجتماعــی نویــن از جملــه در اعتیــاد به فضــای مجازی باشــد . مســئول انجمن 
بــاران بینــش نیز گفــت: ایــن انجمــن بیشــتر در حوزهــای تخصصــی و فکری 
جوانــان فعالیــت دارنــد. امیــر یــزدی زاده ادامــه داد: طــرح تدوین ســند رشــد 
جوانــان از ســوی انجمــن بــاران بینــش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و در صــدد 
هســتیم کــه ایــن طــرح را بــه صــورت یــک طــرح ملــی مطــرح کنیــم.  وی 
اظهــار کــرد: ایجــاد اتــاق هــای فکــر بــرای توســعه مشــارکت هــای جوانــان 
بســیار تاثیرگــذار اســت و مــی تــوان اتاق هــای فرهنگــی و اجتماعــی در حوزه 
جوانــان را در اســتان کرمــان راه انــدازی کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
جوانــان را مــی تــوان بــه اقتصــاد و فرهنــگ نیــز پیونــد داد زیــرا اگــر جــوان 

پویــا در کشــور نباشــد صنعــت و اقتصــاد کشــور رشــد نخواهــد کــرد.

فعالیت 130 سازمان مردم نهاد 
در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

در حــال حاضــر بیــش از 130 ســازمان مــردم نهــاد در اســتان کرمــان فعــال 
اســت. زهــرا موســی پــور در دیــدار اعضــای فعــال ســازمان هــای مــردم نهــاد 
اســتان بــا اســتاندار کرمــان افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت مقابلــه بــا پدیــده 
اعتیــاد، 1۸ ســازمان مــردم نهــاد در ایــن حــوزه فعالیــت دارنــد. مدیرعامــل 
انجمــن خیریــه زنجیره امیــد هم گفــت: تاکنــون یکهــزار و 200 نفــر از کودکان 
محــروم اســتان کــه در حــوزه هــای قلــب، ارتوپــد و ترمیمــی مشــکل داشــته 
انــد، شناســایی شــده و 700 نفــر تحــت درمــان قــرار گرفتــه انــد. گلســتانی 
ادامــه داد: بــا انجــام اقداماتــی از جملــه برگــزاری ســفره هــا، جــذب حامــی و 
برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی در راســتای جــذب کمک هــای مالــی خیران 
بــرای کمــک بــه درمــان کــودکان محــروم اقــدام مــی شــود. وی بر پشــتیبانی 
معنــوی اســتاندار کرمــان از برنامــه هــای خیریــه زنجیــره امیــد تاکیــد کــرد. 
مدیــر کانــون ناشــنوایان نیــز گفــت: ایــن کانــون از حــدود 11 ســال قبــل کار 
خــود را آغــاز کــرده و امــروز حــدود ســه هــزار ناشــنوا را زیــر پوشــش دارد 
کــه 920 نفــر از آنهــا در مرکــز اســتان کرمــان هســتیم. میــرزاده افــزود: کرمان 
ششــمین اســتان کشــور در حــوزه کشــت حلــزون شــنوایی اســت. وی گفت: 
در حــوزه راه انــدازی کارگاه هــای اشــتغالزا در اختیارآبــاد اقــدام شــده اســت و 

بــه کمــک هــای دولتــی بــرای توســعه فعالیــت هــای خــود نیــاز داریــم. 
ــز در  ــبز نی ــن س ــتداران زمی ــت دوس ــاد جمعی ــردم نه ــازمان م ــئول س مس
ایــن نشســت گفــت: ایــن ســازمان از ســال 77 فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
اســت. نعمــت اهلل زاده ادامــه داد: در 10 ســال اخیــر بالــغ بــر ۸0 هــزار نفــر برای 
شــناخت و حفاظــت از منابــع طبیعــی آموزش دیــده انــد. وی گفت: بســتر الزم 
بــرای توســعه فعالیــت هــا در حــوزه محیــط زیســت وجــود دارد امــا همکاری 
برخــی ســازمان هــای دولتــی بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد ضعیــف اســت 
و بایــد توســعه یابــد. نعمــت اهلل زاده عنــوان کــرد: عــدم همــکاری ســازمان 
هــا موجــب بــی رغبتــی فعــاالن محیــط زیســت مــی شــود.  وی بــه مشــکل 
کمبــود آب در اســتان کرمــان اشــاره و بیــان کــرد: بــرای مدیریــت صحیح آب 

در اســتان کرمــان نیــاز بــه آمــوزش هــای 
صحیــح در جوامــع هــدف اســت. وی گفت: 
توســعه بوم گــردی و اکوتوریســم در ســال 
جــاری مد نظــر قــرار گرفتــه زیــرا تاکنون 
بــه ایــن حــوزه توجــه الزم صــورت نگرفته 

اســت. 
ــار تاریخــی تاکیــد کــرد و افــزود:  ــه حفــظ و حراســت از آث ــر توجــه ب وی ب
تشــکل هــای زیســت محیطــی کمــک هــای خیریــه مردمــی را بــرای تامیــن 
مــکان و جــا را ندارنــد و بایــد محلــی بــرای دور هــم جمع شــدن ســازمان های 
مــردم نهــاد ایجاد شــود. نعمــت اهلل زاده اظهــار کــرد: همانگونه که در کوهشــاه 
اقداماتــی بــرای حفــظ محیط زیســت انجام شــد و اکنــون در بحرآســمان همان 
گونــه فعالیــت تخریبــی آغــاز شــده اســت کــه بایــد از آن پیشــگیری شــود. 
مدیــر بنیــاد نیکــوکاری ســجادیه نیــز گفــت: پنــج هــزار بیمــار روانــی زیــر 
پوشــش ایــن بنیــاد قــرار دارنــد کــه هــزار نفــر از آنهــا نیــاز بــه نگهــداری 

جــدی دارنــد. 
علیرضــا اســدی ادامــه داد: وجــود بیمــاری هــای روانــی موجــب بــروز آســیب 
هــای اجتماعــی مــی شــود و بــرای بــرون رفــت از ایــن موضــوع باید ســرمایه 
گــذاری زیــادی بــرای ســاماندهی ایــن افــراد انجــام شــود. وی اظهار کــرد: برای 
بــرون رفــت از ایــن مشــکل مــی تــوان از ظرفیت هــای موجــود اســتفاده کرد. 
مدیــر خانــه ریاضیــات کرمــان نیــز گفــت: ایــن خانــه با هــدف عمومــی کردن 
ریاضیــات بین اقشــار جامعــه راه انــدازی شــده اســت. اعظم کریمیــان تصریح 
کــرد: هــدف خانــه ریاضیــات نهادینــه کــردن فکــر کــردن و اندیشــیدن بیــن 
همــه افــراد جامعــه اســت. وی بــه ایجــاد کارگاه هــای پژوهشــی از ســوی خانه 
ریاضیــات اشــاره و بیــان کــرد: در کاس هــای مــدل ســازی ریاضــی مســائل 

واقعــی مطــرح می شــود. 
ــور  ــا حض ــدارس ب ــی در م ــاد کارگاه های ــدارس، ایج ــور در م ــزود: حض وی اف
معلمــان، حضــور در مســابقات بیــن المللــی و پژوهــش از دیگــر زمینــه هــای 
کاری خانــه ریاضیــات اســت. کریمیــان گفــت: پیــدا کــردن خیــر و افــرادی که 
بــه ایــن ســازمان مــردم نهــاد کمــک مالــی کننــد، دشــوار اســت.  وی بیــان 
کــرد: برگــزاری کاس هــای کنکــور و المپیــاد را معضــل جامعــه می دانیــم و به 
همیــن علــت در ایــن حــوزه وارد نمی شــویم و بــه همن دلیــل در تامیــن منابع 
مالــی بــا مشــکل مواجــه بــوده ایــم. مســئول انجمــن ســامت بانــوان کرمان 
نیــز گفــت: اولیــن انجمنی هســتیم کــه در حــوزه ســامت بانــوان تــاش می 
کنیــم و تاکنــون پنــج هــزار نفــر از بانــوان اســتان تحــت معاینــه قــرار گرفته 

انــد. زینــب واعظــی افــزود: در حــوزه حاشــیه 
شــهر نیــز بــرای بانــوان ایــن مناطــق برنامــه 

هــای ســامت محــور انجــام شــد.
ــه  ــز ب ــامت نی ــه س ــار خان ــه داد: چه وی ادام
منظــور توســعه نشــاط و شــادابی بیــن بانــوان 
راه انــدازی شــده اســت. وی بــه اقدامــات انجام 
ــد دســتگاه هــای پزشــکی  ــرای خری شــده ب

ــان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن دســتگاه هــا در  ــژه بیمــاری هــای زن وی
بیمارســتان باهنــر راه اندازی شــده اســت و بــرای درمان بانــوان مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد. مدیــر موسســه نیکــوکاری امیــد کمال نیــز گفــت: بزرگترین 
مشــکل جامعــه مــا ناآگاهــی و جهــل و بزرگتریــن راه درمــان آن نیــز آمــوزش 
اســت. کوهســتانی افــزود: اگــر موضــوع آمــوزش در دســتور کار قرار گیــرد در 
حــوزه پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی گام هــای اساســی برداشــته می 
شــود.  وی تبعیــض در حــوزه آمــوزش را یکــی از بزرگتریــن بــی عدالتــی هــا 
دانســت و ادامــه داد: انجمــن نیکــوکاری امیــد کمــال بــرای کمــک بــه دانــش 
آمــوزان مســتعد و نیازمنــد در مناطــق محــروم و روســتایی راه انــدازی شــده 
اســت. وی گفــت: دو خوابــگاه دانــش آمــوزی در ســطح اســتان بــرای دانــش 
آمــوزان محــروم راه اندازی شــده اســت تــا بتواننــد از امکانــات آموزشــی بهره 
ببرنــد. کوهســتانی بــه حمایــت از 200 دانش آموز و دانشــجو در ســطح اســتان 
اشــاره و اظهــار کــرد: دانــش آموزانــی کــه عمدتــا یتیــم هســتند تــا پایــان 
دوره تحصیــل مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد. وی افــزود: 50 نفــر از دانــش 
آمــوزان تحــت حمایــت این انجمــن در رشــته هــای خــاص و دردانشــگاه های 
دولتــی پذیرفتــه شــده انــد کــه تــا پایــان تحصیــل مــورد حمایــت قــرار می 
گیرنــد. وی از اســتاندار کرمــان خواســت شــرایطی فراهــم شــود کــه بــه توان 
در حــوزه آمــوزش بــا کیفیــت بیشــتر و بــه تعــداد بیشــتری از دانش آمــوزان 
ــر انجمــن نیکــوکاری رعــد کرمــان نیــز  ــه کــرد. مدی محــروم خدمــات ارائ
ــال ۸3 در  ــن از س ــن انجم ــت: ای گف
کرمــان راه انــدازی شــده و هــدف اصلی 
ــوالن  ــازی معل ــوزش و توانمندس آن آم
ــکری  ــت. لش ــی اس ــمی و حرکت جس
ادامــه داد: تاکنــون 500 نفــر از معلــوالن 
جســمی و حرکتــی زیــر پوشــش ایــن 

موسســه قــرار گرفتــه انــد. 
وی گفــت: ایــن موسســه در ایــران بیــش از 25 شــعبه دارد که خدمــات رایگانی 
را بــه معلــوالن جســمی و حرکتــی ارائــه مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: موسســه 
ــه حــوزه  ــر حــوزه هــای آموزشــی و توانمندســازی ب رعــد کرمــان عــاوه ب

پیشــگیری نیــز توجــه ویــژه کرده اســت. 
لشــکری بــر مناســب ســازی فضــای شــهری تاکید کــرد و گفــت: تاکنــون نیز 
اقداماتــی در حــوزه مناســب ســازی شــهر بــرای معلــوالن انجام شــده کــه این 
فعالیــت هــا بایــد توســعه یابــد. مدیــر انجمــن دانــش ورزان جــوان نیــز گفت: 
از ســازمان هــای مــردم نهــاد بازمانــده از ســازمان ملــی جوانــان هســتیم کــه 
تاکنــون در حــوزه ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان اقدامــات گســترده ای انجام 
داده ایــم. احمــد احمــدی نــژاد افــزود: در هــر ســال پنــج کارگاه مفیــد بــرای 
دانشــجویان دور از خانــواده برگــزار مــی شــود. وی گفــت: دوره هــای آموزشــی 
نیــز بــرای خانــواده هایــی کــه یکــی از اعضــای آن اقــدام بــه تــرک اعتیــاد 
کــرده نیــز برگــزار مــی شــود و بــرای نوجوانــان ایــن خانــواده هــا نیــز برنامــه 

هــای ویــژه ای اجــرا مــی شــود. 
ــات دولتــی کــه مــورد  ــر اســتفاده ســازمان هــای مــردم نهــاد از امکان وی ب
اســتفاده قــرار نمــی گیرنــد، تاکیــد کــرد و گفــت: کرمــان مــی توانــد میزبان 
ــای  ــیب ه ــر آس ــه در براب ــازی جامع ــوزش و توانمندس ــکاری آم ــرح ابت ط
اجتماعــی نویــن از جملــه در اعتیــاد به فضــای مجازی باشــد . مســئول انجمن 
بــاران بینــش نیز گفــت: ایــن انجمــن بیشــتر در حوزهــای تخصصــی و فکری 
جوانــان فعالیــت دارنــد. امیــر یــزدی زاده ادامــه داد: طــرح تدوین ســند رشــد 
جوانــان از ســوی انجمــن بــاران بینــش مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و در صــدد 
هســتیم کــه ایــن طــرح را بــه صــورت یــک طــرح ملــی مطــرح کنیــم.  وی 
اظهــار کــرد: ایجــاد اتــاق هــای فکــر بــرای توســعه مشــارکت هــای جوانــان 
بســیار تاثیرگــذار اســت و مــی تــوان اتاق هــای فرهنگــی و اجتماعــی در حوزه 
جوانــان را در اســتان کرمــان راه انــدازی کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: موضــوع 
جوانــان را مــی تــوان بــه اقتصــاد و فرهنــگ نیــز پیونــد داد زیــرا اگــر جــوان 

پویــا در کشــور نباشــد صنعــت و اقتصــاد کشــور رشــد نخواهــد کــرد.

فعالیت 130 سازمان مردم نهاد 
در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رزم حســینی گفــت: در حــد توان خــود تــاش می کنیــم از فعالیت 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان حمایــت شــود. وی ادامــه داد: 
احیــای صنعــت شــالبافی از اقدامــات مــورد نظــر در ســال جــاری 
اســت کــه مــی توانــد در حــوزه صــادرات تاثیــر به ســزایی داشــته 
ــر همــکاری کانــون ناشــنوایان اســتان  باشــد. اســتاندار کرمــان ب
کرمــان با تولیــد کننــدگان شــالبافی در کرمــان تاکید کــرد و گفت: 
دســتگاه هــای دولتــی را بــه ارائــه هدیــه هایــی از صنایــع دســتی 
توصیــه کــرده ایــم تــا ضمــن معرفــی صنایــع دســتی اســتان در 
ســطح کشــور و خــارج از کشــور، در راســتای رونــق ایــن صنعت نیز 
گام برداشــته شــود. وی بیــان کــرد: در حوزه ســخت افــزاری آمادگی 
الزم بــرای کمــک بــه ســازمان هــای مــردم نهاد بــه منظور توســعه 

فعالیــت هــای اشــتغال زا را داریم. 

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــم نام تفاه
امنیــت غذایــی بیــن اســتانداری کرمــان 
ــه  و شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی ب
منظــور توســعه مجتمع هــای کشــاورزی 
در ایــن اســتان بــه امضــا رســید. تفاهــم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی در راســتای ارتقــاء امنیــت غذایی 
و تامیــن ســامت جامعــه منعقــد شــد.  
اســتاندار کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
بومــی بــه منظــور انجــام مطالعات و ســایر 
اقدامــات مربــوط به توســعه شــهرک های 
ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــاورزی ض کش

ــت.   اس
علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
بســته کاملــی در راســتای اســتفاده بهینه 
از منابــع آبــی و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــر اســاس الگــوی کشــت در 
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت. وی 
گفــت: ایجــاد شــهرک هــای کشــاورزی از 
مصوبــات دولــت اســت و خــود را موظــف 
بــه اجــرای آن مــی دانیــم.  وی ادامــه داد: 
حرکــت بــه ســمت کشــت هــای گلخانه 
ای از سیاســت هــای ملی و اســتانی اســت. 
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: اســتان کرمان 
در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای به 
مصــرف آب و افزایش راندمــان آن در بخش 

کشــاورزی داشــته اســت.

اســتاندار کرمــان بــر شناســایی امکانات 
راکــد در اســتان تاکید کرد و گفــت: مراکز 
زیــادی وجــود دارد کــه راکد هســتند و با 
تغییــرات جزئــی در آنها مــی تــوان از آنها 
ــازمان  ــای س ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ب

هــای مــردم نهــاد اســتفاده کــرد.
علیرضــا رزم حســینی در دیدار شــماری 
از مســئوالن ســازمان هــای مــردم نهــاد 
ــات  ــزود: امکان ــا وی اف ــان ب ــتان کرم اس

دولتــی راکــد تنهــا در 
ــره  ــتفاده و به ــت اس جه
بــرداری در اختیار ســازمان 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ه
مــی گیــرد و در ایــن رابطه 
بایــد برنامــه ریــزی هــای 

ــرد.  ــورت گی الزم ص
حــوزه  در  گفــت:  وی 

مســائل مالی نیــز ممکــن اســت بتوانیم 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کمــک  ب
کنیــم امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 
ــه دنبــال کوچــک ســازی  کــه دولــت ب
و واســپاری امــور بــه مــردم اســت زیــرا 
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب ــری را نی ــج بهت نتاب

وی از فعالیــت هــای اداره کل امــور 

ــرد و  ــر ک ــتانداری تقدی ــی اس اجتماع
گفــت: در حــوزه توجــه بــه ســازمان های 
مــردم نهــاد اقدامــات خوبــی در اســتان 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــاز ش ــان آغ کرم
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــان ب کرم
داوطلبانــه و خیریــه ســازمان هــای مردم 
نهــاد افــزود: مبــارزه بــا جهــل آمــوزش، 
کمــک بــه بیمــاران، کمــک به معلــوالن 
و توســعه آمــوزش بیــن محرومان بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش
ــای  ــازمان ه ــر س ــرد: اگ ــار ک  وی اظه
مــردم نهــاد بــه داد آســیب هــای موجود 
در جامعــه نرســند دولــت باید وارد شــود 
و اینکــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا 
دیــدگاه خیــر بــرای رفــع این مشــکات 
اقــدام می کنند بســیار ارزشــمند اســت. 

قرار گرفتن امکانات 
راکد در اختیار سازمان 

های مردم نهاد 

امضا تفاهم نامه سیاست های توسعه امنیت غذایی در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رزم حســینی گفــت: در حــد توان خــود تــاش می کنیــم از فعالیت 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان حمایــت شــود. وی ادامــه داد: 
احیــای صنعــت شــالبافی از اقدامــات مــورد نظــر در ســال جــاری 
اســت کــه مــی توانــد در حــوزه صــادرات تاثیــر به ســزایی داشــته 
ــر همــکاری کانــون ناشــنوایان اســتان  باشــد. اســتاندار کرمــان ب
کرمــان با تولیــد کننــدگان شــالبافی در کرمــان تاکید کــرد و گفت: 
دســتگاه هــای دولتــی را بــه ارائــه هدیــه هایــی از صنایــع دســتی 
توصیــه کــرده ایــم تــا ضمــن معرفــی صنایــع دســتی اســتان در 
ســطح کشــور و خــارج از کشــور، در راســتای رونــق ایــن صنعت نیز 
گام برداشــته شــود. وی بیــان کــرد: در حوزه ســخت افــزاری آمادگی 
الزم بــرای کمــک بــه ســازمان هــای مــردم نهاد بــه منظور توســعه 

فعالیــت هــای اشــتغال زا را داریم. 

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــم نام تفاه
امنیــت غذایــی بیــن اســتانداری کرمــان 
ــه  و شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی ب
منظــور توســعه مجتمع هــای کشــاورزی 
در ایــن اســتان بــه امضــا رســید. تفاهــم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی در راســتای ارتقــاء امنیــت غذایی 
و تامیــن ســامت جامعــه منعقــد شــد.  
اســتاندار کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
بومــی بــه منظــور انجــام مطالعات و ســایر 
اقدامــات مربــوط به توســعه شــهرک های 
ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــاورزی ض کش

ــت.   اس
علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
بســته کاملــی در راســتای اســتفاده بهینه 
از منابــع آبــی و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــر اســاس الگــوی کشــت در 
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت. وی 
گفــت: ایجــاد شــهرک هــای کشــاورزی از 
مصوبــات دولــت اســت و خــود را موظــف 
بــه اجــرای آن مــی دانیــم.  وی ادامــه داد: 
حرکــت بــه ســمت کشــت هــای گلخانه 
ای از سیاســت هــای ملی و اســتانی اســت. 
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: اســتان کرمان 
در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای به 
مصــرف آب و افزایش راندمــان آن در بخش 

کشــاورزی داشــته اســت.

اســتاندار کرمــان بــر شناســایی امکانات 
راکــد در اســتان تاکید کرد و گفــت: مراکز 
زیــادی وجــود دارد کــه راکد هســتند و با 
تغییــرات جزئــی در آنها مــی تــوان از آنها 
ــازمان  ــای س ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ب

هــای مــردم نهــاد اســتفاده کــرد.
علیرضــا رزم حســینی در دیدار شــماری 
از مســئوالن ســازمان هــای مــردم نهــاد 
ــات  ــزود: امکان ــا وی اف ــان ب ــتان کرم اس

دولتــی راکــد تنهــا در 
ــره  ــتفاده و به ــت اس جه
بــرداری در اختیار ســازمان 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ه
مــی گیــرد و در ایــن رابطه 
بایــد برنامــه ریــزی هــای 

ــرد.  ــورت گی الزم ص
حــوزه  در  گفــت:  وی 

مســائل مالی نیــز ممکــن اســت بتوانیم 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کمــک  ب
کنیــم امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 
ــه دنبــال کوچــک ســازی  کــه دولــت ب
و واســپاری امــور بــه مــردم اســت زیــرا 
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب ــری را نی ــج بهت نتاب

وی از فعالیــت هــای اداره کل امــور 

ــرد و  ــر ک ــتانداری تقدی ــی اس اجتماع
گفــت: در حــوزه توجــه بــه ســازمان های 
مــردم نهــاد اقدامــات خوبــی در اســتان 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــاز ش ــان آغ کرم
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــان ب کرم
داوطلبانــه و خیریــه ســازمان هــای مردم 
نهــاد افــزود: مبــارزه بــا جهــل آمــوزش، 
کمــک بــه بیمــاران، کمــک به معلــوالن 
و توســعه آمــوزش بیــن محرومان بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش
ــای  ــازمان ه ــر س ــرد: اگ ــار ک  وی اظه
مــردم نهــاد بــه داد آســیب هــای موجود 
در جامعــه نرســند دولــت باید وارد شــود 
و اینکــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا 
دیــدگاه خیــر بــرای رفــع این مشــکات 
اقــدام می کنند بســیار ارزشــمند اســت. 

قرار گرفتن امکانات 
راکد در اختیار سازمان 

های مردم نهاد 

امضا تفاهم نامه سیاست های توسعه امنیت غذایی در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رزم حســینی گفــت: در حــد توان خــود تــاش می کنیــم از فعالیت 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان حمایــت شــود. وی ادامــه داد: 
احیــای صنعــت شــالبافی از اقدامــات مــورد نظــر در ســال جــاری 
اســت کــه مــی توانــد در حــوزه صــادرات تاثیــر به ســزایی داشــته 
ــر همــکاری کانــون ناشــنوایان اســتان  باشــد. اســتاندار کرمــان ب
کرمــان با تولیــد کننــدگان شــالبافی در کرمــان تاکید کــرد و گفت: 
دســتگاه هــای دولتــی را بــه ارائــه هدیــه هایــی از صنایــع دســتی 
توصیــه کــرده ایــم تــا ضمــن معرفــی صنایــع دســتی اســتان در 
ســطح کشــور و خــارج از کشــور، در راســتای رونــق ایــن صنعت نیز 
گام برداشــته شــود. وی بیــان کــرد: در حوزه ســخت افــزاری آمادگی 
الزم بــرای کمــک بــه ســازمان هــای مــردم نهاد بــه منظور توســعه 

فعالیــت هــای اشــتغال زا را داریم. 

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــم نام تفاه
امنیــت غذایــی بیــن اســتانداری کرمــان 
ــه  و شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی ب
منظــور توســعه مجتمع هــای کشــاورزی 
در ایــن اســتان بــه امضــا رســید. تفاهــم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی در راســتای ارتقــاء امنیــت غذایی 
و تامیــن ســامت جامعــه منعقــد شــد.  
اســتاندار کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
بومــی بــه منظــور انجــام مطالعات و ســایر 
اقدامــات مربــوط به توســعه شــهرک های 
ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــاورزی ض کش

ــت.   اس
علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
بســته کاملــی در راســتای اســتفاده بهینه 
از منابــع آبــی و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــر اســاس الگــوی کشــت در 
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت. وی 
گفــت: ایجــاد شــهرک هــای کشــاورزی از 
مصوبــات دولــت اســت و خــود را موظــف 
بــه اجــرای آن مــی دانیــم.  وی ادامــه داد: 
حرکــت بــه ســمت کشــت هــای گلخانه 
ای از سیاســت هــای ملی و اســتانی اســت. 
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: اســتان کرمان 
در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای به 
مصــرف آب و افزایش راندمــان آن در بخش 

کشــاورزی داشــته اســت.

اســتاندار کرمــان بــر شناســایی امکانات 
راکــد در اســتان تاکید کرد و گفــت: مراکز 
زیــادی وجــود دارد کــه راکد هســتند و با 
تغییــرات جزئــی در آنها مــی تــوان از آنها 
ــازمان  ــای س ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ب

هــای مــردم نهــاد اســتفاده کــرد.
علیرضــا رزم حســینی در دیدار شــماری 
از مســئوالن ســازمان هــای مــردم نهــاد 
ــات  ــزود: امکان ــا وی اف ــان ب ــتان کرم اس

دولتــی راکــد تنهــا در 
ــره  ــتفاده و به ــت اس جه
بــرداری در اختیار ســازمان 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ه
مــی گیــرد و در ایــن رابطه 
بایــد برنامــه ریــزی هــای 

ــرد.  ــورت گی الزم ص
حــوزه  در  گفــت:  وی 

مســائل مالی نیــز ممکــن اســت بتوانیم 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کمــک  ب
کنیــم امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 
ــه دنبــال کوچــک ســازی  کــه دولــت ب
و واســپاری امــور بــه مــردم اســت زیــرا 
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب ــری را نی ــج بهت نتاب

وی از فعالیــت هــای اداره کل امــور 

ــرد و  ــر ک ــتانداری تقدی ــی اس اجتماع
گفــت: در حــوزه توجــه بــه ســازمان های 
مــردم نهــاد اقدامــات خوبــی در اســتان 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــاز ش ــان آغ کرم
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــان ب کرم
داوطلبانــه و خیریــه ســازمان هــای مردم 
نهــاد افــزود: مبــارزه بــا جهــل آمــوزش، 
کمــک بــه بیمــاران، کمــک به معلــوالن 
و توســعه آمــوزش بیــن محرومان بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش
ــای  ــازمان ه ــر س ــرد: اگ ــار ک  وی اظه
مــردم نهــاد بــه داد آســیب هــای موجود 
در جامعــه نرســند دولــت باید وارد شــود 
و اینکــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا 
دیــدگاه خیــر بــرای رفــع این مشــکات 
اقــدام می کنند بســیار ارزشــمند اســت. 

قرار گرفتن امکانات 
راکد در اختیار سازمان 

های مردم نهاد 

امضا تفاهم نامه سیاست های توسعه امنیت غذایی در کرمان
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رزم حســینی گفــت: در حــد توان خــود تــاش می کنیــم از فعالیت 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان حمایــت شــود. وی ادامــه داد: 
احیــای صنعــت شــالبافی از اقدامــات مــورد نظــر در ســال جــاری 
اســت کــه مــی توانــد در حــوزه صــادرات تاثیــر به ســزایی داشــته 
ــر همــکاری کانــون ناشــنوایان اســتان  باشــد. اســتاندار کرمــان ب
کرمــان با تولیــد کننــدگان شــالبافی در کرمــان تاکید کــرد و گفت: 
دســتگاه هــای دولتــی را بــه ارائــه هدیــه هایــی از صنایــع دســتی 
توصیــه کــرده ایــم تــا ضمــن معرفــی صنایــع دســتی اســتان در 
ســطح کشــور و خــارج از کشــور، در راســتای رونــق ایــن صنعت نیز 
گام برداشــته شــود. وی بیــان کــرد: در حوزه ســخت افــزاری آمادگی 
الزم بــرای کمــک بــه ســازمان هــای مــردم نهاد بــه منظور توســعه 

فعالیــت هــای اشــتغال زا را داریم. 

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــم نام تفاه
امنیــت غذایــی بیــن اســتانداری کرمــان 
ــه  و شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی ب
منظــور توســعه مجتمع هــای کشــاورزی 
در ایــن اســتان بــه امضــا رســید. تفاهــم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی در راســتای ارتقــاء امنیــت غذایی 
و تامیــن ســامت جامعــه منعقــد شــد.  
اســتاندار کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
بومــی بــه منظــور انجــام مطالعات و ســایر 
اقدامــات مربــوط به توســعه شــهرک های 
ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــاورزی ض کش

ــت.   اس
علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
بســته کاملــی در راســتای اســتفاده بهینه 
از منابــع آبــی و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــر اســاس الگــوی کشــت در 
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت. وی 
گفــت: ایجــاد شــهرک هــای کشــاورزی از 
مصوبــات دولــت اســت و خــود را موظــف 
بــه اجــرای آن مــی دانیــم.  وی ادامــه داد: 
حرکــت بــه ســمت کشــت هــای گلخانه 
ای از سیاســت هــای ملی و اســتانی اســت. 
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: اســتان کرمان 
در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای به 
مصــرف آب و افزایش راندمــان آن در بخش 

کشــاورزی داشــته اســت.

اســتاندار کرمــان بــر شناســایی امکانات 
راکــد در اســتان تاکید کرد و گفــت: مراکز 
زیــادی وجــود دارد کــه راکد هســتند و با 
تغییــرات جزئــی در آنها مــی تــوان از آنها 
ــازمان  ــای س ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ب

هــای مــردم نهــاد اســتفاده کــرد.
علیرضــا رزم حســینی در دیدار شــماری 
از مســئوالن ســازمان هــای مــردم نهــاد 
ــات  ــزود: امکان ــا وی اف ــان ب ــتان کرم اس

دولتــی راکــد تنهــا در 
ــره  ــتفاده و به ــت اس جه
بــرداری در اختیار ســازمان 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ه
مــی گیــرد و در ایــن رابطه 
بایــد برنامــه ریــزی هــای 

ــرد.  ــورت گی الزم ص
حــوزه  در  گفــت:  وی 

مســائل مالی نیــز ممکــن اســت بتوانیم 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کمــک  ب
کنیــم امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 
ــه دنبــال کوچــک ســازی  کــه دولــت ب
و واســپاری امــور بــه مــردم اســت زیــرا 
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب ــری را نی ــج بهت نتاب

وی از فعالیــت هــای اداره کل امــور 

ــرد و  ــر ک ــتانداری تقدی ــی اس اجتماع
گفــت: در حــوزه توجــه بــه ســازمان های 
مــردم نهــاد اقدامــات خوبــی در اســتان 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــاز ش ــان آغ کرم
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــان ب کرم
داوطلبانــه و خیریــه ســازمان هــای مردم 
نهــاد افــزود: مبــارزه بــا جهــل آمــوزش، 
کمــک بــه بیمــاران، کمــک به معلــوالن 
و توســعه آمــوزش بیــن محرومان بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش
ــای  ــازمان ه ــر س ــرد: اگ ــار ک  وی اظه
مــردم نهــاد بــه داد آســیب هــای موجود 
در جامعــه نرســند دولــت باید وارد شــود 
و اینکــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا 
دیــدگاه خیــر بــرای رفــع این مشــکات 
اقــدام می کنند بســیار ارزشــمند اســت. 

قرار گرفتن امکانات 
راکد در اختیار سازمان 

های مردم نهاد 

امضا تفاهم نامه سیاست های توسعه امنیت غذایی در کرمان
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رزم حســینی گفــت: در حــد توان خــود تــاش می کنیــم از فعالیت 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان حمایــت شــود. وی ادامــه داد: 
احیــای صنعــت شــالبافی از اقدامــات مــورد نظــر در ســال جــاری 
اســت کــه مــی توانــد در حــوزه صــادرات تاثیــر به ســزایی داشــته 
ــر همــکاری کانــون ناشــنوایان اســتان  باشــد. اســتاندار کرمــان ب
کرمــان با تولیــد کننــدگان شــالبافی در کرمــان تاکید کــرد و گفت: 
دســتگاه هــای دولتــی را بــه ارائــه هدیــه هایــی از صنایــع دســتی 
توصیــه کــرده ایــم تــا ضمــن معرفــی صنایــع دســتی اســتان در 
ســطح کشــور و خــارج از کشــور، در راســتای رونــق ایــن صنعت نیز 
گام برداشــته شــود. وی بیــان کــرد: در حوزه ســخت افــزاری آمادگی 
الزم بــرای کمــک بــه ســازمان هــای مــردم نهاد بــه منظور توســعه 

فعالیــت هــای اشــتغال زا را داریم. 

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــم نام تفاه
امنیــت غذایــی بیــن اســتانداری کرمــان 
ــه  و شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی ب
منظــور توســعه مجتمع هــای کشــاورزی 
در ایــن اســتان بــه امضــا رســید. تفاهــم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی در راســتای ارتقــاء امنیــت غذایی 
و تامیــن ســامت جامعــه منعقــد شــد.  
اســتاندار کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
بومــی بــه منظــور انجــام مطالعات و ســایر 
اقدامــات مربــوط به توســعه شــهرک های 
ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــاورزی ض کش

ــت.   اس
علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
بســته کاملــی در راســتای اســتفاده بهینه 
از منابــع آبــی و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــر اســاس الگــوی کشــت در 
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت. وی 
گفــت: ایجــاد شــهرک هــای کشــاورزی از 
مصوبــات دولــت اســت و خــود را موظــف 
بــه اجــرای آن مــی دانیــم.  وی ادامــه داد: 
حرکــت بــه ســمت کشــت هــای گلخانه 
ای از سیاســت هــای ملی و اســتانی اســت. 
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: اســتان کرمان 
در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای به 
مصــرف آب و افزایش راندمــان آن در بخش 

کشــاورزی داشــته اســت.

اســتاندار کرمــان بــر شناســایی امکانات 
راکــد در اســتان تاکید کرد و گفــت: مراکز 
زیــادی وجــود دارد کــه راکد هســتند و با 
تغییــرات جزئــی در آنها مــی تــوان از آنها 
ــازمان  ــای س ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ب

هــای مــردم نهــاد اســتفاده کــرد.
علیرضــا رزم حســینی در دیدار شــماری 
از مســئوالن ســازمان هــای مــردم نهــاد 
ــات  ــزود: امکان ــا وی اف ــان ب ــتان کرم اس

دولتــی راکــد تنهــا در 
ــره  ــتفاده و به ــت اس جه
بــرداری در اختیار ســازمان 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ه
مــی گیــرد و در ایــن رابطه 
بایــد برنامــه ریــزی هــای 

ــرد.  ــورت گی الزم ص
حــوزه  در  گفــت:  وی 

مســائل مالی نیــز ممکــن اســت بتوانیم 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کمــک  ب
کنیــم امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 
ــه دنبــال کوچــک ســازی  کــه دولــت ب
و واســپاری امــور بــه مــردم اســت زیــرا 
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب ــری را نی ــج بهت نتاب

وی از فعالیــت هــای اداره کل امــور 

ــرد و  ــر ک ــتانداری تقدی ــی اس اجتماع
گفــت: در حــوزه توجــه بــه ســازمان های 
مــردم نهــاد اقدامــات خوبــی در اســتان 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــاز ش ــان آغ کرم
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــان ب کرم
داوطلبانــه و خیریــه ســازمان هــای مردم 
نهــاد افــزود: مبــارزه بــا جهــل آمــوزش، 
کمــک بــه بیمــاران، کمــک به معلــوالن 
و توســعه آمــوزش بیــن محرومان بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش
ــای  ــازمان ه ــر س ــرد: اگ ــار ک  وی اظه
مــردم نهــاد بــه داد آســیب هــای موجود 
در جامعــه نرســند دولــت باید وارد شــود 
و اینکــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا 
دیــدگاه خیــر بــرای رفــع این مشــکات 
اقــدام می کنند بســیار ارزشــمند اســت. 

قرار گرفتن امکانات 
راکد در اختیار سازمان 

های مردم نهاد 

امضا تفاهم نامه سیاست های توسعه امنیت غذایی در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رزم حســینی گفــت: در حــد توان خــود تــاش می کنیــم از فعالیت 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان حمایــت شــود. وی ادامــه داد: 
احیــای صنعــت شــالبافی از اقدامــات مــورد نظــر در ســال جــاری 
اســت کــه مــی توانــد در حــوزه صــادرات تاثیــر به ســزایی داشــته 
ــر همــکاری کانــون ناشــنوایان اســتان  باشــد. اســتاندار کرمــان ب
کرمــان با تولیــد کننــدگان شــالبافی در کرمــان تاکید کــرد و گفت: 
دســتگاه هــای دولتــی را بــه ارائــه هدیــه هایــی از صنایــع دســتی 
توصیــه کــرده ایــم تــا ضمــن معرفــی صنایــع دســتی اســتان در 
ســطح کشــور و خــارج از کشــور، در راســتای رونــق ایــن صنعت نیز 
گام برداشــته شــود. وی بیــان کــرد: در حوزه ســخت افــزاری آمادگی 
الزم بــرای کمــک بــه ســازمان هــای مــردم نهاد بــه منظور توســعه 

فعالیــت هــای اشــتغال زا را داریم. 

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــم نام تفاه
امنیــت غذایــی بیــن اســتانداری کرمــان 
ــه  و شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی ب
منظــور توســعه مجتمع هــای کشــاورزی 
در ایــن اســتان بــه امضــا رســید. تفاهــم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی در راســتای ارتقــاء امنیــت غذایی 
و تامیــن ســامت جامعــه منعقــد شــد.  
اســتاندار کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
بومــی بــه منظــور انجــام مطالعات و ســایر 
اقدامــات مربــوط به توســعه شــهرک های 
ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــاورزی ض کش

ــت.   اس
علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
بســته کاملــی در راســتای اســتفاده بهینه 
از منابــع آبــی و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــر اســاس الگــوی کشــت در 
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت. وی 
گفــت: ایجــاد شــهرک هــای کشــاورزی از 
مصوبــات دولــت اســت و خــود را موظــف 
بــه اجــرای آن مــی دانیــم.  وی ادامــه داد: 
حرکــت بــه ســمت کشــت هــای گلخانه 
ای از سیاســت هــای ملی و اســتانی اســت. 
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: اســتان کرمان 
در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای به 
مصــرف آب و افزایش راندمــان آن در بخش 

کشــاورزی داشــته اســت.

اســتاندار کرمــان بــر شناســایی امکانات 
راکــد در اســتان تاکید کرد و گفــت: مراکز 
زیــادی وجــود دارد کــه راکد هســتند و با 
تغییــرات جزئــی در آنها مــی تــوان از آنها 
ــازمان  ــای س ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ب

هــای مــردم نهــاد اســتفاده کــرد.
علیرضــا رزم حســینی در دیدار شــماری 
از مســئوالن ســازمان هــای مــردم نهــاد 
ــات  ــزود: امکان ــا وی اف ــان ب ــتان کرم اس

دولتــی راکــد تنهــا در 
ــره  ــتفاده و به ــت اس جه
بــرداری در اختیار ســازمان 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ه
مــی گیــرد و در ایــن رابطه 
بایــد برنامــه ریــزی هــای 

ــرد.  ــورت گی الزم ص
حــوزه  در  گفــت:  وی 

مســائل مالی نیــز ممکــن اســت بتوانیم 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کمــک  ب
کنیــم امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 
ــه دنبــال کوچــک ســازی  کــه دولــت ب
و واســپاری امــور بــه مــردم اســت زیــرا 
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب ــری را نی ــج بهت نتاب

وی از فعالیــت هــای اداره کل امــور 

ــرد و  ــر ک ــتانداری تقدی ــی اس اجتماع
گفــت: در حــوزه توجــه بــه ســازمان های 
مــردم نهــاد اقدامــات خوبــی در اســتان 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــاز ش ــان آغ کرم
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــان ب کرم
داوطلبانــه و خیریــه ســازمان هــای مردم 
نهــاد افــزود: مبــارزه بــا جهــل آمــوزش، 
کمــک بــه بیمــاران، کمــک به معلــوالن 
و توســعه آمــوزش بیــن محرومان بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش
ــای  ــازمان ه ــر س ــرد: اگ ــار ک  وی اظه
مــردم نهــاد بــه داد آســیب هــای موجود 
در جامعــه نرســند دولــت باید وارد شــود 
و اینکــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا 
دیــدگاه خیــر بــرای رفــع این مشــکات 
اقــدام می کنند بســیار ارزشــمند اســت. 

قرار گرفتن امکانات 
راکد در اختیار سازمان 

های مردم نهاد 

امضا تفاهم نامه سیاست های توسعه امنیت غذایی در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رزم حســینی گفــت: در حــد توان خــود تــاش می کنیــم از فعالیت 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان حمایــت شــود. وی ادامــه داد: 
احیــای صنعــت شــالبافی از اقدامــات مــورد نظــر در ســال جــاری 
اســت کــه مــی توانــد در حــوزه صــادرات تاثیــر به ســزایی داشــته 
ــر همــکاری کانــون ناشــنوایان اســتان  باشــد. اســتاندار کرمــان ب
کرمــان با تولیــد کننــدگان شــالبافی در کرمــان تاکید کــرد و گفت: 
دســتگاه هــای دولتــی را بــه ارائــه هدیــه هایــی از صنایــع دســتی 
توصیــه کــرده ایــم تــا ضمــن معرفــی صنایــع دســتی اســتان در 
ســطح کشــور و خــارج از کشــور، در راســتای رونــق ایــن صنعت نیز 
گام برداشــته شــود. وی بیــان کــرد: در حوزه ســخت افــزاری آمادگی 
الزم بــرای کمــک بــه ســازمان هــای مــردم نهاد بــه منظور توســعه 

فعالیــت هــای اشــتغال زا را داریم. 

ــعه  ــای توس ــت ه ــه سیاس ــم نام تفاه
امنیــت غذایــی بیــن اســتانداری کرمــان 
ــه  و شــرکت شــهرک هــای کشــاورزی ب
منظــور توســعه مجتمع هــای کشــاورزی 
در ایــن اســتان بــه امضــا رســید. تفاهــم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی در راســتای ارتقــاء امنیــت غذایی 
و تامیــن ســامت جامعــه منعقــد شــد.  
اســتاندار کرمــان در آئیــن امضــای تفاهم 
ــت  ــعه امنی ــای توس ــت ه ــه سیاس نام
غذایــی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت هــای 
بومــی بــه منظــور انجــام مطالعات و ســایر 
اقدامــات مربــوط به توســعه شــهرک های 
ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــاورزی ض کش

ــت.   اس
علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
بســته کاملــی در راســتای اســتفاده بهینه 
از منابــع آبــی و کشــت محصــوالت 
کشــاورزی بــر اســاس الگــوی کشــت در 
اســتان کرمــان تدویــن شــده اســت. وی 
گفــت: ایجــاد شــهرک هــای کشــاورزی از 
مصوبــات دولــت اســت و خــود را موظــف 
بــه اجــرای آن مــی دانیــم.  وی ادامــه داد: 
حرکــت بــه ســمت کشــت هــای گلخانه 
ای از سیاســت هــای ملی و اســتانی اســت. 
اســتاندار کرمان اظهــار کرد: اســتان کرمان 
در دولــت تدبیــر و امیــد توجــه ویــژه ای به 
مصــرف آب و افزایش راندمــان آن در بخش 

کشــاورزی داشــته اســت.

اســتاندار کرمــان بــر شناســایی امکانات 
راکــد در اســتان تاکید کرد و گفــت: مراکز 
زیــادی وجــود دارد کــه راکد هســتند و با 
تغییــرات جزئــی در آنها مــی تــوان از آنها 
ــازمان  ــای س ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ب

هــای مــردم نهــاد اســتفاده کــرد.
علیرضــا رزم حســینی در دیدار شــماری 
از مســئوالن ســازمان هــای مــردم نهــاد 
ــات  ــزود: امکان ــا وی اف ــان ب ــتان کرم اس

دولتــی راکــد تنهــا در 
ــره  ــتفاده و به ــت اس جه
بــرداری در اختیار ســازمان 
ــرار  ــاد ق ــردم نه ــای م ه
مــی گیــرد و در ایــن رابطه 
بایــد برنامــه ریــزی هــای 

ــرد.  ــورت گی الزم ص
حــوزه  در  گفــت:  وی 

مســائل مالی نیــز ممکــن اســت بتوانیم 
ــه ســازمان هــای مــردم نهــاد کمــک  ب
کنیــم امــا موضــوع اصلــی ایــن اســت 
ــه دنبــال کوچــک ســازی  کــه دولــت ب
و واســپاری امــور بــه مــردم اســت زیــرا 
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب ــری را نی ــج بهت نتاب

وی از فعالیــت هــای اداره کل امــور 

ــرد و  ــر ک ــتانداری تقدی ــی اس اجتماع
گفــت: در حــوزه توجــه بــه ســازمان های 
مــردم نهــاد اقدامــات خوبــی در اســتان 
ــتاندار  ــت. اس ــده اس ــاز ش ــان آغ کرم
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــا تقدی ــان ب کرم
داوطلبانــه و خیریــه ســازمان هــای مردم 
نهــاد افــزود: مبــارزه بــا جهــل آمــوزش، 
کمــک بــه بیمــاران، کمــک به معلــوالن 
و توســعه آمــوزش بیــن محرومان بســیار 

ــت. ــمند اس ارزش
ــای  ــازمان ه ــر س ــرد: اگ ــار ک  وی اظه
مــردم نهــاد بــه داد آســیب هــای موجود 
در جامعــه نرســند دولــت باید وارد شــود 
و اینکــه ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا 
دیــدگاه خیــر بــرای رفــع این مشــکات 
اقــدام می کنند بســیار ارزشــمند اســت. 

قرار گرفتن امکانات 
راکد در اختیار سازمان 

های مردم نهاد 

امضا تفاهم نامه سیاست های توسعه امنیت غذایی در کرمان
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قرارگرفتن امکانات راکد در 
اختیار سازمان های

 مردم نهاد
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ــن  ــادی ای ــژه اقتص ــه وی ــروم در منطق ــه فروک ــداث کارخان ــت: اح ــنجان گف ــدار رفس فرمان
شهرســتان 70 درصــد پیشــرفت فیزیکی دارد. ســید مانــوری در جمــع اعضای هیات نظــارت و 
بازرســی انتخابــات شهرســتان رفســنجان با اشــاره به ایــن که رفســنجان یکی از پیشــتازترین 
شهرســتان هــای اســتان در حــوزه اقتصادی اســت افــزود: بــرای ایجاد ایــن کارخانه که توســط 
ســرمایه گــذار چینــی در حــال ســاخت اســت 700 میلیــارد ریــال هزینــه برآورد شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: با تشــکیل مثلث توســعه اقتصــادی در این شهرســتان ســرمایه هــای بخش 
خصوصــی در راســتای ایجــاد کارخانــه هــا و کارگاه هــای مختلف و احیــای مناطق گردشــگری 
بــه کار گرفتــه شــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن که ســال گذشــته اعتبــارات اســتانی به رفســنجان 
حــدود 150 میلیــارد ریــال جــذب شــد بیــان کــرد: بــا راه انــدازی مثلث توســعه اقتصــادی و به 
کار گیــری ســرمایه هــای مــردم بیــش از 27 هزار میلیــارد ریــال تفاهم نامه ســرمایه گــذاری در 
ایــن شهرســتان بــه امضا رســید.   فرمانــدار رفســنجان گفت: برخــی از این ســرمایه گــذاری ها 
در آینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری خواهد رســید و بخــش عظیمی از بیــکاران شــاغل خواهند 

. شد
ــف در  ــای مختل ــت ه ــم از ظرفی ــه بتوانی ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان ک وی خاطرنش
شهرســتان اســتفاده کنیــم هــم بــه توســعه و رشــد و شــکوفایی شهرســتان کمــک مــی 
شــود و هــم بــه منابع نفتی کشــور نیــازی نداریــم. مانــوری گفت: بــرای بــه کارگیری ســرمایه 
هــای بخــش خصوصی بایــد موانــع و بروکراســی هــای اداری برطرف شــوند تا ســرمایه گــذاران 
بــا انگیــزه وارد میــدان شــوند.  وی افــزود: نماینــده منتخب مــردم در مجلس شــورای اســامی 
مــی توانــد ایــن موانــع را بــا رایزنــی در مجلــس و وزارت خانــه هــا برطــرف ســازد. در ادامــه این 
نشســت اعتبــار نامه احمــد انارکی محمــدی منتخب مــردم رفســنجان و انــار در دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی بــه وی تقدیــم و از اعضــای هیات نظــارت و بازرســی انتخابــات هفتم 
اســفند 94 در رفســنجان تقدیــر شــد. رفســنجان بــا بیــش از 300 هــزار نفــر جمعیــت در 110 

کیلومتری کرمــان قــرار دارد.

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
اســتان کرمــان از آغــاز برداشــت گنــدم در 
ایــن منطقــه خبــر داد و گفــت: بیــش از 10 درصــد 
افزایــش تولید محصول نســبت به ســال گذشــته 
پیــش بینــی مــی شــود در شــرایطی کــه ســطح 
ــدس   ــت.  مهن ــته اس ــش نداش ــت افزای زیرکش
فرامــرز رســتگاری افــزود: پیــش بینــی می شــود 
بیــش از 120 هــزار تــن محصــول گنــدم از 36 هزار 
ــت  ــان برداش ــوب کرم ــزارع جن ــار م و 500 هکت
ــاورزان  ــول از کش ــن محص ــزار ت ــش از 110 ه و بی
خریــداری شــود. وی تصریــح کــرد: همــه 
ــاورزان  ــدم کش ــد گن ــرای خری ــدات الزم ب تمهی
اندیشــیده شــده و ســال جــاری خریــد گنــدم 20 

درصــد از ســال گذشــته بیشــتر خواهــد بــود.
ــول  ــد محص ــش تولی ــل افزای ــی از عوام وی یک
گنــدم در جنــوب کرمــان را توزیــع بــذر گوهــی 
ــش از  ــرد: بی ــان ک ــت و بی ــل دار دانس ــده لیب ش

پیشرفت 70 درصدی 
ساخت کارخانه 

فروکروم رفسنجان

پیش بینی افزایش 
10 درصدی تولید گندم 

در جنوب کرمان

95 درصــد بــذر گنــدم توزیــع شــده بیــن کشــاورزان بــذر دارای گواهــی بــوده کــه باعــث افزایــش 
تولیــد محصول شــده اســت. مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب اســتان کرمــان گفت: 
۸0 درصــد ســطح زیــر کشــت محصــول گنــدم ایــن منطقــه بــا دســتگاه هــای خطــی کار و مکانیزه 
کامــب انجــام شــده اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 
اســتفاده بهینــه از آب اســت اظهــار کــرد: بیــش از یــک هــزار و 400 هکتــار از ســطوح زیــر کشــت 
کنــدم در جنــوب کرمــان بــا آبیــاری نوار تیپ کشــت شــده کــه ســه برابــر برنامــه اباغــی و 15 برابر 
ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.  مهنــدس رســتگاری گفــت: کشــت با آبیــاری نــوار تیــپ باعث 
افزایــش دو برابــری تولیــد محصــول در هــر هکتــار مــی شــود کــه یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش 
تولیــد گنــدم در منطقــه اســت. وی افــزود: بــا برنامــه ریــزی هــای مــدون تــا پنج ســال آینــده باید 
بیــش از 90 درصــد ســطوح زیــر کشــت بــه آبیــاری نــوار تیــپ مجهــز شــوند. برداشــت گنــدم از 
فروردیــن  مــاه در شهرســتان هــای جنــوب اســتان کرمــان آغــاز می شــود و تــا پایان خــرداد مــاه در 
مناطــق سردســیر ادامــه خواهد داشــت. ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمان هفت شهرســتان 

جیرفــت، عنبرآبــاد، کهنــوج، منوجــان، فاریــاب، قلعــه گنــج و رودبــار جنــوب را زیــر پوشــش دارد.
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ــن  ــادی ای ــژه اقتص ــه وی ــروم در منطق ــه فروک ــداث کارخان ــت: اح ــنجان گف ــدار رفس فرمان
شهرســتان 70 درصــد پیشــرفت فیزیکی دارد. ســید مانــوری در جمــع اعضای هیات نظــارت و 
بازرســی انتخابــات شهرســتان رفســنجان با اشــاره به ایــن که رفســنجان یکی از پیشــتازترین 
شهرســتان هــای اســتان در حــوزه اقتصادی اســت افــزود: بــرای ایجاد ایــن کارخانه که توســط 
ســرمایه گــذار چینــی در حــال ســاخت اســت 700 میلیــارد ریــال هزینــه برآورد شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: با تشــکیل مثلث توســعه اقتصــادی در این شهرســتان ســرمایه هــای بخش 
خصوصــی در راســتای ایجــاد کارخانــه هــا و کارگاه هــای مختلف و احیــای مناطق گردشــگری 
بــه کار گرفتــه شــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن که ســال گذشــته اعتبــارات اســتانی به رفســنجان 
حــدود 150 میلیــارد ریــال جــذب شــد بیــان کــرد: بــا راه انــدازی مثلث توســعه اقتصــادی و به 
کار گیــری ســرمایه هــای مــردم بیــش از 27 هزار میلیــارد ریــال تفاهم نامه ســرمایه گــذاری در 
ایــن شهرســتان بــه امضا رســید.   فرمانــدار رفســنجان گفت: برخــی از این ســرمایه گــذاری ها 
در آینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری خواهد رســید و بخــش عظیمی از بیــکاران شــاغل خواهند 

. شد
ــف در  ــای مختل ــت ه ــم از ظرفی ــه بتوانی ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان ک وی خاطرنش
شهرســتان اســتفاده کنیــم هــم بــه توســعه و رشــد و شــکوفایی شهرســتان کمــک مــی 
شــود و هــم بــه منابع نفتی کشــور نیــازی نداریــم. مانــوری گفت: بــرای بــه کارگیری ســرمایه 
هــای بخــش خصوصی بایــد موانــع و بروکراســی هــای اداری برطرف شــوند تا ســرمایه گــذاران 
بــا انگیــزه وارد میــدان شــوند.  وی افــزود: نماینــده منتخب مــردم در مجلس شــورای اســامی 
مــی توانــد ایــن موانــع را بــا رایزنــی در مجلــس و وزارت خانــه هــا برطــرف ســازد. در ادامــه این 
نشســت اعتبــار نامه احمــد انارکی محمــدی منتخب مــردم رفســنجان و انــار در دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی بــه وی تقدیــم و از اعضــای هیات نظــارت و بازرســی انتخابــات هفتم 
اســفند 94 در رفســنجان تقدیــر شــد. رفســنجان بــا بیــش از 300 هــزار نفــر جمعیــت در 110 

کیلومتری کرمــان قــرار دارد.

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
اســتان کرمــان از آغــاز برداشــت گنــدم در 
ایــن منطقــه خبــر داد و گفــت: بیــش از 10 درصــد 
افزایــش تولید محصول نســبت به ســال گذشــته 
پیــش بینــی مــی شــود در شــرایطی کــه ســطح 
ــدس   ــت.  مهن ــته اس ــش نداش ــت افزای زیرکش
فرامــرز رســتگاری افــزود: پیــش بینــی می شــود 
بیــش از 120 هــزار تــن محصــول گنــدم از 36 هزار 
ــت  ــان برداش ــوب کرم ــزارع جن ــار م و 500 هکت
ــاورزان  ــول از کش ــن محص ــزار ت ــش از 110 ه و بی
خریــداری شــود. وی تصریــح کــرد: همــه 
ــاورزان  ــدم کش ــد گن ــرای خری ــدات الزم ب تمهی
اندیشــیده شــده و ســال جــاری خریــد گنــدم 20 

درصــد از ســال گذشــته بیشــتر خواهــد بــود.
ــول  ــد محص ــش تولی ــل افزای ــی از عوام وی یک
گنــدم در جنــوب کرمــان را توزیــع بــذر گوهــی 
ــش از  ــرد: بی ــان ک ــت و بی ــل دار دانس ــده لیب ش

پیشرفت 70 درصدی 
ساخت کارخانه 

فروکروم رفسنجان

پیش بینی افزایش 
10 درصدی تولید گندم 

در جنوب کرمان

95 درصــد بــذر گنــدم توزیــع شــده بیــن کشــاورزان بــذر دارای گواهــی بــوده کــه باعــث افزایــش 
تولیــد محصول شــده اســت. مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب اســتان کرمــان گفت: 
۸0 درصــد ســطح زیــر کشــت محصــول گنــدم ایــن منطقــه بــا دســتگاه هــای خطــی کار و مکانیزه 
کامــب انجــام شــده اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 
اســتفاده بهینــه از آب اســت اظهــار کــرد: بیــش از یــک هــزار و 400 هکتــار از ســطوح زیــر کشــت 
کنــدم در جنــوب کرمــان بــا آبیــاری نوار تیپ کشــت شــده کــه ســه برابــر برنامــه اباغــی و 15 برابر 
ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.  مهنــدس رســتگاری گفــت: کشــت با آبیــاری نــوار تیــپ باعث 
افزایــش دو برابــری تولیــد محصــول در هــر هکتــار مــی شــود کــه یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش 
تولیــد گنــدم در منطقــه اســت. وی افــزود: بــا برنامــه ریــزی هــای مــدون تــا پنج ســال آینــده باید 
بیــش از 90 درصــد ســطوح زیــر کشــت بــه آبیــاری نــوار تیــپ مجهــز شــوند. برداشــت گنــدم از 
فروردیــن  مــاه در شهرســتان هــای جنــوب اســتان کرمــان آغــاز می شــود و تــا پایان خــرداد مــاه در 
مناطــق سردســیر ادامــه خواهد داشــت. ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمان هفت شهرســتان 

جیرفــت، عنبرآبــاد، کهنــوج، منوجــان، فاریــاب، قلعــه گنــج و رودبــار جنــوب را زیــر پوشــش دارد.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــن  ــادی ای ــژه اقتص ــه وی ــروم در منطق ــه فروک ــداث کارخان ــت: اح ــنجان گف ــدار رفس فرمان
شهرســتان 70 درصــد پیشــرفت فیزیکی دارد. ســید مانــوری در جمــع اعضای هیات نظــارت و 
بازرســی انتخابــات شهرســتان رفســنجان با اشــاره به ایــن که رفســنجان یکی از پیشــتازترین 
شهرســتان هــای اســتان در حــوزه اقتصادی اســت افــزود: بــرای ایجاد ایــن کارخانه که توســط 
ســرمایه گــذار چینــی در حــال ســاخت اســت 700 میلیــارد ریــال هزینــه برآورد شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: با تشــکیل مثلث توســعه اقتصــادی در این شهرســتان ســرمایه هــای بخش 
خصوصــی در راســتای ایجــاد کارخانــه هــا و کارگاه هــای مختلف و احیــای مناطق گردشــگری 
بــه کار گرفتــه شــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن که ســال گذشــته اعتبــارات اســتانی به رفســنجان 
حــدود 150 میلیــارد ریــال جــذب شــد بیــان کــرد: بــا راه انــدازی مثلث توســعه اقتصــادی و به 
کار گیــری ســرمایه هــای مــردم بیــش از 27 هزار میلیــارد ریــال تفاهم نامه ســرمایه گــذاری در 
ایــن شهرســتان بــه امضا رســید.   فرمانــدار رفســنجان گفت: برخــی از این ســرمایه گــذاری ها 
در آینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری خواهد رســید و بخــش عظیمی از بیــکاران شــاغل خواهند 

. شد
ــف در  ــای مختل ــت ه ــم از ظرفی ــه بتوانی ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان ک وی خاطرنش
شهرســتان اســتفاده کنیــم هــم بــه توســعه و رشــد و شــکوفایی شهرســتان کمــک مــی 
شــود و هــم بــه منابع نفتی کشــور نیــازی نداریــم. مانــوری گفت: بــرای بــه کارگیری ســرمایه 
هــای بخــش خصوصی بایــد موانــع و بروکراســی هــای اداری برطرف شــوند تا ســرمایه گــذاران 
بــا انگیــزه وارد میــدان شــوند.  وی افــزود: نماینــده منتخب مــردم در مجلس شــورای اســامی 
مــی توانــد ایــن موانــع را بــا رایزنــی در مجلــس و وزارت خانــه هــا برطــرف ســازد. در ادامــه این 
نشســت اعتبــار نامه احمــد انارکی محمــدی منتخب مــردم رفســنجان و انــار در دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی بــه وی تقدیــم و از اعضــای هیات نظــارت و بازرســی انتخابــات هفتم 
اســفند 94 در رفســنجان تقدیــر شــد. رفســنجان بــا بیــش از 300 هــزار نفــر جمعیــت در 110 

کیلومتری کرمــان قــرار دارد.

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
اســتان کرمــان از آغــاز برداشــت گنــدم در 
ایــن منطقــه خبــر داد و گفــت: بیــش از 10 درصــد 
افزایــش تولید محصول نســبت به ســال گذشــته 
پیــش بینــی مــی شــود در شــرایطی کــه ســطح 
ــدس   ــت.  مهن ــته اس ــش نداش ــت افزای زیرکش
فرامــرز رســتگاری افــزود: پیــش بینــی می شــود 
بیــش از 120 هــزار تــن محصــول گنــدم از 36 هزار 
ــت  ــان برداش ــوب کرم ــزارع جن ــار م و 500 هکت
ــاورزان  ــول از کش ــن محص ــزار ت ــش از 110 ه و بی
خریــداری شــود. وی تصریــح کــرد: همــه 
ــاورزان  ــدم کش ــد گن ــرای خری ــدات الزم ب تمهی
اندیشــیده شــده و ســال جــاری خریــد گنــدم 20 

درصــد از ســال گذشــته بیشــتر خواهــد بــود.
ــول  ــد محص ــش تولی ــل افزای ــی از عوام وی یک
گنــدم در جنــوب کرمــان را توزیــع بــذر گوهــی 
ــش از  ــرد: بی ــان ک ــت و بی ــل دار دانس ــده لیب ش

پیشرفت 70 درصدی 
ساخت کارخانه 

فروکروم رفسنجان

پیش بینی افزایش 
10 درصدی تولید گندم 

در جنوب کرمان

95 درصــد بــذر گنــدم توزیــع شــده بیــن کشــاورزان بــذر دارای گواهــی بــوده کــه باعــث افزایــش 
تولیــد محصول شــده اســت. مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب اســتان کرمــان گفت: 
۸0 درصــد ســطح زیــر کشــت محصــول گنــدم ایــن منطقــه بــا دســتگاه هــای خطــی کار و مکانیزه 
کامــب انجــام شــده اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 
اســتفاده بهینــه از آب اســت اظهــار کــرد: بیــش از یــک هــزار و 400 هکتــار از ســطوح زیــر کشــت 
کنــدم در جنــوب کرمــان بــا آبیــاری نوار تیپ کشــت شــده کــه ســه برابــر برنامــه اباغــی و 15 برابر 
ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.  مهنــدس رســتگاری گفــت: کشــت با آبیــاری نــوار تیــپ باعث 
افزایــش دو برابــری تولیــد محصــول در هــر هکتــار مــی شــود کــه یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش 
تولیــد گنــدم در منطقــه اســت. وی افــزود: بــا برنامــه ریــزی هــای مــدون تــا پنج ســال آینــده باید 
بیــش از 90 درصــد ســطوح زیــر کشــت بــه آبیــاری نــوار تیــپ مجهــز شــوند. برداشــت گنــدم از 
فروردیــن  مــاه در شهرســتان هــای جنــوب اســتان کرمــان آغــاز می شــود و تــا پایان خــرداد مــاه در 
مناطــق سردســیر ادامــه خواهد داشــت. ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمان هفت شهرســتان 

جیرفــت، عنبرآبــاد، کهنــوج، منوجــان، فاریــاب، قلعــه گنــج و رودبــار جنــوب را زیــر پوشــش دارد.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــن  ــادی ای ــژه اقتص ــه وی ــروم در منطق ــه فروک ــداث کارخان ــت: اح ــنجان گف ــدار رفس فرمان
شهرســتان 70 درصــد پیشــرفت فیزیکی دارد. ســید مانــوری در جمــع اعضای هیات نظــارت و 
بازرســی انتخابــات شهرســتان رفســنجان با اشــاره به ایــن که رفســنجان یکی از پیشــتازترین 
شهرســتان هــای اســتان در حــوزه اقتصادی اســت افــزود: بــرای ایجاد ایــن کارخانه که توســط 
ســرمایه گــذار چینــی در حــال ســاخت اســت 700 میلیــارد ریــال هزینــه برآورد شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: با تشــکیل مثلث توســعه اقتصــادی در این شهرســتان ســرمایه هــای بخش 
خصوصــی در راســتای ایجــاد کارخانــه هــا و کارگاه هــای مختلف و احیــای مناطق گردشــگری 
بــه کار گرفتــه شــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن که ســال گذشــته اعتبــارات اســتانی به رفســنجان 
حــدود 150 میلیــارد ریــال جــذب شــد بیــان کــرد: بــا راه انــدازی مثلث توســعه اقتصــادی و به 
کار گیــری ســرمایه هــای مــردم بیــش از 27 هزار میلیــارد ریــال تفاهم نامه ســرمایه گــذاری در 
ایــن شهرســتان بــه امضا رســید.   فرمانــدار رفســنجان گفت: برخــی از این ســرمایه گــذاری ها 
در آینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری خواهد رســید و بخــش عظیمی از بیــکاران شــاغل خواهند 

. شد
ــف در  ــای مختل ــت ه ــم از ظرفی ــه بتوانی ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان ک وی خاطرنش
شهرســتان اســتفاده کنیــم هــم بــه توســعه و رشــد و شــکوفایی شهرســتان کمــک مــی 
شــود و هــم بــه منابع نفتی کشــور نیــازی نداریــم. مانــوری گفت: بــرای بــه کارگیری ســرمایه 
هــای بخــش خصوصی بایــد موانــع و بروکراســی هــای اداری برطرف شــوند تا ســرمایه گــذاران 
بــا انگیــزه وارد میــدان شــوند.  وی افــزود: نماینــده منتخب مــردم در مجلس شــورای اســامی 
مــی توانــد ایــن موانــع را بــا رایزنــی در مجلــس و وزارت خانــه هــا برطــرف ســازد. در ادامــه این 
نشســت اعتبــار نامه احمــد انارکی محمــدی منتخب مــردم رفســنجان و انــار در دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی بــه وی تقدیــم و از اعضــای هیات نظــارت و بازرســی انتخابــات هفتم 
اســفند 94 در رفســنجان تقدیــر شــد. رفســنجان بــا بیــش از 300 هــزار نفــر جمعیــت در 110 

کیلومتری کرمــان قــرار دارد.

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
اســتان کرمــان از آغــاز برداشــت گنــدم در 
ایــن منطقــه خبــر داد و گفــت: بیــش از 10 درصــد 
افزایــش تولید محصول نســبت به ســال گذشــته 
پیــش بینــی مــی شــود در شــرایطی کــه ســطح 
ــدس   ــت.  مهن ــته اس ــش نداش ــت افزای زیرکش
فرامــرز رســتگاری افــزود: پیــش بینــی می شــود 
بیــش از 120 هــزار تــن محصــول گنــدم از 36 هزار 
ــت  ــان برداش ــوب کرم ــزارع جن ــار م و 500 هکت
ــاورزان  ــول از کش ــن محص ــزار ت ــش از 110 ه و بی
خریــداری شــود. وی تصریــح کــرد: همــه 
ــاورزان  ــدم کش ــد گن ــرای خری ــدات الزم ب تمهی
اندیشــیده شــده و ســال جــاری خریــد گنــدم 20 

درصــد از ســال گذشــته بیشــتر خواهــد بــود.
ــول  ــد محص ــش تولی ــل افزای ــی از عوام وی یک
گنــدم در جنــوب کرمــان را توزیــع بــذر گوهــی 
ــش از  ــرد: بی ــان ک ــت و بی ــل دار دانس ــده لیب ش

پیشرفت 70 درصدی 
ساخت کارخانه 

فروکروم رفسنجان

پیش بینی افزایش 
10 درصدی تولید گندم 

در جنوب کرمان

95 درصــد بــذر گنــدم توزیــع شــده بیــن کشــاورزان بــذر دارای گواهــی بــوده کــه باعــث افزایــش 
تولیــد محصول شــده اســت. مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب اســتان کرمــان گفت: 
۸0 درصــد ســطح زیــر کشــت محصــول گنــدم ایــن منطقــه بــا دســتگاه هــای خطــی کار و مکانیزه 
کامــب انجــام شــده اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی 
اســتفاده بهینــه از آب اســت اظهــار کــرد: بیــش از یــک هــزار و 400 هکتــار از ســطوح زیــر کشــت 
کنــدم در جنــوب کرمــان بــا آبیــاری نوار تیپ کشــت شــده کــه ســه برابــر برنامــه اباغــی و 15 برابر 
ســال گذشــته رشــد داشــته اســت.  مهنــدس رســتگاری گفــت: کشــت با آبیــاری نــوار تیــپ باعث 
افزایــش دو برابــری تولیــد محصــول در هــر هکتــار مــی شــود کــه یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش 
تولیــد گنــدم در منطقــه اســت. وی افــزود: بــا برنامــه ریــزی هــای مــدون تــا پنج ســال آینــده باید 
بیــش از 90 درصــد ســطوح زیــر کشــت بــه آبیــاری نــوار تیــپ مجهــز شــوند. برداشــت گنــدم از 
فروردیــن  مــاه در شهرســتان هــای جنــوب اســتان کرمــان آغــاز می شــود و تــا پایان خــرداد مــاه در 
مناطــق سردســیر ادامــه خواهد داشــت. ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمان هفت شهرســتان 

جیرفــت، عنبرآبــاد، کهنــوج، منوجــان، فاریــاب، قلعــه گنــج و رودبــار جنــوب را زیــر پوشــش دارد.
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معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: ترکیبــات ژنتیکــی 
جدیــد گوســفند در راســتای تولیــد نژادهــای دوقلــوزا و اصــاح شــده در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
شــود.  مهنــدس علــی باقــری افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســاله و شــروع آن در ســال جاری بــوده و 
حجــم عملیــات بــا اعتبــارات دولتــی تعــداد 400 راس و طبــق برنامــه ریــزی بعمــل آمــده با حضــور بخش 
خصوصــی بــه حــدود 2 هــزار راس خواهــد رســید. وی بیــان کــرد: نتایــج حاصــل از اجــرای این پــروژه در 
ســال پنجــم و ششــم پــس از تاییــد پتانســیل های تولیــد و ژنتیکــی و انــدازه موثــر جمعیت مربــوط قابل 
توزیــع خواهــد بــود و در نهایــت بــا اجــرای آن شــاهد افزایــش تولید گوشــت قرمز گوســفندی در اســتان 
خواهیــم بــود.  وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، افزایــش بهــره وری و اقتصــادی کــردن حرفــه 
پــرورش گوســفند در ســامانه پــرورش غیــر مرتعــی از طریــق افزایــش چنــد قلوزایــی 
مــی باشــد.  معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه بهبــود صفــات مــادری گوســفندان ادامــه داد: افزایــش تولید شــیر مــورد نیاز 
بــره هــا و ســرعت رشــد و ضریــب تبدیــل مناســب، افزایــش تولید مثــل در طول ســال 
بــرای تحقــق حداقــل ســه بــره در ســال، بهبــود کیفیــت الشــه از طریق کاهــش چربی 
و بهبــود بازدهــی وزن الشــه بــه وزن زنــده از دیگر اهــداف این طــرح اســت.  وی گفت: در 
اجــرای ایــن پــروژه از گوســفند بومــی پایــه مــادری و از اســپرم گوســفندان نژادهــای پر 
بــازده خارجــی ›رومانــف‹ بــه عنــوان پایــه پــدری اســتفاده شــده اســت.  باقری افــزود: 
گوســفند ›رومانــف‹ از نژادهــای چنــد قلوزاســت کــه عــاوه بــر آن به دلیــل خصوصیاتی 
چــون فحلــی خــارج فصــل، ســن بلــوغ پاییــن و از همــه مهمتــر حــس مــادری خیلــی 
قــوی از نژادهــای مطــرح در جهــان مــی باشــد. وی برخــی از برنامــه هــای آتــی ایــن 
معاونــت را برشــمرد و عنــوان کــرد: برنامــه شــاخص مــا تعریــف و اجــرای طــرح هــای 
متناســب بــا اســتان و مســائل مرتبــط بــا تغذیــه، مدیریــت دام و اصــاح نــژاد اعــم از 
گوســفند و بــز، گاو و طیــور اســت کــه الزمــه اجــرای آن بهــره گیــری از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. مهنــدس باقــری بیــان کــرد: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا 
تعامــل و در نظــر گرفتــن منافــع متقابــل بتوانیــم بــا مــد نظــر قــرار دادن تصــدی گری 
بخــش خصوصــی، پــروژه هــای اساســی و مرتبط بــا نیــاز اســتان را کــه در بطــن آن زیر 
پــروژه هــای متعــددی نیــز قابــل تعریــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی و نظــرات و تجربیــات علمــی کارشناســان اجــرا کنیم.

ایجاد ترکیبات ژنتیکی 
جدید گوسفند 

در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 237 محیــط بــان و حافظ 
محیــط زیســت 13 فروردین امســال همــراه بــا مــردم در این اســتان فعالیــت دارند. 
محمــود صفــرزاده افــزود: گشــت هــای حفاظــت محیــط زیســت کرمان بــه صورت 
ویــژه کار بازرســی و کنتــرل محیــط زیســت را 13 فروردیــن در ایــن اســتان بر عهده 
دارنــد. وی بیــان کــرد: 14 ســازمان مــردم نهــاد محیــط زیســت نیــز بــه صــورت 
فعــال بــا میانگیــن 100 تــا 150 نفــر عضــو فعالیــت می کننــد.  وی بــه مــردم توصیه 
کــرد در روز طبیعــت از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان، کنــدن پوســت درختان و 
یــادگاری نوشــتن بــر روی آنهــا خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: گردشــگران طبیعت از روشــن کــردن آتــش در مــکان هایی 
کــه پوشــش گیاهــی دارد خــودداری و قبــل از تــرک منطقــه از خاموش شــدن آتش 
اطمینــان حاصــل کننــد. وی با اشــاره بــه اینکه در فصــل زایــش حیات وحــش قرار 
داریــم عنوان کرد: طبیعــت گــردان از آزار و اذیت حیوانــات خودداری کننــد. صفرزاده 

بــا اشــاره به ممنوعیــت شــکار در فصل بهــار افــزود: هیچ مجوز شــکاری 
در ایــن فصــل صــادر نشــده اســت و مامــوران حفاظــت محیط زیســت با 
افــرادی کــه در فصــل بهــار و روز طبیعــت اقدام به شــکار حیوانــات کنند 
بــه شــدت برخــورد مــی کننــد. وی بــه پیشــینه 13 فروردین بــه عنوان 
روز طبیعــت اشــاره و تصریــح کــرد: ایرانیــان نــوروز را بــه عنوان جشــن 
آفرینــش، آغــاز هســتی و زایــش طبیعت مــی شناســند. وی با اشــاره به 
اینکــه خلــق نــوآوری از ویژگــی هــای شــاخص بهار اســت تصریــح کرد: 
نیــاز روحــی و روانی انســان بــه تفریــح و گشــت و گــذار در طبیعت یکی 
از نیازهــای ضــروری انســان بــوده و خواهد بــود. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد: مــردم از رهــا کــردن پســماند و زبالــه 
هــا در طبیعــت خــودداری کننــد. وی گفــت: تاکنــون بیــش از یــک هزار 
و 350 گونــه گیاهــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و شناســایی شــده که 
30۸ گونــه از ایــن تعــداد معــادل 24.4 درصــد شــامل گونــه هــای دارویی 
و اســانس دار بــوده و بیــش از 10 درصــد آن شــامل گونــه هــای نــادر یــا در معــرض 
خطــر انقــراض اســت. صفــرزاده خاطرنشــان کــرد: تخریــب محیط زیســت بشــر را 
در آینــده نــه چنــدان دور دچــار معضــات و مشــکات عدیــده ای چون ناپایــداری 
زیســتی مــی کنــد. وی افــزود: اســتان کرمــان زیســتگاه 21۸ گونــه از پرنــدگان، 47 
گونــه از پســتانداران، 4۸ گونــه از خزنــدگان، 15 گونــه از آبزیــان آب هــای داخلــی و 
شــش گونــه از دو زیســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان 
گفــت: وجــود 69 گونــه پرنده آبــزی، 27 گونــه پرنده شــکاری و 122 گونه خشــکیزی 
در اســتان کرمــان بــه ثبــت رســیده اســت. وی اظهــار کــرد: 10 درصــد از گونــه های 
پرنــدگان و پنــج درصــد از گونــه هــای پســتانداران کرمــان در معرض خطــر انقراض 
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معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: ترکیبــات ژنتیکــی 
جدیــد گوســفند در راســتای تولیــد نژادهــای دوقلــوزا و اصــاح شــده در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
شــود.  مهنــدس علــی باقــری افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســاله و شــروع آن در ســال جاری بــوده و 
حجــم عملیــات بــا اعتبــارات دولتــی تعــداد 400 راس و طبــق برنامــه ریــزی بعمــل آمــده با حضــور بخش 
خصوصــی بــه حــدود 2 هــزار راس خواهــد رســید. وی بیــان کــرد: نتایــج حاصــل از اجــرای این پــروژه در 
ســال پنجــم و ششــم پــس از تاییــد پتانســیل های تولیــد و ژنتیکــی و انــدازه موثــر جمعیت مربــوط قابل 
توزیــع خواهــد بــود و در نهایــت بــا اجــرای آن شــاهد افزایــش تولید گوشــت قرمز گوســفندی در اســتان 
خواهیــم بــود.  وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، افزایــش بهــره وری و اقتصــادی کــردن حرفــه 
پــرورش گوســفند در ســامانه پــرورش غیــر مرتعــی از طریــق افزایــش چنــد قلوزایــی 
مــی باشــد.  معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه بهبــود صفــات مــادری گوســفندان ادامــه داد: افزایــش تولید شــیر مــورد نیاز 
بــره هــا و ســرعت رشــد و ضریــب تبدیــل مناســب، افزایــش تولید مثــل در طول ســال 
بــرای تحقــق حداقــل ســه بــره در ســال، بهبــود کیفیــت الشــه از طریق کاهــش چربی 
و بهبــود بازدهــی وزن الشــه بــه وزن زنــده از دیگر اهــداف این طــرح اســت.  وی گفت: در 
اجــرای ایــن پــروژه از گوســفند بومــی پایــه مــادری و از اســپرم گوســفندان نژادهــای پر 
بــازده خارجــی ›رومانــف‹ بــه عنــوان پایــه پــدری اســتفاده شــده اســت.  باقری افــزود: 
گوســفند ›رومانــف‹ از نژادهــای چنــد قلوزاســت کــه عــاوه بــر آن به دلیــل خصوصیاتی 
چــون فحلــی خــارج فصــل، ســن بلــوغ پاییــن و از همــه مهمتــر حــس مــادری خیلــی 
قــوی از نژادهــای مطــرح در جهــان مــی باشــد. وی برخــی از برنامــه هــای آتــی ایــن 
معاونــت را برشــمرد و عنــوان کــرد: برنامــه شــاخص مــا تعریــف و اجــرای طــرح هــای 
متناســب بــا اســتان و مســائل مرتبــط بــا تغذیــه، مدیریــت دام و اصــاح نــژاد اعــم از 
گوســفند و بــز، گاو و طیــور اســت کــه الزمــه اجــرای آن بهــره گیــری از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. مهنــدس باقــری بیــان کــرد: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا 
تعامــل و در نظــر گرفتــن منافــع متقابــل بتوانیــم بــا مــد نظــر قــرار دادن تصــدی گری 
بخــش خصوصــی، پــروژه هــای اساســی و مرتبط بــا نیــاز اســتان را کــه در بطــن آن زیر 
پــروژه هــای متعــددی نیــز قابــل تعریــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی و نظــرات و تجربیــات علمــی کارشناســان اجــرا کنیم.

ایجاد ترکیبات ژنتیکی 
جدید گوسفند 

در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 237 محیــط بــان و حافظ 
محیــط زیســت 13 فروردین امســال همــراه بــا مــردم در این اســتان فعالیــت دارند. 
محمــود صفــرزاده افــزود: گشــت هــای حفاظــت محیــط زیســت کرمان بــه صورت 
ویــژه کار بازرســی و کنتــرل محیــط زیســت را 13 فروردیــن در ایــن اســتان بر عهده 
دارنــد. وی بیــان کــرد: 14 ســازمان مــردم نهــاد محیــط زیســت نیــز بــه صــورت 
فعــال بــا میانگیــن 100 تــا 150 نفــر عضــو فعالیــت می کننــد.  وی بــه مــردم توصیه 
کــرد در روز طبیعــت از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان، کنــدن پوســت درختان و 
یــادگاری نوشــتن بــر روی آنهــا خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: گردشــگران طبیعت از روشــن کــردن آتــش در مــکان هایی 
کــه پوشــش گیاهــی دارد خــودداری و قبــل از تــرک منطقــه از خاموش شــدن آتش 
اطمینــان حاصــل کننــد. وی با اشــاره بــه اینکه در فصــل زایــش حیات وحــش قرار 
داریــم عنوان کرد: طبیعــت گــردان از آزار و اذیت حیوانــات خودداری کننــد. صفرزاده 

بــا اشــاره به ممنوعیــت شــکار در فصل بهــار افــزود: هیچ مجوز شــکاری 
در ایــن فصــل صــادر نشــده اســت و مامــوران حفاظــت محیط زیســت با 
افــرادی کــه در فصــل بهــار و روز طبیعــت اقدام به شــکار حیوانــات کنند 
بــه شــدت برخــورد مــی کننــد. وی بــه پیشــینه 13 فروردین بــه عنوان 
روز طبیعــت اشــاره و تصریــح کــرد: ایرانیــان نــوروز را بــه عنوان جشــن 
آفرینــش، آغــاز هســتی و زایــش طبیعت مــی شناســند. وی با اشــاره به 
اینکــه خلــق نــوآوری از ویژگــی هــای شــاخص بهار اســت تصریــح کرد: 
نیــاز روحــی و روانی انســان بــه تفریــح و گشــت و گــذار در طبیعت یکی 
از نیازهــای ضــروری انســان بــوده و خواهد بــود. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد: مــردم از رهــا کــردن پســماند و زبالــه 
هــا در طبیعــت خــودداری کننــد. وی گفــت: تاکنــون بیــش از یــک هزار 
و 350 گونــه گیاهــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و شناســایی شــده که 
30۸ گونــه از ایــن تعــداد معــادل 24.4 درصــد شــامل گونــه هــای دارویی 
و اســانس دار بــوده و بیــش از 10 درصــد آن شــامل گونــه هــای نــادر یــا در معــرض 
خطــر انقــراض اســت. صفــرزاده خاطرنشــان کــرد: تخریــب محیط زیســت بشــر را 
در آینــده نــه چنــدان دور دچــار معضــات و مشــکات عدیــده ای چون ناپایــداری 
زیســتی مــی کنــد. وی افــزود: اســتان کرمــان زیســتگاه 21۸ گونــه از پرنــدگان، 47 
گونــه از پســتانداران، 4۸ گونــه از خزنــدگان، 15 گونــه از آبزیــان آب هــای داخلــی و 
شــش گونــه از دو زیســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان 
گفــت: وجــود 69 گونــه پرنده آبــزی، 27 گونــه پرنده شــکاری و 122 گونه خشــکیزی 
در اســتان کرمــان بــه ثبــت رســیده اســت. وی اظهــار کــرد: 10 درصــد از گونــه های 
پرنــدگان و پنــج درصــد از گونــه هــای پســتانداران کرمــان در معرض خطــر انقراض 
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معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: ترکیبــات ژنتیکــی 
جدیــد گوســفند در راســتای تولیــد نژادهــای دوقلــوزا و اصــاح شــده در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
شــود.  مهنــدس علــی باقــری افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســاله و شــروع آن در ســال جاری بــوده و 
حجــم عملیــات بــا اعتبــارات دولتــی تعــداد 400 راس و طبــق برنامــه ریــزی بعمــل آمــده با حضــور بخش 
خصوصــی بــه حــدود 2 هــزار راس خواهــد رســید. وی بیــان کــرد: نتایــج حاصــل از اجــرای این پــروژه در 
ســال پنجــم و ششــم پــس از تاییــد پتانســیل های تولیــد و ژنتیکــی و انــدازه موثــر جمعیت مربــوط قابل 
توزیــع خواهــد بــود و در نهایــت بــا اجــرای آن شــاهد افزایــش تولید گوشــت قرمز گوســفندی در اســتان 
خواهیــم بــود.  وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، افزایــش بهــره وری و اقتصــادی کــردن حرفــه 
پــرورش گوســفند در ســامانه پــرورش غیــر مرتعــی از طریــق افزایــش چنــد قلوزایــی 
مــی باشــد.  معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه بهبــود صفــات مــادری گوســفندان ادامــه داد: افزایــش تولید شــیر مــورد نیاز 
بــره هــا و ســرعت رشــد و ضریــب تبدیــل مناســب، افزایــش تولید مثــل در طول ســال 
بــرای تحقــق حداقــل ســه بــره در ســال، بهبــود کیفیــت الشــه از طریق کاهــش چربی 
و بهبــود بازدهــی وزن الشــه بــه وزن زنــده از دیگر اهــداف این طــرح اســت.  وی گفت: در 
اجــرای ایــن پــروژه از گوســفند بومــی پایــه مــادری و از اســپرم گوســفندان نژادهــای پر 
بــازده خارجــی ›رومانــف‹ بــه عنــوان پایــه پــدری اســتفاده شــده اســت.  باقری افــزود: 
گوســفند ›رومانــف‹ از نژادهــای چنــد قلوزاســت کــه عــاوه بــر آن به دلیــل خصوصیاتی 
چــون فحلــی خــارج فصــل، ســن بلــوغ پاییــن و از همــه مهمتــر حــس مــادری خیلــی 
قــوی از نژادهــای مطــرح در جهــان مــی باشــد. وی برخــی از برنامــه هــای آتــی ایــن 
معاونــت را برشــمرد و عنــوان کــرد: برنامــه شــاخص مــا تعریــف و اجــرای طــرح هــای 
متناســب بــا اســتان و مســائل مرتبــط بــا تغذیــه، مدیریــت دام و اصــاح نــژاد اعــم از 
گوســفند و بــز، گاو و طیــور اســت کــه الزمــه اجــرای آن بهــره گیــری از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. مهنــدس باقــری بیــان کــرد: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا 
تعامــل و در نظــر گرفتــن منافــع متقابــل بتوانیــم بــا مــد نظــر قــرار دادن تصــدی گری 
بخــش خصوصــی، پــروژه هــای اساســی و مرتبط بــا نیــاز اســتان را کــه در بطــن آن زیر 
پــروژه هــای متعــددی نیــز قابــل تعریــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی و نظــرات و تجربیــات علمــی کارشناســان اجــرا کنیم.

ایجاد ترکیبات ژنتیکی 
جدید گوسفند 

در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 237 محیــط بــان و حافظ 
محیــط زیســت 13 فروردین امســال همــراه بــا مــردم در این اســتان فعالیــت دارند. 
محمــود صفــرزاده افــزود: گشــت هــای حفاظــت محیــط زیســت کرمان بــه صورت 
ویــژه کار بازرســی و کنتــرل محیــط زیســت را 13 فروردیــن در ایــن اســتان بر عهده 
دارنــد. وی بیــان کــرد: 14 ســازمان مــردم نهــاد محیــط زیســت نیــز بــه صــورت 
فعــال بــا میانگیــن 100 تــا 150 نفــر عضــو فعالیــت می کننــد.  وی بــه مــردم توصیه 
کــرد در روز طبیعــت از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان، کنــدن پوســت درختان و 
یــادگاری نوشــتن بــر روی آنهــا خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: گردشــگران طبیعت از روشــن کــردن آتــش در مــکان هایی 
کــه پوشــش گیاهــی دارد خــودداری و قبــل از تــرک منطقــه از خاموش شــدن آتش 
اطمینــان حاصــل کننــد. وی با اشــاره بــه اینکه در فصــل زایــش حیات وحــش قرار 
داریــم عنوان کرد: طبیعــت گــردان از آزار و اذیت حیوانــات خودداری کننــد. صفرزاده 

بــا اشــاره به ممنوعیــت شــکار در فصل بهــار افــزود: هیچ مجوز شــکاری 
در ایــن فصــل صــادر نشــده اســت و مامــوران حفاظــت محیط زیســت با 
افــرادی کــه در فصــل بهــار و روز طبیعــت اقدام به شــکار حیوانــات کنند 
بــه شــدت برخــورد مــی کننــد. وی بــه پیشــینه 13 فروردین بــه عنوان 
روز طبیعــت اشــاره و تصریــح کــرد: ایرانیــان نــوروز را بــه عنوان جشــن 
آفرینــش، آغــاز هســتی و زایــش طبیعت مــی شناســند. وی با اشــاره به 
اینکــه خلــق نــوآوری از ویژگــی هــای شــاخص بهار اســت تصریــح کرد: 
نیــاز روحــی و روانی انســان بــه تفریــح و گشــت و گــذار در طبیعت یکی 
از نیازهــای ضــروری انســان بــوده و خواهد بــود. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد: مــردم از رهــا کــردن پســماند و زبالــه 
هــا در طبیعــت خــودداری کننــد. وی گفــت: تاکنــون بیــش از یــک هزار 
و 350 گونــه گیاهــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و شناســایی شــده که 
30۸ گونــه از ایــن تعــداد معــادل 24.4 درصــد شــامل گونــه هــای دارویی 
و اســانس دار بــوده و بیــش از 10 درصــد آن شــامل گونــه هــای نــادر یــا در معــرض 
خطــر انقــراض اســت. صفــرزاده خاطرنشــان کــرد: تخریــب محیط زیســت بشــر را 
در آینــده نــه چنــدان دور دچــار معضــات و مشــکات عدیــده ای چون ناپایــداری 
زیســتی مــی کنــد. وی افــزود: اســتان کرمــان زیســتگاه 21۸ گونــه از پرنــدگان، 47 
گونــه از پســتانداران، 4۸ گونــه از خزنــدگان، 15 گونــه از آبزیــان آب هــای داخلــی و 
شــش گونــه از دو زیســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان 
گفــت: وجــود 69 گونــه پرنده آبــزی، 27 گونــه پرنده شــکاری و 122 گونه خشــکیزی 
در اســتان کرمــان بــه ثبــت رســیده اســت. وی اظهــار کــرد: 10 درصــد از گونــه های 
پرنــدگان و پنــج درصــد از گونــه هــای پســتانداران کرمــان در معرض خطــر انقراض 
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معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: ترکیبــات ژنتیکــی 
جدیــد گوســفند در راســتای تولیــد نژادهــای دوقلــوزا و اصــاح شــده در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
شــود.  مهنــدس علــی باقــری افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســاله و شــروع آن در ســال جاری بــوده و 
حجــم عملیــات بــا اعتبــارات دولتــی تعــداد 400 راس و طبــق برنامــه ریــزی بعمــل آمــده با حضــور بخش 
خصوصــی بــه حــدود 2 هــزار راس خواهــد رســید. وی بیــان کــرد: نتایــج حاصــل از اجــرای این پــروژه در 
ســال پنجــم و ششــم پــس از تاییــد پتانســیل های تولیــد و ژنتیکــی و انــدازه موثــر جمعیت مربــوط قابل 
توزیــع خواهــد بــود و در نهایــت بــا اجــرای آن شــاهد افزایــش تولید گوشــت قرمز گوســفندی در اســتان 
خواهیــم بــود.  وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، افزایــش بهــره وری و اقتصــادی کــردن حرفــه 
پــرورش گوســفند در ســامانه پــرورش غیــر مرتعــی از طریــق افزایــش چنــد قلوزایــی 
مــی باشــد.  معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه بهبــود صفــات مــادری گوســفندان ادامــه داد: افزایــش تولید شــیر مــورد نیاز 
بــره هــا و ســرعت رشــد و ضریــب تبدیــل مناســب، افزایــش تولید مثــل در طول ســال 
بــرای تحقــق حداقــل ســه بــره در ســال، بهبــود کیفیــت الشــه از طریق کاهــش چربی 
و بهبــود بازدهــی وزن الشــه بــه وزن زنــده از دیگر اهــداف این طــرح اســت.  وی گفت: در 
اجــرای ایــن پــروژه از گوســفند بومــی پایــه مــادری و از اســپرم گوســفندان نژادهــای پر 
بــازده خارجــی ›رومانــف‹ بــه عنــوان پایــه پــدری اســتفاده شــده اســت.  باقری افــزود: 
گوســفند ›رومانــف‹ از نژادهــای چنــد قلوزاســت کــه عــاوه بــر آن به دلیــل خصوصیاتی 
چــون فحلــی خــارج فصــل، ســن بلــوغ پاییــن و از همــه مهمتــر حــس مــادری خیلــی 
قــوی از نژادهــای مطــرح در جهــان مــی باشــد. وی برخــی از برنامــه هــای آتــی ایــن 
معاونــت را برشــمرد و عنــوان کــرد: برنامــه شــاخص مــا تعریــف و اجــرای طــرح هــای 
متناســب بــا اســتان و مســائل مرتبــط بــا تغذیــه، مدیریــت دام و اصــاح نــژاد اعــم از 
گوســفند و بــز، گاو و طیــور اســت کــه الزمــه اجــرای آن بهــره گیــری از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. مهنــدس باقــری بیــان کــرد: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا 
تعامــل و در نظــر گرفتــن منافــع متقابــل بتوانیــم بــا مــد نظــر قــرار دادن تصــدی گری 
بخــش خصوصــی، پــروژه هــای اساســی و مرتبط بــا نیــاز اســتان را کــه در بطــن آن زیر 
پــروژه هــای متعــددی نیــز قابــل تعریــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی و نظــرات و تجربیــات علمــی کارشناســان اجــرا کنیم.

ایجاد ترکیبات ژنتیکی 
جدید گوسفند 

در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 237 محیــط بــان و حافظ 
محیــط زیســت 13 فروردین امســال همــراه بــا مــردم در این اســتان فعالیــت دارند. 
محمــود صفــرزاده افــزود: گشــت هــای حفاظــت محیــط زیســت کرمان بــه صورت 
ویــژه کار بازرســی و کنتــرل محیــط زیســت را 13 فروردیــن در ایــن اســتان بر عهده 
دارنــد. وی بیــان کــرد: 14 ســازمان مــردم نهــاد محیــط زیســت نیــز بــه صــورت 
فعــال بــا میانگیــن 100 تــا 150 نفــر عضــو فعالیــت می کننــد.  وی بــه مــردم توصیه 
کــرد در روز طبیعــت از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان، کنــدن پوســت درختان و 
یــادگاری نوشــتن بــر روی آنهــا خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: گردشــگران طبیعت از روشــن کــردن آتــش در مــکان هایی 
کــه پوشــش گیاهــی دارد خــودداری و قبــل از تــرک منطقــه از خاموش شــدن آتش 
اطمینــان حاصــل کننــد. وی با اشــاره بــه اینکه در فصــل زایــش حیات وحــش قرار 
داریــم عنوان کرد: طبیعــت گــردان از آزار و اذیت حیوانــات خودداری کننــد. صفرزاده 

بــا اشــاره به ممنوعیــت شــکار در فصل بهــار افــزود: هیچ مجوز شــکاری 
در ایــن فصــل صــادر نشــده اســت و مامــوران حفاظــت محیط زیســت با 
افــرادی کــه در فصــل بهــار و روز طبیعــت اقدام به شــکار حیوانــات کنند 
بــه شــدت برخــورد مــی کننــد. وی بــه پیشــینه 13 فروردین بــه عنوان 
روز طبیعــت اشــاره و تصریــح کــرد: ایرانیــان نــوروز را بــه عنوان جشــن 
آفرینــش، آغــاز هســتی و زایــش طبیعت مــی شناســند. وی با اشــاره به 
اینکــه خلــق نــوآوری از ویژگــی هــای شــاخص بهار اســت تصریــح کرد: 
نیــاز روحــی و روانی انســان بــه تفریــح و گشــت و گــذار در طبیعت یکی 
از نیازهــای ضــروری انســان بــوده و خواهد بــود. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد: مــردم از رهــا کــردن پســماند و زبالــه 
هــا در طبیعــت خــودداری کننــد. وی گفــت: تاکنــون بیــش از یــک هزار 
و 350 گونــه گیاهــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و شناســایی شــده که 
30۸ گونــه از ایــن تعــداد معــادل 24.4 درصــد شــامل گونــه هــای دارویی 
و اســانس دار بــوده و بیــش از 10 درصــد آن شــامل گونــه هــای نــادر یــا در معــرض 
خطــر انقــراض اســت. صفــرزاده خاطرنشــان کــرد: تخریــب محیط زیســت بشــر را 
در آینــده نــه چنــدان دور دچــار معضــات و مشــکات عدیــده ای چون ناپایــداری 
زیســتی مــی کنــد. وی افــزود: اســتان کرمــان زیســتگاه 21۸ گونــه از پرنــدگان، 47 
گونــه از پســتانداران، 4۸ گونــه از خزنــدگان، 15 گونــه از آبزیــان آب هــای داخلــی و 
شــش گونــه از دو زیســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان 
گفــت: وجــود 69 گونــه پرنده آبــزی، 27 گونــه پرنده شــکاری و 122 گونه خشــکیزی 
در اســتان کرمــان بــه ثبــت رســیده اســت. وی اظهــار کــرد: 10 درصــد از گونــه های 
پرنــدگان و پنــج درصــد از گونــه هــای پســتانداران کرمــان در معرض خطــر انقراض 

 . هستند

حضور بیش از 200 محیط بان و حافظ محیط زیست کرمان در کنار مردم

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: ترکیبــات ژنتیکــی 
جدیــد گوســفند در راســتای تولیــد نژادهــای دوقلــوزا و اصــاح شــده در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
شــود.  مهنــدس علــی باقــری افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســاله و شــروع آن در ســال جاری بــوده و 
حجــم عملیــات بــا اعتبــارات دولتــی تعــداد 400 راس و طبــق برنامــه ریــزی بعمــل آمــده با حضــور بخش 
خصوصــی بــه حــدود 2 هــزار راس خواهــد رســید. وی بیــان کــرد: نتایــج حاصــل از اجــرای این پــروژه در 
ســال پنجــم و ششــم پــس از تاییــد پتانســیل های تولیــد و ژنتیکــی و انــدازه موثــر جمعیت مربــوط قابل 
توزیــع خواهــد بــود و در نهایــت بــا اجــرای آن شــاهد افزایــش تولید گوشــت قرمز گوســفندی در اســتان 
خواهیــم بــود.  وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، افزایــش بهــره وری و اقتصــادی کــردن حرفــه 
پــرورش گوســفند در ســامانه پــرورش غیــر مرتعــی از طریــق افزایــش چنــد قلوزایــی 
مــی باشــد.  معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه بهبــود صفــات مــادری گوســفندان ادامــه داد: افزایــش تولید شــیر مــورد نیاز 
بــره هــا و ســرعت رشــد و ضریــب تبدیــل مناســب، افزایــش تولید مثــل در طول ســال 
بــرای تحقــق حداقــل ســه بــره در ســال، بهبــود کیفیــت الشــه از طریق کاهــش چربی 
و بهبــود بازدهــی وزن الشــه بــه وزن زنــده از دیگر اهــداف این طــرح اســت.  وی گفت: در 
اجــرای ایــن پــروژه از گوســفند بومــی پایــه مــادری و از اســپرم گوســفندان نژادهــای پر 
بــازده خارجــی ›رومانــف‹ بــه عنــوان پایــه پــدری اســتفاده شــده اســت.  باقری افــزود: 
گوســفند ›رومانــف‹ از نژادهــای چنــد قلوزاســت کــه عــاوه بــر آن به دلیــل خصوصیاتی 
چــون فحلــی خــارج فصــل، ســن بلــوغ پاییــن و از همــه مهمتــر حــس مــادری خیلــی 
قــوی از نژادهــای مطــرح در جهــان مــی باشــد. وی برخــی از برنامــه هــای آتــی ایــن 
معاونــت را برشــمرد و عنــوان کــرد: برنامــه شــاخص مــا تعریــف و اجــرای طــرح هــای 
متناســب بــا اســتان و مســائل مرتبــط بــا تغذیــه، مدیریــت دام و اصــاح نــژاد اعــم از 
گوســفند و بــز، گاو و طیــور اســت کــه الزمــه اجــرای آن بهــره گیــری از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. مهنــدس باقــری بیــان کــرد: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا 
تعامــل و در نظــر گرفتــن منافــع متقابــل بتوانیــم بــا مــد نظــر قــرار دادن تصــدی گری 
بخــش خصوصــی، پــروژه هــای اساســی و مرتبط بــا نیــاز اســتان را کــه در بطــن آن زیر 
پــروژه هــای متعــددی نیــز قابــل تعریــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی و نظــرات و تجربیــات علمــی کارشناســان اجــرا کنیم.

ایجاد ترکیبات ژنتیکی 
جدید گوسفند 

در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 237 محیــط بــان و حافظ 
محیــط زیســت 13 فروردین امســال همــراه بــا مــردم در این اســتان فعالیــت دارند. 
محمــود صفــرزاده افــزود: گشــت هــای حفاظــت محیــط زیســت کرمان بــه صورت 
ویــژه کار بازرســی و کنتــرل محیــط زیســت را 13 فروردیــن در ایــن اســتان بر عهده 
دارنــد. وی بیــان کــرد: 14 ســازمان مــردم نهــاد محیــط زیســت نیــز بــه صــورت 
فعــال بــا میانگیــن 100 تــا 150 نفــر عضــو فعالیــت می کننــد.  وی بــه مــردم توصیه 
کــرد در روز طبیعــت از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان، کنــدن پوســت درختان و 
یــادگاری نوشــتن بــر روی آنهــا خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: گردشــگران طبیعت از روشــن کــردن آتــش در مــکان هایی 
کــه پوشــش گیاهــی دارد خــودداری و قبــل از تــرک منطقــه از خاموش شــدن آتش 
اطمینــان حاصــل کننــد. وی با اشــاره بــه اینکه در فصــل زایــش حیات وحــش قرار 
داریــم عنوان کرد: طبیعــت گــردان از آزار و اذیت حیوانــات خودداری کننــد. صفرزاده 

بــا اشــاره به ممنوعیــت شــکار در فصل بهــار افــزود: هیچ مجوز شــکاری 
در ایــن فصــل صــادر نشــده اســت و مامــوران حفاظــت محیط زیســت با 
افــرادی کــه در فصــل بهــار و روز طبیعــت اقدام به شــکار حیوانــات کنند 
بــه شــدت برخــورد مــی کننــد. وی بــه پیشــینه 13 فروردین بــه عنوان 
روز طبیعــت اشــاره و تصریــح کــرد: ایرانیــان نــوروز را بــه عنوان جشــن 
آفرینــش، آغــاز هســتی و زایــش طبیعت مــی شناســند. وی با اشــاره به 
اینکــه خلــق نــوآوری از ویژگــی هــای شــاخص بهار اســت تصریــح کرد: 
نیــاز روحــی و روانی انســان بــه تفریــح و گشــت و گــذار در طبیعت یکی 
از نیازهــای ضــروری انســان بــوده و خواهد بــود. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد: مــردم از رهــا کــردن پســماند و زبالــه 
هــا در طبیعــت خــودداری کننــد. وی گفــت: تاکنــون بیــش از یــک هزار 
و 350 گونــه گیاهــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و شناســایی شــده که 
30۸ گونــه از ایــن تعــداد معــادل 24.4 درصــد شــامل گونــه هــای دارویی 
و اســانس دار بــوده و بیــش از 10 درصــد آن شــامل گونــه هــای نــادر یــا در معــرض 
خطــر انقــراض اســت. صفــرزاده خاطرنشــان کــرد: تخریــب محیط زیســت بشــر را 
در آینــده نــه چنــدان دور دچــار معضــات و مشــکات عدیــده ای چون ناپایــداری 
زیســتی مــی کنــد. وی افــزود: اســتان کرمــان زیســتگاه 21۸ گونــه از پرنــدگان، 47 
گونــه از پســتانداران، 4۸ گونــه از خزنــدگان، 15 گونــه از آبزیــان آب هــای داخلــی و 
شــش گونــه از دو زیســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان 
گفــت: وجــود 69 گونــه پرنده آبــزی، 27 گونــه پرنده شــکاری و 122 گونه خشــکیزی 
در اســتان کرمــان بــه ثبــت رســیده اســت. وی اظهــار کــرد: 10 درصــد از گونــه های 
پرنــدگان و پنــج درصــد از گونــه هــای پســتانداران کرمــان در معرض خطــر انقراض 
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معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: ترکیبــات ژنتیکــی 
جدیــد گوســفند در راســتای تولیــد نژادهــای دوقلــوزا و اصــاح شــده در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
شــود.  مهنــدس علــی باقــری افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســاله و شــروع آن در ســال جاری بــوده و 
حجــم عملیــات بــا اعتبــارات دولتــی تعــداد 400 راس و طبــق برنامــه ریــزی بعمــل آمــده با حضــور بخش 
خصوصــی بــه حــدود 2 هــزار راس خواهــد رســید. وی بیــان کــرد: نتایــج حاصــل از اجــرای این پــروژه در 
ســال پنجــم و ششــم پــس از تاییــد پتانســیل های تولیــد و ژنتیکــی و انــدازه موثــر جمعیت مربــوط قابل 
توزیــع خواهــد بــود و در نهایــت بــا اجــرای آن شــاهد افزایــش تولید گوشــت قرمز گوســفندی در اســتان 
خواهیــم بــود.  وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، افزایــش بهــره وری و اقتصــادی کــردن حرفــه 
پــرورش گوســفند در ســامانه پــرورش غیــر مرتعــی از طریــق افزایــش چنــد قلوزایــی 
مــی باشــد.  معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه بهبــود صفــات مــادری گوســفندان ادامــه داد: افزایــش تولید شــیر مــورد نیاز 
بــره هــا و ســرعت رشــد و ضریــب تبدیــل مناســب، افزایــش تولید مثــل در طول ســال 
بــرای تحقــق حداقــل ســه بــره در ســال، بهبــود کیفیــت الشــه از طریق کاهــش چربی 
و بهبــود بازدهــی وزن الشــه بــه وزن زنــده از دیگر اهــداف این طــرح اســت.  وی گفت: در 
اجــرای ایــن پــروژه از گوســفند بومــی پایــه مــادری و از اســپرم گوســفندان نژادهــای پر 
بــازده خارجــی ›رومانــف‹ بــه عنــوان پایــه پــدری اســتفاده شــده اســت.  باقری افــزود: 
گوســفند ›رومانــف‹ از نژادهــای چنــد قلوزاســت کــه عــاوه بــر آن به دلیــل خصوصیاتی 
چــون فحلــی خــارج فصــل، ســن بلــوغ پاییــن و از همــه مهمتــر حــس مــادری خیلــی 
قــوی از نژادهــای مطــرح در جهــان مــی باشــد. وی برخــی از برنامــه هــای آتــی ایــن 
معاونــت را برشــمرد و عنــوان کــرد: برنامــه شــاخص مــا تعریــف و اجــرای طــرح هــای 
متناســب بــا اســتان و مســائل مرتبــط بــا تغذیــه، مدیریــت دام و اصــاح نــژاد اعــم از 
گوســفند و بــز، گاو و طیــور اســت کــه الزمــه اجــرای آن بهــره گیــری از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. مهنــدس باقــری بیــان کــرد: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا 
تعامــل و در نظــر گرفتــن منافــع متقابــل بتوانیــم بــا مــد نظــر قــرار دادن تصــدی گری 
بخــش خصوصــی، پــروژه هــای اساســی و مرتبط بــا نیــاز اســتان را کــه در بطــن آن زیر 
پــروژه هــای متعــددی نیــز قابــل تعریــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی و نظــرات و تجربیــات علمــی کارشناســان اجــرا کنیم.

ایجاد ترکیبات ژنتیکی 
جدید گوسفند 

در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 237 محیــط بــان و حافظ 
محیــط زیســت 13 فروردین امســال همــراه بــا مــردم در این اســتان فعالیــت دارند. 
محمــود صفــرزاده افــزود: گشــت هــای حفاظــت محیــط زیســت کرمان بــه صورت 
ویــژه کار بازرســی و کنتــرل محیــط زیســت را 13 فروردیــن در ایــن اســتان بر عهده 
دارنــد. وی بیــان کــرد: 14 ســازمان مــردم نهــاد محیــط زیســت نیــز بــه صــورت 
فعــال بــا میانگیــن 100 تــا 150 نفــر عضــو فعالیــت می کننــد.  وی بــه مــردم توصیه 
کــرد در روز طبیعــت از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان، کنــدن پوســت درختان و 
یــادگاری نوشــتن بــر روی آنهــا خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: گردشــگران طبیعت از روشــن کــردن آتــش در مــکان هایی 
کــه پوشــش گیاهــی دارد خــودداری و قبــل از تــرک منطقــه از خاموش شــدن آتش 
اطمینــان حاصــل کننــد. وی با اشــاره بــه اینکه در فصــل زایــش حیات وحــش قرار 
داریــم عنوان کرد: طبیعــت گــردان از آزار و اذیت حیوانــات خودداری کننــد. صفرزاده 

بــا اشــاره به ممنوعیــت شــکار در فصل بهــار افــزود: هیچ مجوز شــکاری 
در ایــن فصــل صــادر نشــده اســت و مامــوران حفاظــت محیط زیســت با 
افــرادی کــه در فصــل بهــار و روز طبیعــت اقدام به شــکار حیوانــات کنند 
بــه شــدت برخــورد مــی کننــد. وی بــه پیشــینه 13 فروردین بــه عنوان 
روز طبیعــت اشــاره و تصریــح کــرد: ایرانیــان نــوروز را بــه عنوان جشــن 
آفرینــش، آغــاز هســتی و زایــش طبیعت مــی شناســند. وی با اشــاره به 
اینکــه خلــق نــوآوری از ویژگــی هــای شــاخص بهار اســت تصریــح کرد: 
نیــاز روحــی و روانی انســان بــه تفریــح و گشــت و گــذار در طبیعت یکی 
از نیازهــای ضــروری انســان بــوده و خواهد بــود. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد: مــردم از رهــا کــردن پســماند و زبالــه 
هــا در طبیعــت خــودداری کننــد. وی گفــت: تاکنــون بیــش از یــک هزار 
و 350 گونــه گیاهــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و شناســایی شــده که 
30۸ گونــه از ایــن تعــداد معــادل 24.4 درصــد شــامل گونــه هــای دارویی 
و اســانس دار بــوده و بیــش از 10 درصــد آن شــامل گونــه هــای نــادر یــا در معــرض 
خطــر انقــراض اســت. صفــرزاده خاطرنشــان کــرد: تخریــب محیط زیســت بشــر را 
در آینــده نــه چنــدان دور دچــار معضــات و مشــکات عدیــده ای چون ناپایــداری 
زیســتی مــی کنــد. وی افــزود: اســتان کرمــان زیســتگاه 21۸ گونــه از پرنــدگان، 47 
گونــه از پســتانداران، 4۸ گونــه از خزنــدگان، 15 گونــه از آبزیــان آب هــای داخلــی و 
شــش گونــه از دو زیســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان 
گفــت: وجــود 69 گونــه پرنده آبــزی، 27 گونــه پرنده شــکاری و 122 گونه خشــکیزی 
در اســتان کرمــان بــه ثبــت رســیده اســت. وی اظهــار کــرد: 10 درصــد از گونــه های 
پرنــدگان و پنــج درصــد از گونــه هــای پســتانداران کرمــان در معرض خطــر انقراض 
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معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: ترکیبــات ژنتیکــی 
جدیــد گوســفند در راســتای تولیــد نژادهــای دوقلــوزا و اصــاح شــده در اســتان کرمــان ایجــاد مــی 
شــود.  مهنــدس علــی باقــری افــزود: اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســاله و شــروع آن در ســال جاری بــوده و 
حجــم عملیــات بــا اعتبــارات دولتــی تعــداد 400 راس و طبــق برنامــه ریــزی بعمــل آمــده با حضــور بخش 
خصوصــی بــه حــدود 2 هــزار راس خواهــد رســید. وی بیــان کــرد: نتایــج حاصــل از اجــرای این پــروژه در 
ســال پنجــم و ششــم پــس از تاییــد پتانســیل های تولیــد و ژنتیکــی و انــدازه موثــر جمعیت مربــوط قابل 
توزیــع خواهــد بــود و در نهایــت بــا اجــرای آن شــاهد افزایــش تولید گوشــت قرمز گوســفندی در اســتان 
خواهیــم بــود.  وی گفــت: هــدف از اجــرای ایــن پــروژه، افزایــش بهــره وری و اقتصــادی کــردن حرفــه 
پــرورش گوســفند در ســامانه پــرورش غیــر مرتعــی از طریــق افزایــش چنــد قلوزایــی 
مــی باشــد.  معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمــان با 
اشــاره بــه بهبــود صفــات مــادری گوســفندان ادامــه داد: افزایــش تولید شــیر مــورد نیاز 
بــره هــا و ســرعت رشــد و ضریــب تبدیــل مناســب، افزایــش تولید مثــل در طول ســال 
بــرای تحقــق حداقــل ســه بــره در ســال، بهبــود کیفیــت الشــه از طریق کاهــش چربی 
و بهبــود بازدهــی وزن الشــه بــه وزن زنــده از دیگر اهــداف این طــرح اســت.  وی گفت: در 
اجــرای ایــن پــروژه از گوســفند بومــی پایــه مــادری و از اســپرم گوســفندان نژادهــای پر 
بــازده خارجــی ›رومانــف‹ بــه عنــوان پایــه پــدری اســتفاده شــده اســت.  باقری افــزود: 
گوســفند ›رومانــف‹ از نژادهــای چنــد قلوزاســت کــه عــاوه بــر آن به دلیــل خصوصیاتی 
چــون فحلــی خــارج فصــل، ســن بلــوغ پاییــن و از همــه مهمتــر حــس مــادری خیلــی 
قــوی از نژادهــای مطــرح در جهــان مــی باشــد. وی برخــی از برنامــه هــای آتــی ایــن 
معاونــت را برشــمرد و عنــوان کــرد: برنامــه شــاخص مــا تعریــف و اجــرای طــرح هــای 
متناســب بــا اســتان و مســائل مرتبــط بــا تغذیــه، مدیریــت دام و اصــاح نــژاد اعــم از 
گوســفند و بــز، گاو و طیــور اســت کــه الزمــه اجــرای آن بهــره گیــری از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی اســت. مهنــدس باقــری بیــان کــرد: تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا 
تعامــل و در نظــر گرفتــن منافــع متقابــل بتوانیــم بــا مــد نظــر قــرار دادن تصــدی گری 
بخــش خصوصــی، پــروژه هــای اساســی و مرتبط بــا نیــاز اســتان را کــه در بطــن آن زیر 
پــروژه هــای متعــددی نیــز قابــل تعریــف اســت بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری بخــش 

خصوصــی و نظــرات و تجربیــات علمــی کارشناســان اجــرا کنیم.

ایجاد ترکیبات ژنتیکی 
جدید گوسفند 

در کرمان

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 237 محیــط بــان و حافظ 
محیــط زیســت 13 فروردین امســال همــراه بــا مــردم در این اســتان فعالیــت دارند. 
محمــود صفــرزاده افــزود: گشــت هــای حفاظــت محیــط زیســت کرمان بــه صورت 
ویــژه کار بازرســی و کنتــرل محیــط زیســت را 13 فروردیــن در ایــن اســتان بر عهده 
دارنــد. وی بیــان کــرد: 14 ســازمان مــردم نهــاد محیــط زیســت نیــز بــه صــورت 
فعــال بــا میانگیــن 100 تــا 150 نفــر عضــو فعالیــت می کننــد.  وی بــه مــردم توصیه 
کــرد در روز طبیعــت از شکســتن شــاخ و بــرگ درختــان، کنــدن پوســت درختان و 
یــادگاری نوشــتن بــر روی آنهــا خــودداری کننــد. مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان کرمــان گفــت: گردشــگران طبیعت از روشــن کــردن آتــش در مــکان هایی 
کــه پوشــش گیاهــی دارد خــودداری و قبــل از تــرک منطقــه از خاموش شــدن آتش 
اطمینــان حاصــل کننــد. وی با اشــاره بــه اینکه در فصــل زایــش حیات وحــش قرار 
داریــم عنوان کرد: طبیعــت گــردان از آزار و اذیت حیوانــات خودداری کننــد. صفرزاده 

بــا اشــاره به ممنوعیــت شــکار در فصل بهــار افــزود: هیچ مجوز شــکاری 
در ایــن فصــل صــادر نشــده اســت و مامــوران حفاظــت محیط زیســت با 
افــرادی کــه در فصــل بهــار و روز طبیعــت اقدام به شــکار حیوانــات کنند 
بــه شــدت برخــورد مــی کننــد. وی بــه پیشــینه 13 فروردین بــه عنوان 
روز طبیعــت اشــاره و تصریــح کــرد: ایرانیــان نــوروز را بــه عنوان جشــن 
آفرینــش، آغــاز هســتی و زایــش طبیعت مــی شناســند. وی با اشــاره به 
اینکــه خلــق نــوآوری از ویژگــی هــای شــاخص بهار اســت تصریــح کرد: 
نیــاز روحــی و روانی انســان بــه تفریــح و گشــت و گــذار در طبیعت یکی 
از نیازهــای ضــروری انســان بــوده و خواهد بــود. مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد: مــردم از رهــا کــردن پســماند و زبالــه 
هــا در طبیعــت خــودداری کننــد. وی گفــت: تاکنــون بیــش از یــک هزار 
و 350 گونــه گیاهــی در اســتان کرمــان جمــع آوری و شناســایی شــده که 
30۸ گونــه از ایــن تعــداد معــادل 24.4 درصــد شــامل گونــه هــای دارویی 
و اســانس دار بــوده و بیــش از 10 درصــد آن شــامل گونــه هــای نــادر یــا در معــرض 
خطــر انقــراض اســت. صفــرزاده خاطرنشــان کــرد: تخریــب محیط زیســت بشــر را 
در آینــده نــه چنــدان دور دچــار معضــات و مشــکات عدیــده ای چون ناپایــداری 
زیســتی مــی کنــد. وی افــزود: اســتان کرمــان زیســتگاه 21۸ گونــه از پرنــدگان، 47 
گونــه از پســتانداران، 4۸ گونــه از خزنــدگان، 15 گونــه از آبزیــان آب هــای داخلــی و 
شــش گونــه از دو زیســتان اســت. مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان کرمان 
گفــت: وجــود 69 گونــه پرنده آبــزی، 27 گونــه پرنده شــکاری و 122 گونه خشــکیزی 
در اســتان کرمــان بــه ثبــت رســیده اســت. وی اظهــار کــرد: 10 درصــد از گونــه های 
پرنــدگان و پنــج درصــد از گونــه هــای پســتانداران کرمــان در معرض خطــر انقراض 

 . هستند
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رئیــس دانشــگاه پیام نــور اســتان کرمان 
از رشــد دو برابــری رشــته هــای جدیــد 
تحصیلــی در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ایــن دانشــگاه در ســال 1394 نســبت به 
ســال ماقبــل آن خبــر داد. دکتر حســین 
رشــیدی نــژاد در آییــن تودیــع و معارفه 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــس دانش رئی
افــزود: 31 هزار دانشــجو در یکصد رشــته 
ــی  ــته کارشناس ــی و 32 رش کارشناس
ارشــد دانشــگاه پیام در سراســر اســتان 
مشــغول تحصیــل هســتند. وی اظهــار 
کــرد: امیدواریــم بــا تخصیص اعتبــارات 
ســال جــاری بتوانیــم در زمینــه افزایــش 
رشــته هــای کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد گام مهمــی در ارتقای ســطح کیفی 
ــس  ــم. رئی ــور برداری ــام ن ــگاه پی دانش
ســابق دانشــگاه پیــام نــور جیرفــت هم 
گفــت: بیــش از پنــج هــزار متــر مربــع 
ــداث شــده اســت  ــای فیزیکــی اح فض
که بصــورت میانگیــن تمــام ایــن پروژها 

پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد و بــا همــکاری مســئوالن امیدواریــم بــه اتمــام 
برســند. میثــم عارفــی افزود: بیشــترین مــورد مطالبــه دانشــجویان احداث ســالن 
ورزشــی بــوده کــه بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات بــه صــورت نیمــه تمــام مانــده 
اســت و بــرای تکمیــل آن بایــد پیگیری هــای الزم صــورت گیــرد. وی تصریــح کرد: 

در زمینــه آمــوزش 790 فــارغ التحصیل 
در چهــار ســال گذشــته تاکنون داشــته 
ایــم. وی گفــت: در مــدت خدمــت خــود 
پنــج رشــته جدیدکارشناســی بــه یک 
ــته  ــه رش ــد ب ــی ارش ــته کارشناس رش
های ایــن دانشــگاه افــزوده شــد. رئیس 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــد دانش جدی
ــاء  ــت: ارتق ــن گف ــن آیی ــم در ای ه
ســطح علمی و فرهنگــی دانشــگاه را در 
دســتور کار قرار خواهیــم داد و امیدواریم 
ــد  ــاهد رش ــه ش ــن زمین ــم در ای بتوانی
خوبــی باشــیم. فاطمــه عســکری رابری 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــد فض ــزود: بای اف
تحصیــل دانشــجویان فراهــم کنیــم تا 
دانشــجویان بتواننــد بــه راحتــی ادامــه 
ــذا پیگیــر تکمیــل  تحصیــل دهنــد ل
ســاختمان هــای نیمــه تمــام دانشــگاه 

خواهــم بــود.
بــا  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دانشــجویان بــا اخــاق و رفتار مناســب 
برخــورد کنیــم لــذا تکریــم دانشــجویان در اولویــت نخســت کاری همه همــکاران 
بایــد قــرار گیــرد. دو هــزار و 400 دانشــجو در 13 رشــته کارشناســی و یــک رشــته 

ــتند. ــل هس ــغول تحصی ــگاه مش ــن دانش ــد در ای ــی ارش کارشناس

رشد دو برابری رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور کرمان

فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 70 تفاهــم نامه اقتصــادی با ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در رفســنجان بــه امضا رســیده کــه برخــی از آنها در آســتانه 
بهــره بــرداری قــرار دارنــد. حمید مانــوری در جشــن پایــان تعطیات نــوروزی 
در خانــه حــاج آقــا علــی )بزرگترین خانه خشــتی جهــان( به نــام گذاری ســال 
جاری توســط رهبــر معظم انقــاب اســامی با عنــوان اقتصــاد مقاومتــی، اقدام 
و عمــل اشــاره کــرد و افــزود: مرمــت هتــل پاریــز، مهیــا کــردن دره راگــه برای 
گردشــگری و غیــره از جمله این ســرمایه گــذاری هاســت. وی خاطرنشــان کرد: 
رویکــرد ســال جــاری در شهرســتان رفســنجان بــا شــعار ›رفســنجان، تاش، 
تدبــر و توســعه › و توجــه به صنعت گردشــگری اســت تــا در کنار کار کشــاورزی 
و تولیــد محصــول پســته، ایــن صنعت نیــز رشــد کنــد و معضــات اجتماعی، 
ــوری بیــان کــرد: مســئوالن  فرهنگــی و اقتصــادی نیــز برطــرف شــود. مان

ــنجان  ــتان رفس شهرس
ــه دو  ــد ب ــال جدی در س
ــه  ــم از جمل ــوع مه موض
هــای  آســیب  رفــع 
ــی و  ــی و اجتماع فرهنگ
رفــع معضات معیشــتی 
همــراه بــا ایجاد ســرمایه 

گــذاری هــای بخــش خصوصــی و دولتــی اقــدام خواهنــد کــرد. وی با اشــاره 
بــه بازدیــد بیــش از 4۸ هــزار گردشــگر در نــوروز ســال جــاری از جاذبه های 
گردشــگری رفســنجان گفــت: از این تعــداد بیــش از 19 هــزار نفــر از بزرگترین 
خانــه خشــتی جهــان در ایــن شهرســتان دیــدن کردنــد. وی تصریــح کــرد: 
خانــه حــاج آقــا علــی در ســالهای گذشــته پذیــرای 15 هزار گردشــگر بــود که 
امســال ایــن تعــداد بــه 19 هزار نفــر افزایــش یافت. وی گفت: ســتاد تســهیات 
ســفرهای نوروزی شهرســتان رفســنجان در قالب 10 کمیته در راســتای پذیرایی 
از مهمانــان نــوروزی در ایــن ایــام بــا تمــام تــاش فضایــی آرام و شــاد را بــرای 
مســافران و مهمانــان نوروزی مهیا کــرد.  فرماندار رفســنجان گفت: شــاهد رونق 
بیــش از پیــش خانــه حــاج آقا علی رفســنجان بــا ورود ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصــی در زمینه احیــا و مرمت بزرگترین خانه خشــتی جهان در رفســنجان 
از ســال گذشــته هســتیم.  وی بــا اشــاره به آغــاز مرمت ایــن اثر تاریخــی از مهر 
ســال گذشــته گفــت: این خانه ســنتی و اثــر تاریخــی در قالــب اســتانداردهای 
مــکان اقامتــی و هتــل چهــار ســتاره در حــال احیا اســت و تــا مهر ســال جاری 
مرمــت آن بــه پایــان خواهــد رســید.  فرمانــدار رفســنجان با اشــاره به اســکان 
بیــش از 10 هزار مســافر و گردشــگر نــوروزی طی نــوروز ســال جــاری در مدارس 
و هتــل هــای شهرســتان رفســنجان افــزود: اســکان مســافران در رفســنجان 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 15 درصد رشــد داشــته اســت. 
رفسنجان با بیش از 300 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری کرمان قرار دارد.

امضاء بیش از 70
 تفاهم نامه اقتصادی

 در رفسنجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس دانشــگاه پیام نــور اســتان کرمان 
از رشــد دو برابــری رشــته هــای جدیــد 
تحصیلــی در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ایــن دانشــگاه در ســال 1394 نســبت به 
ســال ماقبــل آن خبــر داد. دکتر حســین 
رشــیدی نــژاد در آییــن تودیــع و معارفه 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــس دانش رئی
افــزود: 31 هزار دانشــجو در یکصد رشــته 
ــی  ــته کارشناس ــی و 32 رش کارشناس
ارشــد دانشــگاه پیام در سراســر اســتان 
مشــغول تحصیــل هســتند. وی اظهــار 
کــرد: امیدواریــم بــا تخصیص اعتبــارات 
ســال جــاری بتوانیــم در زمینــه افزایــش 
رشــته هــای کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد گام مهمــی در ارتقای ســطح کیفی 
ــس  ــم. رئی ــور برداری ــام ن ــگاه پی دانش
ســابق دانشــگاه پیــام نــور جیرفــت هم 
گفــت: بیــش از پنــج هــزار متــر مربــع 
ــداث شــده اســت  ــای فیزیکــی اح فض
که بصــورت میانگیــن تمــام ایــن پروژها 

پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد و بــا همــکاری مســئوالن امیدواریــم بــه اتمــام 
برســند. میثــم عارفــی افزود: بیشــترین مــورد مطالبــه دانشــجویان احداث ســالن 
ورزشــی بــوده کــه بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات بــه صــورت نیمــه تمــام مانــده 
اســت و بــرای تکمیــل آن بایــد پیگیری هــای الزم صــورت گیــرد. وی تصریــح کرد: 

در زمینــه آمــوزش 790 فــارغ التحصیل 
در چهــار ســال گذشــته تاکنون داشــته 
ایــم. وی گفــت: در مــدت خدمــت خــود 
پنــج رشــته جدیدکارشناســی بــه یک 
ــته  ــه رش ــد ب ــی ارش ــته کارشناس رش
های ایــن دانشــگاه افــزوده شــد. رئیس 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــد دانش جدی
ــاء  ــت: ارتق ــن گف ــن آیی ــم در ای ه
ســطح علمی و فرهنگــی دانشــگاه را در 
دســتور کار قرار خواهیــم داد و امیدواریم 
ــد  ــاهد رش ــه ش ــن زمین ــم در ای بتوانی
خوبــی باشــیم. فاطمــه عســکری رابری 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــد فض ــزود: بای اف
تحصیــل دانشــجویان فراهــم کنیــم تا 
دانشــجویان بتواننــد بــه راحتــی ادامــه 
ــذا پیگیــر تکمیــل  تحصیــل دهنــد ل
ســاختمان هــای نیمــه تمــام دانشــگاه 

خواهــم بــود.
بــا  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دانشــجویان بــا اخــاق و رفتار مناســب 
برخــورد کنیــم لــذا تکریــم دانشــجویان در اولویــت نخســت کاری همه همــکاران 
بایــد قــرار گیــرد. دو هــزار و 400 دانشــجو در 13 رشــته کارشناســی و یــک رشــته 

ــتند. ــل هس ــغول تحصی ــگاه مش ــن دانش ــد در ای ــی ارش کارشناس

رشد دو برابری رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور کرمان

فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 70 تفاهــم نامه اقتصــادی با ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در رفســنجان بــه امضا رســیده کــه برخــی از آنها در آســتانه 
بهــره بــرداری قــرار دارنــد. حمید مانــوری در جشــن پایــان تعطیات نــوروزی 
در خانــه حــاج آقــا علــی )بزرگترین خانه خشــتی جهــان( به نــام گذاری ســال 
جاری توســط رهبــر معظم انقــاب اســامی با عنــوان اقتصــاد مقاومتــی، اقدام 
و عمــل اشــاره کــرد و افــزود: مرمــت هتــل پاریــز، مهیــا کــردن دره راگــه برای 
گردشــگری و غیــره از جمله این ســرمایه گــذاری هاســت. وی خاطرنشــان کرد: 
رویکــرد ســال جــاری در شهرســتان رفســنجان بــا شــعار ›رفســنجان، تاش، 
تدبــر و توســعه › و توجــه به صنعت گردشــگری اســت تــا در کنار کار کشــاورزی 
و تولیــد محصــول پســته، ایــن صنعت نیــز رشــد کنــد و معضــات اجتماعی، 
ــوری بیــان کــرد: مســئوالن  فرهنگــی و اقتصــادی نیــز برطــرف شــود. مان

ــنجان  ــتان رفس شهرس
ــه دو  ــد ب ــال جدی در س
ــه  ــم از جمل ــوع مه موض
هــای  آســیب  رفــع 
ــی و  ــی و اجتماع فرهنگ
رفــع معضات معیشــتی 
همــراه بــا ایجاد ســرمایه 

گــذاری هــای بخــش خصوصــی و دولتــی اقــدام خواهنــد کــرد. وی با اشــاره 
بــه بازدیــد بیــش از 4۸ هــزار گردشــگر در نــوروز ســال جــاری از جاذبه های 
گردشــگری رفســنجان گفــت: از این تعــداد بیــش از 19 هــزار نفــر از بزرگترین 
خانــه خشــتی جهــان در ایــن شهرســتان دیــدن کردنــد. وی تصریــح کــرد: 
خانــه حــاج آقــا علــی در ســالهای گذشــته پذیــرای 15 هزار گردشــگر بــود که 
امســال ایــن تعــداد بــه 19 هزار نفــر افزایــش یافت. وی گفت: ســتاد تســهیات 
ســفرهای نوروزی شهرســتان رفســنجان در قالب 10 کمیته در راســتای پذیرایی 
از مهمانــان نــوروزی در ایــن ایــام بــا تمــام تــاش فضایــی آرام و شــاد را بــرای 
مســافران و مهمانــان نوروزی مهیا کــرد.  فرماندار رفســنجان گفت: شــاهد رونق 
بیــش از پیــش خانــه حــاج آقا علی رفســنجان بــا ورود ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصــی در زمینه احیــا و مرمت بزرگترین خانه خشــتی جهان در رفســنجان 
از ســال گذشــته هســتیم.  وی بــا اشــاره به آغــاز مرمت ایــن اثر تاریخــی از مهر 
ســال گذشــته گفــت: این خانه ســنتی و اثــر تاریخــی در قالــب اســتانداردهای 
مــکان اقامتــی و هتــل چهــار ســتاره در حــال احیا اســت و تــا مهر ســال جاری 
مرمــت آن بــه پایــان خواهــد رســید.  فرمانــدار رفســنجان با اشــاره به اســکان 
بیــش از 10 هزار مســافر و گردشــگر نــوروزی طی نــوروز ســال جــاری در مدارس 
و هتــل هــای شهرســتان رفســنجان افــزود: اســکان مســافران در رفســنجان 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 15 درصد رشــد داشــته اســت. 
رفسنجان با بیش از 300 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری کرمان قرار دارد.
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فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس دانشــگاه پیام نــور اســتان کرمان 
از رشــد دو برابــری رشــته هــای جدیــد 
تحصیلــی در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ایــن دانشــگاه در ســال 1394 نســبت به 
ســال ماقبــل آن خبــر داد. دکتر حســین 
رشــیدی نــژاد در آییــن تودیــع و معارفه 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــس دانش رئی
افــزود: 31 هزار دانشــجو در یکصد رشــته 
ــی  ــته کارشناس ــی و 32 رش کارشناس
ارشــد دانشــگاه پیام در سراســر اســتان 
مشــغول تحصیــل هســتند. وی اظهــار 
کــرد: امیدواریــم بــا تخصیص اعتبــارات 
ســال جــاری بتوانیــم در زمینــه افزایــش 
رشــته هــای کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد گام مهمــی در ارتقای ســطح کیفی 
ــس  ــم. رئی ــور برداری ــام ن ــگاه پی دانش
ســابق دانشــگاه پیــام نــور جیرفــت هم 
گفــت: بیــش از پنــج هــزار متــر مربــع 
ــداث شــده اســت  ــای فیزیکــی اح فض
که بصــورت میانگیــن تمــام ایــن پروژها 

پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد و بــا همــکاری مســئوالن امیدواریــم بــه اتمــام 
برســند. میثــم عارفــی افزود: بیشــترین مــورد مطالبــه دانشــجویان احداث ســالن 
ورزشــی بــوده کــه بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات بــه صــورت نیمــه تمــام مانــده 
اســت و بــرای تکمیــل آن بایــد پیگیری هــای الزم صــورت گیــرد. وی تصریــح کرد: 

در زمینــه آمــوزش 790 فــارغ التحصیل 
در چهــار ســال گذشــته تاکنون داشــته 
ایــم. وی گفــت: در مــدت خدمــت خــود 
پنــج رشــته جدیدکارشناســی بــه یک 
ــته  ــه رش ــد ب ــی ارش ــته کارشناس رش
های ایــن دانشــگاه افــزوده شــد. رئیس 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــد دانش جدی
ــاء  ــت: ارتق ــن گف ــن آیی ــم در ای ه
ســطح علمی و فرهنگــی دانشــگاه را در 
دســتور کار قرار خواهیــم داد و امیدواریم 
ــد  ــاهد رش ــه ش ــن زمین ــم در ای بتوانی
خوبــی باشــیم. فاطمــه عســکری رابری 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــد فض ــزود: بای اف
تحصیــل دانشــجویان فراهــم کنیــم تا 
دانشــجویان بتواننــد بــه راحتــی ادامــه 
ــذا پیگیــر تکمیــل  تحصیــل دهنــد ل
ســاختمان هــای نیمــه تمــام دانشــگاه 

خواهــم بــود.
بــا  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دانشــجویان بــا اخــاق و رفتار مناســب 
برخــورد کنیــم لــذا تکریــم دانشــجویان در اولویــت نخســت کاری همه همــکاران 
بایــد قــرار گیــرد. دو هــزار و 400 دانشــجو در 13 رشــته کارشناســی و یــک رشــته 

ــتند. ــل هس ــغول تحصی ــگاه مش ــن دانش ــد در ای ــی ارش کارشناس

رشد دو برابری رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور کرمان

فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 70 تفاهــم نامه اقتصــادی با ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در رفســنجان بــه امضا رســیده کــه برخــی از آنها در آســتانه 
بهــره بــرداری قــرار دارنــد. حمید مانــوری در جشــن پایــان تعطیات نــوروزی 
در خانــه حــاج آقــا علــی )بزرگترین خانه خشــتی جهــان( به نــام گذاری ســال 
جاری توســط رهبــر معظم انقــاب اســامی با عنــوان اقتصــاد مقاومتــی، اقدام 
و عمــل اشــاره کــرد و افــزود: مرمــت هتــل پاریــز، مهیــا کــردن دره راگــه برای 
گردشــگری و غیــره از جمله این ســرمایه گــذاری هاســت. وی خاطرنشــان کرد: 
رویکــرد ســال جــاری در شهرســتان رفســنجان بــا شــعار ›رفســنجان، تاش، 
تدبــر و توســعه › و توجــه به صنعت گردشــگری اســت تــا در کنار کار کشــاورزی 
و تولیــد محصــول پســته، ایــن صنعت نیــز رشــد کنــد و معضــات اجتماعی، 
ــوری بیــان کــرد: مســئوالن  فرهنگــی و اقتصــادی نیــز برطــرف شــود. مان

ــنجان  ــتان رفس شهرس
ــه دو  ــد ب ــال جدی در س
ــه  ــم از جمل ــوع مه موض
هــای  آســیب  رفــع 
ــی و  ــی و اجتماع فرهنگ
رفــع معضات معیشــتی 
همــراه بــا ایجاد ســرمایه 

گــذاری هــای بخــش خصوصــی و دولتــی اقــدام خواهنــد کــرد. وی با اشــاره 
بــه بازدیــد بیــش از 4۸ هــزار گردشــگر در نــوروز ســال جــاری از جاذبه های 
گردشــگری رفســنجان گفــت: از این تعــداد بیــش از 19 هــزار نفــر از بزرگترین 
خانــه خشــتی جهــان در ایــن شهرســتان دیــدن کردنــد. وی تصریــح کــرد: 
خانــه حــاج آقــا علــی در ســالهای گذشــته پذیــرای 15 هزار گردشــگر بــود که 
امســال ایــن تعــداد بــه 19 هزار نفــر افزایــش یافت. وی گفت: ســتاد تســهیات 
ســفرهای نوروزی شهرســتان رفســنجان در قالب 10 کمیته در راســتای پذیرایی 
از مهمانــان نــوروزی در ایــن ایــام بــا تمــام تــاش فضایــی آرام و شــاد را بــرای 
مســافران و مهمانــان نوروزی مهیا کــرد.  فرماندار رفســنجان گفت: شــاهد رونق 
بیــش از پیــش خانــه حــاج آقا علی رفســنجان بــا ورود ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصــی در زمینه احیــا و مرمت بزرگترین خانه خشــتی جهان در رفســنجان 
از ســال گذشــته هســتیم.  وی بــا اشــاره به آغــاز مرمت ایــن اثر تاریخــی از مهر 
ســال گذشــته گفــت: این خانه ســنتی و اثــر تاریخــی در قالــب اســتانداردهای 
مــکان اقامتــی و هتــل چهــار ســتاره در حــال احیا اســت و تــا مهر ســال جاری 
مرمــت آن بــه پایــان خواهــد رســید.  فرمانــدار رفســنجان با اشــاره به اســکان 
بیــش از 10 هزار مســافر و گردشــگر نــوروزی طی نــوروز ســال جــاری در مدارس 
و هتــل هــای شهرســتان رفســنجان افــزود: اســکان مســافران در رفســنجان 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 15 درصد رشــد داشــته اســت. 
رفسنجان با بیش از 300 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری کرمان قرار دارد.
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رئیــس دانشــگاه پیام نــور اســتان کرمان 
از رشــد دو برابــری رشــته هــای جدیــد 
تحصیلــی در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ایــن دانشــگاه در ســال 1394 نســبت به 
ســال ماقبــل آن خبــر داد. دکتر حســین 
رشــیدی نــژاد در آییــن تودیــع و معارفه 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــس دانش رئی
افــزود: 31 هزار دانشــجو در یکصد رشــته 
ــی  ــته کارشناس ــی و 32 رش کارشناس
ارشــد دانشــگاه پیام در سراســر اســتان 
مشــغول تحصیــل هســتند. وی اظهــار 
کــرد: امیدواریــم بــا تخصیص اعتبــارات 
ســال جــاری بتوانیــم در زمینــه افزایــش 
رشــته هــای کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد گام مهمــی در ارتقای ســطح کیفی 
ــس  ــم. رئی ــور برداری ــام ن ــگاه پی دانش
ســابق دانشــگاه پیــام نــور جیرفــت هم 
گفــت: بیــش از پنــج هــزار متــر مربــع 
ــداث شــده اســت  ــای فیزیکــی اح فض
که بصــورت میانگیــن تمــام ایــن پروژها 

پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد و بــا همــکاری مســئوالن امیدواریــم بــه اتمــام 
برســند. میثــم عارفــی افزود: بیشــترین مــورد مطالبــه دانشــجویان احداث ســالن 
ورزشــی بــوده کــه بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات بــه صــورت نیمــه تمــام مانــده 
اســت و بــرای تکمیــل آن بایــد پیگیری هــای الزم صــورت گیــرد. وی تصریــح کرد: 

در زمینــه آمــوزش 790 فــارغ التحصیل 
در چهــار ســال گذشــته تاکنون داشــته 
ایــم. وی گفــت: در مــدت خدمــت خــود 
پنــج رشــته جدیدکارشناســی بــه یک 
ــته  ــه رش ــد ب ــی ارش ــته کارشناس رش
های ایــن دانشــگاه افــزوده شــد. رئیس 
ــت  ــور جیرف ــام ن ــگاه پی ــد دانش جدی
ــاء  ــت: ارتق ــن گف ــن آیی ــم در ای ه
ســطح علمی و فرهنگــی دانشــگاه را در 
دســتور کار قرار خواهیــم داد و امیدواریم 
ــد  ــاهد رش ــه ش ــن زمین ــم در ای بتوانی
خوبــی باشــیم. فاطمــه عســکری رابری 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــد فض ــزود: بای اف
تحصیــل دانشــجویان فراهــم کنیــم تا 
دانشــجویان بتواننــد بــه راحتــی ادامــه 
ــذا پیگیــر تکمیــل  تحصیــل دهنــد ل
ســاختمان هــای نیمــه تمــام دانشــگاه 

خواهــم بــود.
بــا  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دانشــجویان بــا اخــاق و رفتار مناســب 
برخــورد کنیــم لــذا تکریــم دانشــجویان در اولویــت نخســت کاری همه همــکاران 
بایــد قــرار گیــرد. دو هــزار و 400 دانشــجو در 13 رشــته کارشناســی و یــک رشــته 

ــتند. ــل هس ــغول تحصی ــگاه مش ــن دانش ــد در ای ــی ارش کارشناس

رشد دو برابری رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور کرمان

فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 70 تفاهــم نامه اقتصــادی با ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در رفســنجان بــه امضا رســیده کــه برخــی از آنها در آســتانه 
بهــره بــرداری قــرار دارنــد. حمید مانــوری در جشــن پایــان تعطیات نــوروزی 
در خانــه حــاج آقــا علــی )بزرگترین خانه خشــتی جهــان( به نــام گذاری ســال 
جاری توســط رهبــر معظم انقــاب اســامی با عنــوان اقتصــاد مقاومتــی، اقدام 
و عمــل اشــاره کــرد و افــزود: مرمــت هتــل پاریــز، مهیــا کــردن دره راگــه برای 
گردشــگری و غیــره از جمله این ســرمایه گــذاری هاســت. وی خاطرنشــان کرد: 
رویکــرد ســال جــاری در شهرســتان رفســنجان بــا شــعار ›رفســنجان، تاش، 
تدبــر و توســعه › و توجــه به صنعت گردشــگری اســت تــا در کنار کار کشــاورزی 
و تولیــد محصــول پســته، ایــن صنعت نیــز رشــد کنــد و معضــات اجتماعی، 
ــوری بیــان کــرد: مســئوالن  فرهنگــی و اقتصــادی نیــز برطــرف شــود. مان

ــنجان  ــتان رفس شهرس
ــه دو  ــد ب ــال جدی در س
ــه  ــم از جمل ــوع مه موض
هــای  آســیب  رفــع 
ــی و  ــی و اجتماع فرهنگ
رفــع معضات معیشــتی 
همــراه بــا ایجاد ســرمایه 

گــذاری هــای بخــش خصوصــی و دولتــی اقــدام خواهنــد کــرد. وی با اشــاره 
بــه بازدیــد بیــش از 4۸ هــزار گردشــگر در نــوروز ســال جــاری از جاذبه های 
گردشــگری رفســنجان گفــت: از این تعــداد بیــش از 19 هــزار نفــر از بزرگترین 
خانــه خشــتی جهــان در ایــن شهرســتان دیــدن کردنــد. وی تصریــح کــرد: 
خانــه حــاج آقــا علــی در ســالهای گذشــته پذیــرای 15 هزار گردشــگر بــود که 
امســال ایــن تعــداد بــه 19 هزار نفــر افزایــش یافت. وی گفت: ســتاد تســهیات 
ســفرهای نوروزی شهرســتان رفســنجان در قالب 10 کمیته در راســتای پذیرایی 
از مهمانــان نــوروزی در ایــن ایــام بــا تمــام تــاش فضایــی آرام و شــاد را بــرای 
مســافران و مهمانــان نوروزی مهیا کــرد.  فرماندار رفســنجان گفت: شــاهد رونق 
بیــش از پیــش خانــه حــاج آقا علی رفســنجان بــا ورود ســرمایه گــذاری بخش 
خصوصــی در زمینه احیــا و مرمت بزرگترین خانه خشــتی جهان در رفســنجان 
از ســال گذشــته هســتیم.  وی بــا اشــاره به آغــاز مرمت ایــن اثر تاریخــی از مهر 
ســال گذشــته گفــت: این خانه ســنتی و اثــر تاریخــی در قالــب اســتانداردهای 
مــکان اقامتــی و هتــل چهــار ســتاره در حــال احیا اســت و تــا مهر ســال جاری 
مرمــت آن بــه پایــان خواهــد رســید.  فرمانــدار رفســنجان با اشــاره به اســکان 
بیــش از 10 هزار مســافر و گردشــگر نــوروزی طی نــوروز ســال جــاری در مدارس 
و هتــل هــای شهرســتان رفســنجان افــزود: اســکان مســافران در رفســنجان 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 15 درصد رشــد داشــته اســت. 
رفسنجان با بیش از 300 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری کرمان قرار دارد.
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رئیــس کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد خدمــات 
ــر از  ــزار نف ــش از 50 ه ــت: بی ــان گف ــفر کرم س
27 اســفند ســال گذشــته تــا 9 فروردیــن ســال 
جــاری از بــاغ فتــح آبــاد کرمــان بازدیــد کردند. 
ــاغ  ــا بیــان ایــن کــه ب محمدمهــدی افضلــی ب
فتــح آبــاد کرمان تاکنــون مــورد توجه بســیاری 
از گردشــگران قــرار گرفتــه اســت افــزود: بیش از 
چهــار هــزار نفــر روزانه بــه طــور متوســط از این 
بــاغ تاریخــی بازدیــد مــی کننــد. وی با اشــاره به 
اینکه تمرکــز تبلیغاتــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان کرمــان در نوروز ســال جــاری در راســتای 
معرفــی بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد بــوده اســت 
بیــان کــرد: تصویــر بــاغ فتــح آبــاد در نقشــه 
هــای راهنمای شــهر کرمــان بــه عنــوان تصویر 
اصلــی انتخــاب شــده اســت. افضلــی تصریــح 
کــرد: حــدود ۸0 هــزار نقشــه گردشــگری شــهر 
کرمــان بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــام 
ــوروز چــاپ و توزیــع شــده اســت. وی افــزود:  ن
مســیرهای دسترســی بــه بــاغ فتــح آبــاد بــه 
شــکل ویــژه بــر روی تمام این نقشــه ها ترســیم 
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه بــاغ فتــح آباد 
در دفاتــر اطاع رســانی مســتقر در شــهر کرمان 
بــه عنــوان یکــی از مکانهــای تاریخی بــه منظور 
بازدیــد بــه گردشــگران معرفــی مــی شــود بیان 
کــرد: دو نفــر از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان کرمــان بــه عنــوان راهنمای گردشــگران 
در بــاغ فتــح آبــاد مســتقر هســتند. بــاغ فتــح 
آبــاد در 12 کیلومتــری شــهر کرمــان قــرار دارد و 
الگــوی احــداث بــاغ شــاهزاده ماهــان به شــمار 

بازدید بیش از 50 هزار نفر
 از باغ فتح آباد کرمان 

رئیس کمیته اطاع رسانی ستاد خدمات سفر کرمان: 

دوران حکومــت محمدشــاه قاجــار احــداث شــده اســت.مــی رود. ایــن بــاغ تاریخــی در ســال هــای 1216 تــا 1226 هجری شمســی مقــارن با 

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
اســتان کرمــان در مســیر جهــش بــزرگ اقتصــادی و توســعه ای اســت. 
شــهباز حســن پور در آییــن افتتــاح کارخانه فوالدســازی بردســیر افزود: 
ایــن پــروژه از ســال گذشــته آمــاده افتتــاح بــوده و ســال گذشــته در 
چنین فصلــی پــروژه فــوالدی در جــوار ایــن کارخانه ایجاد شــده اســت.  
وی بــه افزایــش رتبــه کســب و کار اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: 

ایــن اقــدام مانــدگار در مســیر توســعه اســتان بوده اســت. 
وی بــه معضــات و مشــکات واحدهای صنعتــی نیز اشــاره و بیــان کرد: 

در زمــان رکــود اقتصــادی در همــه کشــورها مالیــات کاهش مــی یابد.
منتخــب مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس دهــم گفت: هنــوز ریالی 

از ارزش افــزوده و درآمــد ایــن کارخانــه ســهم مــردم و شــهرداری نشــده اســت و در 
آینــده ایــن امــر محقق مــی شــود. وی نــرخ بیــکاری در بردســیر را باال عنــوان کرد 
و افــزود: انتظــار داریــم پــروژه هــای بزرگــی در ایــن شهرســتان تصویــب شــود تــا 

زمینه توســعه اشــتغال ایجاد شــود. 

ــدازی  ــدون دریافــت تســهیات راه ان ــه ب ــن کارخان ــور اظهــار کــرد: ای حســن پ
شــده اســت و انتظــار داریــم مجــوز راه انــدزی یــک کارخانــه هــزار تنــی دیگــر نیز 
صــادر شــود. کارخانــه فــوالد ســازی بردســیر بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 440 هزار 
تــن شــمش فــوالدی بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، اســتاندار کرمــان، 
نماینــدگان مردم اســتان در مجلس شــورای اســامی و جمعــی از مســئوالن افتتاح 

 . شد
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فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد خدمــات 
ــر از  ــزار نف ــش از 50 ه ــت: بی ــان گف ــفر کرم س
27 اســفند ســال گذشــته تــا 9 فروردیــن ســال 
جــاری از بــاغ فتــح آبــاد کرمــان بازدیــد کردند. 
ــاغ  ــا بیــان ایــن کــه ب محمدمهــدی افضلــی ب
فتــح آبــاد کرمان تاکنــون مــورد توجه بســیاری 
از گردشــگران قــرار گرفتــه اســت افــزود: بیش از 
چهــار هــزار نفــر روزانه بــه طــور متوســط از این 
بــاغ تاریخــی بازدیــد مــی کننــد. وی با اشــاره به 
اینکه تمرکــز تبلیغاتــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان کرمــان در نوروز ســال جــاری در راســتای 
معرفــی بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد بــوده اســت 
بیــان کــرد: تصویــر بــاغ فتــح آبــاد در نقشــه 
هــای راهنمای شــهر کرمــان بــه عنــوان تصویر 
اصلــی انتخــاب شــده اســت. افضلــی تصریــح 
کــرد: حــدود ۸0 هــزار نقشــه گردشــگری شــهر 
کرمــان بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــام 
ــوروز چــاپ و توزیــع شــده اســت. وی افــزود:  ن
مســیرهای دسترســی بــه بــاغ فتــح آبــاد بــه 
شــکل ویــژه بــر روی تمام این نقشــه ها ترســیم 
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه بــاغ فتــح آباد 
در دفاتــر اطاع رســانی مســتقر در شــهر کرمان 
بــه عنــوان یکــی از مکانهــای تاریخی بــه منظور 
بازدیــد بــه گردشــگران معرفــی مــی شــود بیان 
کــرد: دو نفــر از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان کرمــان بــه عنــوان راهنمای گردشــگران 
در بــاغ فتــح آبــاد مســتقر هســتند. بــاغ فتــح 
آبــاد در 12 کیلومتــری شــهر کرمــان قــرار دارد و 
الگــوی احــداث بــاغ شــاهزاده ماهــان به شــمار 

بازدید بیش از 50 هزار نفر
 از باغ فتح آباد کرمان 

رئیس کمیته اطاع رسانی ستاد خدمات سفر کرمان: 

دوران حکومــت محمدشــاه قاجــار احــداث شــده اســت.مــی رود. ایــن بــاغ تاریخــی در ســال هــای 1216 تــا 1226 هجری شمســی مقــارن با 

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
اســتان کرمــان در مســیر جهــش بــزرگ اقتصــادی و توســعه ای اســت. 
شــهباز حســن پور در آییــن افتتــاح کارخانه فوالدســازی بردســیر افزود: 
ایــن پــروژه از ســال گذشــته آمــاده افتتــاح بــوده و ســال گذشــته در 
چنین فصلــی پــروژه فــوالدی در جــوار ایــن کارخانه ایجاد شــده اســت.  
وی بــه افزایــش رتبــه کســب و کار اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: 

ایــن اقــدام مانــدگار در مســیر توســعه اســتان بوده اســت. 
وی بــه معضــات و مشــکات واحدهای صنعتــی نیز اشــاره و بیــان کرد: 

در زمــان رکــود اقتصــادی در همــه کشــورها مالیــات کاهش مــی یابد.
منتخــب مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس دهــم گفت: هنــوز ریالی 

از ارزش افــزوده و درآمــد ایــن کارخانــه ســهم مــردم و شــهرداری نشــده اســت و در 
آینــده ایــن امــر محقق مــی شــود. وی نــرخ بیــکاری در بردســیر را باال عنــوان کرد 
و افــزود: انتظــار داریــم پــروژه هــای بزرگــی در ایــن شهرســتان تصویــب شــود تــا 

زمینه توســعه اشــتغال ایجاد شــود. 

ــدازی  ــدون دریافــت تســهیات راه ان ــه ب ــن کارخان ــور اظهــار کــرد: ای حســن پ
شــده اســت و انتظــار داریــم مجــوز راه انــدزی یــک کارخانــه هــزار تنــی دیگــر نیز 
صــادر شــود. کارخانــه فــوالد ســازی بردســیر بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 440 هزار 
تــن شــمش فــوالدی بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، اســتاندار کرمــان، 
نماینــدگان مردم اســتان در مجلس شــورای اســامی و جمعــی از مســئوالن افتتاح 

 . شد
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رئیــس کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد خدمــات 
ــر از  ــزار نف ــش از 50 ه ــت: بی ــان گف ــفر کرم س
27 اســفند ســال گذشــته تــا 9 فروردیــن ســال 
جــاری از بــاغ فتــح آبــاد کرمــان بازدیــد کردند. 
ــاغ  ــا بیــان ایــن کــه ب محمدمهــدی افضلــی ب
فتــح آبــاد کرمان تاکنــون مــورد توجه بســیاری 
از گردشــگران قــرار گرفتــه اســت افــزود: بیش از 
چهــار هــزار نفــر روزانه بــه طــور متوســط از این 
بــاغ تاریخــی بازدیــد مــی کننــد. وی با اشــاره به 
اینکه تمرکــز تبلیغاتــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان کرمــان در نوروز ســال جــاری در راســتای 
معرفــی بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد بــوده اســت 
بیــان کــرد: تصویــر بــاغ فتــح آبــاد در نقشــه 
هــای راهنمای شــهر کرمــان بــه عنــوان تصویر 
اصلــی انتخــاب شــده اســت. افضلــی تصریــح 
کــرد: حــدود ۸0 هــزار نقشــه گردشــگری شــهر 
کرمــان بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــام 
ــوروز چــاپ و توزیــع شــده اســت. وی افــزود:  ن
مســیرهای دسترســی بــه بــاغ فتــح آبــاد بــه 
شــکل ویــژه بــر روی تمام این نقشــه ها ترســیم 
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه بــاغ فتــح آباد 
در دفاتــر اطاع رســانی مســتقر در شــهر کرمان 
بــه عنــوان یکــی از مکانهــای تاریخی بــه منظور 
بازدیــد بــه گردشــگران معرفــی مــی شــود بیان 
کــرد: دو نفــر از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان کرمــان بــه عنــوان راهنمای گردشــگران 
در بــاغ فتــح آبــاد مســتقر هســتند. بــاغ فتــح 
آبــاد در 12 کیلومتــری شــهر کرمــان قــرار دارد و 
الگــوی احــداث بــاغ شــاهزاده ماهــان به شــمار 

بازدید بیش از 50 هزار نفر
 از باغ فتح آباد کرمان 

رئیس کمیته اطاع رسانی ستاد خدمات سفر کرمان: 

دوران حکومــت محمدشــاه قاجــار احــداث شــده اســت.مــی رود. ایــن بــاغ تاریخــی در ســال هــای 1216 تــا 1226 هجری شمســی مقــارن با 

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
اســتان کرمــان در مســیر جهــش بــزرگ اقتصــادی و توســعه ای اســت. 
شــهباز حســن پور در آییــن افتتــاح کارخانه فوالدســازی بردســیر افزود: 
ایــن پــروژه از ســال گذشــته آمــاده افتتــاح بــوده و ســال گذشــته در 
چنین فصلــی پــروژه فــوالدی در جــوار ایــن کارخانه ایجاد شــده اســت.  
وی بــه افزایــش رتبــه کســب و کار اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: 

ایــن اقــدام مانــدگار در مســیر توســعه اســتان بوده اســت. 
وی بــه معضــات و مشــکات واحدهای صنعتــی نیز اشــاره و بیــان کرد: 

در زمــان رکــود اقتصــادی در همــه کشــورها مالیــات کاهش مــی یابد.
منتخــب مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس دهــم گفت: هنــوز ریالی 

از ارزش افــزوده و درآمــد ایــن کارخانــه ســهم مــردم و شــهرداری نشــده اســت و در 
آینــده ایــن امــر محقق مــی شــود. وی نــرخ بیــکاری در بردســیر را باال عنــوان کرد 
و افــزود: انتظــار داریــم پــروژه هــای بزرگــی در ایــن شهرســتان تصویــب شــود تــا 

زمینه توســعه اشــتغال ایجاد شــود. 

ــدازی  ــدون دریافــت تســهیات راه ان ــه ب ــن کارخان ــور اظهــار کــرد: ای حســن پ
شــده اســت و انتظــار داریــم مجــوز راه انــدزی یــک کارخانــه هــزار تنــی دیگــر نیز 
صــادر شــود. کارخانــه فــوالد ســازی بردســیر بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 440 هزار 
تــن شــمش فــوالدی بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، اســتاندار کرمــان، 
نماینــدگان مردم اســتان در مجلس شــورای اســامی و جمعــی از مســئوالن افتتاح 
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استان کرمان در مسیر 
جهش بزرگ اقتصادی

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کمیتــه اطــاع رســانی ســتاد خدمــات 
ــر از  ــزار نف ــش از 50 ه ــت: بی ــان گف ــفر کرم س
27 اســفند ســال گذشــته تــا 9 فروردیــن ســال 
جــاری از بــاغ فتــح آبــاد کرمــان بازدیــد کردند. 
ــاغ  ــا بیــان ایــن کــه ب محمدمهــدی افضلــی ب
فتــح آبــاد کرمان تاکنــون مــورد توجه بســیاری 
از گردشــگران قــرار گرفتــه اســت افــزود: بیش از 
چهــار هــزار نفــر روزانه بــه طــور متوســط از این 
بــاغ تاریخــی بازدیــد مــی کننــد. وی با اشــاره به 
اینکه تمرکــز تبلیغاتــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان کرمــان در نوروز ســال جــاری در راســتای 
معرفــی بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد بــوده اســت 
بیــان کــرد: تصویــر بــاغ فتــح آبــاد در نقشــه 
هــای راهنمای شــهر کرمــان بــه عنــوان تصویر 
اصلــی انتخــاب شــده اســت. افضلــی تصریــح 
کــرد: حــدود ۸0 هــزار نقشــه گردشــگری شــهر 
کرمــان بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــام 
ــوروز چــاپ و توزیــع شــده اســت. وی افــزود:  ن
مســیرهای دسترســی بــه بــاغ فتــح آبــاد بــه 
شــکل ویــژه بــر روی تمام این نقشــه ها ترســیم 
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه بــاغ فتــح آباد 
در دفاتــر اطاع رســانی مســتقر در شــهر کرمان 
بــه عنــوان یکــی از مکانهــای تاریخی بــه منظور 
بازدیــد بــه گردشــگران معرفــی مــی شــود بیان 
کــرد: دو نفــر از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان کرمــان بــه عنــوان راهنمای گردشــگران 
در بــاغ فتــح آبــاد مســتقر هســتند. بــاغ فتــح 
آبــاد در 12 کیلومتــری شــهر کرمــان قــرار دارد و 
الگــوی احــداث بــاغ شــاهزاده ماهــان به شــمار 

بازدید بیش از 50 هزار نفر
 از باغ فتح آباد کرمان 

رئیس کمیته اطاع رسانی ستاد خدمات سفر کرمان: 

دوران حکومــت محمدشــاه قاجــار احــداث شــده اســت.مــی رود. ایــن بــاغ تاریخــی در ســال هــای 1216 تــا 1226 هجری شمســی مقــارن با 

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
اســتان کرمــان در مســیر جهــش بــزرگ اقتصــادی و توســعه ای اســت. 
شــهباز حســن پور در آییــن افتتــاح کارخانه فوالدســازی بردســیر افزود: 
ایــن پــروژه از ســال گذشــته آمــاده افتتــاح بــوده و ســال گذشــته در 
چنین فصلــی پــروژه فــوالدی در جــوار ایــن کارخانه ایجاد شــده اســت.  
وی بــه افزایــش رتبــه کســب و کار اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: 

ایــن اقــدام مانــدگار در مســیر توســعه اســتان بوده اســت. 
وی بــه معضــات و مشــکات واحدهای صنعتــی نیز اشــاره و بیــان کرد: 

در زمــان رکــود اقتصــادی در همــه کشــورها مالیــات کاهش مــی یابد.
منتخــب مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلس دهــم گفت: هنــوز ریالی 

از ارزش افــزوده و درآمــد ایــن کارخانــه ســهم مــردم و شــهرداری نشــده اســت و در 
آینــده ایــن امــر محقق مــی شــود. وی نــرخ بیــکاری در بردســیر را باال عنــوان کرد 
و افــزود: انتظــار داریــم پــروژه هــای بزرگــی در ایــن شهرســتان تصویــب شــود تــا 

زمینه توســعه اشــتغال ایجاد شــود. 

ــدازی  ــدون دریافــت تســهیات راه ان ــه ب ــن کارخان ــور اظهــار کــرد: ای حســن پ
شــده اســت و انتظــار داریــم مجــوز راه انــدزی یــک کارخانــه هــزار تنــی دیگــر نیز 
صــادر شــود. کارخانــه فــوالد ســازی بردســیر بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 440 هزار 
تــن شــمش فــوالدی بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، اســتاندار کرمــان، 
نماینــدگان مردم اســتان در مجلس شــورای اســامی و جمعــی از مســئوالن افتتاح 
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رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد خدمات سفر کرمان:
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ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــی الزم  ــه عملیات ــت: برنام ــان گف ــتان کرم اس
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ۸.5 
ــده  ــن ش ــان تدوی ــتان کرم ــدی در اس درص
اســت. جعفــر رودری در نشســت مشــترک 
ــورای  ــی و ش ــاد مقاومت ــردی اقتص ــتاد راهب س
ــا  ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ گف
حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: 
نــرخ رشــد ۸.5 درصــدی بــرای اســتان کرمــان 
ــی از آن  ــه بخش ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین پی

ــود.  ــن ش ــره وری تامی ــل به ــد از مح بای
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرد: 122 ه ــح ک وی تصری
ــه  ــده ب ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــتان  ــدی در اس ــم درص ــت و نی ــد هش ــرخ رش ن
ــت  ــاز اســت. رئیــس ســازمان مدیری ــان نی کرم
و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: تدویــن 
برنامــه در کرمــان بــه شــکل عملیاتــی انجــام و 
در ایــن راســتا قوانیــن مزاحــم نیــز شناســایی و 

در ســطح ملــی مطــرح شــده اســت. وی ســهم 
اســتان کرمــان از تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور را 3.2 درصــد ذکــر کــرد و افــزود: 
براســاس آمــار مســتند مربــوط بــه مرکــز آمــار 
ــان  ــران، نســبت  درآمــد ســرانه اســتان کرم ای

ــا بیــان  بــه کشــور 0.۸7 درصــد ســت. رودری ب
ایــن کــه بیــن شــمال و جنــوب اســتان کرمــان 
ــد آب  ــت درص ــت: هف ــت گف ــوازن اس ــدم ت ع
مصرفــی کشــور در اســتان مــی باشــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه ســهم مــا در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــد اس ــی 3.2 درص داخل

اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی در 
قلعــه گنــج عنــوان کــرد: ایــن شهرســتان یکــی 
از محــروم تریــن نقــاط کشــور بــوده کــه برنامــه 
هــای متعــددی در حــوزه هــای مختلــف از جمله 
آموزشــی، عمــران و آبادانــی در ایــن شهرســتان 
ــزار و  ــت: دو ه ــت. وی گف ــده اس ــی ش اجرای
400 میلیــون ریــال از ســوی بنیــاد مســتضعفان 
کشــور بــرای تحقــق ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص مقاومت

ــاري  ــالنامه آم ــازمان، س ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــه اي از آخری ــاوي مجموع ــه ح ــان ک ــتان کرم ــال 1393 اس س
ــي و  ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــه ه ــتان در زمین ــاري اس ــات آم اطاع

ــد. ــي باش ــي م فرهنگ
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اطاعــات هرســاله بــه صــورت الکترونیکي 
از طریــق ســایت  Sahlanmeh.Sci.org.ir جمــع آوري مــي گــردد و در 
قالــب 350 جــدول و بالــغ بــر 2500 قلــم آمــاري در اختیار پژوهشــگران، 

برنامــه ریــزان، تصمیــم گیــران و ســایر متقاضیــان قــرار مــي گیــرد

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــت: کارخان ــان گف ــوب کرم ــارت جن تج
ــا  ــوب ب ــار جن ــی در رودب ــع تبدیل صنای
ــروژه، ۸0  ــروع پ ــاه از ش ــت م ــت هف گذش
ــود  ــدس محم ــرفت دارد. مهن ــد پیش درص
ــه  اســکندری در حاشــیه بازدیــد از کارخان
ســبز اندیــش ســبزواران در رودبــار جنوب 
گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن کارخانــه مهر 
ســال گذشــته آغــاز شــد و براســاس پیش 
ــاز نخســت  ــا 45 روز دیگــر ف بینــی هــا ت
ــود. وی  ــی ش ــرداری م ــره ب ــاده به آن آم
ــی  ــه در زمین ــن کارخان ــرد: ای ــح ک تصری
بــه مســاحت 22 هــزار متــر مربــع در حــال 
احــداث اســت و ســاخت ســوله هــای فــاز 
ــه  ــع ب ــزار و 500 مترمرب ــراژ یکه اول در مت
ــن  ــت: ای ــت. وی گف ــیده اس ــان رس پای
ــاز اجــرا مــی شــود کــه در  طــرح در دو ف

ــاز  ــی و در ف ــه فرنگ ــد رب گوج ــاز اول تولی ف
دوم تولیــد کنســرو برنامــه ریــزی شــده اســت. 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
جنــوب کرمــان ادامــه داد: تاکنــون بــرای فــاز 
ــغ  ــه مبل ــن کارخان ــه ای ــد رب گوج اول تولی
ــط  ــذاری توس ــرمایه گ ــال س ــارد ری 30 میلی
ــرد:  ــان ک متقاضــی انجــام شــده اســت. وی بی
ایــن طــرح بــرای 40 نفــر بــه صــورت مســتقیم 

ــتقیم  ــر مس ــورت غی ــه ص ــر ب و 120 نف
اشــتغال ایجــاد مــی کنــد کــه ظرفیــت خوبــی 
بــرای اشــتغال زایــی اســت. اســکندری گفــت: 

ــه  ــول رب گوج ــد محص ــت تولی ظرفی
ایــن کارخانــه پنــج هــزار تــن در ســال 
ــی  ــک خوب ــد کم ــی توان ــه م ــت ک اس
ــول در  ــن محص ــد ای ــه خری در زمین
ــد. وی  ــوب باش ــار جن ــتان رودب شهرس
اظهــار کــرد: ایــن کارخانــه در راســتای 
اقتصــاد  هــای  سیاســت  تحقــق 
مقاومتــی و حــل مشــکات مربــوط بــه 
ــتان  ــاورزی در شهرس ــوالت کش محص
ــت.  ــده اس ــداث ش ــوب اح ــار جن رودب
ــه  ــال ب ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
نــام اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
گفــت: اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تکیــه 
ــتفاده  ــا اس ــذا ب ــی ل ــوان داخل ــر ت ب
از تــوان منطقــه دنبــال شــکوفایی 
صنعــت هســتیم. رئیــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
ــی  ــه فرنگ ــه رب گوج ــت: 11کارخان ــان گف کرم
ــت  ــه ظرفی ــود دارد ک ــان وج ــوب کرم در جن
خریــد 5۸ هــزار تــن محصــوالت گوجــه فرنگی 
ایــن منطقــه را دارنــد. ســازمان صنعــت، معــدن 
ــتان  ــت شهرس ــان هف ــوب کرم ــارت جن و تج
ــوب،  ــار جن ــاب، رودب ــاد، فاری ــت، عنبرآب جیرف
کهنــوج، قلعــه گنــج و منوجــان را زیــر پوشــش 

دارد.
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ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــی الزم  ــه عملیات ــت: برنام ــان گف ــتان کرم اس
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ۸.5 
ــده  ــن ش ــان تدوی ــتان کرم ــدی در اس درص
اســت. جعفــر رودری در نشســت مشــترک 
ــورای  ــی و ش ــاد مقاومت ــردی اقتص ــتاد راهب س
ــا  ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ گف
حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: 
نــرخ رشــد ۸.5 درصــدی بــرای اســتان کرمــان 
ــی از آن  ــه بخش ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین پی

ــود.  ــن ش ــره وری تامی ــل به ــد از مح بای
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرد: 122 ه ــح ک وی تصری
ــه  ــده ب ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــتان  ــدی در اس ــم درص ــت و نی ــد هش ــرخ رش ن
ــت  ــاز اســت. رئیــس ســازمان مدیری ــان نی کرم
و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: تدویــن 
برنامــه در کرمــان بــه شــکل عملیاتــی انجــام و 
در ایــن راســتا قوانیــن مزاحــم نیــز شناســایی و 

در ســطح ملــی مطــرح شــده اســت. وی ســهم 
اســتان کرمــان از تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور را 3.2 درصــد ذکــر کــرد و افــزود: 
براســاس آمــار مســتند مربــوط بــه مرکــز آمــار 
ــان  ــران، نســبت  درآمــد ســرانه اســتان کرم ای

ــا بیــان  بــه کشــور 0.۸7 درصــد ســت. رودری ب
ایــن کــه بیــن شــمال و جنــوب اســتان کرمــان 
ــد آب  ــت درص ــت: هف ــت گف ــوازن اس ــدم ت ع
مصرفــی کشــور در اســتان مــی باشــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه ســهم مــا در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــد اس ــی 3.2 درص داخل

اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی در 
قلعــه گنــج عنــوان کــرد: ایــن شهرســتان یکــی 
از محــروم تریــن نقــاط کشــور بــوده کــه برنامــه 
هــای متعــددی در حــوزه هــای مختلــف از جمله 
آموزشــی، عمــران و آبادانــی در ایــن شهرســتان 
ــزار و  ــت: دو ه ــت. وی گف ــده اس ــی ش اجرای
400 میلیــون ریــال از ســوی بنیــاد مســتضعفان 
کشــور بــرای تحقــق ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص مقاومت

ــاري  ــالنامه آم ــازمان، س ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــه اي از آخری ــاوي مجموع ــه ح ــان ک ــتان کرم ــال 1393 اس س
ــي و  ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــه ه ــتان در زمین ــاري اس ــات آم اطاع

ــد. ــي باش ــي م فرهنگ
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اطاعــات هرســاله بــه صــورت الکترونیکي 
از طریــق ســایت  Sahlanmeh.Sci.org.ir جمــع آوري مــي گــردد و در 
قالــب 350 جــدول و بالــغ بــر 2500 قلــم آمــاري در اختیار پژوهشــگران، 

برنامــه ریــزان، تصمیــم گیــران و ســایر متقاضیــان قــرار مــي گیــرد

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــت: کارخان ــان گف ــوب کرم ــارت جن تج
ــا  ــوب ب ــار جن ــی در رودب ــع تبدیل صنای
ــروژه، ۸0  ــروع پ ــاه از ش ــت م ــت هف گذش
ــود  ــدس محم ــرفت دارد. مهن ــد پیش درص
ــه  اســکندری در حاشــیه بازدیــد از کارخان
ســبز اندیــش ســبزواران در رودبــار جنوب 
گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن کارخانــه مهر 
ســال گذشــته آغــاز شــد و براســاس پیش 
ــاز نخســت  ــا 45 روز دیگــر ف بینــی هــا ت
ــود. وی  ــی ش ــرداری م ــره ب ــاده به آن آم
ــی  ــه در زمین ــن کارخان ــرد: ای ــح ک تصری
بــه مســاحت 22 هــزار متــر مربــع در حــال 
احــداث اســت و ســاخت ســوله هــای فــاز 
ــه  ــع ب ــزار و 500 مترمرب ــراژ یکه اول در مت
ــن  ــت: ای ــت. وی گف ــیده اس ــان رس پای
ــاز اجــرا مــی شــود کــه در  طــرح در دو ف

ــاز  ــی و در ف ــه فرنگ ــد رب گوج ــاز اول تولی ف
دوم تولیــد کنســرو برنامــه ریــزی شــده اســت. 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
جنــوب کرمــان ادامــه داد: تاکنــون بــرای فــاز 
ــغ  ــه مبل ــن کارخان ــه ای ــد رب گوج اول تولی
ــط  ــذاری توس ــرمایه گ ــال س ــارد ری 30 میلی
ــرد:  ــان ک متقاضــی انجــام شــده اســت. وی بی
ایــن طــرح بــرای 40 نفــر بــه صــورت مســتقیم 

ــتقیم  ــر مس ــورت غی ــه ص ــر ب و 120 نف
اشــتغال ایجــاد مــی کنــد کــه ظرفیــت خوبــی 
بــرای اشــتغال زایــی اســت. اســکندری گفــت: 

ــه  ــول رب گوج ــد محص ــت تولی ظرفی
ایــن کارخانــه پنــج هــزار تــن در ســال 
ــی  ــک خوب ــد کم ــی توان ــه م ــت ک اس
ــول در  ــن محص ــد ای ــه خری در زمین
ــد. وی  ــوب باش ــار جن ــتان رودب شهرس
اظهــار کــرد: ایــن کارخانــه در راســتای 
اقتصــاد  هــای  سیاســت  تحقــق 
مقاومتــی و حــل مشــکات مربــوط بــه 
ــتان  ــاورزی در شهرس ــوالت کش محص
ــت.  ــده اس ــداث ش ــوب اح ــار جن رودب
ــه  ــال ب ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
نــام اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
گفــت: اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تکیــه 
ــتفاده  ــا اس ــذا ب ــی ل ــوان داخل ــر ت ب
از تــوان منطقــه دنبــال شــکوفایی 
صنعــت هســتیم. رئیــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
ــی  ــه فرنگ ــه رب گوج ــت: 11کارخان ــان گف کرم
ــت  ــه ظرفی ــود دارد ک ــان وج ــوب کرم در جن
خریــد 5۸ هــزار تــن محصــوالت گوجــه فرنگی 
ایــن منطقــه را دارنــد. ســازمان صنعــت، معــدن 
ــتان  ــت شهرس ــان هف ــوب کرم ــارت جن و تج
ــوب،  ــار جن ــاب، رودب ــاد، فاری ــت، عنبرآب جیرف
کهنــوج، قلعــه گنــج و منوجــان را زیــر پوشــش 

دارد.
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ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــی الزم  ــه عملیات ــت: برنام ــان گف ــتان کرم اس
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ۸.5 
ــده  ــن ش ــان تدوی ــتان کرم ــدی در اس درص
اســت. جعفــر رودری در نشســت مشــترک 
ــورای  ــی و ش ــاد مقاومت ــردی اقتص ــتاد راهب س
ــا  ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ گف
حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: 
نــرخ رشــد ۸.5 درصــدی بــرای اســتان کرمــان 
ــی از آن  ــه بخش ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین پی

ــود.  ــن ش ــره وری تامی ــل به ــد از مح بای
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرد: 122 ه ــح ک وی تصری
ــه  ــده ب ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــتان  ــدی در اس ــم درص ــت و نی ــد هش ــرخ رش ن
ــت  ــاز اســت. رئیــس ســازمان مدیری ــان نی کرم
و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: تدویــن 
برنامــه در کرمــان بــه شــکل عملیاتــی انجــام و 
در ایــن راســتا قوانیــن مزاحــم نیــز شناســایی و 

در ســطح ملــی مطــرح شــده اســت. وی ســهم 
اســتان کرمــان از تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور را 3.2 درصــد ذکــر کــرد و افــزود: 
براســاس آمــار مســتند مربــوط بــه مرکــز آمــار 
ــان  ــران، نســبت  درآمــد ســرانه اســتان کرم ای

ــا بیــان  بــه کشــور 0.۸7 درصــد ســت. رودری ب
ایــن کــه بیــن شــمال و جنــوب اســتان کرمــان 
ــد آب  ــت درص ــت: هف ــت گف ــوازن اس ــدم ت ع
مصرفــی کشــور در اســتان مــی باشــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه ســهم مــا در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــد اس ــی 3.2 درص داخل

اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی در 
قلعــه گنــج عنــوان کــرد: ایــن شهرســتان یکــی 
از محــروم تریــن نقــاط کشــور بــوده کــه برنامــه 
هــای متعــددی در حــوزه هــای مختلــف از جمله 
آموزشــی، عمــران و آبادانــی در ایــن شهرســتان 
ــزار و  ــت: دو ه ــت. وی گف ــده اس ــی ش اجرای
400 میلیــون ریــال از ســوی بنیــاد مســتضعفان 
کشــور بــرای تحقــق ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص مقاومت

ــاري  ــالنامه آم ــازمان، س ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــه اي از آخری ــاوي مجموع ــه ح ــان ک ــتان کرم ــال 1393 اس س
ــي و  ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــه ه ــتان در زمین ــاري اس ــات آم اطاع

ــد. ــي باش ــي م فرهنگ
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اطاعــات هرســاله بــه صــورت الکترونیکي 
از طریــق ســایت  Sahlanmeh.Sci.org.ir جمــع آوري مــي گــردد و در 
قالــب 350 جــدول و بالــغ بــر 2500 قلــم آمــاري در اختیار پژوهشــگران، 

برنامــه ریــزان، تصمیــم گیــران و ســایر متقاضیــان قــرار مــي گیــرد

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــت: کارخان ــان گف ــوب کرم ــارت جن تج
ــا  ــوب ب ــار جن ــی در رودب ــع تبدیل صنای
ــروژه، ۸0  ــروع پ ــاه از ش ــت م ــت هف گذش
ــود  ــدس محم ــرفت دارد. مهن ــد پیش درص
ــه  اســکندری در حاشــیه بازدیــد از کارخان
ســبز اندیــش ســبزواران در رودبــار جنوب 
گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن کارخانــه مهر 
ســال گذشــته آغــاز شــد و براســاس پیش 
ــاز نخســت  ــا 45 روز دیگــر ف بینــی هــا ت
ــود. وی  ــی ش ــرداری م ــره ب ــاده به آن آم
ــی  ــه در زمین ــن کارخان ــرد: ای ــح ک تصری
بــه مســاحت 22 هــزار متــر مربــع در حــال 
احــداث اســت و ســاخت ســوله هــای فــاز 
ــه  ــع ب ــزار و 500 مترمرب ــراژ یکه اول در مت
ــن  ــت: ای ــت. وی گف ــیده اس ــان رس پای
ــاز اجــرا مــی شــود کــه در  طــرح در دو ف

ــاز  ــی و در ف ــه فرنگ ــد رب گوج ــاز اول تولی ف
دوم تولیــد کنســرو برنامــه ریــزی شــده اســت. 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
جنــوب کرمــان ادامــه داد: تاکنــون بــرای فــاز 
ــغ  ــه مبل ــن کارخان ــه ای ــد رب گوج اول تولی
ــط  ــذاری توس ــرمایه گ ــال س ــارد ری 30 میلی
ــرد:  ــان ک متقاضــی انجــام شــده اســت. وی بی
ایــن طــرح بــرای 40 نفــر بــه صــورت مســتقیم 

ــتقیم  ــر مس ــورت غی ــه ص ــر ب و 120 نف
اشــتغال ایجــاد مــی کنــد کــه ظرفیــت خوبــی 
بــرای اشــتغال زایــی اســت. اســکندری گفــت: 

ــه  ــول رب گوج ــد محص ــت تولی ظرفی
ایــن کارخانــه پنــج هــزار تــن در ســال 
ــی  ــک خوب ــد کم ــی توان ــه م ــت ک اس
ــول در  ــن محص ــد ای ــه خری در زمین
ــد. وی  ــوب باش ــار جن ــتان رودب شهرس
اظهــار کــرد: ایــن کارخانــه در راســتای 
اقتصــاد  هــای  سیاســت  تحقــق 
مقاومتــی و حــل مشــکات مربــوط بــه 
ــتان  ــاورزی در شهرس ــوالت کش محص
ــت.  ــده اس ــداث ش ــوب اح ــار جن رودب
ــه  ــال ب ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
نــام اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
گفــت: اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تکیــه 
ــتفاده  ــا اس ــذا ب ــی ل ــوان داخل ــر ت ب
از تــوان منطقــه دنبــال شــکوفایی 
صنعــت هســتیم. رئیــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
ــی  ــه فرنگ ــه رب گوج ــت: 11کارخان ــان گف کرم
ــت  ــه ظرفی ــود دارد ک ــان وج ــوب کرم در جن
خریــد 5۸ هــزار تــن محصــوالت گوجــه فرنگی 
ایــن منطقــه را دارنــد. ســازمان صنعــت، معــدن 
ــتان  ــت شهرس ــان هف ــوب کرم ــارت جن و تج
ــوب،  ــار جن ــاب، رودب ــاد، فاری ــت، عنبرآب جیرف
کهنــوج، قلعــه گنــج و منوجــان را زیــر پوشــش 

دارد.

طی 7 ماه، 80 درصد 
پیشرفت در کارخانه صنایع 

تبدیلی در رودبار

تدوین برنامه عملیاتی 
دستیابی به رشد اقتصادی 

مطلوب در کرمان 

سالنامه آماري سال 1393 
استان کرمان منتشر شد

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــی الزم  ــه عملیات ــت: برنام ــان گف ــتان کرم اس
بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ۸.5 
ــده  ــن ش ــان تدوی ــتان کرم ــدی در اس درص
اســت. جعفــر رودری در نشســت مشــترک 
ــورای  ــی و ش ــاد مقاومت ــردی اقتص ــتاد راهب س
ــا  ــی ب ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ گف
حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: 
نــرخ رشــد ۸.5 درصــدی بــرای اســتان کرمــان 
ــی از آن  ــه بخش ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین پی

ــود.  ــن ش ــره وری تامی ــل به ــد از مح بای
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــرد: 122 ه ــح ک وی تصری
ــه  ــده ب ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
ــتان  ــدی در اس ــم درص ــت و نی ــد هش ــرخ رش ن
ــت  ــاز اســت. رئیــس ســازمان مدیری ــان نی کرم
و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: تدویــن 
برنامــه در کرمــان بــه شــکل عملیاتــی انجــام و 
در ایــن راســتا قوانیــن مزاحــم نیــز شناســایی و 

در ســطح ملــی مطــرح شــده اســت. وی ســهم 
اســتان کرمــان از تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور را 3.2 درصــد ذکــر کــرد و افــزود: 
براســاس آمــار مســتند مربــوط بــه مرکــز آمــار 
ــان  ــران، نســبت  درآمــد ســرانه اســتان کرم ای

ــا بیــان  بــه کشــور 0.۸7 درصــد ســت. رودری ب
ایــن کــه بیــن شــمال و جنــوب اســتان کرمــان 
ــد آب  ــت درص ــت: هف ــت گف ــوازن اس ــدم ت ع
مصرفــی کشــور در اســتان مــی باشــد و ایــن در 
حالــی اســت کــه ســهم مــا در تولیــد ناخالــص 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــد اس ــی 3.2 درص داخل

اجــرای ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی در 
قلعــه گنــج عنــوان کــرد: ایــن شهرســتان یکــی 
از محــروم تریــن نقــاط کشــور بــوده کــه برنامــه 
هــای متعــددی در حــوزه هــای مختلــف از جمله 
آموزشــی، عمــران و آبادانــی در ایــن شهرســتان 
ــزار و  ــت: دو ه ــت. وی گف ــده اس ــی ش اجرای
400 میلیــون ریــال از ســوی بنیــاد مســتضعفان 
کشــور بــرای تحقــق ایــده شــهر نمونــه اقتصــاد 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص مقاومت

ــاري  ــالنامه آم ــازمان، س ــي س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــه اي از آخری ــاوي مجموع ــه ح ــان ک ــتان کرم ــال 1393 اس س
ــي و  ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــه ه ــتان در زمین ــاري اس ــات آم اطاع

ــد. ــي باش ــي م فرهنگ
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اطاعــات هرســاله بــه صــورت الکترونیکي 
از طریــق ســایت  Sahlanmeh.Sci.org.ir جمــع آوري مــي گــردد و در 
قالــب 350 جــدول و بالــغ بــر 2500 قلــم آمــاري در اختیار پژوهشــگران، 

برنامــه ریــزان، تصمیــم گیــران و ســایر متقاضیــان قــرار مــي گیــرد

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــه  ــت: کارخان ــان گف ــوب کرم ــارت جن تج
ــا  ــوب ب ــار جن ــی در رودب ــع تبدیل صنای
ــروژه، ۸0  ــروع پ ــاه از ش ــت م ــت هف گذش
ــود  ــدس محم ــرفت دارد. مهن ــد پیش درص
ــه  اســکندری در حاشــیه بازدیــد از کارخان
ســبز اندیــش ســبزواران در رودبــار جنوب 
گفــت: عملیــات اجرایــی ایــن کارخانــه مهر 
ســال گذشــته آغــاز شــد و براســاس پیش 
ــاز نخســت  ــا 45 روز دیگــر ف بینــی هــا ت
ــود. وی  ــی ش ــرداری م ــره ب ــاده به آن آم
ــی  ــه در زمین ــن کارخان ــرد: ای ــح ک تصری
بــه مســاحت 22 هــزار متــر مربــع در حــال 
احــداث اســت و ســاخت ســوله هــای فــاز 
ــه  ــع ب ــزار و 500 مترمرب ــراژ یکه اول در مت
ــن  ــت: ای ــت. وی گف ــیده اس ــان رس پای
ــاز اجــرا مــی شــود کــه در  طــرح در دو ف

ــاز  ــی و در ف ــه فرنگ ــد رب گوج ــاز اول تولی ف
دوم تولیــد کنســرو برنامــه ریــزی شــده اســت. 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
جنــوب کرمــان ادامــه داد: تاکنــون بــرای فــاز 
ــغ  ــه مبل ــن کارخان ــه ای ــد رب گوج اول تولی
ــط  ــذاری توس ــرمایه گ ــال س ــارد ری 30 میلی
ــرد:  ــان ک متقاضــی انجــام شــده اســت. وی بی
ایــن طــرح بــرای 40 نفــر بــه صــورت مســتقیم 

ــتقیم  ــر مس ــورت غی ــه ص ــر ب و 120 نف
اشــتغال ایجــاد مــی کنــد کــه ظرفیــت خوبــی 
بــرای اشــتغال زایــی اســت. اســکندری گفــت: 

ــه  ــول رب گوج ــد محص ــت تولی ظرفی
ایــن کارخانــه پنــج هــزار تــن در ســال 
ــی  ــک خوب ــد کم ــی توان ــه م ــت ک اس
ــول در  ــن محص ــد ای ــه خری در زمین
ــد. وی  ــوب باش ــار جن ــتان رودب شهرس
اظهــار کــرد: ایــن کارخانــه در راســتای 
اقتصــاد  هــای  سیاســت  تحقــق 
مقاومتــی و حــل مشــکات مربــوط بــه 
ــتان  ــاورزی در شهرس ــوالت کش محص
ــت.  ــده اس ــداث ش ــوب اح ــار جن رودب
ــه  ــال ب ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
نــام اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
گفــت: اقتصــاد مقاومتــی یعنــی تکیــه 
ــتفاده  ــا اس ــذا ب ــی ل ــوان داخل ــر ت ب
از تــوان منطقــه دنبــال شــکوفایی 
صنعــت هســتیم. رئیــس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
ــی  ــه فرنگ ــه رب گوج ــت: 11کارخان ــان گف کرم
ــت  ــه ظرفی ــود دارد ک ــان وج ــوب کرم در جن
خریــد 5۸ هــزار تــن محصــوالت گوجــه فرنگی 
ایــن منطقــه را دارنــد. ســازمان صنعــت، معــدن 
ــتان  ــت شهرس ــان هف ــوب کرم ــارت جن و تج
ــوب،  ــار جن ــاب، رودب ــاد، فاری ــت، عنبرآب جیرف
کهنــوج، قلعــه گنــج و منوجــان را زیــر پوشــش 

دارد.

طی 7 ماه، 80 درصد 
پیشرفت در کارخانه صنایع 

تبدیلی در رودبار

تدوین برنامه عملیاتی 
دستیابی به رشد اقتصادی 

مطلوب در کرمان 

سالنامه آماري سال 1393 
استان کرمان منتشر شد
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فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 33 هزار گردشــگر 
ــاری  ــال ج ــوروز س ــدای ن ــی از ابت ــی و خارج داخل
تاکنــون از اماکــن تاریخــی، باســتانی و جاذبــه هــای 
گردشــگری ایــن شهرســتان بازدیــد کردنــد. حمیــد 
مانــوری افــزود: بیــش از 17 هــزار نفــر از گردشــگران 
رفســنجان در نــوروز ســال جــاری از بزرگتریــن خانــه 
خشــتی جهــان ) خانه حــاج آقا علــی( در رفســنجان 
بازدیــد کردنــد. وی تصریــح کــرد: بازدیــد میهمانــان 
ــه  ــبت ب ــنجان نس ــتی رفس ــه خش ــوروزی از خان ن
نــوروز ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته 

ــوروزی  ــات ن ــان تعطی ــا پای ــم ت ــت و امیدواری اس
میهمانــان بیشــتری از ایــن مــکان تاریخــی بازدیــد 
کننــد. مانــوری بــه اماکــن تاریخــی، مذهبــی، جاذبه 
هــای گردشــگری و طبیعی شهرســتان رفســنجان از 
جمله حــرم متبــرک امامــزادگان، دره راگــه، دره جوز و 
دره در، روســتای اودرج اشــاره کــرد و گفــت: بخش ها و 
ســازمان های مختلف از جملــه نیروی انتظامــی، هال 
احمــر، شــهرداری هــا و دهیاری هــا، میــراث فرهنگی 
و ســایر ادارت فرهنگــی و آموزشــی آماده اســتقبال از 

میهمانــان نــوروزی این شهرســتان هســتند.   

ــش از  ــرد: بی ــان ک ــنجان خاطرنش ــدار رفس فرمان
هفــت هــزار گردشــگر، نــوروز ســال جــاری در اماکــن 
اقامتــی ایــن شهرســتان از جملــه مــدارس و هتلهــا 
اقامــت کردنــد. وی از دیگــر آثــار تاریخــی و باســتانی 
شهرســتان رفســنجان به معبــد آناهیتا، عمــارت کاه 
فرنگــی، کــوه پــورکان و کاروانســرای شــاه عباســی 
اشــاره کــرد و افــزود: بیــش از 500 اثــر تاریخی شــامل 
کاروانســراها و مناطــق بکر گردشــگری در رفســنجان 
وجــود دارد. رفســنجان دارای بیــش از 300 هــزار نفــر 

جمعیــت در 110 کیلومتــری کرمــان قــرار دارد.

نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: افزایــش اختیارات شــبکه بانکــی بــرای افزایش 
ســرمایه گــذاری ضــروری اســت. دکتــر محمدمهــدی 
زاهــدی در نشســت ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتی 
و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا 

حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: درخواســت داریــم ســهم خوبــی از 
محــل ذخیــره ارزی صنــدوق توســعه ملــی به اســتان کرمــان اختصــاص یابــد زیرا 
در بخــش کشــاورزی ایــن اســتان گام هــای خوبی برداشــته شــده اســت.  وی گفت: 
بخــش عمــده منابــع شــبکه بانکــی در حــوادث هزینــه شــده اســت و اســتان در 
نقدینگــی خــود مشــکل دارد و انتظــار داریــم خطــوط اعتبــاری خاصــی به اســتان 
کرمــان اختصــاص یابــد. وی بــر اســتمحال وام هــای پرداختی بــه کشــاورزان تاکید 
کــرد و گفــت: تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی و تشــکیل کمیتــه 
بحــران بــرای واحدهــای مشــکل دار نیــز ضــروری اســت تــا اشــتغال پایــدار در 
اســتان کرمــان افزایــش یابــد. منتخــب مــردم کرمــان و راور در مجلــس دهــم بــه 
ضــرر و زیــان وارده بــه اســتان کرمــان از ســوی بیمــه توســعه اشــاره و بیــان کــرد: 

ــن زده  ــال تخمی ــارد ری 100 میلی
مــی شــود و ایــن در حالی اســت 
کــه بدهــی این بیمــه در اســتان 
کرمــان 500 میلیــارد ریال اســت 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــاز اس و نی
تدبیر جــدی صــورت گیــرد.  وی 

بــاال بــودن پایــه مالیاتــی اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: در ســال 
جــاری بایــد در ایــن زمینه بازنگــری صــورت گیــرد. وی افــزود: یکی شــدن ضرایب 
مالیاتــی نیــز ضــروری اســت. ایــن نشســت پــس از افتتــاح کارخانــه فوالدســازی 
بردســیر بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و جمعی از مســئوالن کشــوری 

و اســتانی در اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.

بازدید بیش از 33 هزار نفر از جاذبه های گردشگری رفسنجان

اختیارات شبکه بانکی افزایش یابد
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فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 33 هزار گردشــگر 
ــاری  ــال ج ــوروز س ــدای ن ــی از ابت ــی و خارج داخل
تاکنــون از اماکــن تاریخــی، باســتانی و جاذبــه هــای 
گردشــگری ایــن شهرســتان بازدیــد کردنــد. حمیــد 
مانــوری افــزود: بیــش از 17 هــزار نفــر از گردشــگران 
رفســنجان در نــوروز ســال جــاری از بزرگتریــن خانــه 
خشــتی جهــان ) خانه حــاج آقا علــی( در رفســنجان 
بازدیــد کردنــد. وی تصریــح کــرد: بازدیــد میهمانــان 
ــه  ــبت ب ــنجان نس ــتی رفس ــه خش ــوروزی از خان ن
نــوروز ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته 

ــوروزی  ــات ن ــان تعطی ــا پای ــم ت ــت و امیدواری اس
میهمانــان بیشــتری از ایــن مــکان تاریخــی بازدیــد 
کننــد. مانــوری بــه اماکــن تاریخــی، مذهبــی، جاذبه 
هــای گردشــگری و طبیعی شهرســتان رفســنجان از 
جمله حــرم متبــرک امامــزادگان، دره راگــه، دره جوز و 
دره در، روســتای اودرج اشــاره کــرد و گفــت: بخش ها و 
ســازمان های مختلف از جملــه نیروی انتظامــی، هال 
احمــر، شــهرداری هــا و دهیاری هــا، میــراث فرهنگی 
و ســایر ادارت فرهنگــی و آموزشــی آماده اســتقبال از 

میهمانــان نــوروزی این شهرســتان هســتند.   

ــش از  ــرد: بی ــان ک ــنجان خاطرنش ــدار رفس فرمان
هفــت هــزار گردشــگر، نــوروز ســال جــاری در اماکــن 
اقامتــی ایــن شهرســتان از جملــه مــدارس و هتلهــا 
اقامــت کردنــد. وی از دیگــر آثــار تاریخــی و باســتانی 
شهرســتان رفســنجان به معبــد آناهیتا، عمــارت کاه 
فرنگــی، کــوه پــورکان و کاروانســرای شــاه عباســی 
اشــاره کــرد و افــزود: بیــش از 500 اثــر تاریخی شــامل 
کاروانســراها و مناطــق بکر گردشــگری در رفســنجان 
وجــود دارد. رفســنجان دارای بیــش از 300 هــزار نفــر 

جمعیــت در 110 کیلومتــری کرمــان قــرار دارد.

نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: افزایــش اختیارات شــبکه بانکــی بــرای افزایش 
ســرمایه گــذاری ضــروری اســت. دکتــر محمدمهــدی 
زاهــدی در نشســت ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتی 
و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا 

حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: درخواســت داریــم ســهم خوبــی از 
محــل ذخیــره ارزی صنــدوق توســعه ملــی به اســتان کرمــان اختصــاص یابــد زیرا 
در بخــش کشــاورزی ایــن اســتان گام هــای خوبی برداشــته شــده اســت.  وی گفت: 
بخــش عمــده منابــع شــبکه بانکــی در حــوادث هزینــه شــده اســت و اســتان در 
نقدینگــی خــود مشــکل دارد و انتظــار داریــم خطــوط اعتبــاری خاصــی به اســتان 
کرمــان اختصــاص یابــد. وی بــر اســتمحال وام هــای پرداختی بــه کشــاورزان تاکید 
کــرد و گفــت: تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی و تشــکیل کمیتــه 
بحــران بــرای واحدهــای مشــکل دار نیــز ضــروری اســت تــا اشــتغال پایــدار در 
اســتان کرمــان افزایــش یابــد. منتخــب مــردم کرمــان و راور در مجلــس دهــم بــه 
ضــرر و زیــان وارده بــه اســتان کرمــان از ســوی بیمــه توســعه اشــاره و بیــان کــرد: 

ــن زده  ــال تخمی ــارد ری 100 میلی
مــی شــود و ایــن در حالی اســت 
کــه بدهــی این بیمــه در اســتان 
کرمــان 500 میلیــارد ریال اســت 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــاز اس و نی
تدبیر جــدی صــورت گیــرد.  وی 

بــاال بــودن پایــه مالیاتــی اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: در ســال 
جــاری بایــد در ایــن زمینه بازنگــری صــورت گیــرد. وی افــزود: یکی شــدن ضرایب 
مالیاتــی نیــز ضــروری اســت. ایــن نشســت پــس از افتتــاح کارخانــه فوالدســازی 
بردســیر بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و جمعی از مســئوالن کشــوری 

و اســتانی در اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.

بازدید بیش از 33 هزار نفر از جاذبه های گردشگری رفسنجان

اختیارات شبکه بانکی افزایش یابد

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 33 هزار گردشــگر 
ــاری  ــال ج ــوروز س ــدای ن ــی از ابت ــی و خارج داخل
تاکنــون از اماکــن تاریخــی، باســتانی و جاذبــه هــای 
گردشــگری ایــن شهرســتان بازدیــد کردنــد. حمیــد 
مانــوری افــزود: بیــش از 17 هــزار نفــر از گردشــگران 
رفســنجان در نــوروز ســال جــاری از بزرگتریــن خانــه 
خشــتی جهــان ) خانه حــاج آقا علــی( در رفســنجان 
بازدیــد کردنــد. وی تصریــح کــرد: بازدیــد میهمانــان 
ــه  ــبت ب ــنجان نس ــتی رفس ــه خش ــوروزی از خان ن
نــوروز ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته 

ــوروزی  ــات ن ــان تعطی ــا پای ــم ت ــت و امیدواری اس
میهمانــان بیشــتری از ایــن مــکان تاریخــی بازدیــد 
کننــد. مانــوری بــه اماکــن تاریخــی، مذهبــی، جاذبه 
هــای گردشــگری و طبیعی شهرســتان رفســنجان از 
جمله حــرم متبــرک امامــزادگان، دره راگــه، دره جوز و 
دره در، روســتای اودرج اشــاره کــرد و گفــت: بخش ها و 
ســازمان های مختلف از جملــه نیروی انتظامــی، هال 
احمــر، شــهرداری هــا و دهیاری هــا، میــراث فرهنگی 
و ســایر ادارت فرهنگــی و آموزشــی آماده اســتقبال از 

میهمانــان نــوروزی این شهرســتان هســتند.   

ــش از  ــرد: بی ــان ک ــنجان خاطرنش ــدار رفس فرمان
هفــت هــزار گردشــگر، نــوروز ســال جــاری در اماکــن 
اقامتــی ایــن شهرســتان از جملــه مــدارس و هتلهــا 
اقامــت کردنــد. وی از دیگــر آثــار تاریخــی و باســتانی 
شهرســتان رفســنجان به معبــد آناهیتا، عمــارت کاه 
فرنگــی، کــوه پــورکان و کاروانســرای شــاه عباســی 
اشــاره کــرد و افــزود: بیــش از 500 اثــر تاریخی شــامل 
کاروانســراها و مناطــق بکر گردشــگری در رفســنجان 
وجــود دارد. رفســنجان دارای بیــش از 300 هــزار نفــر 

جمعیــت در 110 کیلومتــری کرمــان قــرار دارد.

نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: افزایــش اختیارات شــبکه بانکــی بــرای افزایش 
ســرمایه گــذاری ضــروری اســت. دکتــر محمدمهــدی 
زاهــدی در نشســت ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتی 
و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا 

حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: درخواســت داریــم ســهم خوبــی از 
محــل ذخیــره ارزی صنــدوق توســعه ملــی به اســتان کرمــان اختصــاص یابــد زیرا 
در بخــش کشــاورزی ایــن اســتان گام هــای خوبی برداشــته شــده اســت.  وی گفت: 
بخــش عمــده منابــع شــبکه بانکــی در حــوادث هزینــه شــده اســت و اســتان در 
نقدینگــی خــود مشــکل دارد و انتظــار داریــم خطــوط اعتبــاری خاصــی به اســتان 
کرمــان اختصــاص یابــد. وی بــر اســتمحال وام هــای پرداختی بــه کشــاورزان تاکید 
کــرد و گفــت: تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی و تشــکیل کمیتــه 
بحــران بــرای واحدهــای مشــکل دار نیــز ضــروری اســت تــا اشــتغال پایــدار در 
اســتان کرمــان افزایــش یابــد. منتخــب مــردم کرمــان و راور در مجلــس دهــم بــه 
ضــرر و زیــان وارده بــه اســتان کرمــان از ســوی بیمــه توســعه اشــاره و بیــان کــرد: 

ــن زده  ــال تخمی ــارد ری 100 میلی
مــی شــود و ایــن در حالی اســت 
کــه بدهــی این بیمــه در اســتان 
کرمــان 500 میلیــارد ریال اســت 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــاز اس و نی
تدبیر جــدی صــورت گیــرد.  وی 

بــاال بــودن پایــه مالیاتــی اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: در ســال 
جــاری بایــد در ایــن زمینه بازنگــری صــورت گیــرد. وی افــزود: یکی شــدن ضرایب 
مالیاتــی نیــز ضــروری اســت. ایــن نشســت پــس از افتتــاح کارخانــه فوالدســازی 
بردســیر بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و جمعی از مســئوالن کشــوری 

و اســتانی در اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.

بازدید بیش از 33 هزار نفر از جاذبه های گردشگری رفسنجان

اختیارات شبکه بانکی افزایش یابد
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فرمانــدار رفســنجان گفت: بیــش از 33 هزار گردشــگر 
ــاری  ــال ج ــوروز س ــدای ن ــی از ابت ــی و خارج داخل
تاکنــون از اماکــن تاریخــی، باســتانی و جاذبــه هــای 
گردشــگری ایــن شهرســتان بازدیــد کردنــد. حمیــد 
مانــوری افــزود: بیــش از 17 هــزار نفــر از گردشــگران 
رفســنجان در نــوروز ســال جــاری از بزرگتریــن خانــه 
خشــتی جهــان ) خانه حــاج آقا علــی( در رفســنجان 
بازدیــد کردنــد. وی تصریــح کــرد: بازدیــد میهمانــان 
ــه  ــبت ب ــنجان نس ــتی رفس ــه خش ــوروزی از خان ن
نــوروز ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته 

ــوروزی  ــات ن ــان تعطی ــا پای ــم ت ــت و امیدواری اس
میهمانــان بیشــتری از ایــن مــکان تاریخــی بازدیــد 
کننــد. مانــوری بــه اماکــن تاریخــی، مذهبــی، جاذبه 
هــای گردشــگری و طبیعی شهرســتان رفســنجان از 
جمله حــرم متبــرک امامــزادگان، دره راگــه، دره جوز و 
دره در، روســتای اودرج اشــاره کــرد و گفــت: بخش ها و 
ســازمان های مختلف از جملــه نیروی انتظامــی، هال 
احمــر، شــهرداری هــا و دهیاری هــا، میــراث فرهنگی 
و ســایر ادارت فرهنگــی و آموزشــی آماده اســتقبال از 

میهمانــان نــوروزی این شهرســتان هســتند.   

ــش از  ــرد: بی ــان ک ــنجان خاطرنش ــدار رفس فرمان
هفــت هــزار گردشــگر، نــوروز ســال جــاری در اماکــن 
اقامتــی ایــن شهرســتان از جملــه مــدارس و هتلهــا 
اقامــت کردنــد. وی از دیگــر آثــار تاریخــی و باســتانی 
شهرســتان رفســنجان به معبــد آناهیتا، عمــارت کاه 
فرنگــی، کــوه پــورکان و کاروانســرای شــاه عباســی 
اشــاره کــرد و افــزود: بیــش از 500 اثــر تاریخی شــامل 
کاروانســراها و مناطــق بکر گردشــگری در رفســنجان 
وجــود دارد. رفســنجان دارای بیــش از 300 هــزار نفــر 

جمعیــت در 110 کیلومتــری کرمــان قــرار دارد.

نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: افزایــش اختیارات شــبکه بانکــی بــرای افزایش 
ســرمایه گــذاری ضــروری اســت. دکتــر محمدمهــدی 
زاهــدی در نشســت ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتی 
و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا 

حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: درخواســت داریــم ســهم خوبــی از 
محــل ذخیــره ارزی صنــدوق توســعه ملــی به اســتان کرمــان اختصــاص یابــد زیرا 
در بخــش کشــاورزی ایــن اســتان گام هــای خوبی برداشــته شــده اســت.  وی گفت: 
بخــش عمــده منابــع شــبکه بانکــی در حــوادث هزینــه شــده اســت و اســتان در 
نقدینگــی خــود مشــکل دارد و انتظــار داریــم خطــوط اعتبــاری خاصــی به اســتان 
کرمــان اختصــاص یابــد. وی بــر اســتمحال وام هــای پرداختی بــه کشــاورزان تاکید 
کــرد و گفــت: تامیــن ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی و تشــکیل کمیتــه 
بحــران بــرای واحدهــای مشــکل دار نیــز ضــروری اســت تــا اشــتغال پایــدار در 
اســتان کرمــان افزایــش یابــد. منتخــب مــردم کرمــان و راور در مجلــس دهــم بــه 
ضــرر و زیــان وارده بــه اســتان کرمــان از ســوی بیمــه توســعه اشــاره و بیــان کــرد: 

ــن زده  ــال تخمی ــارد ری 100 میلی
مــی شــود و ایــن در حالی اســت 
کــه بدهــی این بیمــه در اســتان 
کرمــان 500 میلیــارد ریال اســت 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــاز اس و نی
تدبیر جــدی صــورت گیــرد.  وی 

بــاال بــودن پایــه مالیاتــی اســتان کرمــان را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت: در ســال 
جــاری بایــد در ایــن زمینه بازنگــری صــورت گیــرد. وی افــزود: یکی شــدن ضرایب 
مالیاتــی نیــز ضــروری اســت. ایــن نشســت پــس از افتتــاح کارخانــه فوالدســازی 
بردســیر بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و جمعی از مســئوالن کشــوری 

و اســتانی در اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.
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اســتاندار کرمــان گفــت: ایــن اســتان بــه صــورت کتبــی آمادگــی خــود را بــرای 
پایلــوت شــدن در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه مســئوالن کشــوری اعام 
کــرده اســت. علیرضا رزم حســینی در نشســت مشــترک ســتاد راهبــردی اقتصاد 
مقاومتــی و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه بــا حضــور وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی در اســتانداری برگــزار شــد افــزود: هشــت مــاه در اســتان 

کرمــان برنامــه هــای اجرایــی را برای تحقــق اقتصــاد مقاومتی برنامــه ریزی کــرده ایم 
و کتابچــه ای در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت کــه امروز بــه وزیــر امور اقتصــادی و 
دارایــی اهــدا مــی شــود.  وی از همــکاری بخــش خصوصــی با دولــت در کرمان تشــکر 
کــرد و گفــت: کرمــان اســتان پهنــاوری اســت و هزینه هــای زیــادی را در زمینــه اتباع 
بیگانــه و مــواد مخــدر پرداخــت می کنــد.  وی گفــت: توســعه را در ایــن دولــت در حد 
بضاعــت و بــه دلیل توســعه نامتوازنی کــه در گذشــته در اســتان کرمــان رخ داده و نبود 
تناســب بیــن شــمال و جنــوب، از قلعــه گنج محــروم تریــن شهرســتان این اســتان 
آغــاز کــرده ایــم کــه کار بــی نظیــری بــود. اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: همگرایی 
خوبــی بیــن ارکان حکومــت و جنــاح هــای سیاســی در ایــن دوره در اســتان کرمــان 
وجــود دارد.  وی گفــت: در اســتان کرمــان پذیرفتــه شــده اســت بــه جــای مدیریــت 
جناحــی بایــد بــه مدیریــت جهــادی تاکیــد داشــت و ایــن امر فرصــت خوبی اســت 
تــا ایــن اســتان را بــه جلــو ببریــم.  رزم حســینی بــا بیــان ایــن کــه ائمــه جمعــه در 
اســتان کرمــان مــروج فرهنــگ جهــاد اقتصــادی هســتند افــزود: رســانه ها نیــز در 
ســطح اســتان همــکاری بســیار خوبــی بــا دولــت دارنــد.  وی بــه شناســایی قوانیــن 
مزاحــم توســعه در اســتان کرمــان و لــزوم واگــذای اختیــارات به اســتان ها اشــاره کرد 
و گفــت: در حــوزه گمرکــی اســتان کرمــان کارهــای بســیار خوبی انجام شــده اســت. 
اســتاندار کرمــان از دولــت یازدهــم بــه عنــوان دولت عقــل گــرا، خردگــرا و خدمتگزار 
یــاد کــرد و گفــت: راهکارهای اقتصــاد مقاومتی فرصتی برای توســعه اســتان هاســت 
کــه بــه محــض آنکــه دولــت به مــا ابــاغ کند عملیــات اجریــی آنهــا را آغــاز کــرده و 

کارنامــه قابــل سنجشــی را ارئــه خواهیــم کرد.

ــان و راور  ــردم کرم ــده م نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش در مجل
گفــت: یکــی از روش هــا بــرای 
ــای  ــگاه ه ــی بن ــن مال تامی
پســته  بــورس  اقتصــادی، 
اســت کــه جنــس ایــن گونــه 
ــی  ــن مال ــوع تامی ــورس از ن ب
محمدرضــا  دکتــر  اســت. 
پورابراهیمــی در نشســت مشــترک شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی و ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور وزیــر اقتصــاد و 
ــده  ــب مان ــان عق ــتان کرم ــته در اس ــورس پس ــدازی ب ــزود: راه ان ــی اف دارای

ــه  ــن زمین ــال در ای ــم س ــک و نی ــت و ی اس
ــتان  ــن کار در اس ــا ای ــده ت ــری ش پیگی
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــی ش ــان نهای کرم
حجــم مالیــات اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
ــبه و  ــردم و کس ــر دوش م ــاری را ب ــر ب ام
فعــاالن اقتصــادی مــی گــذارد و بایــد در این 
زمینــه پیگیــری هــای الزم صــورت گیــرد. 
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نهــم 
تصریــح کــرد: بزرگتریــن مشــکل در اقتصاد 
کشــور و اســتان کرمــان، تامیــن مالــی بنگاه 
هــای اقتصــادی اســت.  وی گفــت: ۸0 درصد 

بنــگاه هــای اقتصــادی اســتان کرمــان بــه دلیــل کســری نقدینگی و مســائل 
مالــی دچــار مشــکل هســتند و ایــن مشــکل آنهــا بــه ســایر حــوزه هــا نیــز 
تســری یافتــه اســت. دکتــر پورابراهیمــی اظهار کــرد: ســتاد ســرمایه گذاری 
اســتان هــای کشــور از نظــر امکانــات خــود امکانــات قابــل توجهــی دارنــد 
و اســتان کرمــان در حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری نیــاز بــه کمــک 
دارد. وی گفــت: متاســفانه تاکنــون از اعتبــارات مــاده 1۸0 حتــی یــک ریــال 

بــه اســتان کرمــان اختصــاص نیافتــه اســت و بایــد در 
ــن حــوزه پیگیــری جــدی انجــام شــود.  ای

ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــرای  ــد اج ــش رون ــه کاه ــز ب ــامی نی ــورای اس ش
ــوزه  ــرد: در ح ــان ک ــاره و بی ــی اش ــای گمرک فراینده
واگــذاری بنــگاه هــا نیــز کار خوبــی صــورت گرفتــه 

ــت.  اس
ــرمایه و  ــازار س ــرای ب ــزود: ب ــور اف ــن پ ــهباز حس ش
روش هــای جدیــد تامیــن مالــی در اســتان هــا توجــه 
الزم صــورت نگرفتــه زیــرا 65 تــا 70 درصــد منابــع در 

تهــران اســت. 
وی بــر تفویــض اختیــارات بــه اســتان کرمــان تاکیــد کــرد و گفــت: بــورس 
پســته و خشــکبار و محصــوالت کشــاورزی در اســتان کرمــان ضروری اســت.  
وی ادامــه داد: پســته کاران ایــن اســتان ســاالنه 15 هــزار میلیــارد ریــال ارز 

آوری دارنــد و ایــن امــر بایــد همــواره مــد نظــر باشــد. 
حســن پــور گفــت: فرهنــگ بیمــه در اســتان کرمــان رتبــه برتــر کشــوری را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

آمادگی استان کرمان برای پایلوت شدن
 در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

بورس پسته 
در کرمان 

راه اندازی شود

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

اســتاندار کرمــان گفــت: ایــن اســتان بــه صــورت کتبــی آمادگــی خــود را بــرای 
پایلــوت شــدن در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه مســئوالن کشــوری اعام 
کــرده اســت. علیرضا رزم حســینی در نشســت مشــترک ســتاد راهبــردی اقتصاد 
مقاومتــی و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه بــا حضــور وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی در اســتانداری برگــزار شــد افــزود: هشــت مــاه در اســتان 

کرمــان برنامــه هــای اجرایــی را برای تحقــق اقتصــاد مقاومتی برنامــه ریزی کــرده ایم 
و کتابچــه ای در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت کــه امروز بــه وزیــر امور اقتصــادی و 
دارایــی اهــدا مــی شــود.  وی از همــکاری بخــش خصوصــی با دولــت در کرمان تشــکر 
کــرد و گفــت: کرمــان اســتان پهنــاوری اســت و هزینه هــای زیــادی را در زمینــه اتباع 
بیگانــه و مــواد مخــدر پرداخــت می کنــد.  وی گفــت: توســعه را در ایــن دولــت در حد 
بضاعــت و بــه دلیل توســعه نامتوازنی کــه در گذشــته در اســتان کرمــان رخ داده و نبود 
تناســب بیــن شــمال و جنــوب، از قلعــه گنج محــروم تریــن شهرســتان این اســتان 
آغــاز کــرده ایــم کــه کار بــی نظیــری بــود. اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: همگرایی 
خوبــی بیــن ارکان حکومــت و جنــاح هــای سیاســی در ایــن دوره در اســتان کرمــان 
وجــود دارد.  وی گفــت: در اســتان کرمــان پذیرفتــه شــده اســت بــه جــای مدیریــت 
جناحــی بایــد بــه مدیریــت جهــادی تاکیــد داشــت و ایــن امر فرصــت خوبی اســت 
تــا ایــن اســتان را بــه جلــو ببریــم.  رزم حســینی بــا بیــان ایــن کــه ائمــه جمعــه در 
اســتان کرمــان مــروج فرهنــگ جهــاد اقتصــادی هســتند افــزود: رســانه ها نیــز در 
ســطح اســتان همــکاری بســیار خوبــی بــا دولــت دارنــد.  وی بــه شناســایی قوانیــن 
مزاحــم توســعه در اســتان کرمــان و لــزوم واگــذای اختیــارات به اســتان ها اشــاره کرد 
و گفــت: در حــوزه گمرکــی اســتان کرمــان کارهــای بســیار خوبی انجام شــده اســت. 
اســتاندار کرمــان از دولــت یازدهــم بــه عنــوان دولت عقــل گــرا، خردگــرا و خدمتگزار 
یــاد کــرد و گفــت: راهکارهای اقتصــاد مقاومتی فرصتی برای توســعه اســتان هاســت 
کــه بــه محــض آنکــه دولــت به مــا ابــاغ کند عملیــات اجریــی آنهــا را آغــاز کــرده و 

کارنامــه قابــل سنجشــی را ارئــه خواهیــم کرد.

ــان و راور  ــردم کرم ــده م نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش در مجل
گفــت: یکــی از روش هــا بــرای 
ــای  ــگاه ه ــی بن ــن مال تامی
پســته  بــورس  اقتصــادی، 
اســت کــه جنــس ایــن گونــه 
ــی  ــن مال ــوع تامی ــورس از ن ب
محمدرضــا  دکتــر  اســت. 
پورابراهیمــی در نشســت مشــترک شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی و ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور وزیــر اقتصــاد و 
ــده  ــب مان ــان عق ــتان کرم ــته در اس ــورس پس ــدازی ب ــزود: راه ان ــی اف دارای

ــه  ــن زمین ــال در ای ــم س ــک و نی ــت و ی اس
ــتان  ــن کار در اس ــا ای ــده ت ــری ش پیگی
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــی ش ــان نهای کرم
حجــم مالیــات اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
ــبه و  ــردم و کس ــر دوش م ــاری را ب ــر ب ام
فعــاالن اقتصــادی مــی گــذارد و بایــد در این 
زمینــه پیگیــری هــای الزم صــورت گیــرد. 
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نهــم 
تصریــح کــرد: بزرگتریــن مشــکل در اقتصاد 
کشــور و اســتان کرمــان، تامیــن مالــی بنگاه 
هــای اقتصــادی اســت.  وی گفــت: ۸0 درصد 

بنــگاه هــای اقتصــادی اســتان کرمــان بــه دلیــل کســری نقدینگی و مســائل 
مالــی دچــار مشــکل هســتند و ایــن مشــکل آنهــا بــه ســایر حــوزه هــا نیــز 
تســری یافتــه اســت. دکتــر پورابراهیمــی اظهار کــرد: ســتاد ســرمایه گذاری 
اســتان هــای کشــور از نظــر امکانــات خــود امکانــات قابــل توجهــی دارنــد 
و اســتان کرمــان در حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری نیــاز بــه کمــک 
دارد. وی گفــت: متاســفانه تاکنــون از اعتبــارات مــاده 1۸0 حتــی یــک ریــال 

بــه اســتان کرمــان اختصــاص نیافتــه اســت و بایــد در 
ــن حــوزه پیگیــری جــدی انجــام شــود.  ای

ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــرای  ــد اج ــش رون ــه کاه ــز ب ــامی نی ــورای اس ش
ــوزه  ــرد: در ح ــان ک ــاره و بی ــی اش ــای گمرک فراینده
واگــذاری بنــگاه هــا نیــز کار خوبــی صــورت گرفتــه 

ــت.  اس
ــرمایه و  ــازار س ــرای ب ــزود: ب ــور اف ــن پ ــهباز حس ش
روش هــای جدیــد تامیــن مالــی در اســتان هــا توجــه 
الزم صــورت نگرفتــه زیــرا 65 تــا 70 درصــد منابــع در 

تهــران اســت. 
وی بــر تفویــض اختیــارات بــه اســتان کرمــان تاکیــد کــرد و گفــت: بــورس 
پســته و خشــکبار و محصــوالت کشــاورزی در اســتان کرمــان ضروری اســت.  
وی ادامــه داد: پســته کاران ایــن اســتان ســاالنه 15 هــزار میلیــارد ریــال ارز 

آوری دارنــد و ایــن امــر بایــد همــواره مــد نظــر باشــد. 
حســن پــور گفــت: فرهنــگ بیمــه در اســتان کرمــان رتبــه برتــر کشــوری را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

آمادگی استان کرمان برای پایلوت شدن
 در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

بورس پسته 
در کرمان 

راه اندازی شود

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

اســتاندار کرمــان گفــت: ایــن اســتان بــه صــورت کتبــی آمادگــی خــود را بــرای 
پایلــوت شــدن در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه مســئوالن کشــوری اعام 
کــرده اســت. علیرضا رزم حســینی در نشســت مشــترک ســتاد راهبــردی اقتصاد 
مقاومتــی و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه بــا حضــور وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی در اســتانداری برگــزار شــد افــزود: هشــت مــاه در اســتان 

کرمــان برنامــه هــای اجرایــی را برای تحقــق اقتصــاد مقاومتی برنامــه ریزی کــرده ایم 
و کتابچــه ای در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت کــه امروز بــه وزیــر امور اقتصــادی و 
دارایــی اهــدا مــی شــود.  وی از همــکاری بخــش خصوصــی با دولــت در کرمان تشــکر 
کــرد و گفــت: کرمــان اســتان پهنــاوری اســت و هزینه هــای زیــادی را در زمینــه اتباع 
بیگانــه و مــواد مخــدر پرداخــت می کنــد.  وی گفــت: توســعه را در ایــن دولــت در حد 
بضاعــت و بــه دلیل توســعه نامتوازنی کــه در گذشــته در اســتان کرمــان رخ داده و نبود 
تناســب بیــن شــمال و جنــوب، از قلعــه گنج محــروم تریــن شهرســتان این اســتان 
آغــاز کــرده ایــم کــه کار بــی نظیــری بــود. اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: همگرایی 
خوبــی بیــن ارکان حکومــت و جنــاح هــای سیاســی در ایــن دوره در اســتان کرمــان 
وجــود دارد.  وی گفــت: در اســتان کرمــان پذیرفتــه شــده اســت بــه جــای مدیریــت 
جناحــی بایــد بــه مدیریــت جهــادی تاکیــد داشــت و ایــن امر فرصــت خوبی اســت 
تــا ایــن اســتان را بــه جلــو ببریــم.  رزم حســینی بــا بیــان ایــن کــه ائمــه جمعــه در 
اســتان کرمــان مــروج فرهنــگ جهــاد اقتصــادی هســتند افــزود: رســانه ها نیــز در 
ســطح اســتان همــکاری بســیار خوبــی بــا دولــت دارنــد.  وی بــه شناســایی قوانیــن 
مزاحــم توســعه در اســتان کرمــان و لــزوم واگــذای اختیــارات به اســتان ها اشــاره کرد 
و گفــت: در حــوزه گمرکــی اســتان کرمــان کارهــای بســیار خوبی انجام شــده اســت. 
اســتاندار کرمــان از دولــت یازدهــم بــه عنــوان دولت عقــل گــرا، خردگــرا و خدمتگزار 
یــاد کــرد و گفــت: راهکارهای اقتصــاد مقاومتی فرصتی برای توســعه اســتان هاســت 
کــه بــه محــض آنکــه دولــت به مــا ابــاغ کند عملیــات اجریــی آنهــا را آغــاز کــرده و 

کارنامــه قابــل سنجشــی را ارئــه خواهیــم کرد.

ــان و راور  ــردم کرم ــده م نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش در مجل
گفــت: یکــی از روش هــا بــرای 
ــای  ــگاه ه ــی بن ــن مال تامی
پســته  بــورس  اقتصــادی، 
اســت کــه جنــس ایــن گونــه 
ــی  ــن مال ــوع تامی ــورس از ن ب
محمدرضــا  دکتــر  اســت. 
پورابراهیمــی در نشســت مشــترک شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی و ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور وزیــر اقتصــاد و 
ــده  ــب مان ــان عق ــتان کرم ــته در اس ــورس پس ــدازی ب ــزود: راه ان ــی اف دارای

ــه  ــن زمین ــال در ای ــم س ــک و نی ــت و ی اس
ــتان  ــن کار در اس ــا ای ــده ت ــری ش پیگی
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــی ش ــان نهای کرم
حجــم مالیــات اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
ــبه و  ــردم و کس ــر دوش م ــاری را ب ــر ب ام
فعــاالن اقتصــادی مــی گــذارد و بایــد در این 
زمینــه پیگیــری هــای الزم صــورت گیــرد. 
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نهــم 
تصریــح کــرد: بزرگتریــن مشــکل در اقتصاد 
کشــور و اســتان کرمــان، تامیــن مالــی بنگاه 
هــای اقتصــادی اســت.  وی گفــت: ۸0 درصد 

بنــگاه هــای اقتصــادی اســتان کرمــان بــه دلیــل کســری نقدینگی و مســائل 
مالــی دچــار مشــکل هســتند و ایــن مشــکل آنهــا بــه ســایر حــوزه هــا نیــز 
تســری یافتــه اســت. دکتــر پورابراهیمــی اظهار کــرد: ســتاد ســرمایه گذاری 
اســتان هــای کشــور از نظــر امکانــات خــود امکانــات قابــل توجهــی دارنــد 
و اســتان کرمــان در حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری نیــاز بــه کمــک 
دارد. وی گفــت: متاســفانه تاکنــون از اعتبــارات مــاده 1۸0 حتــی یــک ریــال 

بــه اســتان کرمــان اختصــاص نیافتــه اســت و بایــد در 
ــن حــوزه پیگیــری جــدی انجــام شــود.  ای

ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــرای  ــد اج ــش رون ــه کاه ــز ب ــامی نی ــورای اس ش
ــوزه  ــرد: در ح ــان ک ــاره و بی ــی اش ــای گمرک فراینده
واگــذاری بنــگاه هــا نیــز کار خوبــی صــورت گرفتــه 

ــت.  اس
ــرمایه و  ــازار س ــرای ب ــزود: ب ــور اف ــن پ ــهباز حس ش
روش هــای جدیــد تامیــن مالــی در اســتان هــا توجــه 
الزم صــورت نگرفتــه زیــرا 65 تــا 70 درصــد منابــع در 

تهــران اســت. 
وی بــر تفویــض اختیــارات بــه اســتان کرمــان تاکیــد کــرد و گفــت: بــورس 
پســته و خشــکبار و محصــوالت کشــاورزی در اســتان کرمــان ضروری اســت.  
وی ادامــه داد: پســته کاران ایــن اســتان ســاالنه 15 هــزار میلیــارد ریــال ارز 

آوری دارنــد و ایــن امــر بایــد همــواره مــد نظــر باشــد. 
حســن پــور گفــت: فرهنــگ بیمــه در اســتان کرمــان رتبــه برتــر کشــوری را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

آمادگی استان کرمان برای پایلوت شدن
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بورس پسته 
در کرمان 

راه اندازی شود

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

اســتاندار کرمــان گفــت: ایــن اســتان بــه صــورت کتبــی آمادگــی خــود را بــرای 
پایلــوت شــدن در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه مســئوالن کشــوری اعام 
کــرده اســت. علیرضا رزم حســینی در نشســت مشــترک ســتاد راهبــردی اقتصاد 
مقاومتــی و شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی کــه بــا حضــور وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی در اســتانداری برگــزار شــد افــزود: هشــت مــاه در اســتان 

کرمــان برنامــه هــای اجرایــی را برای تحقــق اقتصــاد مقاومتی برنامــه ریزی کــرده ایم 
و کتابچــه ای در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت کــه امروز بــه وزیــر امور اقتصــادی و 
دارایــی اهــدا مــی شــود.  وی از همــکاری بخــش خصوصــی با دولــت در کرمان تشــکر 
کــرد و گفــت: کرمــان اســتان پهنــاوری اســت و هزینه هــای زیــادی را در زمینــه اتباع 
بیگانــه و مــواد مخــدر پرداخــت می کنــد.  وی گفــت: توســعه را در ایــن دولــت در حد 
بضاعــت و بــه دلیل توســعه نامتوازنی کــه در گذشــته در اســتان کرمــان رخ داده و نبود 
تناســب بیــن شــمال و جنــوب، از قلعــه گنج محــروم تریــن شهرســتان این اســتان 
آغــاز کــرده ایــم کــه کار بــی نظیــری بــود. اســتاندار کرمــان تصریــح کــرد: همگرایی 
خوبــی بیــن ارکان حکومــت و جنــاح هــای سیاســی در ایــن دوره در اســتان کرمــان 
وجــود دارد.  وی گفــت: در اســتان کرمــان پذیرفتــه شــده اســت بــه جــای مدیریــت 
جناحــی بایــد بــه مدیریــت جهــادی تاکیــد داشــت و ایــن امر فرصــت خوبی اســت 
تــا ایــن اســتان را بــه جلــو ببریــم.  رزم حســینی بــا بیــان ایــن کــه ائمــه جمعــه در 
اســتان کرمــان مــروج فرهنــگ جهــاد اقتصــادی هســتند افــزود: رســانه ها نیــز در 
ســطح اســتان همــکاری بســیار خوبــی بــا دولــت دارنــد.  وی بــه شناســایی قوانیــن 
مزاحــم توســعه در اســتان کرمــان و لــزوم واگــذای اختیــارات به اســتان ها اشــاره کرد 
و گفــت: در حــوزه گمرکــی اســتان کرمــان کارهــای بســیار خوبی انجام شــده اســت. 
اســتاندار کرمــان از دولــت یازدهــم بــه عنــوان دولت عقــل گــرا، خردگــرا و خدمتگزار 
یــاد کــرد و گفــت: راهکارهای اقتصــاد مقاومتی فرصتی برای توســعه اســتان هاســت 
کــه بــه محــض آنکــه دولــت به مــا ابــاغ کند عملیــات اجریــی آنهــا را آغــاز کــرده و 

کارنامــه قابــل سنجشــی را ارئــه خواهیــم کرد.

ــان و راور  ــردم کرم ــده م نماین
ــامی  ــورای اس ــس ش در مجل
گفــت: یکــی از روش هــا بــرای 
ــای  ــگاه ه ــی بن ــن مال تامی
پســته  بــورس  اقتصــادی، 
اســت کــه جنــس ایــن گونــه 
ــی  ــن مال ــوع تامی ــورس از ن ب
محمدرضــا  دکتــر  اســت. 
پورابراهیمــی در نشســت مشــترک شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش 
خصوصــی و ســتاد راهبــردی اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور وزیــر اقتصــاد و 
ــده  ــب مان ــان عق ــتان کرم ــته در اس ــورس پس ــدازی ب ــزود: راه ان ــی اف دارای

ــه  ــن زمین ــال در ای ــم س ــک و نی ــت و ی اس
ــتان  ــن کار در اس ــا ای ــده ت ــری ش پیگی
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــی ش ــان نهای کرم
حجــم مالیــات اســتان کرمــان گفــت: ایــن 
ــبه و  ــردم و کس ــر دوش م ــاری را ب ــر ب ام
فعــاالن اقتصــادی مــی گــذارد و بایــد در این 
زمینــه پیگیــری هــای الزم صــورت گیــرد. 
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس نهــم 
تصریــح کــرد: بزرگتریــن مشــکل در اقتصاد 
کشــور و اســتان کرمــان، تامیــن مالــی بنگاه 
هــای اقتصــادی اســت.  وی گفــت: ۸0 درصد 

بنــگاه هــای اقتصــادی اســتان کرمــان بــه دلیــل کســری نقدینگی و مســائل 
مالــی دچــار مشــکل هســتند و ایــن مشــکل آنهــا بــه ســایر حــوزه هــا نیــز 
تســری یافتــه اســت. دکتــر پورابراهیمــی اظهار کــرد: ســتاد ســرمایه گذاری 
اســتان هــای کشــور از نظــر امکانــات خــود امکانــات قابــل توجهــی دارنــد 
و اســتان کرمــان در حــوزه ســخت افــزاری و نــرم افــزاری نیــاز بــه کمــک 
دارد. وی گفــت: متاســفانه تاکنــون از اعتبــارات مــاده 1۸0 حتــی یــک ریــال 

بــه اســتان کرمــان اختصــاص نیافتــه اســت و بایــد در 
ــن حــوزه پیگیــری جــدی انجــام شــود.  ای

ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
ــرای  ــد اج ــش رون ــه کاه ــز ب ــامی نی ــورای اس ش
ــوزه  ــرد: در ح ــان ک ــاره و بی ــی اش ــای گمرک فراینده
واگــذاری بنــگاه هــا نیــز کار خوبــی صــورت گرفتــه 

ــت.  اس
ــرمایه و  ــازار س ــرای ب ــزود: ب ــور اف ــن پ ــهباز حس ش
روش هــای جدیــد تامیــن مالــی در اســتان هــا توجــه 
الزم صــورت نگرفتــه زیــرا 65 تــا 70 درصــد منابــع در 

تهــران اســت. 
وی بــر تفویــض اختیــارات بــه اســتان کرمــان تاکیــد کــرد و گفــت: بــورس 
پســته و خشــکبار و محصــوالت کشــاورزی در اســتان کرمــان ضروری اســت.  
وی ادامــه داد: پســته کاران ایــن اســتان ســاالنه 15 هــزار میلیــارد ریــال ارز 

آوری دارنــد و ایــن امــر بایــد همــواره مــد نظــر باشــد. 
حســن پــور گفــت: فرهنــگ بیمــه در اســتان کرمــان رتبــه برتــر کشــوری را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

آمادگی استان کرمان برای پایلوت شدن
 در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

بورس پسته 
در کرمان 

راه اندازی شود
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دنیــا بــه اثبــات رســیده اســت. معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه ایــن کــه متوســط 
7.5 درصــد افــراد بــاالی 25 ســال در کشــور دیابــت دارنــد 

افــزود: نیمــی از کســانی کــه قنــد خــون دارنــد از ایــن موضوع بــی اطاع هســتند. 
وی عنــوان کــرد: ســال گذشــته 351 هــزار نفــر بــرای ویزیــت بــه مراکز بهداشــتی 
 درمانــی در رفســنجان مراجعــه کردنــد و 40 هــزار نفر نیــز از خدمات دندانپزشــکی 
ایــن مراکــز بهره مند شــدند. جمالــی  زاده از شناســایی جمعیت شــهری و روســتایی 
و تشــکیل پرونــده بــرای آنهــا خبــر داد و گفــت: بــرای تمامــی دانش آموزان تــا پایه 
ششــم ابتدایــی پرونــده ســامت دهــان و دنــدان تشــکیل شــد و این طــرح تا پنج 
ســال ادامــه دارد تــا شــاخص پوســیدگی دنــدان کاهــش یابــد. معــاون بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه 36 هــزار مــورد بازدیــد از مراکــز 
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی و رســتوران ها عنــوان کــرد: ایــن بازدیدهــا بیــش از 
400 مــورد اخطــار و 50 مــورد تعطیلــی در پــی داشــت. معــاون آمــوزش و پژوهــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان هــم گفت: ایــن دانشــگاه در ســال جدیــد در 

رشــته هــای دکتــرای فیزیولــوژی، پزشــک خانــواده، رادیولــوژی، طــب اورژانــس 
و کارشناســی فوریــت هــای پزشــکی دانشــجو پذیــرش مــی کنــد. دکترحمیــد 
حکیمــی افــزود: پذیرش دانشــجو در رشــته کارشناســی فوریــت های پزشــکی در 
رفســنجان را در ســال گذشــته اخــذ کرده ایــم. وی پذیرش دانشــجو در طــرح تحول 
نظــام ســامت را از اهــداف مهــم ایــن طــرح عنــوان و اظهــار کرد: ســال گذشــته در 
رشــته دســتیاری و تخصصی داخلی بیهوشــی و رشــته تکنیسین ســامت دهان و 
همچنین کارشناســی ارشــد داخلــی جراحی، ارشــد آناتومی و ارشــد ســالمندی در 

دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان دانشــجو پذیرش داشــتیم.

ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــای  ــت: درآمده ــان گف ــتان کرم اس
مصــوب اســتان در ســال گذشــته 17 
ــه  ــه ب ــوده ک ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
صــورت کامــل محقــق شــده اســت. 
حمیــد شــیخ اســدی در دیــدار کارکنــان واحدهــای تابعــه وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی در اســتان کرمــان بــا علــی طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــاد و دارایی افــزود: 
92.5 درصــد از درآمدهــای اســتان در ســال گذشــته مالیاتــی و مابقی غیــر مالیاتی 
بــوده اســت. وی بیــان کــرد: میــزان صــادرات اســتان کرمــان در ســال گذشــته بــه 
لحــاظ ارزش 1064 میلیــون دالر و واردات 757 میلیــون دالر بــوده اســت.  وی گفــت: 
ســهام بــورس اســتان کرمــان از نظــر ارزش در ســال گذشــته نســبت به ســال 93، 
حــدود 21 درصــد کاهــش داشــته اســت.  مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی کرمان 
ســهم ایــن اســتان از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را 3.۸ درصــد اعــام کــرد 
و افــزود: ســال 93 بخــش کشــاورزی 3۸.۸ درصــد، خدمــات 3۸ درصــد و صنعــت 
29 درصــد از ســهم اشــتغال اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. وی اظهــار کرد: 
نبــود رویــه واحــد در صــدور مجوزهــا، پرداخت اعتبــارات هزینــه ای و مطرح شــدن 
مســائل ســرمایه گــذاری بــه صــورت مــوازی در کارگــروه هــا از جملــه مشــکات 
موجــود در اســتان کرمــان اســت.  مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان هــم 
گفــت: پنــج شــرکت بــزرگ کشــور کــه در زمــره بزرگتریــن شــرکت های کشــور 
هســتند در اســتان کرمــان واقــع شــده انــد. امــراهلل عابــدی اظهــار کــرد: ترویــج 

آمــوزش مقــررات مالیاتــی و حسابرســی و اصــاح روش 
هــای حسابرســی در دســتور کار اداره امور مالیاتی اســتان 
کرمــان قــرار دارد. وی گفــت: تعامل خوبــی بیــن اداره امور 
مالیاتــی، بخــش خصوصــی و اصنــاف وجــود دارد و توانســته ایــم بــا برنامــه هــای 
توســعه ای اســتان پیــش برویــم.  وی افــزود: 33 هــزار و 600 میلیــارد ریــال در ســال 
گذشــته در اســتان کرمــان عــوارض پرداخت کردیــم.  مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
کرمــان گفــت: همــراه بــودن اداره کل امــور مالیاتــی اســتان بــا طــرح های توســعه 
ای اســتان افتخــاری بــرای اداره کل امــور مالیاتــی اســت.  وی ادامــه داد: اداره کل امور 
مالیاتــی اســتان کرمان در توســعه شــهر کرمان به طور مســتقیم مشــارکت داشــته 
اســت.  وی تاکیــد کــرد: مقایســه نســبی درآمدهــای مالیاتــی نشــان می دهــد 62 
درصــد از درآمدهــای مالیاتــی در اســتان کرمــان مربوط به شــخص حقوقی، هشــت 
درصــد در بخــش مشــاغل، 2۸ درصــد در بخــش حقــوق و دســتمزد و ســه درصــد 
در ســایر بخــش هاســت. دبیــر شــورای هماهنگــی بانــک هــای اســتان کرمــان 
نیــز گفــت: براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی 21 درصد شــبکه بانکی اســتان 
کرمــان نســبت بــه میانگیــن کشــوری افزایــش پرداخــت داشــته اســت. حســن 
امیــری افــزود: 69 درصــد تســهیات بانکــی بــه بخــش هــای مولــد اســتان کرمان 
پرداخــت شــده اســت.  وی گفــت: 75.5 درصــد ســپرده های اســتان کرمان ســپرده 
هــای گــران قیمــت و مابقــی ســپرده هــای ارزان قیمــت هســتند.  وی بــا اشــاره به 
مشــکات موسســات مالــی و اعتباری گفــت:  این موسســات در اســتان کرمــان ۸0 
هــزار میلیــارد تومــان منابــع دارند و نســبت مصــارف بــه منابع زیــر 10 درصد اســت 
و کســی نظــارت نــدارد. دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان کرمــان بیان 
کــرد: بانــک های اســتان کرمــان در حــوزه مصــارف رتبه هفتــم کشــوری و در حوزه 

منابــع رتبــه نهــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم  پزشــکی رفســنجان گفت: 
ســال گذشــته بر اســاس تحقیقــات به  عمــل آمده، مشــخص 
شــد که اســتفاده بــی رویــه از ســموم کشــاورزی عامــل ابتا 
بــه ســرطان  هــای گوارشــی در ایــن شهرســتان اســت.  دکتر 
احمــد جمالــی  زاده افــزود: افــرادی که بیشــترین زمان ســال 
را در معــرض ســموم کشــاورزی هســتند چــه کســانی کــه 
در کار سمپاشــی دخیــل هســتند یــا افــرادی کــه در نزدیکی 
باغــات پســته زندگی می کنند، بیشــتر به ســرطان گوارشــی 
مبتــا شــده انــد. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه خــود مراقبتی 
امــری مهــم و ضــروری اســت گفــت: ســم آندوُســلفان را کــه 
چندیــن ســال در جهــان تولیــد آن متوقف شــده بیشــترین 
نــوع مصرفــی در رفســنجان اســت و علت و چگونگــی تولید 
آن معلــوم نیســت و چه بســا بــه صــورت تقلبی تولید شــده 
و بــه صــورت قاچــاق در اختیــار کشــاورزان رفســنجان قــرار 
مــی گیــرد. وی اظهــار کــرد: مصــرف ایــن ســم عوارضــی بــر 
روی جنیــن و همچنیــن نقــص عضــو را به دنبــال دارد کــه در 
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دنیــا بــه اثبــات رســیده اســت. معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه ایــن کــه متوســط 
7.5 درصــد افــراد بــاالی 25 ســال در کشــور دیابــت دارنــد 

افــزود: نیمــی از کســانی کــه قنــد خــون دارنــد از ایــن موضوع بــی اطاع هســتند. 
وی عنــوان کــرد: ســال گذشــته 351 هــزار نفــر بــرای ویزیــت بــه مراکز بهداشــتی 
 درمانــی در رفســنجان مراجعــه کردنــد و 40 هــزار نفر نیــز از خدمات دندانپزشــکی 
ایــن مراکــز بهره مند شــدند. جمالــی  زاده از شناســایی جمعیت شــهری و روســتایی 
و تشــکیل پرونــده بــرای آنهــا خبــر داد و گفــت: بــرای تمامــی دانش آموزان تــا پایه 
ششــم ابتدایــی پرونــده ســامت دهــان و دنــدان تشــکیل شــد و این طــرح تا پنج 
ســال ادامــه دارد تــا شــاخص پوســیدگی دنــدان کاهــش یابــد. معــاون بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه 36 هــزار مــورد بازدیــد از مراکــز 
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی و رســتوران ها عنــوان کــرد: ایــن بازدیدهــا بیــش از 
400 مــورد اخطــار و 50 مــورد تعطیلــی در پــی داشــت. معــاون آمــوزش و پژوهــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان هــم گفت: ایــن دانشــگاه در ســال جدیــد در 

رشــته هــای دکتــرای فیزیولــوژی، پزشــک خانــواده، رادیولــوژی، طــب اورژانــس 
و کارشناســی فوریــت هــای پزشــکی دانشــجو پذیــرش مــی کنــد. دکترحمیــد 
حکیمــی افــزود: پذیرش دانشــجو در رشــته کارشناســی فوریــت های پزشــکی در 
رفســنجان را در ســال گذشــته اخــذ کرده ایــم. وی پذیرش دانشــجو در طــرح تحول 
نظــام ســامت را از اهــداف مهــم ایــن طــرح عنــوان و اظهــار کرد: ســال گذشــته در 
رشــته دســتیاری و تخصصی داخلی بیهوشــی و رشــته تکنیسین ســامت دهان و 
همچنین کارشناســی ارشــد داخلــی جراحی، ارشــد آناتومی و ارشــد ســالمندی در 

دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان دانشــجو پذیرش داشــتیم.

ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــای  ــت: درآمده ــان گف ــتان کرم اس
مصــوب اســتان در ســال گذشــته 17 
ــه  ــه ب ــوده ک ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
صــورت کامــل محقــق شــده اســت. 
حمیــد شــیخ اســدی در دیــدار کارکنــان واحدهــای تابعــه وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی در اســتان کرمــان بــا علــی طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــاد و دارایی افــزود: 
92.5 درصــد از درآمدهــای اســتان در ســال گذشــته مالیاتــی و مابقی غیــر مالیاتی 
بــوده اســت. وی بیــان کــرد: میــزان صــادرات اســتان کرمــان در ســال گذشــته بــه 
لحــاظ ارزش 1064 میلیــون دالر و واردات 757 میلیــون دالر بــوده اســت.  وی گفــت: 
ســهام بــورس اســتان کرمــان از نظــر ارزش در ســال گذشــته نســبت به ســال 93، 
حــدود 21 درصــد کاهــش داشــته اســت.  مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی کرمان 
ســهم ایــن اســتان از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را 3.۸ درصــد اعــام کــرد 
و افــزود: ســال 93 بخــش کشــاورزی 3۸.۸ درصــد، خدمــات 3۸ درصــد و صنعــت 
29 درصــد از ســهم اشــتغال اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. وی اظهــار کرد: 
نبــود رویــه واحــد در صــدور مجوزهــا، پرداخت اعتبــارات هزینــه ای و مطرح شــدن 
مســائل ســرمایه گــذاری بــه صــورت مــوازی در کارگــروه هــا از جملــه مشــکات 
موجــود در اســتان کرمــان اســت.  مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان هــم 
گفــت: پنــج شــرکت بــزرگ کشــور کــه در زمــره بزرگتریــن شــرکت های کشــور 
هســتند در اســتان کرمــان واقــع شــده انــد. امــراهلل عابــدی اظهــار کــرد: ترویــج 

آمــوزش مقــررات مالیاتــی و حسابرســی و اصــاح روش 
هــای حسابرســی در دســتور کار اداره امور مالیاتی اســتان 
کرمــان قــرار دارد. وی گفــت: تعامل خوبــی بیــن اداره امور 
مالیاتــی، بخــش خصوصــی و اصنــاف وجــود دارد و توانســته ایــم بــا برنامــه هــای 
توســعه ای اســتان پیــش برویــم.  وی افــزود: 33 هــزار و 600 میلیــارد ریــال در ســال 
گذشــته در اســتان کرمــان عــوارض پرداخت کردیــم.  مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
کرمــان گفــت: همــراه بــودن اداره کل امــور مالیاتــی اســتان بــا طــرح های توســعه 
ای اســتان افتخــاری بــرای اداره کل امــور مالیاتــی اســت.  وی ادامــه داد: اداره کل امور 
مالیاتــی اســتان کرمان در توســعه شــهر کرمان به طور مســتقیم مشــارکت داشــته 
اســت.  وی تاکیــد کــرد: مقایســه نســبی درآمدهــای مالیاتــی نشــان می دهــد 62 
درصــد از درآمدهــای مالیاتــی در اســتان کرمــان مربوط به شــخص حقوقی، هشــت 
درصــد در بخــش مشــاغل، 2۸ درصــد در بخــش حقــوق و دســتمزد و ســه درصــد 
در ســایر بخــش هاســت. دبیــر شــورای هماهنگــی بانــک هــای اســتان کرمــان 
نیــز گفــت: براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی 21 درصد شــبکه بانکی اســتان 
کرمــان نســبت بــه میانگیــن کشــوری افزایــش پرداخــت داشــته اســت. حســن 
امیــری افــزود: 69 درصــد تســهیات بانکــی بــه بخــش هــای مولــد اســتان کرمان 
پرداخــت شــده اســت.  وی گفــت: 75.5 درصــد ســپرده های اســتان کرمان ســپرده 
هــای گــران قیمــت و مابقــی ســپرده هــای ارزان قیمــت هســتند.  وی بــا اشــاره به 
مشــکات موسســات مالــی و اعتباری گفــت:  این موسســات در اســتان کرمــان ۸0 
هــزار میلیــارد تومــان منابــع دارند و نســبت مصــارف بــه منابع زیــر 10 درصد اســت 
و کســی نظــارت نــدارد. دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان کرمــان بیان 
کــرد: بانــک های اســتان کرمــان در حــوزه مصــارف رتبه هفتــم کشــوری و در حوزه 

منابــع رتبــه نهــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم  پزشــکی رفســنجان گفت: 
ســال گذشــته بر اســاس تحقیقــات به  عمــل آمده، مشــخص 
شــد که اســتفاده بــی رویــه از ســموم کشــاورزی عامــل ابتا 
بــه ســرطان  هــای گوارشــی در ایــن شهرســتان اســت.  دکتر 
احمــد جمالــی  زاده افــزود: افــرادی که بیشــترین زمان ســال 
را در معــرض ســموم کشــاورزی هســتند چــه کســانی کــه 
در کار سمپاشــی دخیــل هســتند یــا افــرادی کــه در نزدیکی 
باغــات پســته زندگی می کنند، بیشــتر به ســرطان گوارشــی 
مبتــا شــده انــد. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه خــود مراقبتی 
امــری مهــم و ضــروری اســت گفــت: ســم آندوُســلفان را کــه 
چندیــن ســال در جهــان تولیــد آن متوقف شــده بیشــترین 
نــوع مصرفــی در رفســنجان اســت و علت و چگونگــی تولید 
آن معلــوم نیســت و چه بســا بــه صــورت تقلبی تولید شــده 
و بــه صــورت قاچــاق در اختیــار کشــاورزان رفســنجان قــرار 
مــی گیــرد. وی اظهــار کــرد: مصــرف ایــن ســم عوارضــی بــر 
روی جنیــن و همچنیــن نقــص عضــو را به دنبــال دارد کــه در 
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دنیــا بــه اثبــات رســیده اســت. معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه ایــن کــه متوســط 
7.5 درصــد افــراد بــاالی 25 ســال در کشــور دیابــت دارنــد 

افــزود: نیمــی از کســانی کــه قنــد خــون دارنــد از ایــن موضوع بــی اطاع هســتند. 
وی عنــوان کــرد: ســال گذشــته 351 هــزار نفــر بــرای ویزیــت بــه مراکز بهداشــتی 
 درمانــی در رفســنجان مراجعــه کردنــد و 40 هــزار نفر نیــز از خدمات دندانپزشــکی 
ایــن مراکــز بهره مند شــدند. جمالــی  زاده از شناســایی جمعیت شــهری و روســتایی 
و تشــکیل پرونــده بــرای آنهــا خبــر داد و گفــت: بــرای تمامــی دانش آموزان تــا پایه 
ششــم ابتدایــی پرونــده ســامت دهــان و دنــدان تشــکیل شــد و این طــرح تا پنج 
ســال ادامــه دارد تــا شــاخص پوســیدگی دنــدان کاهــش یابــد. معــاون بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه 36 هــزار مــورد بازدیــد از مراکــز 
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی و رســتوران ها عنــوان کــرد: ایــن بازدیدهــا بیــش از 
400 مــورد اخطــار و 50 مــورد تعطیلــی در پــی داشــت. معــاون آمــوزش و پژوهــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان هــم گفت: ایــن دانشــگاه در ســال جدیــد در 

رشــته هــای دکتــرای فیزیولــوژی، پزشــک خانــواده، رادیولــوژی، طــب اورژانــس 
و کارشناســی فوریــت هــای پزشــکی دانشــجو پذیــرش مــی کنــد. دکترحمیــد 
حکیمــی افــزود: پذیرش دانشــجو در رشــته کارشناســی فوریــت های پزشــکی در 
رفســنجان را در ســال گذشــته اخــذ کرده ایــم. وی پذیرش دانشــجو در طــرح تحول 
نظــام ســامت را از اهــداف مهــم ایــن طــرح عنــوان و اظهــار کرد: ســال گذشــته در 
رشــته دســتیاری و تخصصی داخلی بیهوشــی و رشــته تکنیسین ســامت دهان و 
همچنین کارشناســی ارشــد داخلــی جراحی، ارشــد آناتومی و ارشــد ســالمندی در 

دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان دانشــجو پذیرش داشــتیم.

ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــای  ــت: درآمده ــان گف ــتان کرم اس
مصــوب اســتان در ســال گذشــته 17 
ــه  ــه ب ــوده ک ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
صــورت کامــل محقــق شــده اســت. 
حمیــد شــیخ اســدی در دیــدار کارکنــان واحدهــای تابعــه وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی در اســتان کرمــان بــا علــی طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــاد و دارایی افــزود: 
92.5 درصــد از درآمدهــای اســتان در ســال گذشــته مالیاتــی و مابقی غیــر مالیاتی 
بــوده اســت. وی بیــان کــرد: میــزان صــادرات اســتان کرمــان در ســال گذشــته بــه 
لحــاظ ارزش 1064 میلیــون دالر و واردات 757 میلیــون دالر بــوده اســت.  وی گفــت: 
ســهام بــورس اســتان کرمــان از نظــر ارزش در ســال گذشــته نســبت به ســال 93، 
حــدود 21 درصــد کاهــش داشــته اســت.  مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی کرمان 
ســهم ایــن اســتان از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را 3.۸ درصــد اعــام کــرد 
و افــزود: ســال 93 بخــش کشــاورزی 3۸.۸ درصــد، خدمــات 3۸ درصــد و صنعــت 
29 درصــد از ســهم اشــتغال اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. وی اظهــار کرد: 
نبــود رویــه واحــد در صــدور مجوزهــا، پرداخت اعتبــارات هزینــه ای و مطرح شــدن 
مســائل ســرمایه گــذاری بــه صــورت مــوازی در کارگــروه هــا از جملــه مشــکات 
موجــود در اســتان کرمــان اســت.  مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان هــم 
گفــت: پنــج شــرکت بــزرگ کشــور کــه در زمــره بزرگتریــن شــرکت های کشــور 
هســتند در اســتان کرمــان واقــع شــده انــد. امــراهلل عابــدی اظهــار کــرد: ترویــج 

آمــوزش مقــررات مالیاتــی و حسابرســی و اصــاح روش 
هــای حسابرســی در دســتور کار اداره امور مالیاتی اســتان 
کرمــان قــرار دارد. وی گفــت: تعامل خوبــی بیــن اداره امور 
مالیاتــی، بخــش خصوصــی و اصنــاف وجــود دارد و توانســته ایــم بــا برنامــه هــای 
توســعه ای اســتان پیــش برویــم.  وی افــزود: 33 هــزار و 600 میلیــارد ریــال در ســال 
گذشــته در اســتان کرمــان عــوارض پرداخت کردیــم.  مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
کرمــان گفــت: همــراه بــودن اداره کل امــور مالیاتــی اســتان بــا طــرح های توســعه 
ای اســتان افتخــاری بــرای اداره کل امــور مالیاتــی اســت.  وی ادامــه داد: اداره کل امور 
مالیاتــی اســتان کرمان در توســعه شــهر کرمان به طور مســتقیم مشــارکت داشــته 
اســت.  وی تاکیــد کــرد: مقایســه نســبی درآمدهــای مالیاتــی نشــان می دهــد 62 
درصــد از درآمدهــای مالیاتــی در اســتان کرمــان مربوط به شــخص حقوقی، هشــت 
درصــد در بخــش مشــاغل، 2۸ درصــد در بخــش حقــوق و دســتمزد و ســه درصــد 
در ســایر بخــش هاســت. دبیــر شــورای هماهنگــی بانــک هــای اســتان کرمــان 
نیــز گفــت: براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی 21 درصد شــبکه بانکی اســتان 
کرمــان نســبت بــه میانگیــن کشــوری افزایــش پرداخــت داشــته اســت. حســن 
امیــری افــزود: 69 درصــد تســهیات بانکــی بــه بخــش هــای مولــد اســتان کرمان 
پرداخــت شــده اســت.  وی گفــت: 75.5 درصــد ســپرده های اســتان کرمان ســپرده 
هــای گــران قیمــت و مابقــی ســپرده هــای ارزان قیمــت هســتند.  وی بــا اشــاره به 
مشــکات موسســات مالــی و اعتباری گفــت:  این موسســات در اســتان کرمــان ۸0 
هــزار میلیــارد تومــان منابــع دارند و نســبت مصــارف بــه منابع زیــر 10 درصد اســت 
و کســی نظــارت نــدارد. دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان کرمــان بیان 
کــرد: بانــک های اســتان کرمــان در حــوزه مصــارف رتبه هفتــم کشــوری و در حوزه 

منابــع رتبــه نهــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

تحقق کامل درآمد آستان کرمان در سال 94

سموم کشاورزی عامل بروز سرطان های گوارشی

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم  پزشــکی رفســنجان گفت: 
ســال گذشــته بر اســاس تحقیقــات به  عمــل آمده، مشــخص 
شــد که اســتفاده بــی رویــه از ســموم کشــاورزی عامــل ابتا 
بــه ســرطان  هــای گوارشــی در ایــن شهرســتان اســت.  دکتر 
احمــد جمالــی  زاده افــزود: افــرادی که بیشــترین زمان ســال 
را در معــرض ســموم کشــاورزی هســتند چــه کســانی کــه 
در کار سمپاشــی دخیــل هســتند یــا افــرادی کــه در نزدیکی 
باغــات پســته زندگی می کنند، بیشــتر به ســرطان گوارشــی 
مبتــا شــده انــد. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه خــود مراقبتی 
امــری مهــم و ضــروری اســت گفــت: ســم آندوُســلفان را کــه 
چندیــن ســال در جهــان تولیــد آن متوقف شــده بیشــترین 
نــوع مصرفــی در رفســنجان اســت و علت و چگونگــی تولید 
آن معلــوم نیســت و چه بســا بــه صــورت تقلبی تولید شــده 
و بــه صــورت قاچــاق در اختیــار کشــاورزان رفســنجان قــرار 
مــی گیــرد. وی اظهــار کــرد: مصــرف ایــن ســم عوارضــی بــر 
روی جنیــن و همچنیــن نقــص عضــو را به دنبــال دارد کــه در 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

دنیــا بــه اثبــات رســیده اســت. معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه ایــن کــه متوســط 
7.5 درصــد افــراد بــاالی 25 ســال در کشــور دیابــت دارنــد 

افــزود: نیمــی از کســانی کــه قنــد خــون دارنــد از ایــن موضوع بــی اطاع هســتند. 
وی عنــوان کــرد: ســال گذشــته 351 هــزار نفــر بــرای ویزیــت بــه مراکز بهداشــتی 
 درمانــی در رفســنجان مراجعــه کردنــد و 40 هــزار نفر نیــز از خدمات دندانپزشــکی 
ایــن مراکــز بهره مند شــدند. جمالــی  زاده از شناســایی جمعیت شــهری و روســتایی 
و تشــکیل پرونــده بــرای آنهــا خبــر داد و گفــت: بــرای تمامــی دانش آموزان تــا پایه 
ششــم ابتدایــی پرونــده ســامت دهــان و دنــدان تشــکیل شــد و این طــرح تا پنج 
ســال ادامــه دارد تــا شــاخص پوســیدگی دنــدان کاهــش یابــد. معــاون بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان بــا اشــاره بــه 36 هــزار مــورد بازدیــد از مراکــز 
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی و رســتوران ها عنــوان کــرد: ایــن بازدیدهــا بیــش از 
400 مــورد اخطــار و 50 مــورد تعطیلــی در پــی داشــت. معــاون آمــوزش و پژوهــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان هــم گفت: ایــن دانشــگاه در ســال جدیــد در 

رشــته هــای دکتــرای فیزیولــوژی، پزشــک خانــواده، رادیولــوژی، طــب اورژانــس 
و کارشناســی فوریــت هــای پزشــکی دانشــجو پذیــرش مــی کنــد. دکترحمیــد 
حکیمــی افــزود: پذیرش دانشــجو در رشــته کارشناســی فوریــت های پزشــکی در 
رفســنجان را در ســال گذشــته اخــذ کرده ایــم. وی پذیرش دانشــجو در طــرح تحول 
نظــام ســامت را از اهــداف مهــم ایــن طــرح عنــوان و اظهــار کرد: ســال گذشــته در 
رشــته دســتیاری و تخصصی داخلی بیهوشــی و رشــته تکنیسین ســامت دهان و 
همچنین کارشناســی ارشــد داخلــی جراحی، ارشــد آناتومی و ارشــد ســالمندی در 

دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان دانشــجو پذیرش داشــتیم.

ــی  ــادی و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــای  ــت: درآمده ــان گف ــتان کرم اس
مصــوب اســتان در ســال گذشــته 17 
ــه  ــه ب ــوده ک ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
صــورت کامــل محقــق شــده اســت. 
حمیــد شــیخ اســدی در دیــدار کارکنــان واحدهــای تابعــه وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی در اســتان کرمــان بــا علــی طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــاد و دارایی افــزود: 
92.5 درصــد از درآمدهــای اســتان در ســال گذشــته مالیاتــی و مابقی غیــر مالیاتی 
بــوده اســت. وی بیــان کــرد: میــزان صــادرات اســتان کرمــان در ســال گذشــته بــه 
لحــاظ ارزش 1064 میلیــون دالر و واردات 757 میلیــون دالر بــوده اســت.  وی گفــت: 
ســهام بــورس اســتان کرمــان از نظــر ارزش در ســال گذشــته نســبت به ســال 93، 
حــدود 21 درصــد کاهــش داشــته اســت.  مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی کرمان 
ســهم ایــن اســتان از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را 3.۸ درصــد اعــام کــرد 
و افــزود: ســال 93 بخــش کشــاورزی 3۸.۸ درصــد، خدمــات 3۸ درصــد و صنعــت 
29 درصــد از ســهم اشــتغال اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. وی اظهــار کرد: 
نبــود رویــه واحــد در صــدور مجوزهــا، پرداخت اعتبــارات هزینــه ای و مطرح شــدن 
مســائل ســرمایه گــذاری بــه صــورت مــوازی در کارگــروه هــا از جملــه مشــکات 
موجــود در اســتان کرمــان اســت.  مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان هــم 
گفــت: پنــج شــرکت بــزرگ کشــور کــه در زمــره بزرگتریــن شــرکت های کشــور 
هســتند در اســتان کرمــان واقــع شــده انــد. امــراهلل عابــدی اظهــار کــرد: ترویــج 

آمــوزش مقــررات مالیاتــی و حسابرســی و اصــاح روش 
هــای حسابرســی در دســتور کار اداره امور مالیاتی اســتان 
کرمــان قــرار دارد. وی گفــت: تعامل خوبــی بیــن اداره امور 
مالیاتــی، بخــش خصوصــی و اصنــاف وجــود دارد و توانســته ایــم بــا برنامــه هــای 
توســعه ای اســتان پیــش برویــم.  وی افــزود: 33 هــزار و 600 میلیــارد ریــال در ســال 
گذشــته در اســتان کرمــان عــوارض پرداخت کردیــم.  مدیــرکل امور مالیاتی اســتان 
کرمــان گفــت: همــراه بــودن اداره کل امــور مالیاتــی اســتان بــا طــرح های توســعه 
ای اســتان افتخــاری بــرای اداره کل امــور مالیاتــی اســت.  وی ادامــه داد: اداره کل امور 
مالیاتــی اســتان کرمان در توســعه شــهر کرمان به طور مســتقیم مشــارکت داشــته 
اســت.  وی تاکیــد کــرد: مقایســه نســبی درآمدهــای مالیاتــی نشــان می دهــد 62 
درصــد از درآمدهــای مالیاتــی در اســتان کرمــان مربوط به شــخص حقوقی، هشــت 
درصــد در بخــش مشــاغل، 2۸ درصــد در بخــش حقــوق و دســتمزد و ســه درصــد 
در ســایر بخــش هاســت. دبیــر شــورای هماهنگــی بانــک هــای اســتان کرمــان 
نیــز گفــت: براســاس آخریــن آمــار بانــک مرکــزی 21 درصد شــبکه بانکی اســتان 
کرمــان نســبت بــه میانگیــن کشــوری افزایــش پرداخــت داشــته اســت. حســن 
امیــری افــزود: 69 درصــد تســهیات بانکــی بــه بخــش هــای مولــد اســتان کرمان 
پرداخــت شــده اســت.  وی گفــت: 75.5 درصــد ســپرده های اســتان کرمان ســپرده 
هــای گــران قیمــت و مابقــی ســپرده هــای ارزان قیمــت هســتند.  وی بــا اشــاره به 
مشــکات موسســات مالــی و اعتباری گفــت:  این موسســات در اســتان کرمــان ۸0 
هــزار میلیــارد تومــان منابــع دارند و نســبت مصــارف بــه منابع زیــر 10 درصد اســت 
و کســی نظــارت نــدارد. دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای اســتان کرمــان بیان 
کــرد: بانــک های اســتان کرمــان در حــوزه مصــارف رتبه هفتــم کشــوری و در حوزه 

منابــع رتبــه نهــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

تحقق کامل درآمد آستان کرمان در سال 94

سموم کشاورزی عامل بروز سرطان های گوارشی

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم  پزشــکی رفســنجان گفت: 
ســال گذشــته بر اســاس تحقیقــات به  عمــل آمده، مشــخص 
شــد که اســتفاده بــی رویــه از ســموم کشــاورزی عامــل ابتا 
بــه ســرطان  هــای گوارشــی در ایــن شهرســتان اســت.  دکتر 
احمــد جمالــی  زاده افــزود: افــرادی که بیشــترین زمان ســال 
را در معــرض ســموم کشــاورزی هســتند چــه کســانی کــه 
در کار سمپاشــی دخیــل هســتند یــا افــرادی کــه در نزدیکی 
باغــات پســته زندگی می کنند، بیشــتر به ســرطان گوارشــی 
مبتــا شــده انــد. وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه خــود مراقبتی 
امــری مهــم و ضــروری اســت گفــت: ســم آندوُســلفان را کــه 
چندیــن ســال در جهــان تولیــد آن متوقف شــده بیشــترین 
نــوع مصرفــی در رفســنجان اســت و علت و چگونگــی تولید 
آن معلــوم نیســت و چه بســا بــه صــورت تقلبی تولید شــده 
و بــه صــورت قاچــاق در اختیــار کشــاورزان رفســنجان قــرار 
مــی گیــرد. وی اظهــار کــرد: مصــرف ایــن ســم عوارضــی بــر 
روی جنیــن و همچنیــن نقــص عضــو را به دنبــال دارد کــه در 
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مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان گفــت: یــک هزار 
و 474 داوطلــب در آزمــون ورودی حــوزه هــای علمیــه اســتان 
ــزود:  ــین اهلل وردی اف ــام حس ــه االس ــد. حج ــرکت کردن ش
آزمــون داوطلبــان ورود بــه حــوزه هــای علمیــه همزمــان بــا 
سراســر کشــوردر اســتان کرمــان و در پنــج حــوزه کرمــان، 
کهنــوج، رفســنجان، بــم و جیرفــت برگــزار شــد. وی بیــان 
کــرد: داوطلبــان در مقاطع متوســطه، دیپلــم و دانشــگاهی در 
آزمــون حضــور داشــتند. مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان 
کرمــان گفــت: پذیرفتــه شــدگان آزمــون پــس از طــی کردن 
مراحل تحقیقــات، مصاحبه و دوره آزمایشــی از اواخر شــهریور 
امســال بــه طــور رســمی وارد حــوزه هــای علمیه اســتان می 
شــوند. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیــت حــوزه های 
علمیــه اســتان کرمــان بیــش از نیمــی از داوطلبان پذیــرش و 

در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول به تحصیــل خواهند 
ــژه  ــون وی ــن آزم ــت: ای ــام اهلل وردی گف ــه االس ــد. حج ش
ــدون آزمــون و  ــرادران برگــزار شــد و خواهــران داوطلــب ب ب
فقط بــا ارائــه کارنامــه تحصیلــی وارد مراحل پذیــرش و جذب 
حــوزه هــای علمیــه مــی شــوند. وی افــزود: در حــال حاضــر 
26 مدرســه حــوزه علمیــه طــاب در سراســر اســتان کرمــان 
وجــود دارد. وی اظهــار کــرد: در ســال تحصیلــی 95-94 از پایه 
اول تــا پایــه دهــم و بلندمــدت و کوتاه مــدت 2 هــزار و 512 نفر 
از بــرادران و همچنیــن 2 هــزار و 527 نفــر از خواهران در ســطح 
دو و ســطح ســه در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول بــه 
تحصیــل هســتند.  مدیر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمان 
گفــت: اکثــر اســاتید حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان در 

بخــش بــرادران و خواهــران از افــراد بومــی اســتان هســتند.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــگر در ای ــزار گردش ــش از ۸3 ه ــت: بی ــان گف ــتان کرم اس
تعطیــات نــوروزی از بــاغ شــاهزاده ماهــان بازدیــد کــرده اند. 
محمــود وفایــی افــزود: بــاغ شــاهزاده ماهــان، رتبــه نخســت 
جــذب گردشــگر را در بیــن ســایر آثــار تاریخــی ایــن اســتان 
از آغــاز تعطیــات ســال نــو تاکنــون بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
ــی از  ــان یک ــاهزاده ماه ــاغ ش ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــاغ  ــن ب ــرد: ای ــار ک ــت اظه ــان اس ــی کرم ــای جهان ــه ه جاذب
ــت.  ــوروزی اس ــگران ن ــافران و گردش ــان مس ــاله میزب ــر س ه
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــای  ــه ه ــد از جاذب ــبختانه بازدی ــرد: خوش ــح ک ــان تصری کرم
گردشــگری ایــن اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــت. ــته اس ــدی داش ــد 13 درص رش
بــاغ شــاهزاده یــا بــاغ شــازده کرمــان بــه عنــوان یکــی از 9 
ــاغ تاریخــی ایــران در شــهر ماهــان و در دامنــه کــوه هــای  ب
تیگــران قــرار دارد و یکــی از بــاغ هــای اواخــر دوره قاجاریــه 

ایــران محســوب مــی شــود.
ایــن بــاغ در ســی ام تیرمــاه 1390 بــه ثبــت جهانــی یونســکو 
ــش از  ــتان و بی ــا 23 شهرس ــان ب ــتان کرم ــت. اس ــیده اس رس
ــر  ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب ــی، 700 اث ــر تاریخ ــزار اث ــت ه هف
ــه  ــن ب ــران زمی ــگری ای ــای گردش ــب ه ــی از قط ــت جهان ثب
ــک  ــان از ورود ی ــفر کرم ــات س ــر خدم ــی رود. دبی ــمار م ش
ــات  ــت تعطی ــه نخس ــگر در نیم ــزار گردش ــون و 500 ه میلی

ــت. ــر داده اس ــتان خب ــن اس ــه ای ــوروزی ب ن

شرکت 1474  داوطلب در آزمون 
حوزه های علمیه کرمان

بازدید 83 هزار 
گردشگر 

از باغ شاهزاده 
ماهان
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مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان گفــت: یــک هزار 
و 474 داوطلــب در آزمــون ورودی حــوزه هــای علمیــه اســتان 
ــزود:  ــین اهلل وردی اف ــام حس ــه االس ــد. حج ــرکت کردن ش
آزمــون داوطلبــان ورود بــه حــوزه هــای علمیــه همزمــان بــا 
سراســر کشــوردر اســتان کرمــان و در پنــج حــوزه کرمــان، 
کهنــوج، رفســنجان، بــم و جیرفــت برگــزار شــد. وی بیــان 
کــرد: داوطلبــان در مقاطع متوســطه، دیپلــم و دانشــگاهی در 
آزمــون حضــور داشــتند. مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان 
کرمــان گفــت: پذیرفتــه شــدگان آزمــون پــس از طــی کردن 
مراحل تحقیقــات، مصاحبه و دوره آزمایشــی از اواخر شــهریور 
امســال بــه طــور رســمی وارد حــوزه هــای علمیه اســتان می 
شــوند. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیــت حــوزه های 
علمیــه اســتان کرمــان بیــش از نیمــی از داوطلبان پذیــرش و 

در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول به تحصیــل خواهند 
ــژه  ــون وی ــن آزم ــت: ای ــام اهلل وردی گف ــه االس ــد. حج ش
ــدون آزمــون و  ــرادران برگــزار شــد و خواهــران داوطلــب ب ب
فقط بــا ارائــه کارنامــه تحصیلــی وارد مراحل پذیــرش و جذب 
حــوزه هــای علمیــه مــی شــوند. وی افــزود: در حــال حاضــر 
26 مدرســه حــوزه علمیــه طــاب در سراســر اســتان کرمــان 
وجــود دارد. وی اظهــار کــرد: در ســال تحصیلــی 95-94 از پایه 
اول تــا پایــه دهــم و بلندمــدت و کوتاه مــدت 2 هــزار و 512 نفر 
از بــرادران و همچنیــن 2 هــزار و 527 نفــر از خواهران در ســطح 
دو و ســطح ســه در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول بــه 
تحصیــل هســتند.  مدیر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمان 
گفــت: اکثــر اســاتید حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان در 

بخــش بــرادران و خواهــران از افــراد بومــی اســتان هســتند.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــگر در ای ــزار گردش ــش از ۸3 ه ــت: بی ــان گف ــتان کرم اس
تعطیــات نــوروزی از بــاغ شــاهزاده ماهــان بازدیــد کــرده اند. 
محمــود وفایــی افــزود: بــاغ شــاهزاده ماهــان، رتبــه نخســت 
جــذب گردشــگر را در بیــن ســایر آثــار تاریخــی ایــن اســتان 
از آغــاز تعطیــات ســال نــو تاکنــون بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
ــی از  ــان یک ــاهزاده ماه ــاغ ش ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــاغ  ــن ب ــرد: ای ــار ک ــت اظه ــان اس ــی کرم ــای جهان ــه ه جاذب
ــت.  ــوروزی اس ــگران ن ــافران و گردش ــان مس ــاله میزب ــر س ه
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــای  ــه ه ــد از جاذب ــبختانه بازدی ــرد: خوش ــح ک ــان تصری کرم
گردشــگری ایــن اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــت. ــته اس ــدی داش ــد 13 درص رش
بــاغ شــاهزاده یــا بــاغ شــازده کرمــان بــه عنــوان یکــی از 9 
ــاغ تاریخــی ایــران در شــهر ماهــان و در دامنــه کــوه هــای  ب
تیگــران قــرار دارد و یکــی از بــاغ هــای اواخــر دوره قاجاریــه 

ایــران محســوب مــی شــود.
ایــن بــاغ در ســی ام تیرمــاه 1390 بــه ثبــت جهانــی یونســکو 
ــش از  ــتان و بی ــا 23 شهرس ــان ب ــتان کرم ــت. اس ــیده اس رس
ــر  ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب ــی، 700 اث ــر تاریخ ــزار اث ــت ه هف
ــه  ــن ب ــران زمی ــگری ای ــای گردش ــب ه ــی از قط ــت جهان ثب
ــک  ــان از ورود ی ــفر کرم ــات س ــر خدم ــی رود. دبی ــمار م ش
ــات  ــت تعطی ــه نخس ــگر در نیم ــزار گردش ــون و 500 ه میلی

ــت. ــر داده اس ــتان خب ــن اس ــه ای ــوروزی ب ن
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مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان گفــت: یــک هزار 
و 474 داوطلــب در آزمــون ورودی حــوزه هــای علمیــه اســتان 
ــزود:  ــین اهلل وردی اف ــام حس ــه االس ــد. حج ــرکت کردن ش
آزمــون داوطلبــان ورود بــه حــوزه هــای علمیــه همزمــان بــا 
سراســر کشــوردر اســتان کرمــان و در پنــج حــوزه کرمــان، 
کهنــوج، رفســنجان، بــم و جیرفــت برگــزار شــد. وی بیــان 
کــرد: داوطلبــان در مقاطع متوســطه، دیپلــم و دانشــگاهی در 
آزمــون حضــور داشــتند. مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان 
کرمــان گفــت: پذیرفتــه شــدگان آزمــون پــس از طــی کردن 
مراحل تحقیقــات، مصاحبه و دوره آزمایشــی از اواخر شــهریور 
امســال بــه طــور رســمی وارد حــوزه هــای علمیه اســتان می 
شــوند. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیــت حــوزه های 
علمیــه اســتان کرمــان بیــش از نیمــی از داوطلبان پذیــرش و 

در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول به تحصیــل خواهند 
ــژه  ــون وی ــن آزم ــت: ای ــام اهلل وردی گف ــه االس ــد. حج ش
ــدون آزمــون و  ــرادران برگــزار شــد و خواهــران داوطلــب ب ب
فقط بــا ارائــه کارنامــه تحصیلــی وارد مراحل پذیــرش و جذب 
حــوزه هــای علمیــه مــی شــوند. وی افــزود: در حــال حاضــر 
26 مدرســه حــوزه علمیــه طــاب در سراســر اســتان کرمــان 
وجــود دارد. وی اظهــار کــرد: در ســال تحصیلــی 95-94 از پایه 
اول تــا پایــه دهــم و بلندمــدت و کوتاه مــدت 2 هــزار و 512 نفر 
از بــرادران و همچنیــن 2 هــزار و 527 نفــر از خواهران در ســطح 
دو و ســطح ســه در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول بــه 
تحصیــل هســتند.  مدیر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمان 
گفــت: اکثــر اســاتید حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان در 

بخــش بــرادران و خواهــران از افــراد بومــی اســتان هســتند.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــگر در ای ــزار گردش ــش از ۸3 ه ــت: بی ــان گف ــتان کرم اس
تعطیــات نــوروزی از بــاغ شــاهزاده ماهــان بازدیــد کــرده اند. 
محمــود وفایــی افــزود: بــاغ شــاهزاده ماهــان، رتبــه نخســت 
جــذب گردشــگر را در بیــن ســایر آثــار تاریخــی ایــن اســتان 
از آغــاز تعطیــات ســال نــو تاکنــون بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
ــی از  ــان یک ــاهزاده ماه ــاغ ش ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــاغ  ــن ب ــرد: ای ــار ک ــت اظه ــان اس ــی کرم ــای جهان ــه ه جاذب
ــت.  ــوروزی اس ــگران ن ــافران و گردش ــان مس ــاله میزب ــر س ه
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــای  ــه ه ــد از جاذب ــبختانه بازدی ــرد: خوش ــح ک ــان تصری کرم
گردشــگری ایــن اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــت. ــته اس ــدی داش ــد 13 درص رش
بــاغ شــاهزاده یــا بــاغ شــازده کرمــان بــه عنــوان یکــی از 9 
ــاغ تاریخــی ایــران در شــهر ماهــان و در دامنــه کــوه هــای  ب
تیگــران قــرار دارد و یکــی از بــاغ هــای اواخــر دوره قاجاریــه 

ایــران محســوب مــی شــود.
ایــن بــاغ در ســی ام تیرمــاه 1390 بــه ثبــت جهانــی یونســکو 
ــش از  ــتان و بی ــا 23 شهرس ــان ب ــتان کرم ــت. اس ــیده اس رس
ــر  ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب ــی، 700 اث ــر تاریخ ــزار اث ــت ه هف
ــه  ــن ب ــران زمی ــگری ای ــای گردش ــب ه ــی از قط ــت جهان ثب
ــک  ــان از ورود ی ــفر کرم ــات س ــر خدم ــی رود. دبی ــمار م ش
ــات  ــت تعطی ــه نخس ــگر در نیم ــزار گردش ــون و 500 ه میلی

ــت. ــر داده اس ــتان خب ــن اس ــه ای ــوروزی ب ن
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مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان گفــت: یــک هزار 
و 474 داوطلــب در آزمــون ورودی حــوزه هــای علمیــه اســتان 
ــزود:  ــین اهلل وردی اف ــام حس ــه االس ــد. حج ــرکت کردن ش
آزمــون داوطلبــان ورود بــه حــوزه هــای علمیــه همزمــان بــا 
سراســر کشــوردر اســتان کرمــان و در پنــج حــوزه کرمــان، 
کهنــوج، رفســنجان، بــم و جیرفــت برگــزار شــد. وی بیــان 
کــرد: داوطلبــان در مقاطع متوســطه، دیپلــم و دانشــگاهی در 
آزمــون حضــور داشــتند. مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان 
کرمــان گفــت: پذیرفتــه شــدگان آزمــون پــس از طــی کردن 
مراحل تحقیقــات، مصاحبه و دوره آزمایشــی از اواخر شــهریور 
امســال بــه طــور رســمی وارد حــوزه هــای علمیه اســتان می 
شــوند. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیــت حــوزه های 
علمیــه اســتان کرمــان بیــش از نیمــی از داوطلبان پذیــرش و 

در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول به تحصیــل خواهند 
ــژه  ــون وی ــن آزم ــت: ای ــام اهلل وردی گف ــه االس ــد. حج ش
ــدون آزمــون و  ــرادران برگــزار شــد و خواهــران داوطلــب ب ب
فقط بــا ارائــه کارنامــه تحصیلــی وارد مراحل پذیــرش و جذب 
حــوزه هــای علمیــه مــی شــوند. وی افــزود: در حــال حاضــر 
26 مدرســه حــوزه علمیــه طــاب در سراســر اســتان کرمــان 
وجــود دارد. وی اظهــار کــرد: در ســال تحصیلــی 95-94 از پایه 
اول تــا پایــه دهــم و بلندمــدت و کوتاه مــدت 2 هــزار و 512 نفر 
از بــرادران و همچنیــن 2 هــزار و 527 نفــر از خواهران در ســطح 
دو و ســطح ســه در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول بــه 
تحصیــل هســتند.  مدیر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمان 
گفــت: اکثــر اســاتید حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان در 

بخــش بــرادران و خواهــران از افــراد بومــی اســتان هســتند.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــگر در ای ــزار گردش ــش از ۸3 ه ــت: بی ــان گف ــتان کرم اس
تعطیــات نــوروزی از بــاغ شــاهزاده ماهــان بازدیــد کــرده اند. 
محمــود وفایــی افــزود: بــاغ شــاهزاده ماهــان، رتبــه نخســت 
جــذب گردشــگر را در بیــن ســایر آثــار تاریخــی ایــن اســتان 
از آغــاز تعطیــات ســال نــو تاکنــون بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
ــی از  ــان یک ــاهزاده ماه ــاغ ش ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــاغ  ــن ب ــرد: ای ــار ک ــت اظه ــان اس ــی کرم ــای جهان ــه ه جاذب
ــت.  ــوروزی اس ــگران ن ــافران و گردش ــان مس ــاله میزب ــر س ه
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــای  ــه ه ــد از جاذب ــبختانه بازدی ــرد: خوش ــح ک ــان تصری کرم
گردشــگری ایــن اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــت. ــته اس ــدی داش ــد 13 درص رش
بــاغ شــاهزاده یــا بــاغ شــازده کرمــان بــه عنــوان یکــی از 9 
ــاغ تاریخــی ایــران در شــهر ماهــان و در دامنــه کــوه هــای  ب
تیگــران قــرار دارد و یکــی از بــاغ هــای اواخــر دوره قاجاریــه 

ایــران محســوب مــی شــود.
ایــن بــاغ در ســی ام تیرمــاه 1390 بــه ثبــت جهانــی یونســکو 
ــش از  ــتان و بی ــا 23 شهرس ــان ب ــتان کرم ــت. اس ــیده اس رس
ــر  ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب ــی، 700 اث ــر تاریخ ــزار اث ــت ه هف
ــه  ــن ب ــران زمی ــگری ای ــای گردش ــب ه ــی از قط ــت جهان ثب
ــک  ــان از ورود ی ــفر کرم ــات س ــر خدم ــی رود. دبی ــمار م ش
ــات  ــت تعطی ــه نخس ــگر در نیم ــزار گردش ــون و 500 ه میلی

ــت. ــر داده اس ــتان خب ــن اس ــه ای ــوروزی ب ن

شرکت 1474  داوطلب در آزمون 
حوزه های علمیه کرمان

بازدید 83 هزار 
گردشگر 

از باغ شاهزاده 
ماهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمبــود شــدید قاضــی یکــی از 
مشــکات دســتگاه قضایــی اســتان اســت. یــداهلل موحــد در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد برگــزاری آزمــون تصــدی منصب قضــا ویــژه مناطق محروم اســتان افــزود: 
بســیاری از قضــات غیــر بومــی اســتان کرمــان نیــز تقاضــای انتقــال به اســتان 

هــای محــل ســکونت خــود را دارنــد.  
وی بیــان کــرد: آزمــون جــذب اختصاصــی قضــات ویــژه مناطــق محروم اســتان 
کرمــان بــا شــرکت 460 داوطلب حــوزوی و دانشــگاهی در راســتای تکمیــل کادر 
قضایــی اســتان امــروز برگــزار شــد. وی گفــت: داوطلبــان پــس از کســب حــد 
نصــاب نمــره قبولــی وارد مرحلــه دوم شــامل مصاحبــه علمی و ســپس گزینش 
مــی شــوند و پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی قضایــی جــذب دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان خواهنــد شــد. ایــن آزمــون 27 فروردیــن ماه بطــور همزمــان در 
پنــج اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خوزســتان و بوشــهر 

برگــزار شــد.

دبیــر ســتاد خدمات ســفر اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 700 هــزار نفر در نــوروز 
امســال از نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی سراســر اســتان دیــدن کردنــد. کرمان 
محمــود وفایــی بــا اشــاره به ایــن کــه 17 نمایشــگاه صنایــع دســتی در ایام نــوروز 
برپــا شــده اســت اظهار کــرد: امســال تاش شــده اســت در نقــاط مختلف اســتان 
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی راه انــدازی شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از 
300 هــزار نفر از نمایشــگاه صنایع دســتی شــهر کرمــان بازدیــد کــرده اند تصریح 
کــرد: روزانــه قریــب بــه 25 هــزار نفــر از نمایشــگاه صنایــع دســتی کرمــان دیدن 
مــی کننــد. وی گفــت: هــر ســال بــه تعــداد عاقمنــدان هنرهــای ســنتی و بومی 
اســتان کرمــان بــه ویــژه پتــه، گلیــم شــیریکی پیــچ و مــس افــزوده مــی شــود. 
اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان و بیــش از هفت هــزار اثــر تاریخــی، 700 اثر ثبت 
ملــی و ســه اثــر ثبــت جهانــی از قطــب هــای گردشــگری ایــران زمیــن به شــمار 

مــی رود.

کمبود قاضی در کرمان 

بازدید 700 هزار نفر از 
نمایشگاه صنایع دستی کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمبــود شــدید قاضــی یکــی از 
مشــکات دســتگاه قضایــی اســتان اســت. یــداهلل موحــد در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد برگــزاری آزمــون تصــدی منصب قضــا ویــژه مناطق محروم اســتان افــزود: 
بســیاری از قضــات غیــر بومــی اســتان کرمــان نیــز تقاضــای انتقــال به اســتان 

هــای محــل ســکونت خــود را دارنــد.  
وی بیــان کــرد: آزمــون جــذب اختصاصــی قضــات ویــژه مناطــق محروم اســتان 
کرمــان بــا شــرکت 460 داوطلب حــوزوی و دانشــگاهی در راســتای تکمیــل کادر 
قضایــی اســتان امــروز برگــزار شــد. وی گفــت: داوطلبــان پــس از کســب حــد 
نصــاب نمــره قبولــی وارد مرحلــه دوم شــامل مصاحبــه علمی و ســپس گزینش 
مــی شــوند و پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی قضایــی جــذب دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان خواهنــد شــد. ایــن آزمــون 27 فروردیــن ماه بطــور همزمــان در 
پنــج اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خوزســتان و بوشــهر 

برگــزار شــد.

دبیــر ســتاد خدمات ســفر اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 700 هــزار نفر در نــوروز 
امســال از نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی سراســر اســتان دیــدن کردنــد. کرمان 
محمــود وفایــی بــا اشــاره به ایــن کــه 17 نمایشــگاه صنایــع دســتی در ایام نــوروز 
برپــا شــده اســت اظهار کــرد: امســال تاش شــده اســت در نقــاط مختلف اســتان 
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی راه انــدازی شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از 
300 هــزار نفر از نمایشــگاه صنایع دســتی شــهر کرمــان بازدیــد کــرده اند تصریح 
کــرد: روزانــه قریــب بــه 25 هــزار نفــر از نمایشــگاه صنایــع دســتی کرمــان دیدن 
مــی کننــد. وی گفــت: هــر ســال بــه تعــداد عاقمنــدان هنرهــای ســنتی و بومی 
اســتان کرمــان بــه ویــژه پتــه، گلیــم شــیریکی پیــچ و مــس افــزوده مــی شــود. 
اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان و بیــش از هفت هــزار اثــر تاریخــی، 700 اثر ثبت 
ملــی و ســه اثــر ثبــت جهانــی از قطــب هــای گردشــگری ایــران زمیــن به شــمار 

مــی رود.

کمبود قاضی در کرمان 

بازدید 700 هزار نفر از 
نمایشگاه صنایع دستی کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمبــود شــدید قاضــی یکــی از 
مشــکات دســتگاه قضایــی اســتان اســت. یــداهلل موحــد در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد برگــزاری آزمــون تصــدی منصب قضــا ویــژه مناطق محروم اســتان افــزود: 
بســیاری از قضــات غیــر بومــی اســتان کرمــان نیــز تقاضــای انتقــال به اســتان 

هــای محــل ســکونت خــود را دارنــد.  
وی بیــان کــرد: آزمــون جــذب اختصاصــی قضــات ویــژه مناطــق محروم اســتان 
کرمــان بــا شــرکت 460 داوطلب حــوزوی و دانشــگاهی در راســتای تکمیــل کادر 
قضایــی اســتان امــروز برگــزار شــد. وی گفــت: داوطلبــان پــس از کســب حــد 
نصــاب نمــره قبولــی وارد مرحلــه دوم شــامل مصاحبــه علمی و ســپس گزینش 
مــی شــوند و پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی قضایــی جــذب دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان خواهنــد شــد. ایــن آزمــون 27 فروردیــن ماه بطــور همزمــان در 
پنــج اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خوزســتان و بوشــهر 

برگــزار شــد.

دبیــر ســتاد خدمات ســفر اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 700 هــزار نفر در نــوروز 
امســال از نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی سراســر اســتان دیــدن کردنــد. کرمان 
محمــود وفایــی بــا اشــاره به ایــن کــه 17 نمایشــگاه صنایــع دســتی در ایام نــوروز 
برپــا شــده اســت اظهار کــرد: امســال تاش شــده اســت در نقــاط مختلف اســتان 
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی راه انــدازی شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از 
300 هــزار نفر از نمایشــگاه صنایع دســتی شــهر کرمــان بازدیــد کــرده اند تصریح 
کــرد: روزانــه قریــب بــه 25 هــزار نفــر از نمایشــگاه صنایــع دســتی کرمــان دیدن 
مــی کننــد. وی گفــت: هــر ســال بــه تعــداد عاقمنــدان هنرهــای ســنتی و بومی 
اســتان کرمــان بــه ویــژه پتــه، گلیــم شــیریکی پیــچ و مــس افــزوده مــی شــود. 
اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان و بیــش از هفت هــزار اثــر تاریخــی، 700 اثر ثبت 
ملــی و ســه اثــر ثبــت جهانــی از قطــب هــای گردشــگری ایــران زمیــن به شــمار 

مــی رود.

کمبود قاضی در کرمان 

بازدید 700 هزار نفر از 
نمایشگاه صنایع دستی کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان گفــت: یــک هزار 
و 474 داوطلــب در آزمــون ورودی حــوزه هــای علمیــه اســتان 
ــزود:  ــین اهلل وردی اف ــام حس ــه االس ــد. حج ــرکت کردن ش
آزمــون داوطلبــان ورود بــه حــوزه هــای علمیــه همزمــان بــا 
سراســر کشــوردر اســتان کرمــان و در پنــج حــوزه کرمــان، 
کهنــوج، رفســنجان، بــم و جیرفــت برگــزار شــد. وی بیــان 
کــرد: داوطلبــان در مقاطع متوســطه، دیپلــم و دانشــگاهی در 
آزمــون حضــور داشــتند. مدیــر حــوزه هــای علمیــه اســتان 
کرمــان گفــت: پذیرفتــه شــدگان آزمــون پــس از طــی کردن 
مراحل تحقیقــات، مصاحبه و دوره آزمایشــی از اواخر شــهریور 
امســال بــه طــور رســمی وارد حــوزه هــای علمیه اســتان می 
شــوند. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیــت حــوزه های 
علمیــه اســتان کرمــان بیــش از نیمــی از داوطلبان پذیــرش و 

در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول به تحصیــل خواهند 
ــژه  ــون وی ــن آزم ــت: ای ــام اهلل وردی گف ــه االس ــد. حج ش
ــدون آزمــون و  ــرادران برگــزار شــد و خواهــران داوطلــب ب ب
فقط بــا ارائــه کارنامــه تحصیلــی وارد مراحل پذیــرش و جذب 
حــوزه هــای علمیــه مــی شــوند. وی افــزود: در حــال حاضــر 
26 مدرســه حــوزه علمیــه طــاب در سراســر اســتان کرمــان 
وجــود دارد. وی اظهــار کــرد: در ســال تحصیلــی 95-94 از پایه 
اول تــا پایــه دهــم و بلندمــدت و کوتاه مــدت 2 هــزار و 512 نفر 
از بــرادران و همچنیــن 2 هــزار و 527 نفــر از خواهران در ســطح 
دو و ســطح ســه در حــوزه هــای علمیــه اســتان مشــغول بــه 
تحصیــل هســتند.  مدیر حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمان 
گفــت: اکثــر اســاتید حــوزه هــای علمیــه اســتان کرمــان در 

بخــش بــرادران و خواهــران از افــراد بومــی اســتان هســتند.

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــگر در ای ــزار گردش ــش از ۸3 ه ــت: بی ــان گف ــتان کرم اس
تعطیــات نــوروزی از بــاغ شــاهزاده ماهــان بازدیــد کــرده اند. 
محمــود وفایــی افــزود: بــاغ شــاهزاده ماهــان، رتبــه نخســت 
جــذب گردشــگر را در بیــن ســایر آثــار تاریخــی ایــن اســتان 
از آغــاز تعطیــات ســال نــو تاکنــون بــه خــود اختصــاص داده 

اســت.
ــی از  ــان یک ــاهزاده ماه ــاغ ش ــه ب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــاغ  ــن ب ــرد: ای ــار ک ــت اظه ــان اس ــی کرم ــای جهان ــه ه جاذب
ــت.  ــوروزی اس ــگران ن ــافران و گردش ــان مس ــاله میزب ــر س ه
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــای  ــه ه ــد از جاذب ــبختانه بازدی ــرد: خوش ــح ک ــان تصری کرم
گردشــگری ایــن اســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

ــت. ــته اس ــدی داش ــد 13 درص رش
بــاغ شــاهزاده یــا بــاغ شــازده کرمــان بــه عنــوان یکــی از 9 
ــاغ تاریخــی ایــران در شــهر ماهــان و در دامنــه کــوه هــای  ب
تیگــران قــرار دارد و یکــی از بــاغ هــای اواخــر دوره قاجاریــه 

ایــران محســوب مــی شــود.
ایــن بــاغ در ســی ام تیرمــاه 1390 بــه ثبــت جهانــی یونســکو 
ــش از  ــتان و بی ــا 23 شهرس ــان ب ــتان کرم ــت. اس ــیده اس رس
ــر  ــه اث ــی و س ــت مل ــر ثب ــی، 700 اث ــر تاریخ ــزار اث ــت ه هف
ــه  ــن ب ــران زمی ــگری ای ــای گردش ــب ه ــی از قط ــت جهان ثب
ــک  ــان از ورود ی ــفر کرم ــات س ــر خدم ــی رود. دبی ــمار م ش
ــات  ــت تعطی ــه نخس ــگر در نیم ــزار گردش ــون و 500 ه میلی

ــت. ــر داده اس ــتان خب ــن اس ــه ای ــوروزی ب ن

شرکت 1474  داوطلب در آزمون 
حوزه های علمیه کرمان

بازدید 83 هزار 
گردشگر 

از باغ شاهزاده 
ماهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمبــود شــدید قاضــی یکــی از 
مشــکات دســتگاه قضایــی اســتان اســت. یــداهلل موحــد در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد برگــزاری آزمــون تصــدی منصب قضــا ویــژه مناطق محروم اســتان افــزود: 
بســیاری از قضــات غیــر بومــی اســتان کرمــان نیــز تقاضــای انتقــال به اســتان 

هــای محــل ســکونت خــود را دارنــد.  
وی بیــان کــرد: آزمــون جــذب اختصاصــی قضــات ویــژه مناطــق محروم اســتان 
کرمــان بــا شــرکت 460 داوطلب حــوزوی و دانشــگاهی در راســتای تکمیــل کادر 
قضایــی اســتان امــروز برگــزار شــد. وی گفــت: داوطلبــان پــس از کســب حــد 
نصــاب نمــره قبولــی وارد مرحلــه دوم شــامل مصاحبــه علمی و ســپس گزینش 
مــی شــوند و پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی قضایــی جــذب دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان خواهنــد شــد. ایــن آزمــون 27 فروردیــن ماه بطــور همزمــان در 
پنــج اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خوزســتان و بوشــهر 

برگــزار شــد.

دبیــر ســتاد خدمات ســفر اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 700 هــزار نفر در نــوروز 
امســال از نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی سراســر اســتان دیــدن کردنــد. کرمان 
محمــود وفایــی بــا اشــاره به ایــن کــه 17 نمایشــگاه صنایــع دســتی در ایام نــوروز 
برپــا شــده اســت اظهار کــرد: امســال تاش شــده اســت در نقــاط مختلف اســتان 
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی راه انــدازی شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از 
300 هــزار نفر از نمایشــگاه صنایع دســتی شــهر کرمــان بازدیــد کــرده اند تصریح 
کــرد: روزانــه قریــب بــه 25 هــزار نفــر از نمایشــگاه صنایــع دســتی کرمــان دیدن 
مــی کننــد. وی گفــت: هــر ســال بــه تعــداد عاقمنــدان هنرهــای ســنتی و بومی 
اســتان کرمــان بــه ویــژه پتــه، گلیــم شــیریکی پیــچ و مــس افــزوده مــی شــود. 
اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان و بیــش از هفت هــزار اثــر تاریخــی، 700 اثر ثبت 
ملــی و ســه اثــر ثبــت جهانــی از قطــب هــای گردشــگری ایــران زمیــن به شــمار 

مــی رود.

کمبود قاضی در کرمان 

بازدید 700 هزار نفر از 
نمایشگاه صنایع دستی کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمبــود شــدید قاضــی یکــی از 
مشــکات دســتگاه قضایــی اســتان اســت. یــداهلل موحــد در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد برگــزاری آزمــون تصــدی منصب قضــا ویــژه مناطق محروم اســتان افــزود: 
بســیاری از قضــات غیــر بومــی اســتان کرمــان نیــز تقاضــای انتقــال به اســتان 

هــای محــل ســکونت خــود را دارنــد.  
وی بیــان کــرد: آزمــون جــذب اختصاصــی قضــات ویــژه مناطــق محروم اســتان 
کرمــان بــا شــرکت 460 داوطلب حــوزوی و دانشــگاهی در راســتای تکمیــل کادر 
قضایــی اســتان امــروز برگــزار شــد. وی گفــت: داوطلبــان پــس از کســب حــد 
نصــاب نمــره قبولــی وارد مرحلــه دوم شــامل مصاحبــه علمی و ســپس گزینش 
مــی شــوند و پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی قضایــی جــذب دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان خواهنــد شــد. ایــن آزمــون 27 فروردیــن ماه بطــور همزمــان در 
پنــج اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خوزســتان و بوشــهر 

برگــزار شــد.

دبیــر ســتاد خدمات ســفر اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 700 هــزار نفر در نــوروز 
امســال از نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی سراســر اســتان دیــدن کردنــد. کرمان 
محمــود وفایــی بــا اشــاره به ایــن کــه 17 نمایشــگاه صنایــع دســتی در ایام نــوروز 
برپــا شــده اســت اظهار کــرد: امســال تاش شــده اســت در نقــاط مختلف اســتان 
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی راه انــدازی شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از 
300 هــزار نفر از نمایشــگاه صنایع دســتی شــهر کرمــان بازدیــد کــرده اند تصریح 
کــرد: روزانــه قریــب بــه 25 هــزار نفــر از نمایشــگاه صنایــع دســتی کرمــان دیدن 
مــی کننــد. وی گفــت: هــر ســال بــه تعــداد عاقمنــدان هنرهــای ســنتی و بومی 
اســتان کرمــان بــه ویــژه پتــه، گلیــم شــیریکی پیــچ و مــس افــزوده مــی شــود. 
اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان و بیــش از هفت هــزار اثــر تاریخــی، 700 اثر ثبت 
ملــی و ســه اثــر ثبــت جهانــی از قطــب هــای گردشــگری ایــران زمیــن به شــمار 

مــی رود.

کمبود قاضی در کرمان 

بازدید 700 هزار نفر از 
نمایشگاه صنایع دستی کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمبــود شــدید قاضــی یکــی از 
مشــکات دســتگاه قضایــی اســتان اســت. یــداهلل موحــد در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد برگــزاری آزمــون تصــدی منصب قضــا ویــژه مناطق محروم اســتان افــزود: 
بســیاری از قضــات غیــر بومــی اســتان کرمــان نیــز تقاضــای انتقــال به اســتان 

هــای محــل ســکونت خــود را دارنــد.  
وی بیــان کــرد: آزمــون جــذب اختصاصــی قضــات ویــژه مناطــق محروم اســتان 
کرمــان بــا شــرکت 460 داوطلب حــوزوی و دانشــگاهی در راســتای تکمیــل کادر 
قضایــی اســتان امــروز برگــزار شــد. وی گفــت: داوطلبــان پــس از کســب حــد 
نصــاب نمــره قبولــی وارد مرحلــه دوم شــامل مصاحبــه علمی و ســپس گزینش 
مــی شــوند و پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی قضایــی جــذب دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان خواهنــد شــد. ایــن آزمــون 27 فروردیــن ماه بطــور همزمــان در 
پنــج اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خوزســتان و بوشــهر 

برگــزار شــد.

دبیــر ســتاد خدمات ســفر اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 700 هــزار نفر در نــوروز 
امســال از نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی سراســر اســتان دیــدن کردنــد. کرمان 
محمــود وفایــی بــا اشــاره به ایــن کــه 17 نمایشــگاه صنایــع دســتی در ایام نــوروز 
برپــا شــده اســت اظهار کــرد: امســال تاش شــده اســت در نقــاط مختلف اســتان 
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی راه انــدازی شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از 
300 هــزار نفر از نمایشــگاه صنایع دســتی شــهر کرمــان بازدیــد کــرده اند تصریح 
کــرد: روزانــه قریــب بــه 25 هــزار نفــر از نمایشــگاه صنایــع دســتی کرمــان دیدن 
مــی کننــد. وی گفــت: هــر ســال بــه تعــداد عاقمنــدان هنرهــای ســنتی و بومی 
اســتان کرمــان بــه ویــژه پتــه، گلیــم شــیریکی پیــچ و مــس افــزوده مــی شــود. 
اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان و بیــش از هفت هــزار اثــر تاریخــی، 700 اثر ثبت 
ملــی و ســه اثــر ثبــت جهانــی از قطــب هــای گردشــگری ایــران زمیــن به شــمار 

مــی رود.

کمبود قاضی در کرمان 

بازدید 700 هزار نفر از 
نمایشگاه صنایع دستی کرمان
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رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: کمبــود شــدید قاضــی یکــی از 
مشــکات دســتگاه قضایــی اســتان اســت. یــداهلل موحــد در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد برگــزاری آزمــون تصــدی منصب قضــا ویــژه مناطق محروم اســتان افــزود: 
بســیاری از قضــات غیــر بومــی اســتان کرمــان نیــز تقاضــای انتقــال به اســتان 

هــای محــل ســکونت خــود را دارنــد.  
وی بیــان کــرد: آزمــون جــذب اختصاصــی قضــات ویــژه مناطــق محروم اســتان 
کرمــان بــا شــرکت 460 داوطلب حــوزوی و دانشــگاهی در راســتای تکمیــل کادر 
قضایــی اســتان امــروز برگــزار شــد. وی گفــت: داوطلبــان پــس از کســب حــد 
نصــاب نمــره قبولــی وارد مرحلــه دوم شــامل مصاحبــه علمی و ســپس گزینش 
مــی شــوند و پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی قضایــی جــذب دســتگاه قضایی 
اســتان کرمــان خواهنــد شــد. ایــن آزمــون 27 فروردیــن ماه بطــور همزمــان در 
پنــج اســتان کرمــان، سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، خوزســتان و بوشــهر 

برگــزار شــد.

دبیــر ســتاد خدمات ســفر اســتان کرمــان گفــت: بیــش از 700 هــزار نفر در نــوروز 
امســال از نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی سراســر اســتان دیــدن کردنــد. کرمان 
محمــود وفایــی بــا اشــاره به ایــن کــه 17 نمایشــگاه صنایــع دســتی در ایام نــوروز 
برپــا شــده اســت اظهار کــرد: امســال تاش شــده اســت در نقــاط مختلف اســتان 
نمایشــگاه هــای صنایــع دســتی راه انــدازی شــود. وی بــا بیــان ایــن کــه بیــش از 
300 هــزار نفر از نمایشــگاه صنایع دســتی شــهر کرمــان بازدیــد کــرده اند تصریح 
کــرد: روزانــه قریــب بــه 25 هــزار نفــر از نمایشــگاه صنایــع دســتی کرمــان دیدن 
مــی کننــد. وی گفــت: هــر ســال بــه تعــداد عاقمنــدان هنرهــای ســنتی و بومی 
اســتان کرمــان بــه ویــژه پتــه، گلیــم شــیریکی پیــچ و مــس افــزوده مــی شــود. 
اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان و بیــش از هفت هــزار اثــر تاریخــی، 700 اثر ثبت 
ملــی و ســه اثــر ثبــت جهانــی از قطــب هــای گردشــگری ایــران زمیــن به شــمار 

مــی رود.

کمبود قاضی در کرمان 
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معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: صــادرات اســتان کرمــان در 2 مــاه اول 
ــر  ــه از نظ ــوده ک ــزار و 523 دالر ب ــون و 9۸۸ ه ــاری 123 میلی ــال ج س
ــان  ــد نش ــد رش ــل 70 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ارزش نس
مــی دهــد. مصطفــی زریســفی روز چهارشــنبه در جلســه کمیتــه پایــش 
تجــارت خارجــی اســتان کرمــان کــه در محــل ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه ایــن کــه عمــده تجــارت 
ــزود: واردات  ــرد اف ــان در نیمــه دوم ســال صــورت مــی گی اســتان کرم
ــوده  ــزار و 556 دالر ب ــون و 756 ه ــال 143 میلی ــاه امس ــتان در 2 م اس
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۸۸ درصــد رشــد را نشــان  کــه نســبت ب
ــور  ــادرات کل کش ــرای ص ــذاری ب ــدف گ ــرد: ه ــان ک ــد. وی بی ــی ده م
در بخــش کاال و خدمــات 6۸.۸ میلیــارد دالر بــرآورد شــده کــه بیــن 31 
اســتان تقســیم مــی شــود. وی گفــت: در بخــش کاالیــی، 43 میلیــارد 
ــدی  ــیم بن ــاورزی تقس ــی و کش ــی، معدن ــای صنعت ــروه کااله دالر در گ
ــکاری  ــات فنــی مهندســی و کارهــای پیمان و مابقــی آن در بخــش خدم
همچــون جــاده ســازی و سدســازی گنجانــده شــده اســت. معــاون امــور 
بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

کرمــان افــزود: ایــن اســتان در بحــث صــادرات از جایــگاه کامــا 
مطلوبــی برخــوردار اســت بــه گونــه ای کــه امســال بــرای صــادرات ایــن 
اســتان یــک میلیــارد و 169 میلیــون دالر هــدف گــذاری شــده اســت. 
ــه اینکــه اســتان هــای هرمــزگان، خوزســتان، تهــران،  ــا اشــاره ب وی ب
خراســان رضــوی، اصفهــان و کرمانشــاه بــه لحــاظ تجــارت خارجــی بــا 
اســتان کرمــان هــم تــراز هســتند عنــوان کــرد: خوشــبختانه توانســتیم 
ــارد  ــاالی یــک میلی ــن چنــد ســال ب ارزش صــادرات اســتان را طــی ای
دالر حفــظ کنیــم. وی افــزود: مشــوق هــای صادراتــی هــم در ســال 95 
بخصــوص در بخــش شــرکت هــا برقــرار شــده اســت. زریســفی گفــت: 
دولــت ســه هــزار میلیــارد ریــال بــرای کاالی بــا ارزش افــزوده و عمدتــا 
در قالــب شــرکت پیــش بینــی کــرده کــه بســته بــه ارزش افــزوده هــر 
کاال بیــن نیــم تــا ســه درصــد پرداخــت مــی کنــد و یکهــزار میلیــارد 
ــه شــده اســت. وی  ــه تســهیات بانکــی در نظــر گرفت ــال هــم یاران ری
بیــان کــرد: تســهیات ارزی تــا ســقف 2 میلیــارد دالر از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــا نــرخ ســود ســه و نیــم درصــد در نظــر گرفتــه شــده 
ــود  ــی ش ــود و نم ــت ش ــا ارز پرداخ ــد ب ــم بای ــاط ه ــه اقس ــت ک اس

صادرکننــده ارز دریافــت کنــد و ریــال پــس بدهــد.

صادرات بیش از 124 میلیون دالر کاال از کرمان

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:
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معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: صــادرات اســتان کرمــان در 2 مــاه اول 
ــر  ــه از نظ ــوده ک ــزار و 523 دالر ب ــون و 9۸۸ ه ــاری 123 میلی ــال ج س
ــان  ــد نش ــد رش ــل 70 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ارزش نس
مــی دهــد. مصطفــی زریســفی روز چهارشــنبه در جلســه کمیتــه پایــش 
تجــارت خارجــی اســتان کرمــان کــه در محــل ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه ایــن کــه عمــده تجــارت 
ــزود: واردات  ــرد اف ــان در نیمــه دوم ســال صــورت مــی گی اســتان کرم
ــوده  ــزار و 556 دالر ب ــون و 756 ه ــال 143 میلی ــاه امس ــتان در 2 م اس
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۸۸ درصــد رشــد را نشــان  کــه نســبت ب
ــور  ــادرات کل کش ــرای ص ــذاری ب ــدف گ ــرد: ه ــان ک ــد. وی بی ــی ده م
در بخــش کاال و خدمــات 6۸.۸ میلیــارد دالر بــرآورد شــده کــه بیــن 31 
اســتان تقســیم مــی شــود. وی گفــت: در بخــش کاالیــی، 43 میلیــارد 
ــدی  ــیم بن ــاورزی تقس ــی و کش ــی، معدن ــای صنعت ــروه کااله دالر در گ
ــکاری  ــات فنــی مهندســی و کارهــای پیمان و مابقــی آن در بخــش خدم
همچــون جــاده ســازی و سدســازی گنجانــده شــده اســت. معــاون امــور 
بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

کرمــان افــزود: ایــن اســتان در بحــث صــادرات از جایــگاه کامــا 
مطلوبــی برخــوردار اســت بــه گونــه ای کــه امســال بــرای صــادرات ایــن 
اســتان یــک میلیــارد و 169 میلیــون دالر هــدف گــذاری شــده اســت. 
ــه اینکــه اســتان هــای هرمــزگان، خوزســتان، تهــران،  ــا اشــاره ب وی ب
خراســان رضــوی، اصفهــان و کرمانشــاه بــه لحــاظ تجــارت خارجــی بــا 
اســتان کرمــان هــم تــراز هســتند عنــوان کــرد: خوشــبختانه توانســتیم 
ــارد  ــاالی یــک میلی ــن چنــد ســال ب ارزش صــادرات اســتان را طــی ای
دالر حفــظ کنیــم. وی افــزود: مشــوق هــای صادراتــی هــم در ســال 95 
بخصــوص در بخــش شــرکت هــا برقــرار شــده اســت. زریســفی گفــت: 
دولــت ســه هــزار میلیــارد ریــال بــرای کاالی بــا ارزش افــزوده و عمدتــا 
در قالــب شــرکت پیــش بینــی کــرده کــه بســته بــه ارزش افــزوده هــر 
کاال بیــن نیــم تــا ســه درصــد پرداخــت مــی کنــد و یکهــزار میلیــارد 
ــه شــده اســت. وی  ــه تســهیات بانکــی در نظــر گرفت ــال هــم یاران ری
بیــان کــرد: تســهیات ارزی تــا ســقف 2 میلیــارد دالر از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــا نــرخ ســود ســه و نیــم درصــد در نظــر گرفتــه شــده 
ــود  ــی ش ــود و نم ــت ش ــا ارز پرداخ ــد ب ــم بای ــاط ه ــه اقس ــت ک اس
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معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان کرمــان گفــت: صــادرات اســتان کرمــان در 2 مــاه اول 
ــر  ــه از نظ ــوده ک ــزار و 523 دالر ب ــون و 9۸۸ ه ــاری 123 میلی ــال ج س
ــان  ــد نش ــد رش ــل 70 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ارزش نس
مــی دهــد. مصطفــی زریســفی روز چهارشــنبه در جلســه کمیتــه پایــش 
تجــارت خارجــی اســتان کرمــان کــه در محــل ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت اســتان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه ایــن کــه عمــده تجــارت 
ــزود: واردات  ــرد اف ــان در نیمــه دوم ســال صــورت مــی گی اســتان کرم
ــوده  ــزار و 556 دالر ب ــون و 756 ه ــال 143 میلی ــاه امس ــتان در 2 م اس
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۸۸ درصــد رشــد را نشــان  کــه نســبت ب
ــور  ــادرات کل کش ــرای ص ــذاری ب ــدف گ ــرد: ه ــان ک ــد. وی بی ــی ده م
در بخــش کاال و خدمــات 6۸.۸ میلیــارد دالر بــرآورد شــده کــه بیــن 31 
اســتان تقســیم مــی شــود. وی گفــت: در بخــش کاالیــی، 43 میلیــارد 
ــدی  ــیم بن ــاورزی تقس ــی و کش ــی، معدن ــای صنعت ــروه کااله دالر در گ
ــکاری  ــات فنــی مهندســی و کارهــای پیمان و مابقــی آن در بخــش خدم
همچــون جــاده ســازی و سدســازی گنجانــده شــده اســت. معــاون امــور 
بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

کرمــان افــزود: ایــن اســتان در بحــث صــادرات از جایــگاه کامــا 
مطلوبــی برخــوردار اســت بــه گونــه ای کــه امســال بــرای صــادرات ایــن 
اســتان یــک میلیــارد و 169 میلیــون دالر هــدف گــذاری شــده اســت. 
ــه اینکــه اســتان هــای هرمــزگان، خوزســتان، تهــران،  ــا اشــاره ب وی ب
خراســان رضــوی، اصفهــان و کرمانشــاه بــه لحــاظ تجــارت خارجــی بــا 
اســتان کرمــان هــم تــراز هســتند عنــوان کــرد: خوشــبختانه توانســتیم 
ــارد  ــاالی یــک میلی ــن چنــد ســال ب ارزش صــادرات اســتان را طــی ای
دالر حفــظ کنیــم. وی افــزود: مشــوق هــای صادراتــی هــم در ســال 95 
بخصــوص در بخــش شــرکت هــا برقــرار شــده اســت. زریســفی گفــت: 
دولــت ســه هــزار میلیــارد ریــال بــرای کاالی بــا ارزش افــزوده و عمدتــا 
در قالــب شــرکت پیــش بینــی کــرده کــه بســته بــه ارزش افــزوده هــر 
کاال بیــن نیــم تــا ســه درصــد پرداخــت مــی کنــد و یکهــزار میلیــارد 
ــه شــده اســت. وی  ــه تســهیات بانکــی در نظــر گرفت ــال هــم یاران ری
بیــان کــرد: تســهیات ارزی تــا ســقف 2 میلیــارد دالر از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــا نــرخ ســود ســه و نیــم درصــد در نظــر گرفتــه شــده 
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ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــه  ــط ب ــی فق ــای صادرات ــوق ه ــرد: مش ــار ک ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس
شــرکتها تعلــق مــی گیــرد و بــه اشــخاص حقوقــی پرداخــت نمــی شــود.  
محمدرضــا قــوام تصریــح کــرد: ایــن مشــوق هــا بــه کســانی کــه بــرای 
اولیــن بــار صــادرات انجــام مــی دهنــد و کســانی کــه صــادرات ســال 95 
آنهــا از صــادرات ســال 94 بیشــتر باشــد اختصــاص مــی یابــد. وی افــزود: 
کــف ارزش صادراتــی، یــک میلیــون دالر و ارزش آن هــم بــرای کاالهــای 
ــت  ــه اعــام شــده اولوی ــا ســه درصــد مــی باشــد ک ــم ت ــف از نی مختل
بــا محصــوالت دانــش بنیــان باشــد. وی بیــان کــرد: ســه هــزار میلیــارد 

ریــال یــاد شــده بیــن اســتانهای کشــور تقســیم مــی شــود. 
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان هــم گفــت: قراردادهــای 
تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در گــردش کــه تــا پایــان 
ــی  ــد م ــش درص ــف ش ــامل تخفی ــد ش ــده ان ــد ش ــت 95 منعق اردیبهش
ــدی  ــش درص ــف ش ــن تخفی ــزود: ای ــن زاده اف ــود موم ــوند. محم ش
بســتگی بــه بررســی تهــران دارد و هنــوز قطعــی اعــام نشــده کــه شــش 
درصــد اســت، بلکــه رقمــی بیــن یــک تــا شــش درصــد مــی باشــد. وی 
بیــان کــرد: تمامــی قراردادهــای تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در 
گــردش تســویه شــده در 94 بــه انضمــام ضمانــت نامــه هــای ارزی صادره 
در قالــب صــدور خدمــات فنــی مهندســی کــه ابتــدای ســال 94 بــه بعــد 
ــد نیــز مشــمول اســتفاده از ایــن تخفیــف هســتند. وی  منعقــد شــده ان
گفــت: شــرکت هــا و موسســات صادرکننــده کاال و خدمــات کــه جــزو 

نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند مشــمول اســتفاده از مزایــای 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــر بان ــند. مدی ــی باش ــده نم ــه یادش ــق نام تواف
اســتان کرمــان افــزود: پایــان اردیبهشــت مــاه تمــام قراردادهایــی کــه 
ــای الزم  ــی ه ــد از بررس ــه بع ــم ک ــاع دادی ــران ارج ــه ته ــتیم را ب داش
ــادرات  ــیون ص ــس کمیس ــد. رئی ــتفاده کنن ــف اس ــن تخفی ــد از ای بتوانن
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان نیــز عنــوان کــرد: 
ــن پســته دارد و حــدود ۸0  ــکا چیــزی حــدود 360 هــزار ت امســال آمری
هــزار تــن هــم در انبارهــا موجــودی دارنــد. محمدعلــی میرزائیــان افــزود: 
ایــران هــم در ســالی کــه در پیــش داریــم 170 هــزار تــن پســته دارد و 
کشــورهای دیگــری هــم مثــل ترکیــه پســته صــادر مــی کننــد کــه در 
مجمــوع موجــودی پســته در بــازار بــه بــاالی 500 هــزار تــن مــی رســد 
کــه تاکنــون ایــن گونــه رقمــی را نداشــتیم. وی گفــت: آمریــکا بــا توجــه 
بــه اینکــه هنــوز بــه ســر فصــل صــادرات نرســیدیم بــا قیمــت هشــت و 
نیــم دالر در حــال پیــش فــروش پســته در بازارهــای جهانــی مــی باشــد. 
ــن  ــد همی ــی توان ــم م ــته ه ــازار پس ــود ب ــت رک ــرد: عل ــح ک وی تصری
ــان  ــد. میرزائی ــی باش ــای جهان ــکا در بازاره ــته آمری ــروش پس ــش ف پی
گفــت: بعــد از تحریــم بابــی بــاز شــد و پســته هــای فندقــی مــا در اروپــا 
ــا درخواســت  ــی م ــرای پســته فندق ــا ب ــروش مــی رســد و از اروپ ــه ف ب
فرســتاده شــده اســت.  اســتان کرمــان 622 صادرکننــده دارد کــه از ایــن 

ــه صــورت مســتمر فعالیــت مــی کننــد. تعــداد 250 صادرکننــده ب
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ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــه  ــط ب ــی فق ــای صادرات ــوق ه ــرد: مش ــار ک ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس
شــرکتها تعلــق مــی گیــرد و بــه اشــخاص حقوقــی پرداخــت نمــی شــود.  
محمدرضــا قــوام تصریــح کــرد: ایــن مشــوق هــا بــه کســانی کــه بــرای 
اولیــن بــار صــادرات انجــام مــی دهنــد و کســانی کــه صــادرات ســال 95 
آنهــا از صــادرات ســال 94 بیشــتر باشــد اختصــاص مــی یابــد. وی افــزود: 
کــف ارزش صادراتــی، یــک میلیــون دالر و ارزش آن هــم بــرای کاالهــای 
ــت  ــه اعــام شــده اولوی ــا ســه درصــد مــی باشــد ک ــم ت ــف از نی مختل
بــا محصــوالت دانــش بنیــان باشــد. وی بیــان کــرد: ســه هــزار میلیــارد 

ریــال یــاد شــده بیــن اســتانهای کشــور تقســیم مــی شــود. 
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان هــم گفــت: قراردادهــای 
تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در گــردش کــه تــا پایــان 
ــی  ــد م ــش درص ــف ش ــامل تخفی ــد ش ــده ان ــد ش ــت 95 منعق اردیبهش
ــدی  ــش درص ــف ش ــن تخفی ــزود: ای ــن زاده اف ــود موم ــوند. محم ش
بســتگی بــه بررســی تهــران دارد و هنــوز قطعــی اعــام نشــده کــه شــش 
درصــد اســت، بلکــه رقمــی بیــن یــک تــا شــش درصــد مــی باشــد. وی 
بیــان کــرد: تمامــی قراردادهــای تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در 
گــردش تســویه شــده در 94 بــه انضمــام ضمانــت نامــه هــای ارزی صادره 
در قالــب صــدور خدمــات فنــی مهندســی کــه ابتــدای ســال 94 بــه بعــد 
ــد نیــز مشــمول اســتفاده از ایــن تخفیــف هســتند. وی  منعقــد شــده ان
گفــت: شــرکت هــا و موسســات صادرکننــده کاال و خدمــات کــه جــزو 

نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند مشــمول اســتفاده از مزایــای 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــر بان ــند. مدی ــی باش ــده نم ــه یادش ــق نام تواف
اســتان کرمــان افــزود: پایــان اردیبهشــت مــاه تمــام قراردادهایــی کــه 
ــای الزم  ــی ه ــد از بررس ــه بع ــم ک ــاع دادی ــران ارج ــه ته ــتیم را ب داش
ــادرات  ــیون ص ــس کمیس ــد. رئی ــتفاده کنن ــف اس ــن تخفی ــد از ای بتوانن
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان نیــز عنــوان کــرد: 
ــن پســته دارد و حــدود ۸0  ــکا چیــزی حــدود 360 هــزار ت امســال آمری
هــزار تــن هــم در انبارهــا موجــودی دارنــد. محمدعلــی میرزائیــان افــزود: 
ایــران هــم در ســالی کــه در پیــش داریــم 170 هــزار تــن پســته دارد و 
کشــورهای دیگــری هــم مثــل ترکیــه پســته صــادر مــی کننــد کــه در 
مجمــوع موجــودی پســته در بــازار بــه بــاالی 500 هــزار تــن مــی رســد 
کــه تاکنــون ایــن گونــه رقمــی را نداشــتیم. وی گفــت: آمریــکا بــا توجــه 
بــه اینکــه هنــوز بــه ســر فصــل صــادرات نرســیدیم بــا قیمــت هشــت و 
نیــم دالر در حــال پیــش فــروش پســته در بازارهــای جهانــی مــی باشــد. 
ــن  ــد همی ــی توان ــم م ــته ه ــازار پس ــود ب ــت رک ــرد: عل ــح ک وی تصری
ــان  ــد. میرزائی ــی باش ــای جهان ــکا در بازاره ــته آمری ــروش پس ــش ف پی
گفــت: بعــد از تحریــم بابــی بــاز شــد و پســته هــای فندقــی مــا در اروپــا 
ــا درخواســت  ــی م ــرای پســته فندق ــا ب ــروش مــی رســد و از اروپ ــه ف ب
فرســتاده شــده اســت.  اســتان کرمــان 622 صادرکننــده دارد کــه از ایــن 

ــه صــورت مســتمر فعالیــت مــی کننــد. تعــداد 250 صادرکننــده ب
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ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــه  ــط ب ــی فق ــای صادرات ــوق ه ــرد: مش ــار ک ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس
شــرکتها تعلــق مــی گیــرد و بــه اشــخاص حقوقــی پرداخــت نمــی شــود.  
محمدرضــا قــوام تصریــح کــرد: ایــن مشــوق هــا بــه کســانی کــه بــرای 
اولیــن بــار صــادرات انجــام مــی دهنــد و کســانی کــه صــادرات ســال 95 
آنهــا از صــادرات ســال 94 بیشــتر باشــد اختصــاص مــی یابــد. وی افــزود: 
کــف ارزش صادراتــی، یــک میلیــون دالر و ارزش آن هــم بــرای کاالهــای 
ــت  ــه اعــام شــده اولوی ــا ســه درصــد مــی باشــد ک ــم ت ــف از نی مختل
بــا محصــوالت دانــش بنیــان باشــد. وی بیــان کــرد: ســه هــزار میلیــارد 

ریــال یــاد شــده بیــن اســتانهای کشــور تقســیم مــی شــود. 
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان هــم گفــت: قراردادهــای 
تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در گــردش کــه تــا پایــان 
ــی  ــد م ــش درص ــف ش ــامل تخفی ــد ش ــده ان ــد ش ــت 95 منعق اردیبهش
ــدی  ــش درص ــف ش ــن تخفی ــزود: ای ــن زاده اف ــود موم ــوند. محم ش
بســتگی بــه بررســی تهــران دارد و هنــوز قطعــی اعــام نشــده کــه شــش 
درصــد اســت، بلکــه رقمــی بیــن یــک تــا شــش درصــد مــی باشــد. وی 
بیــان کــرد: تمامــی قراردادهــای تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در 
گــردش تســویه شــده در 94 بــه انضمــام ضمانــت نامــه هــای ارزی صادره 
در قالــب صــدور خدمــات فنــی مهندســی کــه ابتــدای ســال 94 بــه بعــد 
ــد نیــز مشــمول اســتفاده از ایــن تخفیــف هســتند. وی  منعقــد شــده ان
گفــت: شــرکت هــا و موسســات صادرکننــده کاال و خدمــات کــه جــزو 

نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند مشــمول اســتفاده از مزایــای 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــر بان ــند. مدی ــی باش ــده نم ــه یادش ــق نام تواف
اســتان کرمــان افــزود: پایــان اردیبهشــت مــاه تمــام قراردادهایــی کــه 
ــای الزم  ــی ه ــد از بررس ــه بع ــم ک ــاع دادی ــران ارج ــه ته ــتیم را ب داش
ــادرات  ــیون ص ــس کمیس ــد. رئی ــتفاده کنن ــف اس ــن تخفی ــد از ای بتوانن
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان نیــز عنــوان کــرد: 
ــن پســته دارد و حــدود ۸0  ــکا چیــزی حــدود 360 هــزار ت امســال آمری
هــزار تــن هــم در انبارهــا موجــودی دارنــد. محمدعلــی میرزائیــان افــزود: 
ایــران هــم در ســالی کــه در پیــش داریــم 170 هــزار تــن پســته دارد و 
کشــورهای دیگــری هــم مثــل ترکیــه پســته صــادر مــی کننــد کــه در 
مجمــوع موجــودی پســته در بــازار بــه بــاالی 500 هــزار تــن مــی رســد 
کــه تاکنــون ایــن گونــه رقمــی را نداشــتیم. وی گفــت: آمریــکا بــا توجــه 
بــه اینکــه هنــوز بــه ســر فصــل صــادرات نرســیدیم بــا قیمــت هشــت و 
نیــم دالر در حــال پیــش فــروش پســته در بازارهــای جهانــی مــی باشــد. 
ــن  ــد همی ــی توان ــم م ــته ه ــازار پس ــود ب ــت رک ــرد: عل ــح ک وی تصری
ــان  ــد. میرزائی ــی باش ــای جهان ــکا در بازاره ــته آمری ــروش پس ــش ف پی
گفــت: بعــد از تحریــم بابــی بــاز شــد و پســته هــای فندقــی مــا در اروپــا 
ــا درخواســت  ــی م ــرای پســته فندق ــا ب ــروش مــی رســد و از اروپ ــه ف ب
فرســتاده شــده اســت.  اســتان کرمــان 622 صادرکننــده دارد کــه از ایــن 

ــه صــورت مســتمر فعالیــت مــی کننــد. تعــداد 250 صادرکننــده ب
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ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــه  ــط ب ــی فق ــای صادرات ــوق ه ــرد: مش ــار ک ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس
شــرکتها تعلــق مــی گیــرد و بــه اشــخاص حقوقــی پرداخــت نمــی شــود.  
محمدرضــا قــوام تصریــح کــرد: ایــن مشــوق هــا بــه کســانی کــه بــرای 
اولیــن بــار صــادرات انجــام مــی دهنــد و کســانی کــه صــادرات ســال 95 
آنهــا از صــادرات ســال 94 بیشــتر باشــد اختصــاص مــی یابــد. وی افــزود: 
کــف ارزش صادراتــی، یــک میلیــون دالر و ارزش آن هــم بــرای کاالهــای 
ــت  ــه اعــام شــده اولوی ــا ســه درصــد مــی باشــد ک ــم ت ــف از نی مختل
بــا محصــوالت دانــش بنیــان باشــد. وی بیــان کــرد: ســه هــزار میلیــارد 

ریــال یــاد شــده بیــن اســتانهای کشــور تقســیم مــی شــود. 
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان هــم گفــت: قراردادهــای 
تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در گــردش کــه تــا پایــان 
ــی  ــد م ــش درص ــف ش ــامل تخفی ــد ش ــده ان ــد ش ــت 95 منعق اردیبهش
ــدی  ــش درص ــف ش ــن تخفی ــزود: ای ــن زاده اف ــود موم ــوند. محم ش
بســتگی بــه بررســی تهــران دارد و هنــوز قطعــی اعــام نشــده کــه شــش 
درصــد اســت، بلکــه رقمــی بیــن یــک تــا شــش درصــد مــی باشــد. وی 
بیــان کــرد: تمامــی قراردادهــای تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در 
گــردش تســویه شــده در 94 بــه انضمــام ضمانــت نامــه هــای ارزی صادره 
در قالــب صــدور خدمــات فنــی مهندســی کــه ابتــدای ســال 94 بــه بعــد 
ــد نیــز مشــمول اســتفاده از ایــن تخفیــف هســتند. وی  منعقــد شــده ان
گفــت: شــرکت هــا و موسســات صادرکننــده کاال و خدمــات کــه جــزو 

نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند مشــمول اســتفاده از مزایــای 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــر بان ــند. مدی ــی باش ــده نم ــه یادش ــق نام تواف
اســتان کرمــان افــزود: پایــان اردیبهشــت مــاه تمــام قراردادهایــی کــه 
ــای الزم  ــی ه ــد از بررس ــه بع ــم ک ــاع دادی ــران ارج ــه ته ــتیم را ب داش
ــادرات  ــیون ص ــس کمیس ــد. رئی ــتفاده کنن ــف اس ــن تخفی ــد از ای بتوانن
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان نیــز عنــوان کــرد: 
ــن پســته دارد و حــدود ۸0  ــکا چیــزی حــدود 360 هــزار ت امســال آمری
هــزار تــن هــم در انبارهــا موجــودی دارنــد. محمدعلــی میرزائیــان افــزود: 
ایــران هــم در ســالی کــه در پیــش داریــم 170 هــزار تــن پســته دارد و 
کشــورهای دیگــری هــم مثــل ترکیــه پســته صــادر مــی کننــد کــه در 
مجمــوع موجــودی پســته در بــازار بــه بــاالی 500 هــزار تــن مــی رســد 
کــه تاکنــون ایــن گونــه رقمــی را نداشــتیم. وی گفــت: آمریــکا بــا توجــه 
بــه اینکــه هنــوز بــه ســر فصــل صــادرات نرســیدیم بــا قیمــت هشــت و 
نیــم دالر در حــال پیــش فــروش پســته در بازارهــای جهانــی مــی باشــد. 
ــن  ــد همی ــی توان ــم م ــته ه ــازار پس ــود ب ــت رک ــرد: عل ــح ک وی تصری
ــان  ــد. میرزائی ــی باش ــای جهان ــکا در بازاره ــته آمری ــروش پس ــش ف پی
گفــت: بعــد از تحریــم بابــی بــاز شــد و پســته هــای فندقــی مــا در اروپــا 
ــا درخواســت  ــی م ــرای پســته فندق ــا ب ــروش مــی رســد و از اروپ ــه ف ب
فرســتاده شــده اســت.  اســتان کرمــان 622 صادرکننــده دارد کــه از ایــن 

ــه صــورت مســتمر فعالیــت مــی کننــد. تعــداد 250 صادرکننــده ب

عدم پرداخت مشوق های صادراتی به اشخاص 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــه  ــط ب ــی فق ــای صادرات ــوق ه ــرد: مش ــار ک ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس
شــرکتها تعلــق مــی گیــرد و بــه اشــخاص حقوقــی پرداخــت نمــی شــود.  
محمدرضــا قــوام تصریــح کــرد: ایــن مشــوق هــا بــه کســانی کــه بــرای 
اولیــن بــار صــادرات انجــام مــی دهنــد و کســانی کــه صــادرات ســال 95 
آنهــا از صــادرات ســال 94 بیشــتر باشــد اختصــاص مــی یابــد. وی افــزود: 
کــف ارزش صادراتــی، یــک میلیــون دالر و ارزش آن هــم بــرای کاالهــای 
ــت  ــه اعــام شــده اولوی ــا ســه درصــد مــی باشــد ک ــم ت ــف از نی مختل
بــا محصــوالت دانــش بنیــان باشــد. وی بیــان کــرد: ســه هــزار میلیــارد 

ریــال یــاد شــده بیــن اســتانهای کشــور تقســیم مــی شــود. 
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان هــم گفــت: قراردادهــای 
تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در گــردش کــه تــا پایــان 
ــی  ــد م ــش درص ــف ش ــامل تخفی ــد ش ــده ان ــد ش ــت 95 منعق اردیبهش
ــدی  ــش درص ــف ش ــن تخفی ــزود: ای ــن زاده اف ــود موم ــوند. محم ش
بســتگی بــه بررســی تهــران دارد و هنــوز قطعــی اعــام نشــده کــه شــش 
درصــد اســت، بلکــه رقمــی بیــن یــک تــا شــش درصــد مــی باشــد. وی 
بیــان کــرد: تمامــی قراردادهــای تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در 
گــردش تســویه شــده در 94 بــه انضمــام ضمانــت نامــه هــای ارزی صادره 
در قالــب صــدور خدمــات فنــی مهندســی کــه ابتــدای ســال 94 بــه بعــد 
ــد نیــز مشــمول اســتفاده از ایــن تخفیــف هســتند. وی  منعقــد شــده ان
گفــت: شــرکت هــا و موسســات صادرکننــده کاال و خدمــات کــه جــزو 

نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند مشــمول اســتفاده از مزایــای 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــر بان ــند. مدی ــی باش ــده نم ــه یادش ــق نام تواف
اســتان کرمــان افــزود: پایــان اردیبهشــت مــاه تمــام قراردادهایــی کــه 
ــای الزم  ــی ه ــد از بررس ــه بع ــم ک ــاع دادی ــران ارج ــه ته ــتیم را ب داش
ــادرات  ــیون ص ــس کمیس ــد. رئی ــتفاده کنن ــف اس ــن تخفی ــد از ای بتوانن
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان نیــز عنــوان کــرد: 
ــن پســته دارد و حــدود ۸0  ــکا چیــزی حــدود 360 هــزار ت امســال آمری
هــزار تــن هــم در انبارهــا موجــودی دارنــد. محمدعلــی میرزائیــان افــزود: 
ایــران هــم در ســالی کــه در پیــش داریــم 170 هــزار تــن پســته دارد و 
کشــورهای دیگــری هــم مثــل ترکیــه پســته صــادر مــی کننــد کــه در 
مجمــوع موجــودی پســته در بــازار بــه بــاالی 500 هــزار تــن مــی رســد 
کــه تاکنــون ایــن گونــه رقمــی را نداشــتیم. وی گفــت: آمریــکا بــا توجــه 
بــه اینکــه هنــوز بــه ســر فصــل صــادرات نرســیدیم بــا قیمــت هشــت و 
نیــم دالر در حــال پیــش فــروش پســته در بازارهــای جهانــی مــی باشــد. 
ــن  ــد همی ــی توان ــم م ــته ه ــازار پس ــود ب ــت رک ــرد: عل ــح ک وی تصری
ــان  ــد. میرزائی ــی باش ــای جهان ــکا در بازاره ــته آمری ــروش پس ــش ف پی
گفــت: بعــد از تحریــم بابــی بــاز شــد و پســته هــای فندقــی مــا در اروپــا 
ــا درخواســت  ــی م ــرای پســته فندق ــا ب ــروش مــی رســد و از اروپ ــه ف ب
فرســتاده شــده اســت.  اســتان کرمــان 622 صادرکننــده دارد کــه از ایــن 

ــه صــورت مســتمر فعالیــت مــی کننــد. تعــداد 250 صادرکننــده ب

عدم پرداخت مشوق های صادراتی به اشخاص 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــه  ــط ب ــی فق ــای صادرات ــوق ه ــرد: مش ــار ک ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس
شــرکتها تعلــق مــی گیــرد و بــه اشــخاص حقوقــی پرداخــت نمــی شــود.  
محمدرضــا قــوام تصریــح کــرد: ایــن مشــوق هــا بــه کســانی کــه بــرای 
اولیــن بــار صــادرات انجــام مــی دهنــد و کســانی کــه صــادرات ســال 95 
آنهــا از صــادرات ســال 94 بیشــتر باشــد اختصــاص مــی یابــد. وی افــزود: 
کــف ارزش صادراتــی، یــک میلیــون دالر و ارزش آن هــم بــرای کاالهــای 
ــت  ــه اعــام شــده اولوی ــا ســه درصــد مــی باشــد ک ــم ت ــف از نی مختل
بــا محصــوالت دانــش بنیــان باشــد. وی بیــان کــرد: ســه هــزار میلیــارد 

ریــال یــاد شــده بیــن اســتانهای کشــور تقســیم مــی شــود. 
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان هــم گفــت: قراردادهــای 
تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در گــردش کــه تــا پایــان 
ــی  ــد م ــش درص ــف ش ــامل تخفی ــد ش ــده ان ــد ش ــت 95 منعق اردیبهش
ــدی  ــش درص ــف ش ــن تخفی ــزود: ای ــن زاده اف ــود موم ــوند. محم ش
بســتگی بــه بررســی تهــران دارد و هنــوز قطعــی اعــام نشــده کــه شــش 
درصــد اســت، بلکــه رقمــی بیــن یــک تــا شــش درصــد مــی باشــد. وی 
بیــان کــرد: تمامــی قراردادهــای تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در 
گــردش تســویه شــده در 94 بــه انضمــام ضمانــت نامــه هــای ارزی صادره 
در قالــب صــدور خدمــات فنــی مهندســی کــه ابتــدای ســال 94 بــه بعــد 
ــد نیــز مشــمول اســتفاده از ایــن تخفیــف هســتند. وی  منعقــد شــده ان
گفــت: شــرکت هــا و موسســات صادرکننــده کاال و خدمــات کــه جــزو 

نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند مشــمول اســتفاده از مزایــای 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــر بان ــند. مدی ــی باش ــده نم ــه یادش ــق نام تواف
اســتان کرمــان افــزود: پایــان اردیبهشــت مــاه تمــام قراردادهایــی کــه 
ــای الزم  ــی ه ــد از بررس ــه بع ــم ک ــاع دادی ــران ارج ــه ته ــتیم را ب داش
ــادرات  ــیون ص ــس کمیس ــد. رئی ــتفاده کنن ــف اس ــن تخفی ــد از ای بتوانن
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان نیــز عنــوان کــرد: 
ــن پســته دارد و حــدود ۸0  ــکا چیــزی حــدود 360 هــزار ت امســال آمری
هــزار تــن هــم در انبارهــا موجــودی دارنــد. محمدعلــی میرزائیــان افــزود: 
ایــران هــم در ســالی کــه در پیــش داریــم 170 هــزار تــن پســته دارد و 
کشــورهای دیگــری هــم مثــل ترکیــه پســته صــادر مــی کننــد کــه در 
مجمــوع موجــودی پســته در بــازار بــه بــاالی 500 هــزار تــن مــی رســد 
کــه تاکنــون ایــن گونــه رقمــی را نداشــتیم. وی گفــت: آمریــکا بــا توجــه 
بــه اینکــه هنــوز بــه ســر فصــل صــادرات نرســیدیم بــا قیمــت هشــت و 
نیــم دالر در حــال پیــش فــروش پســته در بازارهــای جهانــی مــی باشــد. 
ــن  ــد همی ــی توان ــم م ــته ه ــازار پس ــود ب ــت رک ــرد: عل ــح ک وی تصری
ــان  ــد. میرزائی ــی باش ــای جهان ــکا در بازاره ــته آمری ــروش پس ــش ف پی
گفــت: بعــد از تحریــم بابــی بــاز شــد و پســته هــای فندقــی مــا در اروپــا 
ــا درخواســت  ــی م ــرای پســته فندق ــا ب ــروش مــی رســد و از اروپ ــه ف ب
فرســتاده شــده اســت.  اســتان کرمــان 622 صادرکننــده دارد کــه از ایــن 

ــه صــورت مســتمر فعالیــت مــی کننــد. تعــداد 250 صادرکننــده ب
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ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س ــی خارج ــس اداره بازرگان رئی
ــه  ــط ب ــی فق ــای صادرات ــوق ه ــرد: مش ــار ک ــز اظه ــان نی ــتان کرم اس
شــرکتها تعلــق مــی گیــرد و بــه اشــخاص حقوقــی پرداخــت نمــی شــود.  
محمدرضــا قــوام تصریــح کــرد: ایــن مشــوق هــا بــه کســانی کــه بــرای 
اولیــن بــار صــادرات انجــام مــی دهنــد و کســانی کــه صــادرات ســال 95 
آنهــا از صــادرات ســال 94 بیشــتر باشــد اختصــاص مــی یابــد. وی افــزود: 
کــف ارزش صادراتــی، یــک میلیــون دالر و ارزش آن هــم بــرای کاالهــای 
ــت  ــه اعــام شــده اولوی ــا ســه درصــد مــی باشــد ک ــم ت ــف از نی مختل
بــا محصــوالت دانــش بنیــان باشــد. وی بیــان کــرد: ســه هــزار میلیــارد 

ریــال یــاد شــده بیــن اســتانهای کشــور تقســیم مــی شــود. 
مدیــر بانــک توســعه صــادرات اســتان کرمــان هــم گفــت: قراردادهــای 
تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در گــردش کــه تــا پایــان 
ــی  ــد م ــش درص ــف ش ــامل تخفی ــد ش ــده ان ــد ش ــت 95 منعق اردیبهش
ــدی  ــش درص ــف ش ــن تخفی ــزود: ای ــن زاده اف ــود موم ــوند. محم ش
بســتگی بــه بررســی تهــران دارد و هنــوز قطعــی اعــام نشــده کــه شــش 
درصــد اســت، بلکــه رقمــی بیــن یــک تــا شــش درصــد مــی باشــد. وی 
بیــان کــرد: تمامــی قراردادهــای تســهیاتی صادراتــی ریالــی ســرمایه در 
گــردش تســویه شــده در 94 بــه انضمــام ضمانــت نامــه هــای ارزی صادره 
در قالــب صــدور خدمــات فنــی مهندســی کــه ابتــدای ســال 94 بــه بعــد 
ــد نیــز مشــمول اســتفاده از ایــن تخفیــف هســتند. وی  منعقــد شــده ان
گفــت: شــرکت هــا و موسســات صادرکننــده کاال و خدمــات کــه جــزو 

نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند مشــمول اســتفاده از مزایــای 
ــادرات  ــعه ص ــک توس ــر بان ــند. مدی ــی باش ــده نم ــه یادش ــق نام تواف
اســتان کرمــان افــزود: پایــان اردیبهشــت مــاه تمــام قراردادهایــی کــه 
ــای الزم  ــی ه ــد از بررس ــه بع ــم ک ــاع دادی ــران ارج ــه ته ــتیم را ب داش
ــادرات  ــیون ص ــس کمیس ــد. رئی ــتفاده کنن ــف اس ــن تخفی ــد از ای بتوانن
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان نیــز عنــوان کــرد: 
ــن پســته دارد و حــدود ۸0  ــکا چیــزی حــدود 360 هــزار ت امســال آمری
هــزار تــن هــم در انبارهــا موجــودی دارنــد. محمدعلــی میرزائیــان افــزود: 
ایــران هــم در ســالی کــه در پیــش داریــم 170 هــزار تــن پســته دارد و 
کشــورهای دیگــری هــم مثــل ترکیــه پســته صــادر مــی کننــد کــه در 
مجمــوع موجــودی پســته در بــازار بــه بــاالی 500 هــزار تــن مــی رســد 
کــه تاکنــون ایــن گونــه رقمــی را نداشــتیم. وی گفــت: آمریــکا بــا توجــه 
بــه اینکــه هنــوز بــه ســر فصــل صــادرات نرســیدیم بــا قیمــت هشــت و 
نیــم دالر در حــال پیــش فــروش پســته در بازارهــای جهانــی مــی باشــد. 
ــن  ــد همی ــی توان ــم م ــته ه ــازار پس ــود ب ــت رک ــرد: عل ــح ک وی تصری
ــان  ــد. میرزائی ــی باش ــای جهان ــکا در بازاره ــته آمری ــروش پس ــش ف پی
گفــت: بعــد از تحریــم بابــی بــاز شــد و پســته هــای فندقــی مــا در اروپــا 
ــا درخواســت  ــی م ــرای پســته فندق ــا ب ــروش مــی رســد و از اروپ ــه ف ب
فرســتاده شــده اســت.  اســتان کرمــان 622 صادرکننــده دارد کــه از ایــن 

ــه صــورت مســتمر فعالیــت مــی کننــد. تعــداد 250 صادرکننــده ب
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فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس
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فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس
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فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس
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فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس

ــد. ــزار ش ــتانداری برگ ــم)ص( اس اعظ
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فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس
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ــان  ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
گفــت: پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی 
در  عالیــات  عتبــات  مقصــد  بــه  کرمــان 
تعطیــات ســال نــو 50 درصــد افزایــش یافــت. 
مهنــدس محمــد نخعــی افــزود: از نظــر تعــداد 
ــل  ــار حم ــزان ب ــد و می ــافر 36.14 درص مس
ــم. ــته ای ــش داش ــد افزای ــده 32.19 درص ش

وی بیــان کــرد: ســه هــزار و 759 مســافر از 25 
اســفند 94 تــا هفتــم فروردیــن 95 بــه مقصــد 
عتبــات عالیــات جابجــا و 39 هــزار و 130 

ــد.  ــل ش ــرواز حم ــا 20 پ ــار ب ــرم ب کیلوگ
ــته 2  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــت: در م وی گف
هــزار و 761 مســافر و 29 هــزار و 600 کیلوگــرم 
ــود.  ــده ب ــا ش ــرواز جابج ــداد 10 پ ــا تع ــار ب ب
ــا  ــان ب ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
ــران  ــرکت ای ــی 2 ش ــت قبل ــه فعالی ــاره ب اش
ایــر و ماهــان در حــوزه عتبــات عالیــات 
المللــی و یــک  افــزود: دو شــرکت بیــن 
ــرودگاه بیــن  ــی داخلــی در ف شــرکت هواپیمای
ــد وارد  ــای جدی ــرواز ه ــا پ ــان ب ــی کرم الملل
ــان  ــتند. وی بی ــت هس ــغول فعالی ــدند و مش ش
ــای  ــروازی ف ــد پ ــای جدی ــرکت ه ــرد: ش ک

بغــداد بــا 2 پــرواز و 
340 مســافر و میــزان 
کیلوگــرم،   3670 بــار 
شــش  بــا  العراقــی 
پــرواز، 927 مســافر و 
ــرم  ــزار و ۸0 کیلوگ 11 ه
 2 بــا  تابــان  و  بــار 
پــرواز، 392 مســافر و 
ــزار  ــک ه ــار ی ــزان ب می
ــام  ــرم در ای و 300 کیلوگ
ــو  ــال ن ــد س ــل و بع قب
فعالیــت داشــته انــد. 
نخعــی گفــت: همچنیــن 

ــار  ــا چه ــان ب ــی ماه ــای هواپیمای ــرکت ه ش
ــزار  ــافر و 12 ه ــزار و 109 مس ــک ه ــرواز، ی پ
ــا  ــر ب ــران ای ــرکت ای ــار و ش ــرم ب و 700 کیلوگ

ــرواز، 991 مســافر و یــک هــزار و 3۸0  شــش پ
ــات  ــات عالی ــد عتب ــه مقص ــار ب ــرم ب کیلوگ

ــتند. ــروازی داش ــت پ فعالی
 وی اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی ایــن پروازهــا 
ــط  ــوده و فق ــرف ب ــف اش ــدس نج ــهر مق ش
مقصــد پروازهــای شــرکت فــای بغــداد، شــهر 
ــرودگاه  ــج ف ــان پن ــتان کرم ــت. اس ــداد اس بغ
ــنجان،  ــان، رفس ــهرهای کرم ــی در ش عملیات

ــت دارد. ــم و جیرف ــیرجان، ب س

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ســاخت زیرگــذر میــدان آزادی حــدود ۸00 
ــون 530  ــت: تاکن ــود گف ــرا ش ــد اج ــمع بای ش
ــرا  ــرح اج ــن ط ــرای ای ــتای اج ــمع در راس ش
ــان  ــا بی ــی ب ــی بابای شــده اســت. مهنــدس عل
آزادی،  میــدان  زیرگــذر  پــروژه  در  اینکــه 

زیرگــذری از خیابــان بهمنیــار تــا انتهــای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــداث م ــتقال اح ــان اس خیاب
ایــن زیرگــذر بــه طــول ۸00 متــر ضمــن حفــظ 
ــی  ــاخته م ــدان آزادی س ــرح می ــذر در ط روگ
ــذر از  ــاخت زیرگ ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــان  ــمت خیاب ــه س ــامی ب ــوری اس ــوار جمه بل

ــام  ــذف تم ــرای ح ــرد: ب ــح ک ــتقال تصری اس
ــن  ــک ای ــدن ترافی ــای و روان ش ــار راه ه چه
محــدوده، زیرگــذری از وســط میــدان آزادی تــا 
اول خیابــان زهــره کرمانــی احــداث مــی شــود. 
ــان  ــر اینکــه هــم اکنــون خیاب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت گف ــرداری اس ــاک ب ــاده خ ــتقال آم اس

اجرای 530 شمع

در زیرگذر

 میدان آزادی

افزایش 50 درصدی پروازهای کرمان 
به مقصد عتبات عالیات در تعطیالت

عملیــات دال در ایــن خیابــان در حــال اجراســت. شــهردار 
ــار  ــرای مه ــن روش ب ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب کرم
آبهــای ســطحی از کانــال و زهکشــی اســتفاده نمــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: ســطح آبهــای ســطحی در شــهر کرمــان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه اســتفاده از سیســتم قبلی 
و تخلیــه آب، بــرای ســاختمانها و ابنیــه محــدوده زیرگــذر 
مشــکل ایجــاد مــی کــرد، سیســتمی طراحــی شــده کــه 
ــه  آب همچنــان در پشــت زیرگــذر وجــود دارد و نیــازی ب
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ ــت. اج ــال آن نیس انتق
ــه  ــاه ســال گذشــته ب میــدان آزادی از هجدهــم مــرداد م

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط
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ــان  ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
گفــت: پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی 
در  عالیــات  عتبــات  مقصــد  بــه  کرمــان 
تعطیــات ســال نــو 50 درصــد افزایــش یافــت. 
مهنــدس محمــد نخعــی افــزود: از نظــر تعــداد 
ــل  ــار حم ــزان ب ــد و می ــافر 36.14 درص مس
ــم. ــته ای ــش داش ــد افزای ــده 32.19 درص ش

وی بیــان کــرد: ســه هــزار و 759 مســافر از 25 
اســفند 94 تــا هفتــم فروردیــن 95 بــه مقصــد 
عتبــات عالیــات جابجــا و 39 هــزار و 130 

ــد.  ــل ش ــرواز حم ــا 20 پ ــار ب ــرم ب کیلوگ
ــته 2  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــت: در م وی گف
هــزار و 761 مســافر و 29 هــزار و 600 کیلوگــرم 
ــود.  ــده ب ــا ش ــرواز جابج ــداد 10 پ ــا تع ــار ب ب
ــا  ــان ب ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
ــران  ــرکت ای ــی 2 ش ــت قبل ــه فعالی ــاره ب اش
ایــر و ماهــان در حــوزه عتبــات عالیــات 
المللــی و یــک  افــزود: دو شــرکت بیــن 
ــرودگاه بیــن  ــی داخلــی در ف شــرکت هواپیمای
ــد وارد  ــای جدی ــرواز ه ــا پ ــان ب ــی کرم الملل
ــان  ــتند. وی بی ــت هس ــغول فعالی ــدند و مش ش
ــای  ــروازی ف ــد پ ــای جدی ــرکت ه ــرد: ش ک

بغــداد بــا 2 پــرواز و 
340 مســافر و میــزان 
کیلوگــرم،   3670 بــار 
شــش  بــا  العراقــی 
پــرواز، 927 مســافر و 
ــرم  ــزار و ۸0 کیلوگ 11 ه
 2 بــا  تابــان  و  بــار 
پــرواز، 392 مســافر و 
ــزار  ــک ه ــار ی ــزان ب می
ــام  ــرم در ای و 300 کیلوگ
ــو  ــال ن ــد س ــل و بع قب
فعالیــت داشــته انــد. 
نخعــی گفــت: همچنیــن 

ــار  ــا چه ــان ب ــی ماه ــای هواپیمای ــرکت ه ش
ــزار  ــافر و 12 ه ــزار و 109 مس ــک ه ــرواز، ی پ
ــا  ــر ب ــران ای ــرکت ای ــار و ش ــرم ب و 700 کیلوگ

ــرواز، 991 مســافر و یــک هــزار و 3۸0  شــش پ
ــات  ــات عالی ــد عتب ــه مقص ــار ب ــرم ب کیلوگ

ــتند. ــروازی داش ــت پ فعالی
 وی اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی ایــن پروازهــا 
ــط  ــوده و فق ــرف ب ــف اش ــدس نج ــهر مق ش
مقصــد پروازهــای شــرکت فــای بغــداد، شــهر 
ــرودگاه  ــج ف ــان پن ــتان کرم ــت. اس ــداد اس بغ
ــنجان،  ــان، رفس ــهرهای کرم ــی در ش عملیات

ــت دارد. ــم و جیرف ــیرجان، ب س

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ســاخت زیرگــذر میــدان آزادی حــدود ۸00 
ــون 530  ــت: تاکن ــود گف ــرا ش ــد اج ــمع بای ش
ــرا  ــرح اج ــن ط ــرای ای ــتای اج ــمع در راس ش
ــان  ــا بی ــی ب ــی بابای شــده اســت. مهنــدس عل
آزادی،  میــدان  زیرگــذر  پــروژه  در  اینکــه 

زیرگــذری از خیابــان بهمنیــار تــا انتهــای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــداث م ــتقال اح ــان اس خیاب
ایــن زیرگــذر بــه طــول ۸00 متــر ضمــن حفــظ 
ــی  ــاخته م ــدان آزادی س ــرح می ــذر در ط روگ
ــذر از  ــاخت زیرگ ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــان  ــمت خیاب ــه س ــامی ب ــوری اس ــوار جمه بل

ــام  ــذف تم ــرای ح ــرد: ب ــح ک ــتقال تصری اس
ــن  ــک ای ــدن ترافی ــای و روان ش ــار راه ه چه
محــدوده، زیرگــذری از وســط میــدان آزادی تــا 
اول خیابــان زهــره کرمانــی احــداث مــی شــود. 
ــان  ــر اینکــه هــم اکنــون خیاب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت گف ــرداری اس ــاک ب ــاده خ ــتقال آم اس

اجرای 530 شمع

در زیرگذر

 میدان آزادی

افزایش 50 درصدی پروازهای کرمان 

به مقصد عتبات عالیات در تعطیالت

عملیــات دال در ایــن خیابــان در حــال اجراســت. شــهردار 
ــار  ــرای مه ــن روش ب ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب کرم
آبهــای ســطحی از کانــال و زهکشــی اســتفاده نمــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: ســطح آبهــای ســطحی در شــهر کرمــان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه اســتفاده از سیســتم قبلی 
و تخلیــه آب، بــرای ســاختمانها و ابنیــه محــدوده زیرگــذر 
مشــکل ایجــاد مــی کــرد، سیســتمی طراحــی شــده کــه 
ــه  آب همچنــان در پشــت زیرگــذر وجــود دارد و نیــازی ب
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ ــت. اج ــال آن نیس انتق
ــه  ــاه ســال گذشــته ب میــدان آزادی از هجدهــم مــرداد م

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
گفــت: پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی 
در  عالیــات  عتبــات  مقصــد  بــه  کرمــان 
تعطیــات ســال نــو 50 درصــد افزایــش یافــت. 
مهنــدس محمــد نخعــی افــزود: از نظــر تعــداد 
ــل  ــار حم ــزان ب ــد و می ــافر 36.14 درص مس
ــم. ــته ای ــش داش ــد افزای ــده 32.19 درص ش

وی بیــان کــرد: ســه هــزار و 759 مســافر از 25 
اســفند 94 تــا هفتــم فروردیــن 95 بــه مقصــد 
عتبــات عالیــات جابجــا و 39 هــزار و 130 

ــد.  ــل ش ــرواز حم ــا 20 پ ــار ب ــرم ب کیلوگ
ــته 2  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــت: در م وی گف
هــزار و 761 مســافر و 29 هــزار و 600 کیلوگــرم 
ــود.  ــده ب ــا ش ــرواز جابج ــداد 10 پ ــا تع ــار ب ب
ــا  ــان ب ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
ــران  ــرکت ای ــی 2 ش ــت قبل ــه فعالی ــاره ب اش
ایــر و ماهــان در حــوزه عتبــات عالیــات 
المللــی و یــک  افــزود: دو شــرکت بیــن 
ــرودگاه بیــن  ــی داخلــی در ف شــرکت هواپیمای
ــد وارد  ــای جدی ــرواز ه ــا پ ــان ب ــی کرم الملل
ــان  ــتند. وی بی ــت هس ــغول فعالی ــدند و مش ش
ــای  ــروازی ف ــد پ ــای جدی ــرکت ه ــرد: ش ک

بغــداد بــا 2 پــرواز و 
340 مســافر و میــزان 
کیلوگــرم،   3670 بــار 
شــش  بــا  العراقــی 
پــرواز، 927 مســافر و 
ــرم  ــزار و ۸0 کیلوگ 11 ه
 2 بــا  تابــان  و  بــار 
پــرواز، 392 مســافر و 
ــزار  ــک ه ــار ی ــزان ب می
ــام  ــرم در ای و 300 کیلوگ
ــو  ــال ن ــد س ــل و بع قب
فعالیــت داشــته انــد. 
نخعــی گفــت: همچنیــن 

ــار  ــا چه ــان ب ــی ماه ــای هواپیمای ــرکت ه ش
ــزار  ــافر و 12 ه ــزار و 109 مس ــک ه ــرواز، ی پ
ــا  ــر ب ــران ای ــرکت ای ــار و ش ــرم ب و 700 کیلوگ

ــرواز، 991 مســافر و یــک هــزار و 3۸0  شــش پ
ــات  ــات عالی ــد عتب ــه مقص ــار ب ــرم ب کیلوگ

ــتند. ــروازی داش ــت پ فعالی
 وی اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی ایــن پروازهــا 
ــط  ــوده و فق ــرف ب ــف اش ــدس نج ــهر مق ش
مقصــد پروازهــای شــرکت فــای بغــداد، شــهر 
ــرودگاه  ــج ف ــان پن ــتان کرم ــت. اس ــداد اس بغ
ــنجان،  ــان، رفس ــهرهای کرم ــی در ش عملیات

ــت دارد. ــم و جیرف ــیرجان، ب س

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ســاخت زیرگــذر میــدان آزادی حــدود ۸00 
ــون 530  ــت: تاکن ــود گف ــرا ش ــد اج ــمع بای ش
ــرا  ــرح اج ــن ط ــرای ای ــتای اج ــمع در راس ش
ــان  ــا بی ــی ب ــی بابای شــده اســت. مهنــدس عل
آزادی،  میــدان  زیرگــذر  پــروژه  در  اینکــه 

زیرگــذری از خیابــان بهمنیــار تــا انتهــای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــداث م ــتقال اح ــان اس خیاب
ایــن زیرگــذر بــه طــول ۸00 متــر ضمــن حفــظ 
ــی  ــاخته م ــدان آزادی س ــرح می ــذر در ط روگ
ــذر از  ــاخت زیرگ ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــان  ــمت خیاب ــه س ــامی ب ــوری اس ــوار جمه بل

ــام  ــذف تم ــرای ح ــرد: ب ــح ک ــتقال تصری اس
ــن  ــک ای ــدن ترافی ــای و روان ش ــار راه ه چه
محــدوده، زیرگــذری از وســط میــدان آزادی تــا 
اول خیابــان زهــره کرمانــی احــداث مــی شــود. 
ــان  ــر اینکــه هــم اکنــون خیاب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت گف ــرداری اس ــاک ب ــاده خ ــتقال آم اس

اجرای 530 شمع

در زیرگذر

 میدان آزادی

افزایش 50 درصدی پروازهای کرمان 
به مقصد عتبات عالیات در تعطیالت

عملیــات دال در ایــن خیابــان در حــال اجراســت. شــهردار 
ــار  ــرای مه ــن روش ب ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب کرم
آبهــای ســطحی از کانــال و زهکشــی اســتفاده نمــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: ســطح آبهــای ســطحی در شــهر کرمــان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه اســتفاده از سیســتم قبلی 
و تخلیــه آب، بــرای ســاختمانها و ابنیــه محــدوده زیرگــذر 
مشــکل ایجــاد مــی کــرد، سیســتمی طراحــی شــده کــه 
ــه  آب همچنــان در پشــت زیرگــذر وجــود دارد و نیــازی ب
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ ــت. اج ــال آن نیس انتق
ــه  ــاه ســال گذشــته ب میــدان آزادی از هجدهــم مــرداد م

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس
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فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس

ــد. ــزار ش ــتانداری برگ ــم)ص( اس اعظ

شناسایی 121 پروژه و فرصت سرمایه گذاری
 در سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

فرمانــدار ســیرجان گفــت: تاکنــون در راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
ــرمایه  ــار س ــایی و در اختی ــذاری شناس ــرمایه گ ــت س ــروژه و فرص 121 پ
ــتاد  ــت س ــادی در نشس ــی آب ــور مک ــت. منص ــه اس ــرار گرفت ــذاران ق گ
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان افــزود: 22۸ بنــگاه 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــتند ک ــال هس ــیرجان فع ــتان س ــادی در شهرس اقتص
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب ــل هس ــه تعطی ــد و نیم ــد راک 59 واح
ــروی کار  ــره وری نی ــای به ــرح ارتق ــیر ط ــدد در مس ــای متع ــه ه برنام
ــوان  ــی عن ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــیرجان در راس ــتان س در شهرس
کــرد: دومیــن برنامــه ملــی اقتصــاد مقاومتــی طــرح ارتقــای بهــره وری 
ــتان  ــاران آب در شهرس ــده همی ــرای ای ــتای اج ــه در راس ــت ک آب اس
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای ــات خوب ــز اقدام ــیرجان نی س
ــان  ــارد توم ــش میلی ــر ش ــز اگ ــرق نی ــره وری ب ــوزه به ــت: در ح وی گف
ســرمایه گــذاری کنیــم در هــر ســال 11 میلیــارد تومــان کاهــش اتــاف 
ــت  ــه در دس ــن زمین ــات الزم در ای ــه اقدام ــت ک ــم داش ــرق را خواهی ب
انجــام اســت.  فرمانــدار ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیشــبرد 
ــزود:  ــری اســت اف ــی اقتصــاد در شهرســتان در دســت پیگی ــرون گرای ب
در ایــن راســتا احــداث نیــروگاه 500 مگاواتــی، احــداث بیمارســتان فــوق 

ــا همــکاری ســرمایه گــذاران  تخصصــی و طــرح هــای متفــاوت دیگــر ب
خارجــی انجــام شــده اســت.  وی گفــت: در مســیر توســعه ظرفیــت هــای 
ــت  ــک در دس ــدر خش ــدازی بن ــه راه ان ــی از جمل ــز اقدامات ــی نی صادرات
راه انــدازی اســت. مکــی آبــادی بــه ثبــت ملــی گلیــم ســیرجان اشــاره 
ــی در دانشــگاه  ــم باف ــن راســتا تاســیس رشــته گلی ــرد: در ای ــان ک و بی
آزاد اســامی در دســت انجــام اســت. وی گفــت: در شهرســتان ســیرجان 
از تــوان خیــران در حــوزه مرمــت فضاهــای باســتانی نیــز اســتفاده شــده 
اســت. فرمانــدار ســیرجان افــزود: طــرح توســعه معــدن و صنایــع معدنــی 
ــیرجان  ــتان س ــی در شهرس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــز در راس نی
اجرایــی شــده اســت. وی گفــت: توانمندســازی فقــرا و محرومــان اجرایــی 
و کمیتــه امــداد مکلــف بــه آمــوزش رشــته گلیــم بافــی بــه خانــواده هــا 
شــده اســت. وی عنــوان کــرد: تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی بــرای زنان 
ــداری ســیرجان در دســت انجــام اســت. مکــی  سرپرســت نیــز در فرمان
آبــادی گفــت: در راســتای طــرح گفتمــان ســازی و فرهنگســازی اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایــش هــا در دســت انجــام 
ــر  ــالن پیامب ــان در س ــتاندار کرم ــت اس ــه ریاس ــت ب ــن نشس ــت. ای اس
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ــان  ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
گفــت: پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی 
در  عالیــات  عتبــات  مقصــد  بــه  کرمــان 
تعطیــات ســال نــو 50 درصــد افزایــش یافــت. 
مهنــدس محمــد نخعــی افــزود: از نظــر تعــداد 
ــل  ــار حم ــزان ب ــد و می ــافر 36.14 درص مس
ــم. ــته ای ــش داش ــد افزای ــده 32.19 درص ش

وی بیــان کــرد: ســه هــزار و 759 مســافر از 25 
اســفند 94 تــا هفتــم فروردیــن 95 بــه مقصــد 
عتبــات عالیــات جابجــا و 39 هــزار و 130 

ــد.  ــل ش ــرواز حم ــا 20 پ ــار ب ــرم ب کیلوگ
ــته 2  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــت: در م وی گف
هــزار و 761 مســافر و 29 هــزار و 600 کیلوگــرم 
ــود.  ــده ب ــا ش ــرواز جابج ــداد 10 پ ــا تع ــار ب ب
ــا  ــان ب ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
ــران  ــرکت ای ــی 2 ش ــت قبل ــه فعالی ــاره ب اش
ایــر و ماهــان در حــوزه عتبــات عالیــات 
المللــی و یــک  افــزود: دو شــرکت بیــن 
ــرودگاه بیــن  ــی داخلــی در ف شــرکت هواپیمای
ــد وارد  ــای جدی ــرواز ه ــا پ ــان ب ــی کرم الملل
ــان  ــتند. وی بی ــت هس ــغول فعالی ــدند و مش ش
ــای  ــروازی ف ــد پ ــای جدی ــرکت ه ــرد: ش ک

بغــداد بــا 2 پــرواز و 
340 مســافر و میــزان 
کیلوگــرم،   3670 بــار 
شــش  بــا  العراقــی 
پــرواز، 927 مســافر و 
ــرم  ــزار و ۸0 کیلوگ 11 ه
 2 بــا  تابــان  و  بــار 
پــرواز، 392 مســافر و 
ــزار  ــک ه ــار ی ــزان ب می
ــام  ــرم در ای و 300 کیلوگ
ــو  ــال ن ــد س ــل و بع قب
فعالیــت داشــته انــد. 
نخعــی گفــت: همچنیــن 

ــار  ــا چه ــان ب ــی ماه ــای هواپیمای ــرکت ه ش
ــزار  ــافر و 12 ه ــزار و 109 مس ــک ه ــرواز، ی پ
ــا  ــر ب ــران ای ــرکت ای ــار و ش ــرم ب و 700 کیلوگ

ــرواز، 991 مســافر و یــک هــزار و 3۸0  شــش پ
ــات  ــات عالی ــد عتب ــه مقص ــار ب ــرم ب کیلوگ

ــتند. ــروازی داش ــت پ فعالی
 وی اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی ایــن پروازهــا 
ــط  ــوده و فق ــرف ب ــف اش ــدس نج ــهر مق ش
مقصــد پروازهــای شــرکت فــای بغــداد، شــهر 
ــرودگاه  ــج ف ــان پن ــتان کرم ــت. اس ــداد اس بغ
ــنجان،  ــان، رفس ــهرهای کرم ــی در ش عملیات

ــت دارد. ــم و جیرف ــیرجان، ب س

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ســاخت زیرگــذر میــدان آزادی حــدود ۸00 
ــون 530  ــت: تاکن ــود گف ــرا ش ــد اج ــمع بای ش
ــرا  ــرح اج ــن ط ــرای ای ــتای اج ــمع در راس ش
ــان  ــا بی ــی ب ــی بابای شــده اســت. مهنــدس عل
آزادی،  میــدان  زیرگــذر  پــروژه  در  اینکــه 

زیرگــذری از خیابــان بهمنیــار تــا انتهــای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــداث م ــتقال اح ــان اس خیاب
ایــن زیرگــذر بــه طــول ۸00 متــر ضمــن حفــظ 
ــی  ــاخته م ــدان آزادی س ــرح می ــذر در ط روگ
ــذر از  ــاخت زیرگ ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــان  ــمت خیاب ــه س ــامی ب ــوری اس ــوار جمه بل

ــام  ــذف تم ــرای ح ــرد: ب ــح ک ــتقال تصری اس
ــن  ــک ای ــدن ترافی ــای و روان ش ــار راه ه چه
محــدوده، زیرگــذری از وســط میــدان آزادی تــا 
اول خیابــان زهــره کرمانــی احــداث مــی شــود. 
ــان  ــر اینکــه هــم اکنــون خیاب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت گف ــرداری اس ــاک ب ــاده خ ــتقال آم اس

اجرای 530 شمع

در زیرگذر

 میدان آزادی

افزایش 50 درصدی پروازهای کرمان 
به مقصد عتبات عالیات در تعطیالت

عملیــات دال در ایــن خیابــان در حــال اجراســت. شــهردار 
ــار  ــرای مه ــن روش ب ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب کرم
آبهــای ســطحی از کانــال و زهکشــی اســتفاده نمــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: ســطح آبهــای ســطحی در شــهر کرمــان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه اســتفاده از سیســتم قبلی 
و تخلیــه آب، بــرای ســاختمانها و ابنیــه محــدوده زیرگــذر 
مشــکل ایجــاد مــی کــرد، سیســتمی طراحــی شــده کــه 
ــه  آب همچنــان در پشــت زیرگــذر وجــود دارد و نیــازی ب
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ ــت. اج ــال آن نیس انتق
ــه  ــاه ســال گذشــته ب میــدان آزادی از هجدهــم مــرداد م

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
گفــت: پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی 
در  عالیــات  عتبــات  مقصــد  بــه  کرمــان 
تعطیــات ســال نــو 50 درصــد افزایــش یافــت. 
مهنــدس محمــد نخعــی افــزود: از نظــر تعــداد 
ــل  ــار حم ــزان ب ــد و می ــافر 36.14 درص مس
ــم. ــته ای ــش داش ــد افزای ــده 32.19 درص ش

وی بیــان کــرد: ســه هــزار و 759 مســافر از 25 
اســفند 94 تــا هفتــم فروردیــن 95 بــه مقصــد 
عتبــات عالیــات جابجــا و 39 هــزار و 130 

ــد.  ــل ش ــرواز حم ــا 20 پ ــار ب ــرم ب کیلوگ
ــته 2  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــت: در م وی گف
هــزار و 761 مســافر و 29 هــزار و 600 کیلوگــرم 
ــود.  ــده ب ــا ش ــرواز جابج ــداد 10 پ ــا تع ــار ب ب
ــا  ــان ب ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
ــران  ــرکت ای ــی 2 ش ــت قبل ــه فعالی ــاره ب اش
ایــر و ماهــان در حــوزه عتبــات عالیــات 
المللــی و یــک  افــزود: دو شــرکت بیــن 
ــرودگاه بیــن  ــی داخلــی در ف شــرکت هواپیمای
ــد وارد  ــای جدی ــرواز ه ــا پ ــان ب ــی کرم الملل
ــان  ــتند. وی بی ــت هس ــغول فعالی ــدند و مش ش
ــای  ــروازی ف ــد پ ــای جدی ــرکت ه ــرد: ش ک

بغــداد بــا 2 پــرواز و 
340 مســافر و میــزان 
کیلوگــرم،   3670 بــار 
شــش  بــا  العراقــی 
پــرواز، 927 مســافر و 
ــرم  ــزار و ۸0 کیلوگ 11 ه
 2 بــا  تابــان  و  بــار 
پــرواز، 392 مســافر و 
ــزار  ــک ه ــار ی ــزان ب می
ــام  ــرم در ای و 300 کیلوگ
ــو  ــال ن ــد س ــل و بع قب
فعالیــت داشــته انــد. 
نخعــی گفــت: همچنیــن 

ــار  ــا چه ــان ب ــی ماه ــای هواپیمای ــرکت ه ش
ــزار  ــافر و 12 ه ــزار و 109 مس ــک ه ــرواز، ی پ
ــا  ــر ب ــران ای ــرکت ای ــار و ش ــرم ب و 700 کیلوگ

ــرواز، 991 مســافر و یــک هــزار و 3۸0  شــش پ
ــات  ــات عالی ــد عتب ــه مقص ــار ب ــرم ب کیلوگ

ــتند. ــروازی داش ــت پ فعالی
 وی اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی ایــن پروازهــا 
ــط  ــوده و فق ــرف ب ــف اش ــدس نج ــهر مق ش
مقصــد پروازهــای شــرکت فــای بغــداد، شــهر 
ــرودگاه  ــج ف ــان پن ــتان کرم ــت. اس ــداد اس بغ
ــنجان،  ــان، رفس ــهرهای کرم ــی در ش عملیات

ــت دارد. ــم و جیرف ــیرجان، ب س

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ســاخت زیرگــذر میــدان آزادی حــدود ۸00 
ــون 530  ــت: تاکن ــود گف ــرا ش ــد اج ــمع بای ش
ــرا  ــرح اج ــن ط ــرای ای ــتای اج ــمع در راس ش
ــان  ــا بی ــی ب ــی بابای شــده اســت. مهنــدس عل
آزادی،  میــدان  زیرگــذر  پــروژه  در  اینکــه 

زیرگــذری از خیابــان بهمنیــار تــا انتهــای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــداث م ــتقال اح ــان اس خیاب
ایــن زیرگــذر بــه طــول ۸00 متــر ضمــن حفــظ 
ــی  ــاخته م ــدان آزادی س ــرح می ــذر در ط روگ
ــذر از  ــاخت زیرگ ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــان  ــمت خیاب ــه س ــامی ب ــوری اس ــوار جمه بل

ــام  ــذف تم ــرای ح ــرد: ب ــح ک ــتقال تصری اس
ــن  ــک ای ــدن ترافی ــای و روان ش ــار راه ه چه
محــدوده، زیرگــذری از وســط میــدان آزادی تــا 
اول خیابــان زهــره کرمانــی احــداث مــی شــود. 
ــان  ــر اینکــه هــم اکنــون خیاب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت گف ــرداری اس ــاک ب ــاده خ ــتقال آم اس

اجرای 530 شمع

در زیرگذر

 میدان آزادی

افزایش 50 درصدی پروازهای کرمان 
به مقصد عتبات عالیات در تعطیالت

عملیــات دال در ایــن خیابــان در حــال اجراســت. شــهردار 
ــار  ــرای مه ــن روش ب ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب کرم
آبهــای ســطحی از کانــال و زهکشــی اســتفاده نمــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: ســطح آبهــای ســطحی در شــهر کرمــان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه اســتفاده از سیســتم قبلی 
و تخلیــه آب، بــرای ســاختمانها و ابنیــه محــدوده زیرگــذر 
مشــکل ایجــاد مــی کــرد، سیســتمی طراحــی شــده کــه 
ــه  آب همچنــان در پشــت زیرگــذر وجــود دارد و نیــازی ب
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ ــت. اج ــال آن نیس انتق
ــه  ــاه ســال گذشــته ب میــدان آزادی از هجدهــم مــرداد م

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
گفــت: پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی 
در  عالیــات  عتبــات  مقصــد  بــه  کرمــان 
تعطیــات ســال نــو 50 درصــد افزایــش یافــت. 
مهنــدس محمــد نخعــی افــزود: از نظــر تعــداد 
ــل  ــار حم ــزان ب ــد و می ــافر 36.14 درص مس
ــم. ــته ای ــش داش ــد افزای ــده 32.19 درص ش

وی بیــان کــرد: ســه هــزار و 759 مســافر از 25 
اســفند 94 تــا هفتــم فروردیــن 95 بــه مقصــد 
عتبــات عالیــات جابجــا و 39 هــزار و 130 

ــد.  ــل ش ــرواز حم ــا 20 پ ــار ب ــرم ب کیلوگ
ــته 2  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــت: در م وی گف
هــزار و 761 مســافر و 29 هــزار و 600 کیلوگــرم 
ــود.  ــده ب ــا ش ــرواز جابج ــداد 10 پ ــا تع ــار ب ب
ــا  ــان ب ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
ــران  ــرکت ای ــی 2 ش ــت قبل ــه فعالی ــاره ب اش
ایــر و ماهــان در حــوزه عتبــات عالیــات 
المللــی و یــک  افــزود: دو شــرکت بیــن 
ــرودگاه بیــن  ــی داخلــی در ف شــرکت هواپیمای
ــد وارد  ــای جدی ــرواز ه ــا پ ــان ب ــی کرم الملل
ــان  ــتند. وی بی ــت هس ــغول فعالی ــدند و مش ش
ــای  ــروازی ف ــد پ ــای جدی ــرکت ه ــرد: ش ک

بغــداد بــا 2 پــرواز و 
340 مســافر و میــزان 
کیلوگــرم،   3670 بــار 
شــش  بــا  العراقــی 
پــرواز، 927 مســافر و 
ــرم  ــزار و ۸0 کیلوگ 11 ه
 2 بــا  تابــان  و  بــار 
پــرواز، 392 مســافر و 
ــزار  ــک ه ــار ی ــزان ب می
ــام  ــرم در ای و 300 کیلوگ
ــو  ــال ن ــد س ــل و بع قب
فعالیــت داشــته انــد. 
نخعــی گفــت: همچنیــن 

ــار  ــا چه ــان ب ــی ماه ــای هواپیمای ــرکت ه ش
ــزار  ــافر و 12 ه ــزار و 109 مس ــک ه ــرواز، ی پ
ــا  ــر ب ــران ای ــرکت ای ــار و ش ــرم ب و 700 کیلوگ

ــرواز، 991 مســافر و یــک هــزار و 3۸0  شــش پ
ــات  ــات عالی ــد عتب ــه مقص ــار ب ــرم ب کیلوگ

ــتند. ــروازی داش ــت پ فعالی
 وی اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی ایــن پروازهــا 
ــط  ــوده و فق ــرف ب ــف اش ــدس نج ــهر مق ش
مقصــد پروازهــای شــرکت فــای بغــداد، شــهر 
ــرودگاه  ــج ف ــان پن ــتان کرم ــت. اس ــداد اس بغ
ــنجان،  ــان، رفس ــهرهای کرم ــی در ش عملیات

ــت دارد. ــم و جیرف ــیرجان، ب س

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ســاخت زیرگــذر میــدان آزادی حــدود ۸00 
ــون 530  ــت: تاکن ــود گف ــرا ش ــد اج ــمع بای ش
ــرا  ــرح اج ــن ط ــرای ای ــتای اج ــمع در راس ش
ــان  ــا بی ــی ب ــی بابای شــده اســت. مهنــدس عل
آزادی،  میــدان  زیرگــذر  پــروژه  در  اینکــه 

زیرگــذری از خیابــان بهمنیــار تــا انتهــای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــداث م ــتقال اح ــان اس خیاب
ایــن زیرگــذر بــه طــول ۸00 متــر ضمــن حفــظ 
ــی  ــاخته م ــدان آزادی س ــرح می ــذر در ط روگ
ــذر از  ــاخت زیرگ ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــان  ــمت خیاب ــه س ــامی ب ــوری اس ــوار جمه بل

ــام  ــذف تم ــرای ح ــرد: ب ــح ک ــتقال تصری اس
ــن  ــک ای ــدن ترافی ــای و روان ش ــار راه ه چه
محــدوده، زیرگــذری از وســط میــدان آزادی تــا 
اول خیابــان زهــره کرمانــی احــداث مــی شــود. 
ــان  ــر اینکــه هــم اکنــون خیاب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت گف ــرداری اس ــاک ب ــاده خ ــتقال آم اس

اجرای 530 شمع

در زیرگذر

 میدان آزادی

افزایش 50 درصدی پروازهای کرمان 

به مقصد عتبات عالیات در تعطیالت

عملیــات دال در ایــن خیابــان در حــال اجراســت. شــهردار 
ــار  ــرای مه ــن روش ب ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب کرم
آبهــای ســطحی از کانــال و زهکشــی اســتفاده نمــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: ســطح آبهــای ســطحی در شــهر کرمــان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه اســتفاده از سیســتم قبلی 
و تخلیــه آب، بــرای ســاختمانها و ابنیــه محــدوده زیرگــذر 
مشــکل ایجــاد مــی کــرد، سیســتمی طراحــی شــده کــه 
ــه  آب همچنــان در پشــت زیرگــذر وجــود دارد و نیــازی ب
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ ــت. اج ــال آن نیس انتق
ــه  ــاه ســال گذشــته ب میــدان آزادی از هجدهــم مــرداد م

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
گفــت: پروازهــای فــرودگاه بیــن المللــی 
در  عالیــات  عتبــات  مقصــد  بــه  کرمــان 
تعطیــات ســال نــو 50 درصــد افزایــش یافــت. 
مهنــدس محمــد نخعــی افــزود: از نظــر تعــداد 
ــل  ــار حم ــزان ب ــد و می ــافر 36.14 درص مس
ــم. ــته ای ــش داش ــد افزای ــده 32.19 درص ش

وی بیــان کــرد: ســه هــزار و 759 مســافر از 25 
اســفند 94 تــا هفتــم فروردیــن 95 بــه مقصــد 
عتبــات عالیــات جابجــا و 39 هــزار و 130 

ــد.  ــل ش ــرواز حم ــا 20 پ ــار ب ــرم ب کیلوگ
ــته 2  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــت: در م وی گف
هــزار و 761 مســافر و 29 هــزار و 600 کیلوگــرم 
ــود.  ــده ب ــا ش ــرواز جابج ــداد 10 پ ــا تع ــار ب ب
ــا  ــان ب ــتان کرم ــای اس ــرودگاه ه ــرکل ف مدی
ــران  ــرکت ای ــی 2 ش ــت قبل ــه فعالی ــاره ب اش
ایــر و ماهــان در حــوزه عتبــات عالیــات 
المللــی و یــک  افــزود: دو شــرکت بیــن 
ــرودگاه بیــن  ــی داخلــی در ف شــرکت هواپیمای
ــد وارد  ــای جدی ــرواز ه ــا پ ــان ب ــی کرم الملل
ــان  ــتند. وی بی ــت هس ــغول فعالی ــدند و مش ش
ــای  ــروازی ف ــد پ ــای جدی ــرکت ه ــرد: ش ک

بغــداد بــا 2 پــرواز و 
340 مســافر و میــزان 
کیلوگــرم،   3670 بــار 
شــش  بــا  العراقــی 
پــرواز، 927 مســافر و 
ــرم  ــزار و ۸0 کیلوگ 11 ه
 2 بــا  تابــان  و  بــار 
پــرواز، 392 مســافر و 
ــزار  ــک ه ــار ی ــزان ب می
ــام  ــرم در ای و 300 کیلوگ
ــو  ــال ن ــد س ــل و بع قب
فعالیــت داشــته انــد. 
نخعــی گفــت: همچنیــن 

ــار  ــا چه ــان ب ــی ماه ــای هواپیمای ــرکت ه ش
ــزار  ــافر و 12 ه ــزار و 109 مس ــک ه ــرواز، ی پ
ــا  ــر ب ــران ای ــرکت ای ــار و ش ــرم ب و 700 کیلوگ

ــرواز، 991 مســافر و یــک هــزار و 3۸0  شــش پ
ــات  ــات عالی ــد عتب ــه مقص ــار ب ــرم ب کیلوگ

ــتند. ــروازی داش ــت پ فعالی
 وی اظهــار کــرد: مقصــد تمامــی ایــن پروازهــا 
ــط  ــوده و فق ــرف ب ــف اش ــدس نج ــهر مق ش
مقصــد پروازهــای شــرکت فــای بغــداد، شــهر 
ــرودگاه  ــج ف ــان پن ــتان کرم ــت. اس ــداد اس بغ
ــنجان،  ــان، رفس ــهرهای کرم ــی در ش عملیات

ــت دارد. ــم و جیرف ــیرجان، ب س

شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای 
ســاخت زیرگــذر میــدان آزادی حــدود ۸00 
ــون 530  ــت: تاکن ــود گف ــرا ش ــد اج ــمع بای ش
ــرا  ــرح اج ــن ط ــرای ای ــتای اج ــمع در راس ش
ــان  ــا بی ــی ب ــی بابای شــده اســت. مهنــدس عل
آزادی،  میــدان  زیرگــذر  پــروژه  در  اینکــه 

زیرگــذری از خیابــان بهمنیــار تــا انتهــای 
ــزود:  ــود اف ــی ش ــداث م ــتقال اح ــان اس خیاب
ایــن زیرگــذر بــه طــول ۸00 متــر ضمــن حفــظ 
ــی  ــاخته م ــدان آزادی س ــرح می ــذر در ط روگ
ــذر از  ــاخت زیرگ ــه س ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــان  ــمت خیاب ــه س ــامی ب ــوری اس ــوار جمه بل

ــام  ــذف تم ــرای ح ــرد: ب ــح ک ــتقال تصری اس
ــن  ــک ای ــدن ترافی ــای و روان ش ــار راه ه چه
محــدوده، زیرگــذری از وســط میــدان آزادی تــا 
اول خیابــان زهــره کرمانــی احــداث مــی شــود. 
ــان  ــر اینکــه هــم اکنــون خیاب ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــت گف ــرداری اس ــاک ب ــاده خ ــتقال آم اس

اجرای 530 شمع

در زیرگذر

 میدان آزادی

افزایش 50 درصدی پروازهای کرمان 
به مقصد عتبات عالیات در تعطیالت

عملیــات دال در ایــن خیابــان در حــال اجراســت. شــهردار 
ــار  ــرای مه ــن روش ب ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب کرم
آبهــای ســطحی از کانــال و زهکشــی اســتفاده نمــی شــود 
خاطرنشــان کــرد: ســطح آبهــای ســطحی در شــهر کرمــان 
باالســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه اســتفاده از سیســتم قبلی 
و تخلیــه آب، بــرای ســاختمانها و ابنیــه محــدوده زیرگــذر 
مشــکل ایجــاد مــی کــرد، سیســتمی طراحــی شــده کــه 
ــه  آب همچنــان در پشــت زیرگــذر وجــود دارد و نیــازی ب
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــرای پ ــت. اج ــال آن نیس انتق
ــه  ــاه ســال گذشــته ب میــدان آزادی از هجدهــم مــرداد م

ــد. ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

اجرای 530 شمع 
در زیر گذر 

میدان آزادی 
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رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم از دســتگیری 
شــکارچی ســه راس آهــوی جبیــر در ایــن منطقــه خبــر داد. عیســی 
عــارف کیــا افــزود: یــک شــکارچی کــه دو راس آهــوی جبیــر و بــره 
ســه ماهــه ایــن حیــوان را در حــوزه ســد نســا شــکار کــرده بــود 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــط محی توس
ــرد:  ــار ک ــد. وی اظه ــی ش ــات قضای ــل مقام ــتگیر و تحوی ــم دس ب
ــدام  ــره اش اق ــو و ب ــک راس آه ــکار ی ــس از ش ــکارچی پ ــن ش ای
ــه نگهــداری گوشــت ایــن حیوانــات در منــزل مــی کنــد. رئیــس  ب
ــد  ــح کــرد: بع ــم تصری اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ب
ــن شهرســتان از شــکار  ــگان حفاظــت ای ــان ی ــط بان از اطــاع محی
ــی  ــورد بازرس ــزل وی م ــکارچی، من ــن ش ــط ای ــر توس ــوی جبی آه
ــه  ــی، متوج ــن بازرس ــوران حی ــت: مام ــرد. وی گف ــی گی ــرار م ق
ــن  ــزل ای ــر در من ــر دیگ ــوی جبی ــک راس آه ــزای ی ــت و اج گوش
شــکارچی مــی شــوند. عــارف کیــا تصریــح کــرد: ایــن شــکارچی 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت 300 میلی ــه پرداخ ــزم ب ــاز مل غیرمج
اســت. وی از تحــت تعقیــب بــودن یکــی از همدســتان ایــن 
شــکارچی از طریــق مراجــع قضایــی خبــر داد.  در حــوزه ســد نســا 
ــم 30 راس آهــوی جبیــر شناســایی شــده کــه افزایــش جمعیــت  ب
ایــن گونــه جانــوری همــکاری هــر چــه بیشــتر مــردم را مــی طلبــد. 

ــت. ــان اس ــرق کرم ــری ش ــم در 190 کیلومت ــتان ب ــز شهرس مرک

دستگیری شکارچی غیرمجاز
 در بم

دفاع اولین دانشجوی دکتری 
رشته مهندسی نفت دانشگاه شهید باهنر

مهنــدس امیــر حاتــم پــور، دانشــجوی دکتــری مهندســی نفــت دانشــگاه شــهید باهنــر بــه عنــوان اولیــن فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی نفــت در 
مقطــع دکتــری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، روز چهارشــنبه 22 اردیبهشــت مــاه 95، در محــل تــاالر ســینایی دانشــکده فنــی و مهندســی از رســاله 
دکتــری خــود بــا عنــوان »توصیــف هوشــمند و مــدل ســازی خــواص مخــزن بــا بکارگیــری نشــانگرهای لــرزه ای و داده هــای چــاه« دفــاع کــرد. دکتــر 
مهیــن شــفیعی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان اســتاد مشــاور، ایــن رســاله را همراهــی کردنــد. همچنیــن دکتــر آیــت 

اللهــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، دکتــر محمــد رنجبــر و دکتــر جالــی فــر داوری ایــن رســاله را برعهــده داشــتند.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم از دســتگیری 
شــکارچی ســه راس آهــوی جبیــر در ایــن منطقــه خبــر داد. عیســی 
عــارف کیــا افــزود: یــک شــکارچی کــه دو راس آهــوی جبیــر و بــره 
ســه ماهــه ایــن حیــوان را در حــوزه ســد نســا شــکار کــرده بــود 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــط محی توس
ــرد:  ــار ک ــد. وی اظه ــی ش ــات قضای ــل مقام ــتگیر و تحوی ــم دس ب
ــدام  ــره اش اق ــو و ب ــک راس آه ــکار ی ــس از ش ــکارچی پ ــن ش ای
ــه نگهــداری گوشــت ایــن حیوانــات در منــزل مــی کنــد. رئیــس  ب
ــد  ــح کــرد: بع ــم تصری اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ب
ــن شهرســتان از شــکار  ــگان حفاظــت ای ــان ی ــط بان از اطــاع محی
ــی  ــورد بازرس ــزل وی م ــکارچی، من ــن ش ــط ای ــر توس ــوی جبی آه
ــه  ــی، متوج ــن بازرس ــوران حی ــت: مام ــرد. وی گف ــی گی ــرار م ق
ــن  ــزل ای ــر در من ــر دیگ ــوی جبی ــک راس آه ــزای ی ــت و اج گوش
شــکارچی مــی شــوند. عــارف کیــا تصریــح کــرد: ایــن شــکارچی 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت 300 میلی ــه پرداخ ــزم ب ــاز مل غیرمج
اســت. وی از تحــت تعقیــب بــودن یکــی از همدســتان ایــن 
شــکارچی از طریــق مراجــع قضایــی خبــر داد.  در حــوزه ســد نســا 
ــم 30 راس آهــوی جبیــر شناســایی شــده کــه افزایــش جمعیــت  ب
ایــن گونــه جانــوری همــکاری هــر چــه بیشــتر مــردم را مــی طلبــد. 

ــت. ــان اس ــرق کرم ــری ش ــم در 190 کیلومت ــتان ب ــز شهرس مرک

دستگیری شکارچی غیرمجاز
 در بم

دفاع اولین دانشجوی دکتری 
رشته مهندسی نفت دانشگاه شهید باهنر

مهنــدس امیــر حاتــم پــور، دانشــجوی دکتــری مهندســی نفــت دانشــگاه شــهید باهنــر بــه عنــوان اولیــن فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی نفــت در 
مقطــع دکتــری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، روز چهارشــنبه 22 اردیبهشــت مــاه 95، در محــل تــاالر ســینایی دانشــکده فنــی و مهندســی از رســاله 
دکتــری خــود بــا عنــوان »توصیــف هوشــمند و مــدل ســازی خــواص مخــزن بــا بکارگیــری نشــانگرهای لــرزه ای و داده هــای چــاه« دفــاع کــرد. دکتــر 
مهیــن شــفیعی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان اســتاد مشــاور، ایــن رســاله را همراهــی کردنــد. همچنیــن دکتــر آیــت 

اللهــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، دکتــر محمــد رنجبــر و دکتــر جالــی فــر داوری ایــن رســاله را برعهــده داشــتند.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم از دســتگیری 
شــکارچی ســه راس آهــوی جبیــر در ایــن منطقــه خبــر داد. عیســی 
عــارف کیــا افــزود: یــک شــکارچی کــه دو راس آهــوی جبیــر و بــره 
ســه ماهــه ایــن حیــوان را در حــوزه ســد نســا شــکار کــرده بــود 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــط محی توس
ــرد:  ــار ک ــد. وی اظه ــی ش ــات قضای ــل مقام ــتگیر و تحوی ــم دس ب
ــدام  ــره اش اق ــو و ب ــک راس آه ــکار ی ــس از ش ــکارچی پ ــن ش ای
ــه نگهــداری گوشــت ایــن حیوانــات در منــزل مــی کنــد. رئیــس  ب
ــد  ــح کــرد: بع ــم تصری اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ب
ــن شهرســتان از شــکار  ــگان حفاظــت ای ــان ی ــط بان از اطــاع محی
ــی  ــورد بازرس ــزل وی م ــکارچی، من ــن ش ــط ای ــر توس ــوی جبی آه
ــه  ــی، متوج ــن بازرس ــوران حی ــت: مام ــرد. وی گف ــی گی ــرار م ق
ــن  ــزل ای ــر در من ــر دیگ ــوی جبی ــک راس آه ــزای ی ــت و اج گوش
شــکارچی مــی شــوند. عــارف کیــا تصریــح کــرد: ایــن شــکارچی 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت 300 میلی ــه پرداخ ــزم ب ــاز مل غیرمج
اســت. وی از تحــت تعقیــب بــودن یکــی از همدســتان ایــن 
شــکارچی از طریــق مراجــع قضایــی خبــر داد.  در حــوزه ســد نســا 
ــم 30 راس آهــوی جبیــر شناســایی شــده کــه افزایــش جمعیــت  ب
ایــن گونــه جانــوری همــکاری هــر چــه بیشــتر مــردم را مــی طلبــد. 

ــت. ــان اس ــرق کرم ــری ش ــم در 190 کیلومت ــتان ب ــز شهرس مرک
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دفاع اولین دانشجوی دکتری 
رشته مهندسی نفت دانشگاه شهید باهنر

مهنــدس امیــر حاتــم پــور، دانشــجوی دکتــری مهندســی نفــت دانشــگاه شــهید باهنــر بــه عنــوان اولیــن فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی نفــت در 
مقطــع دکتــری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، روز چهارشــنبه 22 اردیبهشــت مــاه 95، در محــل تــاالر ســینایی دانشــکده فنــی و مهندســی از رســاله 
دکتــری خــود بــا عنــوان »توصیــف هوشــمند و مــدل ســازی خــواص مخــزن بــا بکارگیــری نشــانگرهای لــرزه ای و داده هــای چــاه« دفــاع کــرد. دکتــر 
مهیــن شــفیعی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان اســتاد مشــاور، ایــن رســاله را همراهــی کردنــد. همچنیــن دکتــر آیــت 

اللهــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، دکتــر محمــد رنجبــر و دکتــر جالــی فــر داوری ایــن رســاله را برعهــده داشــتند.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم از دســتگیری 
شــکارچی ســه راس آهــوی جبیــر در ایــن منطقــه خبــر داد. عیســی 
عــارف کیــا افــزود: یــک شــکارچی کــه دو راس آهــوی جبیــر و بــره 
ســه ماهــه ایــن حیــوان را در حــوزه ســد نســا شــکار کــرده بــود 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــط محی توس
ــرد:  ــار ک ــد. وی اظه ــی ش ــات قضای ــل مقام ــتگیر و تحوی ــم دس ب
ــدام  ــره اش اق ــو و ب ــک راس آه ــکار ی ــس از ش ــکارچی پ ــن ش ای
ــه نگهــداری گوشــت ایــن حیوانــات در منــزل مــی کنــد. رئیــس  ب
ــد  ــح کــرد: بع ــم تصری اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ب
ــن شهرســتان از شــکار  ــگان حفاظــت ای ــان ی ــط بان از اطــاع محی
ــی  ــورد بازرس ــزل وی م ــکارچی، من ــن ش ــط ای ــر توس ــوی جبی آه
ــه  ــی، متوج ــن بازرس ــوران حی ــت: مام ــرد. وی گف ــی گی ــرار م ق
ــن  ــزل ای ــر در من ــر دیگ ــوی جبی ــک راس آه ــزای ی ــت و اج گوش
شــکارچی مــی شــوند. عــارف کیــا تصریــح کــرد: ایــن شــکارچی 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت 300 میلی ــه پرداخ ــزم ب ــاز مل غیرمج
اســت. وی از تحــت تعقیــب بــودن یکــی از همدســتان ایــن 
شــکارچی از طریــق مراجــع قضایــی خبــر داد.  در حــوزه ســد نســا 
ــم 30 راس آهــوی جبیــر شناســایی شــده کــه افزایــش جمعیــت  ب
ایــن گونــه جانــوری همــکاری هــر چــه بیشــتر مــردم را مــی طلبــد. 

ــت. ــان اس ــرق کرم ــری ش ــم در 190 کیلومت ــتان ب ــز شهرس مرک
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مهنــدس امیــر حاتــم پــور، دانشــجوی دکتــری مهندســی نفــت دانشــگاه شــهید باهنــر بــه عنــوان اولیــن فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی نفــت در 
مقطــع دکتــری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، روز چهارشــنبه 22 اردیبهشــت مــاه 95، در محــل تــاالر ســینایی دانشــکده فنــی و مهندســی از رســاله 
دکتــری خــود بــا عنــوان »توصیــف هوشــمند و مــدل ســازی خــواص مخــزن بــا بکارگیــری نشــانگرهای لــرزه ای و داده هــای چــاه« دفــاع کــرد. دکتــر 
مهیــن شــفیعی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان اســتاد مشــاور، ایــن رســاله را همراهــی کردنــد. همچنیــن دکتــر آیــت 

اللهــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، دکتــر محمــد رنجبــر و دکتــر جالــی فــر داوری ایــن رســاله را برعهــده داشــتند.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــروز در  ــود و ام ــال ش ــه فع ــات در جامع ــل اختاف ــم گس ــد بگذاری نبای
ــی و  ــای سیاس ــن نیروه ــی بی ــدت مل ــه وح ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ش
مذهبــی نیــاز داریــم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی افــزود: نبایــد اختــاف 
ــل  ــارض و تقاب ــه تع ــی ب ــی داخل ــرات سیاس ــتمداران و تفک ــن سیاس بی
ــی  ــت سیاس ــد رقاب ــی بای ــع مل ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــود و ب ــل ش تبدی
ــرات  ــه تفک ــن ک ــم ای ــه رغ ــس ب ــت: در مجل ــیم. وی گف ــته باش داش
ــه اختافــات  متفــاوت سیاســی وجــود دارد از تریبــون سیاســی نبایــد ب
دامــن زده و رقابــت بــه خصومــت تبدیــل شــود. وی بــا اشــاره بــه دیــدار 
اخیــر نماینــدگان مــردم در مجلــس دهــم بــا رهبــر معظــم انقــاب بیــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر پــر محتــوا بــودن قوانیــن تاکیــد داشــتند 
و تصریــح کردنــد مجلــس بهتــر اســت بــر روی کیفیــت قوانیــن کار کنــد 

ــر کمیــت آن تمرکــز داشــته باشــد.  ــا ب ت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجالــس نهــم و دهــم گفــت: در تصویــب 
ــت  ــود و در جه ــاظ ش ــی لح ــع مل ــد مناف ــری بای ــم گی ــن و تصمی قوانی
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــم. وی اف ــل نکنی ــخصی عم ــی و ش ــع جناح مناف
ــد  ــان کردن ــتند و بی ــور دانس ــی کش ــئله اصل ــاد را مس ــاب اقتص انق
تولیــد داخلــی تقویــت و بــه اشــتغال جوانــان اهمیــت داده شــود و نبایــد 

ــد.  ــه بزن ــد ضرب ــه تولی ــاق کاال ب ــم قاچ بگذاری
ــب  ــنی دو مذه ــیعه و س ــب، ش ــی و مذاه ــائل دین ــن مس ــزود: بی وی اف
ــم  ــی کــه دشــمن واحــد داری ــرادر هســتند و در حال ــا هــم ب اســام و ب
نبایــد بیــن خودمــان درگیــری شــود و بیــن شــیعه و ســنی گســل ایجــاد 
ــود.  ــرف ش ــه برط ــه و حکیمان ــای عالمان ــات در فض ــه اختاف ــم بلک کنی
ــرد:  ــان ک ــورای اســامی بی ــان و راور در مجلــس ش ــردم کرم ــده م نماین
نســل جــوان مــا انتظــارات خاصــی از نظــام و انقــاب دارد، نســل قدیــم 
ــار  ــوری رفت ــد ط ــری دارد و نبای ــر دیگ ــوده و تفک ــاب ب در دوران انق
ــل  ــن دو نس ــن ای ــل بی ــم و گس ــد کنی ــوان را ناامی ــل ج ــه نس ــم ک کنی
ایجــاد شــود. وی ادامــه داد: در جهــت خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی و 
اقــدام عمــل در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی یکســری ریــل گــذاری و قانــون 
گــذاری وجــود دارد کــه پــس از تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی در 

ــه آن پرداختــه مــی شــود.  مجلــس ب
ــائلی  ــه مس ــات ب ــوزش و تحقیق ــیون آم ــت: در کمیس ــدی گف ــر زاه دکت
ــاد  ــوی و ایج ــت معن ــان، مالکی ــش بنی ــاد دان ــا و اقتص ــرکت ه ــد ش مانن
ــر اســاس مهــارت فــارغ تحصیــان را دنبــال مــی کنیــم کــه  اشــتغال ب
ــه اقتصــاد مقاومتــی کمــک مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: مقــام  بســیار ب
معظــم رهبــری در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بیــان 
کردنــد مســائل فرهنگــی از اقتصــاد باالتــر اســت و احســاس مــی کنــم 
ولنــگاری در مســئله فرهنگــی وجــود دارد کــه خواســتار اهتمــام جــدی 

مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد. 
ــری در ســال هــای گذشــته  ــه رهب ــه ســخنان حکیمان ــر ب وی گفــت: اگ
توجــه مــی کردیــم همــان ابتــدا جلــوی تهاجــم فرهنگــی گرفتــه مــی 
ــده  ــد. نماین ــی آم ــان نم ــه می ــی ب ــگاری فرهنگ ــت از ولن ــد و صحب ش
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــزود: بای ــم اف ــس ده ــان و راور در مجل ــردم کرم م
مختلــف کار کنیــم تــا ریــل گــذاری فرهنگــی براســاس فرهنــگ و ســبک 
ــور  ــی کش ــت فرهنگ ــود و حرک ــن ش ــی تدوی ــامی و ایران ــی اس زندگ
ــای  ــوزش و رفتاره ــت: آم ــم. وی گف ــم کنی ــل تنظی ــن ری ــاس ای را براس
ــا و  ــی رفتاره ــد برخ ــد و بای ــامی باش ــاق اس ــر اخ ــق ب ــد منطب ــا بای م
ناهنجــاری هــای اخاقــی را کنتــرل کنیــم. دکتــر زاهــدی اظهــار کــرد: 
ــوزه  ــه ح ــود هم ــه ش ــی گرفت ــگاری فرهنگ ــوی ولن ــه جل ــن ک ــرای ای ب
ــای  ــه ارگان ه ــس و هم ــت، مجل ــا، دول ــانه ه ــد و رس ــد کار کنن ــا بای ه
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــد و بای ــش دارن ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد.  ــم باش ــه حاک ــامی در جامع ــاق اس ــا اخ ــم ت ــر بدهی ــت همدیگ دس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 16 خــرداد مــاه جــاری در دیــدار رئیــس 
ــزوم حفــظ اقتــدار، هیبــت  ــر ل ــا تاکیــد ب و نماینــدگان مجلــس دهــم ب
ــات  ــه الزام ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــودن مجل ــور ب ــگاه در رأس ام و جای
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــاره کردن ــس اش ــوب در مجل ــذاری خ ــون گ قان
خامنــه ای همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود، اولویــت هــای کاری مجلــس 
ــی،  ــای داخل ــت ه ــگ و سیاس ــی، فرهن ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه در عرص
ــوزه  ــا 9 ح ــان ب ــتان کرم ــمردند. اس ــی را برش ــن الملل ــه ای و بی منطق

ــت دارد. ــه مل ــده در خان ــی 10 نماین ــه اصل انتخابی

نباید گسل اختالفات
 در جامعه فعال شود

ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ریــگان گفــت: سرنشــینان 120 وســیله نقلیه 
ــران  ــط امدادگ ــن توس ــان ش ــار در توف گرفت
در جــاده ترانزیــت ریــگان - چابهــار نجــات 

یافتنــد .
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــزود: ای ــارف اف ــزاد ع به
ــافران و  ــا مس ــر آنه ــینان اکث ــه سرنش ک
گردشــگران نــوروزی بودنــد بــه دلیــل وزش 
ــار  ــگان - چابه ــیر ری ــن در مس ــان ش توف
ــایل  ــرد: وس ــان ک ــدند. وی بی ــار ش گرفت
مرکــز  بــه  آنهــا  سرنشــینان  و  نقلیــه 
هــای  محــل  در  و  منتقــل  شهرســتان 

نجات سرنشینان 120 وسیله نقلیه 

گرفتار در توفان شن ریگان

ــس  ــدند. رئی ــکان داده ش ــوروزی اس ــکان ن اس
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ریــگان 
گفــت: امدادگــران در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــر  ــه دیگ ــانی ب ــداد رس ــال ام ــتان در ح شهرس

ــتند. وی  ــافران هس ــردم و مس م
افــزود: راکبــان ســه دســتگاه 
جــاده  از  کــه  موتورســیکلت 
منحــرف شــده بودنــد نیــز توســط 
نیروهــای امــدادی امــداد رســانی و 
بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند. 
ــراه  ــن هم ــدید ش ــان ش وزش توف
ــروز -  ــح ام ــا از صب ــا ریزگرده ب
ــتان  ــرق اس ــنبه - در ش ــه ش س
شــدن  بســته  باعــث  و  آغــاز 
مســیرهای ریــگان - چابهــار و 

ــس  ــد. رئی ــه ش ــن منطق ــدان در ای ــرج - زاه فه
شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان نیــز از آمادگــی 
مراکــز  و  ای  جــاده  اورژانــس  پایــگاه  ســه 

ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــی ب ــتی درمان بهداش
مــردم و مســافران خبــر داد و گفــت: ایــن مراکــز 
ــن  ــد. فردی ــرار دارن ــاش ق ــاده ب ــت آم در حال
حشــمتی بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 72 نفــر 

ــز  ــی مراک ــی راه ــکات تنفس ــل مش ــه دلی ب
بهداشــتی درمانــی شــده انــد. مرکــز شهرســتان 
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری شــرق کرمــان اســت.
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نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــروز در  ــود و ام ــال ش ــه فع ــات در جامع ــل اختاف ــم گس ــد بگذاری نبای
ــی و  ــای سیاس ــن نیروه ــی بی ــدت مل ــه وح ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ش
مذهبــی نیــاز داریــم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی افــزود: نبایــد اختــاف 
ــل  ــارض و تقاب ــه تع ــی ب ــی داخل ــرات سیاس ــتمداران و تفک ــن سیاس بی
ــی  ــت سیاس ــد رقاب ــی بای ــع مل ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــود و ب ــل ش تبدی
ــرات  ــه تفک ــن ک ــم ای ــه رغ ــس ب ــت: در مجل ــیم. وی گف ــته باش داش
ــه اختافــات  متفــاوت سیاســی وجــود دارد از تریبــون سیاســی نبایــد ب
دامــن زده و رقابــت بــه خصومــت تبدیــل شــود. وی بــا اشــاره بــه دیــدار 
اخیــر نماینــدگان مــردم در مجلــس دهــم بــا رهبــر معظــم انقــاب بیــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر پــر محتــوا بــودن قوانیــن تاکیــد داشــتند 
و تصریــح کردنــد مجلــس بهتــر اســت بــر روی کیفیــت قوانیــن کار کنــد 

ــر کمیــت آن تمرکــز داشــته باشــد.  ــا ب ت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجالــس نهــم و دهــم گفــت: در تصویــب 
ــت  ــود و در جه ــاظ ش ــی لح ــع مل ــد مناف ــری بای ــم گی ــن و تصمی قوانی
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــم. وی اف ــل نکنی ــخصی عم ــی و ش ــع جناح مناف
ــد  ــان کردن ــتند و بی ــور دانس ــی کش ــئله اصل ــاد را مس ــاب اقتص انق
تولیــد داخلــی تقویــت و بــه اشــتغال جوانــان اهمیــت داده شــود و نبایــد 

ــد.  ــه بزن ــد ضرب ــه تولی ــاق کاال ب ــم قاچ بگذاری
ــب  ــنی دو مذه ــیعه و س ــب، ش ــی و مذاه ــائل دین ــن مس ــزود: بی وی اف
ــم  ــی کــه دشــمن واحــد داری ــرادر هســتند و در حال ــا هــم ب اســام و ب
نبایــد بیــن خودمــان درگیــری شــود و بیــن شــیعه و ســنی گســل ایجــاد 
ــود.  ــرف ش ــه برط ــه و حکیمان ــای عالمان ــات در فض ــه اختاف ــم بلک کنی
ــرد:  ــان ک ــورای اســامی بی ــان و راور در مجلــس ش ــردم کرم ــده م نماین
نســل جــوان مــا انتظــارات خاصــی از نظــام و انقــاب دارد، نســل قدیــم 
ــار  ــوری رفت ــد ط ــری دارد و نبای ــر دیگ ــوده و تفک ــاب ب در دوران انق
ــل  ــن دو نس ــن ای ــل بی ــم و گس ــد کنی ــوان را ناامی ــل ج ــه نس ــم ک کنی
ایجــاد شــود. وی ادامــه داد: در جهــت خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی و 
اقــدام عمــل در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی یکســری ریــل گــذاری و قانــون 
گــذاری وجــود دارد کــه پــس از تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی در 

ــه آن پرداختــه مــی شــود.  مجلــس ب
ــائلی  ــه مس ــات ب ــوزش و تحقیق ــیون آم ــت: در کمیس ــدی گف ــر زاه دکت
ــاد  ــوی و ایج ــت معن ــان، مالکی ــش بنی ــاد دان ــا و اقتص ــرکت ه ــد ش مانن
ــر اســاس مهــارت فــارغ تحصیــان را دنبــال مــی کنیــم کــه  اشــتغال ب
ــه اقتصــاد مقاومتــی کمــک مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: مقــام  بســیار ب
معظــم رهبــری در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بیــان 
کردنــد مســائل فرهنگــی از اقتصــاد باالتــر اســت و احســاس مــی کنــم 
ولنــگاری در مســئله فرهنگــی وجــود دارد کــه خواســتار اهتمــام جــدی 

مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد. 
ــری در ســال هــای گذشــته  ــه رهب ــه ســخنان حکیمان ــر ب وی گفــت: اگ
توجــه مــی کردیــم همــان ابتــدا جلــوی تهاجــم فرهنگــی گرفتــه مــی 
ــده  ــد. نماین ــی آم ــان نم ــه می ــی ب ــگاری فرهنگ ــت از ولن ــد و صحب ش
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــزود: بای ــم اف ــس ده ــان و راور در مجل ــردم کرم م
مختلــف کار کنیــم تــا ریــل گــذاری فرهنگــی براســاس فرهنــگ و ســبک 
ــور  ــی کش ــت فرهنگ ــود و حرک ــن ش ــی تدوی ــامی و ایران ــی اس زندگ
ــای  ــوزش و رفتاره ــت: آم ــم. وی گف ــم کنی ــل تنظی ــن ری ــاس ای را براس
ــا و  ــی رفتاره ــد برخ ــد و بای ــامی باش ــاق اس ــر اخ ــق ب ــد منطب ــا بای م
ناهنجــاری هــای اخاقــی را کنتــرل کنیــم. دکتــر زاهــدی اظهــار کــرد: 
ــوزه  ــه ح ــود هم ــه ش ــی گرفت ــگاری فرهنگ ــوی ولن ــه جل ــن ک ــرای ای ب
ــای  ــه ارگان ه ــس و هم ــت، مجل ــا، دول ــانه ه ــد و رس ــد کار کنن ــا بای ه
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــد و بای ــش دارن ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد.  ــم باش ــه حاک ــامی در جامع ــاق اس ــا اخ ــم ت ــر بدهی ــت همدیگ دس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 16 خــرداد مــاه جــاری در دیــدار رئیــس 
ــزوم حفــظ اقتــدار، هیبــت  ــر ل ــا تاکیــد ب و نماینــدگان مجلــس دهــم ب
ــات  ــه الزام ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــودن مجل ــور ب ــگاه در رأس ام و جای
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــاره کردن ــس اش ــوب در مجل ــذاری خ ــون گ قان
خامنــه ای همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود، اولویــت هــای کاری مجلــس 
ــی،  ــای داخل ــت ه ــگ و سیاس ــی، فرهن ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه در عرص
ــوزه  ــا 9 ح ــان ب ــتان کرم ــمردند. اس ــی را برش ــن الملل ــه ای و بی منطق

ــت دارد. ــه مل ــده در خان ــی 10 نماین ــه اصل انتخابی

نباید گسل اختالفات
 در جامعه فعال شود

ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ریــگان گفــت: سرنشــینان 120 وســیله نقلیه 
ــران  ــط امدادگ ــن توس ــان ش ــار در توف گرفت
در جــاده ترانزیــت ریــگان - چابهــار نجــات 

یافتنــد .
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــزود: ای ــارف اف ــزاد ع به
ــافران و  ــا مس ــر آنه ــینان اکث ــه سرنش ک
گردشــگران نــوروزی بودنــد بــه دلیــل وزش 
ــار  ــگان - چابه ــیر ری ــن در مس ــان ش توف
ــایل  ــرد: وس ــان ک ــدند. وی بی ــار ش گرفت
مرکــز  بــه  آنهــا  سرنشــینان  و  نقلیــه 
هــای  محــل  در  و  منتقــل  شهرســتان 

نجات سرنشینان 120 وسیله نقلیه 

گرفتار در توفان شن ریگان

ــس  ــدند. رئی ــکان داده ش ــوروزی اس ــکان ن اس
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ریــگان 
گفــت: امدادگــران در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــر  ــه دیگ ــانی ب ــداد رس ــال ام ــتان در ح شهرس

ــتند. وی  ــافران هس ــردم و مس م
افــزود: راکبــان ســه دســتگاه 
جــاده  از  کــه  موتورســیکلت 
منحــرف شــده بودنــد نیــز توســط 
نیروهــای امــدادی امــداد رســانی و 
بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند. 
ــراه  ــن هم ــدید ش ــان ش وزش توف
ــروز -  ــح ام ــا از صب ــا ریزگرده ب
ــتان  ــرق اس ــنبه - در ش ــه ش س
شــدن  بســته  باعــث  و  آغــاز 
مســیرهای ریــگان - چابهــار و 

ــس  ــد. رئی ــه ش ــن منطق ــدان در ای ــرج - زاه فه
شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان نیــز از آمادگــی 
مراکــز  و  ای  جــاده  اورژانــس  پایــگاه  ســه 

ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــی ب ــتی درمان بهداش
مــردم و مســافران خبــر داد و گفــت: ایــن مراکــز 
ــن  ــد. فردی ــرار دارن ــاش ق ــاده ب ــت آم در حال
حشــمتی بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 72 نفــر 

ــز  ــی مراک ــی راه ــکات تنفس ــل مش ــه دلی ب
بهداشــتی درمانــی شــده انــد. مرکــز شهرســتان 
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری شــرق کرمــان اســت.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــروز در  ــود و ام ــال ش ــه فع ــات در جامع ــل اختاف ــم گس ــد بگذاری نبای
ــی و  ــای سیاس ــن نیروه ــی بی ــدت مل ــه وح ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ش
مذهبــی نیــاز داریــم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی افــزود: نبایــد اختــاف 
ــل  ــارض و تقاب ــه تع ــی ب ــی داخل ــرات سیاس ــتمداران و تفک ــن سیاس بی
ــی  ــت سیاس ــد رقاب ــی بای ــع مل ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــود و ب ــل ش تبدی
ــرات  ــه تفک ــن ک ــم ای ــه رغ ــس ب ــت: در مجل ــیم. وی گف ــته باش داش
ــه اختافــات  متفــاوت سیاســی وجــود دارد از تریبــون سیاســی نبایــد ب
دامــن زده و رقابــت بــه خصومــت تبدیــل شــود. وی بــا اشــاره بــه دیــدار 
اخیــر نماینــدگان مــردم در مجلــس دهــم بــا رهبــر معظــم انقــاب بیــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر پــر محتــوا بــودن قوانیــن تاکیــد داشــتند 
و تصریــح کردنــد مجلــس بهتــر اســت بــر روی کیفیــت قوانیــن کار کنــد 

ــر کمیــت آن تمرکــز داشــته باشــد.  ــا ب ت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجالــس نهــم و دهــم گفــت: در تصویــب 
ــت  ــود و در جه ــاظ ش ــی لح ــع مل ــد مناف ــری بای ــم گی ــن و تصمی قوانی
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــم. وی اف ــل نکنی ــخصی عم ــی و ش ــع جناح مناف
ــد  ــان کردن ــتند و بی ــور دانس ــی کش ــئله اصل ــاد را مس ــاب اقتص انق
تولیــد داخلــی تقویــت و بــه اشــتغال جوانــان اهمیــت داده شــود و نبایــد 

ــد.  ــه بزن ــد ضرب ــه تولی ــاق کاال ب ــم قاچ بگذاری
ــب  ــنی دو مذه ــیعه و س ــب، ش ــی و مذاه ــائل دین ــن مس ــزود: بی وی اف
ــم  ــی کــه دشــمن واحــد داری ــرادر هســتند و در حال ــا هــم ب اســام و ب
نبایــد بیــن خودمــان درگیــری شــود و بیــن شــیعه و ســنی گســل ایجــاد 
ــود.  ــرف ش ــه برط ــه و حکیمان ــای عالمان ــات در فض ــه اختاف ــم بلک کنی
ــرد:  ــان ک ــورای اســامی بی ــان و راور در مجلــس ش ــردم کرم ــده م نماین
نســل جــوان مــا انتظــارات خاصــی از نظــام و انقــاب دارد، نســل قدیــم 
ــار  ــوری رفت ــد ط ــری دارد و نبای ــر دیگ ــوده و تفک ــاب ب در دوران انق
ــل  ــن دو نس ــن ای ــل بی ــم و گس ــد کنی ــوان را ناامی ــل ج ــه نس ــم ک کنی
ایجــاد شــود. وی ادامــه داد: در جهــت خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی و 
اقــدام عمــل در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی یکســری ریــل گــذاری و قانــون 
گــذاری وجــود دارد کــه پــس از تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی در 

ــه آن پرداختــه مــی شــود.  مجلــس ب
ــائلی  ــه مس ــات ب ــوزش و تحقیق ــیون آم ــت: در کمیس ــدی گف ــر زاه دکت
ــاد  ــوی و ایج ــت معن ــان، مالکی ــش بنی ــاد دان ــا و اقتص ــرکت ه ــد ش مانن
ــر اســاس مهــارت فــارغ تحصیــان را دنبــال مــی کنیــم کــه  اشــتغال ب
ــه اقتصــاد مقاومتــی کمــک مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: مقــام  بســیار ب
معظــم رهبــری در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بیــان 
کردنــد مســائل فرهنگــی از اقتصــاد باالتــر اســت و احســاس مــی کنــم 
ولنــگاری در مســئله فرهنگــی وجــود دارد کــه خواســتار اهتمــام جــدی 

مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد. 
ــری در ســال هــای گذشــته  ــه رهب ــه ســخنان حکیمان ــر ب وی گفــت: اگ
توجــه مــی کردیــم همــان ابتــدا جلــوی تهاجــم فرهنگــی گرفتــه مــی 
ــده  ــد. نماین ــی آم ــان نم ــه می ــی ب ــگاری فرهنگ ــت از ولن ــد و صحب ش
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــزود: بای ــم اف ــس ده ــان و راور در مجل ــردم کرم م
مختلــف کار کنیــم تــا ریــل گــذاری فرهنگــی براســاس فرهنــگ و ســبک 
ــور  ــی کش ــت فرهنگ ــود و حرک ــن ش ــی تدوی ــامی و ایران ــی اس زندگ
ــای  ــوزش و رفتاره ــت: آم ــم. وی گف ــم کنی ــل تنظی ــن ری ــاس ای را براس
ــا و  ــی رفتاره ــد برخ ــد و بای ــامی باش ــاق اس ــر اخ ــق ب ــد منطب ــا بای م
ناهنجــاری هــای اخاقــی را کنتــرل کنیــم. دکتــر زاهــدی اظهــار کــرد: 
ــوزه  ــه ح ــود هم ــه ش ــی گرفت ــگاری فرهنگ ــوی ولن ــه جل ــن ک ــرای ای ب
ــای  ــه ارگان ه ــس و هم ــت، مجل ــا، دول ــانه ه ــد و رس ــد کار کنن ــا بای ه
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــد و بای ــش دارن ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد.  ــم باش ــه حاک ــامی در جامع ــاق اس ــا اخ ــم ت ــر بدهی ــت همدیگ دس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 16 خــرداد مــاه جــاری در دیــدار رئیــس 
ــزوم حفــظ اقتــدار، هیبــت  ــر ل ــا تاکیــد ب و نماینــدگان مجلــس دهــم ب
ــات  ــه الزام ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــودن مجل ــور ب ــگاه در رأس ام و جای
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــاره کردن ــس اش ــوب در مجل ــذاری خ ــون گ قان
خامنــه ای همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود، اولویــت هــای کاری مجلــس 
ــی،  ــای داخل ــت ه ــگ و سیاس ــی، فرهن ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه در عرص
ــوزه  ــا 9 ح ــان ب ــتان کرم ــمردند. اس ــی را برش ــن الملل ــه ای و بی منطق

ــت دارد. ــه مل ــده در خان ــی 10 نماین ــه اصل انتخابی

نباید گسل اختالفات
 در جامعه فعال شود

ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ریــگان گفــت: سرنشــینان 120 وســیله نقلیه 
ــران  ــط امدادگ ــن توس ــان ش ــار در توف گرفت
در جــاده ترانزیــت ریــگان - چابهــار نجــات 

یافتنــد .
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــزود: ای ــارف اف ــزاد ع به
ــافران و  ــا مس ــر آنه ــینان اکث ــه سرنش ک
گردشــگران نــوروزی بودنــد بــه دلیــل وزش 
ــار  ــگان - چابه ــیر ری ــن در مس ــان ش توف
ــایل  ــرد: وس ــان ک ــدند. وی بی ــار ش گرفت
مرکــز  بــه  آنهــا  سرنشــینان  و  نقلیــه 
هــای  محــل  در  و  منتقــل  شهرســتان 

نجات سرنشینان 120 وسیله نقلیه 

گرفتار در توفان شن ریگان

ــس  ــدند. رئی ــکان داده ش ــوروزی اس ــکان ن اس
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ریــگان 
گفــت: امدادگــران در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــر  ــه دیگ ــانی ب ــداد رس ــال ام ــتان در ح شهرس

ــتند. وی  ــافران هس ــردم و مس م
افــزود: راکبــان ســه دســتگاه 
جــاده  از  کــه  موتورســیکلت 
منحــرف شــده بودنــد نیــز توســط 
نیروهــای امــدادی امــداد رســانی و 
بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند. 
ــراه  ــن هم ــدید ش ــان ش وزش توف
ــروز -  ــح ام ــا از صب ــا ریزگرده ب
ــتان  ــرق اس ــنبه - در ش ــه ش س
شــدن  بســته  باعــث  و  آغــاز 
مســیرهای ریــگان - چابهــار و 

ــس  ــد. رئی ــه ش ــن منطق ــدان در ای ــرج - زاه فه
شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان نیــز از آمادگــی 
مراکــز  و  ای  جــاده  اورژانــس  پایــگاه  ســه 

ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــی ب ــتی درمان بهداش
مــردم و مســافران خبــر داد و گفــت: ایــن مراکــز 
ــن  ــد. فردی ــرار دارن ــاش ق ــاده ب ــت آم در حال
حشــمتی بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 72 نفــر 

ــز  ــی مراک ــی راه ــکات تنفس ــل مش ــه دلی ب
بهداشــتی درمانــی شــده انــد. مرکــز شهرســتان 
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری شــرق کرمــان اســت.
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رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم از دســتگیری 
شــکارچی ســه راس آهــوی جبیــر در ایــن منطقــه خبــر داد. عیســی 
عــارف کیــا افــزود: یــک شــکارچی کــه دو راس آهــوی جبیــر و بــره 
ســه ماهــه ایــن حیــوان را در حــوزه ســد نســا شــکار کــرده بــود 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــط محی توس
ــرد:  ــار ک ــد. وی اظه ــی ش ــات قضای ــل مقام ــتگیر و تحوی ــم دس ب
ــدام  ــره اش اق ــو و ب ــک راس آه ــکار ی ــس از ش ــکارچی پ ــن ش ای
ــه نگهــداری گوشــت ایــن حیوانــات در منــزل مــی کنــد. رئیــس  ب
ــد  ــح کــرد: بع ــم تصری اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ب
ــن شهرســتان از شــکار  ــگان حفاظــت ای ــان ی ــط بان از اطــاع محی
ــی  ــورد بازرس ــزل وی م ــکارچی، من ــن ش ــط ای ــر توس ــوی جبی آه
ــه  ــی، متوج ــن بازرس ــوران حی ــت: مام ــرد. وی گف ــی گی ــرار م ق
ــن  ــزل ای ــر در من ــر دیگ ــوی جبی ــک راس آه ــزای ی ــت و اج گوش
شــکارچی مــی شــوند. عــارف کیــا تصریــح کــرد: ایــن شــکارچی 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت 300 میلی ــه پرداخ ــزم ب ــاز مل غیرمج
اســت. وی از تحــت تعقیــب بــودن یکــی از همدســتان ایــن 
شــکارچی از طریــق مراجــع قضایــی خبــر داد.  در حــوزه ســد نســا 
ــم 30 راس آهــوی جبیــر شناســایی شــده کــه افزایــش جمعیــت  ب
ایــن گونــه جانــوری همــکاری هــر چــه بیشــتر مــردم را مــی طلبــد. 

ــت. ــان اس ــرق کرم ــری ش ــم در 190 کیلومت ــتان ب ــز شهرس مرک

دستگیری شکارچی غیرمجاز
 در بم
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مهنــدس امیــر حاتــم پــور، دانشــجوی دکتــری مهندســی نفــت دانشــگاه شــهید باهنــر بــه عنــوان اولیــن فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی نفــت در 
مقطــع دکتــری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، روز چهارشــنبه 22 اردیبهشــت مــاه 95، در محــل تــاالر ســینایی دانشــکده فنــی و مهندســی از رســاله 
دکتــری خــود بــا عنــوان »توصیــف هوشــمند و مــدل ســازی خــواص مخــزن بــا بکارگیــری نشــانگرهای لــرزه ای و داده هــای چــاه« دفــاع کــرد. دکتــر 
مهیــن شــفیعی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان اســتاد مشــاور، ایــن رســاله را همراهــی کردنــد. همچنیــن دکتــر آیــت 

اللهــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، دکتــر محمــد رنجبــر و دکتــر جالــی فــر داوری ایــن رســاله را برعهــده داشــتند.
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رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم از دســتگیری 
شــکارچی ســه راس آهــوی جبیــر در ایــن منطقــه خبــر داد. عیســی 
عــارف کیــا افــزود: یــک شــکارچی کــه دو راس آهــوی جبیــر و بــره 
ســه ماهــه ایــن حیــوان را در حــوزه ســد نســا شــکار کــرده بــود 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــط محی توس
ــرد:  ــار ک ــد. وی اظه ــی ش ــات قضای ــل مقام ــتگیر و تحوی ــم دس ب
ــدام  ــره اش اق ــو و ب ــک راس آه ــکار ی ــس از ش ــکارچی پ ــن ش ای
ــه نگهــداری گوشــت ایــن حیوانــات در منــزل مــی کنــد. رئیــس  ب
ــد  ــح کــرد: بع ــم تصری اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ب
ــن شهرســتان از شــکار  ــگان حفاظــت ای ــان ی ــط بان از اطــاع محی
ــی  ــورد بازرس ــزل وی م ــکارچی، من ــن ش ــط ای ــر توس ــوی جبی آه
ــه  ــی، متوج ــن بازرس ــوران حی ــت: مام ــرد. وی گف ــی گی ــرار م ق
ــن  ــزل ای ــر در من ــر دیگ ــوی جبی ــک راس آه ــزای ی ــت و اج گوش
شــکارچی مــی شــوند. عــارف کیــا تصریــح کــرد: ایــن شــکارچی 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت 300 میلی ــه پرداخ ــزم ب ــاز مل غیرمج
اســت. وی از تحــت تعقیــب بــودن یکــی از همدســتان ایــن 
شــکارچی از طریــق مراجــع قضایــی خبــر داد.  در حــوزه ســد نســا 
ــم 30 راس آهــوی جبیــر شناســایی شــده کــه افزایــش جمعیــت  ب
ایــن گونــه جانــوری همــکاری هــر چــه بیشــتر مــردم را مــی طلبــد. 

ــت. ــان اس ــرق کرم ــری ش ــم در 190 کیلومت ــتان ب ــز شهرس مرک

دستگیری شکارچی غیرمجاز
 در بم
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رشته مهندسی نفت دانشگاه شهید باهنر

مهنــدس امیــر حاتــم پــور، دانشــجوی دکتــری مهندســی نفــت دانشــگاه شــهید باهنــر بــه عنــوان اولیــن فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی نفــت در 
مقطــع دکتــری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان، روز چهارشــنبه 22 اردیبهشــت مــاه 95، در محــل تــاالر ســینایی دانشــکده فنــی و مهندســی از رســاله 
دکتــری خــود بــا عنــوان »توصیــف هوشــمند و مــدل ســازی خــواص مخــزن بــا بکارگیــری نشــانگرهای لــرزه ای و داده هــای چــاه« دفــاع کــرد. دکتــر 
مهیــن شــفیعی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان اســتاد مشــاور، ایــن رســاله را همراهــی کردنــد. همچنیــن دکتــر آیــت 

اللهــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، دکتــر محمــد رنجبــر و دکتــر جالــی فــر داوری ایــن رســاله را برعهــده داشــتند.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بــم از دســتگیری 
شــکارچی ســه راس آهــوی جبیــر در ایــن منطقــه خبــر داد. عیســی 
عــارف کیــا افــزود: یــک شــکارچی کــه دو راس آهــوی جبیــر و بــره 
ســه ماهــه ایــن حیــوان را در حــوزه ســد نســا شــکار کــرده بــود 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــان ی ــط بان ــط محی توس
ــرد:  ــار ک ــد. وی اظه ــی ش ــات قضای ــل مقام ــتگیر و تحوی ــم دس ب
ــدام  ــره اش اق ــو و ب ــک راس آه ــکار ی ــس از ش ــکارچی پ ــن ش ای
ــه نگهــداری گوشــت ایــن حیوانــات در منــزل مــی کنــد. رئیــس  ب
ــد  ــح کــرد: بع ــم تصری اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ب
ــن شهرســتان از شــکار  ــگان حفاظــت ای ــان ی ــط بان از اطــاع محی
ــی  ــورد بازرس ــزل وی م ــکارچی، من ــن ش ــط ای ــر توس ــوی جبی آه
ــه  ــی، متوج ــن بازرس ــوران حی ــت: مام ــرد. وی گف ــی گی ــرار م ق
ــن  ــزل ای ــر در من ــر دیگ ــوی جبی ــک راس آه ــزای ی ــت و اج گوش
شــکارچی مــی شــوند. عــارف کیــا تصریــح کــرد: ایــن شــکارچی 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت 300 میلی ــه پرداخ ــزم ب ــاز مل غیرمج
اســت. وی از تحــت تعقیــب بــودن یکــی از همدســتان ایــن 
شــکارچی از طریــق مراجــع قضایــی خبــر داد.  در حــوزه ســد نســا 
ــم 30 راس آهــوی جبیــر شناســایی شــده کــه افزایــش جمعیــت  ب
ایــن گونــه جانــوری همــکاری هــر چــه بیشــتر مــردم را مــی طلبــد. 
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دکتــری خــود بــا عنــوان »توصیــف هوشــمند و مــدل ســازی خــواص مخــزن بــا بکارگیــری نشــانگرهای لــرزه ای و داده هــای چــاه« دفــاع کــرد. دکتــر 
مهیــن شــفیعی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان اســتاد مشــاور، ایــن رســاله را همراهــی کردنــد. همچنیــن دکتــر آیــت 

اللهــی، اســتاد دانشــگاه صنعتــی شــریف، دکتــر محمــد رنجبــر و دکتــر جالــی فــر داوری ایــن رســاله را برعهــده داشــتند.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــروز در  ــود و ام ــال ش ــه فع ــات در جامع ــل اختاف ــم گس ــد بگذاری نبای
ــی و  ــای سیاس ــن نیروه ــی بی ــدت مل ــه وح ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ش
مذهبــی نیــاز داریــم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی افــزود: نبایــد اختــاف 
ــل  ــارض و تقاب ــه تع ــی ب ــی داخل ــرات سیاس ــتمداران و تفک ــن سیاس بی
ــی  ــت سیاس ــد رقاب ــی بای ــع مل ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــود و ب ــل ش تبدی
ــرات  ــه تفک ــن ک ــم ای ــه رغ ــس ب ــت: در مجل ــیم. وی گف ــته باش داش
ــه اختافــات  متفــاوت سیاســی وجــود دارد از تریبــون سیاســی نبایــد ب
دامــن زده و رقابــت بــه خصومــت تبدیــل شــود. وی بــا اشــاره بــه دیــدار 
اخیــر نماینــدگان مــردم در مجلــس دهــم بــا رهبــر معظــم انقــاب بیــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر پــر محتــوا بــودن قوانیــن تاکیــد داشــتند 
و تصریــح کردنــد مجلــس بهتــر اســت بــر روی کیفیــت قوانیــن کار کنــد 

ــر کمیــت آن تمرکــز داشــته باشــد.  ــا ب ت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجالــس نهــم و دهــم گفــت: در تصویــب 
ــت  ــود و در جه ــاظ ش ــی لح ــع مل ــد مناف ــری بای ــم گی ــن و تصمی قوانی
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــم. وی اف ــل نکنی ــخصی عم ــی و ش ــع جناح مناف
ــد  ــان کردن ــتند و بی ــور دانس ــی کش ــئله اصل ــاد را مس ــاب اقتص انق
تولیــد داخلــی تقویــت و بــه اشــتغال جوانــان اهمیــت داده شــود و نبایــد 

ــد.  ــه بزن ــد ضرب ــه تولی ــاق کاال ب ــم قاچ بگذاری
ــب  ــنی دو مذه ــیعه و س ــب، ش ــی و مذاه ــائل دین ــن مس ــزود: بی وی اف
ــم  ــی کــه دشــمن واحــد داری ــرادر هســتند و در حال ــا هــم ب اســام و ب
نبایــد بیــن خودمــان درگیــری شــود و بیــن شــیعه و ســنی گســل ایجــاد 
ــود.  ــرف ش ــه برط ــه و حکیمان ــای عالمان ــات در فض ــه اختاف ــم بلک کنی
ــرد:  ــان ک ــورای اســامی بی ــان و راور در مجلــس ش ــردم کرم ــده م نماین
نســل جــوان مــا انتظــارات خاصــی از نظــام و انقــاب دارد، نســل قدیــم 
ــار  ــوری رفت ــد ط ــری دارد و نبای ــر دیگ ــوده و تفک ــاب ب در دوران انق
ــل  ــن دو نس ــن ای ــل بی ــم و گس ــد کنی ــوان را ناامی ــل ج ــه نس ــم ک کنی
ایجــاد شــود. وی ادامــه داد: در جهــت خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی و 
اقــدام عمــل در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی یکســری ریــل گــذاری و قانــون 
گــذاری وجــود دارد کــه پــس از تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی در 

ــه آن پرداختــه مــی شــود.  مجلــس ب
ــائلی  ــه مس ــات ب ــوزش و تحقیق ــیون آم ــت: در کمیس ــدی گف ــر زاه دکت
ــاد  ــوی و ایج ــت معن ــان، مالکی ــش بنی ــاد دان ــا و اقتص ــرکت ه ــد ش مانن
ــر اســاس مهــارت فــارغ تحصیــان را دنبــال مــی کنیــم کــه  اشــتغال ب
ــه اقتصــاد مقاومتــی کمــک مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: مقــام  بســیار ب
معظــم رهبــری در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بیــان 
کردنــد مســائل فرهنگــی از اقتصــاد باالتــر اســت و احســاس مــی کنــم 
ولنــگاری در مســئله فرهنگــی وجــود دارد کــه خواســتار اهتمــام جــدی 

مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد. 
ــری در ســال هــای گذشــته  ــه رهب ــه ســخنان حکیمان ــر ب وی گفــت: اگ
توجــه مــی کردیــم همــان ابتــدا جلــوی تهاجــم فرهنگــی گرفتــه مــی 
ــده  ــد. نماین ــی آم ــان نم ــه می ــی ب ــگاری فرهنگ ــت از ولن ــد و صحب ش
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــزود: بای ــم اف ــس ده ــان و راور در مجل ــردم کرم م
مختلــف کار کنیــم تــا ریــل گــذاری فرهنگــی براســاس فرهنــگ و ســبک 
ــور  ــی کش ــت فرهنگ ــود و حرک ــن ش ــی تدوی ــامی و ایران ــی اس زندگ
ــای  ــوزش و رفتاره ــت: آم ــم. وی گف ــم کنی ــل تنظی ــن ری ــاس ای را براس
ــا و  ــی رفتاره ــد برخ ــد و بای ــامی باش ــاق اس ــر اخ ــق ب ــد منطب ــا بای م
ناهنجــاری هــای اخاقــی را کنتــرل کنیــم. دکتــر زاهــدی اظهــار کــرد: 
ــوزه  ــه ح ــود هم ــه ش ــی گرفت ــگاری فرهنگ ــوی ولن ــه جل ــن ک ــرای ای ب
ــای  ــه ارگان ه ــس و هم ــت، مجل ــا، دول ــانه ه ــد و رس ــد کار کنن ــا بای ه
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــد و بای ــش دارن ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد.  ــم باش ــه حاک ــامی در جامع ــاق اس ــا اخ ــم ت ــر بدهی ــت همدیگ دس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 16 خــرداد مــاه جــاری در دیــدار رئیــس 
ــزوم حفــظ اقتــدار، هیبــت  ــر ل ــا تاکیــد ب و نماینــدگان مجلــس دهــم ب
ــات  ــه الزام ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــودن مجل ــور ب ــگاه در رأس ام و جای
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــاره کردن ــس اش ــوب در مجل ــذاری خ ــون گ قان
خامنــه ای همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود، اولویــت هــای کاری مجلــس 
ــی،  ــای داخل ــت ه ــگ و سیاس ــی، فرهن ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه در عرص
ــوزه  ــا 9 ح ــان ب ــتان کرم ــمردند. اس ــی را برش ــن الملل ــه ای و بی منطق

ــت دارد. ــه مل ــده در خان ــی 10 نماین ــه اصل انتخابی

نباید گسل اختالفات
 در جامعه فعال شود

ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ریــگان گفــت: سرنشــینان 120 وســیله نقلیه 
ــران  ــط امدادگ ــن توس ــان ش ــار در توف گرفت
در جــاده ترانزیــت ریــگان - چابهــار نجــات 

یافتنــد .
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــزود: ای ــارف اف ــزاد ع به
ــافران و  ــا مس ــر آنه ــینان اکث ــه سرنش ک
گردشــگران نــوروزی بودنــد بــه دلیــل وزش 
ــار  ــگان - چابه ــیر ری ــن در مس ــان ش توف
ــایل  ــرد: وس ــان ک ــدند. وی بی ــار ش گرفت
مرکــز  بــه  آنهــا  سرنشــینان  و  نقلیــه 
هــای  محــل  در  و  منتقــل  شهرســتان 

نجات سرنشینان 120 وسیله نقلیه 

گرفتار در توفان شن ریگان

ــس  ــدند. رئی ــکان داده ش ــوروزی اس ــکان ن اس
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ریــگان 
گفــت: امدادگــران در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــر  ــه دیگ ــانی ب ــداد رس ــال ام ــتان در ح شهرس

ــتند. وی  ــافران هس ــردم و مس م
افــزود: راکبــان ســه دســتگاه 
جــاده  از  کــه  موتورســیکلت 
منحــرف شــده بودنــد نیــز توســط 
نیروهــای امــدادی امــداد رســانی و 
بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند. 
ــراه  ــن هم ــدید ش ــان ش وزش توف
ــروز -  ــح ام ــا از صب ــا ریزگرده ب
ــتان  ــرق اس ــنبه - در ش ــه ش س
شــدن  بســته  باعــث  و  آغــاز 
مســیرهای ریــگان - چابهــار و 

ــس  ــد. رئی ــه ش ــن منطق ــدان در ای ــرج - زاه فه
شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان نیــز از آمادگــی 
مراکــز  و  ای  جــاده  اورژانــس  پایــگاه  ســه 

ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــی ب ــتی درمان بهداش
مــردم و مســافران خبــر داد و گفــت: ایــن مراکــز 
ــن  ــد. فردی ــرار دارن ــاش ق ــاده ب ــت آم در حال
حشــمتی بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 72 نفــر 

ــز  ــی مراک ــی راه ــکات تنفس ــل مش ــه دلی ب
بهداشــتی درمانــی شــده انــد. مرکــز شهرســتان 
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری شــرق کرمــان اســت.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــروز در  ــود و ام ــال ش ــه فع ــات در جامع ــل اختاف ــم گس ــد بگذاری نبای
ــی و  ــای سیاس ــن نیروه ــی بی ــدت مل ــه وح ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ش
مذهبــی نیــاز داریــم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی افــزود: نبایــد اختــاف 
ــل  ــارض و تقاب ــه تع ــی ب ــی داخل ــرات سیاس ــتمداران و تفک ــن سیاس بی
ــی  ــت سیاس ــد رقاب ــی بای ــع مل ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــود و ب ــل ش تبدی
ــرات  ــه تفک ــن ک ــم ای ــه رغ ــس ب ــت: در مجل ــیم. وی گف ــته باش داش
ــه اختافــات  متفــاوت سیاســی وجــود دارد از تریبــون سیاســی نبایــد ب
دامــن زده و رقابــت بــه خصومــت تبدیــل شــود. وی بــا اشــاره بــه دیــدار 
اخیــر نماینــدگان مــردم در مجلــس دهــم بــا رهبــر معظــم انقــاب بیــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر پــر محتــوا بــودن قوانیــن تاکیــد داشــتند 
و تصریــح کردنــد مجلــس بهتــر اســت بــر روی کیفیــت قوانیــن کار کنــد 

ــر کمیــت آن تمرکــز داشــته باشــد.  ــا ب ت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجالــس نهــم و دهــم گفــت: در تصویــب 
ــت  ــود و در جه ــاظ ش ــی لح ــع مل ــد مناف ــری بای ــم گی ــن و تصمی قوانی
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــم. وی اف ــل نکنی ــخصی عم ــی و ش ــع جناح مناف
ــد  ــان کردن ــتند و بی ــور دانس ــی کش ــئله اصل ــاد را مس ــاب اقتص انق
تولیــد داخلــی تقویــت و بــه اشــتغال جوانــان اهمیــت داده شــود و نبایــد 

ــد.  ــه بزن ــد ضرب ــه تولی ــاق کاال ب ــم قاچ بگذاری
ــب  ــنی دو مذه ــیعه و س ــب، ش ــی و مذاه ــائل دین ــن مس ــزود: بی وی اف
ــم  ــی کــه دشــمن واحــد داری ــرادر هســتند و در حال ــا هــم ب اســام و ب
نبایــد بیــن خودمــان درگیــری شــود و بیــن شــیعه و ســنی گســل ایجــاد 
ــود.  ــرف ش ــه برط ــه و حکیمان ــای عالمان ــات در فض ــه اختاف ــم بلک کنی
ــرد:  ــان ک ــورای اســامی بی ــان و راور در مجلــس ش ــردم کرم ــده م نماین
نســل جــوان مــا انتظــارات خاصــی از نظــام و انقــاب دارد، نســل قدیــم 
ــار  ــوری رفت ــد ط ــری دارد و نبای ــر دیگ ــوده و تفک ــاب ب در دوران انق
ــل  ــن دو نس ــن ای ــل بی ــم و گس ــد کنی ــوان را ناامی ــل ج ــه نس ــم ک کنی
ایجــاد شــود. وی ادامــه داد: در جهــت خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی و 
اقــدام عمــل در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی یکســری ریــل گــذاری و قانــون 
گــذاری وجــود دارد کــه پــس از تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی در 

ــه آن پرداختــه مــی شــود.  مجلــس ب
ــائلی  ــه مس ــات ب ــوزش و تحقیق ــیون آم ــت: در کمیس ــدی گف ــر زاه دکت
ــاد  ــوی و ایج ــت معن ــان، مالکی ــش بنی ــاد دان ــا و اقتص ــرکت ه ــد ش مانن
ــر اســاس مهــارت فــارغ تحصیــان را دنبــال مــی کنیــم کــه  اشــتغال ب
ــه اقتصــاد مقاومتــی کمــک مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: مقــام  بســیار ب
معظــم رهبــری در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بیــان 
کردنــد مســائل فرهنگــی از اقتصــاد باالتــر اســت و احســاس مــی کنــم 
ولنــگاری در مســئله فرهنگــی وجــود دارد کــه خواســتار اهتمــام جــدی 

مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد. 
ــری در ســال هــای گذشــته  ــه رهب ــه ســخنان حکیمان ــر ب وی گفــت: اگ
توجــه مــی کردیــم همــان ابتــدا جلــوی تهاجــم فرهنگــی گرفتــه مــی 
ــده  ــد. نماین ــی آم ــان نم ــه می ــی ب ــگاری فرهنگ ــت از ولن ــد و صحب ش
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــزود: بای ــم اف ــس ده ــان و راور در مجل ــردم کرم م
مختلــف کار کنیــم تــا ریــل گــذاری فرهنگــی براســاس فرهنــگ و ســبک 
ــور  ــی کش ــت فرهنگ ــود و حرک ــن ش ــی تدوی ــامی و ایران ــی اس زندگ
ــای  ــوزش و رفتاره ــت: آم ــم. وی گف ــم کنی ــل تنظی ــن ری ــاس ای را براس
ــا و  ــی رفتاره ــد برخ ــد و بای ــامی باش ــاق اس ــر اخ ــق ب ــد منطب ــا بای م
ناهنجــاری هــای اخاقــی را کنتــرل کنیــم. دکتــر زاهــدی اظهــار کــرد: 
ــوزه  ــه ح ــود هم ــه ش ــی گرفت ــگاری فرهنگ ــوی ولن ــه جل ــن ک ــرای ای ب
ــای  ــه ارگان ه ــس و هم ــت، مجل ــا، دول ــانه ه ــد و رس ــد کار کنن ــا بای ه
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــد و بای ــش دارن ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد.  ــم باش ــه حاک ــامی در جامع ــاق اس ــا اخ ــم ت ــر بدهی ــت همدیگ دس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 16 خــرداد مــاه جــاری در دیــدار رئیــس 
ــزوم حفــظ اقتــدار، هیبــت  ــر ل ــا تاکیــد ب و نماینــدگان مجلــس دهــم ب
ــات  ــه الزام ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــودن مجل ــور ب ــگاه در رأس ام و جای
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــاره کردن ــس اش ــوب در مجل ــذاری خ ــون گ قان
خامنــه ای همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود، اولویــت هــای کاری مجلــس 
ــی،  ــای داخل ــت ه ــگ و سیاس ــی، فرهن ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه در عرص
ــوزه  ــا 9 ح ــان ب ــتان کرم ــمردند. اس ــی را برش ــن الملل ــه ای و بی منطق

ــت دارد. ــه مل ــده در خان ــی 10 نماین ــه اصل انتخابی

نباید گسل اختالفات
 در جامعه فعال شود

ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ریــگان گفــت: سرنشــینان 120 وســیله نقلیه 
ــران  ــط امدادگ ــن توس ــان ش ــار در توف گرفت
در جــاده ترانزیــت ریــگان - چابهــار نجــات 

یافتنــد .
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــزود: ای ــارف اف ــزاد ع به
ــافران و  ــا مس ــر آنه ــینان اکث ــه سرنش ک
گردشــگران نــوروزی بودنــد بــه دلیــل وزش 
ــار  ــگان - چابه ــیر ری ــن در مس ــان ش توف
ــایل  ــرد: وس ــان ک ــدند. وی بی ــار ش گرفت
مرکــز  بــه  آنهــا  سرنشــینان  و  نقلیــه 
هــای  محــل  در  و  منتقــل  شهرســتان 

نجات سرنشینان 120 وسیله نقلیه 

گرفتار در توفان شن ریگان

ــس  ــدند. رئی ــکان داده ش ــوروزی اس ــکان ن اس
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ریــگان 
گفــت: امدادگــران در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــر  ــه دیگ ــانی ب ــداد رس ــال ام ــتان در ح شهرس

ــتند. وی  ــافران هس ــردم و مس م
افــزود: راکبــان ســه دســتگاه 
جــاده  از  کــه  موتورســیکلت 
منحــرف شــده بودنــد نیــز توســط 
نیروهــای امــدادی امــداد رســانی و 
بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند. 
ــراه  ــن هم ــدید ش ــان ش وزش توف
ــروز -  ــح ام ــا از صب ــا ریزگرده ب
ــتان  ــرق اس ــنبه - در ش ــه ش س
شــدن  بســته  باعــث  و  آغــاز 
مســیرهای ریــگان - چابهــار و 

ــس  ــد. رئی ــه ش ــن منطق ــدان در ای ــرج - زاه فه
شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان نیــز از آمادگــی 
مراکــز  و  ای  جــاده  اورژانــس  پایــگاه  ســه 

ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــی ب ــتی درمان بهداش
مــردم و مســافران خبــر داد و گفــت: ایــن مراکــز 
ــن  ــد. فردی ــرار دارن ــاش ق ــاده ب ــت آم در حال
حشــمتی بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 72 نفــر 

ــز  ــی مراک ــی راه ــکات تنفس ــل مش ــه دلی ب
بهداشــتی درمانــی شــده انــد. مرکــز شهرســتان 
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری شــرق کرمــان اســت.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــروز در  ــود و ام ــال ش ــه فع ــات در جامع ــل اختاف ــم گس ــد بگذاری نبای
ــی و  ــای سیاس ــن نیروه ــی بی ــدت مل ــه وح ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ش
مذهبــی نیــاز داریــم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی افــزود: نبایــد اختــاف 
ــل  ــارض و تقاب ــه تع ــی ب ــی داخل ــرات سیاس ــتمداران و تفک ــن سیاس بی
ــی  ــت سیاس ــد رقاب ــی بای ــع مل ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــود و ب ــل ش تبدی
ــرات  ــه تفک ــن ک ــم ای ــه رغ ــس ب ــت: در مجل ــیم. وی گف ــته باش داش
ــه اختافــات  متفــاوت سیاســی وجــود دارد از تریبــون سیاســی نبایــد ب
دامــن زده و رقابــت بــه خصومــت تبدیــل شــود. وی بــا اشــاره بــه دیــدار 
اخیــر نماینــدگان مــردم در مجلــس دهــم بــا رهبــر معظــم انقــاب بیــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر پــر محتــوا بــودن قوانیــن تاکیــد داشــتند 
و تصریــح کردنــد مجلــس بهتــر اســت بــر روی کیفیــت قوانیــن کار کنــد 

ــر کمیــت آن تمرکــز داشــته باشــد.  ــا ب ت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجالــس نهــم و دهــم گفــت: در تصویــب 
ــت  ــود و در جه ــاظ ش ــی لح ــع مل ــد مناف ــری بای ــم گی ــن و تصمی قوانی
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــم. وی اف ــل نکنی ــخصی عم ــی و ش ــع جناح مناف
ــد  ــان کردن ــتند و بی ــور دانس ــی کش ــئله اصل ــاد را مس ــاب اقتص انق
تولیــد داخلــی تقویــت و بــه اشــتغال جوانــان اهمیــت داده شــود و نبایــد 

ــد.  ــه بزن ــد ضرب ــه تولی ــاق کاال ب ــم قاچ بگذاری
ــب  ــنی دو مذه ــیعه و س ــب، ش ــی و مذاه ــائل دین ــن مس ــزود: بی وی اف
ــم  ــی کــه دشــمن واحــد داری ــرادر هســتند و در حال ــا هــم ب اســام و ب
نبایــد بیــن خودمــان درگیــری شــود و بیــن شــیعه و ســنی گســل ایجــاد 
ــود.  ــرف ش ــه برط ــه و حکیمان ــای عالمان ــات در فض ــه اختاف ــم بلک کنی
ــرد:  ــان ک ــورای اســامی بی ــان و راور در مجلــس ش ــردم کرم ــده م نماین
نســل جــوان مــا انتظــارات خاصــی از نظــام و انقــاب دارد، نســل قدیــم 
ــار  ــوری رفت ــد ط ــری دارد و نبای ــر دیگ ــوده و تفک ــاب ب در دوران انق
ــل  ــن دو نس ــن ای ــل بی ــم و گس ــد کنی ــوان را ناامی ــل ج ــه نس ــم ک کنی
ایجــاد شــود. وی ادامــه داد: در جهــت خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی و 
اقــدام عمــل در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی یکســری ریــل گــذاری و قانــون 
گــذاری وجــود دارد کــه پــس از تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی در 

ــه آن پرداختــه مــی شــود.  مجلــس ب
ــائلی  ــه مس ــات ب ــوزش و تحقیق ــیون آم ــت: در کمیس ــدی گف ــر زاه دکت
ــاد  ــوی و ایج ــت معن ــان، مالکی ــش بنی ــاد دان ــا و اقتص ــرکت ه ــد ش مانن
ــر اســاس مهــارت فــارغ تحصیــان را دنبــال مــی کنیــم کــه  اشــتغال ب
ــه اقتصــاد مقاومتــی کمــک مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: مقــام  بســیار ب
معظــم رهبــری در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بیــان 
کردنــد مســائل فرهنگــی از اقتصــاد باالتــر اســت و احســاس مــی کنــم 
ولنــگاری در مســئله فرهنگــی وجــود دارد کــه خواســتار اهتمــام جــدی 

مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد. 
ــری در ســال هــای گذشــته  ــه رهب ــه ســخنان حکیمان ــر ب وی گفــت: اگ
توجــه مــی کردیــم همــان ابتــدا جلــوی تهاجــم فرهنگــی گرفتــه مــی 
ــده  ــد. نماین ــی آم ــان نم ــه می ــی ب ــگاری فرهنگ ــت از ولن ــد و صحب ش
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــزود: بای ــم اف ــس ده ــان و راور در مجل ــردم کرم م
مختلــف کار کنیــم تــا ریــل گــذاری فرهنگــی براســاس فرهنــگ و ســبک 
ــور  ــی کش ــت فرهنگ ــود و حرک ــن ش ــی تدوی ــامی و ایران ــی اس زندگ
ــای  ــوزش و رفتاره ــت: آم ــم. وی گف ــم کنی ــل تنظی ــن ری ــاس ای را براس
ــا و  ــی رفتاره ــد برخ ــد و بای ــامی باش ــاق اس ــر اخ ــق ب ــد منطب ــا بای م
ناهنجــاری هــای اخاقــی را کنتــرل کنیــم. دکتــر زاهــدی اظهــار کــرد: 
ــوزه  ــه ح ــود هم ــه ش ــی گرفت ــگاری فرهنگ ــوی ولن ــه جل ــن ک ــرای ای ب
ــای  ــه ارگان ه ــس و هم ــت، مجل ــا، دول ــانه ه ــد و رس ــد کار کنن ــا بای ه
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــد و بای ــش دارن ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد.  ــم باش ــه حاک ــامی در جامع ــاق اس ــا اخ ــم ت ــر بدهی ــت همدیگ دس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 16 خــرداد مــاه جــاری در دیــدار رئیــس 
ــزوم حفــظ اقتــدار، هیبــت  ــر ل ــا تاکیــد ب و نماینــدگان مجلــس دهــم ب
ــات  ــه الزام ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــودن مجل ــور ب ــگاه در رأس ام و جای
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــاره کردن ــس اش ــوب در مجل ــذاری خ ــون گ قان
خامنــه ای همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود، اولویــت هــای کاری مجلــس 
ــی،  ــای داخل ــت ه ــگ و سیاس ــی، فرهن ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه در عرص
ــوزه  ــا 9 ح ــان ب ــتان کرم ــمردند. اس ــی را برش ــن الملل ــه ای و بی منطق

ــت دارد. ــه مل ــده در خان ــی 10 نماین ــه اصل انتخابی

نباید گسل اختالفات
 در جامعه فعال شود

ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ریــگان گفــت: سرنشــینان 120 وســیله نقلیه 
ــران  ــط امدادگ ــن توس ــان ش ــار در توف گرفت
در جــاده ترانزیــت ریــگان - چابهــار نجــات 

یافتنــد .
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــزود: ای ــارف اف ــزاد ع به
ــافران و  ــا مس ــر آنه ــینان اکث ــه سرنش ک
گردشــگران نــوروزی بودنــد بــه دلیــل وزش 
ــار  ــگان - چابه ــیر ری ــن در مس ــان ش توف
ــایل  ــرد: وس ــان ک ــدند. وی بی ــار ش گرفت
مرکــز  بــه  آنهــا  سرنشــینان  و  نقلیــه 
هــای  محــل  در  و  منتقــل  شهرســتان 

نجات سرنشینان 120 وسیله نقلیه 

گرفتار در توفان شن ریگان

ــس  ــدند. رئی ــکان داده ش ــوروزی اس ــکان ن اس
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ریــگان 
گفــت: امدادگــران در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــر  ــه دیگ ــانی ب ــداد رس ــال ام ــتان در ح شهرس

ــتند. وی  ــافران هس ــردم و مس م
افــزود: راکبــان ســه دســتگاه 
جــاده  از  کــه  موتورســیکلت 
منحــرف شــده بودنــد نیــز توســط 
نیروهــای امــدادی امــداد رســانی و 
بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند. 
ــراه  ــن هم ــدید ش ــان ش وزش توف
ــروز -  ــح ام ــا از صب ــا ریزگرده ب
ــتان  ــرق اس ــنبه - در ش ــه ش س
شــدن  بســته  باعــث  و  آغــاز 
مســیرهای ریــگان - چابهــار و 

ــس  ــد. رئی ــه ش ــن منطق ــدان در ای ــرج - زاه فه
شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان نیــز از آمادگــی 
مراکــز  و  ای  جــاده  اورژانــس  پایــگاه  ســه 

ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــی ب ــتی درمان بهداش
مــردم و مســافران خبــر داد و گفــت: ایــن مراکــز 
ــن  ــد. فردی ــرار دارن ــاش ق ــاده ب ــت آم در حال
حشــمتی بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 72 نفــر 

ــز  ــی مراک ــی راه ــکات تنفس ــل مش ــه دلی ب
بهداشــتی درمانــی شــده انــد. مرکــز شهرســتان 
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری شــرق کرمــان اســت.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــروز در  ــود و ام ــال ش ــه فع ــات در جامع ــل اختاف ــم گس ــد بگذاری نبای
ــی و  ــای سیاس ــن نیروه ــی بی ــدت مل ــه وح ــه ب ــتیم ک ــرایطی هس ش
مذهبــی نیــاز داریــم. دکتــر محمدمهــدی زاهــدی افــزود: نبایــد اختــاف 
ــل  ــارض و تقاب ــه تع ــی ب ــی داخل ــرات سیاس ــتمداران و تفک ــن سیاس بی
ــی  ــت سیاس ــد رقاب ــی بای ــع مل ــظ مناف ــدف حف ــا ه ــود و ب ــل ش تبدی
ــرات  ــه تفک ــن ک ــم ای ــه رغ ــس ب ــت: در مجل ــیم. وی گف ــته باش داش
ــه اختافــات  متفــاوت سیاســی وجــود دارد از تریبــون سیاســی نبایــد ب
دامــن زده و رقابــت بــه خصومــت تبدیــل شــود. وی بــا اشــاره بــه دیــدار 
اخیــر نماینــدگان مــردم در مجلــس دهــم بــا رهبــر معظــم انقــاب بیــان 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــر پــر محتــوا بــودن قوانیــن تاکیــد داشــتند 
و تصریــح کردنــد مجلــس بهتــر اســت بــر روی کیفیــت قوانیــن کار کنــد 

ــر کمیــت آن تمرکــز داشــته باشــد.  ــا ب ت
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجالــس نهــم و دهــم گفــت: در تصویــب 
ــت  ــود و در جه ــاظ ش ــی لح ــع مل ــد مناف ــری بای ــم گی ــن و تصمی قوانی
ــم  ــر معظ ــزود: رهب ــم. وی اف ــل نکنی ــخصی عم ــی و ش ــع جناح مناف
ــد  ــان کردن ــتند و بی ــور دانس ــی کش ــئله اصل ــاد را مس ــاب اقتص انق
تولیــد داخلــی تقویــت و بــه اشــتغال جوانــان اهمیــت داده شــود و نبایــد 

ــد.  ــه بزن ــد ضرب ــه تولی ــاق کاال ب ــم قاچ بگذاری
ــب  ــنی دو مذه ــیعه و س ــب، ش ــی و مذاه ــائل دین ــن مس ــزود: بی وی اف
ــم  ــی کــه دشــمن واحــد داری ــرادر هســتند و در حال ــا هــم ب اســام و ب
نبایــد بیــن خودمــان درگیــری شــود و بیــن شــیعه و ســنی گســل ایجــاد 
ــود.  ــرف ش ــه برط ــه و حکیمان ــای عالمان ــات در فض ــه اختاف ــم بلک کنی
ــرد:  ــان ک ــورای اســامی بی ــان و راور در مجلــس ش ــردم کرم ــده م نماین
نســل جــوان مــا انتظــارات خاصــی از نظــام و انقــاب دارد، نســل قدیــم 
ــار  ــوری رفت ــد ط ــری دارد و نبای ــر دیگ ــوده و تفک ــاب ب در دوران انق
ــل  ــن دو نس ــن ای ــل بی ــم و گس ــد کنی ــوان را ناامی ــل ج ــه نس ــم ک کنی
ایجــاد شــود. وی ادامــه داد: در جهــت خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی و 
اقــدام عمــل در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی یکســری ریــل گــذاری و قانــون 
گــذاری وجــود دارد کــه پــس از تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی در 

ــه آن پرداختــه مــی شــود.  مجلــس ب
ــائلی  ــه مس ــات ب ــوزش و تحقیق ــیون آم ــت: در کمیس ــدی گف ــر زاه دکت
ــاد  ــوی و ایج ــت معن ــان، مالکی ــش بنی ــاد دان ــا و اقتص ــرکت ه ــد ش مانن
ــر اســاس مهــارت فــارغ تحصیــان را دنبــال مــی کنیــم کــه  اشــتغال ب
ــه اقتصــاد مقاومتــی کمــک مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: مقــام  بســیار ب
معظــم رهبــری در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بیــان 
کردنــد مســائل فرهنگــی از اقتصــاد باالتــر اســت و احســاس مــی کنــم 
ولنــگاری در مســئله فرهنگــی وجــود دارد کــه خواســتار اهتمــام جــدی 

مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد. 
ــری در ســال هــای گذشــته  ــه رهب ــه ســخنان حکیمان ــر ب وی گفــت: اگ
توجــه مــی کردیــم همــان ابتــدا جلــوی تهاجــم فرهنگــی گرفتــه مــی 
ــده  ــد. نماین ــی آم ــان نم ــه می ــی ب ــگاری فرهنگ ــت از ولن ــد و صحب ش
ــای  ــوزه ه ــد در ح ــزود: بای ــم اف ــس ده ــان و راور در مجل ــردم کرم م
مختلــف کار کنیــم تــا ریــل گــذاری فرهنگــی براســاس فرهنــگ و ســبک 
ــور  ــی کش ــت فرهنگ ــود و حرک ــن ش ــی تدوی ــامی و ایران ــی اس زندگ
ــای  ــوزش و رفتاره ــت: آم ــم. وی گف ــم کنی ــل تنظی ــن ری ــاس ای را براس
ــا و  ــی رفتاره ــد برخ ــد و بای ــامی باش ــاق اس ــر اخ ــق ب ــد منطب ــا بای م
ناهنجــاری هــای اخاقــی را کنتــرل کنیــم. دکتــر زاهــدی اظهــار کــرد: 
ــوزه  ــه ح ــود هم ــه ش ــی گرفت ــگاری فرهنگ ــوی ولن ــه جل ــن ک ــرای ای ب
ــای  ــه ارگان ه ــس و هم ــت، مجل ــا، دول ــانه ه ــد و رس ــد کار کنن ــا بای ه
ــه  ــت ب ــه دس ــد هم ــد و بای ــش دارن ــی نق ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد.  ــم باش ــه حاک ــامی در جامع ــاق اس ــا اخ ــم ت ــر بدهی ــت همدیگ دس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 16 خــرداد مــاه جــاری در دیــدار رئیــس 
ــزوم حفــظ اقتــدار، هیبــت  ــر ل ــا تاکیــد ب و نماینــدگان مجلــس دهــم ب
ــات  ــه الزام ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــودن مجل ــور ب ــگاه در رأس ام و جای
ــت اهلل  ــرت آی ــد. حض ــاره کردن ــس اش ــوب در مجل ــذاری خ ــون گ قان
خامنــه ای همچنیــن در ادامــه بیانــات خــود، اولویــت هــای کاری مجلــس 
ــی،  ــای داخل ــت ه ــگ و سیاس ــی، فرهن ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه در عرص
ــوزه  ــا 9 ح ــان ب ــتان کرم ــمردند. اس ــی را برش ــن الملل ــه ای و بی منطق

ــت دارد. ــه مل ــده در خان ــی 10 نماین ــه اصل انتخابی
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ــتان  ــر شهرس ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ریــگان گفــت: سرنشــینان 120 وســیله نقلیه 
ــران  ــط امدادگ ــن توس ــان ش ــار در توف گرفت
در جــاده ترانزیــت ریــگان - چابهــار نجــات 

یافتنــد .
ــه  ــایل نقلی ــن وس ــزود: ای ــارف اف ــزاد ع به
ــافران و  ــا مس ــر آنه ــینان اکث ــه سرنش ک
گردشــگران نــوروزی بودنــد بــه دلیــل وزش 
ــار  ــگان - چابه ــیر ری ــن در مس ــان ش توف
ــایل  ــرد: وس ــان ک ــدند. وی بی ــار ش گرفت
مرکــز  بــه  آنهــا  سرنشــینان  و  نقلیــه 
هــای  محــل  در  و  منتقــل  شهرســتان 

نجات سرنشینان 120 وسیله نقلیه 

گرفتار در توفان شن ریگان

ــس  ــدند. رئی ــکان داده ش ــوروزی اس ــکان ن اس
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ریــگان 
گفــت: امدادگــران در محورهــای اصلــی و فرعــی 
ــر  ــه دیگ ــانی ب ــداد رس ــال ام ــتان در ح شهرس

ــتند. وی  ــافران هس ــردم و مس م
افــزود: راکبــان ســه دســتگاه 
جــاده  از  کــه  موتورســیکلت 
منحــرف شــده بودنــد نیــز توســط 
نیروهــای امــدادی امــداد رســانی و 
بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــدند. 
ــراه  ــن هم ــدید ش ــان ش وزش توف
ــروز -  ــح ام ــا از صب ــا ریزگرده ب
ــتان  ــرق اس ــنبه - در ش ــه ش س
شــدن  بســته  باعــث  و  آغــاز 
مســیرهای ریــگان - چابهــار و 

ــس  ــد. رئی ــه ش ــن منطق ــدان در ای ــرج - زاه فه
شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان نیــز از آمادگــی 
مراکــز  و  ای  جــاده  اورژانــس  پایــگاه  ســه 

ــه  ــانی ب ــات رس ــرای خدم ــی ب ــتی درمان بهداش
مــردم و مســافران خبــر داد و گفــت: ایــن مراکــز 
ــن  ــد. فردی ــرار دارن ــاش ق ــاده ب ــت آم در حال
حشــمتی بیــان کــرد: تاکنــون بیــش از 72 نفــر 

ــز  ــی مراک ــی راه ــکات تنفس ــل مش ــه دلی ب
بهداشــتی درمانــی شــده انــد. مرکــز شهرســتان 
ریــگان در 2۸5 کیلومتــری شــرق کرمــان اســت.
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مهنــدس حســن ســجادی دانشــجوی دکتــرای بخــش مکانیــک 
دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه، روز ســه شــنبه 2۸ اردیبهشــت 
ــی،  ــی و مهندس ــکده فن ــینایی دانش ــر س ــاالر دکت ــل ت ــاه 95 در مح م
ــوش  ــان مغش ــددی جری ــازی ع ــبیه س ــوان ش ــا عن ــود ب ــاله خ از رس
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــینی ذرات ب ــه نش ــی و ت ــل و جابجای ــط داخ محی
ــور  ــا حض ــن، ب ــبکه بولتزم ــه روش ش ــر پای ــدی RANS/LES ب هیبری
ــر  ــدی، دکت ــودرز احم ــر گ ــکا؛ دکت ــران و آمری ــته ای ــتادان برجس اس
محمــود یعقوبــی، دکتــر ســعید جعفــری، دکتــر ســید مســعود 
حســینی ســروری، دکتــر مازیــار ســلمان زاده و دکتــر ســید عبدالرضــا 

ــرد.  ــاع ک ــب دف ــان نس گنجعلیخ
دکتــر مازیــار ســلمانزاده راهنمــای ایــن رســاله، دکتــر گــودرز احمــدی 
و دکتــر ســعید جعفــری بــه عنــوان مشــاور همــراه ایــن رســاله بودنــد. 
ــا  ــید عبدالرض ــر س ــروری، دکت ــینی س ــعود حس ــید مس ــر س دکت
ــی  ــود یعقوب ــر محم ــی و دکت ــوان داوران داخل ــببه عن ــان نس گنجعلیخ
از بخــش مهندســی مکانیــک دانشــگاه شــیراز بــه عنــوان داور خارجــی 

ــد.  ایــن رســاله را قضــاوت کردن
پروفســور گــودرز احمــدی اســتاد مشــاور ایــن رســاله، اســتاد برجســته 
ــون  ــگاه کارکس ــا در دانش ــی هوافض ــک و مهندس ــی مکانی مهندس
آمریــکا و از برگزیــدگان دومیــن همایــش چهره هــای مانــدگار در ســال 

13۸1 در رشــته مهندســی مکانیــک اســت. 
پروفســور احمــدی تاکنــون بیــش از 400 مقالــه در ژورنال هــای 
ــی و  ــای مل ــددی را در کنفرانس ه ــاالت متع ــاب و مق ــف، دو کت مختل

ــت. ــرده اس ــر ک ــی منتش بین الملل
همچنیــن دکتــر محمــود یعقوبــی اســتاد داور خارجی)دانشــگاه شــیراز( 
ایــن رســاله از اســتادان بخــش مهندســی مکانیــک دانشــگاه شــیراز، 
 Iranian Journal of Science and( ســردبیر افتخــاری مجلــه علمــی
Technology Transaction of Mechanical Engineering( و مدیــر مســئول  
ــش  ــن همای ــدگان اولی ــران و از برگزی ــی ای ــوزش مهندس ــه آم فصلنام
چهره هــای مانــدگار در ســال 13۸0 در رشــته مهندســی مکانیــک اســت. 
دکتــر محمــود یعقوبــی مقــاالت متعــددی را در مجــات و کنفرانــس های 

پروفسور گودرز احمدی در دانشگاه شهید باهنر
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مهنــدس حســن ســجادی دانشــجوی دکتــرای بخــش مکانیــک 
دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه، روز ســه شــنبه 2۸ اردیبهشــت 
ــی،  ــی و مهندس ــکده فن ــینایی دانش ــر س ــاالر دکت ــل ت ــاه 95 در مح م
ــوش  ــان مغش ــددی جری ــازی ع ــبیه س ــوان ش ــا عن ــود ب ــاله خ از رس
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــینی ذرات ب ــه نش ــی و ت ــل و جابجای ــط داخ محی
ــور  ــا حض ــن، ب ــبکه بولتزم ــه روش ش ــر پای ــدی RANS/LES ب هیبری
ــر  ــدی، دکت ــودرز احم ــر گ ــکا؛ دکت ــران و آمری ــته ای ــتادان برجس اس
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ــم مقــام معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت،  قائ
ــود  ــت: کمب ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم درم
هفــت هــزار عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه 
همچنــان  کشــور  پزشــکی  علــوم  هــای 
ــری  ــد اکب ــر حمی ــود. دکت ــی ش ــاس م احس
ــای  ــگاه ه ــان دانش ــا و معاون ــاس روس در اج
علــوم پزشــکی منطقــه هشــت کشــور کــه بــه 
ــم برگــزار  میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ب
شــد، از پیگیــری رفــع ایــن کمبــود و برگــزاری 
ــای  ــه ه ــی هفت ــا آن ط ــط ب ــه ای مرتب جلس
ــا حضــور رئیــس جمهــوری خبــر داد.  آینــده ب
ــه  ــذب ک ــه ج ــم در جلس ــزود: امیدواری وی اف
بــا حضــور رئیــس جمهــوری برگــزار مــی شــود 
ــتر  ــه بیش ــذب هرچ ــرای ج ــای الزم ب مجوزه
اعضــای هیــات علمــی گرفتــه شــود. وی تاکیــد 
کــرد: مســئوالن دانشــگاه هــا براســاس مناطــق 
ــه  ــیم نقش ــا ترس ــت و ب ــوزه فعالی ــی ح آمایش
راه بهتــر از نیــروی انســانی خــود بهــره بگیرنــد 
ــا مدیریــت مناســب  و کاهــش بودجــه را نیــز ب
ــی  ــاون آموزش ــام مع ــم مق ــد. قائ ــران کنن جب
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 
ــه اجــرای موفــق طــرح تحــول نظــام  اشــاره ب

ســامت طــی ســه گام گفــت: گام چهــارم ایــن 
طــرح، آمــوزش و پژوهــش اســت و اگــر آموزش 
ــق  ــرح موف ــن ط ــم در ای ــی توانی ــد نم نباش
شــویم. وی بیــان کــرد: 10 منطقــه آموزشــی در 
طــرح آمایشــی نیــز تصویــب شــده و آمــوزش 
ــود.  ــی ش ــت م ــرح تقوی ــن ط ــش در ای و پژوه
ــی را  ــق آمایش ــن مناط ــدف از تعیی ــری ه اکب
ــا  ــگاه ه ــه ای دانش ــکات منطق ــناخت مش ش
ــانی  ــروی انس ــای نی ــت: نیازه ــرد و گف ــر ک ذک
ــز در  ــی نی ــای بوم ــهمیه ه ــتفاده از س و اس
ــود. وی  ــی ش ــی م ــی و عمل ــرح بررس ــن ط ای
ــم در  ــه ب ــت ب ــر بهداش ــفر وزی ــن از س همچنی
ــه  ــوری ب ــس جمه ــی رئی ــای آت ــفر روزه س
ــم  ــزود: امیدواری ــر داد و اف ــان خب ــتان کرم اس
ــکات  ــی مش ــم برخ ــر بتوانی ــور وزی ــا حض ب
منطقــه را پیگیــری و برطــرف کنیــم. وی خرمــا، 
ــت  ــات را از ظرفی ــازی و مرکب ــت خودروس صنع
ــت:  ــمرد و گف ــم برش ــتان ب ــم شهرس ــای مه ه
ــتی  ــز بایس ــم نی ــگاه ب ــای دانش ــت ه فعالی
براســاس ایــن ظرفیــت هــا انجــام شــود. قائــم 
مقــام معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت ادامــه 
ــوم  ــگاه عل ــای دانش ــته ه ــد رش داد: 50 درص

ــط و  ــت محی ــوزه بهداش ــم در ح ــکی ب پزش
ــر  ــن دانشــگاه بایســتی ب ــه ای اســت و ای حرف
ــت  ــوزه بهداش ــتر در ح ــاس و بیش ــن اس همی
فعالیــت کنــد و مــی توانــد از ایــن حیــث یکــی 
از دانشــگاه هــای برتــر باشــد. وی بــا اشــاره بــه 
ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: 
امیدواریــم گام هــای عملیاتــی تــا رســیدن بــه 

ــم.  ــعار برداری ــن ش ــداف ای اه
علــوم  هــای  دانشــگاه  معاونــان  و  روســا 
ــنجان،  ــت، رفس ــم، جیرف ــان، ب ــکی کرم پزش
زاهــدان، زابــل، ایرانشــهر و دانشــکده پزشــکی 
ــتند. ــور داش ــاس حض ــن اج ــیرجان در ای س
اســتان پهنــاور کرمــان بــا 23 شهرســتان چهار 
ــتان  ــکی دارد و شهرس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر  ــیر زی ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــای ب ه
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم هســتند.

ــان و  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مشــاور وزیــر بهداشــت گفــت: نــگاه مثبــت 
وزارتخانــه بــه دانشــگاه هــای علوم پزشــکی 
فرصتــی بــرای ایجــاد رشــته هــای متمرکز و 
مشــترک بیــن دانشــگاهی در منطقــه هشــت 

کشــور اســت. 
ــاس  ــت در اج ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش ــا و معاون روس
پزشــکی منطقــه هشــت کشــور در بــم 

افــزود: بــرای پیگیــری و تقویــت 
زیرســاخت هــای بهداشــتی و درمانــی 
جــدی  توجــه  نیازمنــد  منطقــه 
ــرد:  ــان ک ــتیم. وی بی ــه هس وزارتخان
ــای  ــان ه ــه آرم ــت ب ــرار اس ــر ق اگ

ــروم  ــق مح ــه مناط ــد ب ــیم بای ــاب برس انق
ــود.  ــی ش ــه اساس توج

وی خواســتار اتخــاذ راهکارهایــی بــرای تقویــت 
ــت:  ــد و گف ــا ش ــگاه ه ــی دانش ــجام درون انس
ــزی  ــه ری ــری و برنام ــده نگ ــا آین ــتی ب بایس
ــه  هــای بلندمــدت مســائل پیــش رو را متفکران
ــزی  ــه ری ــامت برنام ــوزه س ــی و در ح بررس

ــم. کنی
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
را  اقتصــادی  رشــد  و  اقتصــادی  تحــوالت 
ــرد  ــان ک ــی بی ــی آمایش ــث اصل ــی از مباح یک
ــه  ــم ک ــون ب ــی همچ ــد مناطق ــزود: بای و اف
آینــده اقتصــادی آنهــا در گــرو خــودرو و خرمــا 
ــد. وی  ــره ببرن ــا به ــت ه ــن ظرفی ــت از ای اس
ــوی  ــه از س ــده نگران ــه آین ــیم نقش ــر ترس ب

ــدرکاران  ــت ان ــا و دس ــگاه ه ــئوالن دانش مس
ــرد.  ــد ک ــامت تاکی ــوزه س ح

ــز در  ــم نی ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــات  ــی خدم ــای برخ ــه ارتق ــت ب ــن نشس ای
ــول  ــرح تح ــرای ط ــد از اج ــامت بع ــوزه س ح
نظــام ســامت اشــاره کــرد. اســداهلل گــردان بــا 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــه فعالی ــاره ب اش
ــه  ــدازی س ــیس و راه ان ــال 90، تاس ــم از س ب
ــا 14  دانشــکده پزشــکی، مامایــی و بهداشــت ب
ــای  ــت ه ــجو را از فعالی ــزار دانش ــته و یکه رش

ــمرد.  ــگاه برش ــوب دانش مطل
فضــای  مربــع  متــر  هــزار   17 ایجــاد  وی 
آموزشــی، کتابخانــه و آزمایشــگاه و شــش 
هــزار متــر مربــع فضــای خوابگاهــی را از 
جملــه امکانــات دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و 
کســب رتبــه هــای ممتــاز در المپیادهــا و ارائــه 

ــای  ــت ه ــر فعالی ــی را از دیگ ــه علم 70 مقال
ــن از  ــرد. وی همچنی ــوان ک ــگاه عن ــن دانش ای
کمبــود زیرســاخت هایــی همچــون بیمارســتان 
ــم  ــت: علیرغ ــر داد و گف ــتان خب ــرق اس در ش
افزایــش تعــداد تخــت هــای بیمارســتان 
پاســتور بــم از 96 بــه 250 تخــت امــا همچنــان 
ــرو  ــه روب ــی در منطق ــای زیربنای ــا کمبوده ب

ــتیم.  هس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم بیــان کرد: 
ــث  ــامت باع ــام س ــول نظ ــرح تح ط
ــی  ارتقــای خدمــات بهداشــتی و درمان
در منطقــه شــده اســت. وی ادامــه 
داد: تحــول عظیمــی در منطقــه شــکل 
ــر توســعه فضاهــای  گرفتــه و عــاوه ب
بلــوک زایمانــی، اســتقرار آی. ســی. یــو و 
ــک از  ــاختمان دی کلینی ــاح س ــس و افتت اورژان
ــوده  پیامدهــای طــرح تحــول نظــام ســامت ب
ــرت  ــک حض ــاح کلینی ــردان از افتت ــت. گ اس
ــن  ــر)ع( و همچنی ــی اصغ ــر)ع( و عل ــد باق محم
دســتگاه ســی. تــی. اســکن در هفتــه آینــده بــا 

ــر داد.  ــت خب ــر بهداش ــور وزی حض
علــوم  هــای  دانشــگاه  معاونــان  و  روســا 
ــنجان،  ــت، رفس ــم، جیرف ــان، ب ــکی کرم پزش
زاهــدان، زابــل، ایرانشــهر و دانشــکده پزشــکی 

ــد.   ــور دارن ــاس حض ــن اج ــیرجان در ای س
اســتان پهنــاور کرمــان بــا 23 شهرســتان چهار 
ــتان  ــکی دارد و شهرس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر  ــیر زی ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــای ب ه
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم هســتند. 

کمبود هفت هزار عضو هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ایجاد رشته های بین دانشگاهی در حوزه پزشکی

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــم مقــام معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت،  قائ
ــود  ــت: کمب ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم درم
هفــت هــزار عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه 
همچنــان  کشــور  پزشــکی  علــوم  هــای 
ــری  ــد اکب ــر حمی ــود. دکت ــی ش ــاس م احس
ــای  ــگاه ه ــان دانش ــا و معاون ــاس روس در اج
علــوم پزشــکی منطقــه هشــت کشــور کــه بــه 
ــم برگــزار  میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ب
شــد، از پیگیــری رفــع ایــن کمبــود و برگــزاری 
ــای  ــه ه ــی هفت ــا آن ط ــط ب ــه ای مرتب جلس
ــا حضــور رئیــس جمهــوری خبــر داد.  آینــده ب
ــه  ــذب ک ــه ج ــم در جلس ــزود: امیدواری وی اف
بــا حضــور رئیــس جمهــوری برگــزار مــی شــود 
ــتر  ــه بیش ــذب هرچ ــرای ج ــای الزم ب مجوزه
اعضــای هیــات علمــی گرفتــه شــود. وی تاکیــد 
کــرد: مســئوالن دانشــگاه هــا براســاس مناطــق 
ــه  ــیم نقش ــا ترس ــت و ب ــوزه فعالی ــی ح آمایش
راه بهتــر از نیــروی انســانی خــود بهــره بگیرنــد 
ــا مدیریــت مناســب  و کاهــش بودجــه را نیــز ب
ــی  ــاون آموزش ــام مع ــم مق ــد. قائ ــران کنن جب
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 
ــه اجــرای موفــق طــرح تحــول نظــام  اشــاره ب

ســامت طــی ســه گام گفــت: گام چهــارم ایــن 
طــرح، آمــوزش و پژوهــش اســت و اگــر آموزش 
ــق  ــرح موف ــن ط ــم در ای ــی توانی ــد نم نباش
شــویم. وی بیــان کــرد: 10 منطقــه آموزشــی در 
طــرح آمایشــی نیــز تصویــب شــده و آمــوزش 
ــود.  ــی ش ــت م ــرح تقوی ــن ط ــش در ای و پژوه
ــی را  ــق آمایش ــن مناط ــدف از تعیی ــری ه اکب
ــا  ــگاه ه ــه ای دانش ــکات منطق ــناخت مش ش
ــانی  ــروی انس ــای نی ــت: نیازه ــرد و گف ــر ک ذک
ــز در  ــی نی ــای بوم ــهمیه ه ــتفاده از س و اس
ــود. وی  ــی ش ــی م ــی و عمل ــرح بررس ــن ط ای
ــم در  ــه ب ــت ب ــر بهداش ــفر وزی ــن از س همچنی
ــه  ــوری ب ــس جمه ــی رئی ــای آت ــفر روزه س
ــم  ــزود: امیدواری ــر داد و اف ــان خب ــتان کرم اس
ــکات  ــی مش ــم برخ ــر بتوانی ــور وزی ــا حض ب
منطقــه را پیگیــری و برطــرف کنیــم. وی خرمــا، 
ــت  ــات را از ظرفی ــازی و مرکب ــت خودروس صنع
ــت:  ــمرد و گف ــم برش ــتان ب ــم شهرس ــای مه ه
ــتی  ــز بایس ــم نی ــگاه ب ــای دانش ــت ه فعالی
براســاس ایــن ظرفیــت هــا انجــام شــود. قائــم 
مقــام معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت ادامــه 
ــوم  ــگاه عل ــای دانش ــته ه ــد رش داد: 50 درص

ــط و  ــت محی ــوزه بهداش ــم در ح ــکی ب پزش
ــر  ــن دانشــگاه بایســتی ب ــه ای اســت و ای حرف
ــت  ــوزه بهداش ــتر در ح ــاس و بیش ــن اس همی
فعالیــت کنــد و مــی توانــد از ایــن حیــث یکــی 
از دانشــگاه هــای برتــر باشــد. وی بــا اشــاره بــه 
ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: 
امیدواریــم گام هــای عملیاتــی تــا رســیدن بــه 

ــم.  ــعار برداری ــن ش ــداف ای اه
علــوم  هــای  دانشــگاه  معاونــان  و  روســا 
ــنجان،  ــت، رفس ــم، جیرف ــان، ب ــکی کرم پزش
زاهــدان، زابــل، ایرانشــهر و دانشــکده پزشــکی 
ــتند. ــور داش ــاس حض ــن اج ــیرجان در ای س
اســتان پهنــاور کرمــان بــا 23 شهرســتان چهار 
ــتان  ــکی دارد و شهرس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر  ــیر زی ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــای ب ه
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم هســتند.

ــان و  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مشــاور وزیــر بهداشــت گفــت: نــگاه مثبــت 
وزارتخانــه بــه دانشــگاه هــای علوم پزشــکی 
فرصتــی بــرای ایجــاد رشــته هــای متمرکز و 
مشــترک بیــن دانشــگاهی در منطقــه هشــت 

کشــور اســت. 
ــاس  ــت در اج ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش ــا و معاون روس
پزشــکی منطقــه هشــت کشــور در بــم 

افــزود: بــرای پیگیــری و تقویــت 
زیرســاخت هــای بهداشــتی و درمانــی 
جــدی  توجــه  نیازمنــد  منطقــه 
ــرد:  ــان ک ــتیم. وی بی ــه هس وزارتخان
ــای  ــان ه ــه آرم ــت ب ــرار اس ــر ق اگ

ــروم  ــق مح ــه مناط ــد ب ــیم بای ــاب برس انق
ــود.  ــی ش ــه اساس توج

وی خواســتار اتخــاذ راهکارهایــی بــرای تقویــت 
ــت:  ــد و گف ــا ش ــگاه ه ــی دانش ــجام درون انس
ــزی  ــه ری ــری و برنام ــده نگ ــا آین ــتی ب بایس
ــه  هــای بلندمــدت مســائل پیــش رو را متفکران
ــزی  ــه ری ــامت برنام ــوزه س ــی و در ح بررس

ــم. کنی
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
را  اقتصــادی  رشــد  و  اقتصــادی  تحــوالت 
ــرد  ــان ک ــی بی ــی آمایش ــث اصل ــی از مباح یک
ــه  ــم ک ــون ب ــی همچ ــد مناطق ــزود: بای و اف
آینــده اقتصــادی آنهــا در گــرو خــودرو و خرمــا 
ــد. وی  ــره ببرن ــا به ــت ه ــن ظرفی ــت از ای اس
ــوی  ــه از س ــده نگران ــه آین ــیم نقش ــر ترس ب

ــدرکاران  ــت ان ــا و دس ــگاه ه ــئوالن دانش مس
ــرد.  ــد ک ــامت تاکی ــوزه س ح

ــز در  ــم نی ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــات  ــی خدم ــای برخ ــه ارتق ــت ب ــن نشس ای
ــول  ــرح تح ــرای ط ــد از اج ــامت بع ــوزه س ح
نظــام ســامت اشــاره کــرد. اســداهلل گــردان بــا 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــه فعالی ــاره ب اش
ــه  ــدازی س ــیس و راه ان ــال 90، تاس ــم از س ب
ــا 14  دانشــکده پزشــکی، مامایــی و بهداشــت ب
ــای  ــت ه ــجو را از فعالی ــزار دانش ــته و یکه رش

ــمرد.  ــگاه برش ــوب دانش مطل
فضــای  مربــع  متــر  هــزار   17 ایجــاد  وی 
آموزشــی، کتابخانــه و آزمایشــگاه و شــش 
هــزار متــر مربــع فضــای خوابگاهــی را از 
جملــه امکانــات دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و 
کســب رتبــه هــای ممتــاز در المپیادهــا و ارائــه 

ــای  ــت ه ــر فعالی ــی را از دیگ ــه علم 70 مقال
ــن از  ــرد. وی همچنی ــوان ک ــگاه عن ــن دانش ای
کمبــود زیرســاخت هایــی همچــون بیمارســتان 
ــم  ــت: علیرغ ــر داد و گف ــتان خب ــرق اس در ش
افزایــش تعــداد تخــت هــای بیمارســتان 
پاســتور بــم از 96 بــه 250 تخــت امــا همچنــان 
ــرو  ــه روب ــی در منطق ــای زیربنای ــا کمبوده ب

ــتیم.  هس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم بیــان کرد: 
ــث  ــامت باع ــام س ــول نظ ــرح تح ط
ــی  ارتقــای خدمــات بهداشــتی و درمان
در منطقــه شــده اســت. وی ادامــه 
داد: تحــول عظیمــی در منطقــه شــکل 
ــر توســعه فضاهــای  گرفتــه و عــاوه ب
بلــوک زایمانــی، اســتقرار آی. ســی. یــو و 
ــک از  ــاختمان دی کلینی ــاح س ــس و افتت اورژان
ــوده  پیامدهــای طــرح تحــول نظــام ســامت ب
ــرت  ــک حض ــاح کلینی ــردان از افتت ــت. گ اس
ــن  ــر)ع( و همچنی ــی اصغ ــر)ع( و عل ــد باق محم
دســتگاه ســی. تــی. اســکن در هفتــه آینــده بــا 

ــر داد.  ــت خب ــر بهداش ــور وزی حض
علــوم  هــای  دانشــگاه  معاونــان  و  روســا 
ــنجان،  ــت، رفس ــم، جیرف ــان، ب ــکی کرم پزش
زاهــدان، زابــل، ایرانشــهر و دانشــکده پزشــکی 

ــد.   ــور دارن ــاس حض ــن اج ــیرجان در ای س
اســتان پهنــاور کرمــان بــا 23 شهرســتان چهار 
ــتان  ــکی دارد و شهرس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر  ــیر زی ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــای ب ه
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم هســتند. 

کمبود هفت هزار عضو هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ایجاد رشته های بین دانشگاهی در حوزه پزشکی

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــم مقــام معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت،  قائ
ــود  ــت: کمب ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم درم
هفــت هــزار عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه 
همچنــان  کشــور  پزشــکی  علــوم  هــای 
ــری  ــد اکب ــر حمی ــود. دکت ــی ش ــاس م احس
ــای  ــگاه ه ــان دانش ــا و معاون ــاس روس در اج
علــوم پزشــکی منطقــه هشــت کشــور کــه بــه 
ــم برگــزار  میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ب
شــد، از پیگیــری رفــع ایــن کمبــود و برگــزاری 
ــای  ــه ه ــی هفت ــا آن ط ــط ب ــه ای مرتب جلس
ــا حضــور رئیــس جمهــوری خبــر داد.  آینــده ب
ــه  ــذب ک ــه ج ــم در جلس ــزود: امیدواری وی اف
بــا حضــور رئیــس جمهــوری برگــزار مــی شــود 
ــتر  ــه بیش ــذب هرچ ــرای ج ــای الزم ب مجوزه
اعضــای هیــات علمــی گرفتــه شــود. وی تاکیــد 
کــرد: مســئوالن دانشــگاه هــا براســاس مناطــق 
ــه  ــیم نقش ــا ترس ــت و ب ــوزه فعالی ــی ح آمایش
راه بهتــر از نیــروی انســانی خــود بهــره بگیرنــد 
ــا مدیریــت مناســب  و کاهــش بودجــه را نیــز ب
ــی  ــاون آموزش ــام مع ــم مق ــد. قائ ــران کنن جب
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 
ــه اجــرای موفــق طــرح تحــول نظــام  اشــاره ب

ســامت طــی ســه گام گفــت: گام چهــارم ایــن 
طــرح، آمــوزش و پژوهــش اســت و اگــر آموزش 
ــق  ــرح موف ــن ط ــم در ای ــی توانی ــد نم نباش
شــویم. وی بیــان کــرد: 10 منطقــه آموزشــی در 
طــرح آمایشــی نیــز تصویــب شــده و آمــوزش 
ــود.  ــی ش ــت م ــرح تقوی ــن ط ــش در ای و پژوه
ــی را  ــق آمایش ــن مناط ــدف از تعیی ــری ه اکب
ــا  ــگاه ه ــه ای دانش ــکات منطق ــناخت مش ش
ــانی  ــروی انس ــای نی ــت: نیازه ــرد و گف ــر ک ذک
ــز در  ــی نی ــای بوم ــهمیه ه ــتفاده از س و اس
ــود. وی  ــی ش ــی م ــی و عمل ــرح بررس ــن ط ای
ــم در  ــه ب ــت ب ــر بهداش ــفر وزی ــن از س همچنی
ــه  ــوری ب ــس جمه ــی رئی ــای آت ــفر روزه س
ــم  ــزود: امیدواری ــر داد و اف ــان خب ــتان کرم اس
ــکات  ــی مش ــم برخ ــر بتوانی ــور وزی ــا حض ب
منطقــه را پیگیــری و برطــرف کنیــم. وی خرمــا، 
ــت  ــات را از ظرفی ــازی و مرکب ــت خودروس صنع
ــت:  ــمرد و گف ــم برش ــتان ب ــم شهرس ــای مه ه
ــتی  ــز بایس ــم نی ــگاه ب ــای دانش ــت ه فعالی
براســاس ایــن ظرفیــت هــا انجــام شــود. قائــم 
مقــام معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت ادامــه 
ــوم  ــگاه عل ــای دانش ــته ه ــد رش داد: 50 درص

ــط و  ــت محی ــوزه بهداش ــم در ح ــکی ب پزش
ــر  ــن دانشــگاه بایســتی ب ــه ای اســت و ای حرف
ــت  ــوزه بهداش ــتر در ح ــاس و بیش ــن اس همی
فعالیــت کنــد و مــی توانــد از ایــن حیــث یکــی 
از دانشــگاه هــای برتــر باشــد. وی بــا اشــاره بــه 
ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل گفــت: 
امیدواریــم گام هــای عملیاتــی تــا رســیدن بــه 

ــم.  ــعار برداری ــن ش ــداف ای اه
علــوم  هــای  دانشــگاه  معاونــان  و  روســا 
ــنجان،  ــت، رفس ــم، جیرف ــان، ب ــکی کرم پزش
زاهــدان، زابــل، ایرانشــهر و دانشــکده پزشــکی 
ــتند. ــور داش ــاس حض ــن اج ــیرجان در ای س
اســتان پهنــاور کرمــان بــا 23 شهرســتان چهار 
ــتان  ــکی دارد و شهرس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر  ــیر زی ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــای ب ه
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم هســتند.

ــان و  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
مشــاور وزیــر بهداشــت گفــت: نــگاه مثبــت 
وزارتخانــه بــه دانشــگاه هــای علوم پزشــکی 
فرصتــی بــرای ایجــاد رشــته هــای متمرکز و 
مشــترک بیــن دانشــگاهی در منطقــه هشــت 

کشــور اســت. 
ــاس  ــت در اج ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــوم  ــای عل ــگاه ه ــان دانش ــا و معاون روس
پزشــکی منطقــه هشــت کشــور در بــم 

افــزود: بــرای پیگیــری و تقویــت 
زیرســاخت هــای بهداشــتی و درمانــی 
جــدی  توجــه  نیازمنــد  منطقــه 
ــرد:  ــان ک ــتیم. وی بی ــه هس وزارتخان
ــای  ــان ه ــه آرم ــت ب ــرار اس ــر ق اگ

ــروم  ــق مح ــه مناط ــد ب ــیم بای ــاب برس انق
ــود.  ــی ش ــه اساس توج

وی خواســتار اتخــاذ راهکارهایــی بــرای تقویــت 
ــت:  ــد و گف ــا ش ــگاه ه ــی دانش ــجام درون انس
ــزی  ــه ری ــری و برنام ــده نگ ــا آین ــتی ب بایس
ــه  هــای بلندمــدت مســائل پیــش رو را متفکران
ــزی  ــه ری ــامت برنام ــوزه س ــی و در ح بررس

ــم. کنی
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
را  اقتصــادی  رشــد  و  اقتصــادی  تحــوالت 
ــرد  ــان ک ــی بی ــی آمایش ــث اصل ــی از مباح یک
ــه  ــم ک ــون ب ــی همچ ــد مناطق ــزود: بای و اف
آینــده اقتصــادی آنهــا در گــرو خــودرو و خرمــا 
ــد. وی  ــره ببرن ــا به ــت ه ــن ظرفی ــت از ای اس
ــوی  ــه از س ــده نگران ــه آین ــیم نقش ــر ترس ب

ــدرکاران  ــت ان ــا و دس ــگاه ه ــئوالن دانش مس
ــرد.  ــد ک ــامت تاکی ــوزه س ح

ــز در  ــم نی ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــات  ــی خدم ــای برخ ــه ارتق ــت ب ــن نشس ای
ــول  ــرح تح ــرای ط ــد از اج ــامت بع ــوزه س ح
نظــام ســامت اشــاره کــرد. اســداهلل گــردان بــا 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــه فعالی ــاره ب اش
ــه  ــدازی س ــیس و راه ان ــال 90، تاس ــم از س ب
ــا 14  دانشــکده پزشــکی، مامایــی و بهداشــت ب
ــای  ــت ه ــجو را از فعالی ــزار دانش ــته و یکه رش

ــمرد.  ــگاه برش ــوب دانش مطل
فضــای  مربــع  متــر  هــزار   17 ایجــاد  وی 
آموزشــی، کتابخانــه و آزمایشــگاه و شــش 
هــزار متــر مربــع فضــای خوابگاهــی را از 
جملــه امکانــات دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم و 
کســب رتبــه هــای ممتــاز در المپیادهــا و ارائــه 

ــای  ــت ه ــر فعالی ــی را از دیگ ــه علم 70 مقال
ــن از  ــرد. وی همچنی ــوان ک ــگاه عن ــن دانش ای
کمبــود زیرســاخت هایــی همچــون بیمارســتان 
ــم  ــت: علیرغ ــر داد و گف ــتان خب ــرق اس در ش
افزایــش تعــداد تخــت هــای بیمارســتان 
پاســتور بــم از 96 بــه 250 تخــت امــا همچنــان 
ــرو  ــه روب ــی در منطق ــای زیربنای ــا کمبوده ب

ــتیم.  هس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم بیــان کرد: 
ــث  ــامت باع ــام س ــول نظ ــرح تح ط
ــی  ارتقــای خدمــات بهداشــتی و درمان
در منطقــه شــده اســت. وی ادامــه 
داد: تحــول عظیمــی در منطقــه شــکل 
ــر توســعه فضاهــای  گرفتــه و عــاوه ب
بلــوک زایمانــی، اســتقرار آی. ســی. یــو و 
ــک از  ــاختمان دی کلینی ــاح س ــس و افتت اورژان
ــوده  پیامدهــای طــرح تحــول نظــام ســامت ب
ــرت  ــک حض ــاح کلینی ــردان از افتت ــت. گ اس
ــن  ــر)ع( و همچنی ــی اصغ ــر)ع( و عل ــد باق محم
دســتگاه ســی. تــی. اســکن در هفتــه آینــده بــا 

ــر داد.  ــت خب ــر بهداش ــور وزی حض
علــوم  هــای  دانشــگاه  معاونــان  و  روســا 
ــنجان،  ــت، رفس ــم، جیرف ــان، ب ــکی کرم پزش
زاهــدان، زابــل، ایرانشــهر و دانشــکده پزشــکی 

ــد.   ــور دارن ــاس حض ــن اج ــیرجان در ای س
اســتان پهنــاور کرمــان بــا 23 شهرســتان چهار 
ــتان  ــکی دارد و شهرس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــر  ــیر زی ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــای ب ه
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم هســتند. 

کمبود هفت هزار عضو هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

ایجاد رشته های بین دانشگاهی در حوزه پزشکی
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــئول نمایندگ مس
ــگران  ــردم و گردش ــهداد از م ــان در ش ــتان کرم ــگری اس و گردش
خواســت بــدون هماهنگــی بــا میــراث فرهنگــی و بیــش از 2 کیلومتــر 
وارد عمــق کلــوت هــا نشــوند. حجــت ابراهیمــی زاده افــزود: مناطــق 
و بخــش هــای مختلــف لــوت در ســه ســطح ســبز، نارنجــی و قرمــز 
تعریــف شــده انــد و براســاس ایــن طبقــه بنــدی کــه در بخــش هــای 
مختلــف مدیریتــی اســتان نیــز مصــوب شــده اســت، رفــت و آمــد 
گردشــگران بصــورت عــادی در محــدوده ســبز کــه حریــم 2 کیلومتــر 
از جــاده شــهداد - نهبنــدان محســوب مــی شــود، انجــام مــی شــود. 
ــگران  ــد گردش ــت و آم ــه رف ــت ک ــن اس ــور ای ــرد: منظ ــان ک وی بی
بایــد در محــدوده 2 کیلومتــری حاشــیه جــاده انجــام شــود و کســانی 
ــتی  ــد بایس ــفر کنن ــدوده س ــن مح ــارج از ای ــد خ ــد دارن ــه قص ک
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــا اداره کل می ــی الزم را ب هماهنگ
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد. وی گف ــام دهن ــتان انج ــگری اس و گردش
ــی وارد  ــدون هماهنگ ــدگان ب ــه بازدیدکنن ــتیم ک ــواردی داش ــه م ک
عمــق کلــوت هــای شــهداد و بــه علــت گــم کــردن مســیر، در کویــر 
ــم  ــی خواهی ــگران م ــوروزی و گردش ــافران ن ــدند از مس ــار ش گرفت
ــر وارد  ــش از 2 کیلومت ــی بی ــراث فرهنگ ــا می ــی ب ــدون هماهنگ ب
ــافران و  ــرد: مس ــار ک ــی زاده اظه ــوند. ابراهیم ــا نش ــوت ه ــق کل عم
ــن  ــه ای ــن ب ــهداد‹ از رفت ــان ش ــدم بری ــه ›گن ــدگان منطق بازدیدکنن
ــب  ــه داد: ش ــد. وی ادام ــودداری کنن ــی خ ــدون هماهنگ ــه ب منطق
گذشــته در کیلومتــر 60 محــور شــهداد - نهبنــدان بــه علــت توفــان 
شــن بــا ســرعت ۸0 کیلومتــر بــر ســاعت، دیــد افقــی بــه کمتــر از 
2 متــر کاهــش پیــدا کــرد و درنتیجــه گروهــی از بازدیدکننــدگان در 
کلــوت هــا گرفتــار شــدند. وی گفــت: خوشــبختانه مســافرانی کــه در 
ایــن کلــوت هــا گرفتــار شــده بودنــد بــا همــکاری بــه موقــع هــال 
احمــر پیــدا و بــه اســتراحتگاه هــا و محــل اســکان مســافران منتقــل 
شــدند. ابراهیمــی زاده افــزود: در مجمــوع 37 نفــر در قالــب 2 گــروه 
بازدیــد کننــده در توفــان شــب گذشــته شــهداد زمیــن گیــر شــده 
بودنــد. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر مشــکلی نداریــم و اوضــاع به 
حالــت عــادی برگشــته اســت. دشــت یــا کویــر لــوت دشــتی بیابانــی 
ــتان  ــرقی شهرس ــمال ش ــران و در ش ــرقی ای ــوب ش ــه جن در منطق
کرمــان قــرار دارد و بیســت و پنجمیــن بیابــان بــزرگ جهــان و یکــی 
ــر  ــاحت کوی ــت. مس ــی دنیاس ــوارض بیابان ــن ع ــگفت انگیزتری از ش
لــوت 170 هــزار کیلومتــر مربــع مــی باشــد کــه معــادل 10 درصــد از 
خــاک کشــور را در برگرفتــه اســت و حــدود ۸0 درصــد از مســاحت 
کویــر لــوت در اســتان کرمــان واقــع شــده اســت. بزرگتریــن ناحیــه 
جمعیتــی بیابــان لــوت، منطقــه شــهداد اســت کــه کلــوت هــای آن 
)عارضــه هــای طبیعــی کــه از دل خــاک بیــرون آمــده انــد( در جهــان 
شــهرت فــراوان دارد.  بخــش شــهداد تــا کرمــان 95 کیلومتــر فاصلــه 

دارد.
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــئول نمایندگ مس
ــگران  ــردم و گردش ــهداد از م ــان در ش ــتان کرم ــگری اس و گردش
خواســت بــدون هماهنگــی بــا میــراث فرهنگــی و بیــش از 2 کیلومتــر 
وارد عمــق کلــوت هــا نشــوند. حجــت ابراهیمــی زاده افــزود: مناطــق 
و بخــش هــای مختلــف لــوت در ســه ســطح ســبز، نارنجــی و قرمــز 
تعریــف شــده انــد و براســاس ایــن طبقــه بنــدی کــه در بخــش هــای 
مختلــف مدیریتــی اســتان نیــز مصــوب شــده اســت، رفــت و آمــد 
گردشــگران بصــورت عــادی در محــدوده ســبز کــه حریــم 2 کیلومتــر 
از جــاده شــهداد - نهبنــدان محســوب مــی شــود، انجــام مــی شــود. 
ــگران  ــد گردش ــت و آم ــه رف ــت ک ــن اس ــور ای ــرد: منظ ــان ک وی بی
بایــد در محــدوده 2 کیلومتــری حاشــیه جــاده انجــام شــود و کســانی 
ــتی  ــد بایس ــفر کنن ــدوده س ــن مح ــارج از ای ــد خ ــد دارن ــه قص ک
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــا اداره کل می ــی الزم را ب هماهنگ
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد. وی گف ــام دهن ــتان انج ــگری اس و گردش
ــی وارد  ــدون هماهنگ ــدگان ب ــه بازدیدکنن ــتیم ک ــواردی داش ــه م ک
عمــق کلــوت هــای شــهداد و بــه علــت گــم کــردن مســیر، در کویــر 
ــم  ــی خواهی ــگران م ــوروزی و گردش ــافران ن ــدند از مس ــار ش گرفت
ــر وارد  ــش از 2 کیلومت ــی بی ــراث فرهنگ ــا می ــی ب ــدون هماهنگ ب
ــافران و  ــرد: مس ــار ک ــی زاده اظه ــوند. ابراهیم ــا نش ــوت ه ــق کل عم
ــن  ــه ای ــن ب ــهداد‹ از رفت ــان ش ــدم بری ــه ›گن ــدگان منطق بازدیدکنن
ــب  ــه داد: ش ــد. وی ادام ــودداری کنن ــی خ ــدون هماهنگ ــه ب منطق
گذشــته در کیلومتــر 60 محــور شــهداد - نهبنــدان بــه علــت توفــان 
شــن بــا ســرعت ۸0 کیلومتــر بــر ســاعت، دیــد افقــی بــه کمتــر از 
2 متــر کاهــش پیــدا کــرد و درنتیجــه گروهــی از بازدیدکننــدگان در 
کلــوت هــا گرفتــار شــدند. وی گفــت: خوشــبختانه مســافرانی کــه در 
ایــن کلــوت هــا گرفتــار شــده بودنــد بــا همــکاری بــه موقــع هــال 
احمــر پیــدا و بــه اســتراحتگاه هــا و محــل اســکان مســافران منتقــل 
شــدند. ابراهیمــی زاده افــزود: در مجمــوع 37 نفــر در قالــب 2 گــروه 
بازدیــد کننــده در توفــان شــب گذشــته شــهداد زمیــن گیــر شــده 
بودنــد. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر مشــکلی نداریــم و اوضــاع به 
حالــت عــادی برگشــته اســت. دشــت یــا کویــر لــوت دشــتی بیابانــی 
ــتان  ــرقی شهرس ــمال ش ــران و در ش ــرقی ای ــوب ش ــه جن در منطق
کرمــان قــرار دارد و بیســت و پنجمیــن بیابــان بــزرگ جهــان و یکــی 
ــر  ــاحت کوی ــت. مس ــی دنیاس ــوارض بیابان ــن ع ــگفت انگیزتری از ش
لــوت 170 هــزار کیلومتــر مربــع مــی باشــد کــه معــادل 10 درصــد از 
خــاک کشــور را در برگرفتــه اســت و حــدود ۸0 درصــد از مســاحت 
کویــر لــوت در اســتان کرمــان واقــع شــده اســت. بزرگتریــن ناحیــه 
جمعیتــی بیابــان لــوت، منطقــه شــهداد اســت کــه کلــوت هــای آن 
)عارضــه هــای طبیعــی کــه از دل خــاک بیــرون آمــده انــد( در جهــان 
شــهرت فــراوان دارد.  بخــش شــهداد تــا کرمــان 95 کیلومتــر فاصلــه 
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــئول نمایندگ مس
ــگران  ــردم و گردش ــهداد از م ــان در ش ــتان کرم ــگری اس و گردش
خواســت بــدون هماهنگــی بــا میــراث فرهنگــی و بیــش از 2 کیلومتــر 
وارد عمــق کلــوت هــا نشــوند. حجــت ابراهیمــی زاده افــزود: مناطــق 
و بخــش هــای مختلــف لــوت در ســه ســطح ســبز، نارنجــی و قرمــز 
تعریــف شــده انــد و براســاس ایــن طبقــه بنــدی کــه در بخــش هــای 
مختلــف مدیریتــی اســتان نیــز مصــوب شــده اســت، رفــت و آمــد 
گردشــگران بصــورت عــادی در محــدوده ســبز کــه حریــم 2 کیلومتــر 
از جــاده شــهداد - نهبنــدان محســوب مــی شــود، انجــام مــی شــود. 
ــگران  ــد گردش ــت و آم ــه رف ــت ک ــن اس ــور ای ــرد: منظ ــان ک وی بی
بایــد در محــدوده 2 کیلومتــری حاشــیه جــاده انجــام شــود و کســانی 
ــتی  ــد بایس ــفر کنن ــدوده س ــن مح ــارج از ای ــد خ ــد دارن ــه قص ک
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــا اداره کل می ــی الزم را ب هماهنگ
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد. وی گف ــام دهن ــتان انج ــگری اس و گردش
ــی وارد  ــدون هماهنگ ــدگان ب ــه بازدیدکنن ــتیم ک ــواردی داش ــه م ک
عمــق کلــوت هــای شــهداد و بــه علــت گــم کــردن مســیر، در کویــر 
ــم  ــی خواهی ــگران م ــوروزی و گردش ــافران ن ــدند از مس ــار ش گرفت
ــر وارد  ــش از 2 کیلومت ــی بی ــراث فرهنگ ــا می ــی ب ــدون هماهنگ ب
ــافران و  ــرد: مس ــار ک ــی زاده اظه ــوند. ابراهیم ــا نش ــوت ه ــق کل عم
ــن  ــه ای ــن ب ــهداد‹ از رفت ــان ش ــدم بری ــه ›گن ــدگان منطق بازدیدکنن
ــب  ــه داد: ش ــد. وی ادام ــودداری کنن ــی خ ــدون هماهنگ ــه ب منطق
گذشــته در کیلومتــر 60 محــور شــهداد - نهبنــدان بــه علــت توفــان 
شــن بــا ســرعت ۸0 کیلومتــر بــر ســاعت، دیــد افقــی بــه کمتــر از 
2 متــر کاهــش پیــدا کــرد و درنتیجــه گروهــی از بازدیدکننــدگان در 
کلــوت هــا گرفتــار شــدند. وی گفــت: خوشــبختانه مســافرانی کــه در 
ایــن کلــوت هــا گرفتــار شــده بودنــد بــا همــکاری بــه موقــع هــال 
احمــر پیــدا و بــه اســتراحتگاه هــا و محــل اســکان مســافران منتقــل 
شــدند. ابراهیمــی زاده افــزود: در مجمــوع 37 نفــر در قالــب 2 گــروه 
بازدیــد کننــده در توفــان شــب گذشــته شــهداد زمیــن گیــر شــده 
بودنــد. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر مشــکلی نداریــم و اوضــاع به 
حالــت عــادی برگشــته اســت. دشــت یــا کویــر لــوت دشــتی بیابانــی 
ــتان  ــرقی شهرس ــمال ش ــران و در ش ــرقی ای ــوب ش ــه جن در منطق
کرمــان قــرار دارد و بیســت و پنجمیــن بیابــان بــزرگ جهــان و یکــی 
ــر  ــاحت کوی ــت. مس ــی دنیاس ــوارض بیابان ــن ع ــگفت انگیزتری از ش
لــوت 170 هــزار کیلومتــر مربــع مــی باشــد کــه معــادل 10 درصــد از 
خــاک کشــور را در برگرفتــه اســت و حــدود ۸0 درصــد از مســاحت 
کویــر لــوت در اســتان کرمــان واقــع شــده اســت. بزرگتریــن ناحیــه 
جمعیتــی بیابــان لــوت، منطقــه شــهداد اســت کــه کلــوت هــای آن 
)عارضــه هــای طبیعــی کــه از دل خــاک بیــرون آمــده انــد( در جهــان 
شــهرت فــراوان دارد.  بخــش شــهداد تــا کرمــان 95 کیلومتــر فاصلــه 
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ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــئول نمایندگ مس
ــگران  ــردم و گردش ــهداد از م ــان در ش ــتان کرم ــگری اس و گردش
خواســت بــدون هماهنگــی بــا میــراث فرهنگــی و بیــش از 2 کیلومتــر 
وارد عمــق کلــوت هــا نشــوند. حجــت ابراهیمــی زاده افــزود: مناطــق 
و بخــش هــای مختلــف لــوت در ســه ســطح ســبز، نارنجــی و قرمــز 
تعریــف شــده انــد و براســاس ایــن طبقــه بنــدی کــه در بخــش هــای 
مختلــف مدیریتــی اســتان نیــز مصــوب شــده اســت، رفــت و آمــد 
گردشــگران بصــورت عــادی در محــدوده ســبز کــه حریــم 2 کیلومتــر 
از جــاده شــهداد - نهبنــدان محســوب مــی شــود، انجــام مــی شــود. 
ــگران  ــد گردش ــت و آم ــه رف ــت ک ــن اس ــور ای ــرد: منظ ــان ک وی بی
بایــد در محــدوده 2 کیلومتــری حاشــیه جــاده انجــام شــود و کســانی 
ــتی  ــد بایس ــفر کنن ــدوده س ــن مح ــارج از ای ــد خ ــد دارن ــه قص ک
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــا اداره کل می ــی الزم را ب هماهنگ
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــد. وی گف ــام دهن ــتان انج ــگری اس و گردش
ــی وارد  ــدون هماهنگ ــدگان ب ــه بازدیدکنن ــتیم ک ــواردی داش ــه م ک
عمــق کلــوت هــای شــهداد و بــه علــت گــم کــردن مســیر، در کویــر 
ــم  ــی خواهی ــگران م ــوروزی و گردش ــافران ن ــدند از مس ــار ش گرفت
ــر وارد  ــش از 2 کیلومت ــی بی ــراث فرهنگ ــا می ــی ب ــدون هماهنگ ب
ــافران و  ــرد: مس ــار ک ــی زاده اظه ــوند. ابراهیم ــا نش ــوت ه ــق کل عم
ــن  ــه ای ــن ب ــهداد‹ از رفت ــان ش ــدم بری ــه ›گن ــدگان منطق بازدیدکنن
ــب  ــه داد: ش ــد. وی ادام ــودداری کنن ــی خ ــدون هماهنگ ــه ب منطق
گذشــته در کیلومتــر 60 محــور شــهداد - نهبنــدان بــه علــت توفــان 
شــن بــا ســرعت ۸0 کیلومتــر بــر ســاعت، دیــد افقــی بــه کمتــر از 
2 متــر کاهــش پیــدا کــرد و درنتیجــه گروهــی از بازدیدکننــدگان در 
کلــوت هــا گرفتــار شــدند. وی گفــت: خوشــبختانه مســافرانی کــه در 
ایــن کلــوت هــا گرفتــار شــده بودنــد بــا همــکاری بــه موقــع هــال 
احمــر پیــدا و بــه اســتراحتگاه هــا و محــل اســکان مســافران منتقــل 
شــدند. ابراهیمــی زاده افــزود: در مجمــوع 37 نفــر در قالــب 2 گــروه 
بازدیــد کننــده در توفــان شــب گذشــته شــهداد زمیــن گیــر شــده 
بودنــد. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر مشــکلی نداریــم و اوضــاع به 
حالــت عــادی برگشــته اســت. دشــت یــا کویــر لــوت دشــتی بیابانــی 
ــتان  ــرقی شهرس ــمال ش ــران و در ش ــرقی ای ــوب ش ــه جن در منطق
کرمــان قــرار دارد و بیســت و پنجمیــن بیابــان بــزرگ جهــان و یکــی 
ــر  ــاحت کوی ــت. مس ــی دنیاس ــوارض بیابان ــن ع ــگفت انگیزتری از ش
لــوت 170 هــزار کیلومتــر مربــع مــی باشــد کــه معــادل 10 درصــد از 
خــاک کشــور را در برگرفتــه اســت و حــدود ۸0 درصــد از مســاحت 
کویــر لــوت در اســتان کرمــان واقــع شــده اســت. بزرگتریــن ناحیــه 
جمعیتــی بیابــان لــوت، منطقــه شــهداد اســت کــه کلــوت هــای آن 
)عارضــه هــای طبیعــی کــه از دل خــاک بیــرون آمــده انــد( در جهــان 
شــهرت فــراوان دارد.  بخــش شــهداد تــا کرمــان 95 کیلومتــر فاصلــه 
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ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: از ابتــدای نوروز 
امســال تاکنــون بیــش از ۸00 هزار مســافر نــوروزی 
و گردشــگر داخلــی و خارجــی بــه اســتان کرمــان 

وارد شــدند. 
ــافر و  ــداد مس ــن تع ــزود: ای ــی اف ــود وفای محم
گردشــگر از اســتان هــای مختلــف کشــور از جمله 
ــان  ــان، آذربایج ــران، اصفه ــوی، ته ــان رض خراس
ــی  ــورهای خارج ــی کش ــن برخ ــی و همچنی غرب
ــرده  ــفر ک ــتان س ــن اس ــه ای ــگری ب ــرای گردش ب

ــد.  ان
ــه  ــان ورودی ب وی بیــان کــرد: 40 درصــد از میهمان
اســتان کرمــان در هتــل هــا، مهمانســراها، مدارس 
ــت  ــان اقام ــتان کرم ــی اس ــن اقامت ــایر اماک و س
کردنــد. دبیــر ســتاد خدمــات ســفر اســتان کرمان 
گفــت: اقامــت مســافران و گردشــگران نــوروزی در 
ــش از  ــون بی ــال تاکن ــوروز امس ــان ن ــتان کرم اس
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  20 درصــد نســبت ب

افزایــش یافتــه اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 60 
ــه اســتان  ــه ب درصــد مســافران و گردشــگرانی ک
ــار  ــی و آث ــن تاریخ ــد از اماک ــفر کردن ــان س کرم
باســتانی اســتان در شهرســتان هــای مختلــف نیز 

دیــدن کــرده انــد. 
وفایــی گفــت: بیشــترین بازدیــد مربــوط بــه مکان 
ــه  ــوده ک ــان ب ــتان کرم ــی اس ــار تاریخ ــا و آث ه
ثبــت جهانــی شــده انــد از جملــه بــاغ شــاهزاده 
ــد و  ــره ای میمن ــتای صخ ــم و روس ــان، ارگ ب ماه
ــهداد، ارگ  ــای ش ــوت ه ــان، کل ــام گنجعلیخ حم
ــتقبال  ــورد اس ــز م ــاد نی ــح آب ــاغ فت ــن و ب رای

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــدگان ق بازدیدکنن
ــان  ــتی جه ــه خش ــن خان ــه داد: بزرگتری وی ادام
)خانــه حــاج آقــا علــی( در شهرســتان رفســنجان 
و یکــی از بهتریــن آثــار تاریخــی مربــوط بــه بیــش 
از 200 ســال قبــل نیــز امســال بطــور چشــمگیری 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــگران ق ــد گردش ــورد بازدی م
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی

ــتان ــگری اس گردش
کرمــان گفــت: مرمــت ایــن اثــر تاریخــی از 
تابســتان ســال گذشــته آغاز شــد و فــاز اول آن در 
نــوروز امســال بــه بهــره بــرداری رســید و فازهــای 
بعــدی آن تــا شــهریور امســال بــه بهــره بــرداری 

خواهــد رســید.
ــا 23 شهرســتان بیــش   اســتان پهنــاور کرمــان ب
ــن  ــه از ای ــی دارد ک ــر تاریخ ــزار اث ــت ه از هف
تعــداد حــدود 700 اثــر ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ 
ــتای  ــان و روس ــاهزاده ماه ــاغ ش ــم، ب ــی ب تاریخ

ــتند.  ــی هس ــت جهان ــد ثب ــره ای میمن صخ
ــدد از  ــی متع ــار تاریخ ــر آث ــاوه ب ــتان ع ــن اس ای
محورهــای گردشــگری و مناطــق جــذاب و دیدنــی 
بــرای مســافران نــوروزی و گردشــگران برخــوردار 

اســت.
 براســاس اعــام ســتاد اســکان آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان تعــداد خانوارهــای پذیــرش شــده 
ــوروزی  ــات ن ــروع تعطی ــن اســتان از ش در ای
ــش از 40  ــته بی ــال گذش ــه س ــبت ب ــون نس تاکن
درصــد افزایــش داشــته و تــا امــروز - پنجشــنبه - 
حــدود 17 هــزار خانــوار در مدارس اســتان اســکان 

یافتــه انــد.
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ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: از ابتــدای نوروز 
امســال تاکنــون بیــش از ۸00 هزار مســافر نــوروزی 
و گردشــگر داخلــی و خارجــی بــه اســتان کرمــان 

وارد شــدند. 
ــافر و  ــداد مس ــن تع ــزود: ای ــی اف ــود وفای محم
گردشــگر از اســتان هــای مختلــف کشــور از جمله 
ــان  ــان، آذربایج ــران، اصفه ــوی، ته ــان رض خراس
ــی  ــورهای خارج ــی کش ــن برخ ــی و همچنی غرب
ــرده  ــفر ک ــتان س ــن اس ــه ای ــگری ب ــرای گردش ب

ــد.  ان
ــه  ــان ورودی ب وی بیــان کــرد: 40 درصــد از میهمان
اســتان کرمــان در هتــل هــا، مهمانســراها، مدارس 
ــت  ــان اقام ــتان کرم ــی اس ــن اقامت ــایر اماک و س
کردنــد. دبیــر ســتاد خدمــات ســفر اســتان کرمان 
گفــت: اقامــت مســافران و گردشــگران نــوروزی در 
ــش از  ــون بی ــال تاکن ــوروز امس ــان ن ــتان کرم اس
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  20 درصــد نســبت ب

افزایــش یافتــه اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 60 
ــه اســتان  ــه ب درصــد مســافران و گردشــگرانی ک
ــار  ــی و آث ــن تاریخ ــد از اماک ــفر کردن ــان س کرم
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ــافر و  ــداد مس ــن تع ــزود: ای ــی اف ــود وفای محم
گردشــگر از اســتان هــای مختلــف کشــور از جمله 
ــان  ــان، آذربایج ــران، اصفه ــوی، ته ــان رض خراس
ــی  ــورهای خارج ــی کش ــن برخ ــی و همچنی غرب
ــرده  ــفر ک ــتان س ــن اس ــه ای ــگری ب ــرای گردش ب

ــد.  ان
ــه  ــان ورودی ب وی بیــان کــرد: 40 درصــد از میهمان
اســتان کرمــان در هتــل هــا، مهمانســراها، مدارس 
ــت  ــان اقام ــتان کرم ــی اس ــن اقامت ــایر اماک و س
کردنــد. دبیــر ســتاد خدمــات ســفر اســتان کرمان 
گفــت: اقامــت مســافران و گردشــگران نــوروزی در 
ــش از  ــون بی ــال تاکن ــوروز امس ــان ن ــتان کرم اس
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  20 درصــد نســبت ب

افزایــش یافتــه اســت. وی اظهــار کــرد: بیــش از 60 
ــه اســتان  ــه ب درصــد مســافران و گردشــگرانی ک
ــار  ــی و آث ــن تاریخ ــد از اماک ــفر کردن ــان س کرم
باســتانی اســتان در شهرســتان هــای مختلــف نیز 

دیــدن کــرده انــد. 
وفایــی گفــت: بیشــترین بازدیــد مربــوط بــه مکان 
ــه  ــوده ک ــان ب ــتان کرم ــی اس ــار تاریخ ــا و آث ه
ثبــت جهانــی شــده انــد از جملــه بــاغ شــاهزاده 
ــد و  ــره ای میمن ــتای صخ ــم و روس ــان، ارگ ب ماه
ــهداد، ارگ  ــای ش ــوت ه ــان، کل ــام گنجعلیخ حم
ــتقبال  ــورد اس ــز م ــاد نی ــح آب ــاغ فت ــن و ب رای

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــدگان ق بازدیدکنن
ــان  ــتی جه ــه خش ــن خان ــه داد: بزرگتری وی ادام
)خانــه حــاج آقــا علــی( در شهرســتان رفســنجان 
و یکــی از بهتریــن آثــار تاریخــی مربــوط بــه بیــش 
از 200 ســال قبــل نیــز امســال بطــور چشــمگیری 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــگران ق ــد گردش ــورد بازدی م
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی

ــتان ــگری اس گردش
کرمــان گفــت: مرمــت ایــن اثــر تاریخــی از 
تابســتان ســال گذشــته آغاز شــد و فــاز اول آن در 
نــوروز امســال بــه بهــره بــرداری رســید و فازهــای 
بعــدی آن تــا شــهریور امســال بــه بهــره بــرداری 

خواهــد رســید.
ــا 23 شهرســتان بیــش   اســتان پهنــاور کرمــان ب
ــن  ــه از ای ــی دارد ک ــر تاریخ ــزار اث ــت ه از هف
تعــداد حــدود 700 اثــر ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ 
ــتای  ــان و روس ــاهزاده ماه ــاغ ش ــم، ب ــی ب تاریخ

ــتند.  ــی هس ــت جهان ــد ثب ــره ای میمن صخ
ــدد از  ــی متع ــار تاریخ ــر آث ــاوه ب ــتان ع ــن اس ای
محورهــای گردشــگری و مناطــق جــذاب و دیدنــی 
بــرای مســافران نــوروزی و گردشــگران برخــوردار 

اســت.
 براســاس اعــام ســتاد اســکان آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان تعــداد خانوارهــای پذیــرش شــده 
ــوروزی  ــات ن ــروع تعطی ــن اســتان از ش در ای
ــش از 40  ــته بی ــال گذش ــه س ــبت ب ــون نس تاکن
درصــد افزایــش داشــته و تــا امــروز - پنجشــنبه - 
حــدود 17 هــزار خانــوار در مدارس اســتان اســکان 

یافتــه انــد.
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ــتای  ــان و روس ــاهزاده ماه ــاغ ش ــم، ب ــی ب تاریخ

ــتند.  ــی هس ــت جهان ــد ثب ــره ای میمن صخ
ــدد از  ــی متع ــار تاریخ ــر آث ــاوه ب ــتان ع ــن اس ای
محورهــای گردشــگری و مناطــق جــذاب و دیدنــی 
بــرای مســافران نــوروزی و گردشــگران برخــوردار 

اســت.
 براســاس اعــام ســتاد اســکان آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان تعــداد خانوارهــای پذیــرش شــده 
ــوروزی  ــات ن ــروع تعطی ــن اســتان از ش در ای
ــش از 40  ــته بی ــال گذش ــه س ــبت ب ــون نس تاکن
درصــد افزایــش داشــته و تــا امــروز - پنجشــنبه - 
حــدود 17 هــزار خانــوار در مدارس اســتان اســکان 

یافتــه انــد.

800 هزار گردشگر
  درکرمان
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ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: از ابتــدای نوروز 
امســال تاکنــون بیــش از ۸00 هزار مســافر نــوروزی 
و گردشــگر داخلــی و خارجــی بــه اســتان کرمــان 

وارد شــدند. 
ــافر و  ــداد مس ــن تع ــزود: ای ــی اف ــود وفای محم
گردشــگر از اســتان هــای مختلــف کشــور از جمله 
ــان  ــان، آذربایج ــران، اصفه ــوی، ته ــان رض خراس
ــی  ــورهای خارج ــی کش ــن برخ ــی و همچنی غرب
ــرده  ــفر ک ــتان س ــن اس ــه ای ــگری ب ــرای گردش ب

ــد.  ان
ــه  ــان ورودی ب وی بیــان کــرد: 40 درصــد از میهمان
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تعــداد حــدود 700 اثــر ثبــت ملــی و ســه اثــر ارگ 
ــتای  ــان و روس ــاهزاده ماه ــاغ ش ــم، ب ــی ب تاریخ

ــتند.  ــی هس ــت جهان ــد ثب ــره ای میمن صخ
ــدد از  ــی متع ــار تاریخ ــر آث ــاوه ب ــتان ع ــن اس ای
محورهــای گردشــگری و مناطــق جــذاب و دیدنــی 
بــرای مســافران نــوروزی و گردشــگران برخــوردار 
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 براســاس اعــام ســتاد اســکان آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان تعــداد خانوارهــای پذیــرش شــده 
ــوروزی  ــات ن ــروع تعطی ــن اســتان از ش در ای
ــش از 40  ــته بی ــال گذش ــه س ــبت ب ــون نس تاکن
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ابراهیــم جعفــری، وزیــر خارجــه عــراق، بــا 
ــوب  ــه در چارچ ــی ک ــه تاش های ــاره ب اش
خدشــه دار کــردن نیروهــای مردمــی عراق 
در جریــان اســت، گفــت: برخــی چهره هــای 
منافــق بــه دنبــال خدشــه وارد کــردن بــه 

وجهــه نیروهــای مردمــی هســتند. 
حشدالشــعبی  فلســفه  افــزود:  وی 
ــاس  ــر اس ــی( ب ــیج مردم ــای بس )نیروه
اصــول اخاقــی عالــی اســت و آن هــا 
آمــاده جانفشــانی و فــداکاری بــرای عــراق 

هســتند.
ــا  ــا ب ــر خارجــه عــراق تاکیــد کــرد: م وزی
ــت  ــی موافق ــن الملل ــاف بی ــارکت ائت مش

بــه  کــه  ایــن  شــرط  بــه  کرده ایــم 
مــواردی کــه مــا بــه شــورای امنیــت ارائــه 
ــت:  ــری گف ــد. جعف ــد باش ــم، پایبن داده ای
ــی و  ــی و اروپای ــاران آمریکای ــا مستش م
ــوع  ــر ن ــم و از ه ــی داری ــاوران ایران مش
ــورد  ــراق را م ــت ع ــه حاکمی ــکاری ک هم
ــم.  ــتقبال می کنی ــد اس ــرار ده ــه ق توج
ــه در  ــی ک ــوری هنگام ــر کش ــزود: ه وی اف
ــورهای  ــرد از کش ــرار گی ــر ق ــرض خط مع

ــد.  ــک می کنن ــت کم ــر درخواس دیگ
وزیــر خارجــه عــراق دربــاره نقــش ســردار 
ــدس  ــپاه ق ــده س ــلیمانی، فرمان ــم س قاس
ــدردان  ــراق ق ــرد: ع ــان ک ــز بی ــران، نی ای

ــت.  ــلیمانی اس ــم س ــردار قاس ــش س نق
ــرم  ــدگاه محت ــه دی ــت ک ــاوری اس وی مش

ــت.  ــانی اس ــاده جانفش دارد و آم
ــام  ــز اع ــعودی ها نی ــا س ــط ب ــاره رواب درب
کــرد: مــا بــه دنبــال تیرگــی روابــط 
بــا ســعودی ها نیســتیم، امــا در عیــن 
ــدی  ــه اح ــتیم ک ــن هس ــف ای ــال مخال ح

ــد ــه دار کن ــا را خدش ــت م حاکمی

ــن  ــه ای ــن ب ــفیر چی ــفر س ــیه س ــم در حاش ــدار ب ــک، فرمان ــا اش ــدس رض مهن
شهرســتان گفــت: زمینــه تولیــد قطعــات خــودرو در بــم بــا توجــه بــه توســعه 
ــت. وی  ــده اس ــم ش ــی فراه ــای چین ــرکت ه ــک ش ــه کم ــور ب ــط دو کش رواب
ــه  ــز ک ــن نی ــران و چی ــن ای ــده بی ــا ش ــای امض ــه ه ــم نام ــرد: تفاه ــار ک اظه
مرتبــط بــا شــهر بــم هســتند بــا حضــور ســفیر ایــن کشــور در بــم ســریع تــر 
ــدود  ــم را ح ــد ب ــودرو در ارگ جدی ــاالنه خ ــد س ــوند. وی تولی ــی ش ــی م اجرای
ــر اســاس افــق 1404 ایــن رقــم بایــد  70 هــزار دســتگاه بیــان کــرد و گفــت: ب
ــم را  ــه 500 هــزار خــودرو در ســال افزایــش پیــدا کنــد. اشــک، ارگ قدیــم ب ب
مرکــز ثقــل گردشــگری اســتان کرمــان و شــرق کشــور دانســت و تصریــح کــرد: 
ســفر پانــگ ســن بــه بــم موجــب جــذب هرچــه بیشــتر گردشــگران چینــی در 
ایــن منطقــه مــی شــود.  کارخانجــات خودروســازی چــری، لیفــان و جــک ســه 
کارخانــه معتبــر چینــی بــه کمــک شــرکت هــای ایرانــی در ارگ جدیــد بــم در 

حــال فعالیــت هســتند.

عراق، قدردان
 سردار سلیمانی است

دانش خودروسازی در بم، بومی می شود
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در جریــان اســت، گفــت: برخــی چهره هــای 
منافــق بــه دنبــال خدشــه وارد کــردن بــه 
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ــی و  ــی و اروپای ــاران آمریکای ــا مستش م
ــوع  ــر ن ــم و از ه ــی داری ــاوران ایران مش
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ــم.  ــتقبال می کنی ــد اس ــرار ده ــه ق توج
ــه در  ــی ک ــوری هنگام ــر کش ــزود: ه وی اف
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ــد ــه دار کن ــا را خدش ــت م حاکمی

ــن  ــه ای ــن ب ــفیر چی ــفر س ــیه س ــم در حاش ــدار ب ــک، فرمان ــا اش ــدس رض مهن
شهرســتان گفــت: زمینــه تولیــد قطعــات خــودرو در بــم بــا توجــه بــه توســعه 
ــت. وی  ــده اس ــم ش ــی فراه ــای چین ــرکت ه ــک ش ــه کم ــور ب ــط دو کش رواب
ــه  ــز ک ــن نی ــران و چی ــن ای ــده بی ــا ش ــای امض ــه ه ــم نام ــرد: تفاه ــار ک اظه
مرتبــط بــا شــهر بــم هســتند بــا حضــور ســفیر ایــن کشــور در بــم ســریع تــر 
ــدود  ــم را ح ــد ب ــودرو در ارگ جدی ــاالنه خ ــد س ــوند. وی تولی ــی ش ــی م اجرای
ــر اســاس افــق 1404 ایــن رقــم بایــد  70 هــزار دســتگاه بیــان کــرد و گفــت: ب
ــم را  ــه 500 هــزار خــودرو در ســال افزایــش پیــدا کنــد. اشــک، ارگ قدیــم ب ب
مرکــز ثقــل گردشــگری اســتان کرمــان و شــرق کشــور دانســت و تصریــح کــرد: 
ســفر پانــگ ســن بــه بــم موجــب جــذب هرچــه بیشــتر گردشــگران چینــی در 
ایــن منطقــه مــی شــود.  کارخانجــات خودروســازی چــری، لیفــان و جــک ســه 
کارخانــه معتبــر چینــی بــه کمــک شــرکت هــای ایرانــی در ارگ جدیــد بــم در 

حــال فعالیــت هســتند.
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ابراهیــم جعفــری، وزیــر خارجــه عــراق، بــا 
ــوب  ــه در چارچ ــی ک ــه تاش های ــاره ب اش
خدشــه دار کــردن نیروهــای مردمــی عراق 
در جریــان اســت، گفــت: برخــی چهره هــای 
منافــق بــه دنبــال خدشــه وارد کــردن بــه 

وجهــه نیروهــای مردمــی هســتند. 
حشدالشــعبی  فلســفه  افــزود:  وی 
ــاس  ــر اس ــی( ب ــیج مردم ــای بس )نیروه
اصــول اخاقــی عالــی اســت و آن هــا 
آمــاده جانفشــانی و فــداکاری بــرای عــراق 

هســتند.
ــا  ــا ب ــر خارجــه عــراق تاکیــد کــرد: م وزی
ــت  ــی موافق ــن الملل ــاف بی ــارکت ائت مش

بــه  کــه  ایــن  شــرط  بــه  کرده ایــم 
مــواردی کــه مــا بــه شــورای امنیــت ارائــه 
ــت:  ــری گف ــد. جعف ــد باش ــم، پایبن داده ای
ــی و  ــی و اروپای ــاران آمریکای ــا مستش م
ــوع  ــر ن ــم و از ه ــی داری ــاوران ایران مش
ــورد  ــراق را م ــت ع ــه حاکمی ــکاری ک هم
ــم.  ــتقبال می کنی ــد اس ــرار ده ــه ق توج
ــه در  ــی ک ــوری هنگام ــر کش ــزود: ه وی اف
ــورهای  ــرد از کش ــرار گی ــر ق ــرض خط مع

ــد.  ــک می کنن ــت کم ــر درخواس دیگ
وزیــر خارجــه عــراق دربــاره نقــش ســردار 
ــدس  ــپاه ق ــده س ــلیمانی، فرمان ــم س قاس
ــدردان  ــراق ق ــرد: ع ــان ک ــز بی ــران، نی ای

ــت.  ــلیمانی اس ــم س ــردار قاس ــش س نق
ــرم  ــدگاه محت ــه دی ــت ک ــاوری اس وی مش

ــت.  ــانی اس ــاده جانفش دارد و آم
ــام  ــز اع ــعودی ها نی ــا س ــط ب ــاره رواب درب
کــرد: مــا بــه دنبــال تیرگــی روابــط 
بــا ســعودی ها نیســتیم، امــا در عیــن 
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ــن  ــه ای ــن ب ــفیر چی ــفر س ــیه س ــم در حاش ــدار ب ــک، فرمان ــا اش ــدس رض مهن
شهرســتان گفــت: زمینــه تولیــد قطعــات خــودرو در بــم بــا توجــه بــه توســعه 
ــت. وی  ــده اس ــم ش ــی فراه ــای چین ــرکت ه ــک ش ــه کم ــور ب ــط دو کش رواب
ــه  ــز ک ــن نی ــران و چی ــن ای ــده بی ــا ش ــای امض ــه ه ــم نام ــرد: تفاه ــار ک اظه
مرتبــط بــا شــهر بــم هســتند بــا حضــور ســفیر ایــن کشــور در بــم ســریع تــر 
ــدود  ــم را ح ــد ب ــودرو در ارگ جدی ــاالنه خ ــد س ــوند. وی تولی ــی ش ــی م اجرای
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ــم را  ــه 500 هــزار خــودرو در ســال افزایــش پیــدا کنــد. اشــک، ارگ قدیــم ب ب
مرکــز ثقــل گردشــگری اســتان کرمــان و شــرق کشــور دانســت و تصریــح کــرد: 
ســفر پانــگ ســن بــه بــم موجــب جــذب هرچــه بیشــتر گردشــگران چینــی در 
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تبدیــل اســتان کرمــان بــه قطب کشــاورزی 
ــب  ــه قط ــی از جمل ــی و صنعت ــواد معدن و م
ــم  ــه شش ــای برنام ــازی از محوره خودروس
توســعه کشــور در ایــن اســتان اســت. 
ــد  ــان بازدی ــه در جری ــان ک ــتاندار کرم اس
ــم  ــد ب ــژه اقتصــادی ارگ جدی از منطقــه وی
ــا حضــور  ــع تولیــد ب در نشســت رفــع موان
خودروســازان منطقــه ســخن می گفــت، 
ــود  ــده وج ــان دهن ــر نش ــن ام ــزود : ای اف
زیرســاخت های خــوب در منطقــه بــرای 

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــعه صنع توس
ــاره  ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــدس علیرض  مهن
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تامیــن  بــه 
ایجــاد قطــب خــودرو بعــد از خودروســازان 
ــرد:  ــام ک ــان، اع ــتان کرم ــی در اس دولت
اشــتغال  می توانــد  خــودرو  صنعــت 
پایــداری بــرای 20 هــزار نفــر در ایــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.    وی ب ــاد کن ــه ایج منطق
ــزوم رفــع مشــکات ســرمایه در گــردش،  ل
ــکاری  ــه بی ــی و بیم ــوق گمرک ــات، حق مالی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت: از هی ــران ، گف کارگ
ــط  ــازی توس ــودرو س ــت خ ــت از صنع حمای
بــم  شهرســتان  در  خصوصــی   بخــش 
ــع  ــن رف ــرد .  او همچنی ــم ک ــغ نخواهی دری
ــادی  ــعه اقتص ــتاب توس ــا را در ش تحریم ه
ــه ای  ــت: و قف ــت و گف ــر دانس ــور موث کش
ــود  ــه وج ــودرو ب ــروش خ ــوزه ف ــه در ح ک
ــری  ــی تدبی ــل ب ــاید حاص ــه ش ــده ک آم

ــد  ــًا دوام نخواه ــت، طبع ــوده اس ــده ای ب ع
ــق  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــت و ت داش
خریــد و فــروش خــودرو در کشــور خواهیــم 

ــود. ب
 قائــم مقــام مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
ــن  ــز در ای ــم نی ــد ب ــادی ارگ جدی اقتص
نشســت گفــت : 40 واحــد اقتصــادی در 
ــم ثبــت شــده  ــد ب ــژه ارگ جدی منطقــه وی
ــر  ــا غی ــال ی ــه فع ــًا نیم ــه بعض ــت ک اس
فعــال هســتند. حمیدرضــا مزینالــی کرمــان 
ــودرو و  ــان خ ــودرو، رای ــران خ ــور، مدی موت
ــال در  ــرکت های فع ــه را از ش ــوه محرک ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــه اع ــن منطق ای
ــا  ــه ب ــرکت ها در مقایس ــن ش ــت ای فعالی
ــه  ــه ب ــا توج ــت وب ــمگیر اس ــال چش پارس
تولیــد 40 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 
ــال 93  ــتگاه در س ــزار و 200 دس 92 و ۸7 ه
ــرای امســال حداقــل تولیــد  پیــش بینــی ب
100 هــزار دســتگاه خــودرو اســت. وی 
افــزود : بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ، ســهم 
ــوده و پیــش  ــر ب اشــتغال پارســال 7۸00 نف
ــه  ــال در منطق ــرای امس ــتغال ب ــی اش بین
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد حــدود 10 هــزار 
ــا اشــاره  نفــر بصــورت مســتقیم اســت. او ب
بــه گــردش مالــی در منطقــه گفــت: گمــرک 
بــم جــزء 10 گمــرگ نخســت کشــور از نظــر 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــی و فعالی ــردش مال گ
ــی  ــد : تمام ــی یادآورش ــا مزینال   حمیدرض

شــرایط بــرای توســعه فعالیت خودروســازی 
و جــذب ســرمایه گذار فراهــم اســت تــا بــا 
ــط در ایــن  کمــک دیگــر دســتگاه های ذیرب
ــوم  ــب س ــوان قط ــه عن ــم ب ــه بتوانی منطق
ــناخته  ــور ش ــازی در کش ــت خودروس صنع
ــت  ــن نشس ــز ای ــم نی ــدار ب ــویم. فرمان ش
ــزار  ــال 10 ه ــرداد امس ــان م ــا پای ــت: ت گف
ــازی و  ــای خودروس ــر در کارخانه ه و 300 نف
جنبــی مشــغول بــه کار بــوده انــد.   مهنــدس 
ــع  ــا وض ــفانه ب ــزود : متاس ــک اف ــا اش رض
ــای  ــوالت، کارخانه ه ــروش محص ــود ف رک
ــد.  ــده ان ــکل ش ــار مش ــازی دچ خودروس
ــده  ــکل عم ــه مش ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  کارخانه هــای 
ــن  ــکات اداری بی ــت: مش ــد گف ارگ جدی
ــی  ــور مالیات ــد ام ــا و ادارات مانن کارخانه ه
و گمــرک بوجــود آمــده کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــی باش ــش خصوص ــرف بخ ــکل از ط مش
ــکل  ــن مش ــردش را دومی ــرمایه در گ او س
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــا دانس ــن کارخانه ه ای
بانک هــا مشــکل  بــا کمــک  می تــوان 
ــالن های  ــعه س ــردش و توس ــرمایه در گ س
ــدس  ــرد. مهن ــهیل ک ــد را تس ــط تولی خ
ــکات  ــوم مش ــکل س ــزود: مش ــک اف اش
کارگــری اســت و بــا رکــودی کــه در فــروش 
ــران  ــاعات کار کارگ ــتیم س ــوالت داش محص
ــکل  ــا مش ــا ب ــه آنه ــت و بیم ــل یاف تقلی

ــد. ــرو ش روب

کرمان، قطب تولید خودرو در کشور می شود
استاندار کرمان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
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تبدیــل اســتان کرمــان بــه قطب کشــاورزی 
ــب  ــه قط ــی از جمل ــی و صنعت ــواد معدن و م
ــم  ــه شش ــای برنام ــازی از محوره خودروس
توســعه کشــور در ایــن اســتان اســت. 
ــد  ــان بازدی ــه در جری ــان ک ــتاندار کرم اس
ــم  ــد ب ــژه اقتصــادی ارگ جدی از منطقــه وی
ــا حضــور  ــع تولیــد ب در نشســت رفــع موان
خودروســازان منطقــه ســخن می گفــت، 
ــود  ــده وج ــان دهن ــر نش ــن ام ــزود : ای اف
زیرســاخت های خــوب در منطقــه بــرای 

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــعه صنع توس
ــاره  ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــدس علیرض  مهن
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تامیــن  بــه 
ایجــاد قطــب خــودرو بعــد از خودروســازان 
ــرد:  ــام ک ــان، اع ــتان کرم ــی در اس دولت
اشــتغال  می توانــد  خــودرو  صنعــت 
پایــداری بــرای 20 هــزار نفــر در ایــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.    وی ب ــاد کن ــه ایج منطق
ــزوم رفــع مشــکات ســرمایه در گــردش،  ل
ــکاری  ــه بی ــی و بیم ــوق گمرک ــات، حق مالی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت: از هی ــران ، گف کارگ
ــط  ــازی توس ــودرو س ــت خ ــت از صنع حمای
بــم  شهرســتان  در  خصوصــی   بخــش 
ــع  ــن رف ــرد .  او همچنی ــم ک ــغ نخواهی دری
ــادی  ــعه اقتص ــتاب توس ــا را در ش تحریم ه
ــه ای  ــت: و قف ــت و گف ــر دانس ــور موث کش
ــود  ــه وج ــودرو ب ــروش خ ــوزه ف ــه در ح ک
ــری  ــی تدبی ــل ب ــاید حاص ــه ش ــده ک آم

ــد  ــًا دوام نخواه ــت، طبع ــوده اس ــده ای ب ع
ــق  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــت و ت داش
خریــد و فــروش خــودرو در کشــور خواهیــم 

ــود. ب
 قائــم مقــام مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
ــن  ــز در ای ــم نی ــد ب ــادی ارگ جدی اقتص
نشســت گفــت : 40 واحــد اقتصــادی در 
ــم ثبــت شــده  ــد ب ــژه ارگ جدی منطقــه وی
ــر  ــا غی ــال ی ــه فع ــًا نیم ــه بعض ــت ک اس
فعــال هســتند. حمیدرضــا مزینالــی کرمــان 
ــودرو و  ــان خ ــودرو، رای ــران خ ــور، مدی موت
ــال در  ــرکت های فع ــه را از ش ــوه محرک ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــه اع ــن منطق ای
ــا  ــه ب ــرکت ها در مقایس ــن ش ــت ای فعالی
ــه  ــه ب ــا توج ــت وب ــمگیر اس ــال چش پارس
تولیــد 40 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 
ــال 93  ــتگاه در س ــزار و 200 دس 92 و ۸7 ه
ــرای امســال حداقــل تولیــد  پیــش بینــی ب
100 هــزار دســتگاه خــودرو اســت. وی 
افــزود : بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ، ســهم 
ــوده و پیــش  ــر ب اشــتغال پارســال 7۸00 نف
ــه  ــال در منطق ــرای امس ــتغال ب ــی اش بین
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد حــدود 10 هــزار 
ــا اشــاره  نفــر بصــورت مســتقیم اســت. او ب
بــه گــردش مالــی در منطقــه گفــت: گمــرک 
بــم جــزء 10 گمــرگ نخســت کشــور از نظــر 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــی و فعالی ــردش مال گ
ــی  ــد : تمام ــی یادآورش ــا مزینال   حمیدرض

شــرایط بــرای توســعه فعالیت خودروســازی 
و جــذب ســرمایه گذار فراهــم اســت تــا بــا 
ــط در ایــن  کمــک دیگــر دســتگاه های ذیرب
ــوم  ــب س ــوان قط ــه عن ــم ب ــه بتوانی منطق
ــناخته  ــور ش ــازی در کش ــت خودروس صنع
ــت  ــن نشس ــز ای ــم نی ــدار ب ــویم. فرمان ش
ــزار  ــال 10 ه ــرداد امس ــان م ــا پای ــت: ت گف
ــازی و  ــای خودروس ــر در کارخانه ه و 300 نف
جنبــی مشــغول بــه کار بــوده انــد.   مهنــدس 
ــع  ــا وض ــفانه ب ــزود : متاس ــک اف ــا اش رض
ــای  ــوالت، کارخانه ه ــروش محص ــود ف رک
ــد.  ــده ان ــکل ش ــار مش ــازی دچ خودروس
ــده  ــکل عم ــه مش ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  کارخانه هــای 
ــن  ــکات اداری بی ــت: مش ــد گف ارگ جدی
ــی  ــور مالیات ــد ام ــا و ادارات مانن کارخانه ه
و گمــرک بوجــود آمــده کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــی باش ــش خصوص ــرف بخ ــکل از ط مش
ــکل  ــن مش ــردش را دومی ــرمایه در گ او س
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــا دانس ــن کارخانه ه ای
بانک هــا مشــکل  بــا کمــک  می تــوان 
ــالن های  ــعه س ــردش و توس ــرمایه در گ س
ــدس  ــرد. مهن ــهیل ک ــد را تس ــط تولی خ
ــکات  ــوم مش ــکل س ــزود: مش ــک اف اش
کارگــری اســت و بــا رکــودی کــه در فــروش 
ــران  ــاعات کار کارگ ــتیم س ــوالت داش محص
ــکل  ــا مش ــا ب ــه آنه ــت و بیم ــل یاف تقلی

ــد. ــرو ش روب

کرمان، قطب تولید خودرو در کشور می شود
استاندار کرمان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
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تبدیــل اســتان کرمــان بــه قطب کشــاورزی 
ــب  ــه قط ــی از جمل ــی و صنعت ــواد معدن و م
ــم  ــه شش ــای برنام ــازی از محوره خودروس
توســعه کشــور در ایــن اســتان اســت. 
ــد  ــان بازدی ــه در جری ــان ک ــتاندار کرم اس
ــم  ــد ب ــژه اقتصــادی ارگ جدی از منطقــه وی
ــا حضــور  ــع تولیــد ب در نشســت رفــع موان
خودروســازان منطقــه ســخن می گفــت، 
ــود  ــده وج ــان دهن ــر نش ــن ام ــزود : ای اف
زیرســاخت های خــوب در منطقــه بــرای 

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــعه صنع توس
ــاره  ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــدس علیرض  مهن
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تامیــن  بــه 
ایجــاد قطــب خــودرو بعــد از خودروســازان 
ــرد:  ــام ک ــان، اع ــتان کرم ــی در اس دولت
اشــتغال  می توانــد  خــودرو  صنعــت 
پایــداری بــرای 20 هــزار نفــر در ایــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.    وی ب ــاد کن ــه ایج منطق
ــزوم رفــع مشــکات ســرمایه در گــردش،  ل
ــکاری  ــه بی ــی و بیم ــوق گمرک ــات، حق مالی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت: از هی ــران ، گف کارگ
ــط  ــازی توس ــودرو س ــت خ ــت از صنع حمای
بــم  شهرســتان  در  خصوصــی   بخــش 
ــع  ــن رف ــرد .  او همچنی ــم ک ــغ نخواهی دری
ــادی  ــعه اقتص ــتاب توس ــا را در ش تحریم ه
ــه ای  ــت: و قف ــت و گف ــر دانس ــور موث کش
ــود  ــه وج ــودرو ب ــروش خ ــوزه ف ــه در ح ک
ــری  ــی تدبی ــل ب ــاید حاص ــه ش ــده ک آم

ــد  ــًا دوام نخواه ــت، طبع ــوده اس ــده ای ب ع
ــق  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــت و ت داش
خریــد و فــروش خــودرو در کشــور خواهیــم 

ــود. ب
 قائــم مقــام مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
ــن  ــز در ای ــم نی ــد ب ــادی ارگ جدی اقتص
نشســت گفــت : 40 واحــد اقتصــادی در 
ــم ثبــت شــده  ــد ب ــژه ارگ جدی منطقــه وی
ــر  ــا غی ــال ی ــه فع ــًا نیم ــه بعض ــت ک اس
فعــال هســتند. حمیدرضــا مزینالــی کرمــان 
ــودرو و  ــان خ ــودرو، رای ــران خ ــور، مدی موت
ــال در  ــرکت های فع ــه را از ش ــوه محرک ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــه اع ــن منطق ای
ــا  ــه ب ــرکت ها در مقایس ــن ش ــت ای فعالی
ــه  ــه ب ــا توج ــت وب ــمگیر اس ــال چش پارس
تولیــد 40 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 
ــال 93  ــتگاه در س ــزار و 200 دس 92 و ۸7 ه
ــرای امســال حداقــل تولیــد  پیــش بینــی ب
100 هــزار دســتگاه خــودرو اســت. وی 
افــزود : بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ، ســهم 
ــوده و پیــش  ــر ب اشــتغال پارســال 7۸00 نف
ــه  ــال در منطق ــرای امس ــتغال ب ــی اش بین
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد حــدود 10 هــزار 
ــا اشــاره  نفــر بصــورت مســتقیم اســت. او ب
بــه گــردش مالــی در منطقــه گفــت: گمــرک 
بــم جــزء 10 گمــرگ نخســت کشــور از نظــر 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــی و فعالی ــردش مال گ
ــی  ــد : تمام ــی یادآورش ــا مزینال   حمیدرض

شــرایط بــرای توســعه فعالیت خودروســازی 
و جــذب ســرمایه گذار فراهــم اســت تــا بــا 
ــط در ایــن  کمــک دیگــر دســتگاه های ذیرب
ــوم  ــب س ــوان قط ــه عن ــم ب ــه بتوانی منطق
ــناخته  ــور ش ــازی در کش ــت خودروس صنع
ــت  ــن نشس ــز ای ــم نی ــدار ب ــویم. فرمان ش
ــزار  ــال 10 ه ــرداد امس ــان م ــا پای ــت: ت گف
ــازی و  ــای خودروس ــر در کارخانه ه و 300 نف
جنبــی مشــغول بــه کار بــوده انــد.   مهنــدس 
ــع  ــا وض ــفانه ب ــزود : متاس ــک اف ــا اش رض
ــای  ــوالت، کارخانه ه ــروش محص ــود ف رک
ــد.  ــده ان ــکل ش ــار مش ــازی دچ خودروس
ــده  ــکل عم ــه مش ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  کارخانه هــای 
ــن  ــکات اداری بی ــت: مش ــد گف ارگ جدی
ــی  ــور مالیات ــد ام ــا و ادارات مانن کارخانه ه
و گمــرک بوجــود آمــده کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــی باش ــش خصوص ــرف بخ ــکل از ط مش
ــکل  ــن مش ــردش را دومی ــرمایه در گ او س
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــا دانس ــن کارخانه ه ای
بانک هــا مشــکل  بــا کمــک  می تــوان 
ــالن های  ــعه س ــردش و توس ــرمایه در گ س
ــدس  ــرد. مهن ــهیل ک ــد را تس ــط تولی خ
ــکات  ــوم مش ــکل س ــزود: مش ــک اف اش
کارگــری اســت و بــا رکــودی کــه در فــروش 
ــران  ــاعات کار کارگ ــتیم س ــوالت داش محص
ــکل  ــا مش ــا ب ــه آنه ــت و بیم ــل یاف تقلی

ــد. ــرو ش روب

کرمان، قطب تولید خودرو در کشور می شود
استاندار کرمان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

84



تبدیــل اســتان کرمــان بــه قطب کشــاورزی 
ــب  ــه قط ــی از جمل ــی و صنعت ــواد معدن و م
ــم  ــه شش ــای برنام ــازی از محوره خودروس
توســعه کشــور در ایــن اســتان اســت. 
ــد  ــان بازدی ــه در جری ــان ک ــتاندار کرم اس
ــم  ــد ب ــژه اقتصــادی ارگ جدی از منطقــه وی
ــا حضــور  ــع تولیــد ب در نشســت رفــع موان
خودروســازان منطقــه ســخن می گفــت، 
ــود  ــده وج ــان دهن ــر نش ــن ام ــزود : ای اف
زیرســاخت های خــوب در منطقــه بــرای 

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــعه صنع توس
ــاره  ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــدس علیرض  مهن
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تامیــن  بــه 
ایجــاد قطــب خــودرو بعــد از خودروســازان 
ــرد:  ــام ک ــان، اع ــتان کرم ــی در اس دولت
اشــتغال  می توانــد  خــودرو  صنعــت 
پایــداری بــرای 20 هــزار نفــر در ایــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.    وی ب ــاد کن ــه ایج منطق
ــزوم رفــع مشــکات ســرمایه در گــردش،  ل
ــکاری  ــه بی ــی و بیم ــوق گمرک ــات، حق مالی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت: از هی ــران ، گف کارگ
ــط  ــازی توس ــودرو س ــت خ ــت از صنع حمای
بــم  شهرســتان  در  خصوصــی   بخــش 
ــع  ــن رف ــرد .  او همچنی ــم ک ــغ نخواهی دری
ــادی  ــعه اقتص ــتاب توس ــا را در ش تحریم ه
ــه ای  ــت: و قف ــت و گف ــر دانس ــور موث کش
ــود  ــه وج ــودرو ب ــروش خ ــوزه ف ــه در ح ک
ــری  ــی تدبی ــل ب ــاید حاص ــه ش ــده ک آم

ــد  ــًا دوام نخواه ــت، طبع ــوده اس ــده ای ب ع
ــق  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــت و ت داش
خریــد و فــروش خــودرو در کشــور خواهیــم 

ــود. ب
 قائــم مقــام مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
ــن  ــز در ای ــم نی ــد ب ــادی ارگ جدی اقتص
نشســت گفــت : 40 واحــد اقتصــادی در 
ــم ثبــت شــده  ــد ب ــژه ارگ جدی منطقــه وی
ــر  ــا غی ــال ی ــه فع ــًا نیم ــه بعض ــت ک اس
فعــال هســتند. حمیدرضــا مزینالــی کرمــان 
ــودرو و  ــان خ ــودرو، رای ــران خ ــور، مدی موت
ــال در  ــرکت های فع ــه را از ش ــوه محرک ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــه اع ــن منطق ای
ــا  ــه ب ــرکت ها در مقایس ــن ش ــت ای فعالی
ــه  ــه ب ــا توج ــت وب ــمگیر اس ــال چش پارس
تولیــد 40 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 
ــال 93  ــتگاه در س ــزار و 200 دس 92 و ۸7 ه
ــرای امســال حداقــل تولیــد  پیــش بینــی ب
100 هــزار دســتگاه خــودرو اســت. وی 
افــزود : بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ، ســهم 
ــوده و پیــش  ــر ب اشــتغال پارســال 7۸00 نف
ــه  ــال در منطق ــرای امس ــتغال ب ــی اش بین
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد حــدود 10 هــزار 
ــا اشــاره  نفــر بصــورت مســتقیم اســت. او ب
بــه گــردش مالــی در منطقــه گفــت: گمــرک 
بــم جــزء 10 گمــرگ نخســت کشــور از نظــر 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــی و فعالی ــردش مال گ
ــی  ــد : تمام ــی یادآورش ــا مزینال   حمیدرض

شــرایط بــرای توســعه فعالیت خودروســازی 
و جــذب ســرمایه گذار فراهــم اســت تــا بــا 
ــط در ایــن  کمــک دیگــر دســتگاه های ذیرب
ــوم  ــب س ــوان قط ــه عن ــم ب ــه بتوانی منطق
ــناخته  ــور ش ــازی در کش ــت خودروس صنع
ــت  ــن نشس ــز ای ــم نی ــدار ب ــویم. فرمان ش
ــزار  ــال 10 ه ــرداد امس ــان م ــا پای ــت: ت گف
ــازی و  ــای خودروس ــر در کارخانه ه و 300 نف
جنبــی مشــغول بــه کار بــوده انــد.   مهنــدس 
ــع  ــا وض ــفانه ب ــزود : متاس ــک اف ــا اش رض
ــای  ــوالت، کارخانه ه ــروش محص ــود ف رک
ــد.  ــده ان ــکل ش ــار مش ــازی دچ خودروس
ــده  ــکل عم ــه مش ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  کارخانه هــای 
ــن  ــکات اداری بی ــت: مش ــد گف ارگ جدی
ــی  ــور مالیات ــد ام ــا و ادارات مانن کارخانه ه
و گمــرک بوجــود آمــده کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــی باش ــش خصوص ــرف بخ ــکل از ط مش
ــکل  ــن مش ــردش را دومی ــرمایه در گ او س
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــا دانس ــن کارخانه ه ای
بانک هــا مشــکل  بــا کمــک  می تــوان 
ــالن های  ــعه س ــردش و توس ــرمایه در گ س
ــدس  ــرد. مهن ــهیل ک ــد را تس ــط تولی خ
ــکات  ــوم مش ــکل س ــزود: مش ــک اف اش
کارگــری اســت و بــا رکــودی کــه در فــروش 
ــران  ــاعات کار کارگ ــتیم س ــوالت داش محص
ــکل  ــا مش ــا ب ــه آنه ــت و بیم ــل یاف تقلی

ــد. ــرو ش روب

کرمان، قطب تولید خودرو در کشور می شود
استاندار کرمان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
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تبدیــل اســتان کرمــان بــه قطب کشــاورزی 
ــب  ــه قط ــی از جمل ــی و صنعت ــواد معدن و م
ــم  ــه شش ــای برنام ــازی از محوره خودروس
توســعه کشــور در ایــن اســتان اســت. 
ــد  ــان بازدی ــه در جری ــان ک ــتاندار کرم اس
ــم  ــد ب ــژه اقتصــادی ارگ جدی از منطقــه وی
ــا حضــور  ــع تولیــد ب در نشســت رفــع موان
خودروســازان منطقــه ســخن می گفــت، 
ــود  ــده وج ــان دهن ــر نش ــن ام ــزود : ای اف
زیرســاخت های خــوب در منطقــه بــرای 

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــعه صنع توس
ــاره  ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــدس علیرض  مهن
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تامیــن  بــه 
ایجــاد قطــب خــودرو بعــد از خودروســازان 
ــرد:  ــام ک ــان، اع ــتان کرم ــی در اس دولت
اشــتغال  می توانــد  خــودرو  صنعــت 
پایــداری بــرای 20 هــزار نفــر در ایــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.    وی ب ــاد کن ــه ایج منطق
ــزوم رفــع مشــکات ســرمایه در گــردش،  ل
ــکاری  ــه بی ــی و بیم ــوق گمرک ــات، حق مالی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت: از هی ــران ، گف کارگ
ــط  ــازی توس ــودرو س ــت خ ــت از صنع حمای
بــم  شهرســتان  در  خصوصــی   بخــش 
ــع  ــن رف ــرد .  او همچنی ــم ک ــغ نخواهی دری
ــادی  ــعه اقتص ــتاب توس ــا را در ش تحریم ه
ــه ای  ــت: و قف ــت و گف ــر دانس ــور موث کش
ــود  ــه وج ــودرو ب ــروش خ ــوزه ف ــه در ح ک
ــری  ــی تدبی ــل ب ــاید حاص ــه ش ــده ک آم

ــد  ــًا دوام نخواه ــت، طبع ــوده اس ــده ای ب ع
ــق  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــت و ت داش
خریــد و فــروش خــودرو در کشــور خواهیــم 

ــود. ب
 قائــم مقــام مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
ــن  ــز در ای ــم نی ــد ب ــادی ارگ جدی اقتص
نشســت گفــت : 40 واحــد اقتصــادی در 
ــم ثبــت شــده  ــد ب ــژه ارگ جدی منطقــه وی
ــر  ــا غی ــال ی ــه فع ــًا نیم ــه بعض ــت ک اس
فعــال هســتند. حمیدرضــا مزینالــی کرمــان 
ــودرو و  ــان خ ــودرو، رای ــران خ ــور، مدی موت
ــال در  ــرکت های فع ــه را از ش ــوه محرک ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــه اع ــن منطق ای
ــا  ــه ب ــرکت ها در مقایس ــن ش ــت ای فعالی
ــه  ــه ب ــا توج ــت وب ــمگیر اس ــال چش پارس
تولیــد 40 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 
ــال 93  ــتگاه در س ــزار و 200 دس 92 و ۸7 ه
ــرای امســال حداقــل تولیــد  پیــش بینــی ب
100 هــزار دســتگاه خــودرو اســت. وی 
افــزود : بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ، ســهم 
ــوده و پیــش  ــر ب اشــتغال پارســال 7۸00 نف
ــه  ــال در منطق ــرای امس ــتغال ب ــی اش بین
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد حــدود 10 هــزار 
ــا اشــاره  نفــر بصــورت مســتقیم اســت. او ب
بــه گــردش مالــی در منطقــه گفــت: گمــرک 
بــم جــزء 10 گمــرگ نخســت کشــور از نظــر 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــی و فعالی ــردش مال گ
ــی  ــد : تمام ــی یادآورش ــا مزینال   حمیدرض

شــرایط بــرای توســعه فعالیت خودروســازی 
و جــذب ســرمایه گذار فراهــم اســت تــا بــا 
ــط در ایــن  کمــک دیگــر دســتگاه های ذیرب
ــوم  ــب س ــوان قط ــه عن ــم ب ــه بتوانی منطق
ــناخته  ــور ش ــازی در کش ــت خودروس صنع
ــت  ــن نشس ــز ای ــم نی ــدار ب ــویم. فرمان ش
ــزار  ــال 10 ه ــرداد امس ــان م ــا پای ــت: ت گف
ــازی و  ــای خودروس ــر در کارخانه ه و 300 نف
جنبــی مشــغول بــه کار بــوده انــد.   مهنــدس 
ــع  ــا وض ــفانه ب ــزود : متاس ــک اف ــا اش رض
ــای  ــوالت، کارخانه ه ــروش محص ــود ف رک
ــد.  ــده ان ــکل ش ــار مش ــازی دچ خودروس
ــده  ــکل عم ــه مش ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  کارخانه هــای 
ــن  ــکات اداری بی ــت: مش ــد گف ارگ جدی
ــی  ــور مالیات ــد ام ــا و ادارات مانن کارخانه ه
و گمــرک بوجــود آمــده کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــی باش ــش خصوص ــرف بخ ــکل از ط مش
ــکل  ــن مش ــردش را دومی ــرمایه در گ او س
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــا دانس ــن کارخانه ه ای
بانک هــا مشــکل  بــا کمــک  می تــوان 
ــالن های  ــعه س ــردش و توس ــرمایه در گ س
ــدس  ــرد. مهن ــهیل ک ــد را تس ــط تولی خ
ــکات  ــوم مش ــکل س ــزود: مش ــک اف اش
کارگــری اســت و بــا رکــودی کــه در فــروش 
ــران  ــاعات کار کارگ ــتیم س ــوالت داش محص
ــکل  ــا مش ــا ب ــه آنه ــت و بیم ــل یاف تقلی

ــد. ــرو ش روب

کرمان، قطب تولید خودرو در کشور می شود
استاندار کرمان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
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تبدیــل اســتان کرمــان بــه قطب کشــاورزی 
ــب  ــه قط ــی از جمل ــی و صنعت ــواد معدن و م
ــم  ــه شش ــای برنام ــازی از محوره خودروس
توســعه کشــور در ایــن اســتان اســت. 
ــد  ــان بازدی ــه در جری ــان ک ــتاندار کرم اس
ــم  ــد ب ــژه اقتصــادی ارگ جدی از منطقــه وی
ــا حضــور  ــع تولیــد ب در نشســت رفــع موان
خودروســازان منطقــه ســخن می گفــت، 
ــود  ــده وج ــان دهن ــر نش ــن ام ــزود : ای اف
زیرســاخت های خــوب در منطقــه بــرای 

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــعه صنع توس
ــاره  ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــدس علیرض  مهن
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تامیــن  بــه 
ایجــاد قطــب خــودرو بعــد از خودروســازان 
ــرد:  ــام ک ــان، اع ــتان کرم ــی در اس دولت
اشــتغال  می توانــد  خــودرو  صنعــت 
پایــداری بــرای 20 هــزار نفــر در ایــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.    وی ب ــاد کن ــه ایج منطق
ــزوم رفــع مشــکات ســرمایه در گــردش،  ل
ــکاری  ــه بی ــی و بیم ــوق گمرک ــات، حق مالی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت: از هی ــران ، گف کارگ
ــط  ــازی توس ــودرو س ــت خ ــت از صنع حمای
بــم  شهرســتان  در  خصوصــی   بخــش 
ــع  ــن رف ــرد .  او همچنی ــم ک ــغ نخواهی دری
ــادی  ــعه اقتص ــتاب توس ــا را در ش تحریم ه
ــه ای  ــت: و قف ــت و گف ــر دانس ــور موث کش
ــود  ــه وج ــودرو ب ــروش خ ــوزه ف ــه در ح ک
ــری  ــی تدبی ــل ب ــاید حاص ــه ش ــده ک آم

ــد  ــًا دوام نخواه ــت، طبع ــوده اس ــده ای ب ع
ــق  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــت و ت داش
خریــد و فــروش خــودرو در کشــور خواهیــم 

ــود. ب
 قائــم مقــام مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
ــن  ــز در ای ــم نی ــد ب ــادی ارگ جدی اقتص
نشســت گفــت : 40 واحــد اقتصــادی در 
ــم ثبــت شــده  ــد ب ــژه ارگ جدی منطقــه وی
ــر  ــا غی ــال ی ــه فع ــًا نیم ــه بعض ــت ک اس
فعــال هســتند. حمیدرضــا مزینالــی کرمــان 
ــودرو و  ــان خ ــودرو، رای ــران خ ــور، مدی موت
ــال در  ــرکت های فع ــه را از ش ــوه محرک ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــه اع ــن منطق ای
ــا  ــه ب ــرکت ها در مقایس ــن ش ــت ای فعالی
ــه  ــه ب ــا توج ــت وب ــمگیر اس ــال چش پارس
تولیــد 40 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 
ــال 93  ــتگاه در س ــزار و 200 دس 92 و ۸7 ه
ــرای امســال حداقــل تولیــد  پیــش بینــی ب
100 هــزار دســتگاه خــودرو اســت. وی 
افــزود : بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ، ســهم 
ــوده و پیــش  ــر ب اشــتغال پارســال 7۸00 نف
ــه  ــال در منطق ــرای امس ــتغال ب ــی اش بین
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد حــدود 10 هــزار 
ــا اشــاره  نفــر بصــورت مســتقیم اســت. او ب
بــه گــردش مالــی در منطقــه گفــت: گمــرک 
بــم جــزء 10 گمــرگ نخســت کشــور از نظــر 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــی و فعالی ــردش مال گ
ــی  ــد : تمام ــی یادآورش ــا مزینال   حمیدرض

شــرایط بــرای توســعه فعالیت خودروســازی 
و جــذب ســرمایه گذار فراهــم اســت تــا بــا 
ــط در ایــن  کمــک دیگــر دســتگاه های ذیرب
ــوم  ــب س ــوان قط ــه عن ــم ب ــه بتوانی منطق
ــناخته  ــور ش ــازی در کش ــت خودروس صنع
ــت  ــن نشس ــز ای ــم نی ــدار ب ــویم. فرمان ش
ــزار  ــال 10 ه ــرداد امس ــان م ــا پای ــت: ت گف
ــازی و  ــای خودروس ــر در کارخانه ه و 300 نف
جنبــی مشــغول بــه کار بــوده انــد.   مهنــدس 
ــع  ــا وض ــفانه ب ــزود : متاس ــک اف ــا اش رض
ــای  ــوالت، کارخانه ه ــروش محص ــود ف رک
ــد.  ــده ان ــکل ش ــار مش ــازی دچ خودروس
ــده  ــکل عم ــه مش ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  کارخانه هــای 
ــن  ــکات اداری بی ــت: مش ــد گف ارگ جدی
ــی  ــور مالیات ــد ام ــا و ادارات مانن کارخانه ه
و گمــرک بوجــود آمــده کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــی باش ــش خصوص ــرف بخ ــکل از ط مش
ــکل  ــن مش ــردش را دومی ــرمایه در گ او س
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــا دانس ــن کارخانه ه ای
بانک هــا مشــکل  بــا کمــک  می تــوان 
ــالن های  ــعه س ــردش و توس ــرمایه در گ س
ــدس  ــرد. مهن ــهیل ک ــد را تس ــط تولی خ
ــکات  ــوم مش ــکل س ــزود: مش ــک اف اش
کارگــری اســت و بــا رکــودی کــه در فــروش 
ــران  ــاعات کار کارگ ــتیم س ــوالت داش محص
ــکل  ــا مش ــا ب ــه آنه ــت و بیم ــل یاف تقلی

ــد. ــرو ش روب

کرمان، قطب تولید خودرو در کشور می شود
استاندار کرمان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
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تبدیــل اســتان کرمــان بــه قطب کشــاورزی 
ــب  ــه قط ــی از جمل ــی و صنعت ــواد معدن و م
ــم  ــه شش ــای برنام ــازی از محوره خودروس
توســعه کشــور در ایــن اســتان اســت. 
ــد  ــان بازدی ــه در جری ــان ک ــتاندار کرم اس
ــم  ــد ب ــژه اقتصــادی ارگ جدی از منطقــه وی
ــا حضــور  ــع تولیــد ب در نشســت رفــع موان
خودروســازان منطقــه ســخن می گفــت، 
ــود  ــده وج ــان دهن ــر نش ــن ام ــزود : ای اف
زیرســاخت های خــوب در منطقــه بــرای 

ــت.  ــازی اس ــت خودروس ــعه صنع توس
ــاره  ــا اش ــینی ب ــا رزم حس ــدس علیرض  مهن
بــرای  الزم  زیرســاخت های  تامیــن  بــه 
ایجــاد قطــب خــودرو بعــد از خودروســازان 
ــرد:  ــام ک ــان، اع ــتان کرم ــی در اس دولت
اشــتغال  می توانــد  خــودرو  صنعــت 
پایــداری بــرای 20 هــزار نفــر در ایــن 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد.    وی ب ــاد کن ــه ایج منطق
ــزوم رفــع مشــکات ســرمایه در گــردش،  ل
ــکاری  ــه بی ــی و بیم ــوق گمرک ــات، حق مالی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــت: از هی ــران ، گف کارگ
ــط  ــازی توس ــودرو س ــت خ ــت از صنع حمای
بــم  شهرســتان  در  خصوصــی   بخــش 
ــع  ــن رف ــرد .  او همچنی ــم ک ــغ نخواهی دری
ــادی  ــعه اقتص ــتاب توس ــا را در ش تحریم ه
ــه ای  ــت: و قف ــت و گف ــر دانس ــور موث کش
ــود  ــه وج ــودرو ب ــروش خ ــوزه ف ــه در ح ک
ــری  ــی تدبی ــل ب ــاید حاص ــه ش ــده ک آم

ــد  ــًا دوام نخواه ــت، طبع ــوده اس ــده ای ب ع
ــق  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــت و ت داش
خریــد و فــروش خــودرو در کشــور خواهیــم 

ــود. ب
 قائــم مقــام مدیرعامــل منطقــه ویــژه 
ــن  ــز در ای ــم نی ــد ب ــادی ارگ جدی اقتص
نشســت گفــت : 40 واحــد اقتصــادی در 
ــم ثبــت شــده  ــد ب ــژه ارگ جدی منطقــه وی
ــر  ــا غی ــال ی ــه فع ــًا نیم ــه بعض ــت ک اس
فعــال هســتند. حمیدرضــا مزینالــی کرمــان 
ــودرو و  ــان خ ــودرو، رای ــران خ ــور، مدی موت
ــال در  ــرکت های فع ــه را از ش ــوه محرک ق
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــام ک ــه اع ــن منطق ای
ــا  ــه ب ــرکت ها در مقایس ــن ش ــت ای فعالی
ــه  ــه ب ــا توج ــت وب ــمگیر اس ــال چش پارس
تولیــد 40 هــزار دســتگاه خــودرو در ســال 
ــال 93  ــتگاه در س ــزار و 200 دس 92 و ۸7 ه
ــرای امســال حداقــل تولیــد  پیــش بینــی ب
100 هــزار دســتگاه خــودرو اســت. وی 
افــزود : بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ، ســهم 
ــوده و پیــش  ــر ب اشــتغال پارســال 7۸00 نف
ــه  ــال در منطق ــرای امس ــتغال ب ــی اش بین
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد حــدود 10 هــزار 
ــا اشــاره  نفــر بصــورت مســتقیم اســت. او ب
بــه گــردش مالــی در منطقــه گفــت: گمــرک 
بــم جــزء 10 گمــرگ نخســت کشــور از نظــر 
ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــی و فعالی ــردش مال گ
ــی  ــد : تمام ــی یادآورش ــا مزینال   حمیدرض

شــرایط بــرای توســعه فعالیت خودروســازی 
و جــذب ســرمایه گذار فراهــم اســت تــا بــا 
ــط در ایــن  کمــک دیگــر دســتگاه های ذیرب
ــوم  ــب س ــوان قط ــه عن ــم ب ــه بتوانی منطق
ــناخته  ــور ش ــازی در کش ــت خودروس صنع
ــت  ــن نشس ــز ای ــم نی ــدار ب ــویم. فرمان ش
ــزار  ــال 10 ه ــرداد امس ــان م ــا پای ــت: ت گف
ــازی و  ــای خودروس ــر در کارخانه ه و 300 نف
جنبــی مشــغول بــه کار بــوده انــد.   مهنــدس 
ــع  ــا وض ــفانه ب ــزود : متاس ــک اف ــا اش رض
ــای  ــوالت، کارخانه ه ــروش محص ــود ف رک
ــد.  ــده ان ــکل ش ــار مش ــازی دچ خودروس
ــده  ــکل عم ــه مش ــه س ــاره ب ــا اش  وی ب
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  کارخانه هــای 
ــن  ــکات اداری بی ــت: مش ــد گف ارگ جدی
ــی  ــور مالیات ــد ام ــا و ادارات مانن کارخانه ه
و گمــرک بوجــود آمــده کــه ممکــن اســت 
ــد.  ــی باش ــش خصوص ــرف بخ ــکل از ط مش
ــکل  ــن مش ــردش را دومی ــرمایه در گ او س
ــرد:  ــد ک ــت و تأکی ــا دانس ــن کارخانه ه ای
بانک هــا مشــکل  بــا کمــک  می تــوان 
ــالن های  ــعه س ــردش و توس ــرمایه در گ س
ــدس  ــرد. مهن ــهیل ک ــد را تس ــط تولی خ
ــکات  ــوم مش ــکل س ــزود: مش ــک اف اش
کارگــری اســت و بــا رکــودی کــه در فــروش 
ــران  ــاعات کار کارگ ــتیم س ــوالت داش محص
ــکل  ــا مش ــا ب ــه آنه ــت و بیم ــل یاف تقلی

ــد. ــرو ش روب

کرمان، قطب تولید خودرو در کشور می شود
استاندار کرمان در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
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دکتــر علــی جنتــی در ایــن پیــام کــه فــرزاد طالبــی 
ــاد  ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن ــر موس ــرکل دفت مدی
اســامی آن را در آییــن اختتامیه جشــنواره موســیقی 
نواحــی در کرمــان قرائــت کــرد، افــزود: بــدون تردید 
اعتبــار منزلــت واالی جامعــه پویــا و بانشــاط ایــران، 
ــای  ــرمایه ه ــادی، س ــای اعتق ــه ه ــن مای ــون ب مره
معنــوی، آمــوزه هــای اخاقــی و ســایر عناصــر قــوام 
یافتــه ای اســت کــه مجموعــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــامان داده اس ــرزمین را س س
مجموعــه و منشــوری کــه در پیونــدی مبــارک بیــن 
گذشــته پرافتخــار اقــوام ایرانــی و آییــن تعالــی بخش 
اســام و تعالیــم پیامبــر مهربانــی، هنــری جمالگــرا و 
ــادی  ــای متم ــل ه ــر نس ــواه را در براب ــت خ فضیل
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت. وزی ــرار داده اس ــانی ق انس
اســامی گفــت: یکــی از دل انگیزتریــن جلــوه هــای 
ــی  ــی اقوام ــیقی محل ــدر، موس ــه گرانق ــن مجموع ای
اســت کــه بــی تردیــد صرفــا نغمــه هــای بنیانگرانــه 
ــا و  ــه ه ــذار از نغم ــه ای تاثیرگ ــه بافت ــت بلک نیس
ــده و  ــکات آموزن ــت هــا و ن ــه هــا و روای اشــعار، گوی
هویــت بخشــی اســت که مــی توانــد بــا توانمنــدی و 
اعتمــاد، یکــی از ســفیران فرهنــگ مردمــی و ادبیات 
عامیانــه ایــن مــرز و بــوم پرگهر باشــد. وی بیــان کرد: 
از ایــن جویبــار مصفــا و پــر نغمــه موســیقی محلــی 
ایــران اســامی و از بلندایــش تفکــری سرچشــمه می 
ــت  ــت و کرام ــت و حکم ــار از معرف ــه سرش ــرد ک گی
ــا  ــر روزگار م ــن هن ــع ای ــد و رفی ــرو بلن ــت و س اس
ــه  ــا یکپارچ ــون ام ــوام گوناگ ــی اق ــه در دیرینگ ریش
ــارهایش  ــدی شاخس ــاور دارد و بلن ــور پهن ــن کش ای
را نغمــه ســازهای ایــن اقلیــم گســترده بــه صمیمــی 
تریــن زبــان و تاثیرگذارتریــن بیــان و بــدون نیــاز بــه 
تجربــه خــاص روایــت مــی کنــد. جنتــی افــزود: بــر 
ایــن اســاس وظیفــه ملــی و همگانــی اســت کــه برای 

ــه  ــم ب ــر قدی ــم و هن ــگ قدی ــن فرهن ــی ای بازشناس
ســاحتش نزدیکتــر شــویم و بــرای معرفــی ارزش های 
ایــن گنجینــه غنــی و ایــن میــراث گســترده ملــی به 
نســل حاضــر و ســایر ملــل در چهارچــوب تعامــات 
فعــال دیپلماســی فرهنگــی اهتمام بیشــتری داشــته 
ــق  ــن آروزی توفی ــب ضم ــت: اینجان ــیم. وی گف باش
روزافــزون بــرای دســت انــدرکاران برگــزاری نهمیــن 
ــران کــه در راســتای  جشــنواره موســیقی نواحــی ای

راهبــرد فرهنگــی هنــری دولــت قــرار دارد امیــدوارم ایــن رویــداد ارزنــده زمینــه توجــه و 
اهتمــام بیــش از پیــش بــه شــناخت و حفــظ موســیقی نواحــی کشــور و تجلیــل و تکریــم 
حافظــان و پیشکســوتان ایــن گونــه ارزشــمند موســیقایی را فراهم ســازد. نهمین جشــنواره 
موســیقی نواحــی ایــران کــه روز جمعــه 17 اردیبهشــت در کرمــان آغــاز شــده بود بــا حضور 
تعــداد زیــادی از هنرمنــدان و عاقــه منــدان موســیقی نواحــی در بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد 
کرمــان بــه کار خــود پایــان داد. ایــن جشــنواره در بخــش هــای راویــان اصالــت، اجراهــای 
عمومــی، اجراهــای پیشکســوتان، ســینمای مســتند، نشســت هــای تخصصــی موســیقی و 
اجراهــای شهرســتانی در اســتان کرمــان برگــزار شــد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره گفــت: اســتان کرمــان همچون بســیاری 
از نقــاط اعجــاب آور ایــران مهــد شــوریدگی و عشــق اســت. محمدرضــا علیــزاده افــزود: 
ابــراز خرســندی مــی کنیــم کــه ایــن جشــنواره بــا رویکــردی مردمــی و مشــتمل بــر 55 
اجــرا در قریــب بــه ۸0 ســاعت برنامــه زنــده طــی ســه شــبانه روز بــا حضــور 200 هنرمنــد 
شــاخص کشــور و اســتان در قالــب 41 گــروه از اســتان هــای کشــور بــه طــور واقعــی بــه 
میــان مــردم مشــتاق و فرهیختــه سراســر اســتان رفــت. وی بیــان کــرد: جشــنواره فاخــر 
موســیقی نواحــی کشــور در ایســتگاه نهــم خــود میهمــان مردمــان خونگــرم بم، نرماشــیر، 
ســیرجان، رفســنجان، انــار، بردســیر، بافــت، جیرفــت و کرمــان بــود. وی گفــت: از زحمــات 
و دلگرمــی هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اســتاندار کرمــان، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســاتید و پژوهشــگران در ســتاد اجرایــی جشــنواره و همــه 
کســانی کــه در انجــام ایــن کار عظیــم ســهیم بودنــد، قدردانــی مــی کنــم. علیــزاده افــزود: 
امیدواریــم خدمتگــزاران حــوزه فرهنــگ در ایــن اســتان بتواننــد ســال هــای طوالنــی بــا 
ــان  ــتگی میزب ــه شایس ــجم ب ــای منس ــه ه ــنواره و برنام ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
جشــنواره موســیقی نواحــی مختلــف ایــران باشــند. در ایــن آییــن گــروه هــای موســیقی 
ــل از  ــروه آوای نخ ــنندج و گ ــای از س ــه ن ــیروان، نرم ــوالن از ش ــتان، ج ــان از خوزس میس
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دکتــر علــی جنتــی در ایــن پیــام کــه فــرزاد طالبــی 
ــاد  ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن ــر موس ــرکل دفت مدی
اســامی آن را در آییــن اختتامیه جشــنواره موســیقی 
نواحــی در کرمــان قرائــت کــرد، افــزود: بــدون تردید 
اعتبــار منزلــت واالی جامعــه پویــا و بانشــاط ایــران، 
ــای  ــرمایه ه ــادی، س ــای اعتق ــه ه ــن مای ــون ب مره
معنــوی، آمــوزه هــای اخاقــی و ســایر عناصــر قــوام 
یافتــه ای اســت کــه مجموعــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــامان داده اس ــرزمین را س س
مجموعــه و منشــوری کــه در پیونــدی مبــارک بیــن 
گذشــته پرافتخــار اقــوام ایرانــی و آییــن تعالــی بخش 
اســام و تعالیــم پیامبــر مهربانــی، هنــری جمالگــرا و 
ــادی  ــای متم ــل ه ــر نس ــواه را در براب ــت خ فضیل
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت. وزی ــرار داده اس ــانی ق انس
اســامی گفــت: یکــی از دل انگیزتریــن جلــوه هــای 
ــی  ــی اقوام ــیقی محل ــدر، موس ــه گرانق ــن مجموع ای
اســت کــه بــی تردیــد صرفــا نغمــه هــای بنیانگرانــه 
ــا و  ــه ه ــذار از نغم ــه ای تاثیرگ ــه بافت ــت بلک نیس
ــده و  ــکات آموزن ــت هــا و ن ــه هــا و روای اشــعار، گوی
هویــت بخشــی اســت که مــی توانــد بــا توانمنــدی و 
اعتمــاد، یکــی از ســفیران فرهنــگ مردمــی و ادبیات 
عامیانــه ایــن مــرز و بــوم پرگهر باشــد. وی بیــان کرد: 
از ایــن جویبــار مصفــا و پــر نغمــه موســیقی محلــی 
ایــران اســامی و از بلندایــش تفکــری سرچشــمه می 
ــت  ــت و کرام ــت و حکم ــار از معرف ــه سرش ــرد ک گی
ــا  ــر روزگار م ــن هن ــع ای ــد و رفی ــرو بلن ــت و س اس
ــه  ــا یکپارچ ــون ام ــوام گوناگ ــی اق ــه در دیرینگ ریش
ــارهایش  ــدی شاخس ــاور دارد و بلن ــور پهن ــن کش ای
را نغمــه ســازهای ایــن اقلیــم گســترده بــه صمیمــی 
تریــن زبــان و تاثیرگذارتریــن بیــان و بــدون نیــاز بــه 
تجربــه خــاص روایــت مــی کنــد. جنتــی افــزود: بــر 
ایــن اســاس وظیفــه ملــی و همگانــی اســت کــه برای 

ــه  ــم ب ــر قدی ــم و هن ــگ قدی ــن فرهن ــی ای بازشناس
ســاحتش نزدیکتــر شــویم و بــرای معرفــی ارزش های 
ایــن گنجینــه غنــی و ایــن میــراث گســترده ملــی به 
نســل حاضــر و ســایر ملــل در چهارچــوب تعامــات 
فعــال دیپلماســی فرهنگــی اهتمام بیشــتری داشــته 
ــق  ــن آروزی توفی ــب ضم ــت: اینجان ــیم. وی گف باش
روزافــزون بــرای دســت انــدرکاران برگــزاری نهمیــن 
ــران کــه در راســتای  جشــنواره موســیقی نواحــی ای

راهبــرد فرهنگــی هنــری دولــت قــرار دارد امیــدوارم ایــن رویــداد ارزنــده زمینــه توجــه و 
اهتمــام بیــش از پیــش بــه شــناخت و حفــظ موســیقی نواحــی کشــور و تجلیــل و تکریــم 
حافظــان و پیشکســوتان ایــن گونــه ارزشــمند موســیقایی را فراهم ســازد. نهمین جشــنواره 
موســیقی نواحــی ایــران کــه روز جمعــه 17 اردیبهشــت در کرمــان آغــاز شــده بود بــا حضور 
تعــداد زیــادی از هنرمنــدان و عاقــه منــدان موســیقی نواحــی در بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد 
کرمــان بــه کار خــود پایــان داد. ایــن جشــنواره در بخــش هــای راویــان اصالــت، اجراهــای 
عمومــی، اجراهــای پیشکســوتان، ســینمای مســتند، نشســت هــای تخصصــی موســیقی و 
اجراهــای شهرســتانی در اســتان کرمــان برگــزار شــد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره گفــت: اســتان کرمــان همچون بســیاری 
از نقــاط اعجــاب آور ایــران مهــد شــوریدگی و عشــق اســت. محمدرضــا علیــزاده افــزود: 
ابــراز خرســندی مــی کنیــم کــه ایــن جشــنواره بــا رویکــردی مردمــی و مشــتمل بــر 55 
اجــرا در قریــب بــه ۸0 ســاعت برنامــه زنــده طــی ســه شــبانه روز بــا حضــور 200 هنرمنــد 
شــاخص کشــور و اســتان در قالــب 41 گــروه از اســتان هــای کشــور بــه طــور واقعــی بــه 
میــان مــردم مشــتاق و فرهیختــه سراســر اســتان رفــت. وی بیــان کــرد: جشــنواره فاخــر 
موســیقی نواحــی کشــور در ایســتگاه نهــم خــود میهمــان مردمــان خونگــرم بم، نرماشــیر، 
ســیرجان، رفســنجان، انــار، بردســیر، بافــت، جیرفــت و کرمــان بــود. وی گفــت: از زحمــات 
و دلگرمــی هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اســتاندار کرمــان، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســاتید و پژوهشــگران در ســتاد اجرایــی جشــنواره و همــه 
کســانی کــه در انجــام ایــن کار عظیــم ســهیم بودنــد، قدردانــی مــی کنــم. علیــزاده افــزود: 
امیدواریــم خدمتگــزاران حــوزه فرهنــگ در ایــن اســتان بتواننــد ســال هــای طوالنــی بــا 
ــان  ــتگی میزب ــه شایس ــجم ب ــای منس ــه ه ــنواره و برنام ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
جشــنواره موســیقی نواحــی مختلــف ایــران باشــند. در ایــن آییــن گــروه هــای موســیقی 
ــل از  ــروه آوای نخ ــنندج و گ ــای از س ــه ن ــیروان، نرم ــوالن از ش ــتان، ج ــان از خوزس میس
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دکتــر علــی جنتــی در ایــن پیــام کــه فــرزاد طالبــی 
ــاد  ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن ــر موس ــرکل دفت مدی
اســامی آن را در آییــن اختتامیه جشــنواره موســیقی 
نواحــی در کرمــان قرائــت کــرد، افــزود: بــدون تردید 
اعتبــار منزلــت واالی جامعــه پویــا و بانشــاط ایــران، 
ــای  ــرمایه ه ــادی، س ــای اعتق ــه ه ــن مای ــون ب مره
معنــوی، آمــوزه هــای اخاقــی و ســایر عناصــر قــوام 
یافتــه ای اســت کــه مجموعــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــامان داده اس ــرزمین را س س
مجموعــه و منشــوری کــه در پیونــدی مبــارک بیــن 
گذشــته پرافتخــار اقــوام ایرانــی و آییــن تعالــی بخش 
اســام و تعالیــم پیامبــر مهربانــی، هنــری جمالگــرا و 
ــادی  ــای متم ــل ه ــر نس ــواه را در براب ــت خ فضیل
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت. وزی ــرار داده اس ــانی ق انس
اســامی گفــت: یکــی از دل انگیزتریــن جلــوه هــای 
ــی  ــی اقوام ــیقی محل ــدر، موس ــه گرانق ــن مجموع ای
اســت کــه بــی تردیــد صرفــا نغمــه هــای بنیانگرانــه 
ــا و  ــه ه ــذار از نغم ــه ای تاثیرگ ــه بافت ــت بلک نیس
ــده و  ــکات آموزن ــت هــا و ن ــه هــا و روای اشــعار، گوی
هویــت بخشــی اســت که مــی توانــد بــا توانمنــدی و 
اعتمــاد، یکــی از ســفیران فرهنــگ مردمــی و ادبیات 
عامیانــه ایــن مــرز و بــوم پرگهر باشــد. وی بیــان کرد: 
از ایــن جویبــار مصفــا و پــر نغمــه موســیقی محلــی 
ایــران اســامی و از بلندایــش تفکــری سرچشــمه می 
ــت  ــت و کرام ــت و حکم ــار از معرف ــه سرش ــرد ک گی
ــا  ــر روزگار م ــن هن ــع ای ــد و رفی ــرو بلن ــت و س اس
ــه  ــا یکپارچ ــون ام ــوام گوناگ ــی اق ــه در دیرینگ ریش
ــارهایش  ــدی شاخس ــاور دارد و بلن ــور پهن ــن کش ای
را نغمــه ســازهای ایــن اقلیــم گســترده بــه صمیمــی 
تریــن زبــان و تاثیرگذارتریــن بیــان و بــدون نیــاز بــه 
تجربــه خــاص روایــت مــی کنــد. جنتــی افــزود: بــر 
ایــن اســاس وظیفــه ملــی و همگانــی اســت کــه برای 

ــه  ــم ب ــر قدی ــم و هن ــگ قدی ــن فرهن ــی ای بازشناس
ســاحتش نزدیکتــر شــویم و بــرای معرفــی ارزش های 
ایــن گنجینــه غنــی و ایــن میــراث گســترده ملــی به 
نســل حاضــر و ســایر ملــل در چهارچــوب تعامــات 
فعــال دیپلماســی فرهنگــی اهتمام بیشــتری داشــته 
ــق  ــن آروزی توفی ــب ضم ــت: اینجان ــیم. وی گف باش
روزافــزون بــرای دســت انــدرکاران برگــزاری نهمیــن 
ــران کــه در راســتای  جشــنواره موســیقی نواحــی ای

راهبــرد فرهنگــی هنــری دولــت قــرار دارد امیــدوارم ایــن رویــداد ارزنــده زمینــه توجــه و 
اهتمــام بیــش از پیــش بــه شــناخت و حفــظ موســیقی نواحــی کشــور و تجلیــل و تکریــم 
حافظــان و پیشکســوتان ایــن گونــه ارزشــمند موســیقایی را فراهم ســازد. نهمین جشــنواره 
موســیقی نواحــی ایــران کــه روز جمعــه 17 اردیبهشــت در کرمــان آغــاز شــده بود بــا حضور 
تعــداد زیــادی از هنرمنــدان و عاقــه منــدان موســیقی نواحــی در بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد 
کرمــان بــه کار خــود پایــان داد. ایــن جشــنواره در بخــش هــای راویــان اصالــت، اجراهــای 
عمومــی، اجراهــای پیشکســوتان، ســینمای مســتند، نشســت هــای تخصصــی موســیقی و 
اجراهــای شهرســتانی در اســتان کرمــان برگــزار شــد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره گفــت: اســتان کرمــان همچون بســیاری 
از نقــاط اعجــاب آور ایــران مهــد شــوریدگی و عشــق اســت. محمدرضــا علیــزاده افــزود: 
ابــراز خرســندی مــی کنیــم کــه ایــن جشــنواره بــا رویکــردی مردمــی و مشــتمل بــر 55 
اجــرا در قریــب بــه ۸0 ســاعت برنامــه زنــده طــی ســه شــبانه روز بــا حضــور 200 هنرمنــد 
شــاخص کشــور و اســتان در قالــب 41 گــروه از اســتان هــای کشــور بــه طــور واقعــی بــه 
میــان مــردم مشــتاق و فرهیختــه سراســر اســتان رفــت. وی بیــان کــرد: جشــنواره فاخــر 
موســیقی نواحــی کشــور در ایســتگاه نهــم خــود میهمــان مردمــان خونگــرم بم، نرماشــیر، 
ســیرجان، رفســنجان، انــار، بردســیر، بافــت، جیرفــت و کرمــان بــود. وی گفــت: از زحمــات 
و دلگرمــی هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اســتاندار کرمــان، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســاتید و پژوهشــگران در ســتاد اجرایــی جشــنواره و همــه 
کســانی کــه در انجــام ایــن کار عظیــم ســهیم بودنــد، قدردانــی مــی کنــم. علیــزاده افــزود: 
امیدواریــم خدمتگــزاران حــوزه فرهنــگ در ایــن اســتان بتواننــد ســال هــای طوالنــی بــا 
ــان  ــتگی میزب ــه شایس ــجم ب ــای منس ــه ه ــنواره و برنام ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
جشــنواره موســیقی نواحــی مختلــف ایــران باشــند. در ایــن آییــن گــروه هــای موســیقی 
ــل از  ــروه آوای نخ ــنندج و گ ــای از س ــه ن ــیروان، نرم ــوالن از ش ــتان، ج ــان از خوزس میس
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دکتــر علــی جنتــی در ایــن پیــام کــه فــرزاد طالبــی 
ــاد  ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن ــر موس ــرکل دفت مدی
اســامی آن را در آییــن اختتامیه جشــنواره موســیقی 
نواحــی در کرمــان قرائــت کــرد، افــزود: بــدون تردید 
اعتبــار منزلــت واالی جامعــه پویــا و بانشــاط ایــران، 
ــای  ــرمایه ه ــادی، س ــای اعتق ــه ه ــن مای ــون ب مره
معنــوی، آمــوزه هــای اخاقــی و ســایر عناصــر قــوام 
یافتــه ای اســت کــه مجموعــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــامان داده اس ــرزمین را س س
مجموعــه و منشــوری کــه در پیونــدی مبــارک بیــن 
گذشــته پرافتخــار اقــوام ایرانــی و آییــن تعالــی بخش 
اســام و تعالیــم پیامبــر مهربانــی، هنــری جمالگــرا و 
ــادی  ــای متم ــل ه ــر نس ــواه را در براب ــت خ فضیل
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت. وزی ــرار داده اس ــانی ق انس
اســامی گفــت: یکــی از دل انگیزتریــن جلــوه هــای 
ــی  ــی اقوام ــیقی محل ــدر، موس ــه گرانق ــن مجموع ای
اســت کــه بــی تردیــد صرفــا نغمــه هــای بنیانگرانــه 
ــا و  ــه ه ــذار از نغم ــه ای تاثیرگ ــه بافت ــت بلک نیس
ــده و  ــکات آموزن ــت هــا و ن ــه هــا و روای اشــعار، گوی
هویــت بخشــی اســت که مــی توانــد بــا توانمنــدی و 
اعتمــاد، یکــی از ســفیران فرهنــگ مردمــی و ادبیات 
عامیانــه ایــن مــرز و بــوم پرگهر باشــد. وی بیــان کرد: 
از ایــن جویبــار مصفــا و پــر نغمــه موســیقی محلــی 
ایــران اســامی و از بلندایــش تفکــری سرچشــمه می 
ــت  ــت و کرام ــت و حکم ــار از معرف ــه سرش ــرد ک گی
ــا  ــر روزگار م ــن هن ــع ای ــد و رفی ــرو بلن ــت و س اس
ــه  ــا یکپارچ ــون ام ــوام گوناگ ــی اق ــه در دیرینگ ریش
ــارهایش  ــدی شاخس ــاور دارد و بلن ــور پهن ــن کش ای
را نغمــه ســازهای ایــن اقلیــم گســترده بــه صمیمــی 
تریــن زبــان و تاثیرگذارتریــن بیــان و بــدون نیــاز بــه 
تجربــه خــاص روایــت مــی کنــد. جنتــی افــزود: بــر 
ایــن اســاس وظیفــه ملــی و همگانــی اســت کــه برای 

ــه  ــم ب ــر قدی ــم و هن ــگ قدی ــن فرهن ــی ای بازشناس
ســاحتش نزدیکتــر شــویم و بــرای معرفــی ارزش های 
ایــن گنجینــه غنــی و ایــن میــراث گســترده ملــی به 
نســل حاضــر و ســایر ملــل در چهارچــوب تعامــات 
فعــال دیپلماســی فرهنگــی اهتمام بیشــتری داشــته 
ــق  ــن آروزی توفی ــب ضم ــت: اینجان ــیم. وی گف باش
روزافــزون بــرای دســت انــدرکاران برگــزاری نهمیــن 
ــران کــه در راســتای  جشــنواره موســیقی نواحــی ای

راهبــرد فرهنگــی هنــری دولــت قــرار دارد امیــدوارم ایــن رویــداد ارزنــده زمینــه توجــه و 
اهتمــام بیــش از پیــش بــه شــناخت و حفــظ موســیقی نواحــی کشــور و تجلیــل و تکریــم 
حافظــان و پیشکســوتان ایــن گونــه ارزشــمند موســیقایی را فراهم ســازد. نهمین جشــنواره 
موســیقی نواحــی ایــران کــه روز جمعــه 17 اردیبهشــت در کرمــان آغــاز شــده بود بــا حضور 
تعــداد زیــادی از هنرمنــدان و عاقــه منــدان موســیقی نواحــی در بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد 
کرمــان بــه کار خــود پایــان داد. ایــن جشــنواره در بخــش هــای راویــان اصالــت، اجراهــای 
عمومــی، اجراهــای پیشکســوتان، ســینمای مســتند، نشســت هــای تخصصــی موســیقی و 
اجراهــای شهرســتانی در اســتان کرمــان برگــزار شــد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره گفــت: اســتان کرمــان همچون بســیاری 
از نقــاط اعجــاب آور ایــران مهــد شــوریدگی و عشــق اســت. محمدرضــا علیــزاده افــزود: 
ابــراز خرســندی مــی کنیــم کــه ایــن جشــنواره بــا رویکــردی مردمــی و مشــتمل بــر 55 
اجــرا در قریــب بــه ۸0 ســاعت برنامــه زنــده طــی ســه شــبانه روز بــا حضــور 200 هنرمنــد 
شــاخص کشــور و اســتان در قالــب 41 گــروه از اســتان هــای کشــور بــه طــور واقعــی بــه 
میــان مــردم مشــتاق و فرهیختــه سراســر اســتان رفــت. وی بیــان کــرد: جشــنواره فاخــر 
موســیقی نواحــی کشــور در ایســتگاه نهــم خــود میهمــان مردمــان خونگــرم بم، نرماشــیر، 
ســیرجان، رفســنجان، انــار، بردســیر، بافــت، جیرفــت و کرمــان بــود. وی گفــت: از زحمــات 
و دلگرمــی هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اســتاندار کرمــان، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســاتید و پژوهشــگران در ســتاد اجرایــی جشــنواره و همــه 
کســانی کــه در انجــام ایــن کار عظیــم ســهیم بودنــد، قدردانــی مــی کنــم. علیــزاده افــزود: 
امیدواریــم خدمتگــزاران حــوزه فرهنــگ در ایــن اســتان بتواننــد ســال هــای طوالنــی بــا 
ــان  ــتگی میزب ــه شایس ــجم ب ــای منس ــه ه ــنواره و برنام ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
جشــنواره موســیقی نواحــی مختلــف ایــران باشــند. در ایــن آییــن گــروه هــای موســیقی 
ــل از  ــروه آوای نخ ــنندج و گ ــای از س ــه ن ــیروان، نرم ــوالن از ش ــتان، ج ــان از خوزس میس
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دکتــر علــی جنتــی در ایــن پیــام کــه فــرزاد طالبــی 
ــاد  ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن ــر موس ــرکل دفت مدی
اســامی آن را در آییــن اختتامیه جشــنواره موســیقی 
نواحــی در کرمــان قرائــت کــرد، افــزود: بــدون تردید 
اعتبــار منزلــت واالی جامعــه پویــا و بانشــاط ایــران، 
ــای  ــرمایه ه ــادی، س ــای اعتق ــه ه ــن مای ــون ب مره
معنــوی، آمــوزه هــای اخاقــی و ســایر عناصــر قــوام 
یافتــه ای اســت کــه مجموعــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــامان داده اس ــرزمین را س س
مجموعــه و منشــوری کــه در پیونــدی مبــارک بیــن 
گذشــته پرافتخــار اقــوام ایرانــی و آییــن تعالــی بخش 
اســام و تعالیــم پیامبــر مهربانــی، هنــری جمالگــرا و 
ــادی  ــای متم ــل ه ــر نس ــواه را در براب ــت خ فضیل
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت. وزی ــرار داده اس ــانی ق انس
اســامی گفــت: یکــی از دل انگیزتریــن جلــوه هــای 
ــی  ــی اقوام ــیقی محل ــدر، موس ــه گرانق ــن مجموع ای
اســت کــه بــی تردیــد صرفــا نغمــه هــای بنیانگرانــه 
ــا و  ــه ه ــذار از نغم ــه ای تاثیرگ ــه بافت ــت بلک نیس
ــده و  ــکات آموزن ــت هــا و ن ــه هــا و روای اشــعار، گوی
هویــت بخشــی اســت که مــی توانــد بــا توانمنــدی و 
اعتمــاد، یکــی از ســفیران فرهنــگ مردمــی و ادبیات 
عامیانــه ایــن مــرز و بــوم پرگهر باشــد. وی بیــان کرد: 
از ایــن جویبــار مصفــا و پــر نغمــه موســیقی محلــی 
ایــران اســامی و از بلندایــش تفکــری سرچشــمه می 
ــت  ــت و کرام ــت و حکم ــار از معرف ــه سرش ــرد ک گی
ــا  ــر روزگار م ــن هن ــع ای ــد و رفی ــرو بلن ــت و س اس
ــه  ــا یکپارچ ــون ام ــوام گوناگ ــی اق ــه در دیرینگ ریش
ــارهایش  ــدی شاخس ــاور دارد و بلن ــور پهن ــن کش ای
را نغمــه ســازهای ایــن اقلیــم گســترده بــه صمیمــی 
تریــن زبــان و تاثیرگذارتریــن بیــان و بــدون نیــاز بــه 
تجربــه خــاص روایــت مــی کنــد. جنتــی افــزود: بــر 
ایــن اســاس وظیفــه ملــی و همگانــی اســت کــه برای 

ــه  ــم ب ــر قدی ــم و هن ــگ قدی ــن فرهن ــی ای بازشناس
ســاحتش نزدیکتــر شــویم و بــرای معرفــی ارزش های 
ایــن گنجینــه غنــی و ایــن میــراث گســترده ملــی به 
نســل حاضــر و ســایر ملــل در چهارچــوب تعامــات 
فعــال دیپلماســی فرهنگــی اهتمام بیشــتری داشــته 
ــق  ــن آروزی توفی ــب ضم ــت: اینجان ــیم. وی گف باش
روزافــزون بــرای دســت انــدرکاران برگــزاری نهمیــن 
ــران کــه در راســتای  جشــنواره موســیقی نواحــی ای

راهبــرد فرهنگــی هنــری دولــت قــرار دارد امیــدوارم ایــن رویــداد ارزنــده زمینــه توجــه و 
اهتمــام بیــش از پیــش بــه شــناخت و حفــظ موســیقی نواحــی کشــور و تجلیــل و تکریــم 
حافظــان و پیشکســوتان ایــن گونــه ارزشــمند موســیقایی را فراهم ســازد. نهمین جشــنواره 
موســیقی نواحــی ایــران کــه روز جمعــه 17 اردیبهشــت در کرمــان آغــاز شــده بود بــا حضور 
تعــداد زیــادی از هنرمنــدان و عاقــه منــدان موســیقی نواحــی در بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد 
کرمــان بــه کار خــود پایــان داد. ایــن جشــنواره در بخــش هــای راویــان اصالــت، اجراهــای 
عمومــی، اجراهــای پیشکســوتان، ســینمای مســتند، نشســت هــای تخصصــی موســیقی و 
اجراهــای شهرســتانی در اســتان کرمــان برگــزار شــد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره گفــت: اســتان کرمــان همچون بســیاری 
از نقــاط اعجــاب آور ایــران مهــد شــوریدگی و عشــق اســت. محمدرضــا علیــزاده افــزود: 
ابــراز خرســندی مــی کنیــم کــه ایــن جشــنواره بــا رویکــردی مردمــی و مشــتمل بــر 55 
اجــرا در قریــب بــه ۸0 ســاعت برنامــه زنــده طــی ســه شــبانه روز بــا حضــور 200 هنرمنــد 
شــاخص کشــور و اســتان در قالــب 41 گــروه از اســتان هــای کشــور بــه طــور واقعــی بــه 
میــان مــردم مشــتاق و فرهیختــه سراســر اســتان رفــت. وی بیــان کــرد: جشــنواره فاخــر 
موســیقی نواحــی کشــور در ایســتگاه نهــم خــود میهمــان مردمــان خونگــرم بم، نرماشــیر، 
ســیرجان، رفســنجان، انــار، بردســیر، بافــت، جیرفــت و کرمــان بــود. وی گفــت: از زحمــات 
و دلگرمــی هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اســتاندار کرمــان، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســاتید و پژوهشــگران در ســتاد اجرایــی جشــنواره و همــه 
کســانی کــه در انجــام ایــن کار عظیــم ســهیم بودنــد، قدردانــی مــی کنــم. علیــزاده افــزود: 
امیدواریــم خدمتگــزاران حــوزه فرهنــگ در ایــن اســتان بتواننــد ســال هــای طوالنــی بــا 
ــان  ــتگی میزب ــه شایس ــجم ب ــای منس ــه ه ــنواره و برنام ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
جشــنواره موســیقی نواحــی مختلــف ایــران باشــند. در ایــن آییــن گــروه هــای موســیقی 
ــل از  ــروه آوای نخ ــنندج و گ ــای از س ــه ن ــیروان، نرم ــوالن از ش ــتان، ج ــان از خوزس میس
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دکتــر علــی جنتــی در ایــن پیــام کــه فــرزاد طالبــی 
ــاد  ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن ــر موس ــرکل دفت مدی
اســامی آن را در آییــن اختتامیه جشــنواره موســیقی 
نواحــی در کرمــان قرائــت کــرد، افــزود: بــدون تردید 
اعتبــار منزلــت واالی جامعــه پویــا و بانشــاط ایــران، 
ــای  ــرمایه ه ــادی، س ــای اعتق ــه ه ــن مای ــون ب مره
معنــوی، آمــوزه هــای اخاقــی و ســایر عناصــر قــوام 
یافتــه ای اســت کــه مجموعــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــامان داده اس ــرزمین را س س
مجموعــه و منشــوری کــه در پیونــدی مبــارک بیــن 
گذشــته پرافتخــار اقــوام ایرانــی و آییــن تعالــی بخش 
اســام و تعالیــم پیامبــر مهربانــی، هنــری جمالگــرا و 
ــادی  ــای متم ــل ه ــر نس ــواه را در براب ــت خ فضیل
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت. وزی ــرار داده اس ــانی ق انس
اســامی گفــت: یکــی از دل انگیزتریــن جلــوه هــای 
ــی  ــی اقوام ــیقی محل ــدر، موس ــه گرانق ــن مجموع ای
اســت کــه بــی تردیــد صرفــا نغمــه هــای بنیانگرانــه 
ــا و  ــه ه ــذار از نغم ــه ای تاثیرگ ــه بافت ــت بلک نیس
ــده و  ــکات آموزن ــت هــا و ن ــه هــا و روای اشــعار، گوی
هویــت بخشــی اســت که مــی توانــد بــا توانمنــدی و 
اعتمــاد، یکــی از ســفیران فرهنــگ مردمــی و ادبیات 
عامیانــه ایــن مــرز و بــوم پرگهر باشــد. وی بیــان کرد: 
از ایــن جویبــار مصفــا و پــر نغمــه موســیقی محلــی 
ایــران اســامی و از بلندایــش تفکــری سرچشــمه می 
ــت  ــت و کرام ــت و حکم ــار از معرف ــه سرش ــرد ک گی
ــا  ــر روزگار م ــن هن ــع ای ــد و رفی ــرو بلن ــت و س اس
ــه  ــا یکپارچ ــون ام ــوام گوناگ ــی اق ــه در دیرینگ ریش
ــارهایش  ــدی شاخس ــاور دارد و بلن ــور پهن ــن کش ای
را نغمــه ســازهای ایــن اقلیــم گســترده بــه صمیمــی 
تریــن زبــان و تاثیرگذارتریــن بیــان و بــدون نیــاز بــه 
تجربــه خــاص روایــت مــی کنــد. جنتــی افــزود: بــر 
ایــن اســاس وظیفــه ملــی و همگانــی اســت کــه برای 

ــه  ــم ب ــر قدی ــم و هن ــگ قدی ــن فرهن ــی ای بازشناس
ســاحتش نزدیکتــر شــویم و بــرای معرفــی ارزش های 
ایــن گنجینــه غنــی و ایــن میــراث گســترده ملــی به 
نســل حاضــر و ســایر ملــل در چهارچــوب تعامــات 
فعــال دیپلماســی فرهنگــی اهتمام بیشــتری داشــته 
ــق  ــن آروزی توفی ــب ضم ــت: اینجان ــیم. وی گف باش
روزافــزون بــرای دســت انــدرکاران برگــزاری نهمیــن 
ــران کــه در راســتای  جشــنواره موســیقی نواحــی ای

راهبــرد فرهنگــی هنــری دولــت قــرار دارد امیــدوارم ایــن رویــداد ارزنــده زمینــه توجــه و 
اهتمــام بیــش از پیــش بــه شــناخت و حفــظ موســیقی نواحــی کشــور و تجلیــل و تکریــم 
حافظــان و پیشکســوتان ایــن گونــه ارزشــمند موســیقایی را فراهم ســازد. نهمین جشــنواره 
موســیقی نواحــی ایــران کــه روز جمعــه 17 اردیبهشــت در کرمــان آغــاز شــده بود بــا حضور 
تعــداد زیــادی از هنرمنــدان و عاقــه منــدان موســیقی نواحــی در بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد 
کرمــان بــه کار خــود پایــان داد. ایــن جشــنواره در بخــش هــای راویــان اصالــت، اجراهــای 
عمومــی، اجراهــای پیشکســوتان، ســینمای مســتند، نشســت هــای تخصصــی موســیقی و 
اجراهــای شهرســتانی در اســتان کرمــان برگــزار شــد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره گفــت: اســتان کرمــان همچون بســیاری 
از نقــاط اعجــاب آور ایــران مهــد شــوریدگی و عشــق اســت. محمدرضــا علیــزاده افــزود: 
ابــراز خرســندی مــی کنیــم کــه ایــن جشــنواره بــا رویکــردی مردمــی و مشــتمل بــر 55 
اجــرا در قریــب بــه ۸0 ســاعت برنامــه زنــده طــی ســه شــبانه روز بــا حضــور 200 هنرمنــد 
شــاخص کشــور و اســتان در قالــب 41 گــروه از اســتان هــای کشــور بــه طــور واقعــی بــه 
میــان مــردم مشــتاق و فرهیختــه سراســر اســتان رفــت. وی بیــان کــرد: جشــنواره فاخــر 
موســیقی نواحــی کشــور در ایســتگاه نهــم خــود میهمــان مردمــان خونگــرم بم، نرماشــیر، 
ســیرجان، رفســنجان، انــار، بردســیر، بافــت، جیرفــت و کرمــان بــود. وی گفــت: از زحمــات 
و دلگرمــی هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اســتاندار کرمــان، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســاتید و پژوهشــگران در ســتاد اجرایــی جشــنواره و همــه 
کســانی کــه در انجــام ایــن کار عظیــم ســهیم بودنــد، قدردانــی مــی کنــم. علیــزاده افــزود: 
امیدواریــم خدمتگــزاران حــوزه فرهنــگ در ایــن اســتان بتواننــد ســال هــای طوالنــی بــا 
ــان  ــتگی میزب ــه شایس ــجم ب ــای منس ــه ه ــنواره و برنام ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
جشــنواره موســیقی نواحــی مختلــف ایــران باشــند. در ایــن آییــن گــروه هــای موســیقی 
ــل از  ــروه آوای نخ ــنندج و گ ــای از س ــه ن ــیروان، نرم ــوالن از ش ــتان، ج ــان از خوزس میس
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دکتــر علــی جنتــی در ایــن پیــام کــه فــرزاد طالبــی 
ــاد  ــگ و ارش ــیقی وزارت فرهن ــر موس ــرکل دفت مدی
اســامی آن را در آییــن اختتامیه جشــنواره موســیقی 
نواحــی در کرمــان قرائــت کــرد، افــزود: بــدون تردید 
اعتبــار منزلــت واالی جامعــه پویــا و بانشــاط ایــران، 
ــای  ــرمایه ه ــادی، س ــای اعتق ــه ه ــن مای ــون ب مره
معنــوی، آمــوزه هــای اخاقــی و ســایر عناصــر قــوام 
یافتــه ای اســت کــه مجموعــه فرهنــگ و هنــر ایــن 
ــرد:  ــار ک ــت. وی اظه ــامان داده اس ــرزمین را س س
مجموعــه و منشــوری کــه در پیونــدی مبــارک بیــن 
گذشــته پرافتخــار اقــوام ایرانــی و آییــن تعالــی بخش 
اســام و تعالیــم پیامبــر مهربانــی، هنــری جمالگــرا و 
ــادی  ــای متم ــل ه ــر نس ــواه را در براب ــت خ فضیل
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت. وزی ــرار داده اس ــانی ق انس
اســامی گفــت: یکــی از دل انگیزتریــن جلــوه هــای 
ــی  ــی اقوام ــیقی محل ــدر، موس ــه گرانق ــن مجموع ای
اســت کــه بــی تردیــد صرفــا نغمــه هــای بنیانگرانــه 
ــا و  ــه ه ــذار از نغم ــه ای تاثیرگ ــه بافت ــت بلک نیس
ــده و  ــکات آموزن ــت هــا و ن ــه هــا و روای اشــعار، گوی
هویــت بخشــی اســت که مــی توانــد بــا توانمنــدی و 
اعتمــاد، یکــی از ســفیران فرهنــگ مردمــی و ادبیات 
عامیانــه ایــن مــرز و بــوم پرگهر باشــد. وی بیــان کرد: 
از ایــن جویبــار مصفــا و پــر نغمــه موســیقی محلــی 
ایــران اســامی و از بلندایــش تفکــری سرچشــمه می 
ــت  ــت و کرام ــت و حکم ــار از معرف ــه سرش ــرد ک گی
ــا  ــر روزگار م ــن هن ــع ای ــد و رفی ــرو بلن ــت و س اس
ــه  ــا یکپارچ ــون ام ــوام گوناگ ــی اق ــه در دیرینگ ریش
ــارهایش  ــدی شاخس ــاور دارد و بلن ــور پهن ــن کش ای
را نغمــه ســازهای ایــن اقلیــم گســترده بــه صمیمــی 
تریــن زبــان و تاثیرگذارتریــن بیــان و بــدون نیــاز بــه 
تجربــه خــاص روایــت مــی کنــد. جنتــی افــزود: بــر 
ایــن اســاس وظیفــه ملــی و همگانــی اســت کــه برای 

ــه  ــم ب ــر قدی ــم و هن ــگ قدی ــن فرهن ــی ای بازشناس
ســاحتش نزدیکتــر شــویم و بــرای معرفــی ارزش های 
ایــن گنجینــه غنــی و ایــن میــراث گســترده ملــی به 
نســل حاضــر و ســایر ملــل در چهارچــوب تعامــات 
فعــال دیپلماســی فرهنگــی اهتمام بیشــتری داشــته 
ــق  ــن آروزی توفی ــب ضم ــت: اینجان ــیم. وی گف باش
روزافــزون بــرای دســت انــدرکاران برگــزاری نهمیــن 
ــران کــه در راســتای  جشــنواره موســیقی نواحــی ای

راهبــرد فرهنگــی هنــری دولــت قــرار دارد امیــدوارم ایــن رویــداد ارزنــده زمینــه توجــه و 
اهتمــام بیــش از پیــش بــه شــناخت و حفــظ موســیقی نواحــی کشــور و تجلیــل و تکریــم 
حافظــان و پیشکســوتان ایــن گونــه ارزشــمند موســیقایی را فراهم ســازد. نهمین جشــنواره 
موســیقی نواحــی ایــران کــه روز جمعــه 17 اردیبهشــت در کرمــان آغــاز شــده بود بــا حضور 
تعــداد زیــادی از هنرمنــدان و عاقــه منــدان موســیقی نواحــی در بــاغ تاریخــی فتــح آبــاد 
کرمــان بــه کار خــود پایــان داد. ایــن جشــنواره در بخــش هــای راویــان اصالــت، اجراهــای 
عمومــی، اجراهــای پیشکســوتان، ســینمای مســتند، نشســت هــای تخصصــی موســیقی و 
اجراهــای شهرســتانی در اســتان کرمــان برگــزار شــد. مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمــان در آییــن اختتامیــه ایــن جشــنواره گفــت: اســتان کرمــان همچون بســیاری 
از نقــاط اعجــاب آور ایــران مهــد شــوریدگی و عشــق اســت. محمدرضــا علیــزاده افــزود: 
ابــراز خرســندی مــی کنیــم کــه ایــن جشــنواره بــا رویکــردی مردمــی و مشــتمل بــر 55 
اجــرا در قریــب بــه ۸0 ســاعت برنامــه زنــده طــی ســه شــبانه روز بــا حضــور 200 هنرمنــد 
شــاخص کشــور و اســتان در قالــب 41 گــروه از اســتان هــای کشــور بــه طــور واقعــی بــه 
میــان مــردم مشــتاق و فرهیختــه سراســر اســتان رفــت. وی بیــان کــرد: جشــنواره فاخــر 
موســیقی نواحــی کشــور در ایســتگاه نهــم خــود میهمــان مردمــان خونگــرم بم، نرماشــیر، 
ســیرجان، رفســنجان، انــار، بردســیر، بافــت، جیرفــت و کرمــان بــود. وی گفــت: از زحمــات 
و دلگرمــی هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اســتاندار کرمــان، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اســاتید و پژوهشــگران در ســتاد اجرایــی جشــنواره و همــه 
کســانی کــه در انجــام ایــن کار عظیــم ســهیم بودنــد، قدردانــی مــی کنــم. علیــزاده افــزود: 
امیدواریــم خدمتگــزاران حــوزه فرهنــگ در ایــن اســتان بتواننــد ســال هــای طوالنــی بــا 
ــان  ــتگی میزب ــه شایس ــجم ب ــای منس ــه ه ــنواره و برنام ــی جش ــه دائم ــکیل دبیرخان تش
جشــنواره موســیقی نواحــی مختلــف ایــران باشــند. در ایــن آییــن گــروه هــای موســیقی 
ــل از  ــروه آوای نخ ــنندج و گ ــای از س ــه ن ــیروان، نرم ــوالن از ش ــتان، ج ــان از خوزس میس
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ــور در  ــور حض ــه منظ ــه ب ــینی  ک ــا رزم حس  علیرض
دهمیــن جشــنواره گل محمــدی بــه شهرســتان بردســیر ســفر 
کــرده بــود، مــورد اســتقبال امــام جمعــه، فرمانــدار و جمعــی از 

ــرار گرفــت. ــن شهرســتان ق مســئولین ای
ــتان  ــه شهرس ــک روزه ب ــفر ی ــدای س ــان در ابت ــتاندار کرم اس
ــه زار  ــش الل ــکر بخ ــتای قلعه عس ــور در روس ــا حض ــیر ب بردس
کارخانــه گاب گیــری کوثــر اســتار را بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه 
ــا  ــار و ب ــج هکت ــه مســاحت پن ــی ب ــات در زمین ــن عرقیج 30 ت
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 60 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
عبــاس میرگنجانــی مدیــر کارخانــه گاب گیــری بردســیر گفــت: 
فــاز اول ایــن کارخانــه شــامل ســالن تولیــد گاب، ســالن مخازن 
و تاسیســات، ســالن انبــار نهایــی، ســالن بســته بنــدی، ســالن 
خشــکبار مــی باشــد کــه خــارج از فصــل برداشــت گل محمــدی 
فــرآوری ســایر گیاهــان دارویــی را انجــام می دهــد و راه انــدازی 
خــط تولیــد فــرآوری اســانس گل محمــدی هــم در برنامــه کاری 

آینــده آن اســت.
ــر  ــرای 2۸ نف ــوع ب ــروژه در مجم ــن پ ــد: ای ــادآور ش وی ی
ــانی در دو  ــروی انس ــش نی ــا افزای ــه ب ــرده ک ــتغالزایی ک اش

ــد را از  ــرآوری تولی ــوان ظرفیــت ف شــیفت کاری مــی ت
ــش داد. ــن در روز افزای ــه 45 ت ــن ب 30 ت

اســتاندار کرمــان در ادامــه ســفر بــه شهرســتان بردســیر پــس 
از بازدیــد از مــزارع گل محمــدی دهســتان باغابــر بخــش اللــه 
ــاز ســوم تولیــد و بســته بنــدی  ــا کشــاورزان، ف زار و گفتگــو ب

مجمــع گاب زهــرا را افتتــاح کــرد.
ــزود:  ــرا اف ــع گاب زه ــر مجتم ــوی مدی ــم مصطف ــن مراس در ای
ــد  ــه، ظرفیــت تولی ــن کارخان ــاز ســوم ای ــاح ف ــا قبــل از افتت ت
ــان  ــا راندم ــیده ام ــم رس ــن ه ــه 76 ت ــی ب ــوده و حت ــن ب 40 ت

ــد. ــن آم ــت پایی کیفی
ــزارع  ــد گل م ــه 70 درص ــن کارخان ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــانس  ــد از اس ــد: 5 درص ــادآور ش ــد، ی ــی کن ــری م را گاب گی
دنیــا در فــاز ســوم ایــن کارخانــه تولیــد مــی شــود و بــرای هــر 
یــک از فــاز ســوم تولیــد و بســته بنــدی، یــک میلیــارد تومــان 

هزینــه شــده اســت.
اســتاندار کرمــان پــس از افتتــاح فــاز ســوم مجتمــع گاب زهــرا 
ــد  ــه بازدی ــن کارخان ــدی ای ــرآوری گل محم ــک ف ــاز ارگانی از ف

کــرد.
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ــتان  ــه شهرس ــک روزه ب ــفر ی ــدای س ــان در ابت ــتاندار کرم اس
ــه زار  ــش الل ــکر بخ ــتای قلعه عس ــور در روس ــا حض ــیر ب بردس
کارخانــه گاب گیــری کوثــر اســتار را بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه 
ــا  ــار و ب ــج هکت ــه مســاحت پن ــی ب ــات در زمین ــن عرقیج 30 ت
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 60 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
عبــاس میرگنجانــی مدیــر کارخانــه گاب گیــری بردســیر گفــت: 
فــاز اول ایــن کارخانــه شــامل ســالن تولیــد گاب، ســالن مخازن 
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فــرآوری ســایر گیاهــان دارویــی را انجــام می دهــد و راه انــدازی 
خــط تولیــد فــرآوری اســانس گل محمــدی هــم در برنامــه کاری 

آینــده آن اســت.
ــر  ــرای 2۸ نف ــوع ب ــروژه در مجم ــن پ ــد: ای ــادآور ش وی ی
ــانی در دو  ــروی انس ــش نی ــا افزای ــه ب ــرده ک ــتغالزایی ک اش

ــد را از  ــرآوری تولی ــوان ظرفیــت ف شــیفت کاری مــی ت
ــش داد. ــن در روز افزای ــه 45 ت ــن ب 30 ت

اســتاندار کرمــان در ادامــه ســفر بــه شهرســتان بردســیر پــس 
از بازدیــد از مــزارع گل محمــدی دهســتان باغابــر بخــش اللــه 
ــاز ســوم تولیــد و بســته بنــدی  ــا کشــاورزان، ف زار و گفتگــو ب

مجمــع گاب زهــرا را افتتــاح کــرد.
ــزود:  ــرا اف ــع گاب زه ــر مجتم ــوی مدی ــم مصطف ــن مراس در ای
ــد  ــه، ظرفیــت تولی ــن کارخان ــاز ســوم ای ــاح ف ــا قبــل از افتت ت
ــان  ــا راندم ــیده ام ــم رس ــن ه ــه 76 ت ــی ب ــوده و حت ــن ب 40 ت

ــد. ــن آم ــت پایی کیفی
ــزارع  ــد گل م ــه 70 درص ــن کارخان ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــانس  ــد از اس ــد: 5 درص ــادآور ش ــد، ی ــی کن ــری م را گاب گی
دنیــا در فــاز ســوم ایــن کارخانــه تولیــد مــی شــود و بــرای هــر 
یــک از فــاز ســوم تولیــد و بســته بنــدی، یــک میلیــارد تومــان 

هزینــه شــده اســت.
اســتاندار کرمــان پــس از افتتــاح فــاز ســوم مجتمــع گاب زهــرا 
ــد  ــه بازدی ــن کارخان ــدی ای ــرآوری گل محم ــک ف ــاز ارگانی از ف

کــرد.
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ــور در  ــور حض ــه منظ ــه ب ــینی  ک ــا رزم حس  علیرض
دهمیــن جشــنواره گل محمــدی بــه شهرســتان بردســیر ســفر 
کــرده بــود، مــورد اســتقبال امــام جمعــه، فرمانــدار و جمعــی از 

ــرار گرفــت. ــن شهرســتان ق مســئولین ای
ــتان  ــه شهرس ــک روزه ب ــفر ی ــدای س ــان در ابت ــتاندار کرم اس
ــه زار  ــش الل ــکر بخ ــتای قلعه عس ــور در روس ــا حض ــیر ب بردس
کارخانــه گاب گیــری کوثــر اســتار را بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه 
ــا  ــار و ب ــج هکت ــه مســاحت پن ــی ب ــات در زمین ــن عرقیج 30 ت
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 60 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
عبــاس میرگنجانــی مدیــر کارخانــه گاب گیــری بردســیر گفــت: 
فــاز اول ایــن کارخانــه شــامل ســالن تولیــد گاب، ســالن مخازن 
و تاسیســات، ســالن انبــار نهایــی، ســالن بســته بنــدی، ســالن 
خشــکبار مــی باشــد کــه خــارج از فصــل برداشــت گل محمــدی 
فــرآوری ســایر گیاهــان دارویــی را انجــام می دهــد و راه انــدازی 
خــط تولیــد فــرآوری اســانس گل محمــدی هــم در برنامــه کاری 
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اســتاندار کرمــان در ادامــه ســفر بــه شهرســتان بردســیر پــس 
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فــرآوری ســایر گیاهــان دارویــی را انجــام می دهــد و راه انــدازی 
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ــزارع  ــد گل م ــه 70 درص ــن کارخان ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــانس  ــد از اس ــد: 5 درص ــادآور ش ــد، ی ــی کن ــری م را گاب گی
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــود وفای محم
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــادی از  ــع زی ــئوالن و جم ــور مس ــا حض ــنواره ب جش
ــوار 12  ــای همج ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــردم شهرس م
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــا ش ــه زار برپ ــه الل ــرداد در منطق خ
بــه ایــن کــه هــر ســال بــه تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن 
جشــنواره افــزوده مــی شــود بیــان کــرد: خوشــبختانه 
ــد  ــتان تولی ــام شهرس ــه ن ــیر ب ــتان بردس ــام شهرس ن
کننــده گل محمــدی شــناخته شــده کــه امیدواریــم بــا 
توســعه زیرســاخت هــای اصولــی و مناســب گردشــگری 
ــتان  ــوی اس ــه س ــادی را ب ــگران زی ــم گردش بتوانی

ــم.  ــوق دهی ــان س کرم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــه دارای جاذب ــن منطق ــت: ای ــان گف ــگری کرم گردش
هــای طبیعــی بکــر و از لحــاظ زیســت محیطــی 
گردشــگری بیــن روســتاهای اســتان دارای رتبــه اســت. 
ــن  ــیر دومی ــتان بردس ــه شهرس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــح  ــت تصری ــور اس ــدی در کش ــده گل محم ــد کنن تولی
کــرد: بــا توجــه بــه مزیــت هایــی چــون جاذبــه هــای 
ــد گل  ــش تولی ــادی در بخ ــع اقتص ــی و مناب ــر طبیع بک
ــی  ــوالت محل ــدات و محص ــن تولی ــدی و همچنی محم
بایــد بیــش از گذشــته بــه مناطــق گردشــگری همچــون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. وفای ــه ش ــه زار توج الل
گردشــگری مــی توانــد اثــرات مثبــت و منفــی زیــادی 
ــته  ــگری داش ــق گردش ــت مناط ــط زیس ــر روی محی ب
باشــد خاطرنشــان کــرد: متاســفانه طبــق بررســی هــای 
انجــام شــده اثــرات منفــی توریســم خیلــی بیشــتر از 
اثــرات مثبــت آن اســت در حالــی کــه مســئوالن محلی 
و اســتانی مــی تواننــد در جهــت افزایــش اثــرات مثبــت 
توریســم نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد. وی همچنیــن 
بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن مربوطــه مــی تواننــد بــا 
ــگری را  ــی گردش ــرات منف ــف، اث ــر مختل ــال تدابی اعم
کاهــش دهنــد بیــان کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنــگ 
و آگاهــی مــردم بومــی و گردشــگران در زمینــه حفــظ 

ــر اســت.  ــن تدابی ــه ای محیــط زیســت از جمل
ــتان  ــردی در شهرس ــوم گ ــه ب ــدازی 10 خان وی از راه ان
منطقــه  متاســفانه  افــزود:  و  داد  خبــر  بردســیر 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــون هی ــه زار تاکن ــگری الل گردش
خصــوص انجــام نــداده و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــم ب ــه بتوانی ــن منطق ــرح در ای ط
ــم  ــی بپردازی ــردم بوم ــتر م ــه بیش ــر چ ــوزش ه و آم
ــتانی  ــئوالن شهرس ــکاری مس ــه هم ــن زمین ــه در ای ک
ــق  ــی از مناط ــه زار یک ــد. الل ــی باش ــات م از ضروری
ــه  ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــوای گردش ــوش آب و ه خ
ــرقی  ــوب ش ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک ــمار م ش

ــت. ــده اس ــع ش ــیر واق ــتان بردس شهرس
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــود وفای محم
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــادی از  ــع زی ــئوالن و جم ــور مس ــا حض ــنواره ب جش
ــوار 12  ــای همج ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــردم شهرس م
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــا ش ــه زار برپ ــه الل ــرداد در منطق خ
بــه ایــن کــه هــر ســال بــه تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن 
جشــنواره افــزوده مــی شــود بیــان کــرد: خوشــبختانه 
ــد  ــتان تولی ــام شهرس ــه ن ــیر ب ــتان بردس ــام شهرس ن
کننــده گل محمــدی شــناخته شــده کــه امیدواریــم بــا 
توســعه زیرســاخت هــای اصولــی و مناســب گردشــگری 
ــتان  ــوی اس ــه س ــادی را ب ــگران زی ــم گردش بتوانی

ــم.  ــوق دهی ــان س کرم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــه دارای جاذب ــن منطق ــت: ای ــان گف ــگری کرم گردش
هــای طبیعــی بکــر و از لحــاظ زیســت محیطــی 
گردشــگری بیــن روســتاهای اســتان دارای رتبــه اســت. 
ــن  ــیر دومی ــتان بردس ــه شهرس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــح  ــت تصری ــور اس ــدی در کش ــده گل محم ــد کنن تولی
کــرد: بــا توجــه بــه مزیــت هایــی چــون جاذبــه هــای 
ــد گل  ــش تولی ــادی در بخ ــع اقتص ــی و مناب ــر طبیع بک
ــی  ــوالت محل ــدات و محص ــن تولی ــدی و همچنی محم
بایــد بیــش از گذشــته بــه مناطــق گردشــگری همچــون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. وفای ــه ش ــه زار توج الل
گردشــگری مــی توانــد اثــرات مثبــت و منفــی زیــادی 
ــته  ــگری داش ــق گردش ــت مناط ــط زیس ــر روی محی ب
باشــد خاطرنشــان کــرد: متاســفانه طبــق بررســی هــای 
انجــام شــده اثــرات منفــی توریســم خیلــی بیشــتر از 
اثــرات مثبــت آن اســت در حالــی کــه مســئوالن محلی 
و اســتانی مــی تواننــد در جهــت افزایــش اثــرات مثبــت 
توریســم نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد. وی همچنیــن 
بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن مربوطــه مــی تواننــد بــا 
ــگری را  ــی گردش ــرات منف ــف، اث ــر مختل ــال تدابی اعم
کاهــش دهنــد بیــان کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنــگ 
و آگاهــی مــردم بومــی و گردشــگران در زمینــه حفــظ 

ــر اســت.  ــن تدابی ــه ای محیــط زیســت از جمل
ــتان  ــردی در شهرس ــوم گ ــه ب ــدازی 10 خان وی از راه ان
منطقــه  متاســفانه  افــزود:  و  داد  خبــر  بردســیر 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــون هی ــه زار تاکن ــگری الل گردش
خصــوص انجــام نــداده و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــم ب ــه بتوانی ــن منطق ــرح در ای ط
ــم  ــی بپردازی ــردم بوم ــتر م ــه بیش ــر چ ــوزش ه و آم
ــتانی  ــئوالن شهرس ــکاری مس ــه هم ــن زمین ــه در ای ک
ــق  ــی از مناط ــه زار یک ــد. الل ــی باش ــات م از ضروری
ــه  ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــوای گردش ــوش آب و ه خ
ــرقی  ــوب ش ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک ــمار م ش
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــود وفای محم
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــادی از  ــع زی ــئوالن و جم ــور مس ــا حض ــنواره ب جش
ــوار 12  ــای همج ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــردم شهرس م
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــا ش ــه زار برپ ــه الل ــرداد در منطق خ
بــه ایــن کــه هــر ســال بــه تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن 
جشــنواره افــزوده مــی شــود بیــان کــرد: خوشــبختانه 
ــد  ــتان تولی ــام شهرس ــه ن ــیر ب ــتان بردس ــام شهرس ن
کننــده گل محمــدی شــناخته شــده کــه امیدواریــم بــا 
توســعه زیرســاخت هــای اصولــی و مناســب گردشــگری 
ــتان  ــوی اس ــه س ــادی را ب ــگران زی ــم گردش بتوانی

ــم.  ــوق دهی ــان س کرم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــه دارای جاذب ــن منطق ــت: ای ــان گف ــگری کرم گردش
هــای طبیعــی بکــر و از لحــاظ زیســت محیطــی 
گردشــگری بیــن روســتاهای اســتان دارای رتبــه اســت. 
ــن  ــیر دومی ــتان بردس ــه شهرس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــح  ــت تصری ــور اس ــدی در کش ــده گل محم ــد کنن تولی
کــرد: بــا توجــه بــه مزیــت هایــی چــون جاذبــه هــای 
ــد گل  ــش تولی ــادی در بخ ــع اقتص ــی و مناب ــر طبیع بک
ــی  ــوالت محل ــدات و محص ــن تولی ــدی و همچنی محم
بایــد بیــش از گذشــته بــه مناطــق گردشــگری همچــون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. وفای ــه ش ــه زار توج الل
گردشــگری مــی توانــد اثــرات مثبــت و منفــی زیــادی 
ــته  ــگری داش ــق گردش ــت مناط ــط زیس ــر روی محی ب
باشــد خاطرنشــان کــرد: متاســفانه طبــق بررســی هــای 
انجــام شــده اثــرات منفــی توریســم خیلــی بیشــتر از 
اثــرات مثبــت آن اســت در حالــی کــه مســئوالن محلی 
و اســتانی مــی تواننــد در جهــت افزایــش اثــرات مثبــت 
توریســم نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد. وی همچنیــن 
بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن مربوطــه مــی تواننــد بــا 
ــگری را  ــی گردش ــرات منف ــف، اث ــر مختل ــال تدابی اعم
کاهــش دهنــد بیــان کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنــگ 
و آگاهــی مــردم بومــی و گردشــگران در زمینــه حفــظ 

ــر اســت.  ــن تدابی ــه ای محیــط زیســت از جمل
ــتان  ــردی در شهرس ــوم گ ــه ب ــدازی 10 خان وی از راه ان
منطقــه  متاســفانه  افــزود:  و  داد  خبــر  بردســیر 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــون هی ــه زار تاکن ــگری الل گردش
خصــوص انجــام نــداده و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــم ب ــه بتوانی ــن منطق ــرح در ای ط
ــم  ــی بپردازی ــردم بوم ــتر م ــه بیش ــر چ ــوزش ه و آم
ــتانی  ــئوالن شهرس ــکاری مس ــه هم ــن زمین ــه در ای ک
ــق  ــی از مناط ــه زار یک ــد. الل ــی باش ــات م از ضروری
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــود وفای محم
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــادی از  ــع زی ــئوالن و جم ــور مس ــا حض ــنواره ب جش
ــوار 12  ــای همج ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــردم شهرس م
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــا ش ــه زار برپ ــه الل ــرداد در منطق خ
بــه ایــن کــه هــر ســال بــه تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن 
جشــنواره افــزوده مــی شــود بیــان کــرد: خوشــبختانه 
ــد  ــتان تولی ــام شهرس ــه ن ــیر ب ــتان بردس ــام شهرس ن
کننــده گل محمــدی شــناخته شــده کــه امیدواریــم بــا 
توســعه زیرســاخت هــای اصولــی و مناســب گردشــگری 
ــتان  ــوی اس ــه س ــادی را ب ــگران زی ــم گردش بتوانی

ــم.  ــوق دهی ــان س کرم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــه دارای جاذب ــن منطق ــت: ای ــان گف ــگری کرم گردش
هــای طبیعــی بکــر و از لحــاظ زیســت محیطــی 
گردشــگری بیــن روســتاهای اســتان دارای رتبــه اســت. 
ــن  ــیر دومی ــتان بردس ــه شهرس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــح  ــت تصری ــور اس ــدی در کش ــده گل محم ــد کنن تولی
کــرد: بــا توجــه بــه مزیــت هایــی چــون جاذبــه هــای 
ــد گل  ــش تولی ــادی در بخ ــع اقتص ــی و مناب ــر طبیع بک
ــی  ــوالت محل ــدات و محص ــن تولی ــدی و همچنی محم
بایــد بیــش از گذشــته بــه مناطــق گردشــگری همچــون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. وفای ــه ش ــه زار توج الل
گردشــگری مــی توانــد اثــرات مثبــت و منفــی زیــادی 
ــته  ــگری داش ــق گردش ــت مناط ــط زیس ــر روی محی ب
باشــد خاطرنشــان کــرد: متاســفانه طبــق بررســی هــای 
انجــام شــده اثــرات منفــی توریســم خیلــی بیشــتر از 
اثــرات مثبــت آن اســت در حالــی کــه مســئوالن محلی 
و اســتانی مــی تواننــد در جهــت افزایــش اثــرات مثبــت 
توریســم نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد. وی همچنیــن 
بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن مربوطــه مــی تواننــد بــا 
ــگری را  ــی گردش ــرات منف ــف، اث ــر مختل ــال تدابی اعم
کاهــش دهنــد بیــان کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنــگ 
و آگاهــی مــردم بومــی و گردشــگران در زمینــه حفــظ 

ــر اســت.  ــن تدابی ــه ای محیــط زیســت از جمل
ــتان  ــردی در شهرس ــوم گ ــه ب ــدازی 10 خان وی از راه ان
منطقــه  متاســفانه  افــزود:  و  داد  خبــر  بردســیر 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــون هی ــه زار تاکن ــگری الل گردش
خصــوص انجــام نــداده و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــم ب ــه بتوانی ــن منطق ــرح در ای ط
ــم  ــی بپردازی ــردم بوم ــتر م ــه بیش ــر چ ــوزش ه و آم
ــتانی  ــئوالن شهرس ــکاری مس ــه هم ــن زمین ــه در ای ک
ــق  ــی از مناط ــه زار یک ــد. الل ــی باش ــات م از ضروری
ــه  ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــوای گردش ــوش آب و ه خ
ــرقی  ــوب ش ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک ــمار م ش

ــت. ــده اس ــع ش ــیر واق ــتان بردس شهرس
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــود وفای محم
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــادی از  ــع زی ــئوالن و جم ــور مس ــا حض ــنواره ب جش
ــوار 12  ــای همج ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــردم شهرس م
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــا ش ــه زار برپ ــه الل ــرداد در منطق خ
بــه ایــن کــه هــر ســال بــه تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن 
جشــنواره افــزوده مــی شــود بیــان کــرد: خوشــبختانه 
ــد  ــتان تولی ــام شهرس ــه ن ــیر ب ــتان بردس ــام شهرس ن
کننــده گل محمــدی شــناخته شــده کــه امیدواریــم بــا 
توســعه زیرســاخت هــای اصولــی و مناســب گردشــگری 
ــتان  ــوی اس ــه س ــادی را ب ــگران زی ــم گردش بتوانی

ــم.  ــوق دهی ــان س کرم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــه دارای جاذب ــن منطق ــت: ای ــان گف ــگری کرم گردش
هــای طبیعــی بکــر و از لحــاظ زیســت محیطــی 
گردشــگری بیــن روســتاهای اســتان دارای رتبــه اســت. 
ــن  ــیر دومی ــتان بردس ــه شهرس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــح  ــت تصری ــور اس ــدی در کش ــده گل محم ــد کنن تولی
کــرد: بــا توجــه بــه مزیــت هایــی چــون جاذبــه هــای 
ــد گل  ــش تولی ــادی در بخ ــع اقتص ــی و مناب ــر طبیع بک
ــی  ــوالت محل ــدات و محص ــن تولی ــدی و همچنی محم
بایــد بیــش از گذشــته بــه مناطــق گردشــگری همچــون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. وفای ــه ش ــه زار توج الل
گردشــگری مــی توانــد اثــرات مثبــت و منفــی زیــادی 
ــته  ــگری داش ــق گردش ــت مناط ــط زیس ــر روی محی ب
باشــد خاطرنشــان کــرد: متاســفانه طبــق بررســی هــای 
انجــام شــده اثــرات منفــی توریســم خیلــی بیشــتر از 
اثــرات مثبــت آن اســت در حالــی کــه مســئوالن محلی 
و اســتانی مــی تواننــد در جهــت افزایــش اثــرات مثبــت 
توریســم نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد. وی همچنیــن 
بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن مربوطــه مــی تواننــد بــا 
ــگری را  ــی گردش ــرات منف ــف، اث ــر مختل ــال تدابی اعم
کاهــش دهنــد بیــان کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنــگ 
و آگاهــی مــردم بومــی و گردشــگران در زمینــه حفــظ 

ــر اســت.  ــن تدابی ــه ای محیــط زیســت از جمل
ــتان  ــردی در شهرس ــوم گ ــه ب ــدازی 10 خان وی از راه ان
منطقــه  متاســفانه  افــزود:  و  داد  خبــر  بردســیر 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــون هی ــه زار تاکن ــگری الل گردش
خصــوص انجــام نــداده و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــم ب ــه بتوانی ــن منطق ــرح در ای ط
ــم  ــی بپردازی ــردم بوم ــتر م ــه بیش ــر چ ــوزش ه و آم
ــتانی  ــئوالن شهرس ــکاری مس ــه هم ــن زمین ــه در ای ک
ــق  ــی از مناط ــه زار یک ــد. الل ــی باش ــات م از ضروری
ــه  ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــوای گردش ــوش آب و ه خ
ــرقی  ــوب ش ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک ــمار م ش
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــود وفای محم
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــادی از  ــع زی ــئوالن و جم ــور مس ــا حض ــنواره ب جش
ــوار 12  ــای همج ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــردم شهرس م
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــا ش ــه زار برپ ــه الل ــرداد در منطق خ
بــه ایــن کــه هــر ســال بــه تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن 
جشــنواره افــزوده مــی شــود بیــان کــرد: خوشــبختانه 
ــد  ــتان تولی ــام شهرس ــه ن ــیر ب ــتان بردس ــام شهرس ن
کننــده گل محمــدی شــناخته شــده کــه امیدواریــم بــا 
توســعه زیرســاخت هــای اصولــی و مناســب گردشــگری 
ــتان  ــوی اس ــه س ــادی را ب ــگران زی ــم گردش بتوانی

ــم.  ــوق دهی ــان س کرم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــه دارای جاذب ــن منطق ــت: ای ــان گف ــگری کرم گردش
هــای طبیعــی بکــر و از لحــاظ زیســت محیطــی 
گردشــگری بیــن روســتاهای اســتان دارای رتبــه اســت. 
ــن  ــیر دومی ــتان بردس ــه شهرس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــح  ــت تصری ــور اس ــدی در کش ــده گل محم ــد کنن تولی
کــرد: بــا توجــه بــه مزیــت هایــی چــون جاذبــه هــای 
ــد گل  ــش تولی ــادی در بخ ــع اقتص ــی و مناب ــر طبیع بک
ــی  ــوالت محل ــدات و محص ــن تولی ــدی و همچنی محم
بایــد بیــش از گذشــته بــه مناطــق گردشــگری همچــون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. وفای ــه ش ــه زار توج الل
گردشــگری مــی توانــد اثــرات مثبــت و منفــی زیــادی 
ــته  ــگری داش ــق گردش ــت مناط ــط زیس ــر روی محی ب
باشــد خاطرنشــان کــرد: متاســفانه طبــق بررســی هــای 
انجــام شــده اثــرات منفــی توریســم خیلــی بیشــتر از 
اثــرات مثبــت آن اســت در حالــی کــه مســئوالن محلی 
و اســتانی مــی تواننــد در جهــت افزایــش اثــرات مثبــت 
توریســم نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد. وی همچنیــن 
بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن مربوطــه مــی تواننــد بــا 
ــگری را  ــی گردش ــرات منف ــف، اث ــر مختل ــال تدابی اعم
کاهــش دهنــد بیــان کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنــگ 
و آگاهــی مــردم بومــی و گردشــگران در زمینــه حفــظ 

ــر اســت.  ــن تدابی ــه ای محیــط زیســت از جمل
ــتان  ــردی در شهرس ــوم گ ــه ب ــدازی 10 خان وی از راه ان
منطقــه  متاســفانه  افــزود:  و  داد  خبــر  بردســیر 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــون هی ــه زار تاکن ــگری الل گردش
خصــوص انجــام نــداده و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــم ب ــه بتوانی ــن منطق ــرح در ای ط
ــم  ــی بپردازی ــردم بوم ــتر م ــه بیش ــر چ ــوزش ه و آم
ــتانی  ــئوالن شهرس ــکاری مس ــه هم ــن زمین ــه در ای ک
ــق  ــی از مناط ــه زار یک ــد. الل ــی باش ــات م از ضروری
ــه  ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــوای گردش ــوش آب و ه خ
ــرقی  ــوب ش ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک ــمار م ش
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ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــی، مدی ــود وفای محم
ــن  ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــادی از  ــع زی ــئوالن و جم ــور مس ــا حض ــنواره ب جش
ــوار 12  ــای همج ــتان ه ــا و اس ــتان ه ــردم شهرس م
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــا ش ــه زار برپ ــه الل ــرداد در منطق خ
بــه ایــن کــه هــر ســال بــه تعــداد بازدیدکننــدگان ایــن 
جشــنواره افــزوده مــی شــود بیــان کــرد: خوشــبختانه 
ــد  ــتان تولی ــام شهرس ــه ن ــیر ب ــتان بردس ــام شهرس ن
کننــده گل محمــدی شــناخته شــده کــه امیدواریــم بــا 
توســعه زیرســاخت هــای اصولــی و مناســب گردشــگری 
ــتان  ــوی اس ــه س ــادی را ب ــگران زی ــم گردش بتوانی

ــم.  ــوق دهی ــان س کرم
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه  ــه دارای جاذب ــن منطق ــت: ای ــان گف ــگری کرم گردش
هــای طبیعــی بکــر و از لحــاظ زیســت محیطــی 
گردشــگری بیــن روســتاهای اســتان دارای رتبــه اســت. 
ــن  ــیر دومی ــتان بردس ــه شهرس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــح  ــت تصری ــور اس ــدی در کش ــده گل محم ــد کنن تولی
کــرد: بــا توجــه بــه مزیــت هایــی چــون جاذبــه هــای 
ــد گل  ــش تولی ــادی در بخ ــع اقتص ــی و مناب ــر طبیع بک
ــی  ــوالت محل ــدات و محص ــن تولی ــدی و همچنی محم
بایــد بیــش از گذشــته بــه مناطــق گردشــگری همچــون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــود. وفای ــه ش ــه زار توج الل
گردشــگری مــی توانــد اثــرات مثبــت و منفــی زیــادی 
ــته  ــگری داش ــق گردش ــت مناط ــط زیس ــر روی محی ب
باشــد خاطرنشــان کــرد: متاســفانه طبــق بررســی هــای 
انجــام شــده اثــرات منفــی توریســم خیلــی بیشــتر از 
اثــرات مثبــت آن اســت در حالــی کــه مســئوالن محلی 
و اســتانی مــی تواننــد در جهــت افزایــش اثــرات مثبــت 
توریســم نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد. وی همچنیــن 
بــا بیــان ایــن کــه مســئوالن مربوطــه مــی تواننــد بــا 
ــگری را  ــی گردش ــرات منف ــف، اث ــر مختل ــال تدابی اعم
کاهــش دهنــد بیــان کــرد: بــاال بــردن ســطح فرهنــگ 
و آگاهــی مــردم بومــی و گردشــگران در زمینــه حفــظ 

ــر اســت.  ــن تدابی ــه ای محیــط زیســت از جمل
ــتان  ــردی در شهرس ــوم گ ــه ب ــدازی 10 خان وی از راه ان
منطقــه  متاســفانه  افــزود:  و  داد  خبــر  بردســیر 
ــن  ــی در ای ــچ فعالیت ــون هی ــه زار تاکن ــگری الل گردش
خصــوص انجــام نــداده و امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
ــازی  ــگ س ــه فرهن ــم ب ــه بتوانی ــن منطق ــرح در ای ط
ــم  ــی بپردازی ــردم بوم ــتر م ــه بیش ــر چ ــوزش ه و آم
ــتانی  ــئوالن شهرس ــکاری مس ــه هم ــن زمین ــه در ای ک
ــق  ــی از مناط ــه زار یک ــد. الل ــی باش ــات م از ضروری
ــه  ــان ب ــتان کرم ــگری اس ــوای گردش ــوش آب و ه خ
ــرقی  ــوب ش ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک ــمار م ش

ــت. ــده اس ــع ش ــیر واق ــتان بردس شهرس
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رزم حســینی  مهنــدس علــی رضــا 
در دیــدار وزیــر اقتصــاد، فرهنــگ و 
گردشــگری ایالــت کرنتــن اتریــش و 
ــت  ــزود: ظرفی ــا وی اف ــراه ب ــات هم هی
هــای معدنــی، کشــاورزی،  انــرژی هــای 
ــت  ــه فعالی ــگری و مجموع ــو و گردش ن
گــذاری  ســرمایه  حــوزه  در  هایــی 
دارد.  وجــود  اســتان  در  پتروشــیمی 
وی گفــت: کرمــان یکــی از اســتان هــای 
ــرمایه  ــای س ــت ه ــه جذابی اول در زمین

ــت.  ــور اس ــی در کش ــذاری خارج گ
وی بیــان کــرد: هــم اکنــون بالــغ بــر 10 
ــت،  ــوزه صنع ــروژه در ح ــارد دالر پ میلی
ــال  ــرژی در ح ــال آب و ان ــوط انتق خط
ــارد  ــدود 10 میلی ــرا ح ــت و اخی اجراس
دالر قــرارداد در حــوزه پــروژه هــای 
ــگری را  ــداث آزادراه و گردش ــی، اح ریل

ــم. ــرده ای ــد ک ــتان منعق در اس
ــه در  ــزود: چنانچ ــان اف ــتاندار کرم  اس

ــل داشــته باشــید مــی  ــن قراردادهــای منعقــده تمای هــر کــدام از ای
توانیــد بــا کســب اطاعــات از اتــاق بازرگانــی کرمــان ســرمایه گــذاری 

ــیم.  ــته باش ــترک داش مش
ــان  ــه اســتان کرم ــر رئیــس جمهــوری ب ــه ســفر اخی ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: کرمــان بــا توجــه بــه قابلیــت هــای خــوب اســتان بــه منظــور 
ــه در جهــت  ــه عنــوان یــک اســتان نمون تســهیل ســرمایه گــذاری ب
ــژه  ــای وی ــت ه ــی، حمای ــی و خارج ــذاری داخل ــرمایه گ ــذب س ج
دولتــی در ســطح ملــی و اســتانی از آن بعمــل مــی آیــد. رزم حســینی 
اظهــار کــرد: قراردادهــای قطعــی بــا کشــورهای ژاپــن، کــره جنوبــی 
و آلمــان در حــوزه هــای آب شــیرین، ســامت و انــرژی و پتروشــیمی 
در اســتان کرمــان منعقــد شــده اســت. وی تاکیــد کــرد: عاقــه منــد 
ــور  ــان و کش ــتان کرم ــن اس ــل بی ــی و در عم ــکاری واقع ــتیم هم هس
ــد  ــژه خواه ــت وی ــتان حمای ــت در اس ــم و دول ــم کنی ــش فراه اتری

داشــت. 
ــز  ــش نی ــن اتری ــت کرنت ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــات  ــفر هی ــن س ــادی در ای ــای زی ــرکت ه ــت: ش ــدار گف ــن دی در ای
ــرل  ــتانی، کنت ــاختی اس ــای زیرس ــاوری ه ــوزه فن ــادی را در ح اقتص
ــاوری هــای  ــو، فن ــرژی هــای ن ــاوری ان ــت آب و فاضــاب، فن و مدیری
ــف و  ــای مختل ــازه ه ــه گاز، س ــوط لول ــد خط ــت، تولی ــط زیس محی

ــد.  ــی کنن ــی م ــگری همراه گردش
ــه ظرفیــت هــای گردشــگری در ایالــت  ــا اشــاره ب کریســتین بنگــر ب
کرنتــن افــزود: مرکــز آمــوزش گردشــگری در ایالــت کرنتــن فعالیــت 
ــادل  ــرای تب ــادی ب ــدی زی ــه من ــوزه عاق ــن ح ــترده دارد و در ای گس

ــود دارد. ــی وج ــی و فرهنگ علم
ــوارد  ــی م ــرای بررس ــترک ب ــروه مش ــکیل کارگ ــرد: تش ــان ک وی بی
مــورد عاقــه بــه طــور خــاص و ویــژه پیشــنهاد مــی شــود. وی گفــت: 
از شــما بــرای ســفر بــه ایالــت کرنتــن دعــوت مــی شــود تــا در آنجــا 
بــه توانیــم ظرفیــت هــای خوبــی معرفــی کنیــم و ایــن ارتبــاط خــوب 
ــوس  ــای ملم ــروژه ه ــه پ ــا ب ــم ت ــری کنی ــدی پیگی ــورت ج ــه ص را ب

تبدیــل شــود. 
معــاون اقتصــادی و توســعه مدیریــت اســتانداری کرمــان نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: کرمــان بــه اســتان چهارفصــل معــروف اســت و ایــن 
ــژه  ــه وی ــاص ب ــان خ ــت گیاه ــرای کش ــژه ای ب ــرایط وی ــت، ش وضعی

ــه وجــود آورده اســت.  ــی را در اســتان ب گیاهــان داروی
محمدرضــا فتــوت افــزود: بخــش خصوصــی، اتــاق بازرگانــی و بخــش 
دولتــی از هرگونــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طرف اســتقبال 
مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: در اســتان در همــه زمینــه هــا جــای کار 
وجــود دارد و بــه ویــژه در بحــث توســعه پایــدار حــوزه گردشــگری بــا 
اولویــت هــای خــاص لحــاظ شــده و در زمینــه صنعــت، خودروســازی، 
آی تــی، فاضــاب شــهری و انتقــال آب ظرفیــت هــای همــکاری وجــود 
ــع  ــادن و صنای ــوزه مع ــزود: در ح ــان اف ــتاندار کرم ــاون اس دارد. مع
ــه  ــرآوری زمینــه همــکاری وجــود دارد و ذهنیــت مثبتــی نســبت ب ف
ــای  ــکاری ه ــرای هم ــفر را ب ــن س ــم و ای ــش داری ــا اتری ــکاری ب هم
ــوزه  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــی گیری ــک م ــال نی ــه ف ــده ب آین
کشــاورزی محصــوالت ویــژه ای در اســتان کرمــان تولیــد مــی شــود 
ــی  ــز م ــوزه نی ــن ح ــرآوری در ای ــی و ف ــع تبدیل ــاد صنای ــت: ایج گف

ــد زمینــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طــرف باشــد. توان

کرمان جز چاه نفت
دیگر منابع را دارد
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ــد  ــژه خواه ــت وی ــتان حمای ــت در اس ــم و دول ــم کنی ــش فراه اتری

داشــت. 
ــز  ــش نی ــن اتری ــت کرنت ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــات  ــفر هی ــن س ــادی در ای ــای زی ــرکت ه ــت: ش ــدار گف ــن دی در ای
ــرل  ــتانی، کنت ــاختی اس ــای زیرس ــاوری ه ــوزه فن ــادی را در ح اقتص
ــاوری هــای  ــو، فن ــرژی هــای ن ــاوری ان ــت آب و فاضــاب، فن و مدیری
ــف و  ــای مختل ــازه ه ــه گاز، س ــوط لول ــد خط ــت، تولی ــط زیس محی

ــد.  ــی کنن ــی م ــگری همراه گردش
ــه ظرفیــت هــای گردشــگری در ایالــت  ــا اشــاره ب کریســتین بنگــر ب
کرنتــن افــزود: مرکــز آمــوزش گردشــگری در ایالــت کرنتــن فعالیــت 
ــادل  ــرای تب ــادی ب ــدی زی ــه من ــوزه عاق ــن ح ــترده دارد و در ای گس

ــود دارد. ــی وج ــی و فرهنگ علم
ــوارد  ــی م ــرای بررس ــترک ب ــروه مش ــکیل کارگ ــرد: تش ــان ک وی بی
مــورد عاقــه بــه طــور خــاص و ویــژه پیشــنهاد مــی شــود. وی گفــت: 
از شــما بــرای ســفر بــه ایالــت کرنتــن دعــوت مــی شــود تــا در آنجــا 
بــه توانیــم ظرفیــت هــای خوبــی معرفــی کنیــم و ایــن ارتبــاط خــوب 
ــوس  ــای ملم ــروژه ه ــه پ ــا ب ــم ت ــری کنی ــدی پیگی ــورت ج ــه ص را ب

تبدیــل شــود. 
معــاون اقتصــادی و توســعه مدیریــت اســتانداری کرمــان نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: کرمــان بــه اســتان چهارفصــل معــروف اســت و ایــن 
ــژه  ــه وی ــاص ب ــان خ ــت گیاه ــرای کش ــژه ای ب ــرایط وی ــت، ش وضعی

ــه وجــود آورده اســت.  ــی را در اســتان ب گیاهــان داروی
محمدرضــا فتــوت افــزود: بخــش خصوصــی، اتــاق بازرگانــی و بخــش 
دولتــی از هرگونــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طرف اســتقبال 
مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: در اســتان در همــه زمینــه هــا جــای کار 
وجــود دارد و بــه ویــژه در بحــث توســعه پایــدار حــوزه گردشــگری بــا 
اولویــت هــای خــاص لحــاظ شــده و در زمینــه صنعــت، خودروســازی، 
آی تــی، فاضــاب شــهری و انتقــال آب ظرفیــت هــای همــکاری وجــود 
ــع  ــادن و صنای ــوزه مع ــزود: در ح ــان اف ــتاندار کرم ــاون اس دارد. مع
ــه  ــرآوری زمینــه همــکاری وجــود دارد و ذهنیــت مثبتــی نســبت ب ف
ــای  ــکاری ه ــرای هم ــفر را ب ــن س ــم و ای ــش داری ــا اتری ــکاری ب هم
ــوزه  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــی گیری ــک م ــال نی ــه ف ــده ب آین
کشــاورزی محصــوالت ویــژه ای در اســتان کرمــان تولیــد مــی شــود 
ــی  ــز م ــوزه نی ــن ح ــرآوری در ای ــی و ف ــع تبدیل ــاد صنای ــت: ایج گف

ــد زمینــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طــرف باشــد. توان

کرمان جز چاه نفت
دیگر منابع را دارد

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رزم حســینی  مهنــدس علــی رضــا 
در دیــدار وزیــر اقتصــاد، فرهنــگ و 
گردشــگری ایالــت کرنتــن اتریــش و 
ــت  ــزود: ظرفی ــا وی اف ــراه ب ــات هم هی
هــای معدنــی، کشــاورزی،  انــرژی هــای 
ــت  ــه فعالی ــگری و مجموع ــو و گردش ن
گــذاری  ســرمایه  حــوزه  در  هایــی 
دارد.  وجــود  اســتان  در  پتروشــیمی 
وی گفــت: کرمــان یکــی از اســتان هــای 
ــرمایه  ــای س ــت ه ــه جذابی اول در زمین

ــت.  ــور اس ــی در کش ــذاری خارج گ
وی بیــان کــرد: هــم اکنــون بالــغ بــر 10 
ــت،  ــوزه صنع ــروژه در ح ــارد دالر پ میلی
ــال  ــرژی در ح ــال آب و ان ــوط انتق خط
ــارد  ــدود 10 میلی ــرا ح ــت و اخی اجراس
دالر قــرارداد در حــوزه پــروژه هــای 
ــگری را  ــداث آزادراه و گردش ــی، اح ریل

ــم. ــرده ای ــد ک ــتان منعق در اس
ــه در  ــزود: چنانچ ــان اف ــتاندار کرم  اس

ــل داشــته باشــید مــی  ــن قراردادهــای منعقــده تمای هــر کــدام از ای
توانیــد بــا کســب اطاعــات از اتــاق بازرگانــی کرمــان ســرمایه گــذاری 

ــیم.  ــته باش ــترک داش مش
ــان  ــه اســتان کرم ــر رئیــس جمهــوری ب ــه ســفر اخی ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: کرمــان بــا توجــه بــه قابلیــت هــای خــوب اســتان بــه منظــور 
ــه در جهــت  ــه عنــوان یــک اســتان نمون تســهیل ســرمایه گــذاری ب
ــژه  ــای وی ــت ه ــی، حمای ــی و خارج ــذاری داخل ــرمایه گ ــذب س ج
دولتــی در ســطح ملــی و اســتانی از آن بعمــل مــی آیــد. رزم حســینی 
اظهــار کــرد: قراردادهــای قطعــی بــا کشــورهای ژاپــن، کــره جنوبــی 
و آلمــان در حــوزه هــای آب شــیرین، ســامت و انــرژی و پتروشــیمی 
در اســتان کرمــان منعقــد شــده اســت. وی تاکیــد کــرد: عاقــه منــد 
ــور  ــان و کش ــتان کرم ــن اس ــل بی ــی و در عم ــکاری واقع ــتیم هم هس
ــد  ــژه خواه ــت وی ــتان حمای ــت در اس ــم و دول ــم کنی ــش فراه اتری

داشــت. 
ــز  ــش نی ــن اتری ــت کرنت ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــات  ــفر هی ــن س ــادی در ای ــای زی ــرکت ه ــت: ش ــدار گف ــن دی در ای
ــرل  ــتانی، کنت ــاختی اس ــای زیرس ــاوری ه ــوزه فن ــادی را در ح اقتص
ــاوری هــای  ــو، فن ــرژی هــای ن ــاوری ان ــت آب و فاضــاب، فن و مدیری
ــف و  ــای مختل ــازه ه ــه گاز، س ــوط لول ــد خط ــت، تولی ــط زیس محی

ــد.  ــی کنن ــی م ــگری همراه گردش
ــه ظرفیــت هــای گردشــگری در ایالــت  ــا اشــاره ب کریســتین بنگــر ب
کرنتــن افــزود: مرکــز آمــوزش گردشــگری در ایالــت کرنتــن فعالیــت 
ــادل  ــرای تب ــادی ب ــدی زی ــه من ــوزه عاق ــن ح ــترده دارد و در ای گس

ــود دارد. ــی وج ــی و فرهنگ علم
ــوارد  ــی م ــرای بررس ــترک ب ــروه مش ــکیل کارگ ــرد: تش ــان ک وی بی
مــورد عاقــه بــه طــور خــاص و ویــژه پیشــنهاد مــی شــود. وی گفــت: 
از شــما بــرای ســفر بــه ایالــت کرنتــن دعــوت مــی شــود تــا در آنجــا 
بــه توانیــم ظرفیــت هــای خوبــی معرفــی کنیــم و ایــن ارتبــاط خــوب 
ــوس  ــای ملم ــروژه ه ــه پ ــا ب ــم ت ــری کنی ــدی پیگی ــورت ج ــه ص را ب

تبدیــل شــود. 
معــاون اقتصــادی و توســعه مدیریــت اســتانداری کرمــان نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: کرمــان بــه اســتان چهارفصــل معــروف اســت و ایــن 
ــژه  ــه وی ــاص ب ــان خ ــت گیاه ــرای کش ــژه ای ب ــرایط وی ــت، ش وضعی

ــه وجــود آورده اســت.  ــی را در اســتان ب گیاهــان داروی
محمدرضــا فتــوت افــزود: بخــش خصوصــی، اتــاق بازرگانــی و بخــش 
دولتــی از هرگونــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طرف اســتقبال 
مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: در اســتان در همــه زمینــه هــا جــای کار 
وجــود دارد و بــه ویــژه در بحــث توســعه پایــدار حــوزه گردشــگری بــا 
اولویــت هــای خــاص لحــاظ شــده و در زمینــه صنعــت، خودروســازی، 
آی تــی، فاضــاب شــهری و انتقــال آب ظرفیــت هــای همــکاری وجــود 
ــع  ــادن و صنای ــوزه مع ــزود: در ح ــان اف ــتاندار کرم ــاون اس دارد. مع
ــه  ــرآوری زمینــه همــکاری وجــود دارد و ذهنیــت مثبتــی نســبت ب ف
ــای  ــکاری ه ــرای هم ــفر را ب ــن س ــم و ای ــش داری ــا اتری ــکاری ب هم
ــوزه  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــی گیری ــک م ــال نی ــه ف ــده ب آین
کشــاورزی محصــوالت ویــژه ای در اســتان کرمــان تولیــد مــی شــود 
ــی  ــز م ــوزه نی ــن ح ــرآوری در ای ــی و ف ــع تبدیل ــاد صنای ــت: ایج گف

ــد زمینــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طــرف باشــد. توان

کرمان جز چاه نفت
دیگر منابع را دارد

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رزم حســینی  مهنــدس علــی رضــا 
در دیــدار وزیــر اقتصــاد، فرهنــگ و 
گردشــگری ایالــت کرنتــن اتریــش و 
ــت  ــزود: ظرفی ــا وی اف ــراه ب ــات هم هی
هــای معدنــی، کشــاورزی،  انــرژی هــای 
ــت  ــه فعالی ــگری و مجموع ــو و گردش ن
گــذاری  ســرمایه  حــوزه  در  هایــی 
دارد.  وجــود  اســتان  در  پتروشــیمی 
وی گفــت: کرمــان یکــی از اســتان هــای 
ــرمایه  ــای س ــت ه ــه جذابی اول در زمین

ــت.  ــور اس ــی در کش ــذاری خارج گ
وی بیــان کــرد: هــم اکنــون بالــغ بــر 10 
ــت،  ــوزه صنع ــروژه در ح ــارد دالر پ میلی
ــال  ــرژی در ح ــال آب و ان ــوط انتق خط
ــارد  ــدود 10 میلی ــرا ح ــت و اخی اجراس
دالر قــرارداد در حــوزه پــروژه هــای 
ــگری را  ــداث آزادراه و گردش ــی، اح ریل

ــم. ــرده ای ــد ک ــتان منعق در اس
ــه در  ــزود: چنانچ ــان اف ــتاندار کرم  اس

ــل داشــته باشــید مــی  ــن قراردادهــای منعقــده تمای هــر کــدام از ای
توانیــد بــا کســب اطاعــات از اتــاق بازرگانــی کرمــان ســرمایه گــذاری 

ــیم.  ــته باش ــترک داش مش
ــان  ــه اســتان کرم ــر رئیــس جمهــوری ب ــه ســفر اخی ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: کرمــان بــا توجــه بــه قابلیــت هــای خــوب اســتان بــه منظــور 
ــه در جهــت  ــه عنــوان یــک اســتان نمون تســهیل ســرمایه گــذاری ب
ــژه  ــای وی ــت ه ــی، حمای ــی و خارج ــذاری داخل ــرمایه گ ــذب س ج
دولتــی در ســطح ملــی و اســتانی از آن بعمــل مــی آیــد. رزم حســینی 
اظهــار کــرد: قراردادهــای قطعــی بــا کشــورهای ژاپــن، کــره جنوبــی 
و آلمــان در حــوزه هــای آب شــیرین، ســامت و انــرژی و پتروشــیمی 
در اســتان کرمــان منعقــد شــده اســت. وی تاکیــد کــرد: عاقــه منــد 
ــور  ــان و کش ــتان کرم ــن اس ــل بی ــی و در عم ــکاری واقع ــتیم هم هس
ــد  ــژه خواه ــت وی ــتان حمای ــت در اس ــم و دول ــم کنی ــش فراه اتری

داشــت. 
ــز  ــش نی ــن اتری ــت کرنت ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
ــات  ــفر هی ــن س ــادی در ای ــای زی ــرکت ه ــت: ش ــدار گف ــن دی در ای
ــرل  ــتانی، کنت ــاختی اس ــای زیرس ــاوری ه ــوزه فن ــادی را در ح اقتص
ــاوری هــای  ــو، فن ــرژی هــای ن ــاوری ان ــت آب و فاضــاب، فن و مدیری
ــف و  ــای مختل ــازه ه ــه گاز، س ــوط لول ــد خط ــت، تولی ــط زیس محی

ــد.  ــی کنن ــی م ــگری همراه گردش
ــه ظرفیــت هــای گردشــگری در ایالــت  ــا اشــاره ب کریســتین بنگــر ب
کرنتــن افــزود: مرکــز آمــوزش گردشــگری در ایالــت کرنتــن فعالیــت 
ــادل  ــرای تب ــادی ب ــدی زی ــه من ــوزه عاق ــن ح ــترده دارد و در ای گس

ــود دارد. ــی وج ــی و فرهنگ علم
ــوارد  ــی م ــرای بررس ــترک ب ــروه مش ــکیل کارگ ــرد: تش ــان ک وی بی
مــورد عاقــه بــه طــور خــاص و ویــژه پیشــنهاد مــی شــود. وی گفــت: 
از شــما بــرای ســفر بــه ایالــت کرنتــن دعــوت مــی شــود تــا در آنجــا 
بــه توانیــم ظرفیــت هــای خوبــی معرفــی کنیــم و ایــن ارتبــاط خــوب 
ــوس  ــای ملم ــروژه ه ــه پ ــا ب ــم ت ــری کنی ــدی پیگی ــورت ج ــه ص را ب

تبدیــل شــود. 
معــاون اقتصــادی و توســعه مدیریــت اســتانداری کرمــان نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: کرمــان بــه اســتان چهارفصــل معــروف اســت و ایــن 
ــژه  ــه وی ــاص ب ــان خ ــت گیاه ــرای کش ــژه ای ب ــرایط وی ــت، ش وضعی

ــه وجــود آورده اســت.  ــی را در اســتان ب گیاهــان داروی
محمدرضــا فتــوت افــزود: بخــش خصوصــی، اتــاق بازرگانــی و بخــش 
دولتــی از هرگونــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طرف اســتقبال 
مــی کنــد. وی اظهــار کــرد: در اســتان در همــه زمینــه هــا جــای کار 
وجــود دارد و بــه ویــژه در بحــث توســعه پایــدار حــوزه گردشــگری بــا 
اولویــت هــای خــاص لحــاظ شــده و در زمینــه صنعــت، خودروســازی، 
آی تــی، فاضــاب شــهری و انتقــال آب ظرفیــت هــای همــکاری وجــود 
ــع  ــادن و صنای ــوزه مع ــزود: در ح ــان اف ــتاندار کرم ــاون اس دارد. مع
ــه  ــرآوری زمینــه همــکاری وجــود دارد و ذهنیــت مثبتــی نســبت ب ف
ــای  ــکاری ه ــرای هم ــفر را ب ــن س ــم و ای ــش داری ــا اتری ــکاری ب هم
ــوزه  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــی گیری ــک م ــال نی ــه ف ــده ب آین
کشــاورزی محصــوالت ویــژه ای در اســتان کرمــان تولیــد مــی شــود 
ــی  ــز م ــوزه نی ــن ح ــرآوری در ای ــی و ف ــع تبدیل ــاد صنای ــت: ایج گف

ــد زمینــه همــکاری و ســرمایه گــذاری بیــن دو طــرف باشــد. توان

کرمان جز چاه نفت
دیگر منابع را دارد

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در نشســت اســتانداران منطقــه پنــج و 
روســای اتــاق بازرگانــی شــرق کشــور کــه بــه میزبانی اســتان خراســان 
ــه اعــام  ــا توجــه ب ــزود: ب ــزار شــد، اف ــورد برگ شــمالی در شــهر بجن
ــور  ــه منظ ــکاری ب ــت هم ــازی جه ــر راه و شهرس ــی وزی ــت ضمن موافق
راه انــدازی راه آهــن خصوصــی، بــا همــکاری اســتانداران منطقــه پنــج 
ــرای  ــوان از ظرفیــت و زیرســاخت موجــود ب و بخــش خصوصــی مــی ت
تشــکیل نخســتین راه آهــن غیردولتــی بهــره منــد شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه ایجــاد راه آهــن توســط بخــش خصوصــی گام مهمــی در جهــت 
ــتان  ــان اس ــرد: از می ــان ک ــت خاطرنش ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
هــای مناطــق پنــج کشــور اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت ایجــاد 
راه آهــن توســط بخــش خصوصــی را دارا مــی باشــند. اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان 

منتخــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــرای اجــرای آزمایشــی برنامه 
هــای ایــن ســتاد انتخــاب شــده اســت تاکیــد کــرد: هــر توفیقــی کــه 
ــایر  ــه س ــای آن را ب ــج و راهکاره ــود، نتای ــل ش ــه حاص ــن عرص در ای
ــی از  ــدف اصل ــینی، ه ــرد. رزم حس ــم ک ــس خواهی ــا منعک ــتان ه اس
برگــزاری نشســت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور را عــاوه بــر بالفعل 
کــردن تمــام ظرفیــت هــای ایــن مناطــق، تقویــت ظرفیــت اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق پنــج کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بایــد 
ــر موضــوع احصــا و بالفعــل کــردن تمــام ظرفیــت  ــز بیشــتری ب تمرک
هــای مناطــق پنــج کشــور داشــته باشــیم. وی در بخــش دیگــر ســخنان 
خــود ظرفیــت خطــوط انتقــال آب را بســیار مهــم برشــمرد و ادامــه داد: 
اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت خوبــی در بخــش انتقــال آب دارنــد 

کــه مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اســتان هــا تلقــی شــود.

ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــور در اس ــج کش ــه پن ــتانداران منطق ــت اس نشس
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــان، خراس ــد. کرم ــزار ش برگ
ــزد در شــمار اســتان هــای منطقــه  ــی، سیســتان و بلوچســتان و ی جنوب
ــج  ــه پن ــتانداران منطق ــت اس ــن نشس ــتند. چهارمی ــور هس ــج کش پن
کشــور اردیبهشــت ســال 1394 بــا حضــور معــاون امــور حقوقــی رئیــس 
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــاون حقوق ــوری و مع جمه

ــه  ــا موضــوع اصلــی تفویــض اختیــارات ب ــه میزبانــی اســتان کرمــان ب ب
اســتانداران برگــزار و در پایــان ســندی در زمینــه اعطــای اختیــارات کافی 
بــه اســتانداران کــه بــه امضــای شــش تــن از اســتانداران اســتان  هــای 
منطقــه پنــج کشــور رســیده بــود بــرای تحویــل بــه ریاســت جمهــوری 
ــوری  ــت جمه ــوق ریاس ــت حق ــن زاده، معاون ــام امی ــر اله ــم دکت ــه خان ب

ســپرده شــده اســت.

راه اندازی نخستین راه آهن غیر دولتی در منطقه پنج کشور
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مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در نشســت اســتانداران منطقــه پنــج و 
روســای اتــاق بازرگانــی شــرق کشــور کــه بــه میزبانی اســتان خراســان 
ــه اعــام  ــا توجــه ب ــزود: ب ــزار شــد، اف ــورد برگ شــمالی در شــهر بجن
ــور  ــه منظ ــکاری ب ــت هم ــازی جه ــر راه و شهرس ــی وزی ــت ضمن موافق
راه انــدازی راه آهــن خصوصــی، بــا همــکاری اســتانداران منطقــه پنــج 
ــرای  ــوان از ظرفیــت و زیرســاخت موجــود ب و بخــش خصوصــی مــی ت
تشــکیل نخســتین راه آهــن غیردولتــی بهــره منــد شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه ایجــاد راه آهــن توســط بخــش خصوصــی گام مهمــی در جهــت 
ــتان  ــان اس ــرد: از می ــان ک ــت خاطرنش ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
هــای مناطــق پنــج کشــور اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت ایجــاد 
راه آهــن توســط بخــش خصوصــی را دارا مــی باشــند. اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان 

منتخــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــرای اجــرای آزمایشــی برنامه 
هــای ایــن ســتاد انتخــاب شــده اســت تاکیــد کــرد: هــر توفیقــی کــه 
ــایر  ــه س ــای آن را ب ــج و راهکاره ــود، نتای ــل ش ــه حاص ــن عرص در ای
ــی از  ــدف اصل ــینی، ه ــرد. رزم حس ــم ک ــس خواهی ــا منعک ــتان ه اس
برگــزاری نشســت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور را عــاوه بــر بالفعل 
کــردن تمــام ظرفیــت هــای ایــن مناطــق، تقویــت ظرفیــت اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق پنــج کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بایــد 
ــر موضــوع احصــا و بالفعــل کــردن تمــام ظرفیــت  ــز بیشــتری ب تمرک
هــای مناطــق پنــج کشــور داشــته باشــیم. وی در بخــش دیگــر ســخنان 
خــود ظرفیــت خطــوط انتقــال آب را بســیار مهــم برشــمرد و ادامــه داد: 
اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت خوبــی در بخــش انتقــال آب دارنــد 

کــه مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اســتان هــا تلقــی شــود.

ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــور در اس ــج کش ــه پن ــتانداران منطق ــت اس نشس
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــان، خراس ــد. کرم ــزار ش برگ
ــزد در شــمار اســتان هــای منطقــه  ــی، سیســتان و بلوچســتان و ی جنوب
ــج  ــه پن ــتانداران منطق ــت اس ــن نشس ــتند. چهارمی ــور هس ــج کش پن
کشــور اردیبهشــت ســال 1394 بــا حضــور معــاون امــور حقوقــی رئیــس 
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــاون حقوق ــوری و مع جمه

ــه  ــا موضــوع اصلــی تفویــض اختیــارات ب ــه میزبانــی اســتان کرمــان ب ب
اســتانداران برگــزار و در پایــان ســندی در زمینــه اعطــای اختیــارات کافی 
بــه اســتانداران کــه بــه امضــای شــش تــن از اســتانداران اســتان  هــای 
منطقــه پنــج کشــور رســیده بــود بــرای تحویــل بــه ریاســت جمهــوری 
ــوری  ــت جمه ــوق ریاس ــت حق ــن زاده، معاون ــام امی ــر اله ــم دکت ــه خان ب

ســپرده شــده اســت.
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مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در نشســت اســتانداران منطقــه پنــج و 
روســای اتــاق بازرگانــی شــرق کشــور کــه بــه میزبانی اســتان خراســان 
ــه اعــام  ــا توجــه ب ــزود: ب ــزار شــد، اف ــورد برگ شــمالی در شــهر بجن
ــور  ــه منظ ــکاری ب ــت هم ــازی جه ــر راه و شهرس ــی وزی ــت ضمن موافق
راه انــدازی راه آهــن خصوصــی، بــا همــکاری اســتانداران منطقــه پنــج 
ــرای  ــوان از ظرفیــت و زیرســاخت موجــود ب و بخــش خصوصــی مــی ت
تشــکیل نخســتین راه آهــن غیردولتــی بهــره منــد شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه ایجــاد راه آهــن توســط بخــش خصوصــی گام مهمــی در جهــت 
ــتان  ــان اس ــرد: از می ــان ک ــت خاطرنش ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
هــای مناطــق پنــج کشــور اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت ایجــاد 
راه آهــن توســط بخــش خصوصــی را دارا مــی باشــند. اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان 

منتخــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــرای اجــرای آزمایشــی برنامه 
هــای ایــن ســتاد انتخــاب شــده اســت تاکیــد کــرد: هــر توفیقــی کــه 
ــایر  ــه س ــای آن را ب ــج و راهکاره ــود، نتای ــل ش ــه حاص ــن عرص در ای
ــی از  ــدف اصل ــینی، ه ــرد. رزم حس ــم ک ــس خواهی ــا منعک ــتان ه اس
برگــزاری نشســت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور را عــاوه بــر بالفعل 
کــردن تمــام ظرفیــت هــای ایــن مناطــق، تقویــت ظرفیــت اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق پنــج کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بایــد 
ــر موضــوع احصــا و بالفعــل کــردن تمــام ظرفیــت  ــز بیشــتری ب تمرک
هــای مناطــق پنــج کشــور داشــته باشــیم. وی در بخــش دیگــر ســخنان 
خــود ظرفیــت خطــوط انتقــال آب را بســیار مهــم برشــمرد و ادامــه داد: 
اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت خوبــی در بخــش انتقــال آب دارنــد 

کــه مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اســتان هــا تلقــی شــود.

ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــور در اس ــج کش ــه پن ــتانداران منطق ــت اس نشس
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــان، خراس ــد. کرم ــزار ش برگ
ــزد در شــمار اســتان هــای منطقــه  ــی، سیســتان و بلوچســتان و ی جنوب
ــج  ــه پن ــتانداران منطق ــت اس ــن نشس ــتند. چهارمی ــور هس ــج کش پن
کشــور اردیبهشــت ســال 1394 بــا حضــور معــاون امــور حقوقــی رئیــس 
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــاون حقوق ــوری و مع جمه

ــه  ــا موضــوع اصلــی تفویــض اختیــارات ب ــه میزبانــی اســتان کرمــان ب ب
اســتانداران برگــزار و در پایــان ســندی در زمینــه اعطــای اختیــارات کافی 
بــه اســتانداران کــه بــه امضــای شــش تــن از اســتانداران اســتان  هــای 
منطقــه پنــج کشــور رســیده بــود بــرای تحویــل بــه ریاســت جمهــوری 
ــوری  ــت جمه ــوق ریاس ــت حق ــن زاده، معاون ــام امی ــر اله ــم دکت ــه خان ب

ســپرده شــده اســت.
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مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در نشســت اســتانداران منطقــه پنــج و 
روســای اتــاق بازرگانــی شــرق کشــور کــه بــه میزبانی اســتان خراســان 
ــه اعــام  ــا توجــه ب ــزود: ب ــزار شــد، اف ــورد برگ شــمالی در شــهر بجن
ــور  ــه منظ ــکاری ب ــت هم ــازی جه ــر راه و شهرس ــی وزی ــت ضمن موافق
راه انــدازی راه آهــن خصوصــی، بــا همــکاری اســتانداران منطقــه پنــج 
ــرای  ــوان از ظرفیــت و زیرســاخت موجــود ب و بخــش خصوصــی مــی ت
تشــکیل نخســتین راه آهــن غیردولتــی بهــره منــد شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه ایجــاد راه آهــن توســط بخــش خصوصــی گام مهمــی در جهــت 
ــتان  ــان اس ــرد: از می ــان ک ــت خاطرنش ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
هــای مناطــق پنــج کشــور اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت ایجــاد 
راه آهــن توســط بخــش خصوصــی را دارا مــی باشــند. اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان 

منتخــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــرای اجــرای آزمایشــی برنامه 
هــای ایــن ســتاد انتخــاب شــده اســت تاکیــد کــرد: هــر توفیقــی کــه 
ــایر  ــه س ــای آن را ب ــج و راهکاره ــود، نتای ــل ش ــه حاص ــن عرص در ای
ــی از  ــدف اصل ــینی، ه ــرد. رزم حس ــم ک ــس خواهی ــا منعک ــتان ه اس
برگــزاری نشســت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور را عــاوه بــر بالفعل 
کــردن تمــام ظرفیــت هــای ایــن مناطــق، تقویــت ظرفیــت اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق پنــج کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بایــد 
ــر موضــوع احصــا و بالفعــل کــردن تمــام ظرفیــت  ــز بیشــتری ب تمرک
هــای مناطــق پنــج کشــور داشــته باشــیم. وی در بخــش دیگــر ســخنان 
خــود ظرفیــت خطــوط انتقــال آب را بســیار مهــم برشــمرد و ادامــه داد: 
اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت خوبــی در بخــش انتقــال آب دارنــد 

کــه مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اســتان هــا تلقــی شــود.

ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــور در اس ــج کش ــه پن ــتانداران منطق ــت اس نشس
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــان، خراس ــد. کرم ــزار ش برگ
ــزد در شــمار اســتان هــای منطقــه  ــی، سیســتان و بلوچســتان و ی جنوب
ــج  ــه پن ــتانداران منطق ــت اس ــن نشس ــتند. چهارمی ــور هس ــج کش پن
کشــور اردیبهشــت ســال 1394 بــا حضــور معــاون امــور حقوقــی رئیــس 
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــاون حقوق ــوری و مع جمه

ــه  ــا موضــوع اصلــی تفویــض اختیــارات ب ــه میزبانــی اســتان کرمــان ب ب
اســتانداران برگــزار و در پایــان ســندی در زمینــه اعطــای اختیــارات کافی 
بــه اســتانداران کــه بــه امضــای شــش تــن از اســتانداران اســتان  هــای 
منطقــه پنــج کشــور رســیده بــود بــرای تحویــل بــه ریاســت جمهــوری 
ــوری  ــت جمه ــوق ریاس ــت حق ــن زاده، معاون ــام امی ــر اله ــم دکت ــه خان ب
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مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در نشســت اســتانداران منطقــه پنــج و 
روســای اتــاق بازرگانــی شــرق کشــور کــه بــه میزبانی اســتان خراســان 
ــه اعــام  ــا توجــه ب ــزود: ب ــزار شــد، اف ــورد برگ شــمالی در شــهر بجن
ــور  ــه منظ ــکاری ب ــت هم ــازی جه ــر راه و شهرس ــی وزی ــت ضمن موافق
راه انــدازی راه آهــن خصوصــی، بــا همــکاری اســتانداران منطقــه پنــج 
ــرای  ــوان از ظرفیــت و زیرســاخت موجــود ب و بخــش خصوصــی مــی ت
تشــکیل نخســتین راه آهــن غیردولتــی بهــره منــد شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه ایجــاد راه آهــن توســط بخــش خصوصــی گام مهمــی در جهــت 
ــتان  ــان اس ــرد: از می ــان ک ــت خاطرنش ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
هــای مناطــق پنــج کشــور اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت ایجــاد 
راه آهــن توســط بخــش خصوصــی را دارا مــی باشــند. اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان 

منتخــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــرای اجــرای آزمایشــی برنامه 
هــای ایــن ســتاد انتخــاب شــده اســت تاکیــد کــرد: هــر توفیقــی کــه 
ــایر  ــه س ــای آن را ب ــج و راهکاره ــود، نتای ــل ش ــه حاص ــن عرص در ای
ــی از  ــدف اصل ــینی، ه ــرد. رزم حس ــم ک ــس خواهی ــا منعک ــتان ه اس
برگــزاری نشســت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور را عــاوه بــر بالفعل 
کــردن تمــام ظرفیــت هــای ایــن مناطــق، تقویــت ظرفیــت اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق پنــج کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بایــد 
ــر موضــوع احصــا و بالفعــل کــردن تمــام ظرفیــت  ــز بیشــتری ب تمرک
هــای مناطــق پنــج کشــور داشــته باشــیم. وی در بخــش دیگــر ســخنان 
خــود ظرفیــت خطــوط انتقــال آب را بســیار مهــم برشــمرد و ادامــه داد: 
اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت خوبــی در بخــش انتقــال آب دارنــد 

کــه مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اســتان هــا تلقــی شــود.

ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــور در اس ــج کش ــه پن ــتانداران منطق ــت اس نشس
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــان، خراس ــد. کرم ــزار ش برگ
ــزد در شــمار اســتان هــای منطقــه  ــی، سیســتان و بلوچســتان و ی جنوب
ــج  ــه پن ــتانداران منطق ــت اس ــن نشس ــتند. چهارمی ــور هس ــج کش پن
کشــور اردیبهشــت ســال 1394 بــا حضــور معــاون امــور حقوقــی رئیــس 
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــاون حقوق ــوری و مع جمه

ــه  ــا موضــوع اصلــی تفویــض اختیــارات ب ــه میزبانــی اســتان کرمــان ب ب
اســتانداران برگــزار و در پایــان ســندی در زمینــه اعطــای اختیــارات کافی 
بــه اســتانداران کــه بــه امضــای شــش تــن از اســتانداران اســتان  هــای 
منطقــه پنــج کشــور رســیده بــود بــرای تحویــل بــه ریاســت جمهــوری 
ــوری  ــت جمه ــوق ریاس ــت حق ــن زاده، معاون ــام امی ــر اله ــم دکت ــه خان ب

ســپرده شــده اســت.
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مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در نشســت اســتانداران منطقــه پنــج و 
روســای اتــاق بازرگانــی شــرق کشــور کــه بــه میزبانی اســتان خراســان 
ــه اعــام  ــا توجــه ب ــزود: ب ــزار شــد، اف ــورد برگ شــمالی در شــهر بجن
ــور  ــه منظ ــکاری ب ــت هم ــازی جه ــر راه و شهرس ــی وزی ــت ضمن موافق
راه انــدازی راه آهــن خصوصــی، بــا همــکاری اســتانداران منطقــه پنــج 
ــرای  ــوان از ظرفیــت و زیرســاخت موجــود ب و بخــش خصوصــی مــی ت
تشــکیل نخســتین راه آهــن غیردولتــی بهــره منــد شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه ایجــاد راه آهــن توســط بخــش خصوصــی گام مهمــی در جهــت 
ــتان  ــان اس ــرد: از می ــان ک ــت خاطرنش ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
هــای مناطــق پنــج کشــور اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت ایجــاد 
راه آهــن توســط بخــش خصوصــی را دارا مــی باشــند. اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان 

منتخــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــرای اجــرای آزمایشــی برنامه 
هــای ایــن ســتاد انتخــاب شــده اســت تاکیــد کــرد: هــر توفیقــی کــه 
ــایر  ــه س ــای آن را ب ــج و راهکاره ــود، نتای ــل ش ــه حاص ــن عرص در ای
ــی از  ــدف اصل ــینی، ه ــرد. رزم حس ــم ک ــس خواهی ــا منعک ــتان ه اس
برگــزاری نشســت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور را عــاوه بــر بالفعل 
کــردن تمــام ظرفیــت هــای ایــن مناطــق، تقویــت ظرفیــت اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق پنــج کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بایــد 
ــر موضــوع احصــا و بالفعــل کــردن تمــام ظرفیــت  ــز بیشــتری ب تمرک
هــای مناطــق پنــج کشــور داشــته باشــیم. وی در بخــش دیگــر ســخنان 
خــود ظرفیــت خطــوط انتقــال آب را بســیار مهــم برشــمرد و ادامــه داد: 
اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت خوبــی در بخــش انتقــال آب دارنــد 

کــه مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اســتان هــا تلقــی شــود.

ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــور در اس ــج کش ــه پن ــتانداران منطق ــت اس نشس
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــان، خراس ــد. کرم ــزار ش برگ
ــزد در شــمار اســتان هــای منطقــه  ــی، سیســتان و بلوچســتان و ی جنوب
ــج  ــه پن ــتانداران منطق ــت اس ــن نشس ــتند. چهارمی ــور هس ــج کش پن
کشــور اردیبهشــت ســال 1394 بــا حضــور معــاون امــور حقوقــی رئیــس 
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــاون حقوق ــوری و مع جمه

ــه  ــا موضــوع اصلــی تفویــض اختیــارات ب ــه میزبانــی اســتان کرمــان ب ب
اســتانداران برگــزار و در پایــان ســندی در زمینــه اعطــای اختیــارات کافی 
بــه اســتانداران کــه بــه امضــای شــش تــن از اســتانداران اســتان  هــای 
منطقــه پنــج کشــور رســیده بــود بــرای تحویــل بــه ریاســت جمهــوری 
ــوری  ــت جمه ــوق ریاس ــت حق ــن زاده، معاون ــام امی ــر اله ــم دکت ــه خان ب
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مهنــدس علیرضــا رزم حســینی در نشســت اســتانداران منطقــه پنــج و 
روســای اتــاق بازرگانــی شــرق کشــور کــه بــه میزبانی اســتان خراســان 
ــه اعــام  ــا توجــه ب ــزود: ب ــزار شــد، اف ــورد برگ شــمالی در شــهر بجن
ــور  ــه منظ ــکاری ب ــت هم ــازی جه ــر راه و شهرس ــی وزی ــت ضمن موافق
راه انــدازی راه آهــن خصوصــی، بــا همــکاری اســتانداران منطقــه پنــج 
ــرای  ــوان از ظرفیــت و زیرســاخت موجــود ب و بخــش خصوصــی مــی ت
تشــکیل نخســتین راه آهــن غیردولتــی بهــره منــد شــد. وی بــا بیــان 
اینکــه ایجــاد راه آهــن توســط بخــش خصوصــی گام مهمــی در جهــت 
ــتان  ــان اس ــرد: از می ــان ک ــت خاطرنش ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص تحق
هــای مناطــق پنــج کشــور اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت ایجــاد 
راه آهــن توســط بخــش خصوصــی را دارا مــی باشــند. اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان کرمــان بــه عنــوان یکــی از ســه اســتان 

منتخــب ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور بــرای اجــرای آزمایشــی برنامه 
هــای ایــن ســتاد انتخــاب شــده اســت تاکیــد کــرد: هــر توفیقــی کــه 
ــایر  ــه س ــای آن را ب ــج و راهکاره ــود، نتای ــل ش ــه حاص ــن عرص در ای
ــی از  ــدف اصل ــینی، ه ــرد. رزم حس ــم ک ــس خواهی ــا منعک ــتان ه اس
برگــزاری نشســت اســتانداران منطقــه پنــج کشــور را عــاوه بــر بالفعل 
کــردن تمــام ظرفیــت هــای ایــن مناطــق، تقویــت ظرفیــت اقتصــادی، 
فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق پنــج کشــور عنــوان کــرد و افــزود: بایــد 
ــر موضــوع احصــا و بالفعــل کــردن تمــام ظرفیــت  ــز بیشــتری ب تمرک
هــای مناطــق پنــج کشــور داشــته باشــیم. وی در بخــش دیگــر ســخنان 
خــود ظرفیــت خطــوط انتقــال آب را بســیار مهــم برشــمرد و ادامــه داد: 
اســتان هــای کرمــان و یــزد ظرفیــت خوبــی در بخــش انتقــال آب دارنــد 

کــه مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اســتان هــا تلقــی شــود.

ــمالی  ــان ش ــتان خراس ــور در اس ــج کش ــه پن ــتانداران منطق ــت اس نشس
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــمالی، خراس ــان ش ــان، خراس ــد. کرم ــزار ش برگ
ــزد در شــمار اســتان هــای منطقــه  ــی، سیســتان و بلوچســتان و ی جنوب
ــج  ــه پن ــتانداران منطق ــت اس ــن نشس ــتند. چهارمی ــور هس ــج کش پن
کشــور اردیبهشــت ســال 1394 بــا حضــور معــاون امــور حقوقــی رئیــس 
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــی س ــاون حقوق ــوری و مع جمه

ــه  ــا موضــوع اصلــی تفویــض اختیــارات ب ــه میزبانــی اســتان کرمــان ب ب
اســتانداران برگــزار و در پایــان ســندی در زمینــه اعطــای اختیــارات کافی 
بــه اســتانداران کــه بــه امضــای شــش تــن از اســتانداران اســتان  هــای 
منطقــه پنــج کشــور رســیده بــود بــرای تحویــل بــه ریاســت جمهــوری 
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محمــود وفایــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان در نشســت کارگــروه گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 
هشــت هــزار میلیــارد ریــال هزینــه ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای ایــن 
طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا یکصــد هــزار میلیــارد ریــال قابــل 
ــگری  ــب گردش ــی جوان ــرح تمام ــن ط ــت: در ای ــت. وی گف ــش اس افزای
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــوع خدمات ــث تن ــت و از حی ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ورزشــی، گردشــگری و اکوتوریســم وجــود دارد، یکــی از کــم نظیرتریــن 
پــروژه هــای گردشــگری ایــران محســوب مــی شــود. وی بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه تــوان ســرمایه گــذار بــه نظــر مــی رســد ســال هــای آینــده 
مــی توانیــم شــاهد اجــرا و بهــره بــرداری از یکــی از پــروژه هــای مهــم 
ــرات  ــد تاثی ــاق رخ ده ــن اتف ــر همی ــیم و اگ ــتان باش ــگری اس گردش
ــرکل میــراث  فــوق العــاده شــگرفی را در اســتان خواهــد گذاشــت. مدی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
کرمــان گفــت: ایــن پــروژه قبــا در شــورای توســعه 
ــگری  ــروه گردش ــتان و کارگ ــزی اس ــه ری و برنام
مصــوب شــده اســت و بنــا داریــم اعضــای کارگــروه 
ــرا در  ــوند، زی ــع ش ــا مطل ــرح ه ــی ط ــد تمام از رون
ادامــه کار بــه همراهــی همــه اعضــا نیــاز داریــم. وی 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان اقتصاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 

اتفاقــات خوبــی کــه رخ داده و فضــای مناســبی بــرای 
ورود گردشــگران بــه ایــران و اســتان کرمــان فراهــم 
ــدی  ــش ج ــد نق ــگری بای ــروه گردش ــده کارگ ش
ــی از  ــت: یک ــی گف ــد. وفای ــا کن ــری ایف ــر و فعالت ت
ــیاری از  ــرای بس ــب و اج ــی تصوی ــای قانون ــال ه کان
ــروه  ــن کارگ ــتان همی ــا در اس ــرح ه ــا و ط ــروژه ه پ

ــت و  ــتان اس ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــای زیرمجموع ه
ــی،  ــراث فرهنگ ــوزه می ــه ح ــر س ــث ه ــگری مباح ــروه گردش در کارگ
گردشــگری و صنایــع دســتی بــه فراخــور، مطــرح و برنامــه ریــزی شــود. 
وی ادامــه داد: البتــه مدیریــت عالــی اســتان همــواره بــه ایــن موضــوع 
ــه و  ــه توج ــوب در نتیج ــات خ ــیاری از اتفاق ــتند و بس ــت داش ــر مثب نظ
ــوب  ــات خ ــیاری از اتفاق ــت: بس ــت. وی گف ــوده اس ــتاندار ب ــت اس عنای
در بحــث گردشــگری اســتان ماننــد برگــزاری مســابقات اولتــرا ماراتــن 
و اولیــن نمایشــگاه گردشــگری اســتان بــه همــت بخــش خصوصــی برپــا 
شــد و بــرای شــناخته شــدن گردشــگری اســتان بایــد در بخــش رســانه 
ــع  ــرح جام ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــم. مش ــل کنی ــر عم ــوی ت ای ق
گردشــگری هنــزاء نیــز در ایــن نشســت گفــت: طــرح جامــع گردشــگری 
ــزود:  ــوکتی اف ــا ش ــی رض ــت. عل ــش اس ــش بخ ــر ش ــتمل ب ــزاء مش هن
طراحــی ســاختار تشــکیاتی و مدیریتــی، شناســایی ســاختار اقتصــادی 

و اجتماعــی، شناســایی پهنــه هــای و نقــاط قابــل بهــره بــرداری بالقــوه 
ــه از  ــتفاده بهین ــات و اس ــج مطالع ــاس نتای ــا براس ــدی آنه ــت بن و اولوی
ــرای  ــگران ب ــرد گردش ــه ک ــدگاری و هزین ــدت مان ــش م ــات، افزای امکان
تقویــت وضعیــت اقتصــادی منطقــه از جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت.  
ــرآورد انجــام شــده در طــرح گردشــگری  ــرد: براســاس ب ــح ک وی تصری
ــغلی  ــت ش ــک فرص ــل ی ــگر حداق ــج گردش ــر پن ــه ازای ه ــتان، ب اس
فراهــم مــی شــود و بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش 300 هــزار گردشــگر 
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــاد 60 ه ــکان ایج ــاله ام ــار س ــج دوره چه در پن
ســال وجــود دارد. مشــاور گردشــگری مجــری طــرح جامــع گردشــگری 
ــطح  ــگری در س ــتعد گردش ــق مس ــه مناط ــزاء از جمل ــت: هن ــزاء گف هن
شهرســتان و اســتان اســت و از نظــر طبیعــی زیابیــی هــای منحصــر بــه 
ــرای فعالیــت هــای گردشــگری در تمــام ســال مناســب  ــردی دارد و ب ف
اســت. وی اظهــار کــرد: منطقــه گردشــگری از جهــت 
ــی  ــی دارای اراض ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــت اراض مالکی
مناســب بــرای اســتقرار تاسیســات گردشــگری اســت 
ــی  ــرق و گاز دسترس ــای آب، ب ــاخت ه ــر س ــه زی و ب
دارد. شــوکتی ادامــه داد: ایــن منطقــه در طــول ســال 
ــتان و  ــافران از اس ــگران و مس ــتقبال گردش ــورد اس م
ــد شــرایط آن  ــا بای ســایر نقــاط کشــور اســت کــه م
را مطلــوب تــر کنیــم. وی گفــت: اولیــن کارکــرد ایــن 
منطقــه بــه دلیل آب و هــوای مناســب و تفرجــگاه های 
طبیعــی، گردشــگری اســت و بــه ســبب برخــورداری از 
قلــل مرتفــع محیــط مناســبی بــرای کارکــرد ورزشــی 
ــرای آن  ــبی ب ــات مناس ــر تاسیس ــی دارد و اگ تفریح
ــد جــذب گردشــگران ورزشــی  اجــاد شــود مــی توان
ــرح  ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــد. مش ــذب کن را ج
ــل،  ــر هت ــاتی نظی ــاد تاسیس ــا ایج ــت: ب ــزاء گف ــگری هن ــع گردش جام
رســتوران و ســالن هــای اجتماعــات در منطقــه گردشــگری هنــزاء مــی 
تــوان پذیــرای جشــنواره هــا و آییــن هــای مختلــف شــود. معــاون امــور 
ــرح  ــرای ط ــت: ب ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان نی ــتاندار کرم ــی اس عمران
ــاخت  ــور س ــه منظ ــط الزم ب ــتی ضواب ــزاء بایس ــگری هن ــه گردش منطق
ــیف  ــم س ــود. ابوالقاس ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ ــای گردش ــاز واحده و س
ــرق منطقــه، آب، گاز، طــرح  ــاز ب ــن طــرح میــزان نی ــزود: در ای الهــی اف
زیســت محیطــی، مشــکل مرتــع داران، عشــایر منطقــه نیــز ســنجیده و 
در صــورت مطالعــه قبلــی، بازنگــری و بررســی نهایــی شــود تــا رونــد کار 
ســرعت پیــدا کنــد. طــرح ایجــاد منطقــه نمونــه گردشــگری هنــزاء بــه 
عنــوان یکــی از قراردادهــای ســرمایه گــذاری در ســفر اردیبهشــت مــاه 
ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان امضــا شــد. بخــش هنــزاء منطقــه 

ــت. ــر اس ــتان راب ــتانی در شهرس ای کوهس

مســئوالن دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان طــی آئینــی مــدرک کارشناســی بــه 
ــه وی  ــگاه را ب ــن دانش ــجوی ای ــن دانش ــن تری ــادگاری،  مس ــر ده ی ــای اکب آق
ــال ۸9  ــت س ــی اس ــروی انتظام ــته نی ــد بازنشس ــه کارمن ــد. وی ک ــا کردن اعط
ــس از  ــاورزی و پ ــی کش ــته مهندس ــا در رش ــری دانشــگاه ه ــون سراس در آزم
شــش ســال موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی شــد.  مهنــدس ده یــادگاری، 
ــان  ــه جوان ــم آمــوزی ب ــم، هشــدار اهمیــت عل هــدف خــود را از تحصیــل عل
اعــام کــرد و گفــت: خواســتم بــه جوانــان اعــام کنــم تحصیــل و کســب علــم 
و کار نیــاز اساســی زندگــی اســت. وی کــه متولــد ســال 1317 و اهــل ســیرجان 
ــه ســتوانی و  ــا درج ــی، بازنشســتگی ب ــروی انتظام ــس از 30 ســال خدمــت در نی ــد، پ ــی گوی اســت م
ســالها خانــه نشــینی بــه فکــر تحصیــل افتــادم تــا بــه همــه جوانــان و فرزندانــم بگویــم بــرای کســب 
علــم هیچــگاه دیــر نیســت. وی اظهــار کــرد: پیامبــر مــا حضــرت محمــد)ص( فرمودنــد، زگهــواره تــا 
گــور دانــش بجــوی و ایــن کام پیامبــر بــه انســان انــرژی و حرکــت مــی دهــد.  بیــش از پنــج هــزار و 
400 دانشــجوی دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان از 75 تاکنــون موفــق بــه کســب مــدرک تحصیلــی خــود 

شــده انــد. مرکــز شهرســتان ســیرجان در 175 کیلومتــری غــرب کرمــان قــرار دارد.

اشتغال زایی سه هزار نفر
 در طرح  بین المللی

 گردشگری هنزاء

اخذ مدرک مهندسی توسط 

دانشجوی 78 ساله سیرجانی 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

محمــود وفایــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان در نشســت کارگــروه گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 
هشــت هــزار میلیــارد ریــال هزینــه ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای ایــن 
طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا یکصــد هــزار میلیــارد ریــال قابــل 
ــگری  ــب گردش ــی جوان ــرح تمام ــن ط ــت: در ای ــت. وی گف ــش اس افزای
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــوع خدمات ــث تن ــت و از حی ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ورزشــی، گردشــگری و اکوتوریســم وجــود دارد، یکــی از کــم نظیرتریــن 
پــروژه هــای گردشــگری ایــران محســوب مــی شــود. وی بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه تــوان ســرمایه گــذار بــه نظــر مــی رســد ســال هــای آینــده 
مــی توانیــم شــاهد اجــرا و بهــره بــرداری از یکــی از پــروژه هــای مهــم 
ــرات  ــد تاثی ــاق رخ ده ــن اتف ــر همی ــیم و اگ ــتان باش ــگری اس گردش
ــرکل میــراث  فــوق العــاده شــگرفی را در اســتان خواهــد گذاشــت. مدی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
کرمــان گفــت: ایــن پــروژه قبــا در شــورای توســعه 
ــگری  ــروه گردش ــتان و کارگ ــزی اس ــه ری و برنام
مصــوب شــده اســت و بنــا داریــم اعضــای کارگــروه 
ــرا در  ــوند، زی ــع ش ــا مطل ــرح ه ــی ط ــد تمام از رون
ادامــه کار بــه همراهــی همــه اعضــا نیــاز داریــم. وی 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان اقتصاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 

اتفاقــات خوبــی کــه رخ داده و فضــای مناســبی بــرای 
ورود گردشــگران بــه ایــران و اســتان کرمــان فراهــم 
ــدی  ــش ج ــد نق ــگری بای ــروه گردش ــده کارگ ش
ــی از  ــت: یک ــی گف ــد. وفای ــا کن ــری ایف ــر و فعالت ت
ــیاری از  ــرای بس ــب و اج ــی تصوی ــای قانون ــال ه کان
ــروه  ــن کارگ ــتان همی ــا در اس ــرح ه ــا و ط ــروژه ه پ

ــت و  ــتان اس ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــای زیرمجموع ه
ــی،  ــراث فرهنگ ــوزه می ــه ح ــر س ــث ه ــگری مباح ــروه گردش در کارگ
گردشــگری و صنایــع دســتی بــه فراخــور، مطــرح و برنامــه ریــزی شــود. 
وی ادامــه داد: البتــه مدیریــت عالــی اســتان همــواره بــه ایــن موضــوع 
ــه و  ــه توج ــوب در نتیج ــات خ ــیاری از اتفاق ــتند و بس ــت داش ــر مثب نظ
ــوب  ــات خ ــیاری از اتفاق ــت: بس ــت. وی گف ــوده اس ــتاندار ب ــت اس عنای
در بحــث گردشــگری اســتان ماننــد برگــزاری مســابقات اولتــرا ماراتــن 
و اولیــن نمایشــگاه گردشــگری اســتان بــه همــت بخــش خصوصــی برپــا 
شــد و بــرای شــناخته شــدن گردشــگری اســتان بایــد در بخــش رســانه 
ــع  ــرح جام ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــم. مش ــل کنی ــر عم ــوی ت ای ق
گردشــگری هنــزاء نیــز در ایــن نشســت گفــت: طــرح جامــع گردشــگری 
ــزود:  ــوکتی اف ــا ش ــی رض ــت. عل ــش اس ــش بخ ــر ش ــتمل ب ــزاء مش هن
طراحــی ســاختار تشــکیاتی و مدیریتــی، شناســایی ســاختار اقتصــادی 

و اجتماعــی، شناســایی پهنــه هــای و نقــاط قابــل بهــره بــرداری بالقــوه 
ــه از  ــتفاده بهین ــات و اس ــج مطالع ــاس نتای ــا براس ــدی آنه ــت بن و اولوی
ــرای  ــگران ب ــرد گردش ــه ک ــدگاری و هزین ــدت مان ــش م ــات، افزای امکان
تقویــت وضعیــت اقتصــادی منطقــه از جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت.  
ــرآورد انجــام شــده در طــرح گردشــگری  ــرد: براســاس ب ــح ک وی تصری
ــغلی  ــت ش ــک فرص ــل ی ــگر حداق ــج گردش ــر پن ــه ازای ه ــتان، ب اس
فراهــم مــی شــود و بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش 300 هــزار گردشــگر 
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــاد 60 ه ــکان ایج ــاله ام ــار س ــج دوره چه در پن
ســال وجــود دارد. مشــاور گردشــگری مجــری طــرح جامــع گردشــگری 
ــطح  ــگری در س ــتعد گردش ــق مس ــه مناط ــزاء از جمل ــت: هن ــزاء گف هن
شهرســتان و اســتان اســت و از نظــر طبیعــی زیابیــی هــای منحصــر بــه 
ــرای فعالیــت هــای گردشــگری در تمــام ســال مناســب  ــردی دارد و ب ف
اســت. وی اظهــار کــرد: منطقــه گردشــگری از جهــت 
ــی  ــی دارای اراض ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــت اراض مالکی
مناســب بــرای اســتقرار تاسیســات گردشــگری اســت 
ــی  ــرق و گاز دسترس ــای آب، ب ــاخت ه ــر س ــه زی و ب
دارد. شــوکتی ادامــه داد: ایــن منطقــه در طــول ســال 
ــتان و  ــافران از اس ــگران و مس ــتقبال گردش ــورد اس م
ــد شــرایط آن  ــا بای ســایر نقــاط کشــور اســت کــه م
را مطلــوب تــر کنیــم. وی گفــت: اولیــن کارکــرد ایــن 
منطقــه بــه دلیل آب و هــوای مناســب و تفرجــگاه های 
طبیعــی، گردشــگری اســت و بــه ســبب برخــورداری از 
قلــل مرتفــع محیــط مناســبی بــرای کارکــرد ورزشــی 
ــرای آن  ــبی ب ــات مناس ــر تاسیس ــی دارد و اگ تفریح
ــد جــذب گردشــگران ورزشــی  اجــاد شــود مــی توان
ــرح  ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــد. مش ــذب کن را ج
ــل،  ــر هت ــاتی نظی ــاد تاسیس ــا ایج ــت: ب ــزاء گف ــگری هن ــع گردش جام
رســتوران و ســالن هــای اجتماعــات در منطقــه گردشــگری هنــزاء مــی 
تــوان پذیــرای جشــنواره هــا و آییــن هــای مختلــف شــود. معــاون امــور 
ــرح  ــرای ط ــت: ب ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان نی ــتاندار کرم ــی اس عمران
ــاخت  ــور س ــه منظ ــط الزم ب ــتی ضواب ــزاء بایس ــگری هن ــه گردش منطق
ــیف  ــم س ــود. ابوالقاس ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ ــای گردش ــاز واحده و س
ــرق منطقــه، آب، گاز، طــرح  ــاز ب ــن طــرح میــزان نی ــزود: در ای الهــی اف
زیســت محیطــی، مشــکل مرتــع داران، عشــایر منطقــه نیــز ســنجیده و 
در صــورت مطالعــه قبلــی، بازنگــری و بررســی نهایــی شــود تــا رونــد کار 
ســرعت پیــدا کنــد. طــرح ایجــاد منطقــه نمونــه گردشــگری هنــزاء بــه 
عنــوان یکــی از قراردادهــای ســرمایه گــذاری در ســفر اردیبهشــت مــاه 
ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان امضــا شــد. بخــش هنــزاء منطقــه 

ــت. ــر اس ــتان راب ــتانی در شهرس ای کوهس

مســئوالن دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان طــی آئینــی مــدرک کارشناســی بــه 
ــه وی  ــگاه را ب ــن دانش ــجوی ای ــن دانش ــن تری ــادگاری،  مس ــر ده ی ــای اکب آق
ــال ۸9  ــت س ــی اس ــروی انتظام ــته نی ــد بازنشس ــه کارمن ــد. وی ک ــا کردن اعط
ــس از  ــاورزی و پ ــی کش ــته مهندس ــا در رش ــری دانشــگاه ه ــون سراس در آزم
شــش ســال موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی شــد.  مهنــدس ده یــادگاری، 
ــان  ــه جوان ــم آمــوزی ب ــم، هشــدار اهمیــت عل هــدف خــود را از تحصیــل عل
اعــام کــرد و گفــت: خواســتم بــه جوانــان اعــام کنــم تحصیــل و کســب علــم 
و کار نیــاز اساســی زندگــی اســت. وی کــه متولــد ســال 1317 و اهــل ســیرجان 
ــه ســتوانی و  ــا درج ــی، بازنشســتگی ب ــروی انتظام ــس از 30 ســال خدمــت در نی ــد، پ ــی گوی اســت م
ســالها خانــه نشــینی بــه فکــر تحصیــل افتــادم تــا بــه همــه جوانــان و فرزندانــم بگویــم بــرای کســب 
علــم هیچــگاه دیــر نیســت. وی اظهــار کــرد: پیامبــر مــا حضــرت محمــد)ص( فرمودنــد، زگهــواره تــا 
گــور دانــش بجــوی و ایــن کام پیامبــر بــه انســان انــرژی و حرکــت مــی دهــد.  بیــش از پنــج هــزار و 
400 دانشــجوی دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان از 75 تاکنــون موفــق بــه کســب مــدرک تحصیلــی خــود 

شــده انــد. مرکــز شهرســتان ســیرجان در 175 کیلومتــری غــرب کرمــان قــرار دارد.

اشتغال زایی سه هزار نفر
 در طرح  بین المللی

 گردشگری هنزاء

اخذ مدرک مهندسی توسط 

دانشجوی 78 ساله سیرجانی 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

محمــود وفایــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان در نشســت کارگــروه گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 
هشــت هــزار میلیــارد ریــال هزینــه ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای ایــن 
طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا یکصــد هــزار میلیــارد ریــال قابــل 
ــگری  ــب گردش ــی جوان ــرح تمام ــن ط ــت: در ای ــت. وی گف ــش اس افزای
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــوع خدمات ــث تن ــت و از حی ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ورزشــی، گردشــگری و اکوتوریســم وجــود دارد، یکــی از کــم نظیرتریــن 
پــروژه هــای گردشــگری ایــران محســوب مــی شــود. وی بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه تــوان ســرمایه گــذار بــه نظــر مــی رســد ســال هــای آینــده 
مــی توانیــم شــاهد اجــرا و بهــره بــرداری از یکــی از پــروژه هــای مهــم 
ــرات  ــد تاثی ــاق رخ ده ــن اتف ــر همی ــیم و اگ ــتان باش ــگری اس گردش
ــرکل میــراث  فــوق العــاده شــگرفی را در اســتان خواهــد گذاشــت. مدی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
کرمــان گفــت: ایــن پــروژه قبــا در شــورای توســعه 
ــگری  ــروه گردش ــتان و کارگ ــزی اس ــه ری و برنام
مصــوب شــده اســت و بنــا داریــم اعضــای کارگــروه 
ــرا در  ــوند، زی ــع ش ــا مطل ــرح ه ــی ط ــد تمام از رون
ادامــه کار بــه همراهــی همــه اعضــا نیــاز داریــم. وی 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان اقتصاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 

اتفاقــات خوبــی کــه رخ داده و فضــای مناســبی بــرای 
ورود گردشــگران بــه ایــران و اســتان کرمــان فراهــم 
ــدی  ــش ج ــد نق ــگری بای ــروه گردش ــده کارگ ش
ــی از  ــت: یک ــی گف ــد. وفای ــا کن ــری ایف ــر و فعالت ت
ــیاری از  ــرای بس ــب و اج ــی تصوی ــای قانون ــال ه کان
ــروه  ــن کارگ ــتان همی ــا در اس ــرح ه ــا و ط ــروژه ه پ

ــت و  ــتان اس ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــای زیرمجموع ه
ــی،  ــراث فرهنگ ــوزه می ــه ح ــر س ــث ه ــگری مباح ــروه گردش در کارگ
گردشــگری و صنایــع دســتی بــه فراخــور، مطــرح و برنامــه ریــزی شــود. 
وی ادامــه داد: البتــه مدیریــت عالــی اســتان همــواره بــه ایــن موضــوع 
ــه و  ــه توج ــوب در نتیج ــات خ ــیاری از اتفاق ــتند و بس ــت داش ــر مثب نظ
ــوب  ــات خ ــیاری از اتفاق ــت: بس ــت. وی گف ــوده اس ــتاندار ب ــت اس عنای
در بحــث گردشــگری اســتان ماننــد برگــزاری مســابقات اولتــرا ماراتــن 
و اولیــن نمایشــگاه گردشــگری اســتان بــه همــت بخــش خصوصــی برپــا 
شــد و بــرای شــناخته شــدن گردشــگری اســتان بایــد در بخــش رســانه 
ــع  ــرح جام ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــم. مش ــل کنی ــر عم ــوی ت ای ق
گردشــگری هنــزاء نیــز در ایــن نشســت گفــت: طــرح جامــع گردشــگری 
ــزود:  ــوکتی اف ــا ش ــی رض ــت. عل ــش اس ــش بخ ــر ش ــتمل ب ــزاء مش هن
طراحــی ســاختار تشــکیاتی و مدیریتــی، شناســایی ســاختار اقتصــادی 

و اجتماعــی، شناســایی پهنــه هــای و نقــاط قابــل بهــره بــرداری بالقــوه 
ــه از  ــتفاده بهین ــات و اس ــج مطالع ــاس نتای ــا براس ــدی آنه ــت بن و اولوی
ــرای  ــگران ب ــرد گردش ــه ک ــدگاری و هزین ــدت مان ــش م ــات، افزای امکان
تقویــت وضعیــت اقتصــادی منطقــه از جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت.  
ــرآورد انجــام شــده در طــرح گردشــگری  ــرد: براســاس ب ــح ک وی تصری
ــغلی  ــت ش ــک فرص ــل ی ــگر حداق ــج گردش ــر پن ــه ازای ه ــتان، ب اس
فراهــم مــی شــود و بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش 300 هــزار گردشــگر 
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــاد 60 ه ــکان ایج ــاله ام ــار س ــج دوره چه در پن
ســال وجــود دارد. مشــاور گردشــگری مجــری طــرح جامــع گردشــگری 
ــطح  ــگری در س ــتعد گردش ــق مس ــه مناط ــزاء از جمل ــت: هن ــزاء گف هن
شهرســتان و اســتان اســت و از نظــر طبیعــی زیابیــی هــای منحصــر بــه 
ــرای فعالیــت هــای گردشــگری در تمــام ســال مناســب  ــردی دارد و ب ف
اســت. وی اظهــار کــرد: منطقــه گردشــگری از جهــت 
ــی  ــی دارای اراض ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــت اراض مالکی
مناســب بــرای اســتقرار تاسیســات گردشــگری اســت 
ــی  ــرق و گاز دسترس ــای آب، ب ــاخت ه ــر س ــه زی و ب
دارد. شــوکتی ادامــه داد: ایــن منطقــه در طــول ســال 
ــتان و  ــافران از اس ــگران و مس ــتقبال گردش ــورد اس م
ــد شــرایط آن  ــا بای ســایر نقــاط کشــور اســت کــه م
را مطلــوب تــر کنیــم. وی گفــت: اولیــن کارکــرد ایــن 
منطقــه بــه دلیل آب و هــوای مناســب و تفرجــگاه های 
طبیعــی، گردشــگری اســت و بــه ســبب برخــورداری از 
قلــل مرتفــع محیــط مناســبی بــرای کارکــرد ورزشــی 
ــرای آن  ــبی ب ــات مناس ــر تاسیس ــی دارد و اگ تفریح
ــد جــذب گردشــگران ورزشــی  اجــاد شــود مــی توان
ــرح  ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــد. مش ــذب کن را ج
ــل،  ــر هت ــاتی نظی ــاد تاسیس ــا ایج ــت: ب ــزاء گف ــگری هن ــع گردش جام
رســتوران و ســالن هــای اجتماعــات در منطقــه گردشــگری هنــزاء مــی 
تــوان پذیــرای جشــنواره هــا و آییــن هــای مختلــف شــود. معــاون امــور 
ــرح  ــرای ط ــت: ب ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان نی ــتاندار کرم ــی اس عمران
ــاخت  ــور س ــه منظ ــط الزم ب ــتی ضواب ــزاء بایس ــگری هن ــه گردش منطق
ــیف  ــم س ــود. ابوالقاس ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ ــای گردش ــاز واحده و س
ــرق منطقــه، آب، گاز، طــرح  ــاز ب ــن طــرح میــزان نی ــزود: در ای الهــی اف
زیســت محیطــی، مشــکل مرتــع داران، عشــایر منطقــه نیــز ســنجیده و 
در صــورت مطالعــه قبلــی، بازنگــری و بررســی نهایــی شــود تــا رونــد کار 
ســرعت پیــدا کنــد. طــرح ایجــاد منطقــه نمونــه گردشــگری هنــزاء بــه 
عنــوان یکــی از قراردادهــای ســرمایه گــذاری در ســفر اردیبهشــت مــاه 
ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان امضــا شــد. بخــش هنــزاء منطقــه 

ــت. ــر اس ــتان راب ــتانی در شهرس ای کوهس

مســئوالن دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان طــی آئینــی مــدرک کارشناســی بــه 
ــه وی  ــگاه را ب ــن دانش ــجوی ای ــن دانش ــن تری ــادگاری،  مس ــر ده ی ــای اکب آق
ــال ۸9  ــت س ــی اس ــروی انتظام ــته نی ــد بازنشس ــه کارمن ــد. وی ک ــا کردن اعط
ــس از  ــاورزی و پ ــی کش ــته مهندس ــا در رش ــری دانشــگاه ه ــون سراس در آزم
شــش ســال موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی شــد.  مهنــدس ده یــادگاری، 
ــان  ــه جوان ــم آمــوزی ب ــم، هشــدار اهمیــت عل هــدف خــود را از تحصیــل عل
اعــام کــرد و گفــت: خواســتم بــه جوانــان اعــام کنــم تحصیــل و کســب علــم 
و کار نیــاز اساســی زندگــی اســت. وی کــه متولــد ســال 1317 و اهــل ســیرجان 
ــه ســتوانی و  ــا درج ــی، بازنشســتگی ب ــروی انتظام ــس از 30 ســال خدمــت در نی ــد، پ ــی گوی اســت م
ســالها خانــه نشــینی بــه فکــر تحصیــل افتــادم تــا بــه همــه جوانــان و فرزندانــم بگویــم بــرای کســب 
علــم هیچــگاه دیــر نیســت. وی اظهــار کــرد: پیامبــر مــا حضــرت محمــد)ص( فرمودنــد، زگهــواره تــا 
گــور دانــش بجــوی و ایــن کام پیامبــر بــه انســان انــرژی و حرکــت مــی دهــد.  بیــش از پنــج هــزار و 
400 دانشــجوی دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان از 75 تاکنــون موفــق بــه کســب مــدرک تحصیلــی خــود 

شــده انــد. مرکــز شهرســتان ســیرجان در 175 کیلومتــری غــرب کرمــان قــرار دارد.

اشتغال زایی سه هزار نفر
 در طرح  بین المللی

 گردشگری هنزاء

اخذ مدرک مهندسی توسط 

دانشجوی 78 ساله سیرجانی 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

محمــود وفایــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان در نشســت کارگــروه گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 
هشــت هــزار میلیــارد ریــال هزینــه ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای ایــن 
طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا یکصــد هــزار میلیــارد ریــال قابــل 
ــگری  ــب گردش ــی جوان ــرح تمام ــن ط ــت: در ای ــت. وی گف ــش اس افزای
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــوع خدمات ــث تن ــت و از حی ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ورزشــی، گردشــگری و اکوتوریســم وجــود دارد، یکــی از کــم نظیرتریــن 
پــروژه هــای گردشــگری ایــران محســوب مــی شــود. وی بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه تــوان ســرمایه گــذار بــه نظــر مــی رســد ســال هــای آینــده 
مــی توانیــم شــاهد اجــرا و بهــره بــرداری از یکــی از پــروژه هــای مهــم 
ــرات  ــد تاثی ــاق رخ ده ــن اتف ــر همی ــیم و اگ ــتان باش ــگری اس گردش
ــرکل میــراث  فــوق العــاده شــگرفی را در اســتان خواهــد گذاشــت. مدی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
کرمــان گفــت: ایــن پــروژه قبــا در شــورای توســعه 
ــگری  ــروه گردش ــتان و کارگ ــزی اس ــه ری و برنام
مصــوب شــده اســت و بنــا داریــم اعضــای کارگــروه 
ــرا در  ــوند، زی ــع ش ــا مطل ــرح ه ــی ط ــد تمام از رون
ادامــه کار بــه همراهــی همــه اعضــا نیــاز داریــم. وی 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان اقتصاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 

اتفاقــات خوبــی کــه رخ داده و فضــای مناســبی بــرای 
ورود گردشــگران بــه ایــران و اســتان کرمــان فراهــم 
ــدی  ــش ج ــد نق ــگری بای ــروه گردش ــده کارگ ش
ــی از  ــت: یک ــی گف ــد. وفای ــا کن ــری ایف ــر و فعالت ت
ــیاری از  ــرای بس ــب و اج ــی تصوی ــای قانون ــال ه کان
ــروه  ــن کارگ ــتان همی ــا در اس ــرح ه ــا و ط ــروژه ه پ

ــت و  ــتان اس ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــای زیرمجموع ه
ــی،  ــراث فرهنگ ــوزه می ــه ح ــر س ــث ه ــگری مباح ــروه گردش در کارگ
گردشــگری و صنایــع دســتی بــه فراخــور، مطــرح و برنامــه ریــزی شــود. 
وی ادامــه داد: البتــه مدیریــت عالــی اســتان همــواره بــه ایــن موضــوع 
ــه و  ــه توج ــوب در نتیج ــات خ ــیاری از اتفاق ــتند و بس ــت داش ــر مثب نظ
ــوب  ــات خ ــیاری از اتفاق ــت: بس ــت. وی گف ــوده اس ــتاندار ب ــت اس عنای
در بحــث گردشــگری اســتان ماننــد برگــزاری مســابقات اولتــرا ماراتــن 
و اولیــن نمایشــگاه گردشــگری اســتان بــه همــت بخــش خصوصــی برپــا 
شــد و بــرای شــناخته شــدن گردشــگری اســتان بایــد در بخــش رســانه 
ــع  ــرح جام ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــم. مش ــل کنی ــر عم ــوی ت ای ق
گردشــگری هنــزاء نیــز در ایــن نشســت گفــت: طــرح جامــع گردشــگری 
ــزود:  ــوکتی اف ــا ش ــی رض ــت. عل ــش اس ــش بخ ــر ش ــتمل ب ــزاء مش هن
طراحــی ســاختار تشــکیاتی و مدیریتــی، شناســایی ســاختار اقتصــادی 

و اجتماعــی، شناســایی پهنــه هــای و نقــاط قابــل بهــره بــرداری بالقــوه 
ــه از  ــتفاده بهین ــات و اس ــج مطالع ــاس نتای ــا براس ــدی آنه ــت بن و اولوی
ــرای  ــگران ب ــرد گردش ــه ک ــدگاری و هزین ــدت مان ــش م ــات، افزای امکان
تقویــت وضعیــت اقتصــادی منطقــه از جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت.  
ــرآورد انجــام شــده در طــرح گردشــگری  ــرد: براســاس ب ــح ک وی تصری
ــغلی  ــت ش ــک فرص ــل ی ــگر حداق ــج گردش ــر پن ــه ازای ه ــتان، ب اس
فراهــم مــی شــود و بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش 300 هــزار گردشــگر 
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــاد 60 ه ــکان ایج ــاله ام ــار س ــج دوره چه در پن
ســال وجــود دارد. مشــاور گردشــگری مجــری طــرح جامــع گردشــگری 
ــطح  ــگری در س ــتعد گردش ــق مس ــه مناط ــزاء از جمل ــت: هن ــزاء گف هن
شهرســتان و اســتان اســت و از نظــر طبیعــی زیابیــی هــای منحصــر بــه 
ــرای فعالیــت هــای گردشــگری در تمــام ســال مناســب  ــردی دارد و ب ف
اســت. وی اظهــار کــرد: منطقــه گردشــگری از جهــت 
ــی  ــی دارای اراض ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــت اراض مالکی
مناســب بــرای اســتقرار تاسیســات گردشــگری اســت 
ــی  ــرق و گاز دسترس ــای آب، ب ــاخت ه ــر س ــه زی و ب
دارد. شــوکتی ادامــه داد: ایــن منطقــه در طــول ســال 
ــتان و  ــافران از اس ــگران و مس ــتقبال گردش ــورد اس م
ــد شــرایط آن  ــا بای ســایر نقــاط کشــور اســت کــه م
را مطلــوب تــر کنیــم. وی گفــت: اولیــن کارکــرد ایــن 
منطقــه بــه دلیل آب و هــوای مناســب و تفرجــگاه های 
طبیعــی، گردشــگری اســت و بــه ســبب برخــورداری از 
قلــل مرتفــع محیــط مناســبی بــرای کارکــرد ورزشــی 
ــرای آن  ــبی ب ــات مناس ــر تاسیس ــی دارد و اگ تفریح
ــد جــذب گردشــگران ورزشــی  اجــاد شــود مــی توان
ــرح  ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــد. مش ــذب کن را ج
ــل،  ــر هت ــاتی نظی ــاد تاسیس ــا ایج ــت: ب ــزاء گف ــگری هن ــع گردش جام
رســتوران و ســالن هــای اجتماعــات در منطقــه گردشــگری هنــزاء مــی 
تــوان پذیــرای جشــنواره هــا و آییــن هــای مختلــف شــود. معــاون امــور 
ــرح  ــرای ط ــت: ب ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان نی ــتاندار کرم ــی اس عمران
ــاخت  ــور س ــه منظ ــط الزم ب ــتی ضواب ــزاء بایس ــگری هن ــه گردش منطق
ــیف  ــم س ــود. ابوالقاس ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ ــای گردش ــاز واحده و س
ــرق منطقــه، آب، گاز، طــرح  ــاز ب ــن طــرح میــزان نی ــزود: در ای الهــی اف
زیســت محیطــی، مشــکل مرتــع داران، عشــایر منطقــه نیــز ســنجیده و 
در صــورت مطالعــه قبلــی، بازنگــری و بررســی نهایــی شــود تــا رونــد کار 
ســرعت پیــدا کنــد. طــرح ایجــاد منطقــه نمونــه گردشــگری هنــزاء بــه 
عنــوان یکــی از قراردادهــای ســرمایه گــذاری در ســفر اردیبهشــت مــاه 
ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان امضــا شــد. بخــش هنــزاء منطقــه 

ــت. ــر اس ــتان راب ــتانی در شهرس ای کوهس

مســئوالن دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان طــی آئینــی مــدرک کارشناســی بــه 
ــه وی  ــگاه را ب ــن دانش ــجوی ای ــن دانش ــن تری ــادگاری،  مس ــر ده ی ــای اکب آق
ــال ۸9  ــت س ــی اس ــروی انتظام ــته نی ــد بازنشس ــه کارمن ــد. وی ک ــا کردن اعط
ــس از  ــاورزی و پ ــی کش ــته مهندس ــا در رش ــری دانشــگاه ه ــون سراس در آزم
شــش ســال موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی شــد.  مهنــدس ده یــادگاری، 
ــان  ــه جوان ــم آمــوزی ب ــم، هشــدار اهمیــت عل هــدف خــود را از تحصیــل عل
اعــام کــرد و گفــت: خواســتم بــه جوانــان اعــام کنــم تحصیــل و کســب علــم 
و کار نیــاز اساســی زندگــی اســت. وی کــه متولــد ســال 1317 و اهــل ســیرجان 
ــه ســتوانی و  ــا درج ــی، بازنشســتگی ب ــروی انتظام ــس از 30 ســال خدمــت در نی ــد، پ ــی گوی اســت م
ســالها خانــه نشــینی بــه فکــر تحصیــل افتــادم تــا بــه همــه جوانــان و فرزندانــم بگویــم بــرای کســب 
علــم هیچــگاه دیــر نیســت. وی اظهــار کــرد: پیامبــر مــا حضــرت محمــد)ص( فرمودنــد، زگهــواره تــا 
گــور دانــش بجــوی و ایــن کام پیامبــر بــه انســان انــرژی و حرکــت مــی دهــد.  بیــش از پنــج هــزار و 
400 دانشــجوی دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان از 75 تاکنــون موفــق بــه کســب مــدرک تحصیلــی خــود 

شــده انــد. مرکــز شهرســتان ســیرجان در 175 کیلومتــری غــرب کرمــان قــرار دارد.

اشتغال زایی سه هزار نفر
 در طرح  بین المللی

 گردشگری هنزاء

اخذ مدرک مهندسی توسط 

دانشجوی 78 ساله سیرجانی 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــران  ــتانی بح ــش اس ــوی در همای ــد عل ــدس احم مهن
آب و مدیریــت اقتصــاد کشــاورزی همــراه بــا تجلیــل از 
ــه  ــا کاس ــت ی ــزود: 609 دش ــیرجان اف ــاورزان در س کش
ــا در  ــی م ــع آب ــد مناب ــم و 90 درص ــور داری ــی در کش آب
300 دشــت اســت کــه وضعیــت ایــن دشــت هــا بحرانــی 
اســت. وی گفــت: ســال هــا ایــن همایــش هــا را برگــزار 
ــم  ــل کنی ــم ح ــی توانی ــکلی را نم ــا مش ــم ام ــی کنی م

کــه بایــد آســیب شناســی شــود. وی افــزود: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــوده چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا  بحــث اصلــی آب ایــران ایــن ب
بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم امــا در کشــور مــا متاســفانه مســاله یابــی 
ــه  وجــود نــدارد وقتــی مســاله یابــی اتفــاق نمــی افتــد مــی گــذرد و ب
ــه هشــدار مــی رســیم. رئیــس اندیشــکده  نقطــه بحــران و بعــد از آن ب
تدبیــر آب ایــران بیــان کــرد: در آب هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت و در 
40 ســال گذشــته مســاله یابــی نکردیــم و بــه بحــران رســیدیم، از مــرز 
بحــران عبــور کــرد و وضــع بــه هشــدار رســیده اســت. وی گفــت: وقتــی 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــل منطق ــر راه ح ــیم اگ ــی رس ــران م ــت بح ــه وضعی ب
ــم و بایــد ســریع کاری را انجــام دهیــم کــه در  مــی گوییــم وقــت نداری
مملکــت صــدا کنــد. علــوی افــزود: ریشــه بحــران آب چنــد مــورد اســت 
کــه اولیــن آن تکنولــوژی اســت بــه طــور مثــال مــا 40ســال قبــل از چــاه 
هــای دهانــه گشــاد و قنــات برداشــت مــی کردیــم کــه پایــدار و تمــدن 
ــوژی  ــی تکنول ــا وقت ــود ام ــرده ب ــظ ک ــال حف ــزار س ــد ه ــران را چن ای
ــیدیم. وی  ــه رس ــن نقط ــه ای ــم و ب ــت نکردی ــد مدیری ــق آم ــاه عمی چ
اظهــار کــرد: البتــه نــه اینکــه تکنولــوژی بــه ذات نامناســب باشــد، مــا 
اســتفاده از تکنولــوژی را مدیریــت نکردیــم. وی گفــت: مــا در 4۸ ســال 
گذشــته کمتــر از هشــت درصــد کاهــش نــزوالت آســمانی را داشــته ایــم 
کــه حداکثــر هشــت درصــد تاثیــر داشــته اســت و اکنــون بیــش از 110 

ــر  ــد پذی ــی تجدی ــع آب ــد از مناب درص
اســتفاده مــی کنیــم. رئیــس اندیشــکده 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر آب ب تدبی
ــا تاخیــر خــودش را نشــان مــی دهــد  خشکســالی ب
افــزود: هــر مســئولی کــه پشــت تریبــون قــرار مــی 
ــاله  ــران را مس ــه بح ــن راه توجی ــت تری ــرد راح گی
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــان م ــالی بی خشکس
تمــدن ایرانــی چنــد هــزار ســال بــا همیــن اقلیــم و 
خشکســالی بــه اینجــا رســیده اســت. وی دلیــل دوم 
را مســائل حقوقــی و مقــررات مربــوط بــه آب دانســت 
و گفــت: زمانــی در ایــن کشــور آب مالکیــت داشــته اســت و ســال 1347 
اتفــاق ناگــواری رخ داد و ایــن بــود مالکیــت آب را برداشــتیم و بــه جایش 
حــق بهــره بــرداری را قــرار دادیــم و ســال 1361 قانــون توزیــع عادالنــه 
آب همــان حــق بهــره بــرداری را هــم از بیــن بــرد. علــوی گفــت: ســال 
ــد  1354 دشــت ســیرجان ممنوعــه شــده اســت و مصــرف کننــده جدی
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــاورزی ب ــا کش ــت ی ــرب، صنع ــه آب ش چ
ــده  ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار و 400 حلق ــش از یکه ــا بی ــد ام ــی ش ــزوده م اف
ــره  ــه به ــاب ب ــت. وی خط ــوده اس ــه ب ــر از 300 حلق ــال کمت و در آن س
ــد وارد عمــل شــود و تشــکل و  ــان بای ــان کــرد: شــما خودت ــرداران بی ب

ــا ایــن تمــدن حفــظ شــود.  ــازار آب ایجــاد کنیــد ت ب
ــوان  ــه عن ــال 1391 ب ــاه س ــان  م ــران از آب ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــی،  ــاق بازرگان ــاورزی و آب ات ــیون کش ــای کمیس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــا و  ــعه ظرفیت ه ــور توس ــان به منظ ــاورزی کرم ــادن و کش ــع، مع صنای
ــط  ــه، محی ــف جامع ــان ارکان مختل ــو می ــل و گفتگ ــای تعام ــاد فض ایج
ــور  ــت آب در کش ــی مدیری ــی و فرابخش ــکیات بخش ــب و کار و تش کس
ــه  ــش ک ــن همای ــد.  در ای ــیس ش ــی آب، تاس ــود حکمران ــیر بهب در مس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و فرمانــدار ســیرجان 
حضــور داشــند از 10 کشــاورز نمونــه ســیرجان نیــز تجلیــل شــد. مرکــز 

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ ــیرجان در 170 کیلومت ــتان س شهرس

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــد خالق حمی
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
ــرای نخســتین مرتبــه در  گفــت: ب
ــعبه  ــی ش ــه دادرس ــور جلس کش
اســتان  تجدیدنظــر  10دادگاه 
کرمــان بــه ریاســت قاضــی جالی 
بــا طرفیــن و وکای پرونــده در 
ــد  ــه تجدی ــد ک ــتان زرن شهرس
ــه  ــود ب ــی ب ــده زندان ــر خوان نظ
ــس برگــزار  ــو کنفران صــورت ویدئ
ــون  ــد: در قان ــادآور ش ــد. وی ی ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــد آئی جدی
جدیــد، دادرســی بــه صــورت 
الکترونیــک و ویدئوکنفرانــس دیده 
شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه پهنــاور بــودن اســتان کرمــان 
ــکات  ــش مش ــتای کاه و در راس
و هزینــه هــا در انتقــال زندانیــان 
ــور  ــرای حض ــتان ب ــز اس ــه مرک ب
و  دادگاه  در جلســات رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــن س همچنی
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــد رس فرآین
هــا، برگــزاری جلســات دادگاه بــه 
ــرورت  ــراس ض ــورت ویدئوکنف ص

برگرداندن دشت های آبی ایران به حالت طبیعی بیش از یک قرن طول می کشد

دارد. ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــات  ــاوری اطاع ــاخت فن ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ب
ــس،  ــن پ ــان از ای در شهرســتان هــای اســتان کرم

ــرف  ــک ط ــه ی ــر ک ــای تجدیدنظ ــل دادگاه ه حداق
آن زندانــی خــارج از شــهر کرمــان اســت، از طریــق 

ــود. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

برگزاری نخستین دادگاه به صورت ویدئوکنفراس در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــران  ــتانی بح ــش اس ــوی در همای ــد عل ــدس احم مهن
آب و مدیریــت اقتصــاد کشــاورزی همــراه بــا تجلیــل از 
ــه  ــا کاس ــت ی ــزود: 609 دش ــیرجان اف ــاورزان در س کش
ــا در  ــی م ــع آب ــد مناب ــم و 90 درص ــور داری ــی در کش آب
300 دشــت اســت کــه وضعیــت ایــن دشــت هــا بحرانــی 
اســت. وی گفــت: ســال هــا ایــن همایــش هــا را برگــزار 
ــم  ــل کنی ــم ح ــی توانی ــکلی را نم ــا مش ــم ام ــی کنی م

کــه بایــد آســیب شناســی شــود. وی افــزود: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــوده چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا  بحــث اصلــی آب ایــران ایــن ب
بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم امــا در کشــور مــا متاســفانه مســاله یابــی 
ــه  وجــود نــدارد وقتــی مســاله یابــی اتفــاق نمــی افتــد مــی گــذرد و ب
ــه هشــدار مــی رســیم. رئیــس اندیشــکده  نقطــه بحــران و بعــد از آن ب
تدبیــر آب ایــران بیــان کــرد: در آب هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت و در 
40 ســال گذشــته مســاله یابــی نکردیــم و بــه بحــران رســیدیم، از مــرز 
بحــران عبــور کــرد و وضــع بــه هشــدار رســیده اســت. وی گفــت: وقتــی 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــل منطق ــر راه ح ــیم اگ ــی رس ــران م ــت بح ــه وضعی ب
ــم و بایــد ســریع کاری را انجــام دهیــم کــه در  مــی گوییــم وقــت نداری
مملکــت صــدا کنــد. علــوی افــزود: ریشــه بحــران آب چنــد مــورد اســت 
کــه اولیــن آن تکنولــوژی اســت بــه طــور مثــال مــا 40ســال قبــل از چــاه 
هــای دهانــه گشــاد و قنــات برداشــت مــی کردیــم کــه پایــدار و تمــدن 
ــوژی  ــی تکنول ــا وقت ــود ام ــرده ب ــظ ک ــال حف ــزار س ــد ه ــران را چن ای
ــیدیم. وی  ــه رس ــن نقط ــه ای ــم و ب ــت نکردی ــد مدیری ــق آم ــاه عمی چ
اظهــار کــرد: البتــه نــه اینکــه تکنولــوژی بــه ذات نامناســب باشــد، مــا 
اســتفاده از تکنولــوژی را مدیریــت نکردیــم. وی گفــت: مــا در 4۸ ســال 
گذشــته کمتــر از هشــت درصــد کاهــش نــزوالت آســمانی را داشــته ایــم 
کــه حداکثــر هشــت درصــد تاثیــر داشــته اســت و اکنــون بیــش از 110 

ــر  ــد پذی ــی تجدی ــع آب ــد از مناب درص
اســتفاده مــی کنیــم. رئیــس اندیشــکده 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر آب ب تدبی
ــا تاخیــر خــودش را نشــان مــی دهــد  خشکســالی ب
افــزود: هــر مســئولی کــه پشــت تریبــون قــرار مــی 
ــاله  ــران را مس ــه بح ــن راه توجی ــت تری ــرد راح گی
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــان م ــالی بی خشکس
تمــدن ایرانــی چنــد هــزار ســال بــا همیــن اقلیــم و 
خشکســالی بــه اینجــا رســیده اســت. وی دلیــل دوم 
را مســائل حقوقــی و مقــررات مربــوط بــه آب دانســت 
و گفــت: زمانــی در ایــن کشــور آب مالکیــت داشــته اســت و ســال 1347 
اتفــاق ناگــواری رخ داد و ایــن بــود مالکیــت آب را برداشــتیم و بــه جایش 
حــق بهــره بــرداری را قــرار دادیــم و ســال 1361 قانــون توزیــع عادالنــه 
آب همــان حــق بهــره بــرداری را هــم از بیــن بــرد. علــوی گفــت: ســال 
ــد  1354 دشــت ســیرجان ممنوعــه شــده اســت و مصــرف کننــده جدی
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــاورزی ب ــا کش ــت ی ــرب، صنع ــه آب ش چ
ــده  ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار و 400 حلق ــش از یکه ــا بی ــد ام ــی ش ــزوده م اف
ــره  ــه به ــاب ب ــت. وی خط ــوده اس ــه ب ــر از 300 حلق ــال کمت و در آن س
ــد وارد عمــل شــود و تشــکل و  ــان بای ــان کــرد: شــما خودت ــرداران بی ب

ــا ایــن تمــدن حفــظ شــود.  ــازار آب ایجــاد کنیــد ت ب
ــوان  ــه عن ــال 1391 ب ــاه س ــان  م ــران از آب ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــی،  ــاق بازرگان ــاورزی و آب ات ــیون کش ــای کمیس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــا و  ــعه ظرفیت ه ــور توس ــان به منظ ــاورزی کرم ــادن و کش ــع، مع صنای
ــط  ــه، محی ــف جامع ــان ارکان مختل ــو می ــل و گفتگ ــای تعام ــاد فض ایج
ــور  ــت آب در کش ــی مدیری ــی و فرابخش ــکیات بخش ــب و کار و تش کس
ــه  ــش ک ــن همای ــد.  در ای ــیس ش ــی آب، تاس ــود حکمران ــیر بهب در مس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و فرمانــدار ســیرجان 
حضــور داشــند از 10 کشــاورز نمونــه ســیرجان نیــز تجلیــل شــد. مرکــز 

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ ــیرجان در 170 کیلومت ــتان س شهرس

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــد خالق حمی
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
ــرای نخســتین مرتبــه در  گفــت: ب
ــعبه  ــی ش ــه دادرس ــور جلس کش
اســتان  تجدیدنظــر  10دادگاه 
کرمــان بــه ریاســت قاضــی جالی 
بــا طرفیــن و وکای پرونــده در 
ــد  ــه تجدی ــد ک ــتان زرن شهرس
ــه  ــود ب ــی ب ــده زندان ــر خوان نظ
ــس برگــزار  ــو کنفران صــورت ویدئ
ــون  ــد: در قان ــادآور ش ــد. وی ی ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــد آئی جدی
جدیــد، دادرســی بــه صــورت 
الکترونیــک و ویدئوکنفرانــس دیده 
شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه پهنــاور بــودن اســتان کرمــان 
ــکات  ــش مش ــتای کاه و در راس
و هزینــه هــا در انتقــال زندانیــان 
ــور  ــرای حض ــتان ب ــز اس ــه مرک ب
و  دادگاه  در جلســات رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــن س همچنی
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــد رس فرآین
هــا، برگــزاری جلســات دادگاه بــه 
ــرورت  ــراس ض ــورت ویدئوکنف ص

برگرداندن دشت های آبی ایران به حالت طبیعی بیش از یک قرن طول می کشد

دارد. ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــات  ــاوری اطاع ــاخت فن ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ب
ــس،  ــن پ ــان از ای در شهرســتان هــای اســتان کرم

ــرف  ــک ط ــه ی ــر ک ــای تجدیدنظ ــل دادگاه ه حداق
آن زندانــی خــارج از شــهر کرمــان اســت، از طریــق 

ــود. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

برگزاری نخستین دادگاه به صورت ویدئوکنفراس در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــران  ــتانی بح ــش اس ــوی در همای ــد عل ــدس احم مهن
آب و مدیریــت اقتصــاد کشــاورزی همــراه بــا تجلیــل از 
ــه  ــا کاس ــت ی ــزود: 609 دش ــیرجان اف ــاورزان در س کش
ــا در  ــی م ــع آب ــد مناب ــم و 90 درص ــور داری ــی در کش آب
300 دشــت اســت کــه وضعیــت ایــن دشــت هــا بحرانــی 
اســت. وی گفــت: ســال هــا ایــن همایــش هــا را برگــزار 
ــم  ــل کنی ــم ح ــی توانی ــکلی را نم ــا مش ــم ام ــی کنی م

کــه بایــد آســیب شناســی شــود. وی افــزود: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــوده چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا  بحــث اصلــی آب ایــران ایــن ب
بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم امــا در کشــور مــا متاســفانه مســاله یابــی 
ــه  وجــود نــدارد وقتــی مســاله یابــی اتفــاق نمــی افتــد مــی گــذرد و ب
ــه هشــدار مــی رســیم. رئیــس اندیشــکده  نقطــه بحــران و بعــد از آن ب
تدبیــر آب ایــران بیــان کــرد: در آب هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت و در 
40 ســال گذشــته مســاله یابــی نکردیــم و بــه بحــران رســیدیم، از مــرز 
بحــران عبــور کــرد و وضــع بــه هشــدار رســیده اســت. وی گفــت: وقتــی 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــل منطق ــر راه ح ــیم اگ ــی رس ــران م ــت بح ــه وضعی ب
ــم و بایــد ســریع کاری را انجــام دهیــم کــه در  مــی گوییــم وقــت نداری
مملکــت صــدا کنــد. علــوی افــزود: ریشــه بحــران آب چنــد مــورد اســت 
کــه اولیــن آن تکنولــوژی اســت بــه طــور مثــال مــا 40ســال قبــل از چــاه 
هــای دهانــه گشــاد و قنــات برداشــت مــی کردیــم کــه پایــدار و تمــدن 
ــوژی  ــی تکنول ــا وقت ــود ام ــرده ب ــظ ک ــال حف ــزار س ــد ه ــران را چن ای
ــیدیم. وی  ــه رس ــن نقط ــه ای ــم و ب ــت نکردی ــد مدیری ــق آم ــاه عمی چ
اظهــار کــرد: البتــه نــه اینکــه تکنولــوژی بــه ذات نامناســب باشــد، مــا 
اســتفاده از تکنولــوژی را مدیریــت نکردیــم. وی گفــت: مــا در 4۸ ســال 
گذشــته کمتــر از هشــت درصــد کاهــش نــزوالت آســمانی را داشــته ایــم 
کــه حداکثــر هشــت درصــد تاثیــر داشــته اســت و اکنــون بیــش از 110 

ــر  ــد پذی ــی تجدی ــع آب ــد از مناب درص
اســتفاده مــی کنیــم. رئیــس اندیشــکده 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر آب ب تدبی
ــا تاخیــر خــودش را نشــان مــی دهــد  خشکســالی ب
افــزود: هــر مســئولی کــه پشــت تریبــون قــرار مــی 
ــاله  ــران را مس ــه بح ــن راه توجی ــت تری ــرد راح گی
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــان م ــالی بی خشکس
تمــدن ایرانــی چنــد هــزار ســال بــا همیــن اقلیــم و 
خشکســالی بــه اینجــا رســیده اســت. وی دلیــل دوم 
را مســائل حقوقــی و مقــررات مربــوط بــه آب دانســت 
و گفــت: زمانــی در ایــن کشــور آب مالکیــت داشــته اســت و ســال 1347 
اتفــاق ناگــواری رخ داد و ایــن بــود مالکیــت آب را برداشــتیم و بــه جایش 
حــق بهــره بــرداری را قــرار دادیــم و ســال 1361 قانــون توزیــع عادالنــه 
آب همــان حــق بهــره بــرداری را هــم از بیــن بــرد. علــوی گفــت: ســال 
ــد  1354 دشــت ســیرجان ممنوعــه شــده اســت و مصــرف کننــده جدی
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــاورزی ب ــا کش ــت ی ــرب، صنع ــه آب ش چ
ــده  ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار و 400 حلق ــش از یکه ــا بی ــد ام ــی ش ــزوده م اف
ــره  ــه به ــاب ب ــت. وی خط ــوده اس ــه ب ــر از 300 حلق ــال کمت و در آن س
ــد وارد عمــل شــود و تشــکل و  ــان بای ــان کــرد: شــما خودت ــرداران بی ب

ــا ایــن تمــدن حفــظ شــود.  ــازار آب ایجــاد کنیــد ت ب
ــوان  ــه عن ــال 1391 ب ــاه س ــان  م ــران از آب ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــی،  ــاق بازرگان ــاورزی و آب ات ــیون کش ــای کمیس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــا و  ــعه ظرفیت ه ــور توس ــان به منظ ــاورزی کرم ــادن و کش ــع، مع صنای
ــط  ــه، محی ــف جامع ــان ارکان مختل ــو می ــل و گفتگ ــای تعام ــاد فض ایج
ــور  ــت آب در کش ــی مدیری ــی و فرابخش ــکیات بخش ــب و کار و تش کس
ــه  ــش ک ــن همای ــد.  در ای ــیس ش ــی آب، تاس ــود حکمران ــیر بهب در مس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و فرمانــدار ســیرجان 
حضــور داشــند از 10 کشــاورز نمونــه ســیرجان نیــز تجلیــل شــد. مرکــز 

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ ــیرجان در 170 کیلومت ــتان س شهرس

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــد خالق حمی
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
ــرای نخســتین مرتبــه در  گفــت: ب
ــعبه  ــی ش ــه دادرس ــور جلس کش
اســتان  تجدیدنظــر  10دادگاه 
کرمــان بــه ریاســت قاضــی جالی 
بــا طرفیــن و وکای پرونــده در 
ــد  ــه تجدی ــد ک ــتان زرن شهرس
ــه  ــود ب ــی ب ــده زندان ــر خوان نظ
ــس برگــزار  ــو کنفران صــورت ویدئ
ــون  ــد: در قان ــادآور ش ــد. وی ی ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــد آئی جدی
جدیــد، دادرســی بــه صــورت 
الکترونیــک و ویدئوکنفرانــس دیده 
شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه پهنــاور بــودن اســتان کرمــان 
ــکات  ــش مش ــتای کاه و در راس
و هزینــه هــا در انتقــال زندانیــان 
ــور  ــرای حض ــتان ب ــز اس ــه مرک ب
و  دادگاه  در جلســات رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــن س همچنی
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــد رس فرآین
هــا، برگــزاری جلســات دادگاه بــه 
ــرورت  ــراس ض ــورت ویدئوکنف ص

برگرداندن دشت های آبی ایران به حالت طبیعی بیش از یک قرن طول می کشد

دارد. ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــات  ــاوری اطاع ــاخت فن ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ب
ــس،  ــن پ ــان از ای در شهرســتان هــای اســتان کرم

ــرف  ــک ط ــه ی ــر ک ــای تجدیدنظ ــل دادگاه ه حداق
آن زندانــی خــارج از شــهر کرمــان اســت، از طریــق 

ــود. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

برگزاری نخستین دادگاه به صورت ویدئوکنفراس در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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محمــود وفایــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان در نشســت کارگــروه گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 
هشــت هــزار میلیــارد ریــال هزینــه ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای ایــن 
طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا یکصــد هــزار میلیــارد ریــال قابــل 
ــگری  ــب گردش ــی جوان ــرح تمام ــن ط ــت: در ای ــت. وی گف ــش اس افزای
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــوع خدمات ــث تن ــت و از حی ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ورزشــی، گردشــگری و اکوتوریســم وجــود دارد، یکــی از کــم نظیرتریــن 
پــروژه هــای گردشــگری ایــران محســوب مــی شــود. وی بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه تــوان ســرمایه گــذار بــه نظــر مــی رســد ســال هــای آینــده 
مــی توانیــم شــاهد اجــرا و بهــره بــرداری از یکــی از پــروژه هــای مهــم 
ــرات  ــد تاثی ــاق رخ ده ــن اتف ــر همی ــیم و اگ ــتان باش ــگری اس گردش
ــرکل میــراث  فــوق العــاده شــگرفی را در اســتان خواهــد گذاشــت. مدی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
کرمــان گفــت: ایــن پــروژه قبــا در شــورای توســعه 
ــگری  ــروه گردش ــتان و کارگ ــزی اس ــه ری و برنام
مصــوب شــده اســت و بنــا داریــم اعضــای کارگــروه 
ــرا در  ــوند، زی ــع ش ــا مطل ــرح ه ــی ط ــد تمام از رون
ادامــه کار بــه همراهــی همــه اعضــا نیــاز داریــم. وی 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان اقتصاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 

اتفاقــات خوبــی کــه رخ داده و فضــای مناســبی بــرای 
ورود گردشــگران بــه ایــران و اســتان کرمــان فراهــم 
ــدی  ــش ج ــد نق ــگری بای ــروه گردش ــده کارگ ش
ــی از  ــت: یک ــی گف ــد. وفای ــا کن ــری ایف ــر و فعالت ت
ــیاری از  ــرای بس ــب و اج ــی تصوی ــای قانون ــال ه کان
ــروه  ــن کارگ ــتان همی ــا در اس ــرح ه ــا و ط ــروژه ه پ

ــت و  ــتان اس ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــای زیرمجموع ه
ــی،  ــراث فرهنگ ــوزه می ــه ح ــر س ــث ه ــگری مباح ــروه گردش در کارگ
گردشــگری و صنایــع دســتی بــه فراخــور، مطــرح و برنامــه ریــزی شــود. 
وی ادامــه داد: البتــه مدیریــت عالــی اســتان همــواره بــه ایــن موضــوع 
ــه و  ــه توج ــوب در نتیج ــات خ ــیاری از اتفاق ــتند و بس ــت داش ــر مثب نظ
ــوب  ــات خ ــیاری از اتفاق ــت: بس ــت. وی گف ــوده اس ــتاندار ب ــت اس عنای
در بحــث گردشــگری اســتان ماننــد برگــزاری مســابقات اولتــرا ماراتــن 
و اولیــن نمایشــگاه گردشــگری اســتان بــه همــت بخــش خصوصــی برپــا 
شــد و بــرای شــناخته شــدن گردشــگری اســتان بایــد در بخــش رســانه 
ــع  ــرح جام ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــم. مش ــل کنی ــر عم ــوی ت ای ق
گردشــگری هنــزاء نیــز در ایــن نشســت گفــت: طــرح جامــع گردشــگری 
ــزود:  ــوکتی اف ــا ش ــی رض ــت. عل ــش اس ــش بخ ــر ش ــتمل ب ــزاء مش هن
طراحــی ســاختار تشــکیاتی و مدیریتــی، شناســایی ســاختار اقتصــادی 

و اجتماعــی، شناســایی پهنــه هــای و نقــاط قابــل بهــره بــرداری بالقــوه 
ــه از  ــتفاده بهین ــات و اس ــج مطالع ــاس نتای ــا براس ــدی آنه ــت بن و اولوی
ــرای  ــگران ب ــرد گردش ــه ک ــدگاری و هزین ــدت مان ــش م ــات، افزای امکان
تقویــت وضعیــت اقتصــادی منطقــه از جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت.  
ــرآورد انجــام شــده در طــرح گردشــگری  ــرد: براســاس ب ــح ک وی تصری
ــغلی  ــت ش ــک فرص ــل ی ــگر حداق ــج گردش ــر پن ــه ازای ه ــتان، ب اس
فراهــم مــی شــود و بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش 300 هــزار گردشــگر 
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــاد 60 ه ــکان ایج ــاله ام ــار س ــج دوره چه در پن
ســال وجــود دارد. مشــاور گردشــگری مجــری طــرح جامــع گردشــگری 
ــطح  ــگری در س ــتعد گردش ــق مس ــه مناط ــزاء از جمل ــت: هن ــزاء گف هن
شهرســتان و اســتان اســت و از نظــر طبیعــی زیابیــی هــای منحصــر بــه 
ــرای فعالیــت هــای گردشــگری در تمــام ســال مناســب  ــردی دارد و ب ف
اســت. وی اظهــار کــرد: منطقــه گردشــگری از جهــت 
ــی  ــی دارای اراض ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــت اراض مالکی
مناســب بــرای اســتقرار تاسیســات گردشــگری اســت 
ــی  ــرق و گاز دسترس ــای آب، ب ــاخت ه ــر س ــه زی و ب
دارد. شــوکتی ادامــه داد: ایــن منطقــه در طــول ســال 
ــتان و  ــافران از اس ــگران و مس ــتقبال گردش ــورد اس م
ــد شــرایط آن  ــا بای ســایر نقــاط کشــور اســت کــه م
را مطلــوب تــر کنیــم. وی گفــت: اولیــن کارکــرد ایــن 
منطقــه بــه دلیل آب و هــوای مناســب و تفرجــگاه های 
طبیعــی، گردشــگری اســت و بــه ســبب برخــورداری از 
قلــل مرتفــع محیــط مناســبی بــرای کارکــرد ورزشــی 
ــرای آن  ــبی ب ــات مناس ــر تاسیس ــی دارد و اگ تفریح
ــد جــذب گردشــگران ورزشــی  اجــاد شــود مــی توان
ــرح  ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــد. مش ــذب کن را ج
ــل،  ــر هت ــاتی نظی ــاد تاسیس ــا ایج ــت: ب ــزاء گف ــگری هن ــع گردش جام
رســتوران و ســالن هــای اجتماعــات در منطقــه گردشــگری هنــزاء مــی 
تــوان پذیــرای جشــنواره هــا و آییــن هــای مختلــف شــود. معــاون امــور 
ــرح  ــرای ط ــت: ب ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان نی ــتاندار کرم ــی اس عمران
ــاخت  ــور س ــه منظ ــط الزم ب ــتی ضواب ــزاء بایس ــگری هن ــه گردش منطق
ــیف  ــم س ــود. ابوالقاس ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ ــای گردش ــاز واحده و س
ــرق منطقــه، آب، گاز، طــرح  ــاز ب ــن طــرح میــزان نی ــزود: در ای الهــی اف
زیســت محیطــی، مشــکل مرتــع داران، عشــایر منطقــه نیــز ســنجیده و 
در صــورت مطالعــه قبلــی، بازنگــری و بررســی نهایــی شــود تــا رونــد کار 
ســرعت پیــدا کنــد. طــرح ایجــاد منطقــه نمونــه گردشــگری هنــزاء بــه 
عنــوان یکــی از قراردادهــای ســرمایه گــذاری در ســفر اردیبهشــت مــاه 
ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان امضــا شــد. بخــش هنــزاء منطقــه 

ــت. ــر اس ــتان راب ــتانی در شهرس ای کوهس

مســئوالن دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان طــی آئینــی مــدرک کارشناســی بــه 
ــه وی  ــگاه را ب ــن دانش ــجوی ای ــن دانش ــن تری ــادگاری،  مس ــر ده ی ــای اکب آق
ــال ۸9  ــت س ــی اس ــروی انتظام ــته نی ــد بازنشس ــه کارمن ــد. وی ک ــا کردن اعط
ــس از  ــاورزی و پ ــی کش ــته مهندس ــا در رش ــری دانشــگاه ه ــون سراس در آزم
شــش ســال موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی شــد.  مهنــدس ده یــادگاری، 
ــان  ــه جوان ــم آمــوزی ب ــم، هشــدار اهمیــت عل هــدف خــود را از تحصیــل عل
اعــام کــرد و گفــت: خواســتم بــه جوانــان اعــام کنــم تحصیــل و کســب علــم 
و کار نیــاز اساســی زندگــی اســت. وی کــه متولــد ســال 1317 و اهــل ســیرجان 
ــه ســتوانی و  ــا درج ــی، بازنشســتگی ب ــروی انتظام ــس از 30 ســال خدمــت در نی ــد، پ ــی گوی اســت م
ســالها خانــه نشــینی بــه فکــر تحصیــل افتــادم تــا بــه همــه جوانــان و فرزندانــم بگویــم بــرای کســب 
علــم هیچــگاه دیــر نیســت. وی اظهــار کــرد: پیامبــر مــا حضــرت محمــد)ص( فرمودنــد، زگهــواره تــا 
گــور دانــش بجــوی و ایــن کام پیامبــر بــه انســان انــرژی و حرکــت مــی دهــد.  بیــش از پنــج هــزار و 
400 دانشــجوی دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان از 75 تاکنــون موفــق بــه کســب مــدرک تحصیلــی خــود 

شــده انــد. مرکــز شهرســتان ســیرجان در 175 کیلومتــری غــرب کرمــان قــرار دارد.

اشتغال زایی سه هزار نفر
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فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

محمــود وفایــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان در نشســت کارگــروه گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 
هشــت هــزار میلیــارد ریــال هزینــه ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای ایــن 
طــرح در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا یکصــد هــزار میلیــارد ریــال قابــل 
ــگری  ــب گردش ــی جوان ــرح تمام ــن ط ــت: در ای ــت. وی گف ــش اس افزای
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــوع خدمات ــث تن ــت و از حی ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ورزشــی، گردشــگری و اکوتوریســم وجــود دارد، یکــی از کــم نظیرتریــن 
پــروژه هــای گردشــگری ایــران محســوب مــی شــود. وی بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه تــوان ســرمایه گــذار بــه نظــر مــی رســد ســال هــای آینــده 
مــی توانیــم شــاهد اجــرا و بهــره بــرداری از یکــی از پــروژه هــای مهــم 
ــرات  ــد تاثی ــاق رخ ده ــن اتف ــر همی ــیم و اگ ــتان باش ــگری اس گردش
ــرکل میــراث  فــوق العــاده شــگرفی را در اســتان خواهــد گذاشــت. مدی

ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
کرمــان گفــت: ایــن پــروژه قبــا در شــورای توســعه 
ــگری  ــروه گردش ــتان و کارگ ــزی اس ــه ری و برنام
مصــوب شــده اســت و بنــا داریــم اعضــای کارگــروه 
ــرا در  ــوند، زی ــع ش ــا مطل ــرح ه ــی ط ــد تمام از رون
ادامــه کار بــه همراهــی همــه اعضــا نیــاز داریــم. وی 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان اقتصاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 

اتفاقــات خوبــی کــه رخ داده و فضــای مناســبی بــرای 
ورود گردشــگران بــه ایــران و اســتان کرمــان فراهــم 
ــدی  ــش ج ــد نق ــگری بای ــروه گردش ــده کارگ ش
ــی از  ــت: یک ــی گف ــد. وفای ــا کن ــری ایف ــر و فعالت ت
ــیاری از  ــرای بس ــب و اج ــی تصوی ــای قانون ــال ه کان
ــروه  ــن کارگ ــتان همی ــا در اس ــرح ه ــا و ط ــروژه ه پ

ــت و  ــتان اس ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــه ش ــای زیرمجموع ه
ــی،  ــراث فرهنگ ــوزه می ــه ح ــر س ــث ه ــگری مباح ــروه گردش در کارگ
گردشــگری و صنایــع دســتی بــه فراخــور، مطــرح و برنامــه ریــزی شــود. 
وی ادامــه داد: البتــه مدیریــت عالــی اســتان همــواره بــه ایــن موضــوع 
ــه و  ــه توج ــوب در نتیج ــات خ ــیاری از اتفاق ــتند و بس ــت داش ــر مثب نظ
ــوب  ــات خ ــیاری از اتفاق ــت: بس ــت. وی گف ــوده اس ــتاندار ب ــت اس عنای
در بحــث گردشــگری اســتان ماننــد برگــزاری مســابقات اولتــرا ماراتــن 
و اولیــن نمایشــگاه گردشــگری اســتان بــه همــت بخــش خصوصــی برپــا 
شــد و بــرای شــناخته شــدن گردشــگری اســتان بایــد در بخــش رســانه 
ــع  ــرح جام ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــم. مش ــل کنی ــر عم ــوی ت ای ق
گردشــگری هنــزاء نیــز در ایــن نشســت گفــت: طــرح جامــع گردشــگری 
ــزود:  ــوکتی اف ــا ش ــی رض ــت. عل ــش اس ــش بخ ــر ش ــتمل ب ــزاء مش هن
طراحــی ســاختار تشــکیاتی و مدیریتــی، شناســایی ســاختار اقتصــادی 

و اجتماعــی، شناســایی پهنــه هــای و نقــاط قابــل بهــره بــرداری بالقــوه 
ــه از  ــتفاده بهین ــات و اس ــج مطالع ــاس نتای ــا براس ــدی آنه ــت بن و اولوی
ــرای  ــگران ب ــرد گردش ــه ک ــدگاری و هزین ــدت مان ــش م ــات، افزای امکان
تقویــت وضعیــت اقتصــادی منطقــه از جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت.  
ــرآورد انجــام شــده در طــرح گردشــگری  ــرد: براســاس ب ــح ک وی تصری
ــغلی  ــت ش ــک فرص ــل ی ــگر حداق ــج گردش ــر پن ــه ازای ه ــتان، ب اس
فراهــم مــی شــود و بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش 300 هــزار گردشــگر 
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــاد 60 ه ــکان ایج ــاله ام ــار س ــج دوره چه در پن
ســال وجــود دارد. مشــاور گردشــگری مجــری طــرح جامــع گردشــگری 
ــطح  ــگری در س ــتعد گردش ــق مس ــه مناط ــزاء از جمل ــت: هن ــزاء گف هن
شهرســتان و اســتان اســت و از نظــر طبیعــی زیابیــی هــای منحصــر بــه 
ــرای فعالیــت هــای گردشــگری در تمــام ســال مناســب  ــردی دارد و ب ف
اســت. وی اظهــار کــرد: منطقــه گردشــگری از جهــت 
ــی  ــی دارای اراض ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــت اراض مالکی
مناســب بــرای اســتقرار تاسیســات گردشــگری اســت 
ــی  ــرق و گاز دسترس ــای آب، ب ــاخت ه ــر س ــه زی و ب
دارد. شــوکتی ادامــه داد: ایــن منطقــه در طــول ســال 
ــتان و  ــافران از اس ــگران و مس ــتقبال گردش ــورد اس م
ــد شــرایط آن  ــا بای ســایر نقــاط کشــور اســت کــه م
را مطلــوب تــر کنیــم. وی گفــت: اولیــن کارکــرد ایــن 
منطقــه بــه دلیل آب و هــوای مناســب و تفرجــگاه های 
طبیعــی، گردشــگری اســت و بــه ســبب برخــورداری از 
قلــل مرتفــع محیــط مناســبی بــرای کارکــرد ورزشــی 
ــرای آن  ــبی ب ــات مناس ــر تاسیس ــی دارد و اگ تفریح
ــد جــذب گردشــگران ورزشــی  اجــاد شــود مــی توان
ــرح  ــری ط ــگری مج ــاور گردش ــد. مش ــذب کن را ج
ــل،  ــر هت ــاتی نظی ــاد تاسیس ــا ایج ــت: ب ــزاء گف ــگری هن ــع گردش جام
رســتوران و ســالن هــای اجتماعــات در منطقــه گردشــگری هنــزاء مــی 
تــوان پذیــرای جشــنواره هــا و آییــن هــای مختلــف شــود. معــاون امــور 
ــرح  ــرای ط ــت: ب ــت گف ــن نشس ــز در ای ــان نی ــتاندار کرم ــی اس عمران
ــاخت  ــور س ــه منظ ــط الزم ب ــتی ضواب ــزاء بایس ــگری هن ــه گردش منطق
ــیف  ــم س ــود. ابوالقاس ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ ــای گردش ــاز واحده و س
ــرق منطقــه، آب، گاز، طــرح  ــاز ب ــن طــرح میــزان نی ــزود: در ای الهــی اف
زیســت محیطــی، مشــکل مرتــع داران، عشــایر منطقــه نیــز ســنجیده و 
در صــورت مطالعــه قبلــی، بازنگــری و بررســی نهایــی شــود تــا رونــد کار 
ســرعت پیــدا کنــد. طــرح ایجــاد منطقــه نمونــه گردشــگری هنــزاء بــه 
عنــوان یکــی از قراردادهــای ســرمایه گــذاری در ســفر اردیبهشــت مــاه 
ریاســت جمهــوری بــه اســتان کرمــان امضــا شــد. بخــش هنــزاء منطقــه 

ــت. ــر اس ــتان راب ــتانی در شهرس ای کوهس

مســئوالن دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان طــی آئینــی مــدرک کارشناســی بــه 
ــه وی  ــگاه را ب ــن دانش ــجوی ای ــن دانش ــن تری ــادگاری،  مس ــر ده ی ــای اکب آق
ــال ۸9  ــت س ــی اس ــروی انتظام ــته نی ــد بازنشس ــه کارمن ــد. وی ک ــا کردن اعط
ــس از  ــاورزی و پ ــی کش ــته مهندس ــا در رش ــری دانشــگاه ه ــون سراس در آزم
شــش ســال موفــق بــه اخــذ مــدرک کارشناســی شــد.  مهنــدس ده یــادگاری، 
ــان  ــه جوان ــم آمــوزی ب ــم، هشــدار اهمیــت عل هــدف خــود را از تحصیــل عل
اعــام کــرد و گفــت: خواســتم بــه جوانــان اعــام کنــم تحصیــل و کســب علــم 
و کار نیــاز اساســی زندگــی اســت. وی کــه متولــد ســال 1317 و اهــل ســیرجان 
ــه ســتوانی و  ــا درج ــی، بازنشســتگی ب ــروی انتظام ــس از 30 ســال خدمــت در نی ــد، پ ــی گوی اســت م
ســالها خانــه نشــینی بــه فکــر تحصیــل افتــادم تــا بــه همــه جوانــان و فرزندانــم بگویــم بــرای کســب 
علــم هیچــگاه دیــر نیســت. وی اظهــار کــرد: پیامبــر مــا حضــرت محمــد)ص( فرمودنــد، زگهــواره تــا 
گــور دانــش بجــوی و ایــن کام پیامبــر بــه انســان انــرژی و حرکــت مــی دهــد.  بیــش از پنــج هــزار و 
400 دانشــجوی دانشــگاه پیــام نــور ســیرجان از 75 تاکنــون موفــق بــه کســب مــدرک تحصیلــی خــود 

شــده انــد. مرکــز شهرســتان ســیرجان در 175 کیلومتــری غــرب کرمــان قــرار دارد.

اشتغال زایی سه هزار نفر
 در طرح  بین المللی

 گردشگری هنزاء

اخذ مدرک مهندسی توسط 

دانشجوی 78 ساله سیرجانی 

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــران  ــتانی بح ــش اس ــوی در همای ــد عل ــدس احم مهن
آب و مدیریــت اقتصــاد کشــاورزی همــراه بــا تجلیــل از 
ــه  ــا کاس ــت ی ــزود: 609 دش ــیرجان اف ــاورزان در س کش
ــا در  ــی م ــع آب ــد مناب ــم و 90 درص ــور داری ــی در کش آب
300 دشــت اســت کــه وضعیــت ایــن دشــت هــا بحرانــی 
اســت. وی گفــت: ســال هــا ایــن همایــش هــا را برگــزار 
ــم  ــل کنی ــم ح ــی توانی ــکلی را نم ــا مش ــم ام ــی کنی م

کــه بایــد آســیب شناســی شــود. وی افــزود: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــوده چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا  بحــث اصلــی آب ایــران ایــن ب
بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم امــا در کشــور مــا متاســفانه مســاله یابــی 
ــه  وجــود نــدارد وقتــی مســاله یابــی اتفــاق نمــی افتــد مــی گــذرد و ب
ــه هشــدار مــی رســیم. رئیــس اندیشــکده  نقطــه بحــران و بعــد از آن ب
تدبیــر آب ایــران بیــان کــرد: در آب هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت و در 
40 ســال گذشــته مســاله یابــی نکردیــم و بــه بحــران رســیدیم، از مــرز 
بحــران عبــور کــرد و وضــع بــه هشــدار رســیده اســت. وی گفــت: وقتــی 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــل منطق ــر راه ح ــیم اگ ــی رس ــران م ــت بح ــه وضعی ب
ــم و بایــد ســریع کاری را انجــام دهیــم کــه در  مــی گوییــم وقــت نداری
مملکــت صــدا کنــد. علــوی افــزود: ریشــه بحــران آب چنــد مــورد اســت 
کــه اولیــن آن تکنولــوژی اســت بــه طــور مثــال مــا 40ســال قبــل از چــاه 
هــای دهانــه گشــاد و قنــات برداشــت مــی کردیــم کــه پایــدار و تمــدن 
ــوژی  ــی تکنول ــا وقت ــود ام ــرده ب ــظ ک ــال حف ــزار س ــد ه ــران را چن ای
ــیدیم. وی  ــه رس ــن نقط ــه ای ــم و ب ــت نکردی ــد مدیری ــق آم ــاه عمی چ
اظهــار کــرد: البتــه نــه اینکــه تکنولــوژی بــه ذات نامناســب باشــد، مــا 
اســتفاده از تکنولــوژی را مدیریــت نکردیــم. وی گفــت: مــا در 4۸ ســال 
گذشــته کمتــر از هشــت درصــد کاهــش نــزوالت آســمانی را داشــته ایــم 
کــه حداکثــر هشــت درصــد تاثیــر داشــته اســت و اکنــون بیــش از 110 

ــر  ــد پذی ــی تجدی ــع آب ــد از مناب درص
اســتفاده مــی کنیــم. رئیــس اندیشــکده 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر آب ب تدبی
ــا تاخیــر خــودش را نشــان مــی دهــد  خشکســالی ب
افــزود: هــر مســئولی کــه پشــت تریبــون قــرار مــی 
ــاله  ــران را مس ــه بح ــن راه توجی ــت تری ــرد راح گی
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــان م ــالی بی خشکس
تمــدن ایرانــی چنــد هــزار ســال بــا همیــن اقلیــم و 
خشکســالی بــه اینجــا رســیده اســت. وی دلیــل دوم 
را مســائل حقوقــی و مقــررات مربــوط بــه آب دانســت 
و گفــت: زمانــی در ایــن کشــور آب مالکیــت داشــته اســت و ســال 1347 
اتفــاق ناگــواری رخ داد و ایــن بــود مالکیــت آب را برداشــتیم و بــه جایش 
حــق بهــره بــرداری را قــرار دادیــم و ســال 1361 قانــون توزیــع عادالنــه 
آب همــان حــق بهــره بــرداری را هــم از بیــن بــرد. علــوی گفــت: ســال 
ــد  1354 دشــت ســیرجان ممنوعــه شــده اســت و مصــرف کننــده جدی
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــاورزی ب ــا کش ــت ی ــرب، صنع ــه آب ش چ
ــده  ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار و 400 حلق ــش از یکه ــا بی ــد ام ــی ش ــزوده م اف
ــره  ــه به ــاب ب ــت. وی خط ــوده اس ــه ب ــر از 300 حلق ــال کمت و در آن س
ــد وارد عمــل شــود و تشــکل و  ــان بای ــان کــرد: شــما خودت ــرداران بی ب

ــا ایــن تمــدن حفــظ شــود.  ــازار آب ایجــاد کنیــد ت ب
ــوان  ــه عن ــال 1391 ب ــاه س ــان  م ــران از آب ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــی،  ــاق بازرگان ــاورزی و آب ات ــیون کش ــای کمیس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــا و  ــعه ظرفیت ه ــور توس ــان به منظ ــاورزی کرم ــادن و کش ــع، مع صنای
ــط  ــه، محی ــف جامع ــان ارکان مختل ــو می ــل و گفتگ ــای تعام ــاد فض ایج
ــور  ــت آب در کش ــی مدیری ــی و فرابخش ــکیات بخش ــب و کار و تش کس
ــه  ــش ک ــن همای ــد.  در ای ــیس ش ــی آب، تاس ــود حکمران ــیر بهب در مس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و فرمانــدار ســیرجان 
حضــور داشــند از 10 کشــاورز نمونــه ســیرجان نیــز تجلیــل شــد. مرکــز 

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ ــیرجان در 170 کیلومت ــتان س شهرس

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــد خالق حمی
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
ــرای نخســتین مرتبــه در  گفــت: ب
ــعبه  ــی ش ــه دادرس ــور جلس کش
اســتان  تجدیدنظــر  10دادگاه 
کرمــان بــه ریاســت قاضــی جالی 
بــا طرفیــن و وکای پرونــده در 
ــد  ــه تجدی ــد ک ــتان زرن شهرس
ــه  ــود ب ــی ب ــده زندان ــر خوان نظ
ــس برگــزار  ــو کنفران صــورت ویدئ
ــون  ــد: در قان ــادآور ش ــد. وی ی ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــد آئی جدی
جدیــد، دادرســی بــه صــورت 
الکترونیــک و ویدئوکنفرانــس دیده 
شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه پهنــاور بــودن اســتان کرمــان 
ــکات  ــش مش ــتای کاه و در راس
و هزینــه هــا در انتقــال زندانیــان 
ــور  ــرای حض ــتان ب ــز اس ــه مرک ب
و  دادگاه  در جلســات رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــن س همچنی
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــد رس فرآین
هــا، برگــزاری جلســات دادگاه بــه 
ــرورت  ــراس ض ــورت ویدئوکنف ص

برگرداندن دشت های آبی ایران به حالت طبیعی بیش از یک قرن طول می کشد

دارد. ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــات  ــاوری اطاع ــاخت فن ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ب
ــس،  ــن پ ــان از ای در شهرســتان هــای اســتان کرم

ــرف  ــک ط ــه ی ــر ک ــای تجدیدنظ ــل دادگاه ه حداق
آن زندانــی خــارج از شــهر کرمــان اســت، از طریــق 

ــود. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

برگزاری نخستین دادگاه به صورت ویدئوکنفراس در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــران  ــتانی بح ــش اس ــوی در همای ــد عل ــدس احم مهن
آب و مدیریــت اقتصــاد کشــاورزی همــراه بــا تجلیــل از 
ــه  ــا کاس ــت ی ــزود: 609 دش ــیرجان اف ــاورزان در س کش
ــا در  ــی م ــع آب ــد مناب ــم و 90 درص ــور داری ــی در کش آب
300 دشــت اســت کــه وضعیــت ایــن دشــت هــا بحرانــی 
اســت. وی گفــت: ســال هــا ایــن همایــش هــا را برگــزار 
ــم  ــل کنی ــم ح ــی توانی ــکلی را نم ــا مش ــم ام ــی کنی م

کــه بایــد آســیب شناســی شــود. وی افــزود: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــوده چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا  بحــث اصلــی آب ایــران ایــن ب
بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم امــا در کشــور مــا متاســفانه مســاله یابــی 
ــه  وجــود نــدارد وقتــی مســاله یابــی اتفــاق نمــی افتــد مــی گــذرد و ب
ــه هشــدار مــی رســیم. رئیــس اندیشــکده  نقطــه بحــران و بعــد از آن ب
تدبیــر آب ایــران بیــان کــرد: در آب هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت و در 
40 ســال گذشــته مســاله یابــی نکردیــم و بــه بحــران رســیدیم، از مــرز 
بحــران عبــور کــرد و وضــع بــه هشــدار رســیده اســت. وی گفــت: وقتــی 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــل منطق ــر راه ح ــیم اگ ــی رس ــران م ــت بح ــه وضعی ب
ــم و بایــد ســریع کاری را انجــام دهیــم کــه در  مــی گوییــم وقــت نداری
مملکــت صــدا کنــد. علــوی افــزود: ریشــه بحــران آب چنــد مــورد اســت 
کــه اولیــن آن تکنولــوژی اســت بــه طــور مثــال مــا 40ســال قبــل از چــاه 
هــای دهانــه گشــاد و قنــات برداشــت مــی کردیــم کــه پایــدار و تمــدن 
ــوژی  ــی تکنول ــا وقت ــود ام ــرده ب ــظ ک ــال حف ــزار س ــد ه ــران را چن ای
ــیدیم. وی  ــه رس ــن نقط ــه ای ــم و ب ــت نکردی ــد مدیری ــق آم ــاه عمی چ
اظهــار کــرد: البتــه نــه اینکــه تکنولــوژی بــه ذات نامناســب باشــد، مــا 
اســتفاده از تکنولــوژی را مدیریــت نکردیــم. وی گفــت: مــا در 4۸ ســال 
گذشــته کمتــر از هشــت درصــد کاهــش نــزوالت آســمانی را داشــته ایــم 
کــه حداکثــر هشــت درصــد تاثیــر داشــته اســت و اکنــون بیــش از 110 

ــر  ــد پذی ــی تجدی ــع آب ــد از مناب درص
اســتفاده مــی کنیــم. رئیــس اندیشــکده 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر آب ب تدبی
ــا تاخیــر خــودش را نشــان مــی دهــد  خشکســالی ب
افــزود: هــر مســئولی کــه پشــت تریبــون قــرار مــی 
ــاله  ــران را مس ــه بح ــن راه توجی ــت تری ــرد راح گی
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــان م ــالی بی خشکس
تمــدن ایرانــی چنــد هــزار ســال بــا همیــن اقلیــم و 
خشکســالی بــه اینجــا رســیده اســت. وی دلیــل دوم 
را مســائل حقوقــی و مقــررات مربــوط بــه آب دانســت 
و گفــت: زمانــی در ایــن کشــور آب مالکیــت داشــته اســت و ســال 1347 
اتفــاق ناگــواری رخ داد و ایــن بــود مالکیــت آب را برداشــتیم و بــه جایش 
حــق بهــره بــرداری را قــرار دادیــم و ســال 1361 قانــون توزیــع عادالنــه 
آب همــان حــق بهــره بــرداری را هــم از بیــن بــرد. علــوی گفــت: ســال 
ــد  1354 دشــت ســیرجان ممنوعــه شــده اســت و مصــرف کننــده جدی
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــاورزی ب ــا کش ــت ی ــرب، صنع ــه آب ش چ
ــده  ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار و 400 حلق ــش از یکه ــا بی ــد ام ــی ش ــزوده م اف
ــره  ــه به ــاب ب ــت. وی خط ــوده اس ــه ب ــر از 300 حلق ــال کمت و در آن س
ــد وارد عمــل شــود و تشــکل و  ــان بای ــان کــرد: شــما خودت ــرداران بی ب

ــا ایــن تمــدن حفــظ شــود.  ــازار آب ایجــاد کنیــد ت ب
ــوان  ــه عن ــال 1391 ب ــاه س ــان  م ــران از آب ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــی،  ــاق بازرگان ــاورزی و آب ات ــیون کش ــای کمیس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــا و  ــعه ظرفیت ه ــور توس ــان به منظ ــاورزی کرم ــادن و کش ــع، مع صنای
ــط  ــه، محی ــف جامع ــان ارکان مختل ــو می ــل و گفتگ ــای تعام ــاد فض ایج
ــور  ــت آب در کش ــی مدیری ــی و فرابخش ــکیات بخش ــب و کار و تش کس
ــه  ــش ک ــن همای ــد.  در ای ــیس ش ــی آب، تاس ــود حکمران ــیر بهب در مس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و فرمانــدار ســیرجان 
حضــور داشــند از 10 کشــاورز نمونــه ســیرجان نیــز تجلیــل شــد. مرکــز 

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ ــیرجان در 170 کیلومت ــتان س شهرس

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــد خالق حمی
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
ــرای نخســتین مرتبــه در  گفــت: ب
ــعبه  ــی ش ــه دادرس ــور جلس کش
اســتان  تجدیدنظــر  10دادگاه 
کرمــان بــه ریاســت قاضــی جالی 
بــا طرفیــن و وکای پرونــده در 
ــد  ــه تجدی ــد ک ــتان زرن شهرس
ــه  ــود ب ــی ب ــده زندان ــر خوان نظ
ــس برگــزار  ــو کنفران صــورت ویدئ
ــون  ــد: در قان ــادآور ش ــد. وی ی ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــد آئی جدی
جدیــد، دادرســی بــه صــورت 
الکترونیــک و ویدئوکنفرانــس دیده 
شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه پهنــاور بــودن اســتان کرمــان 
ــکات  ــش مش ــتای کاه و در راس
و هزینــه هــا در انتقــال زندانیــان 
ــور  ــرای حض ــتان ب ــز اس ــه مرک ب
و  دادگاه  در جلســات رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــن س همچنی
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــد رس فرآین
هــا، برگــزاری جلســات دادگاه بــه 
ــرورت  ــراس ض ــورت ویدئوکنف ص

برگرداندن دشت های آبی ایران به حالت طبیعی بیش از یک قرن طول می کشد

دارد. ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــات  ــاوری اطاع ــاخت فن ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ب
ــس،  ــن پ ــان از ای در شهرســتان هــای اســتان کرم

ــرف  ــک ط ــه ی ــر ک ــای تجدیدنظ ــل دادگاه ه حداق
آن زندانــی خــارج از شــهر کرمــان اســت، از طریــق 

ــود. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

برگزاری نخستین دادگاه به صورت ویدئوکنفراس در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــران  ــتانی بح ــش اس ــوی در همای ــد عل ــدس احم مهن
آب و مدیریــت اقتصــاد کشــاورزی همــراه بــا تجلیــل از 
ــه  ــا کاس ــت ی ــزود: 609 دش ــیرجان اف ــاورزان در س کش
ــا در  ــی م ــع آب ــد مناب ــم و 90 درص ــور داری ــی در کش آب
300 دشــت اســت کــه وضعیــت ایــن دشــت هــا بحرانــی 
اســت. وی گفــت: ســال هــا ایــن همایــش هــا را برگــزار 
ــم  ــل کنی ــم ح ــی توانی ــکلی را نم ــا مش ــم ام ــی کنی م

کــه بایــد آســیب شناســی شــود. وی افــزود: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــوده چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا  بحــث اصلــی آب ایــران ایــن ب
بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم امــا در کشــور مــا متاســفانه مســاله یابــی 
ــه  وجــود نــدارد وقتــی مســاله یابــی اتفــاق نمــی افتــد مــی گــذرد و ب
ــه هشــدار مــی رســیم. رئیــس اندیشــکده  نقطــه بحــران و بعــد از آن ب
تدبیــر آب ایــران بیــان کــرد: در آب هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت و در 
40 ســال گذشــته مســاله یابــی نکردیــم و بــه بحــران رســیدیم، از مــرز 
بحــران عبــور کــرد و وضــع بــه هشــدار رســیده اســت. وی گفــت: وقتــی 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــل منطق ــر راه ح ــیم اگ ــی رس ــران م ــت بح ــه وضعی ب
ــم و بایــد ســریع کاری را انجــام دهیــم کــه در  مــی گوییــم وقــت نداری
مملکــت صــدا کنــد. علــوی افــزود: ریشــه بحــران آب چنــد مــورد اســت 
کــه اولیــن آن تکنولــوژی اســت بــه طــور مثــال مــا 40ســال قبــل از چــاه 
هــای دهانــه گشــاد و قنــات برداشــت مــی کردیــم کــه پایــدار و تمــدن 
ــوژی  ــی تکنول ــا وقت ــود ام ــرده ب ــظ ک ــال حف ــزار س ــد ه ــران را چن ای
ــیدیم. وی  ــه رس ــن نقط ــه ای ــم و ب ــت نکردی ــد مدیری ــق آم ــاه عمی چ
اظهــار کــرد: البتــه نــه اینکــه تکنولــوژی بــه ذات نامناســب باشــد، مــا 
اســتفاده از تکنولــوژی را مدیریــت نکردیــم. وی گفــت: مــا در 4۸ ســال 
گذشــته کمتــر از هشــت درصــد کاهــش نــزوالت آســمانی را داشــته ایــم 
کــه حداکثــر هشــت درصــد تاثیــر داشــته اســت و اکنــون بیــش از 110 

ــر  ــد پذی ــی تجدی ــع آب ــد از مناب درص
اســتفاده مــی کنیــم. رئیــس اندیشــکده 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر آب ب تدبی
ــا تاخیــر خــودش را نشــان مــی دهــد  خشکســالی ب
افــزود: هــر مســئولی کــه پشــت تریبــون قــرار مــی 
ــاله  ــران را مس ــه بح ــن راه توجی ــت تری ــرد راح گی
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــان م ــالی بی خشکس
تمــدن ایرانــی چنــد هــزار ســال بــا همیــن اقلیــم و 
خشکســالی بــه اینجــا رســیده اســت. وی دلیــل دوم 
را مســائل حقوقــی و مقــررات مربــوط بــه آب دانســت 
و گفــت: زمانــی در ایــن کشــور آب مالکیــت داشــته اســت و ســال 1347 
اتفــاق ناگــواری رخ داد و ایــن بــود مالکیــت آب را برداشــتیم و بــه جایش 
حــق بهــره بــرداری را قــرار دادیــم و ســال 1361 قانــون توزیــع عادالنــه 
آب همــان حــق بهــره بــرداری را هــم از بیــن بــرد. علــوی گفــت: ســال 
ــد  1354 دشــت ســیرجان ممنوعــه شــده اســت و مصــرف کننــده جدی
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــاورزی ب ــا کش ــت ی ــرب، صنع ــه آب ش چ
ــده  ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار و 400 حلق ــش از یکه ــا بی ــد ام ــی ش ــزوده م اف
ــره  ــه به ــاب ب ــت. وی خط ــوده اس ــه ب ــر از 300 حلق ــال کمت و در آن س
ــد وارد عمــل شــود و تشــکل و  ــان بای ــان کــرد: شــما خودت ــرداران بی ب

ــا ایــن تمــدن حفــظ شــود.  ــازار آب ایجــاد کنیــد ت ب
ــوان  ــه عن ــال 1391 ب ــاه س ــان  م ــران از آب ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــی،  ــاق بازرگان ــاورزی و آب ات ــیون کش ــای کمیس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــا و  ــعه ظرفیت ه ــور توس ــان به منظ ــاورزی کرم ــادن و کش ــع، مع صنای
ــط  ــه، محی ــف جامع ــان ارکان مختل ــو می ــل و گفتگ ــای تعام ــاد فض ایج
ــور  ــت آب در کش ــی مدیری ــی و فرابخش ــکیات بخش ــب و کار و تش کس
ــه  ــش ک ــن همای ــد.  در ای ــیس ش ــی آب، تاس ــود حکمران ــیر بهب در مس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و فرمانــدار ســیرجان 
حضــور داشــند از 10 کشــاورز نمونــه ســیرجان نیــز تجلیــل شــد. مرکــز 

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ ــیرجان در 170 کیلومت ــتان س شهرس

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــد خالق حمی
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
ــرای نخســتین مرتبــه در  گفــت: ب
ــعبه  ــی ش ــه دادرس ــور جلس کش
اســتان  تجدیدنظــر  10دادگاه 
کرمــان بــه ریاســت قاضــی جالی 
بــا طرفیــن و وکای پرونــده در 
ــد  ــه تجدی ــد ک ــتان زرن شهرس
ــه  ــود ب ــی ب ــده زندان ــر خوان نظ
ــس برگــزار  ــو کنفران صــورت ویدئ
ــون  ــد: در قان ــادآور ش ــد. وی ی ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــد آئی جدی
جدیــد، دادرســی بــه صــورت 
الکترونیــک و ویدئوکنفرانــس دیده 
شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه پهنــاور بــودن اســتان کرمــان 
ــکات  ــش مش ــتای کاه و در راس
و هزینــه هــا در انتقــال زندانیــان 
ــور  ــرای حض ــتان ب ــز اس ــه مرک ب
و  دادگاه  در جلســات رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــن س همچنی
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــد رس فرآین
هــا، برگــزاری جلســات دادگاه بــه 
ــرورت  ــراس ض ــورت ویدئوکنف ص

برگرداندن دشت های آبی ایران به حالت طبیعی بیش از یک قرن طول می کشد

دارد. ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــات  ــاوری اطاع ــاخت فن ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ب
ــس،  ــن پ ــان از ای در شهرســتان هــای اســتان کرم

ــرف  ــک ط ــه ی ــر ک ــای تجدیدنظ ــل دادگاه ه حداق
آن زندانــی خــارج از شــهر کرمــان اســت، از طریــق 

ــود. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

برگزاری نخستین دادگاه به صورت ویدئوکنفراس در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــران  ــتانی بح ــش اس ــوی در همای ــد عل ــدس احم مهن
آب و مدیریــت اقتصــاد کشــاورزی همــراه بــا تجلیــل از 
ــه  ــا کاس ــت ی ــزود: 609 دش ــیرجان اف ــاورزان در س کش
ــا در  ــی م ــع آب ــد مناب ــم و 90 درص ــور داری ــی در کش آب
300 دشــت اســت کــه وضعیــت ایــن دشــت هــا بحرانــی 
اســت. وی گفــت: ســال هــا ایــن همایــش هــا را برگــزار 
ــم  ــل کنی ــم ح ــی توانی ــکلی را نم ــا مش ــم ام ــی کنی م

کــه بایــد آســیب شناســی شــود. وی افــزود: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــوده چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه مــا  بحــث اصلــی آب ایــران ایــن ب
بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم امــا در کشــور مــا متاســفانه مســاله یابــی 
ــه  وجــود نــدارد وقتــی مســاله یابــی اتفــاق نمــی افتــد مــی گــذرد و ب
ــه هشــدار مــی رســیم. رئیــس اندیشــکده  نقطــه بحــران و بعــد از آن ب
تدبیــر آب ایــران بیــان کــرد: در آب هــم همیــن اتفــاق افتــاده اســت و در 
40 ســال گذشــته مســاله یابــی نکردیــم و بــه بحــران رســیدیم، از مــرز 
بحــران عبــور کــرد و وضــع بــه هشــدار رســیده اســت. وی گفــت: وقتــی 
ــم  ــه دهی ــی ارائ ــل منطق ــر راه ح ــیم اگ ــی رس ــران م ــت بح ــه وضعی ب
ــم و بایــد ســریع کاری را انجــام دهیــم کــه در  مــی گوییــم وقــت نداری
مملکــت صــدا کنــد. علــوی افــزود: ریشــه بحــران آب چنــد مــورد اســت 
کــه اولیــن آن تکنولــوژی اســت بــه طــور مثــال مــا 40ســال قبــل از چــاه 
هــای دهانــه گشــاد و قنــات برداشــت مــی کردیــم کــه پایــدار و تمــدن 
ــوژی  ــی تکنول ــا وقت ــود ام ــرده ب ــظ ک ــال حف ــزار س ــد ه ــران را چن ای
ــیدیم. وی  ــه رس ــن نقط ــه ای ــم و ب ــت نکردی ــد مدیری ــق آم ــاه عمی چ
اظهــار کــرد: البتــه نــه اینکــه تکنولــوژی بــه ذات نامناســب باشــد، مــا 
اســتفاده از تکنولــوژی را مدیریــت نکردیــم. وی گفــت: مــا در 4۸ ســال 
گذشــته کمتــر از هشــت درصــد کاهــش نــزوالت آســمانی را داشــته ایــم 
کــه حداکثــر هشــت درصــد تاثیــر داشــته اســت و اکنــون بیــش از 110 

ــر  ــد پذی ــی تجدی ــع آب ــد از مناب درص
اســتفاده مــی کنیــم. رئیــس اندیشــکده 
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــر آب ب تدبی
ــا تاخیــر خــودش را نشــان مــی دهــد  خشکســالی ب
افــزود: هــر مســئولی کــه پشــت تریبــون قــرار مــی 
ــاله  ــران را مس ــه بح ــن راه توجی ــت تری ــرد راح گی
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــان م ــالی بی خشکس
تمــدن ایرانــی چنــد هــزار ســال بــا همیــن اقلیــم و 
خشکســالی بــه اینجــا رســیده اســت. وی دلیــل دوم 
را مســائل حقوقــی و مقــررات مربــوط بــه آب دانســت 
و گفــت: زمانــی در ایــن کشــور آب مالکیــت داشــته اســت و ســال 1347 
اتفــاق ناگــواری رخ داد و ایــن بــود مالکیــت آب را برداشــتیم و بــه جایش 
حــق بهــره بــرداری را قــرار دادیــم و ســال 1361 قانــون توزیــع عادالنــه 
آب همــان حــق بهــره بــرداری را هــم از بیــن بــرد. علــوی گفــت: ســال 
ــد  1354 دشــت ســیرجان ممنوعــه شــده اســت و مصــرف کننــده جدی
ــه آن  ــد ب ــه نبای ــچ وج ــه هی ــاورزی ب ــا کش ــت ی ــرب، صنع ــه آب ش چ
ــده  ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار و 400 حلق ــش از یکه ــا بی ــد ام ــی ش ــزوده م اف
ــره  ــه به ــاب ب ــت. وی خط ــوده اس ــه ب ــر از 300 حلق ــال کمت و در آن س
ــد وارد عمــل شــود و تشــکل و  ــان بای ــان کــرد: شــما خودت ــرداران بی ب

ــا ایــن تمــدن حفــظ شــود.  ــازار آب ایجــاد کنیــد ت ب
ــوان  ــه عن ــال 1391 ب ــاه س ــان  م ــران از آب ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــی،  ــاق بازرگان ــاورزی و آب ات ــیون کش ــای کمیس ــی از زیرمجموعه ه یک
ــا و  ــعه ظرفیت ه ــور توس ــان به منظ ــاورزی کرم ــادن و کش ــع، مع صنای
ــط  ــه، محی ــف جامع ــان ارکان مختل ــو می ــل و گفتگ ــای تعام ــاد فض ایج
ــور  ــت آب در کش ــی مدیری ــی و فرابخش ــکیات بخش ــب و کار و تش کس
ــه  ــش ک ــن همای ــد.  در ای ــیس ش ــی آب، تاس ــود حکمران ــیر بهب در مس
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان و فرمانــدار ســیرجان 
حضــور داشــند از 10 کشــاورز نمونــه ســیرجان نیــز تجلیــل شــد. مرکــز 

ــت. ــان اس ــرب کرم ــری غ ــیرجان در 170 کیلومت ــتان س شهرس

ــی  ــط عموم ــی، رواب ــد خالق حمی
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس دادگس
ــرای نخســتین مرتبــه در  گفــت: ب
ــعبه  ــی ش ــه دادرس ــور جلس کش
اســتان  تجدیدنظــر  10دادگاه 
کرمــان بــه ریاســت قاضــی جالی 
بــا طرفیــن و وکای پرونــده در 
ــد  ــه تجدی ــد ک ــتان زرن شهرس
ــه  ــود ب ــی ب ــده زندان ــر خوان نظ
ــس برگــزار  ــو کنفران صــورت ویدئ
ــون  ــد: در قان ــادآور ش ــد. وی ی ش
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــد آئی جدی
جدیــد، دادرســی بــه صــورت 
الکترونیــک و ویدئوکنفرانــس دیده 
شــده اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه پهنــاور بــودن اســتان کرمــان 
ــکات  ــش مش ــتای کاه و در راس
و هزینــه هــا در انتقــال زندانیــان 
ــور  ــرای حض ــتان ب ــز اس ــه مرک ب
و  دادگاه  در جلســات رســیدگی 
ــه  ــی ب ــرعت بخش ــن س همچنی
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــد رس فرآین
هــا، برگــزاری جلســات دادگاه بــه 
ــرورت  ــراس ض ــورت ویدئوکنف ص

برگرداندن دشت های آبی ایران به حالت طبیعی بیش از یک قرن طول می کشد

دارد. ایــن مقــام قضائــی تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــات  ــاوری اطاع ــاخت فن ــدن زیرس ــم ش ــا فراه ب
ــس،  ــن پ ــان از ای در شهرســتان هــای اســتان کرم

ــرف  ــک ط ــه ی ــر ک ــای تجدیدنظ ــل دادگاه ه حداق
آن زندانــی خــارج از شــهر کرمــان اســت، از طریــق 

ــود. ــزار ش ــس برگ ویدئوکنفران

برگزاری نخستین دادگاه به صورت ویدئوکنفراس در کرمان
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ــس  ــنواره عک ــه »جش ــن اختتامی در آیی
کرمان«کــه در محــل فرهنگســرای کوثــر 
برگــزار شــد از ســه نفــر در بخــش حرفــه 
ــه  ــش حرف ــر در بخ ــه نف ــوری، س ای کش
ــی و  ــده مردم ــر برگزی ــان، 10 نف ای کرم
پنــج نفــر در بخــش جنبــی عکــس هــای 
قدیمــی کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، 
جوایــز نقــدی و دوربیــن عکاســی تقدیــر 

شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــن آیی در ای
بســیار  ارتباطــی  فضــای  و  شــرایط 
ــکاران  ــتاندار و هم ــار اس ــی در کن خوب
ــی  ــش خصوص ــگری در بخ ــوزه گردش ح
و در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــزود: در فضــای مجــازی بســیاری از کمبودهای ــی اف محمــود وفای
ــی  ــرح م ــود دارد مط ــتان وج ــگری اس ــعه گردش ــت توس ــیر حرک در مس
شــود و هــر کــس بــرای رفــع مشــکات نظــر و پیشــنهاد مــی دهــد. وی 
بیــان کــرد: در مســیر خوبــی قــرار گرفتیــم، هرچنــد ابتــدای راه هســتیم 
ــت و  ــکاری، صمیمی ــا هم ــیم و ب ــته باش ــه داش ــر و حوصل ــد صب و بای
ــیم. وی  ــر برس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــم ب ــتان داری ــه اس ــه ب ــی ک تعصب
تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان جــزو چهــار اســتان کشــور در زمینــه آثــار 
ــم  ــی توانی ــه م ــت بطوریک ــور اس ــگری کش ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ
بگوییــم تمــام خصوصیــات ایــران بــزرگ را در خــودش جــای داده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــه عنــوان اســتانی  ادامــه داد: بســیاری از گردشــگران دیگــر کرمــان را ب
ــی  ــتان را م ــگری اس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــند بلک ــی شناس ــک نم خش
شناســند. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی 
و تمدنــی کــه اســتان دارد متاســفانه برخــی جاذبــه هــا را نمی شناســند و 
خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی بــا دولــت تعامل خوبــی دارنــد. وی 
گفــت: امــروز مــردم بــه گردشــگری عاقــه منــد شــده انــد و خودجــوش 
وارد ایــن صنعــت مــی شــوند کــه جشــنواره عکــس گردشــگری کرمــان 
نمونــه ای از آن اســت و کارهایــی مــی کنیــم وقتــی ارزش دارد کــه نــرم 
ــت.  ــزاری اس ــگاه اف ــان ن ــس هم ــنواره عک ــن جش ــد و ای ــزاری باش اف
وفایــی تصریــح کــرد: عکــس هــای نمایشــگاه عکــس گردشــگری کرمــان 
در سراســر کشــور بــرای دیــدن عمــوم بــه نمایــش در مــی آیــد. وی بــا 
ــود  ــی ب ــاق خوب ــگری اتف ــس گردش ــگاه عک ــن نمایش ــه اولی ــان اینک بی
ــم  ــی کنی ــعی م ــزود: س ــد اف ــی مان ــره م ــا در خاط ــن ه ــه اولی و همیش
ــر برگــزار شــود.  ــن جشــنواره در ســطح و کیفیــت باالت ــده ای ســال آین
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــی  ــت تعامــل خوب ــا دول گفــت: خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح و س ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه ــد و بی دارن
زیرســاخت هــای گردشــگری شــروع شــده اســت. وی بیــان کــرد: حــدود 

70 خانــه روســتای بــوم گــردی در سراســر اســتان جمعیــت بــرای ارائــه 
خدمــات بــه گردشــگران تجهیــز شــده اســت. وی بــا اشــاره به برگــزاری 
نمایشــگاه گردشــگری صنایــع دســتی و فرهنــگ بومــی کرمــان افــزود: 
ــع  ــه صنای ــتان از جمل ــای اس ــی ه ــیاری از زیبای ــگاه بس ــن نمایش ای
ــه هــای مختلــف آن  ــزار و جنب ــار برگ ــن ب ــرای اولی ــر را ب دســتی و کوی
را معرفــی کــرد. وی گفــت: در اتفــاق بزرگــی مثــل برگــزاری مســابقه دو 
ابرماراتــن مــا تنهــا هماهنگــی هــای الزم را انجــام دادیــم و اعتبــارات و 

ســایر کارهــا توســط بخــش خصوصــی انجــام شــد. وفایــی تصریــح کــرد: 
ــه بخــش خصوصــی محتــاج هســتیم و  ــه عنــوان بخــش دولتــی ب مــا ب
بــه توانمنــدی جوانــان کرمــان پــی بردیــم و مــی توانیــم بــا توجــه بــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــد کاره ــان دارن ــه کرم ــان ب ــن جوان ــه ای ــقی ک عش
دهیــم. رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاالن  ــی، فع ــئوالن فرهنگ ــی از مس ــان، جمع ــتان کرم ــاورزی اس و کش

ــتند. ــور داش ــن حض ــن آیی ــدان در ای ــگری و هنرمن گردش
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ــس  ــنواره عک ــه »جش ــن اختتامی در آیی
کرمان«کــه در محــل فرهنگســرای کوثــر 
برگــزار شــد از ســه نفــر در بخــش حرفــه 
ــه  ــش حرف ــر در بخ ــه نف ــوری، س ای کش
ــی و  ــده مردم ــر برگزی ــان، 10 نف ای کرم
پنــج نفــر در بخــش جنبــی عکــس هــای 
قدیمــی کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، 
جوایــز نقــدی و دوربیــن عکاســی تقدیــر 

شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــن آیی در ای
بســیار  ارتباطــی  فضــای  و  شــرایط 
ــکاران  ــتاندار و هم ــار اس ــی در کن خوب
ــی  ــش خصوص ــگری در بخ ــوزه گردش ح
و در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــزود: در فضــای مجــازی بســیاری از کمبودهای ــی اف محمــود وفای
ــی  ــرح م ــود دارد مط ــتان وج ــگری اس ــعه گردش ــت توس ــیر حرک در مس
شــود و هــر کــس بــرای رفــع مشــکات نظــر و پیشــنهاد مــی دهــد. وی 
بیــان کــرد: در مســیر خوبــی قــرار گرفتیــم، هرچنــد ابتــدای راه هســتیم 
ــت و  ــکاری، صمیمی ــا هم ــیم و ب ــته باش ــه داش ــر و حوصل ــد صب و بای
ــیم. وی  ــر برس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــم ب ــتان داری ــه اس ــه ب ــی ک تعصب
تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان جــزو چهــار اســتان کشــور در زمینــه آثــار 
ــم  ــی توانی ــه م ــت بطوریک ــور اس ــگری کش ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ
بگوییــم تمــام خصوصیــات ایــران بــزرگ را در خــودش جــای داده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــه عنــوان اســتانی  ادامــه داد: بســیاری از گردشــگران دیگــر کرمــان را ب
ــی  ــتان را م ــگری اس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــند بلک ــی شناس ــک نم خش
شناســند. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی 
و تمدنــی کــه اســتان دارد متاســفانه برخــی جاذبــه هــا را نمی شناســند و 
خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی بــا دولــت تعامل خوبــی دارنــد. وی 
گفــت: امــروز مــردم بــه گردشــگری عاقــه منــد شــده انــد و خودجــوش 
وارد ایــن صنعــت مــی شــوند کــه جشــنواره عکــس گردشــگری کرمــان 
نمونــه ای از آن اســت و کارهایــی مــی کنیــم وقتــی ارزش دارد کــه نــرم 
ــت.  ــزاری اس ــگاه اف ــان ن ــس هم ــنواره عک ــن جش ــد و ای ــزاری باش اف
وفایــی تصریــح کــرد: عکــس هــای نمایشــگاه عکــس گردشــگری کرمــان 
در سراســر کشــور بــرای دیــدن عمــوم بــه نمایــش در مــی آیــد. وی بــا 
ــود  ــی ب ــاق خوب ــگری اتف ــس گردش ــگاه عک ــن نمایش ــه اولی ــان اینک بی
ــم  ــی کنی ــعی م ــزود: س ــد اف ــی مان ــره م ــا در خاط ــن ه ــه اولی و همیش
ــر برگــزار شــود.  ــن جشــنواره در ســطح و کیفیــت باالت ــده ای ســال آین
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــی  ــت تعامــل خوب ــا دول گفــت: خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح و س ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه ــد و بی دارن
زیرســاخت هــای گردشــگری شــروع شــده اســت. وی بیــان کــرد: حــدود 

70 خانــه روســتای بــوم گــردی در سراســر اســتان جمعیــت بــرای ارائــه 
خدمــات بــه گردشــگران تجهیــز شــده اســت. وی بــا اشــاره به برگــزاری 
نمایشــگاه گردشــگری صنایــع دســتی و فرهنــگ بومــی کرمــان افــزود: 
ــع  ــه صنای ــتان از جمل ــای اس ــی ه ــیاری از زیبای ــگاه بس ــن نمایش ای
ــه هــای مختلــف آن  ــزار و جنب ــار برگ ــن ب ــرای اولی ــر را ب دســتی و کوی
را معرفــی کــرد. وی گفــت: در اتفــاق بزرگــی مثــل برگــزاری مســابقه دو 
ابرماراتــن مــا تنهــا هماهنگــی هــای الزم را انجــام دادیــم و اعتبــارات و 

ســایر کارهــا توســط بخــش خصوصــی انجــام شــد. وفایــی تصریــح کــرد: 
ــه بخــش خصوصــی محتــاج هســتیم و  ــه عنــوان بخــش دولتــی ب مــا ب
بــه توانمنــدی جوانــان کرمــان پــی بردیــم و مــی توانیــم بــا توجــه بــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــد کاره ــان دارن ــه کرم ــان ب ــن جوان ــه ای ــقی ک عش
دهیــم. رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاالن  ــی، فع ــئوالن فرهنگ ــی از مس ــان، جمع ــتان کرم ــاورزی اس و کش

ــتند. ــور داش ــن حض ــن آیی ــدان در ای ــگری و هنرمن گردش

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــس  ــنواره عک ــه »جش ــن اختتامی در آیی
کرمان«کــه در محــل فرهنگســرای کوثــر 
برگــزار شــد از ســه نفــر در بخــش حرفــه 
ــه  ــش حرف ــر در بخ ــه نف ــوری، س ای کش
ــی و  ــده مردم ــر برگزی ــان، 10 نف ای کرم
پنــج نفــر در بخــش جنبــی عکــس هــای 
قدیمــی کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، 
جوایــز نقــدی و دوربیــن عکاســی تقدیــر 

شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــن آیی در ای
بســیار  ارتباطــی  فضــای  و  شــرایط 
ــکاران  ــتاندار و هم ــار اس ــی در کن خوب
ــی  ــش خصوص ــگری در بخ ــوزه گردش ح
و در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــزود: در فضــای مجــازی بســیاری از کمبودهای ــی اف محمــود وفای
ــی  ــرح م ــود دارد مط ــتان وج ــگری اس ــعه گردش ــت توس ــیر حرک در مس
شــود و هــر کــس بــرای رفــع مشــکات نظــر و پیشــنهاد مــی دهــد. وی 
بیــان کــرد: در مســیر خوبــی قــرار گرفتیــم، هرچنــد ابتــدای راه هســتیم 
ــت و  ــکاری، صمیمی ــا هم ــیم و ب ــته باش ــه داش ــر و حوصل ــد صب و بای
ــیم. وی  ــر برس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــم ب ــتان داری ــه اس ــه ب ــی ک تعصب
تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان جــزو چهــار اســتان کشــور در زمینــه آثــار 
ــم  ــی توانی ــه م ــت بطوریک ــور اس ــگری کش ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ
بگوییــم تمــام خصوصیــات ایــران بــزرگ را در خــودش جــای داده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــه عنــوان اســتانی  ادامــه داد: بســیاری از گردشــگران دیگــر کرمــان را ب
ــی  ــتان را م ــگری اس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــند بلک ــی شناس ــک نم خش
شناســند. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی 
و تمدنــی کــه اســتان دارد متاســفانه برخــی جاذبــه هــا را نمی شناســند و 
خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی بــا دولــت تعامل خوبــی دارنــد. وی 
گفــت: امــروز مــردم بــه گردشــگری عاقــه منــد شــده انــد و خودجــوش 
وارد ایــن صنعــت مــی شــوند کــه جشــنواره عکــس گردشــگری کرمــان 
نمونــه ای از آن اســت و کارهایــی مــی کنیــم وقتــی ارزش دارد کــه نــرم 
ــت.  ــزاری اس ــگاه اف ــان ن ــس هم ــنواره عک ــن جش ــد و ای ــزاری باش اف
وفایــی تصریــح کــرد: عکــس هــای نمایشــگاه عکــس گردشــگری کرمــان 
در سراســر کشــور بــرای دیــدن عمــوم بــه نمایــش در مــی آیــد. وی بــا 
ــود  ــی ب ــاق خوب ــگری اتف ــس گردش ــگاه عک ــن نمایش ــه اولی ــان اینک بی
ــم  ــی کنی ــعی م ــزود: س ــد اف ــی مان ــره م ــا در خاط ــن ه ــه اولی و همیش
ــر برگــزار شــود.  ــن جشــنواره در ســطح و کیفیــت باالت ــده ای ســال آین
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــی  ــت تعامــل خوب ــا دول گفــت: خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح و س ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه ــد و بی دارن
زیرســاخت هــای گردشــگری شــروع شــده اســت. وی بیــان کــرد: حــدود 

70 خانــه روســتای بــوم گــردی در سراســر اســتان جمعیــت بــرای ارائــه 
خدمــات بــه گردشــگران تجهیــز شــده اســت. وی بــا اشــاره به برگــزاری 
نمایشــگاه گردشــگری صنایــع دســتی و فرهنــگ بومــی کرمــان افــزود: 
ــع  ــه صنای ــتان از جمل ــای اس ــی ه ــیاری از زیبای ــگاه بس ــن نمایش ای
ــه هــای مختلــف آن  ــزار و جنب ــار برگ ــن ب ــرای اولی ــر را ب دســتی و کوی
را معرفــی کــرد. وی گفــت: در اتفــاق بزرگــی مثــل برگــزاری مســابقه دو 
ابرماراتــن مــا تنهــا هماهنگــی هــای الزم را انجــام دادیــم و اعتبــارات و 

ســایر کارهــا توســط بخــش خصوصــی انجــام شــد. وفایــی تصریــح کــرد: 
ــه بخــش خصوصــی محتــاج هســتیم و  ــه عنــوان بخــش دولتــی ب مــا ب
بــه توانمنــدی جوانــان کرمــان پــی بردیــم و مــی توانیــم بــا توجــه بــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــد کاره ــان دارن ــه کرم ــان ب ــن جوان ــه ای ــقی ک عش
دهیــم. رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاالن  ــی، فع ــئوالن فرهنگ ــی از مس ــان، جمع ــتان کرم ــاورزی اس و کش

ــتند. ــور داش ــن حض ــن آیی ــدان در ای ــگری و هنرمن گردش

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــس  ــنواره عک ــه »جش ــن اختتامی در آیی
کرمان«کــه در محــل فرهنگســرای کوثــر 
برگــزار شــد از ســه نفــر در بخــش حرفــه 
ــه  ــش حرف ــر در بخ ــه نف ــوری، س ای کش
ــی و  ــده مردم ــر برگزی ــان، 10 نف ای کرم
پنــج نفــر در بخــش جنبــی عکــس هــای 
قدیمــی کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، 
جوایــز نقــدی و دوربیــن عکاســی تقدیــر 

شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــن آیی در ای
بســیار  ارتباطــی  فضــای  و  شــرایط 
ــکاران  ــتاندار و هم ــار اس ــی در کن خوب
ــی  ــش خصوص ــگری در بخ ــوزه گردش ح
و در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــزود: در فضــای مجــازی بســیاری از کمبودهای ــی اف محمــود وفای
ــی  ــرح م ــود دارد مط ــتان وج ــگری اس ــعه گردش ــت توس ــیر حرک در مس
شــود و هــر کــس بــرای رفــع مشــکات نظــر و پیشــنهاد مــی دهــد. وی 
بیــان کــرد: در مســیر خوبــی قــرار گرفتیــم، هرچنــد ابتــدای راه هســتیم 
ــت و  ــکاری، صمیمی ــا هم ــیم و ب ــته باش ــه داش ــر و حوصل ــد صب و بای
ــیم. وی  ــر برس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــم ب ــتان داری ــه اس ــه ب ــی ک تعصب
تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان جــزو چهــار اســتان کشــور در زمینــه آثــار 
ــم  ــی توانی ــه م ــت بطوریک ــور اس ــگری کش ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ
بگوییــم تمــام خصوصیــات ایــران بــزرگ را در خــودش جــای داده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــه عنــوان اســتانی  ادامــه داد: بســیاری از گردشــگران دیگــر کرمــان را ب
ــی  ــتان را م ــگری اس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــند بلک ــی شناس ــک نم خش
شناســند. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی 
و تمدنــی کــه اســتان دارد متاســفانه برخــی جاذبــه هــا را نمی شناســند و 
خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی بــا دولــت تعامل خوبــی دارنــد. وی 
گفــت: امــروز مــردم بــه گردشــگری عاقــه منــد شــده انــد و خودجــوش 
وارد ایــن صنعــت مــی شــوند کــه جشــنواره عکــس گردشــگری کرمــان 
نمونــه ای از آن اســت و کارهایــی مــی کنیــم وقتــی ارزش دارد کــه نــرم 
ــت.  ــزاری اس ــگاه اف ــان ن ــس هم ــنواره عک ــن جش ــد و ای ــزاری باش اف
وفایــی تصریــح کــرد: عکــس هــای نمایشــگاه عکــس گردشــگری کرمــان 
در سراســر کشــور بــرای دیــدن عمــوم بــه نمایــش در مــی آیــد. وی بــا 
ــود  ــی ب ــاق خوب ــگری اتف ــس گردش ــگاه عک ــن نمایش ــه اولی ــان اینک بی
ــم  ــی کنی ــعی م ــزود: س ــد اف ــی مان ــره م ــا در خاط ــن ه ــه اولی و همیش
ــر برگــزار شــود.  ــن جشــنواره در ســطح و کیفیــت باالت ــده ای ســال آین
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــی  ــت تعامــل خوب ــا دول گفــت: خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح و س ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه ــد و بی دارن
زیرســاخت هــای گردشــگری شــروع شــده اســت. وی بیــان کــرد: حــدود 

70 خانــه روســتای بــوم گــردی در سراســر اســتان جمعیــت بــرای ارائــه 
خدمــات بــه گردشــگران تجهیــز شــده اســت. وی بــا اشــاره به برگــزاری 
نمایشــگاه گردشــگری صنایــع دســتی و فرهنــگ بومــی کرمــان افــزود: 
ــع  ــه صنای ــتان از جمل ــای اس ــی ه ــیاری از زیبای ــگاه بس ــن نمایش ای
ــه هــای مختلــف آن  ــزار و جنب ــار برگ ــن ب ــرای اولی ــر را ب دســتی و کوی
را معرفــی کــرد. وی گفــت: در اتفــاق بزرگــی مثــل برگــزاری مســابقه دو 
ابرماراتــن مــا تنهــا هماهنگــی هــای الزم را انجــام دادیــم و اعتبــارات و 

ســایر کارهــا توســط بخــش خصوصــی انجــام شــد. وفایــی تصریــح کــرد: 
ــه بخــش خصوصــی محتــاج هســتیم و  ــه عنــوان بخــش دولتــی ب مــا ب
بــه توانمنــدی جوانــان کرمــان پــی بردیــم و مــی توانیــم بــا توجــه بــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــد کاره ــان دارن ــه کرم ــان ب ــن جوان ــه ای ــقی ک عش
دهیــم. رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاالن  ــی، فع ــئوالن فرهنگ ــی از مس ــان، جمع ــتان کرم ــاورزی اس و کش

ــتند. ــور داش ــن حض ــن آیی ــدان در ای ــگری و هنرمن گردش
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ایمــان ابراهیمــی گفــت: بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی جامعــه دربــاره اهمیــت 
صنعــت گردشــگری و نیــز افزایــش مشــارکت و همــکاری مردمــی در خلــق ایــده هــا 
و تفکــرات نویــن بــا رویکــرد همدلــی و همزبانــی و تاکیــد بــر معرفــی جاذبــه هــای 
ــد  ــتانی مانن ــگر در اس ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــده ب ــناخته ش ــر ش ــناخته و کمت ناش
ــی  ــر اجرای ــت. دبی ــی اس ــه عکاس ــدی از جمل ــای قدرتمن ــه ابزاره ــاز ب ــان، نی کرم
جشــنواره تصریــح کــرد: عکاســی رســاترین ابــزار اطــاع رســانی در دنیاســت کــه 
ــوده  ــر ب ــذاران موث ــرمایه گ ــگران و س ــذب گردش ــری در ج ــر دیگ ــر هن ــش از ه بی
ــردم،  ــی فرهنــگ، آداب و رســوم و ســبک زندگــی م ــرد: معرف اســت. وی اظهــار ک
ــی،  ــوری و جهان ــطح کش ــگری در س ــای گردش ــه ه ــردن جاذب ــاخص ک ــی و ش معرف
ــرای ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری، چــاپ کتــاب و تولیــد  ایجــاد جذابیــت ب
محتــوا و تبلیغــات هدفمنــد در نشــریات، ســایت هــای گردشــگری و شــبکه هــای 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتانی و مناب ــار باس ــظ آث ــی و حف ــه معرف ــک ب ــازی و کم مج
کرمــان از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره عکــس 
ــوری و  ــه ای کش ــان حرف ــی، عکاس ــای مردم ــس ه ــت: عک ــان گف ــگری کرم گردش
بیــن المللــی و عکاســان حرفــه ای اســتان کرمــان از بخــش هــای اصلــی و عکــس 
هــای قدیمــی شــرکت کننــدگان مردمــی بخــش جنبــی ایــن جشــنواره اســت. وی 
ــاه 94 در  ــان 25 دی م ــتان کرم ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــه جش ــت: دبیرخان گف
ــار شــرکت کننــدگان از  ــه کار کــرد و آث ــدی کرمــان آغــاز ب ــاغ مــوزه هرن محــل ب
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــنواره همزم ــرام جش ــک و تلگ ــت الکترونی ــگاه، پس ــق وب طری
جشــنواره از 25 اســفند مــاه 1394 دریافــت شــد. ابراهیمــی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
کمیتــه سیاســتگذاری جشــنواره بیــان کــرد: چندیــن جلســه حضــوری بــا موضــوع 

هــای مختلــف و بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار و بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 

جشــنواره، نقشــه راه و طــرح کلــی جشــنواره تدویــن شــد. 
ــر یــک هــزار و 900 عکــس  ــغ ب ــار، بال وی گفــت: در مــدت ارســال آث
از 422 شــرکت کننــده مردمــی و حــدود یکهــزار و 100 عکــس از 3۸3 
عــکاس حرفــه ای بــا حضــور 11 شــرکت کننــده خارجــی بــه دبیرخانــه 
ــه  ــگان ب ــس راه یافت ــگاه عک ــه داد: نمایش ــید. وی ادام ــنواره رس جش
ــه  ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــامل 30 اث ــنواره ش ــی جش ــش نهای بخ
ــر  ــان، 45 اث ــه ای کرم ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــوری، 41 اث ای کش
ــی  ــان خارج ــب عکاس ــر منتخ ــار اث ــی، چه ــان مردم ــب عکاس منتخ

 
ــان برگــزار مــی ــر منتخــب بخــش عکــس هــای قدیمــی کرم و 13 اث

ــس  ــنواره عک ــه جش ــن اختتامی ــرد: جش ــار ک ــی اظه ــود. ابراهیم ش
گردشــگری اســتان کرمــان روز ششــم خــرداد در فرهنگســرای کوثــر 
ــود. وی  ــی ش ــر م ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــدگان ب ــزار و از برگزی برگ
ــان، اداره  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــت: کمیس گف
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری کرمــان، شــورای مشــاوران 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــان برگ ــان از حامی ــتانداری کرم ــوان اس ج
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان کرمــان از دوم تــا بیســتم خــرداد در گالــری 

ــر شــد. شــهید آتشــی بوســتان مطهــری دای

نمایش آثار منتخب جشنواره عکس گردشگری کرمان
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ایمــان ابراهیمــی گفــت: بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی جامعــه دربــاره اهمیــت 
صنعــت گردشــگری و نیــز افزایــش مشــارکت و همــکاری مردمــی در خلــق ایــده هــا 
و تفکــرات نویــن بــا رویکــرد همدلــی و همزبانــی و تاکیــد بــر معرفــی جاذبــه هــای 
ــد  ــتانی مانن ــگر در اس ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــده ب ــناخته ش ــر ش ــناخته و کمت ناش
ــی  ــر اجرای ــت. دبی ــی اس ــه عکاس ــدی از جمل ــای قدرتمن ــه ابزاره ــاز ب ــان، نی کرم
جشــنواره تصریــح کــرد: عکاســی رســاترین ابــزار اطــاع رســانی در دنیاســت کــه 
ــوده  ــر ب ــذاران موث ــرمایه گ ــگران و س ــذب گردش ــری در ج ــر دیگ ــر هن ــش از ه بی
ــردم،  ــی فرهنــگ، آداب و رســوم و ســبک زندگــی م ــرد: معرف اســت. وی اظهــار ک
ــی،  ــوری و جهان ــطح کش ــگری در س ــای گردش ــه ه ــردن جاذب ــاخص ک ــی و ش معرف
ــرای ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری، چــاپ کتــاب و تولیــد  ایجــاد جذابیــت ب
محتــوا و تبلیغــات هدفمنــد در نشــریات، ســایت هــای گردشــگری و شــبکه هــای 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتانی و مناب ــار باس ــظ آث ــی و حف ــه معرف ــک ب ــازی و کم مج
کرمــان از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره عکــس 
ــوری و  ــه ای کش ــان حرف ــی، عکاس ــای مردم ــس ه ــت: عک ــان گف ــگری کرم گردش
بیــن المللــی و عکاســان حرفــه ای اســتان کرمــان از بخــش هــای اصلــی و عکــس 
هــای قدیمــی شــرکت کننــدگان مردمــی بخــش جنبــی ایــن جشــنواره اســت. وی 
ــاه 94 در  ــان 25 دی م ــتان کرم ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــه جش ــت: دبیرخان گف
ــار شــرکت کننــدگان از  ــه کار کــرد و آث ــدی کرمــان آغــاز ب ــاغ مــوزه هرن محــل ب
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــنواره همزم ــرام جش ــک و تلگ ــت الکترونی ــگاه، پس ــق وب طری
جشــنواره از 25 اســفند مــاه 1394 دریافــت شــد. ابراهیمــی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
کمیتــه سیاســتگذاری جشــنواره بیــان کــرد: چندیــن جلســه حضــوری بــا موضــوع 

هــای مختلــف و بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار و بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 

جشــنواره، نقشــه راه و طــرح کلــی جشــنواره تدویــن شــد. 
ــر یــک هــزار و 900 عکــس  ــغ ب ــار، بال وی گفــت: در مــدت ارســال آث
از 422 شــرکت کننــده مردمــی و حــدود یکهــزار و 100 عکــس از 3۸3 
عــکاس حرفــه ای بــا حضــور 11 شــرکت کننــده خارجــی بــه دبیرخانــه 
ــه  ــگان ب ــس راه یافت ــگاه عک ــه داد: نمایش ــید. وی ادام ــنواره رس جش
ــه  ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــامل 30 اث ــنواره ش ــی جش ــش نهای بخ
ــر  ــان، 45 اث ــه ای کرم ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــوری، 41 اث ای کش
ــی  ــان خارج ــب عکاس ــر منتخ ــار اث ــی، چه ــان مردم ــب عکاس منتخ

 
ــان برگــزار مــی ــر منتخــب بخــش عکــس هــای قدیمــی کرم و 13 اث

ــس  ــنواره عک ــه جش ــن اختتامی ــرد: جش ــار ک ــی اظه ــود. ابراهیم ش
گردشــگری اســتان کرمــان روز ششــم خــرداد در فرهنگســرای کوثــر 
ــود. وی  ــی ش ــر م ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــدگان ب ــزار و از برگزی برگ
ــان، اداره  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــت: کمیس گف
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری کرمــان، شــورای مشــاوران 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــان برگ ــان از حامی ــتانداری کرم ــوان اس ج
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان کرمــان از دوم تــا بیســتم خــرداد در گالــری 

ــر شــد. شــهید آتشــی بوســتان مطهــری دای

نمایش آثار منتخب جشنواره عکس گردشگری کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایمــان ابراهیمــی گفــت: بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی جامعــه دربــاره اهمیــت 
صنعــت گردشــگری و نیــز افزایــش مشــارکت و همــکاری مردمــی در خلــق ایــده هــا 
و تفکــرات نویــن بــا رویکــرد همدلــی و همزبانــی و تاکیــد بــر معرفــی جاذبــه هــای 
ــد  ــتانی مانن ــگر در اس ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــده ب ــناخته ش ــر ش ــناخته و کمت ناش
ــی  ــر اجرای ــت. دبی ــی اس ــه عکاس ــدی از جمل ــای قدرتمن ــه ابزاره ــاز ب ــان، نی کرم
جشــنواره تصریــح کــرد: عکاســی رســاترین ابــزار اطــاع رســانی در دنیاســت کــه 
ــوده  ــر ب ــذاران موث ــرمایه گ ــگران و س ــذب گردش ــری در ج ــر دیگ ــر هن ــش از ه بی
ــردم،  ــی فرهنــگ، آداب و رســوم و ســبک زندگــی م ــرد: معرف اســت. وی اظهــار ک
ــی،  ــوری و جهان ــطح کش ــگری در س ــای گردش ــه ه ــردن جاذب ــاخص ک ــی و ش معرف
ــرای ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری، چــاپ کتــاب و تولیــد  ایجــاد جذابیــت ب
محتــوا و تبلیغــات هدفمنــد در نشــریات، ســایت هــای گردشــگری و شــبکه هــای 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتانی و مناب ــار باس ــظ آث ــی و حف ــه معرف ــک ب ــازی و کم مج
کرمــان از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره عکــس 
ــوری و  ــه ای کش ــان حرف ــی، عکاس ــای مردم ــس ه ــت: عک ــان گف ــگری کرم گردش
بیــن المللــی و عکاســان حرفــه ای اســتان کرمــان از بخــش هــای اصلــی و عکــس 
هــای قدیمــی شــرکت کننــدگان مردمــی بخــش جنبــی ایــن جشــنواره اســت. وی 
ــاه 94 در  ــان 25 دی م ــتان کرم ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــه جش ــت: دبیرخان گف
ــار شــرکت کننــدگان از  ــه کار کــرد و آث ــدی کرمــان آغــاز ب ــاغ مــوزه هرن محــل ب
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــنواره همزم ــرام جش ــک و تلگ ــت الکترونی ــگاه، پس ــق وب طری
جشــنواره از 25 اســفند مــاه 1394 دریافــت شــد. ابراهیمــی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
کمیتــه سیاســتگذاری جشــنواره بیــان کــرد: چندیــن جلســه حضــوری بــا موضــوع 

هــای مختلــف و بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار و بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 

جشــنواره، نقشــه راه و طــرح کلــی جشــنواره تدویــن شــد. 
ــر یــک هــزار و 900 عکــس  ــغ ب ــار، بال وی گفــت: در مــدت ارســال آث
از 422 شــرکت کننــده مردمــی و حــدود یکهــزار و 100 عکــس از 3۸3 
عــکاس حرفــه ای بــا حضــور 11 شــرکت کننــده خارجــی بــه دبیرخانــه 
ــه  ــگان ب ــس راه یافت ــگاه عک ــه داد: نمایش ــید. وی ادام ــنواره رس جش
ــه  ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــامل 30 اث ــنواره ش ــی جش ــش نهای بخ
ــر  ــان، 45 اث ــه ای کرم ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــوری، 41 اث ای کش
ــی  ــان خارج ــب عکاس ــر منتخ ــار اث ــی، چه ــان مردم ــب عکاس منتخ

 
ــان برگــزار مــی ــر منتخــب بخــش عکــس هــای قدیمــی کرم و 13 اث

ــس  ــنواره عک ــه جش ــن اختتامی ــرد: جش ــار ک ــی اظه ــود. ابراهیم ش
گردشــگری اســتان کرمــان روز ششــم خــرداد در فرهنگســرای کوثــر 
ــود. وی  ــی ش ــر م ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــدگان ب ــزار و از برگزی برگ
ــان، اداره  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــت: کمیس گف
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری کرمــان، شــورای مشــاوران 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــان برگ ــان از حامی ــتانداری کرم ــوان اس ج
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان کرمــان از دوم تــا بیســتم خــرداد در گالــری 

ــر شــد. شــهید آتشــی بوســتان مطهــری دای

نمایش آثار منتخب جشنواره عکس گردشگری کرمان
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ــس  ــنواره عک ــه »جش ــن اختتامی در آیی
کرمان«کــه در محــل فرهنگســرای کوثــر 
برگــزار شــد از ســه نفــر در بخــش حرفــه 
ــه  ــش حرف ــر در بخ ــه نف ــوری، س ای کش
ــی و  ــده مردم ــر برگزی ــان، 10 نف ای کرم
پنــج نفــر در بخــش جنبــی عکــس هــای 
قدیمــی کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، 
جوایــز نقــدی و دوربیــن عکاســی تقدیــر 

شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــن آیی در ای
بســیار  ارتباطــی  فضــای  و  شــرایط 
ــکاران  ــتاندار و هم ــار اس ــی در کن خوب
ــی  ــش خصوص ــگری در بخ ــوزه گردش ح
و در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــزود: در فضــای مجــازی بســیاری از کمبودهای ــی اف محمــود وفای
ــی  ــرح م ــود دارد مط ــتان وج ــگری اس ــعه گردش ــت توس ــیر حرک در مس
شــود و هــر کــس بــرای رفــع مشــکات نظــر و پیشــنهاد مــی دهــد. وی 
بیــان کــرد: در مســیر خوبــی قــرار گرفتیــم، هرچنــد ابتــدای راه هســتیم 
ــت و  ــکاری، صمیمی ــا هم ــیم و ب ــته باش ــه داش ــر و حوصل ــد صب و بای
ــیم. وی  ــر برس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــم ب ــتان داری ــه اس ــه ب ــی ک تعصب
تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان جــزو چهــار اســتان کشــور در زمینــه آثــار 
ــم  ــی توانی ــه م ــت بطوریک ــور اس ــگری کش ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ
بگوییــم تمــام خصوصیــات ایــران بــزرگ را در خــودش جــای داده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــه عنــوان اســتانی  ادامــه داد: بســیاری از گردشــگران دیگــر کرمــان را ب
ــی  ــتان را م ــگری اس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــند بلک ــی شناس ــک نم خش
شناســند. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی 
و تمدنــی کــه اســتان دارد متاســفانه برخــی جاذبــه هــا را نمی شناســند و 
خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی بــا دولــت تعامل خوبــی دارنــد. وی 
گفــت: امــروز مــردم بــه گردشــگری عاقــه منــد شــده انــد و خودجــوش 
وارد ایــن صنعــت مــی شــوند کــه جشــنواره عکــس گردشــگری کرمــان 
نمونــه ای از آن اســت و کارهایــی مــی کنیــم وقتــی ارزش دارد کــه نــرم 
ــت.  ــزاری اس ــگاه اف ــان ن ــس هم ــنواره عک ــن جش ــد و ای ــزاری باش اف
وفایــی تصریــح کــرد: عکــس هــای نمایشــگاه عکــس گردشــگری کرمــان 
در سراســر کشــور بــرای دیــدن عمــوم بــه نمایــش در مــی آیــد. وی بــا 
ــود  ــی ب ــاق خوب ــگری اتف ــس گردش ــگاه عک ــن نمایش ــه اولی ــان اینک بی
ــم  ــی کنی ــعی م ــزود: س ــد اف ــی مان ــره م ــا در خاط ــن ه ــه اولی و همیش
ــر برگــزار شــود.  ــن جشــنواره در ســطح و کیفیــت باالت ــده ای ســال آین
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــی  ــت تعامــل خوب ــا دول گفــت: خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح و س ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه ــد و بی دارن
زیرســاخت هــای گردشــگری شــروع شــده اســت. وی بیــان کــرد: حــدود 

70 خانــه روســتای بــوم گــردی در سراســر اســتان جمعیــت بــرای ارائــه 
خدمــات بــه گردشــگران تجهیــز شــده اســت. وی بــا اشــاره به برگــزاری 
نمایشــگاه گردشــگری صنایــع دســتی و فرهنــگ بومــی کرمــان افــزود: 
ــع  ــه صنای ــتان از جمل ــای اس ــی ه ــیاری از زیبای ــگاه بس ــن نمایش ای
ــه هــای مختلــف آن  ــزار و جنب ــار برگ ــن ب ــرای اولی ــر را ب دســتی و کوی
را معرفــی کــرد. وی گفــت: در اتفــاق بزرگــی مثــل برگــزاری مســابقه دو 
ابرماراتــن مــا تنهــا هماهنگــی هــای الزم را انجــام دادیــم و اعتبــارات و 

ســایر کارهــا توســط بخــش خصوصــی انجــام شــد. وفایــی تصریــح کــرد: 
ــه بخــش خصوصــی محتــاج هســتیم و  ــه عنــوان بخــش دولتــی ب مــا ب
بــه توانمنــدی جوانــان کرمــان پــی بردیــم و مــی توانیــم بــا توجــه بــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــد کاره ــان دارن ــه کرم ــان ب ــن جوان ــه ای ــقی ک عش
دهیــم. رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاالن  ــی، فع ــئوالن فرهنگ ــی از مس ــان، جمع ــتان کرم ــاورزی اس و کش

ــتند. ــور داش ــن حض ــن آیی ــدان در ای ــگری و هنرمن گردش

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــس  ــنواره عک ــه »جش ــن اختتامی در آیی
کرمان«کــه در محــل فرهنگســرای کوثــر 
برگــزار شــد از ســه نفــر در بخــش حرفــه 
ــه  ــش حرف ــر در بخ ــه نف ــوری، س ای کش
ــی و  ــده مردم ــر برگزی ــان، 10 نف ای کرم
پنــج نفــر در بخــش جنبــی عکــس هــای 
قدیمــی کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، 
جوایــز نقــدی و دوربیــن عکاســی تقدیــر 

شــد.
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ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
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ــکاران  ــتاندار و هم ــار اس ــی در کن خوب
ــی  ــش خصوص ــگری در بخ ــوزه گردش ح
و در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــزود: در فضــای مجــازی بســیاری از کمبودهای ــی اف محمــود وفای
ــی  ــرح م ــود دارد مط ــتان وج ــگری اس ــعه گردش ــت توس ــیر حرک در مس
شــود و هــر کــس بــرای رفــع مشــکات نظــر و پیشــنهاد مــی دهــد. وی 
بیــان کــرد: در مســیر خوبــی قــرار گرفتیــم، هرچنــد ابتــدای راه هســتیم 
ــت و  ــکاری، صمیمی ــا هم ــیم و ب ــته باش ــه داش ــر و حوصل ــد صب و بای
ــیم. وی  ــر برس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــم ب ــتان داری ــه اس ــه ب ــی ک تعصب
تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان جــزو چهــار اســتان کشــور در زمینــه آثــار 
ــم  ــی توانی ــه م ــت بطوریک ــور اس ــگری کش ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ
بگوییــم تمــام خصوصیــات ایــران بــزرگ را در خــودش جــای داده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــه عنــوان اســتانی  ادامــه داد: بســیاری از گردشــگران دیگــر کرمــان را ب
ــی  ــتان را م ــگری اس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــند بلک ــی شناس ــک نم خش
شناســند. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی 
و تمدنــی کــه اســتان دارد متاســفانه برخــی جاذبــه هــا را نمی شناســند و 
خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی بــا دولــت تعامل خوبــی دارنــد. وی 
گفــت: امــروز مــردم بــه گردشــگری عاقــه منــد شــده انــد و خودجــوش 
وارد ایــن صنعــت مــی شــوند کــه جشــنواره عکــس گردشــگری کرمــان 
نمونــه ای از آن اســت و کارهایــی مــی کنیــم وقتــی ارزش دارد کــه نــرم 
ــت.  ــزاری اس ــگاه اف ــان ن ــس هم ــنواره عک ــن جش ــد و ای ــزاری باش اف
وفایــی تصریــح کــرد: عکــس هــای نمایشــگاه عکــس گردشــگری کرمــان 
در سراســر کشــور بــرای دیــدن عمــوم بــه نمایــش در مــی آیــد. وی بــا 
ــود  ــی ب ــاق خوب ــگری اتف ــس گردش ــگاه عک ــن نمایش ــه اولی ــان اینک بی
ــم  ــی کنی ــعی م ــزود: س ــد اف ــی مان ــره م ــا در خاط ــن ه ــه اولی و همیش
ــر برگــزار شــود.  ــن جشــنواره در ســطح و کیفیــت باالت ــده ای ســال آین
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــی  ــت تعامــل خوب ــا دول گفــت: خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح و س ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه ــد و بی دارن
زیرســاخت هــای گردشــگری شــروع شــده اســت. وی بیــان کــرد: حــدود 

70 خانــه روســتای بــوم گــردی در سراســر اســتان جمعیــت بــرای ارائــه 
خدمــات بــه گردشــگران تجهیــز شــده اســت. وی بــا اشــاره به برگــزاری 
نمایشــگاه گردشــگری صنایــع دســتی و فرهنــگ بومــی کرمــان افــزود: 
ــع  ــه صنای ــتان از جمل ــای اس ــی ه ــیاری از زیبای ــگاه بس ــن نمایش ای
ــه هــای مختلــف آن  ــزار و جنب ــار برگ ــن ب ــرای اولی ــر را ب دســتی و کوی
را معرفــی کــرد. وی گفــت: در اتفــاق بزرگــی مثــل برگــزاری مســابقه دو 
ابرماراتــن مــا تنهــا هماهنگــی هــای الزم را انجــام دادیــم و اعتبــارات و 

ســایر کارهــا توســط بخــش خصوصــی انجــام شــد. وفایــی تصریــح کــرد: 
ــه بخــش خصوصــی محتــاج هســتیم و  ــه عنــوان بخــش دولتــی ب مــا ب
بــه توانمنــدی جوانــان کرمــان پــی بردیــم و مــی توانیــم بــا توجــه بــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــد کاره ــان دارن ــه کرم ــان ب ــن جوان ــه ای ــقی ک عش
دهیــم. رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاالن  ــی، فع ــئوالن فرهنگ ــی از مس ــان، جمع ــتان کرم ــاورزی اس و کش

ــتند. ــور داش ــن حض ــن آیی ــدان در ای ــگری و هنرمن گردش
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ــس  ــنواره عک ــه »جش ــن اختتامی در آیی
کرمان«کــه در محــل فرهنگســرای کوثــر 
برگــزار شــد از ســه نفــر در بخــش حرفــه 
ــه  ــش حرف ــر در بخ ــه نف ــوری، س ای کش
ــی و  ــده مردم ــر برگزی ــان، 10 نف ای کرم
پنــج نفــر در بخــش جنبــی عکــس هــای 
قدیمــی کرمــان بــا اهــدای لــوح تقدیــر، 
جوایــز نقــدی و دوربیــن عکاســی تقدیــر 

شــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش دس
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــن گف ــن آیی در ای
بســیار  ارتباطــی  فضــای  و  شــرایط 
ــکاران  ــتاندار و هم ــار اس ــی در کن خوب
ــی  ــش خصوص ــگری در بخ ــوزه گردش ح
و در فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــزود: در فضــای مجــازی بســیاری از کمبودهای ــی اف محمــود وفای
ــی  ــرح م ــود دارد مط ــتان وج ــگری اس ــعه گردش ــت توس ــیر حرک در مس
شــود و هــر کــس بــرای رفــع مشــکات نظــر و پیشــنهاد مــی دهــد. وی 
بیــان کــرد: در مســیر خوبــی قــرار گرفتیــم، هرچنــد ابتــدای راه هســتیم 
ــت و  ــکاری، صمیمی ــا هم ــیم و ب ــته باش ــه داش ــر و حوصل ــد صب و بای
ــیم. وی  ــر برس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــم ب ــتان داری ــه اس ــه ب ــی ک تعصب
تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان جــزو چهــار اســتان کشــور در زمینــه آثــار 
ــم  ــی توانی ــه م ــت بطوریک ــور اس ــگری کش ــی و گردش ــی، طبیع تاریخ
بگوییــم تمــام خصوصیــات ایــران بــزرگ را در خــودش جــای داده اســت. 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــه عنــوان اســتانی  ادامــه داد: بســیاری از گردشــگران دیگــر کرمــان را ب
ــی  ــتان را م ــگری اس ــای گردش ــه ه ــه جاذب ــند بلک ــی شناس ــک نم خش
شناســند. وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه داشــته هــای فرهنگــی، تاریخــی 
و تمدنــی کــه اســتان دارد متاســفانه برخــی جاذبــه هــا را نمی شناســند و 
خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی بــا دولــت تعامل خوبــی دارنــد. وی 
گفــت: امــروز مــردم بــه گردشــگری عاقــه منــد شــده انــد و خودجــوش 
وارد ایــن صنعــت مــی شــوند کــه جشــنواره عکــس گردشــگری کرمــان 
نمونــه ای از آن اســت و کارهایــی مــی کنیــم وقتــی ارزش دارد کــه نــرم 
ــت.  ــزاری اس ــگاه اف ــان ن ــس هم ــنواره عک ــن جش ــد و ای ــزاری باش اف
وفایــی تصریــح کــرد: عکــس هــای نمایشــگاه عکــس گردشــگری کرمــان 
در سراســر کشــور بــرای دیــدن عمــوم بــه نمایــش در مــی آیــد. وی بــا 
ــود  ــی ب ــاق خوب ــگری اتف ــس گردش ــگاه عک ــن نمایش ــه اولی ــان اینک بی
ــم  ــی کنی ــعی م ــزود: س ــد اف ــی مان ــره م ــا در خاط ــن ه ــه اولی و همیش
ــر برگــزار شــود.  ــن جشــنواره در ســطح و کیفیــت باالت ــده ای ســال آین
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
ــی  ــت تعامــل خوب ــا دول گفــت: خوشــبختانه فعــاالن بخــش خصوصــی ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرح و س ــان ط ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه ــد و بی دارن
زیرســاخت هــای گردشــگری شــروع شــده اســت. وی بیــان کــرد: حــدود 

70 خانــه روســتای بــوم گــردی در سراســر اســتان جمعیــت بــرای ارائــه 
خدمــات بــه گردشــگران تجهیــز شــده اســت. وی بــا اشــاره به برگــزاری 
نمایشــگاه گردشــگری صنایــع دســتی و فرهنــگ بومــی کرمــان افــزود: 
ــع  ــه صنای ــتان از جمل ــای اس ــی ه ــیاری از زیبای ــگاه بس ــن نمایش ای
ــه هــای مختلــف آن  ــزار و جنب ــار برگ ــن ب ــرای اولی ــر را ب دســتی و کوی
را معرفــی کــرد. وی گفــت: در اتفــاق بزرگــی مثــل برگــزاری مســابقه دو 
ابرماراتــن مــا تنهــا هماهنگــی هــای الزم را انجــام دادیــم و اعتبــارات و 

ســایر کارهــا توســط بخــش خصوصــی انجــام شــد. وفایــی تصریــح کــرد: 
ــه بخــش خصوصــی محتــاج هســتیم و  ــه عنــوان بخــش دولتــی ب مــا ب
بــه توانمنــدی جوانــان کرمــان پــی بردیــم و مــی توانیــم بــا توجــه بــه 
ــام  ــی انج ــای بزرگ ــد کاره ــان دارن ــه کرم ــان ب ــن جوان ــه ای ــقی ک عش
دهیــم. رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
ــاالن  ــی، فع ــئوالن فرهنگ ــی از مس ــان، جمع ــتان کرم ــاورزی اس و کش

ــتند. ــور داش ــن حض ــن آیی ــدان در ای ــگری و هنرمن گردش
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ایمــان ابراهیمــی گفــت: بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی جامعــه دربــاره اهمیــت 
صنعــت گردشــگری و نیــز افزایــش مشــارکت و همــکاری مردمــی در خلــق ایــده هــا 
و تفکــرات نویــن بــا رویکــرد همدلــی و همزبانــی و تاکیــد بــر معرفــی جاذبــه هــای 
ــد  ــتانی مانن ــگر در اس ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــده ب ــناخته ش ــر ش ــناخته و کمت ناش
ــی  ــر اجرای ــت. دبی ــی اس ــه عکاس ــدی از جمل ــای قدرتمن ــه ابزاره ــاز ب ــان، نی کرم
جشــنواره تصریــح کــرد: عکاســی رســاترین ابــزار اطــاع رســانی در دنیاســت کــه 
ــوده  ــر ب ــذاران موث ــرمایه گ ــگران و س ــذب گردش ــری در ج ــر دیگ ــر هن ــش از ه بی
ــردم،  ــی فرهنــگ، آداب و رســوم و ســبک زندگــی م ــرد: معرف اســت. وی اظهــار ک
ــی،  ــوری و جهان ــطح کش ــگری در س ــای گردش ــه ه ــردن جاذب ــاخص ک ــی و ش معرف
ــرای ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری، چــاپ کتــاب و تولیــد  ایجــاد جذابیــت ب
محتــوا و تبلیغــات هدفمنــد در نشــریات، ســایت هــای گردشــگری و شــبکه هــای 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتانی و مناب ــار باس ــظ آث ــی و حف ــه معرف ــک ب ــازی و کم مج
کرمــان از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره عکــس 
ــوری و  ــه ای کش ــان حرف ــی، عکاس ــای مردم ــس ه ــت: عک ــان گف ــگری کرم گردش
بیــن المللــی و عکاســان حرفــه ای اســتان کرمــان از بخــش هــای اصلــی و عکــس 
هــای قدیمــی شــرکت کننــدگان مردمــی بخــش جنبــی ایــن جشــنواره اســت. وی 
ــاه 94 در  ــان 25 دی م ــتان کرم ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــه جش ــت: دبیرخان گف
ــار شــرکت کننــدگان از  ــه کار کــرد و آث ــدی کرمــان آغــاز ب ــاغ مــوزه هرن محــل ب
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــنواره همزم ــرام جش ــک و تلگ ــت الکترونی ــگاه، پس ــق وب طری
جشــنواره از 25 اســفند مــاه 1394 دریافــت شــد. ابراهیمــی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
کمیتــه سیاســتگذاری جشــنواره بیــان کــرد: چندیــن جلســه حضــوری بــا موضــوع 

هــای مختلــف و بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار و بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 

جشــنواره، نقشــه راه و طــرح کلــی جشــنواره تدویــن شــد. 
ــر یــک هــزار و 900 عکــس  ــغ ب ــار، بال وی گفــت: در مــدت ارســال آث
از 422 شــرکت کننــده مردمــی و حــدود یکهــزار و 100 عکــس از 3۸3 
عــکاس حرفــه ای بــا حضــور 11 شــرکت کننــده خارجــی بــه دبیرخانــه 
ــه  ــگان ب ــس راه یافت ــگاه عک ــه داد: نمایش ــید. وی ادام ــنواره رس جش
ــه  ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــامل 30 اث ــنواره ش ــی جش ــش نهای بخ
ــر  ــان، 45 اث ــه ای کرم ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــوری، 41 اث ای کش
ــی  ــان خارج ــب عکاس ــر منتخ ــار اث ــی، چه ــان مردم ــب عکاس منتخ

 
ــان برگــزار مــی ــر منتخــب بخــش عکــس هــای قدیمــی کرم و 13 اث

ــس  ــنواره عک ــه جش ــن اختتامی ــرد: جش ــار ک ــی اظه ــود. ابراهیم ش
گردشــگری اســتان کرمــان روز ششــم خــرداد در فرهنگســرای کوثــر 
ــود. وی  ــی ش ــر م ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــدگان ب ــزار و از برگزی برگ
ــان، اداره  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــت: کمیس گف
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری کرمــان، شــورای مشــاوران 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــان برگ ــان از حامی ــتانداری کرم ــوان اس ج
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان کرمــان از دوم تــا بیســتم خــرداد در گالــری 

ــر شــد. شــهید آتشــی بوســتان مطهــری دای

نمایش آثار منتخب جشنواره عکس گردشگری کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایمــان ابراهیمــی گفــت: بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی جامعــه دربــاره اهمیــت 
صنعــت گردشــگری و نیــز افزایــش مشــارکت و همــکاری مردمــی در خلــق ایــده هــا 
و تفکــرات نویــن بــا رویکــرد همدلــی و همزبانــی و تاکیــد بــر معرفــی جاذبــه هــای 
ــد  ــتانی مانن ــگر در اس ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــده ب ــناخته ش ــر ش ــناخته و کمت ناش
ــی  ــر اجرای ــت. دبی ــی اس ــه عکاس ــدی از جمل ــای قدرتمن ــه ابزاره ــاز ب ــان، نی کرم
جشــنواره تصریــح کــرد: عکاســی رســاترین ابــزار اطــاع رســانی در دنیاســت کــه 
ــوده  ــر ب ــذاران موث ــرمایه گ ــگران و س ــذب گردش ــری در ج ــر دیگ ــر هن ــش از ه بی
ــردم،  ــی فرهنــگ، آداب و رســوم و ســبک زندگــی م ــرد: معرف اســت. وی اظهــار ک
ــی،  ــوری و جهان ــطح کش ــگری در س ــای گردش ــه ه ــردن جاذب ــاخص ک ــی و ش معرف
ــرای ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری، چــاپ کتــاب و تولیــد  ایجــاد جذابیــت ب
محتــوا و تبلیغــات هدفمنــد در نشــریات، ســایت هــای گردشــگری و شــبکه هــای 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتانی و مناب ــار باس ــظ آث ــی و حف ــه معرف ــک ب ــازی و کم مج
کرمــان از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره عکــس 
ــوری و  ــه ای کش ــان حرف ــی، عکاس ــای مردم ــس ه ــت: عک ــان گف ــگری کرم گردش
بیــن المللــی و عکاســان حرفــه ای اســتان کرمــان از بخــش هــای اصلــی و عکــس 
هــای قدیمــی شــرکت کننــدگان مردمــی بخــش جنبــی ایــن جشــنواره اســت. وی 
ــاه 94 در  ــان 25 دی م ــتان کرم ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــه جش ــت: دبیرخان گف
ــار شــرکت کننــدگان از  ــه کار کــرد و آث ــدی کرمــان آغــاز ب ــاغ مــوزه هرن محــل ب
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــنواره همزم ــرام جش ــک و تلگ ــت الکترونی ــگاه، پس ــق وب طری
جشــنواره از 25 اســفند مــاه 1394 دریافــت شــد. ابراهیمــی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
کمیتــه سیاســتگذاری جشــنواره بیــان کــرد: چندیــن جلســه حضــوری بــا موضــوع 

هــای مختلــف و بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار و بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 

جشــنواره، نقشــه راه و طــرح کلــی جشــنواره تدویــن شــد. 
ــر یــک هــزار و 900 عکــس  ــغ ب ــار، بال وی گفــت: در مــدت ارســال آث
از 422 شــرکت کننــده مردمــی و حــدود یکهــزار و 100 عکــس از 3۸3 
عــکاس حرفــه ای بــا حضــور 11 شــرکت کننــده خارجــی بــه دبیرخانــه 
ــه  ــگان ب ــس راه یافت ــگاه عک ــه داد: نمایش ــید. وی ادام ــنواره رس جش
ــه  ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــامل 30 اث ــنواره ش ــی جش ــش نهای بخ
ــر  ــان، 45 اث ــه ای کرم ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــوری، 41 اث ای کش
ــی  ــان خارج ــب عکاس ــر منتخ ــار اث ــی، چه ــان مردم ــب عکاس منتخ

 
ــان برگــزار مــی ــر منتخــب بخــش عکــس هــای قدیمــی کرم و 13 اث

ــس  ــنواره عک ــه جش ــن اختتامی ــرد: جش ــار ک ــی اظه ــود. ابراهیم ش
گردشــگری اســتان کرمــان روز ششــم خــرداد در فرهنگســرای کوثــر 
ــود. وی  ــی ش ــر م ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــدگان ب ــزار و از برگزی برگ
ــان، اداره  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــت: کمیس گف
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری کرمــان، شــورای مشــاوران 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــان برگ ــان از حامی ــتانداری کرم ــوان اس ج
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان کرمــان از دوم تــا بیســتم خــرداد در گالــری 

ــر شــد. شــهید آتشــی بوســتان مطهــری دای

نمایش آثار منتخب جشنواره عکس گردشگری کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایمــان ابراهیمــی گفــت: بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی جامعــه دربــاره اهمیــت 
صنعــت گردشــگری و نیــز افزایــش مشــارکت و همــکاری مردمــی در خلــق ایــده هــا 
و تفکــرات نویــن بــا رویکــرد همدلــی و همزبانــی و تاکیــد بــر معرفــی جاذبــه هــای 
ــد  ــتانی مانن ــگر در اس ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــده ب ــناخته ش ــر ش ــناخته و کمت ناش
ــی  ــر اجرای ــت. دبی ــی اس ــه عکاس ــدی از جمل ــای قدرتمن ــه ابزاره ــاز ب ــان، نی کرم
جشــنواره تصریــح کــرد: عکاســی رســاترین ابــزار اطــاع رســانی در دنیاســت کــه 
ــوده  ــر ب ــذاران موث ــرمایه گ ــگران و س ــذب گردش ــری در ج ــر دیگ ــر هن ــش از ه بی
ــردم،  ــی فرهنــگ، آداب و رســوم و ســبک زندگــی م ــرد: معرف اســت. وی اظهــار ک
ــی،  ــوری و جهان ــطح کش ــگری در س ــای گردش ــه ه ــردن جاذب ــاخص ک ــی و ش معرف
ــرای ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری، چــاپ کتــاب و تولیــد  ایجــاد جذابیــت ب
محتــوا و تبلیغــات هدفمنــد در نشــریات، ســایت هــای گردشــگری و شــبکه هــای 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتانی و مناب ــار باس ــظ آث ــی و حف ــه معرف ــک ب ــازی و کم مج
کرمــان از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره عکــس 
ــوری و  ــه ای کش ــان حرف ــی، عکاس ــای مردم ــس ه ــت: عک ــان گف ــگری کرم گردش
بیــن المللــی و عکاســان حرفــه ای اســتان کرمــان از بخــش هــای اصلــی و عکــس 
هــای قدیمــی شــرکت کننــدگان مردمــی بخــش جنبــی ایــن جشــنواره اســت. وی 
ــاه 94 در  ــان 25 دی م ــتان کرم ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــه جش ــت: دبیرخان گف
ــار شــرکت کننــدگان از  ــه کار کــرد و آث ــدی کرمــان آغــاز ب ــاغ مــوزه هرن محــل ب
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــنواره همزم ــرام جش ــک و تلگ ــت الکترونی ــگاه، پس ــق وب طری
جشــنواره از 25 اســفند مــاه 1394 دریافــت شــد. ابراهیمــی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
کمیتــه سیاســتگذاری جشــنواره بیــان کــرد: چندیــن جلســه حضــوری بــا موضــوع 

هــای مختلــف و بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار و بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 

جشــنواره، نقشــه راه و طــرح کلــی جشــنواره تدویــن شــد. 
ــر یــک هــزار و 900 عکــس  ــغ ب ــار، بال وی گفــت: در مــدت ارســال آث
از 422 شــرکت کننــده مردمــی و حــدود یکهــزار و 100 عکــس از 3۸3 
عــکاس حرفــه ای بــا حضــور 11 شــرکت کننــده خارجــی بــه دبیرخانــه 
ــه  ــگان ب ــس راه یافت ــگاه عک ــه داد: نمایش ــید. وی ادام ــنواره رس جش
ــه  ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــامل 30 اث ــنواره ش ــی جش ــش نهای بخ
ــر  ــان، 45 اث ــه ای کرم ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــوری، 41 اث ای کش
ــی  ــان خارج ــب عکاس ــر منتخ ــار اث ــی، چه ــان مردم ــب عکاس منتخ

 
ــان برگــزار مــی ــر منتخــب بخــش عکــس هــای قدیمــی کرم و 13 اث

ــس  ــنواره عک ــه جش ــن اختتامی ــرد: جش ــار ک ــی اظه ــود. ابراهیم ش
گردشــگری اســتان کرمــان روز ششــم خــرداد در فرهنگســرای کوثــر 
ــود. وی  ــی ش ــر م ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــدگان ب ــزار و از برگزی برگ
ــان، اداره  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــت: کمیس گف
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری کرمــان، شــورای مشــاوران 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــان برگ ــان از حامی ــتانداری کرم ــوان اس ج
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان کرمــان از دوم تــا بیســتم خــرداد در گالــری 

ــر شــد. شــهید آتشــی بوســتان مطهــری دای
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ایمــان ابراهیمــی گفــت: بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی جامعــه دربــاره اهمیــت 
صنعــت گردشــگری و نیــز افزایــش مشــارکت و همــکاری مردمــی در خلــق ایــده هــا 
و تفکــرات نویــن بــا رویکــرد همدلــی و همزبانــی و تاکیــد بــر معرفــی جاذبــه هــای 
ــد  ــتانی مانن ــگر در اس ــذب گردش ــدف ج ــا ه ــده ب ــناخته ش ــر ش ــناخته و کمت ناش
ــی  ــر اجرای ــت. دبی ــی اس ــه عکاس ــدی از جمل ــای قدرتمن ــه ابزاره ــاز ب ــان، نی کرم
جشــنواره تصریــح کــرد: عکاســی رســاترین ابــزار اطــاع رســانی در دنیاســت کــه 
ــوده  ــر ب ــذاران موث ــرمایه گ ــگران و س ــذب گردش ــری در ج ــر دیگ ــر هن ــش از ه بی
ــردم،  ــی فرهنــگ، آداب و رســوم و ســبک زندگــی م ــرد: معرف اســت. وی اظهــار ک
ــی،  ــوری و جهان ــطح کش ــگری در س ــای گردش ــه ه ــردن جاذب ــاخص ک ــی و ش معرف
ــرای ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری، چــاپ کتــاب و تولیــد  ایجــاد جذابیــت ب
محتــوا و تبلیغــات هدفمنــد در نشــریات، ســایت هــای گردشــگری و شــبکه هــای 
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــتانی و مناب ــار باس ــظ آث ــی و حف ــه معرف ــک ب ــازی و کم مج
کرمــان از اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره عکــس 
ــوری و  ــه ای کش ــان حرف ــی، عکاس ــای مردم ــس ه ــت: عک ــان گف ــگری کرم گردش
بیــن المللــی و عکاســان حرفــه ای اســتان کرمــان از بخــش هــای اصلــی و عکــس 
هــای قدیمــی شــرکت کننــدگان مردمــی بخــش جنبــی ایــن جشــنواره اســت. وی 
ــاه 94 در  ــان 25 دی م ــتان کرم ــگری اس ــس گردش ــنواره عک ــه جش ــت: دبیرخان گف
ــار شــرکت کننــدگان از  ــه کار کــرد و آث ــدی کرمــان آغــاز ب ــاغ مــوزه هرن محــل ب
ــه کار  ــاز ب ــا آغ ــان ب ــنواره همزم ــرام جش ــک و تلگ ــت الکترونی ــگاه، پس ــق وب طری
جشــنواره از 25 اســفند مــاه 1394 دریافــت شــد. ابراهیمــی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
کمیتــه سیاســتگذاری جشــنواره بیــان کــرد: چندیــن جلســه حضــوری بــا موضــوع 

هــای مختلــف و بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
در محــل اتــاق بازرگانــی برگــزار و بــا تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی 

جشــنواره، نقشــه راه و طــرح کلــی جشــنواره تدویــن شــد. 
ــر یــک هــزار و 900 عکــس  ــغ ب ــار، بال وی گفــت: در مــدت ارســال آث
از 422 شــرکت کننــده مردمــی و حــدود یکهــزار و 100 عکــس از 3۸3 
عــکاس حرفــه ای بــا حضــور 11 شــرکت کننــده خارجــی بــه دبیرخانــه 
ــه  ــگان ب ــس راه یافت ــگاه عک ــه داد: نمایش ــید. وی ادام ــنواره رس جش
ــه  ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــامل 30 اث ــنواره ش ــی جش ــش نهای بخ
ــر  ــان، 45 اث ــه ای کرم ــان حرف ــب عکاس ــر منتخ ــوری، 41 اث ای کش
ــی  ــان خارج ــب عکاس ــر منتخ ــار اث ــی، چه ــان مردم ــب عکاس منتخ

 
ــان برگــزار مــی ــر منتخــب بخــش عکــس هــای قدیمــی کرم و 13 اث

ــس  ــنواره عک ــه جش ــن اختتامی ــرد: جش ــار ک ــی اظه ــود. ابراهیم ش
گردشــگری اســتان کرمــان روز ششــم خــرداد در فرهنگســرای کوثــر 
ــود. وی  ــی ش ــر م ــز تقدی ــدای جوای ــا اه ــدگان ب ــزار و از برگزی برگ
ــان، اداره  ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــت: کمیس گف
ــان،  ــتان کرم ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ کل می
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری کرمــان، شــورای مشــاوران 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــان برگ ــان از حامی ــتانداری کرم ــوان اس ج
هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه نمایشــگاه آثــار منتخــب جشــنواره 
عکــس گردشــگری اســتان کرمــان از دوم تــا بیســتم خــرداد در گالــری 

ــر شــد. شــهید آتشــی بوســتان مطهــری دای
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هیــات ایتالیایــی بــه منظــور بررســی بافــت تاریخــی و فرســوده شــهر 
ــازار  ــی، از ب ــت تاریخ ــی باف ــرح تفصیل ــه ط ــتای تهی ــان در راس کرم
ــام  ــجد ام ــام، مس ــیخ االس ــام ش ــا، حم ــت ماله ــودال خش ــم، گ قدی
خمینــی )ره(، کاروانســرای کــوزه گــران، مســجد و حمــام گنجعلیخــان 

ــد.  ــد کردن ــان بازدی ــازار مســگرهای کرم و ب
ــه  ــان ب ــت: کرم ــور گف ــی کش ــراث فرهنگ ــای می ــگاه ه ــرکل پای مدی
دلیــل وجــود آثــار ثبــت جهانــی شــده در شــمار اســتان هــای برتــر 
کشــور اســت. فرهــاد عزیــزی افــزود: داشــتن ســه اثــر ثبــت جهانــی 
ــد. وی  ــی باش ــا ارزش ــار ب ــد معی ــی توان ــتان م ــر اس ــرای ه ــده ب ش
گفــت: چندیــن پایــگاه ملــی در کرمــان وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا 
ــازه  ــک ب ــش در ی ــه فعالیت ــت ک ــان اس ــی کرم ــت تاریخ ــگاه باف پای

ــد.  ــف ش ــی متوق زمان

وی یکــی از اهــداف ســفر بــه کرمــان را راه انــدازی مجــدد پایــگاه بافت 
تاریخــی ایــن شــهر عنــوان کــرد. عزیــزی ادامــه داد: هــدف بعــدی مــا 
راه انــدازی پایــگاه بافــت تاریخــی جیرفــت اســت کــه راه انــدازی ایــن 
پایــگاه نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. وی بــا اشــاره بــه آثــار 
تاریخــی منحصــر بــه فــرد و محوطــه هــای ارزشــمند باســتان شناســی 
در جیرفــت اظهــار کــرد: یکــی از برنامــه هــای ویــژه کاری مــا در امــور 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــا و اداره کل می پایگاهه
ــت  ــگاه جیرف ــدازی پای ــر روی راه ان ــه ب ــن اســت ک ــان ای اســتان کرم
متمرکــز شــویم. اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان بیــش از هفــت هــزار 
اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد 700 اثــر ثبــت ملــی و ســه اثــر 
ارگ تاریخــی بــم، بــاغ شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 

ثبــت جهانــی هســتند.

محمــد حیــدری پــور گفــت: شــش 
ــد  ــودی محم ــر مفق ــل خب ــاه قب م
ــهدی  ــورد مش ــژاد کوهن ــی  ن عباس
در ارتفاعــات هــزار بــه هــال احمــر 
اســتان کرمــان اعــام شــد.  وی بــا 
بیــان ایــن کــه اطاعــات در مــورد 
ــود  ــص ب ــیار ناق ــوارد بس ــایر م ــیر و س ــه مس ــورد در زمین ــن کوهن ای
گفــت: کوهنــوردان بافاصلــه بعــد از اعــام مفقــودی شــروع به تجســس 
کردنــد.  وی بــه وضعیــت جــوی نامناســب در آن زمان بــرای پــرواز بالگرد 
بــر فــراز ارتفاعــات هــزار اشــاره کــرد و افــزود: ســگ هــای تجســس در 
مرحلــه بعــد وارد عمــل شــدند امــا بــارش بــرف مانــع از ردیابــی بــوی 
کوهنــورد بــرای ســگ هــا مــی شــد. سرپرســت معاونــت امــداد و نجــات 
ــدن  ــم آم ــد از فراه ــت: بع ــان گف ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه جمعی
ــه جســتجو در  ــز شــروع ب ــا بالگــرد نی ــم تجســس ب شــرایط جــوی تی
منطقــه کــرد که موفــق بــه یافتــن وی نشــد. وی افــزود: عملیات جســتن 
کوهنــورد مشــهدی حــدود یــک هفتــه بعــد از فرونشســتن برف بــه دلیل 
شــرایط نامســاعد جــوی در منطقــه متوقــف شــد.  حیــدری پــور گفــت: 
ســرانجام بعــد از جســتجوهای مکــرر یــک گــروه کوهنــورد در یکــی از 
ــا ایــن جســد کوهنــورد مشــهدی  دره هــای ســخت گــذر کــوه هــزار ب
ــی  ــع از متاش ــرف مان ــود ب ــه وج ــن ک ــان ای ــا بی ــرد. وی ب ــورد ک برخ
ــقوط  ــی از س ــواهد حاک ــزود: ش ــود اف ــده ب ــورد ش ــد کوهن ــدن جس ش

کوهنــورد  ایــن  گــردن  و  دارد  وی 
ــات  ــط حیوان ــاد توس ــال زی ــه احتم ب
وحشــی زخمــی شــده بــود. وی بیــان 
کــرد: جســد ایــن کوهنــورد بــه 
ــل  ــت و تحوی ــال یاف ــوه انتق ــن ک پایی
مقامــات قضایــی شــد.  حیــدری پــور 
از کوهنــوردان خواســت کوهنــوردی را 

ورزشــی دســت جمعــی بداننــد و تــک نفــره اقــدام بــه صعــود نکننــد.  
وی تاکیــد کــرد: کوهنــوردان بایــد تجهیــزات نمایــش مــکان و موقعیــت 
و ســایر امکانــات مــورد نیــاز را بــه همــراه داشــته باشــند. وی بــا بیــان 
ایــن کــه برخــی کوهنــوردان در پــی یافتــن مســیر جدیــد در کــوه هــا 
هســتند گفــت: اعــام مســیر عبــور به ســایر گــروه توســط کوهنــوردان 
الزامــی اســت.  ایــن کوهنــورد 2۸ آذر ســال 94 در ارتفاعــات کــوه هــزار 
رایــن مفقــود شــده بــود. جســد محمــد عباســی  نــژاد کوهنورد مشــهدی 
کــه 25 آذر ســال گذشــته بــه قصــد صعــود کــوه هــزار بــه بخــش رایــن 
از توابــع شهرســتان کرمــان ســفر کــرده بــود پــس از شــش مــاه پیــدا و 
تحویــل مراجــع قانونــی شــد. هیــات کوهنــوردی کرمــان ســاعت 20 روز 
شــنبه 2۸ آذر ســال 94 مفقــود شــدن ایــن کوهنــورد را بــه تیــم امــداد 
کوهســتان جمعیــت هــال احمــر رایــن گــزارش داد. هــزار نــام کوهی در 
جنــوب بخــش رایــن از توابــع شهرســتان کرمــان و بلندتریــن قلــه ایــن 

اســتان بــا ارتفــاع چهــار هــزار و 501 متــر مربــع اســت.
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هیــات ایتالیایــی بــه منظــور بررســی بافــت تاریخــی و فرســوده شــهر 
ــازار  ــی، از ب ــت تاریخ ــی باف ــرح تفصیل ــه ط ــتای تهی ــان در راس کرم
ــام  ــجد ام ــام، مس ــیخ االس ــام ش ــا، حم ــت ماله ــودال خش ــم، گ قدی
خمینــی )ره(، کاروانســرای کــوزه گــران، مســجد و حمــام گنجعلیخــان 

ــد.  ــد کردن ــان بازدی ــازار مســگرهای کرم و ب
ــه  ــان ب ــت: کرم ــور گف ــی کش ــراث فرهنگ ــای می ــگاه ه ــرکل پای مدی
دلیــل وجــود آثــار ثبــت جهانــی شــده در شــمار اســتان هــای برتــر 
کشــور اســت. فرهــاد عزیــزی افــزود: داشــتن ســه اثــر ثبــت جهانــی 
ــد. وی  ــی باش ــا ارزش ــار ب ــد معی ــی توان ــتان م ــر اس ــرای ه ــده ب ش
گفــت: چندیــن پایــگاه ملــی در کرمــان وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا 
ــازه  ــک ب ــش در ی ــه فعالیت ــت ک ــان اس ــی کرم ــت تاریخ ــگاه باف پای

ــد.  ــف ش ــی متوق زمان

وی یکــی از اهــداف ســفر بــه کرمــان را راه انــدازی مجــدد پایــگاه بافت 
تاریخــی ایــن شــهر عنــوان کــرد. عزیــزی ادامــه داد: هــدف بعــدی مــا 
راه انــدازی پایــگاه بافــت تاریخــی جیرفــت اســت کــه راه انــدازی ایــن 
پایــگاه نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. وی بــا اشــاره بــه آثــار 
تاریخــی منحصــر بــه فــرد و محوطــه هــای ارزشــمند باســتان شناســی 
در جیرفــت اظهــار کــرد: یکــی از برنامــه هــای ویــژه کاری مــا در امــور 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــا و اداره کل می پایگاهه
ــت  ــگاه جیرف ــدازی پای ــر روی راه ان ــه ب ــن اســت ک ــان ای اســتان کرم
متمرکــز شــویم. اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان بیــش از هفــت هــزار 
اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد 700 اثــر ثبــت ملــی و ســه اثــر 
ارگ تاریخــی بــم، بــاغ شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 

ثبــت جهانــی هســتند.

محمــد حیــدری پــور گفــت: شــش 
ــد  ــودی محم ــر مفق ــل خب ــاه قب م
ــهدی  ــورد مش ــژاد کوهن ــی  ن عباس
در ارتفاعــات هــزار بــه هــال احمــر 
اســتان کرمــان اعــام شــد.  وی بــا 
بیــان ایــن کــه اطاعــات در مــورد 
ــود  ــص ب ــیار ناق ــوارد بس ــایر م ــیر و س ــه مس ــورد در زمین ــن کوهن ای
گفــت: کوهنــوردان بافاصلــه بعــد از اعــام مفقــودی شــروع به تجســس 
کردنــد.  وی بــه وضعیــت جــوی نامناســب در آن زمان بــرای پــرواز بالگرد 
بــر فــراز ارتفاعــات هــزار اشــاره کــرد و افــزود: ســگ هــای تجســس در 
مرحلــه بعــد وارد عمــل شــدند امــا بــارش بــرف مانــع از ردیابــی بــوی 
کوهنــورد بــرای ســگ هــا مــی شــد. سرپرســت معاونــت امــداد و نجــات 
ــدن  ــم آم ــد از فراه ــت: بع ــان گف ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه جمعی
ــه جســتجو در  ــز شــروع ب ــا بالگــرد نی ــم تجســس ب شــرایط جــوی تی
منطقــه کــرد که موفــق بــه یافتــن وی نشــد. وی افــزود: عملیات جســتن 
کوهنــورد مشــهدی حــدود یــک هفتــه بعــد از فرونشســتن برف بــه دلیل 
شــرایط نامســاعد جــوی در منطقــه متوقــف شــد.  حیــدری پــور گفــت: 
ســرانجام بعــد از جســتجوهای مکــرر یــک گــروه کوهنــورد در یکــی از 
ــا ایــن جســد کوهنــورد مشــهدی  دره هــای ســخت گــذر کــوه هــزار ب
ــی  ــع از متاش ــرف مان ــود ب ــه وج ــن ک ــان ای ــا بی ــرد. وی ب ــورد ک برخ
ــقوط  ــی از س ــواهد حاک ــزود: ش ــود اف ــده ب ــورد ش ــد کوهن ــدن جس ش

کوهنــورد  ایــن  گــردن  و  دارد  وی 
ــات  ــط حیوان ــاد توس ــال زی ــه احتم ب
وحشــی زخمــی شــده بــود. وی بیــان 
کــرد: جســد ایــن کوهنــورد بــه 
ــل  ــت و تحوی ــال یاف ــوه انتق ــن ک پایی
مقامــات قضایــی شــد.  حیــدری پــور 
از کوهنــوردان خواســت کوهنــوردی را 

ورزشــی دســت جمعــی بداننــد و تــک نفــره اقــدام بــه صعــود نکننــد.  
وی تاکیــد کــرد: کوهنــوردان بایــد تجهیــزات نمایــش مــکان و موقعیــت 
و ســایر امکانــات مــورد نیــاز را بــه همــراه داشــته باشــند. وی بــا بیــان 
ایــن کــه برخــی کوهنــوردان در پــی یافتــن مســیر جدیــد در کــوه هــا 
هســتند گفــت: اعــام مســیر عبــور به ســایر گــروه توســط کوهنــوردان 
الزامــی اســت.  ایــن کوهنــورد 2۸ آذر ســال 94 در ارتفاعــات کــوه هــزار 
رایــن مفقــود شــده بــود. جســد محمــد عباســی  نــژاد کوهنورد مشــهدی 
کــه 25 آذر ســال گذشــته بــه قصــد صعــود کــوه هــزار بــه بخــش رایــن 
از توابــع شهرســتان کرمــان ســفر کــرده بــود پــس از شــش مــاه پیــدا و 
تحویــل مراجــع قانونــی شــد. هیــات کوهنــوردی کرمــان ســاعت 20 روز 
شــنبه 2۸ آذر ســال 94 مفقــود شــدن ایــن کوهنــورد را بــه تیــم امــداد 
کوهســتان جمعیــت هــال احمــر رایــن گــزارش داد. هــزار نــام کوهی در 
جنــوب بخــش رایــن از توابــع شهرســتان کرمــان و بلندتریــن قلــه ایــن 

اســتان بــا ارتفــاع چهــار هــزار و 501 متــر مربــع اســت.

بازدید هیات ایتالیایی 
از بافت تاریخی کرمان
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هیــات ایتالیایــی بــه منظــور بررســی بافــت تاریخــی و فرســوده شــهر 
ــازار  ــی، از ب ــت تاریخ ــی باف ــرح تفصیل ــه ط ــتای تهی ــان در راس کرم
ــام  ــجد ام ــام، مس ــیخ االس ــام ش ــا، حم ــت ماله ــودال خش ــم، گ قدی
خمینــی )ره(، کاروانســرای کــوزه گــران، مســجد و حمــام گنجعلیخــان 

ــد.  ــد کردن ــان بازدی ــازار مســگرهای کرم و ب
ــه  ــان ب ــت: کرم ــور گف ــی کش ــراث فرهنگ ــای می ــگاه ه ــرکل پای مدی
دلیــل وجــود آثــار ثبــت جهانــی شــده در شــمار اســتان هــای برتــر 
کشــور اســت. فرهــاد عزیــزی افــزود: داشــتن ســه اثــر ثبــت جهانــی 
ــد. وی  ــی باش ــا ارزش ــار ب ــد معی ــی توان ــتان م ــر اس ــرای ه ــده ب ش
گفــت: چندیــن پایــگاه ملــی در کرمــان وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا 
ــازه  ــک ب ــش در ی ــه فعالیت ــت ک ــان اس ــی کرم ــت تاریخ ــگاه باف پای

ــد.  ــف ش ــی متوق زمان

وی یکــی از اهــداف ســفر بــه کرمــان را راه انــدازی مجــدد پایــگاه بافت 
تاریخــی ایــن شــهر عنــوان کــرد. عزیــزی ادامــه داد: هــدف بعــدی مــا 
راه انــدازی پایــگاه بافــت تاریخــی جیرفــت اســت کــه راه انــدازی ایــن 
پایــگاه نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. وی بــا اشــاره بــه آثــار 
تاریخــی منحصــر بــه فــرد و محوطــه هــای ارزشــمند باســتان شناســی 
در جیرفــت اظهــار کــرد: یکــی از برنامــه هــای ویــژه کاری مــا در امــور 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــا و اداره کل می پایگاهه
ــت  ــگاه جیرف ــدازی پای ــر روی راه ان ــه ب ــن اســت ک ــان ای اســتان کرم
متمرکــز شــویم. اســتان کرمــان بــا 23 شهرســتان بیــش از هفــت هــزار 
اثــر تاریخــی دارد کــه از ایــن تعــداد 700 اثــر ثبــت ملــی و ســه اثــر 
ارگ تاریخــی بــم، بــاغ شــاهزاده ماهــان و روســتای صخــره ای میمنــد 

ثبــت جهانــی هســتند.

محمــد حیــدری پــور گفــت: شــش 
ــد  ــودی محم ــر مفق ــل خب ــاه قب م
ــهدی  ــورد مش ــژاد کوهن ــی  ن عباس
در ارتفاعــات هــزار بــه هــال احمــر 
اســتان کرمــان اعــام شــد.  وی بــا 
بیــان ایــن کــه اطاعــات در مــورد 
ــود  ــص ب ــیار ناق ــوارد بس ــایر م ــیر و س ــه مس ــورد در زمین ــن کوهن ای
گفــت: کوهنــوردان بافاصلــه بعــد از اعــام مفقــودی شــروع به تجســس 
کردنــد.  وی بــه وضعیــت جــوی نامناســب در آن زمان بــرای پــرواز بالگرد 
بــر فــراز ارتفاعــات هــزار اشــاره کــرد و افــزود: ســگ هــای تجســس در 
مرحلــه بعــد وارد عمــل شــدند امــا بــارش بــرف مانــع از ردیابــی بــوی 
کوهنــورد بــرای ســگ هــا مــی شــد. سرپرســت معاونــت امــداد و نجــات 
ــدن  ــم آم ــد از فراه ــت: بع ــان گف ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه جمعی
ــه جســتجو در  ــز شــروع ب ــا بالگــرد نی ــم تجســس ب شــرایط جــوی تی
منطقــه کــرد که موفــق بــه یافتــن وی نشــد. وی افــزود: عملیات جســتن 
کوهنــورد مشــهدی حــدود یــک هفتــه بعــد از فرونشســتن برف بــه دلیل 
شــرایط نامســاعد جــوی در منطقــه متوقــف شــد.  حیــدری پــور گفــت: 
ســرانجام بعــد از جســتجوهای مکــرر یــک گــروه کوهنــورد در یکــی از 
ــا ایــن جســد کوهنــورد مشــهدی  دره هــای ســخت گــذر کــوه هــزار ب
ــی  ــع از متاش ــرف مان ــود ب ــه وج ــن ک ــان ای ــا بی ــرد. وی ب ــورد ک برخ
ــقوط  ــی از س ــواهد حاک ــزود: ش ــود اف ــده ب ــورد ش ــد کوهن ــدن جس ش

کوهنــورد  ایــن  گــردن  و  دارد  وی 
ــات  ــط حیوان ــاد توس ــال زی ــه احتم ب
وحشــی زخمــی شــده بــود. وی بیــان 
کــرد: جســد ایــن کوهنــورد بــه 
ــل  ــت و تحوی ــال یاف ــوه انتق ــن ک پایی
مقامــات قضایــی شــد.  حیــدری پــور 
از کوهنــوردان خواســت کوهنــوردی را 

ورزشــی دســت جمعــی بداننــد و تــک نفــره اقــدام بــه صعــود نکننــد.  
وی تاکیــد کــرد: کوهنــوردان بایــد تجهیــزات نمایــش مــکان و موقعیــت 
و ســایر امکانــات مــورد نیــاز را بــه همــراه داشــته باشــند. وی بــا بیــان 
ایــن کــه برخــی کوهنــوردان در پــی یافتــن مســیر جدیــد در کــوه هــا 
هســتند گفــت: اعــام مســیر عبــور به ســایر گــروه توســط کوهنــوردان 
الزامــی اســت.  ایــن کوهنــورد 2۸ آذر ســال 94 در ارتفاعــات کــوه هــزار 
رایــن مفقــود شــده بــود. جســد محمــد عباســی  نــژاد کوهنورد مشــهدی 
کــه 25 آذر ســال گذشــته بــه قصــد صعــود کــوه هــزار بــه بخــش رایــن 
از توابــع شهرســتان کرمــان ســفر کــرده بــود پــس از شــش مــاه پیــدا و 
تحویــل مراجــع قانونــی شــد. هیــات کوهنــوردی کرمــان ســاعت 20 روز 
شــنبه 2۸ آذر ســال 94 مفقــود شــدن ایــن کوهنــورد را بــه تیــم امــداد 
کوهســتان جمعیــت هــال احمــر رایــن گــزارش داد. هــزار نــام کوهی در 
جنــوب بخــش رایــن از توابــع شهرســتان کرمــان و بلندتریــن قلــه ایــن 

اســتان بــا ارتفــاع چهــار هــزار و 501 متــر مربــع اســت.

بازدید هیات ایتالیایی 
از بافت تاریخی کرمان

کشف جسد کوهنورد 

 پس از شش ماه
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محمــد حیــدری  پــور گفــت: سرپرســت معاونــت امــداد و نجــات هــال 
ــا اشــاره گــم شــدن ســه گردشــگر اســپانیایی  احمــر اســتان کرمــان ب
در کلــوت هــای شــهداد گفــت: امدادگــران پــس از چهــار ســاعت جســت 
 و جــو، موفــق بــه یافتــن و نجــات ایــن گردشــگران شــدند. وی دو تیــم 
گردشــگری کشــور اســپانیا در منطقــه کویــری کلــوت هــای شــهداد در 
حــال گــردش بودنــد کــه یکــی از ایــن تیــم هــا شــامل ســه گردشــگر 
ــار  ــد. وی اظه ــی مان ــا م ــر ج ــم دیگ ــودرو از تی ــی خ ــل واژگون ــه دلی ب
کــرد: گردشــگران اســپانیایی گــم شــده در کلــوت های شــهداد بــه دلیل 
وارد نبــودن بــه کارکــرد جــی. پــی . اس موفــق بــه اعــام موقعیــت خــود 
بــه تیــم امــداد و نجــات نشــدند. وی گفــت: تیــم امــداد و نجــات هــال 
ــق  ــو در عم ــت  و ج ــاعت جس ــار س ــس از چه ــان پ ــتان کرم ــر اس احم
3۸ کیلومتــری کویــر موفــق بــه نجــات ایــن ســه گردشــگر اســپانیایی 
شــد. وی تصریــح کــرد: پــس از تمــاس تلفنــی از مرکــز کنتــرل عملیــات 
ــان در  ــتان کرم ــر اس ــال احم ــت ه ــا جمعی ــات ب ــداد و نج ــازمان ام س
ــت  و  ــات جس ــه عملی ــگر، بافاصل ــه گردش ــن س ــدن ای ــم ش ــه گ زمین
جــو و نجــات بــا اعــزام ســه تیــم عملیاتــی و 9 امدادگــر در کلــوت  هــای 

شــهداد آغــاز شــد. وی 
ــاره  ــا اش ــن ب همچنی
ــودرو  ــی خ ــه واژگون ب
ــگر  ــروه گردش ــن گ ای
ــوت  ــپانیایی در کل اس

ــه  هــا افــزود: مصدومــان ایــن حادث
ــه  ــس از ارائ ــدا و پ ــهداد پی ــای ش ــوت  ه ــری کل ــق 3۸ کیلومت در عم
خدمــات امــدادی، یــک نفــر از آنهــا بــه مرکــز درمانــی منتقــل شــد. وی 
از وضعیــت مناســب آســیب  دیــدگان ایــن حادثــه خبــر داد و خاطرنشــان 
کــرد: گردشــگران اســپانیایی حادثــه  دیــده در کلــوت هــای شــهداد در 
مهمانســرای جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان اســکان داده شــدند 
ــا  ــهداد ب ــای ش ــوت  ه ــتند. کل ــان بازگش ــه کشورش ــرداد ب ــم خ و پنج
فاصلــه 100 کیلومتــری از شــهر کرمــان و 40 کیلومتــری از شــهر شــهداد 
منطقــه  ای کویــری محســوب مــی  شــوند. ایــن منطقــه در بیــن زمیــن 
شناســان بــه یکــی از قطــب  هــای گرمایــی زمیــن معــروف اســت. بخــش 

ــا کرمــان 95 کیلومتــر فاصلــه دارد. شــهداد ت

ــار  ــره آبف ــات مدی ــس هی ــیدی رئی ــی رش ــدس عل مهن
ــات و  ــای تاسیس ــرکت ه ــای ش ــا اعض ــدار ب ــان در دی کرم
ــت:  ــش گف ــل اتری ــت کرت ــی ایال ــوزه آب ــای ح ــاوری ه فن
ایــن اســتان در زمینــه تامیــن آب در برخــی مناطــق 
ــن  ــت. وی همچنی ــدد اس ــکات متع ــار مش ــتایی دچ روس
ــه  ــن آب دو منطق ــکات تامی ــائل و مش ــدار مس ــن دی در ای
رفســنجان و سرآســیاب را بــه عنــوان نمونــه مطــرح کــرد. 
ــت کرتــل اتریــش نیــز  ــی ایال نماینــدگان شــرکت هــای آب
ــرکت  ــل ش ــیابیان مدیرعام ــر افراس ــراه دکت ــه هم ــه ب ک
ــور  ــت حض ــن نشس ــارس در ای ــازند آب پ ــی س ــن الملل بی
داشــتند، خواســتار بازدیــد از مناطــق مــورد نظــر در اســتان 
ــت  ــن نشس ــدند. در ای ــن آب ش ــور تامی ــه منظ ــان ب ــد از کرم ــن بازدی ــی ضم ــت اتریش ــدگان هیئ ــد نماین ــرر ش مق

نجات سه گردشگر اسپانیایی 
مفقود شده در کلوت  های 

شهداد

همکاری شرکت های اتریشی با آبفار کرمان

ــرای پیداکــردن ســفره هــای آب  منطقــه سرآســیاب و رفســنجان، ب
زیرزمینــی و تامیــن آب برخــی مناطــق اســتان کرمــان بررســی هــای 
ــرکت  ــرات ش ــه نظ ــد نقط ــرار ش ــن ق ــد. همچنی ــام دهن الزم را انج
هــای تخصصــی آب اتریشــی جمــع بنــدی و در اختیــار شــرکت آبفــار 
اســتان کرمــان قــرار گیــرد. در ایــن دیــدار همچنیــن موضــوع تغذیــه 

 
ــدگان ــص نماین ــه تخص ــی ک ــای آب زیرزمین ــفره ه ــی س مصنوع

ــد. ــرح ش ــز مط ــت نی ــی اس ــت اتریش هیئ
ــش و  ــن اتری ــت کرنت ــگری ایال ــگ و گردش ــاد، فرهن ــر اقتص وزی
هیــات همــراه روز گذشــته بــه منظــور نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی 
ــتی،  ــی نشس ــی ط ــات اتریش ــدند.  هی ــان ش ــتان وارد کرم ــن اس ای

ــد. ــریح کردن ــان را تش ــه کرم ــود را ب ــفر خ ــتاوردهای س دس
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رییــس جهــاد دانشــگاهی اســتان و مدیــر طــرح آمایــش اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون 1200 نقشــه »جــی. آی. اس« توســط گــروه 
ــن  ــه منظــور تدوی ــان ب مربوطــه در جهاددانشــگاهی اســتان کرم
ــت.  ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی ــتان کرم ــش اس ــند آمای س
ــی  ــای تخصص ــاز پانل ه ــدس در آغ ــاب مق ــا کامی ــر رض دکت
ــگاهی  ــتان در جهاددانش ــش اس ــرح آمای ــعه ط ــران های توس پیش
کرمــان اظهــار کــرد: قریــب بــه یــک ســال اســت مطالعــات طــرح 

ــط  ــرزمینی توس ــش س آمای
جهاددانشــگاهی آغــاز شــده 
و بخــش اعظــم مطالعــات 
ــر  ــه ب ــام ک ــل اول انج فص
ایــن اســاس اهــداف توســعه 

اســتان و پیشــران ها تعییــن 
ایــن  برگــزاری  و  می شــود 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــا بررس پنل ه

ــت.  ــیع اس ــه وس ــک مطالع ی
ــتان  ــش اس ــرح آمای ــر ط مدی
کرمــان افــزود: یــک گــروه 
ــرای جمــع آوری  اطاع رســانی ب
ــتگاه های  ــار دس ــات و آم اطاع
اجرایــی تشــکیل داده ایــم و 
ــن  ــه ای ــاده ک ــاق افت ــر اتف کمت
ــن  ــه ای ــات را ب ــم از اطاع حج
شــکل تحلیــل و در ایــن وســعت 
باشــد.  کار شــده  اســتان  در 

ــه  ــون 1200 نقش ــن تاکن ــرد: همچنی ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
ــتان  ــگاهی اس ــه در جهاددانش ــروه مربوط ــط گ ــی آی اس توس ج

ــت. ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی کرم
ــروه  ــر گ ــی و مدی ــات علم ــو هی ــی عض ــین منت ــر حس دکت
ــا  ــن نشســت ب ــوم انســانی جهاددانشــگاهی در ای پژوهشــگاه عل
ــود،  ــام می ش ــش انج ــات در دو بخ ــه مطالع ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــه  ــی، در زمین ــند آمایش ــن س ــش اول تدوی ــرد: در بخ ــار ک اظه
تحلیــل وضــع موجــود و شناســایی عوامــل مختلــف و در بخــش 
ــناریوهای  ــن س ــم انداز و تعیی ــن چش ــش تعیی ــرح آمای دوم ط

ــد.  ــد ش ــتان کار خواه ــعه اس توس
ــی  ــرای طراح ــه ب ــدی ک ــته رون ــای گذش ــزود: در آمایش ه وی اف
ــر اســاس بررســی  ــزی صــورت می گرفــت، ب آمایش هــا و برنامه ری
ــتراتژی ها  ــداف و اس ــی اه ــای محیط ــود و تحلیل ه ــع موج وض
ــد.  ــی دی ــزی را نم ــول برنامه ری ــات ط ــه اتفاق ــد ک ــن می ش تعیی
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــد برنامه ری ــرد: در روش جدی ــح ک ــی تصری منت
ــناریوهای  ــا، س ــاس تحلیل ه ــات براس ــاالت و اتفاق ــناریو، احتم س
مختلــف ریختــه می شــود 
بــرای  بهتریــن ســناریو  و 
عملیاتــی  برنامــه  تهیــه 
طراحــی  حوزه هــای  در 
می شــود.  انتخــاب  شــده 
ــر  ــی و مدی ــات علم ــو هی عض
علــوم  پژوهشــگاه  گــروه 
ــان  ــگاهی بی ــانی جهاددانش انس
کــرد: در حــوزه برنامه ریــزی 
ــدا از  ــل را ج ــم عوام نمی توانی
هــم ببینیــم و بایــد همــه مــوارد 

را در نظــر بگیریــم.
و  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
ــتان  ــش اس ــند آمای ــر س مدی
کرمــان گفــت: در مرحلــه ای 
هســتیم کــه می توانیــم وارد 
ــش  ــند آمای ــی س سناریونویس
ــعه  ــران های توس ــاس پیش براس
ــی  ــای تخصص ــل ه ــدس در پان ــاب مق ــا کامی ــر رض ــویم. دکت بش
اولویت هــای  و  ســاختار  زمینــه  )در  توســعه  پیشــران های 
تولیــد- صنعــت و معــدن( طــرح آمایــش اســتان کرمــان در محــل 
جهــاد دانشــگاهی اظهــار کــرد: تاکنــون بخــش اعظــم وضعیــت 
موجــود اســتان مشــخص و مطالعــه عمیــق و گســترده ای دربــاره 
بــه روزرســانی مطالعــات حوزه هــای مختلــف جمعیــت، اقتصــاد و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــره ص غی
وی افــزود: از دل مطالعــات، بحــث اهــداف و پیشــران های توســعه 
جلــو رفتــه و تاکنــون گــروه آمــار و اطاعــات جهــاد دانشــگاهی 

حجــم عظیمــی از اطاعــات اســتان را جمــع آوری کــرده اســت. 
ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــرد: در مرحل ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
براســاس  آمایــش  ســند  سناریونویســی  وارد  می توانیــم 

شــویم.  توســعه  پیشــران های 
حســن اشــکوری مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه صنعــت و معــدن بخــش برجســته و مهمــی در اســتان 
کرمــان اســت، گفــت: پیشــران ها بــه توســعه جهــش می دهنــد و 
می تواننــد در فرصت هــا و قابلیت هــای اســتان در بخش هــای 
ــه آن را  ــت ک ــی اس ــر پنهان ــند و ام ــته باش ــود داش ــف وج مختل

ــم.  ــرمایه گذاری می کنی ــد و س ــف، روی آن تاکی کش
ــال  ــه در ح ــه پهن ــه س ــتان را ب ــر اس ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــم و  ــیم کرده ای ــرده تقس ــرفت نک ــرفته و پیش ــرفت، پیش پیش
ــه  ــه ب ــرد و توج ــاب عملک ــه بازت ــد ک ــر بدهن ــد نظ ــگان بای نخب

ــود. ــد ب ــتان خواه ــه اس ــدام منطق ــران ها در ک ــدام پیش ک
مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان تصریــح کــرد: بنابــر 
ــش  ــابرجام، بخ ــرمایه گذاران در پس ــت س ــن اولوی ــار، دومی اخب
معــدن اســت و کرمــان قطــب معــدن کشــور دیــده شــده و نبایــد 
ــن  ــه ای ــژه ب ــورت وی ــه ص ــاد ب ــت داد و ب ــت را از دس ــن فرص ای

بخــش توجــه کــرد.

تهیه 1200 نقشه »جی.آی.اس« برای تدوین 
سند آمایش سرزمین در استان کرمان
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رییــس جهــاد دانشــگاهی اســتان و مدیــر طــرح آمایــش اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون 1200 نقشــه »جــی. آی. اس« توســط گــروه 
ــن  ــه منظــور تدوی ــان ب مربوطــه در جهاددانشــگاهی اســتان کرم
ــت.  ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی ــتان کرم ــش اس ــند آمای س
ــی  ــای تخصص ــاز پانل ه ــدس در آغ ــاب مق ــا کامی ــر رض دکت
ــگاهی  ــتان در جهاددانش ــش اس ــرح آمای ــعه ط ــران های توس پیش
کرمــان اظهــار کــرد: قریــب بــه یــک ســال اســت مطالعــات طــرح 

ــط  ــرزمینی توس ــش س آمای
جهاددانشــگاهی آغــاز شــده 
و بخــش اعظــم مطالعــات 
ــر  ــه ب ــام ک ــل اول انج فص
ایــن اســاس اهــداف توســعه 

اســتان و پیشــران ها تعییــن 
ایــن  برگــزاری  و  می شــود 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــا بررس پنل ه

ــت.  ــیع اس ــه وس ــک مطالع ی
ــتان  ــش اس ــرح آمای ــر ط مدی
کرمــان افــزود: یــک گــروه 
ــرای جمــع آوری  اطاع رســانی ب
ــتگاه های  ــار دس ــات و آم اطاع
اجرایــی تشــکیل داده ایــم و 
ــن  ــه ای ــاده ک ــاق افت ــر اتف کمت
ــن  ــه ای ــات را ب ــم از اطاع حج
شــکل تحلیــل و در ایــن وســعت 
باشــد.  کار شــده  اســتان  در 

ــه  ــون 1200 نقش ــن تاکن ــرد: همچنی ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
ــتان  ــگاهی اس ــه در جهاددانش ــروه مربوط ــط گ ــی آی اس توس ج

ــت. ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی کرم
ــروه  ــر گ ــی و مدی ــات علم ــو هی ــی عض ــین منت ــر حس دکت
ــا  ــن نشســت ب ــوم انســانی جهاددانشــگاهی در ای پژوهشــگاه عل
ــود،  ــام می ش ــش انج ــات در دو بخ ــه مطالع ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــه  ــی، در زمین ــند آمایش ــن س ــش اول تدوی ــرد: در بخ ــار ک اظه
تحلیــل وضــع موجــود و شناســایی عوامــل مختلــف و در بخــش 
ــناریوهای  ــن س ــم انداز و تعیی ــن چش ــش تعیی ــرح آمای دوم ط

ــد.  ــد ش ــتان کار خواه ــعه اس توس
ــی  ــرای طراح ــه ب ــدی ک ــته رون ــای گذش ــزود: در آمایش ه وی اف
ــر اســاس بررســی  ــزی صــورت می گرفــت، ب آمایش هــا و برنامه ری
ــتراتژی ها  ــداف و اس ــی اه ــای محیط ــود و تحلیل ه ــع موج وض
ــد.  ــی دی ــزی را نم ــول برنامه ری ــات ط ــه اتفاق ــد ک ــن می ش تعیی
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــد برنامه ری ــرد: در روش جدی ــح ک ــی تصری منت
ــناریوهای  ــا، س ــاس تحلیل ه ــات براس ــاالت و اتفاق ــناریو، احتم س
مختلــف ریختــه می شــود 
بــرای  بهتریــن ســناریو  و 
عملیاتــی  برنامــه  تهیــه 
طراحــی  حوزه هــای  در 
می شــود.  انتخــاب  شــده 
ــر  ــی و مدی ــات علم ــو هی عض
علــوم  پژوهشــگاه  گــروه 
ــان  ــگاهی بی ــانی جهاددانش انس
کــرد: در حــوزه برنامه ریــزی 
ــدا از  ــل را ج ــم عوام نمی توانی
هــم ببینیــم و بایــد همــه مــوارد 

را در نظــر بگیریــم.
و  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
ــتان  ــش اس ــند آمای ــر س مدی
کرمــان گفــت: در مرحلــه ای 
هســتیم کــه می توانیــم وارد 
ــش  ــند آمای ــی س سناریونویس
ــعه  ــران های توس ــاس پیش براس
ــی  ــای تخصص ــل ه ــدس در پان ــاب مق ــا کامی ــر رض ــویم. دکت بش
اولویت هــای  و  ســاختار  زمینــه  )در  توســعه  پیشــران های 
تولیــد- صنعــت و معــدن( طــرح آمایــش اســتان کرمــان در محــل 
جهــاد دانشــگاهی اظهــار کــرد: تاکنــون بخــش اعظــم وضعیــت 
موجــود اســتان مشــخص و مطالعــه عمیــق و گســترده ای دربــاره 
بــه روزرســانی مطالعــات حوزه هــای مختلــف جمعیــت، اقتصــاد و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــره ص غی
وی افــزود: از دل مطالعــات، بحــث اهــداف و پیشــران های توســعه 
جلــو رفتــه و تاکنــون گــروه آمــار و اطاعــات جهــاد دانشــگاهی 

حجــم عظیمــی از اطاعــات اســتان را جمــع آوری کــرده اســت. 
ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــرد: در مرحل ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
براســاس  آمایــش  ســند  سناریونویســی  وارد  می توانیــم 

شــویم.  توســعه  پیشــران های 
حســن اشــکوری مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه صنعــت و معــدن بخــش برجســته و مهمــی در اســتان 
کرمــان اســت، گفــت: پیشــران ها بــه توســعه جهــش می دهنــد و 
می تواننــد در فرصت هــا و قابلیت هــای اســتان در بخش هــای 
ــه آن را  ــت ک ــی اس ــر پنهان ــند و ام ــته باش ــود داش ــف وج مختل

ــم.  ــرمایه گذاری می کنی ــد و س ــف، روی آن تاکی کش
ــال  ــه در ح ــه پهن ــه س ــتان را ب ــر اس ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــم و  ــیم کرده ای ــرده تقس ــرفت نک ــرفته و پیش ــرفت، پیش پیش
ــه  ــه ب ــرد و توج ــاب عملک ــه بازت ــد ک ــر بدهن ــد نظ ــگان بای نخب

ــود. ــد ب ــتان خواه ــه اس ــدام منطق ــران ها در ک ــدام پیش ک
مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان تصریــح کــرد: بنابــر 
ــش  ــابرجام، بخ ــرمایه گذاران در پس ــت س ــن اولوی ــار، دومی اخب
معــدن اســت و کرمــان قطــب معــدن کشــور دیــده شــده و نبایــد 
ــن  ــه ای ــژه ب ــورت وی ــه ص ــاد ب ــت داد و ب ــت را از دس ــن فرص ای

بخــش توجــه کــرد.

تهیه 1200 نقشه »جی.آی.اس« برای تدوین 
سند آمایش سرزمین در استان کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رییــس جهــاد دانشــگاهی اســتان و مدیــر طــرح آمایــش اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون 1200 نقشــه »جــی. آی. اس« توســط گــروه 
ــن  ــه منظــور تدوی ــان ب مربوطــه در جهاددانشــگاهی اســتان کرم
ــت.  ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی ــتان کرم ــش اس ــند آمای س
ــی  ــای تخصص ــاز پانل ه ــدس در آغ ــاب مق ــا کامی ــر رض دکت
ــگاهی  ــتان در جهاددانش ــش اس ــرح آمای ــعه ط ــران های توس پیش
کرمــان اظهــار کــرد: قریــب بــه یــک ســال اســت مطالعــات طــرح 

ــط  ــرزمینی توس ــش س آمای
جهاددانشــگاهی آغــاز شــده 
و بخــش اعظــم مطالعــات 
ــر  ــه ب ــام ک ــل اول انج فص
ایــن اســاس اهــداف توســعه 

اســتان و پیشــران ها تعییــن 
ایــن  برگــزاری  و  می شــود 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــا بررس پنل ه

ــت.  ــیع اس ــه وس ــک مطالع ی
ــتان  ــش اس ــرح آمای ــر ط مدی
کرمــان افــزود: یــک گــروه 
ــرای جمــع آوری  اطاع رســانی ب
ــتگاه های  ــار دس ــات و آم اطاع
اجرایــی تشــکیل داده ایــم و 
ــن  ــه ای ــاده ک ــاق افت ــر اتف کمت
ــن  ــه ای ــات را ب ــم از اطاع حج
شــکل تحلیــل و در ایــن وســعت 
باشــد.  کار شــده  اســتان  در 

ــه  ــون 1200 نقش ــن تاکن ــرد: همچنی ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
ــتان  ــگاهی اس ــه در جهاددانش ــروه مربوط ــط گ ــی آی اس توس ج

ــت. ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی کرم
ــروه  ــر گ ــی و مدی ــات علم ــو هی ــی عض ــین منت ــر حس دکت
ــا  ــن نشســت ب ــوم انســانی جهاددانشــگاهی در ای پژوهشــگاه عل
ــود،  ــام می ش ــش انج ــات در دو بخ ــه مطالع ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــه  ــی، در زمین ــند آمایش ــن س ــش اول تدوی ــرد: در بخ ــار ک اظه
تحلیــل وضــع موجــود و شناســایی عوامــل مختلــف و در بخــش 
ــناریوهای  ــن س ــم انداز و تعیی ــن چش ــش تعیی ــرح آمای دوم ط

ــد.  ــد ش ــتان کار خواه ــعه اس توس
ــی  ــرای طراح ــه ب ــدی ک ــته رون ــای گذش ــزود: در آمایش ه وی اف
ــر اســاس بررســی  ــزی صــورت می گرفــت، ب آمایش هــا و برنامه ری
ــتراتژی ها  ــداف و اس ــی اه ــای محیط ــود و تحلیل ه ــع موج وض
ــد.  ــی دی ــزی را نم ــول برنامه ری ــات ط ــه اتفاق ــد ک ــن می ش تعیی
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــد برنامه ری ــرد: در روش جدی ــح ک ــی تصری منت
ــناریوهای  ــا، س ــاس تحلیل ه ــات براس ــاالت و اتفاق ــناریو، احتم س
مختلــف ریختــه می شــود 
بــرای  بهتریــن ســناریو  و 
عملیاتــی  برنامــه  تهیــه 
طراحــی  حوزه هــای  در 
می شــود.  انتخــاب  شــده 
ــر  ــی و مدی ــات علم ــو هی عض
علــوم  پژوهشــگاه  گــروه 
ــان  ــگاهی بی ــانی جهاددانش انس
کــرد: در حــوزه برنامه ریــزی 
ــدا از  ــل را ج ــم عوام نمی توانی
هــم ببینیــم و بایــد همــه مــوارد 

را در نظــر بگیریــم.
و  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
ــتان  ــش اس ــند آمای ــر س مدی
کرمــان گفــت: در مرحلــه ای 
هســتیم کــه می توانیــم وارد 
ــش  ــند آمای ــی س سناریونویس
ــعه  ــران های توس ــاس پیش براس
ــی  ــای تخصص ــل ه ــدس در پان ــاب مق ــا کامی ــر رض ــویم. دکت بش
اولویت هــای  و  ســاختار  زمینــه  )در  توســعه  پیشــران های 
تولیــد- صنعــت و معــدن( طــرح آمایــش اســتان کرمــان در محــل 
جهــاد دانشــگاهی اظهــار کــرد: تاکنــون بخــش اعظــم وضعیــت 
موجــود اســتان مشــخص و مطالعــه عمیــق و گســترده ای دربــاره 
بــه روزرســانی مطالعــات حوزه هــای مختلــف جمعیــت، اقتصــاد و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــره ص غی
وی افــزود: از دل مطالعــات، بحــث اهــداف و پیشــران های توســعه 
جلــو رفتــه و تاکنــون گــروه آمــار و اطاعــات جهــاد دانشــگاهی 

حجــم عظیمــی از اطاعــات اســتان را جمــع آوری کــرده اســت. 
ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــرد: در مرحل ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
براســاس  آمایــش  ســند  سناریونویســی  وارد  می توانیــم 

شــویم.  توســعه  پیشــران های 
حســن اشــکوری مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه صنعــت و معــدن بخــش برجســته و مهمــی در اســتان 
کرمــان اســت، گفــت: پیشــران ها بــه توســعه جهــش می دهنــد و 
می تواننــد در فرصت هــا و قابلیت هــای اســتان در بخش هــای 
ــه آن را  ــت ک ــی اس ــر پنهان ــند و ام ــته باش ــود داش ــف وج مختل

ــم.  ــرمایه گذاری می کنی ــد و س ــف، روی آن تاکی کش
ــال  ــه در ح ــه پهن ــه س ــتان را ب ــر اس ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــم و  ــیم کرده ای ــرده تقس ــرفت نک ــرفته و پیش ــرفت، پیش پیش
ــه  ــه ب ــرد و توج ــاب عملک ــه بازت ــد ک ــر بدهن ــد نظ ــگان بای نخب

ــود. ــد ب ــتان خواه ــه اس ــدام منطق ــران ها در ک ــدام پیش ک
مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان تصریــح کــرد: بنابــر 
ــش  ــابرجام، بخ ــرمایه گذاران در پس ــت س ــن اولوی ــار، دومی اخب
معــدن اســت و کرمــان قطــب معــدن کشــور دیــده شــده و نبایــد 
ــن  ــه ای ــژه ب ــورت وی ــه ص ــاد ب ــت داد و ب ــت را از دس ــن فرص ای

بخــش توجــه کــرد.

تهیه 1200 نقشه »جی.آی.اس« برای تدوین 
سند آمایش سرزمین در استان کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رییــس جهــاد دانشــگاهی اســتان و مدیــر طــرح آمایــش اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون 1200 نقشــه »جــی. آی. اس« توســط گــروه 
ــن  ــه منظــور تدوی ــان ب مربوطــه در جهاددانشــگاهی اســتان کرم
ــت.  ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی ــتان کرم ــش اس ــند آمای س
ــی  ــای تخصص ــاز پانل ه ــدس در آغ ــاب مق ــا کامی ــر رض دکت
ــگاهی  ــتان در جهاددانش ــش اس ــرح آمای ــعه ط ــران های توس پیش
کرمــان اظهــار کــرد: قریــب بــه یــک ســال اســت مطالعــات طــرح 

ــط  ــرزمینی توس ــش س آمای
جهاددانشــگاهی آغــاز شــده 
و بخــش اعظــم مطالعــات 
ــر  ــه ب ــام ک ــل اول انج فص
ایــن اســاس اهــداف توســعه 

اســتان و پیشــران ها تعییــن 
ایــن  برگــزاری  و  می شــود 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــا بررس پنل ه

ــت.  ــیع اس ــه وس ــک مطالع ی
ــتان  ــش اس ــرح آمای ــر ط مدی
کرمــان افــزود: یــک گــروه 
ــرای جمــع آوری  اطاع رســانی ب
ــتگاه های  ــار دس ــات و آم اطاع
اجرایــی تشــکیل داده ایــم و 
ــن  ــه ای ــاده ک ــاق افت ــر اتف کمت
ــن  ــه ای ــات را ب ــم از اطاع حج
شــکل تحلیــل و در ایــن وســعت 
باشــد.  کار شــده  اســتان  در 

ــه  ــون 1200 نقش ــن تاکن ــرد: همچنی ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
ــتان  ــگاهی اس ــه در جهاددانش ــروه مربوط ــط گ ــی آی اس توس ج

ــت. ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی کرم
ــروه  ــر گ ــی و مدی ــات علم ــو هی ــی عض ــین منت ــر حس دکت
ــا  ــن نشســت ب ــوم انســانی جهاددانشــگاهی در ای پژوهشــگاه عل
ــود،  ــام می ش ــش انج ــات در دو بخ ــه مطالع ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــه  ــی، در زمین ــند آمایش ــن س ــش اول تدوی ــرد: در بخ ــار ک اظه
تحلیــل وضــع موجــود و شناســایی عوامــل مختلــف و در بخــش 
ــناریوهای  ــن س ــم انداز و تعیی ــن چش ــش تعیی ــرح آمای دوم ط

ــد.  ــد ش ــتان کار خواه ــعه اس توس
ــی  ــرای طراح ــه ب ــدی ک ــته رون ــای گذش ــزود: در آمایش ه وی اف
ــر اســاس بررســی  ــزی صــورت می گرفــت، ب آمایش هــا و برنامه ری
ــتراتژی ها  ــداف و اس ــی اه ــای محیط ــود و تحلیل ه ــع موج وض
ــد.  ــی دی ــزی را نم ــول برنامه ری ــات ط ــه اتفاق ــد ک ــن می ش تعیی
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــد برنامه ری ــرد: در روش جدی ــح ک ــی تصری منت
ــناریوهای  ــا، س ــاس تحلیل ه ــات براس ــاالت و اتفاق ــناریو، احتم س
مختلــف ریختــه می شــود 
بــرای  بهتریــن ســناریو  و 
عملیاتــی  برنامــه  تهیــه 
طراحــی  حوزه هــای  در 
می شــود.  انتخــاب  شــده 
ــر  ــی و مدی ــات علم ــو هی عض
علــوم  پژوهشــگاه  گــروه 
ــان  ــگاهی بی ــانی جهاددانش انس
کــرد: در حــوزه برنامه ریــزی 
ــدا از  ــل را ج ــم عوام نمی توانی
هــم ببینیــم و بایــد همــه مــوارد 

را در نظــر بگیریــم.
و  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
ــتان  ــش اس ــند آمای ــر س مدی
کرمــان گفــت: در مرحلــه ای 
هســتیم کــه می توانیــم وارد 
ــش  ــند آمای ــی س سناریونویس
ــعه  ــران های توس ــاس پیش براس
ــی  ــای تخصص ــل ه ــدس در پان ــاب مق ــا کامی ــر رض ــویم. دکت بش
اولویت هــای  و  ســاختار  زمینــه  )در  توســعه  پیشــران های 
تولیــد- صنعــت و معــدن( طــرح آمایــش اســتان کرمــان در محــل 
جهــاد دانشــگاهی اظهــار کــرد: تاکنــون بخــش اعظــم وضعیــت 
موجــود اســتان مشــخص و مطالعــه عمیــق و گســترده ای دربــاره 
بــه روزرســانی مطالعــات حوزه هــای مختلــف جمعیــت، اقتصــاد و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــره ص غی
وی افــزود: از دل مطالعــات، بحــث اهــداف و پیشــران های توســعه 
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ــه  ــه ب ــرد و توج ــاب عملک ــه بازت ــد ک ــر بدهن ــد نظ ــگان بای نخب
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ــم از آغــاز مرمــت  ــی شهرســتان ب ــگاه میــراث جهان ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــین( و  ــم نش ــپ حاک ــین )رم ــم نش ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس و بازس

ــر داد.   ــم خب ــم ب ــتی ورودی ارگ قدی ــت هش مرم
ــم  ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس ــت و بازس ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــیر ت ــن مس ــازی ای ــت: بازس ــم گف ــم ب ــین ارگ قدی نش
اتمــام مــی رســد. وی اظهــار کــرد: نــوروز ســال آینــده گردشــگران ارگ تاریخــی 
بــم مــی تواننــد بعــد از گذشــتن 13 ســال از وقــوع زلزلــه، از بخــش حاکــم نشــین 
ــم  ــه مرمــت هــای بخــش حاکــم نشــین ارگ ب ــم دیــدن کننــد. وی ب ارگ قدیــم ب
اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریــم اهالــی بــم و گردشــگران از فــراز باالتریــن نقطــه 
ارگ، بــاغ شــهر بــم را بــه نظــاره بنشــینند. ابراهیمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
بازســازی و مرمــت هشــتی ورودی اصلــی ارگ قدیــم بــم گفــت: امیدواریــم مرمــت 

ایــن بخــش مهــم از ارگ نیــز امســال به 
پایــان برســد. ارگ بــم، بزرگتریــن بنــای 
خشــت و گلــی جهــان در جریــان زلزلــه 
ــد.  ــیب دی ــد آس ــش از 70 درص ۸2 بی
ــرداری  ــم، آوارب ــه ب چنــدی بعــد از زلزل
و ســپس مرمــت و بازســازی ارگ قدیــم 
ــت  ــه مرم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــاز ش آغ
بازســازی بخــش هــای مختلفــی  و 
ــال  ــی ارگ س ــار پیرامون ــون حص همچ
ــازی  ــید. بازس ــان رس ــه پای ــته ب گذش
موجــب  بــم  قدیــم  ارگ  مرمــت  و 
ــن  ــد از ای ــر، بازدی ــال حاض ــده در ح ش
مجموعــه خشــت و گلــی بــا محدودیــت 
ــت  ــود. مرم ــام ش ــربازخانه انج ــا س و ت
ــت  ــای خش ــن بن ــازی بزرگتری و بازس
ــم  ــای حاک ــش ه ــان در بخ ــی جه و گل
نشــین و عامــه نشــین، همچنــان ادامــه 

دارد.

بازگشایی بخش 
حاکم نشین ارگ بم

 پس از 13 سال

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــم از آغــاز مرمــت  ــی شهرســتان ب ــگاه میــراث جهان ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــین( و  ــم نش ــپ حاک ــین )رم ــم نش ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس و بازس

ــر داد.   ــم خب ــم ب ــتی ورودی ارگ قدی ــت هش مرم
ــم  ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس ــت و بازس ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــیر ت ــن مس ــازی ای ــت: بازس ــم گف ــم ب ــین ارگ قدی نش
اتمــام مــی رســد. وی اظهــار کــرد: نــوروز ســال آینــده گردشــگران ارگ تاریخــی 
بــم مــی تواننــد بعــد از گذشــتن 13 ســال از وقــوع زلزلــه، از بخــش حاکــم نشــین 
ــم  ــه مرمــت هــای بخــش حاکــم نشــین ارگ ب ــم دیــدن کننــد. وی ب ارگ قدیــم ب
اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریــم اهالــی بــم و گردشــگران از فــراز باالتریــن نقطــه 
ارگ، بــاغ شــهر بــم را بــه نظــاره بنشــینند. ابراهیمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
بازســازی و مرمــت هشــتی ورودی اصلــی ارگ قدیــم بــم گفــت: امیدواریــم مرمــت 

ایــن بخــش مهــم از ارگ نیــز امســال به 
پایــان برســد. ارگ بــم، بزرگتریــن بنــای 
خشــت و گلــی جهــان در جریــان زلزلــه 
ــد.  ــیب دی ــد آس ــش از 70 درص ۸2 بی
ــرداری  ــم، آوارب ــه ب چنــدی بعــد از زلزل
و ســپس مرمــت و بازســازی ارگ قدیــم 
ــت  ــه مرم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــاز ش آغ
بازســازی بخــش هــای مختلفــی  و 
ــال  ــی ارگ س ــار پیرامون ــون حص همچ
ــازی  ــید. بازس ــان رس ــه پای ــته ب گذش
موجــب  بــم  قدیــم  ارگ  مرمــت  و 
ــن  ــد از ای ــر، بازدی ــال حاض ــده در ح ش
مجموعــه خشــت و گلــی بــا محدودیــت 
ــت  ــود. مرم ــام ش ــربازخانه انج ــا س و ت
ــت  ــای خش ــن بن ــازی بزرگتری و بازس
ــم  ــای حاک ــش ه ــان در بخ ــی جه و گل
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ــم از آغــاز مرمــت  ــی شهرســتان ب ــگاه میــراث جهان ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــین( و  ــم نش ــپ حاک ــین )رم ــم نش ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس و بازس

ــر داد.   ــم خب ــم ب ــتی ورودی ارگ قدی ــت هش مرم
ــم  ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس ــت و بازس ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــیر ت ــن مس ــازی ای ــت: بازس ــم گف ــم ب ــین ارگ قدی نش
اتمــام مــی رســد. وی اظهــار کــرد: نــوروز ســال آینــده گردشــگران ارگ تاریخــی 
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اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریــم اهالــی بــم و گردشــگران از فــراز باالتریــن نقطــه 
ارگ، بــاغ شــهر بــم را بــه نظــاره بنشــینند. ابراهیمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
بازســازی و مرمــت هشــتی ورودی اصلــی ارگ قدیــم بــم گفــت: امیدواریــم مرمــت 

ایــن بخــش مهــم از ارگ نیــز امســال به 
پایــان برســد. ارگ بــم، بزرگتریــن بنــای 
خشــت و گلــی جهــان در جریــان زلزلــه 
ــد.  ــیب دی ــد آس ــش از 70 درص ۸2 بی
ــرداری  ــم، آوارب ــه ب چنــدی بعــد از زلزل
و ســپس مرمــت و بازســازی ارگ قدیــم 
ــت  ــه مرم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــاز ش آغ
بازســازی بخــش هــای مختلفــی  و 
ــال  ــی ارگ س ــار پیرامون ــون حص همچ
ــازی  ــید. بازس ــان رس ــه پای ــته ب گذش
موجــب  بــم  قدیــم  ارگ  مرمــت  و 
ــن  ــد از ای ــر، بازدی ــال حاض ــده در ح ش
مجموعــه خشــت و گلــی بــا محدودیــت 
ــت  ــود. مرم ــام ش ــربازخانه انج ــا س و ت
ــت  ــای خش ــن بن ــازی بزرگتری و بازس
ــم  ــای حاک ــش ه ــان در بخ ــی جه و گل
نشــین و عامــه نشــین، همچنــان ادامــه 

دارد.

بازگشایی بخش 
حاکم نشین ارگ بم

 پس از 13 سال
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رییــس جهــاد دانشــگاهی اســتان و مدیــر طــرح آمایــش اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون 1200 نقشــه »جــی. آی. اس« توســط گــروه 
ــن  ــه منظــور تدوی ــان ب مربوطــه در جهاددانشــگاهی اســتان کرم
ــت.  ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی ــتان کرم ــش اس ــند آمای س
ــی  ــای تخصص ــاز پانل ه ــدس در آغ ــاب مق ــا کامی ــر رض دکت
ــگاهی  ــتان در جهاددانش ــش اس ــرح آمای ــعه ط ــران های توس پیش
کرمــان اظهــار کــرد: قریــب بــه یــک ســال اســت مطالعــات طــرح 

ــط  ــرزمینی توس ــش س آمای
جهاددانشــگاهی آغــاز شــده 
و بخــش اعظــم مطالعــات 
ــر  ــه ب ــام ک ــل اول انج فص
ایــن اســاس اهــداف توســعه 

اســتان و پیشــران ها تعییــن 
ایــن  برگــزاری  و  می شــود 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــا بررس پنل ه

ــت.  ــیع اس ــه وس ــک مطالع ی
ــتان  ــش اس ــرح آمای ــر ط مدی
کرمــان افــزود: یــک گــروه 
ــرای جمــع آوری  اطاع رســانی ب
ــتگاه های  ــار دس ــات و آم اطاع
اجرایــی تشــکیل داده ایــم و 
ــن  ــه ای ــاده ک ــاق افت ــر اتف کمت
ــن  ــه ای ــات را ب ــم از اطاع حج
شــکل تحلیــل و در ایــن وســعت 
باشــد.  کار شــده  اســتان  در 

ــه  ــون 1200 نقش ــن تاکن ــرد: همچنی ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
ــتان  ــگاهی اس ــه در جهاددانش ــروه مربوط ــط گ ــی آی اس توس ج

ــت. ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی کرم
ــروه  ــر گ ــی و مدی ــات علم ــو هی ــی عض ــین منت ــر حس دکت
ــا  ــن نشســت ب ــوم انســانی جهاددانشــگاهی در ای پژوهشــگاه عل
ــود،  ــام می ش ــش انج ــات در دو بخ ــه مطالع ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــه  ــی، در زمین ــند آمایش ــن س ــش اول تدوی ــرد: در بخ ــار ک اظه
تحلیــل وضــع موجــود و شناســایی عوامــل مختلــف و در بخــش 
ــناریوهای  ــن س ــم انداز و تعیی ــن چش ــش تعیی ــرح آمای دوم ط

ــد.  ــد ش ــتان کار خواه ــعه اس توس
ــی  ــرای طراح ــه ب ــدی ک ــته رون ــای گذش ــزود: در آمایش ه وی اف
ــر اســاس بررســی  ــزی صــورت می گرفــت، ب آمایش هــا و برنامه ری
ــتراتژی ها  ــداف و اس ــی اه ــای محیط ــود و تحلیل ه ــع موج وض
ــد.  ــی دی ــزی را نم ــول برنامه ری ــات ط ــه اتفاق ــد ک ــن می ش تعیی
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــد برنامه ری ــرد: در روش جدی ــح ک ــی تصری منت
ــناریوهای  ــا، س ــاس تحلیل ه ــات براس ــاالت و اتفاق ــناریو، احتم س
مختلــف ریختــه می شــود 
بــرای  بهتریــن ســناریو  و 
عملیاتــی  برنامــه  تهیــه 
طراحــی  حوزه هــای  در 
می شــود.  انتخــاب  شــده 
ــر  ــی و مدی ــات علم ــو هی عض
علــوم  پژوهشــگاه  گــروه 
ــان  ــگاهی بی ــانی جهاددانش انس
کــرد: در حــوزه برنامه ریــزی 
ــدا از  ــل را ج ــم عوام نمی توانی
هــم ببینیــم و بایــد همــه مــوارد 

را در نظــر بگیریــم.
و  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
ــتان  ــش اس ــند آمای ــر س مدی
کرمــان گفــت: در مرحلــه ای 
هســتیم کــه می توانیــم وارد 
ــش  ــند آمای ــی س سناریونویس
ــعه  ــران های توس ــاس پیش براس
ــی  ــای تخصص ــل ه ــدس در پان ــاب مق ــا کامی ــر رض ــویم. دکت بش
اولویت هــای  و  ســاختار  زمینــه  )در  توســعه  پیشــران های 
تولیــد- صنعــت و معــدن( طــرح آمایــش اســتان کرمــان در محــل 
جهــاد دانشــگاهی اظهــار کــرد: تاکنــون بخــش اعظــم وضعیــت 
موجــود اســتان مشــخص و مطالعــه عمیــق و گســترده ای دربــاره 
بــه روزرســانی مطالعــات حوزه هــای مختلــف جمعیــت، اقتصــاد و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــره ص غی
وی افــزود: از دل مطالعــات، بحــث اهــداف و پیشــران های توســعه 
جلــو رفتــه و تاکنــون گــروه آمــار و اطاعــات جهــاد دانشــگاهی 

حجــم عظیمــی از اطاعــات اســتان را جمــع آوری کــرده اســت. 
ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــرد: در مرحل ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
براســاس  آمایــش  ســند  سناریونویســی  وارد  می توانیــم 

شــویم.  توســعه  پیشــران های 
حســن اشــکوری مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه صنعــت و معــدن بخــش برجســته و مهمــی در اســتان 
کرمــان اســت، گفــت: پیشــران ها بــه توســعه جهــش می دهنــد و 
می تواننــد در فرصت هــا و قابلیت هــای اســتان در بخش هــای 
ــه آن را  ــت ک ــی اس ــر پنهان ــند و ام ــته باش ــود داش ــف وج مختل

ــم.  ــرمایه گذاری می کنی ــد و س ــف، روی آن تاکی کش
ــال  ــه در ح ــه پهن ــه س ــتان را ب ــر اس ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــم و  ــیم کرده ای ــرده تقس ــرفت نک ــرفته و پیش ــرفت، پیش پیش
ــه  ــه ب ــرد و توج ــاب عملک ــه بازت ــد ک ــر بدهن ــد نظ ــگان بای نخب

ــود. ــد ب ــتان خواه ــه اس ــدام منطق ــران ها در ک ــدام پیش ک
مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان تصریــح کــرد: بنابــر 
ــش  ــابرجام، بخ ــرمایه گذاران در پس ــت س ــن اولوی ــار، دومی اخب
معــدن اســت و کرمــان قطــب معــدن کشــور دیــده شــده و نبایــد 
ــن  ــه ای ــژه ب ــورت وی ــه ص ــاد ب ــت داد و ب ــت را از دس ــن فرص ای

بخــش توجــه کــرد.

تهیه 1200 نقشه »جی.آی.اس« برای تدوین 
سند آمایش سرزمین در استان کرمان
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رییــس جهــاد دانشــگاهی اســتان و مدیــر طــرح آمایــش اســتان 
کرمــان گفــت: تاکنــون 1200 نقشــه »جــی. آی. اس« توســط گــروه 
ــن  ــه منظــور تدوی ــان ب مربوطــه در جهاددانشــگاهی اســتان کرم
ــت.  ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی ــتان کرم ــش اس ــند آمای س
ــی  ــای تخصص ــاز پانل ه ــدس در آغ ــاب مق ــا کامی ــر رض دکت
ــگاهی  ــتان در جهاددانش ــش اس ــرح آمای ــعه ط ــران های توس پیش
کرمــان اظهــار کــرد: قریــب بــه یــک ســال اســت مطالعــات طــرح 

ــط  ــرزمینی توس ــش س آمای
جهاددانشــگاهی آغــاز شــده 
و بخــش اعظــم مطالعــات 
ــر  ــه ب ــام ک ــل اول انج فص
ایــن اســاس اهــداف توســعه 

اســتان و پیشــران ها تعییــن 
ایــن  برگــزاری  و  می شــود 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــا بررس پنل ه

ــت.  ــیع اس ــه وس ــک مطالع ی
ــتان  ــش اس ــرح آمای ــر ط مدی
کرمــان افــزود: یــک گــروه 
ــرای جمــع آوری  اطاع رســانی ب
ــتگاه های  ــار دس ــات و آم اطاع
اجرایــی تشــکیل داده ایــم و 
ــن  ــه ای ــاده ک ــاق افت ــر اتف کمت
ــن  ــه ای ــات را ب ــم از اطاع حج
شــکل تحلیــل و در ایــن وســعت 
باشــد.  کار شــده  اســتان  در 

ــه  ــون 1200 نقش ــن تاکن ــرد: همچنی ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
ــتان  ــگاهی اس ــه در جهاددانش ــروه مربوط ــط گ ــی آی اس توس ج

ــت. ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــان تهی کرم
ــروه  ــر گ ــی و مدی ــات علم ــو هی ــی عض ــین منت ــر حس دکت
ــا  ــن نشســت ب ــوم انســانی جهاددانشــگاهی در ای پژوهشــگاه عل
ــود،  ــام می ش ــش انج ــات در دو بخ ــه مطالع ــن ک ــه ای ــاره ب اش
ــه  ــی، در زمین ــند آمایش ــن س ــش اول تدوی ــرد: در بخ ــار ک اظه
تحلیــل وضــع موجــود و شناســایی عوامــل مختلــف و در بخــش 
ــناریوهای  ــن س ــم انداز و تعیی ــن چش ــش تعیی ــرح آمای دوم ط

ــد.  ــد ش ــتان کار خواه ــعه اس توس
ــی  ــرای طراح ــه ب ــدی ک ــته رون ــای گذش ــزود: در آمایش ه وی اف
ــر اســاس بررســی  ــزی صــورت می گرفــت، ب آمایش هــا و برنامه ری
ــتراتژی ها  ــداف و اس ــی اه ــای محیط ــود و تحلیل ه ــع موج وض
ــد.  ــی دی ــزی را نم ــول برنامه ری ــات ط ــه اتفاق ــد ک ــن می ش تعیی
ــر  ــی ب ــزی مبتن ــد برنامه ری ــرد: در روش جدی ــح ک ــی تصری منت
ــناریوهای  ــا، س ــاس تحلیل ه ــات براس ــاالت و اتفاق ــناریو، احتم س
مختلــف ریختــه می شــود 
بــرای  بهتریــن ســناریو  و 
عملیاتــی  برنامــه  تهیــه 
طراحــی  حوزه هــای  در 
می شــود.  انتخــاب  شــده 
ــر  ــی و مدی ــات علم ــو هی عض
علــوم  پژوهشــگاه  گــروه 
ــان  ــگاهی بی ــانی جهاددانش انس
کــرد: در حــوزه برنامه ریــزی 
ــدا از  ــل را ج ــم عوام نمی توانی
هــم ببینیــم و بایــد همــه مــوارد 

را در نظــر بگیریــم.
و  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
ــتان  ــش اس ــند آمای ــر س مدی
کرمــان گفــت: در مرحلــه ای 
هســتیم کــه می توانیــم وارد 
ــش  ــند آمای ــی س سناریونویس
ــعه  ــران های توس ــاس پیش براس
ــی  ــای تخصص ــل ه ــدس در پان ــاب مق ــا کامی ــر رض ــویم. دکت بش
اولویت هــای  و  ســاختار  زمینــه  )در  توســعه  پیشــران های 
تولیــد- صنعــت و معــدن( طــرح آمایــش اســتان کرمــان در محــل 
جهــاد دانشــگاهی اظهــار کــرد: تاکنــون بخــش اعظــم وضعیــت 
موجــود اســتان مشــخص و مطالعــه عمیــق و گســترده ای دربــاره 
بــه روزرســانی مطالعــات حوزه هــای مختلــف جمعیــت، اقتصــاد و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــره ص غی
وی افــزود: از دل مطالعــات، بحــث اهــداف و پیشــران های توســعه 
جلــو رفتــه و تاکنــون گــروه آمــار و اطاعــات جهــاد دانشــگاهی 

حجــم عظیمــی از اطاعــات اســتان را جمــع آوری کــرده اســت. 
ــه  ــتیم ک ــه ای هس ــرد: در مرحل ــح ک ــدس تصری ــاب مق کامی
براســاس  آمایــش  ســند  سناریونویســی  وارد  می توانیــم 

شــویم.  توســعه  پیشــران های 
حســن اشــکوری مدیــر علمــی ســند آمایــش اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه صنعــت و معــدن بخــش برجســته و مهمــی در اســتان 
کرمــان اســت، گفــت: پیشــران ها بــه توســعه جهــش می دهنــد و 
می تواننــد در فرصت هــا و قابلیت هــای اســتان در بخش هــای 
ــه آن را  ــت ک ــی اس ــر پنهان ــند و ام ــته باش ــود داش ــف وج مختل
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سند آمایش سرزمین در استان کرمان
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ــم از آغــاز مرمــت  ــی شهرســتان ب ــگاه میــراث جهان ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــین( و  ــم نش ــپ حاک ــین )رم ــم نش ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس و بازس

ــر داد.   ــم خب ــم ب ــتی ورودی ارگ قدی ــت هش مرم
ــم  ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس ــت و بازس ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــیر ت ــن مس ــازی ای ــت: بازس ــم گف ــم ب ــین ارگ قدی نش
اتمــام مــی رســد. وی اظهــار کــرد: نــوروز ســال آینــده گردشــگران ارگ تاریخــی 
بــم مــی تواننــد بعــد از گذشــتن 13 ســال از وقــوع زلزلــه، از بخــش حاکــم نشــین 
ــم  ــه مرمــت هــای بخــش حاکــم نشــین ارگ ب ــم دیــدن کننــد. وی ب ارگ قدیــم ب
اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریــم اهالــی بــم و گردشــگران از فــراز باالتریــن نقطــه 
ارگ، بــاغ شــهر بــم را بــه نظــاره بنشــینند. ابراهیمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
بازســازی و مرمــت هشــتی ورودی اصلــی ارگ قدیــم بــم گفــت: امیدواریــم مرمــت 

ایــن بخــش مهــم از ارگ نیــز امســال به 
پایــان برســد. ارگ بــم، بزرگتریــن بنــای 
خشــت و گلــی جهــان در جریــان زلزلــه 
ــد.  ــیب دی ــد آس ــش از 70 درص ۸2 بی
ــرداری  ــم، آوارب ــه ب چنــدی بعــد از زلزل
و ســپس مرمــت و بازســازی ارگ قدیــم 
ــت  ــه مرم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــاز ش آغ
بازســازی بخــش هــای مختلفــی  و 
ــال  ــی ارگ س ــار پیرامون ــون حص همچ
ــازی  ــید. بازس ــان رس ــه پای ــته ب گذش
موجــب  بــم  قدیــم  ارگ  مرمــت  و 
ــن  ــد از ای ــر، بازدی ــال حاض ــده در ح ش
مجموعــه خشــت و گلــی بــا محدودیــت 
ــت  ــود. مرم ــام ش ــربازخانه انج ــا س و ت
ــت  ــای خش ــن بن ــازی بزرگتری و بازس
ــم  ــای حاک ــش ه ــان در بخ ــی جه و گل
نشــین و عامــه نشــین، همچنــان ادامــه 

دارد.

بازگشایی بخش 
حاکم نشین ارگ بم

 پس از 13 سال
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ــم از آغــاز مرمــت  ــی شهرســتان ب ــگاه میــراث جهان ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــین( و  ــم نش ــپ حاک ــین )رم ــم نش ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس و بازس

ــر داد.   ــم خب ــم ب ــتی ورودی ارگ قدی ــت هش مرم
ــم  ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس ــت و بازس ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــیر ت ــن مس ــازی ای ــت: بازس ــم گف ــم ب ــین ارگ قدی نش
اتمــام مــی رســد. وی اظهــار کــرد: نــوروز ســال آینــده گردشــگران ارگ تاریخــی 
بــم مــی تواننــد بعــد از گذشــتن 13 ســال از وقــوع زلزلــه، از بخــش حاکــم نشــین 
ــم  ــه مرمــت هــای بخــش حاکــم نشــین ارگ ب ــم دیــدن کننــد. وی ب ارگ قدیــم ب
اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریــم اهالــی بــم و گردشــگران از فــراز باالتریــن نقطــه 
ارگ، بــاغ شــهر بــم را بــه نظــاره بنشــینند. ابراهیمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
بازســازی و مرمــت هشــتی ورودی اصلــی ارگ قدیــم بــم گفــت: امیدواریــم مرمــت 

ایــن بخــش مهــم از ارگ نیــز امســال به 
پایــان برســد. ارگ بــم، بزرگتریــن بنــای 
خشــت و گلــی جهــان در جریــان زلزلــه 
ــد.  ــیب دی ــد آس ــش از 70 درص ۸2 بی
ــرداری  ــم، آوارب ــه ب چنــدی بعــد از زلزل
و ســپس مرمــت و بازســازی ارگ قدیــم 
ــت  ــه مرم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــاز ش آغ
بازســازی بخــش هــای مختلفــی  و 
ــال  ــی ارگ س ــار پیرامون ــون حص همچ
ــازی  ــید. بازس ــان رس ــه پای ــته ب گذش
موجــب  بــم  قدیــم  ارگ  مرمــت  و 
ــن  ــد از ای ــر، بازدی ــال حاض ــده در ح ش
مجموعــه خشــت و گلــی بــا محدودیــت 
ــت  ــود. مرم ــام ش ــربازخانه انج ــا س و ت
ــت  ــای خش ــن بن ــازی بزرگتری و بازس
ــم  ــای حاک ــش ه ــان در بخ ــی جه و گل
نشــین و عامــه نشــین، همچنــان ادامــه 
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ــم از آغــاز مرمــت  ــی شهرســتان ب ــگاه میــراث جهان ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــین( و  ــم نش ــپ حاک ــین )رم ــم نش ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس و بازس

ــر داد.   ــم خب ــم ب ــتی ورودی ارگ قدی ــت هش مرم
ــم  ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس ــت و بازس ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــیر ت ــن مس ــازی ای ــت: بازس ــم گف ــم ب ــین ارگ قدی نش
اتمــام مــی رســد. وی اظهــار کــرد: نــوروز ســال آینــده گردشــگران ارگ تاریخــی 
بــم مــی تواننــد بعــد از گذشــتن 13 ســال از وقــوع زلزلــه، از بخــش حاکــم نشــین 
ــم  ــه مرمــت هــای بخــش حاکــم نشــین ارگ ب ــم دیــدن کننــد. وی ب ارگ قدیــم ب
اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریــم اهالــی بــم و گردشــگران از فــراز باالتریــن نقطــه 
ارگ، بــاغ شــهر بــم را بــه نظــاره بنشــینند. ابراهیمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
بازســازی و مرمــت هشــتی ورودی اصلــی ارگ قدیــم بــم گفــت: امیدواریــم مرمــت 

ایــن بخــش مهــم از ارگ نیــز امســال به 
پایــان برســد. ارگ بــم، بزرگتریــن بنــای 
خشــت و گلــی جهــان در جریــان زلزلــه 
ــد.  ــیب دی ــد آس ــش از 70 درص ۸2 بی
ــرداری  ــم، آوارب ــه ب چنــدی بعــد از زلزل
و ســپس مرمــت و بازســازی ارگ قدیــم 
ــت  ــه مرم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــاز ش آغ
بازســازی بخــش هــای مختلفــی  و 
ــال  ــی ارگ س ــار پیرامون ــون حص همچ
ــازی  ــید. بازس ــان رس ــه پای ــته ب گذش
موجــب  بــم  قدیــم  ارگ  مرمــت  و 
ــن  ــد از ای ــر، بازدی ــال حاض ــده در ح ش
مجموعــه خشــت و گلــی بــا محدودیــت 
ــت  ــود. مرم ــام ش ــربازخانه انج ــا س و ت
ــت  ــای خش ــن بن ــازی بزرگتری و بازس
ــم  ــای حاک ــش ه ــان در بخ ــی جه و گل
نشــین و عامــه نشــین، همچنــان ادامــه 
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ــم از آغــاز مرمــت  ــی شهرســتان ب ــگاه میــراث جهان ــر پای افشــین ابراهیمــی، مدی
ــین( و  ــم نش ــپ حاک ــین )رم ــم نش ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس و بازس

ــر داد.   ــم خب ــم ب ــتی ورودی ارگ قدی ــت هش مرم
ــم  ــش حاک ــه بخ ــی ب ــیر دسترس ــازی مس ــت و بازس ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای ــیر ت ــن مس ــازی ای ــت: بازس ــم گف ــم ب ــین ارگ قدی نش
اتمــام مــی رســد. وی اظهــار کــرد: نــوروز ســال آینــده گردشــگران ارگ تاریخــی 
بــم مــی تواننــد بعــد از گذشــتن 13 ســال از وقــوع زلزلــه، از بخــش حاکــم نشــین 
ــم  ــه مرمــت هــای بخــش حاکــم نشــین ارگ ب ــم دیــدن کننــد. وی ب ارگ قدیــم ب
اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریــم اهالــی بــم و گردشــگران از فــراز باالتریــن نقطــه 
ارگ، بــاغ شــهر بــم را بــه نظــاره بنشــینند. ابراهیمــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آغــاز 
بازســازی و مرمــت هشــتی ورودی اصلــی ارگ قدیــم بــم گفــت: امیدواریــم مرمــت 

ایــن بخــش مهــم از ارگ نیــز امســال به 
پایــان برســد. ارگ بــم، بزرگتریــن بنــای 
خشــت و گلــی جهــان در جریــان زلزلــه 
ــد.  ــیب دی ــد آس ــش از 70 درص ۸2 بی
ــرداری  ــم، آوارب ــه ب چنــدی بعــد از زلزل
و ســپس مرمــت و بازســازی ارگ قدیــم 
ــت  ــه مرم ــوری ک ــه ط ــد، ب ــاز ش آغ
بازســازی بخــش هــای مختلفــی  و 
ــال  ــی ارگ س ــار پیرامون ــون حص همچ
ــازی  ــید. بازس ــان رس ــه پای ــته ب گذش
موجــب  بــم  قدیــم  ارگ  مرمــت  و 
ــن  ــد از ای ــر، بازدی ــال حاض ــده در ح ش
مجموعــه خشــت و گلــی بــا محدودیــت 
ــت  ــود. مرم ــام ش ــربازخانه انج ــا س و ت
ــت  ــای خش ــن بن ــازی بزرگتری و بازس
ــم  ــای حاک ــش ه ــان در بخ ــی جه و گل
نشــین و عامــه نشــین، همچنــان ادامــه 

دارد.

بازگشایی بخش 
حاکم نشین ارگ بم

 پس از 13 سال
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بازگشایی بخش 
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دکتــر محمدمهــدی زاهــدی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی در کرمــان افــزود: بایــد در حــوزه صنعــت فرش 
در اســتان کرمــان، طرحــی نــو در انداخــت. وی بیــان کــرد: ایجــاد یــک 
ــرای عرضــه فــرش نیــز ضــروری اســت تــا مشــتریان  مــکان متمرکــز ب
بتواننــد در فضــای گســترده، نقشــه هــای مختلــف فــرش را مشــاهده و 
بــر اســاس ســلیقه خــود بــرای خریــد فــرش اقــدام کننــد. وی بــا اشــاره 
ــی  ــمار م ــه ش ــزل ب ــیون اداره و من ــی از دکوراس ــرش جزئ ــه ف ــه اینک ب
رود گفــت: طراحــی دکوراســیون همــراه بــا فــرش متناســب بــا فرهنــگ 
کشــورهای مختلــف مــی توانــد در ایجــاد بازارهــای جدیــد بــرای فــرش 
موثــر باشــد. نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــازار  ــعه ب ــه توس ــد در زمین ــی توان ــز م ــه نی ــور خارج ــزود: وزارت ام اف
ــف  ــورهای مختل ــادی کش ــان اقتص ــا رایزن ــده و ب ــه ش ــرش وارد صحن ف

و  ایــران  فــرش  دربــاره 
ــو  ــت و گ ــان گف ــرش کرم ف
ــدی  ــای جدی ــرده و بازاره ک
ــت:  ــد. وی گف ــاد کن را ایج
ــرش  ــد ف ــدات جدی در تولی
ــوزش  ــه آم ــد ب ــان بای کرم
توجــه شــود. زاهــدی تاکیــد 

کــرد: قالیبافــی بایــد بــه عنــوان یــک هنــر بیــن جوانــان مطــرح شــود 
ــن هنــر در ســطح اســتان و کشــور صــورت گیــرد.  ــه ای ــو ب و نگاهــی ن
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ــت ش ــن نشس پانزدهمی
ــم )ص(  ــر اعظ ــالن پیامب ــتباف در س ــرش دس ــائل ف ــت مس ــا محوری ب

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گوی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــاب کرم ــه انتخ ــان ب ــی در کرم ــش خصوص ــت و بخ دول
ــاب  ــن انتخ ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــی اش ــاد مقاومت ــوم اقتص ــتان س اس
ــرای اســتان ایجــاد کنــد. وی  ــات مهمتــری را ب ــد زمینــه اتفاق مــی توان
ــاد  ــتاد اقتص ــر س ــرد بهت ــور کارک ــه منظ ــال 95 ب ــه س ــت: در بودج گف
مقاومتــی، اعتبــارات جدیــدی بــرای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: جلســات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــوری  ــئوالن کش ــور وزا و مس ــا حض ــه ب ــر هفت ــنبه ه ــی چهارش مقاومت
ــزار  ــران برگ ــی در ته ــاد مقاومت ــرح اقتص ــای ط ــتان ه ــتانداران اس و اس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م ــود. نماین ــی ش م
همچنیــن گفــت: صنعــت فــرش کرمــان بــه دلیــل مزیــت هــا و ویژگــی 
هــای منحصــر بــه فــرد بایــد در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مــورد 
توجــه باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: صنعــت فــرش کرمــان در یــک دوره 
ــا ایجــاد کارگاه هــای بافــت  بــه ســوی فراموشــی در حرکــت بــود کــه ب
ــان  ــرش کرم ــای ف ــرای احی ــی ب ــه های ــات، مجموع ــات عالی ــرش عتب ف

ایجــاد شــد. پورابراهیمــی 
از  یکــی  فــرش  گفــت: 
ظرفیــت هــای محلــی اســتان 
کرمــان در مســیر اقتصــاد 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس مقاومت
ــترک  ــند مش ــد س ــه بای رابط
و  تدویــن  اســتان  فــرش 
رویکــرد اختیــارات مــورد 

ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ایــن بخــش مطــرح شــود. وی  ــاز ب نی
تصریــح کــرد: در بودجــه امســال کشــور بــه موضــوع بیمــه قالــی بافــان 
ــز  ــی نی ــز صادرات ــار آن جوای ــده و در کن ــژه ای ش ــه وی ــور توج در کش
اضافــه بــر مصوبــات دولــت بــرای توســعه فضــای کســب و کار در حــوزه 
فــرش، اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: رویکــرد تخصصــی، علمــی و 
مــدرن اتــاق بازرگانــی کرمــان روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه 

ــر دارد. ــای تقدی ج

ــی  ــم غبارروب ــران در مراس ــت ته ــه موق ــام جمع م
ــرد. ــرکت ک ــی ش ــهید محات ــهرک ش ــجد ش مس

حســن  امــام  مســجد  از  غبارروبــی  مراســم 
ــی  ــت اهلل موحــدی کرمان ــا حضــور آی مجتبــی)ع( ب
برگــزار شــد. در ایــن مراســم امــام جمعــه موقــت 
تهــران و نمازگــزاران بــا غبارروبــی و عطــر افشــانی 
ــارک  ــاه مب ــه م ــرای ورود ب ــا را ب ــجد، فض از مس

ــد. ــا کردن ــان مهی رمض
شــهرک  مجتبــی)ع(در  حســن  مســجدامام 
ــع  ــرا)س( واق ــه الزه ــدان فاطم ــهیدمحاتی، می ش

ــت. ــده اس ش
بــر اســاس ایــن گــزارش، دهــه آخــر مــاه شــعبان 
المعظــم )20 تــا 29 شــعبان( بــه نــام دهــه تکریــم 
ــفه  ــده و فلس ــذاری ش ــاجد نامگ ــی مس و غبارروب
آن آماده کــردن خانه هــای خــدا بــرای حضــور 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــدگان و ورود ب عبادت کنن
ــا  ــا هشــتم ت اســت. ایــن دهــه امســال مصــادف ب

ــت. ــاه اس ــرداد م ــم خ هفده

صنعت فرش کرمان، نیازمند طرحی نو 

فرش، ظرفیت محلی در مسیر اقتصاد مقاومتی

غبارروبی مسجد شهرک محالتی
 با حضور آیت اهلل موحدی کرمانی
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دکتــر محمدمهــدی زاهــدی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی در کرمــان افــزود: بایــد در حــوزه صنعــت فرش 
در اســتان کرمــان، طرحــی نــو در انداخــت. وی بیــان کــرد: ایجــاد یــک 
ــرای عرضــه فــرش نیــز ضــروری اســت تــا مشــتریان  مــکان متمرکــز ب
بتواننــد در فضــای گســترده، نقشــه هــای مختلــف فــرش را مشــاهده و 
بــر اســاس ســلیقه خــود بــرای خریــد فــرش اقــدام کننــد. وی بــا اشــاره 
ــی  ــمار م ــه ش ــزل ب ــیون اداره و من ــی از دکوراس ــرش جزئ ــه ف ــه اینک ب
رود گفــت: طراحــی دکوراســیون همــراه بــا فــرش متناســب بــا فرهنــگ 
کشــورهای مختلــف مــی توانــد در ایجــاد بازارهــای جدیــد بــرای فــرش 
موثــر باشــد. نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــازار  ــعه ب ــه توس ــد در زمین ــی توان ــز م ــه نی ــور خارج ــزود: وزارت ام اف
ــف  ــورهای مختل ــادی کش ــان اقتص ــا رایزن ــده و ب ــه ش ــرش وارد صحن ف

و  ایــران  فــرش  دربــاره 
ــو  ــت و گ ــان گف ــرش کرم ف
ــدی  ــای جدی ــرده و بازاره ک
ــت:  ــد. وی گف ــاد کن را ایج
ــرش  ــد ف ــدات جدی در تولی
ــوزش  ــه آم ــد ب ــان بای کرم
توجــه شــود. زاهــدی تاکیــد 

کــرد: قالیبافــی بایــد بــه عنــوان یــک هنــر بیــن جوانــان مطــرح شــود 
ــن هنــر در ســطح اســتان و کشــور صــورت گیــرد.  ــه ای ــو ب و نگاهــی ن
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ــت ش ــن نشس پانزدهمی
ــم )ص(  ــر اعظ ــالن پیامب ــتباف در س ــرش دس ــائل ف ــت مس ــا محوری ب

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گوی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــاب کرم ــه انتخ ــان ب ــی در کرم ــش خصوص ــت و بخ دول
ــاب  ــن انتخ ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــی اش ــاد مقاومت ــوم اقتص ــتان س اس
ــرای اســتان ایجــاد کنــد. وی  ــات مهمتــری را ب ــد زمینــه اتفاق مــی توان
ــاد  ــتاد اقتص ــر س ــرد بهت ــور کارک ــه منظ ــال 95 ب ــه س ــت: در بودج گف
مقاومتــی، اعتبــارات جدیــدی بــرای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: جلســات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــوری  ــئوالن کش ــور وزا و مس ــا حض ــه ب ــر هفت ــنبه ه ــی چهارش مقاومت
ــزار  ــران برگ ــی در ته ــاد مقاومت ــرح اقتص ــای ط ــتان ه ــتانداران اس و اس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م ــود. نماین ــی ش م
همچنیــن گفــت: صنعــت فــرش کرمــان بــه دلیــل مزیــت هــا و ویژگــی 
هــای منحصــر بــه فــرد بایــد در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مــورد 
توجــه باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: صنعــت فــرش کرمــان در یــک دوره 
ــا ایجــاد کارگاه هــای بافــت  بــه ســوی فراموشــی در حرکــت بــود کــه ب
ــان  ــرش کرم ــای ف ــرای احی ــی ب ــه های ــات، مجموع ــات عالی ــرش عتب ف

ایجــاد شــد. پورابراهیمــی 
از  یکــی  فــرش  گفــت: 
ظرفیــت هــای محلــی اســتان 
کرمــان در مســیر اقتصــاد 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس مقاومت
ــترک  ــند مش ــد س ــه بای رابط
و  تدویــن  اســتان  فــرش 
رویکــرد اختیــارات مــورد 

ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ایــن بخــش مطــرح شــود. وی  ــاز ب نی
تصریــح کــرد: در بودجــه امســال کشــور بــه موضــوع بیمــه قالــی بافــان 
ــز  ــی نی ــز صادرات ــار آن جوای ــده و در کن ــژه ای ش ــه وی ــور توج در کش
اضافــه بــر مصوبــات دولــت بــرای توســعه فضــای کســب و کار در حــوزه 
فــرش، اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: رویکــرد تخصصــی، علمــی و 
مــدرن اتــاق بازرگانــی کرمــان روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه 

ــر دارد. ــای تقدی ج

ــی  ــم غبارروب ــران در مراس ــت ته ــه موق ــام جمع م
ــرد. ــرکت ک ــی ش ــهید محات ــهرک ش ــجد ش مس

حســن  امــام  مســجد  از  غبارروبــی  مراســم 
ــی  ــت اهلل موحــدی کرمان ــا حضــور آی مجتبــی)ع( ب
برگــزار شــد. در ایــن مراســم امــام جمعــه موقــت 
تهــران و نمازگــزاران بــا غبارروبــی و عطــر افشــانی 
ــارک  ــاه مب ــه م ــرای ورود ب ــا را ب ــجد، فض از مس

ــد. ــا کردن ــان مهی رمض
شــهرک  مجتبــی)ع(در  حســن  مســجدامام 
ــع  ــرا)س( واق ــه الزه ــدان فاطم ــهیدمحاتی، می ش

ــت. ــده اس ش
بــر اســاس ایــن گــزارش، دهــه آخــر مــاه شــعبان 
المعظــم )20 تــا 29 شــعبان( بــه نــام دهــه تکریــم 
ــفه  ــده و فلس ــذاری ش ــاجد نامگ ــی مس و غبارروب
آن آماده کــردن خانه هــای خــدا بــرای حضــور 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــدگان و ورود ب عبادت کنن
ــا  ــا هشــتم ت اســت. ایــن دهــه امســال مصــادف ب

ــت. ــاه اس ــرداد م ــم خ هفده

صنعت فرش کرمان، نیازمند طرحی نو 

فرش، ظرفیت محلی در مسیر اقتصاد مقاومتی

غبارروبی مسجد شهرک محالتی
 با حضور آیت اهلل موحدی کرمانی

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

دکتــر محمدمهــدی زاهــدی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی در کرمــان افــزود: بایــد در حــوزه صنعــت فرش 
در اســتان کرمــان، طرحــی نــو در انداخــت. وی بیــان کــرد: ایجــاد یــک 
ــرای عرضــه فــرش نیــز ضــروری اســت تــا مشــتریان  مــکان متمرکــز ب
بتواننــد در فضــای گســترده، نقشــه هــای مختلــف فــرش را مشــاهده و 
بــر اســاس ســلیقه خــود بــرای خریــد فــرش اقــدام کننــد. وی بــا اشــاره 
ــی  ــمار م ــه ش ــزل ب ــیون اداره و من ــی از دکوراس ــرش جزئ ــه ف ــه اینک ب
رود گفــت: طراحــی دکوراســیون همــراه بــا فــرش متناســب بــا فرهنــگ 
کشــورهای مختلــف مــی توانــد در ایجــاد بازارهــای جدیــد بــرای فــرش 
موثــر باشــد. نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــازار  ــعه ب ــه توس ــد در زمین ــی توان ــز م ــه نی ــور خارج ــزود: وزارت ام اف
ــف  ــورهای مختل ــادی کش ــان اقتص ــا رایزن ــده و ب ــه ش ــرش وارد صحن ف

و  ایــران  فــرش  دربــاره 
ــو  ــت و گ ــان گف ــرش کرم ف
ــدی  ــای جدی ــرده و بازاره ک
ــت:  ــد. وی گف ــاد کن را ایج
ــرش  ــد ف ــدات جدی در تولی
ــوزش  ــه آم ــد ب ــان بای کرم
توجــه شــود. زاهــدی تاکیــد 

کــرد: قالیبافــی بایــد بــه عنــوان یــک هنــر بیــن جوانــان مطــرح شــود 
ــن هنــر در ســطح اســتان و کشــور صــورت گیــرد.  ــه ای ــو ب و نگاهــی ن
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ــت ش ــن نشس پانزدهمی
ــم )ص(  ــر اعظ ــالن پیامب ــتباف در س ــرش دس ــائل ف ــت مس ــا محوری ب

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گوی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــاب کرم ــه انتخ ــان ب ــی در کرم ــش خصوص ــت و بخ دول
ــاب  ــن انتخ ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــی اش ــاد مقاومت ــوم اقتص ــتان س اس
ــرای اســتان ایجــاد کنــد. وی  ــات مهمتــری را ب ــد زمینــه اتفاق مــی توان
ــاد  ــتاد اقتص ــر س ــرد بهت ــور کارک ــه منظ ــال 95 ب ــه س ــت: در بودج گف
مقاومتــی، اعتبــارات جدیــدی بــرای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: جلســات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــوری  ــئوالن کش ــور وزا و مس ــا حض ــه ب ــر هفت ــنبه ه ــی چهارش مقاومت
ــزار  ــران برگ ــی در ته ــاد مقاومت ــرح اقتص ــای ط ــتان ه ــتانداران اس و اس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م ــود. نماین ــی ش م
همچنیــن گفــت: صنعــت فــرش کرمــان بــه دلیــل مزیــت هــا و ویژگــی 
هــای منحصــر بــه فــرد بایــد در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مــورد 
توجــه باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: صنعــت فــرش کرمــان در یــک دوره 
ــا ایجــاد کارگاه هــای بافــت  بــه ســوی فراموشــی در حرکــت بــود کــه ب
ــان  ــرش کرم ــای ف ــرای احی ــی ب ــه های ــات، مجموع ــات عالی ــرش عتب ف

ایجــاد شــد. پورابراهیمــی 
از  یکــی  فــرش  گفــت: 
ظرفیــت هــای محلــی اســتان 
کرمــان در مســیر اقتصــاد 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس مقاومت
ــترک  ــند مش ــد س ــه بای رابط
و  تدویــن  اســتان  فــرش 
رویکــرد اختیــارات مــورد 

ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ایــن بخــش مطــرح شــود. وی  ــاز ب نی
تصریــح کــرد: در بودجــه امســال کشــور بــه موضــوع بیمــه قالــی بافــان 
ــز  ــی نی ــز صادرات ــار آن جوای ــده و در کن ــژه ای ش ــه وی ــور توج در کش
اضافــه بــر مصوبــات دولــت بــرای توســعه فضــای کســب و کار در حــوزه 
فــرش، اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: رویکــرد تخصصــی، علمــی و 
مــدرن اتــاق بازرگانــی کرمــان روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه 

ــر دارد. ــای تقدی ج

ــی  ــم غبارروب ــران در مراس ــت ته ــه موق ــام جمع م
ــرد. ــرکت ک ــی ش ــهید محات ــهرک ش ــجد ش مس

حســن  امــام  مســجد  از  غبارروبــی  مراســم 
ــی  ــت اهلل موحــدی کرمان ــا حضــور آی مجتبــی)ع( ب
برگــزار شــد. در ایــن مراســم امــام جمعــه موقــت 
تهــران و نمازگــزاران بــا غبارروبــی و عطــر افشــانی 
ــارک  ــاه مب ــه م ــرای ورود ب ــا را ب ــجد، فض از مس

ــد. ــا کردن ــان مهی رمض
شــهرک  مجتبــی)ع(در  حســن  مســجدامام 
ــع  ــرا)س( واق ــه الزه ــدان فاطم ــهیدمحاتی، می ش

ــت. ــده اس ش
بــر اســاس ایــن گــزارش، دهــه آخــر مــاه شــعبان 
المعظــم )20 تــا 29 شــعبان( بــه نــام دهــه تکریــم 
ــفه  ــده و فلس ــذاری ش ــاجد نامگ ــی مس و غبارروب
آن آماده کــردن خانه هــای خــدا بــرای حضــور 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــدگان و ورود ب عبادت کنن
ــا  ــا هشــتم ت اســت. ایــن دهــه امســال مصــادف ب

ــت. ــاه اس ــرداد م ــم خ هفده

صنعت فرش کرمان، نیازمند طرحی نو 

فرش، ظرفیت محلی در مسیر اقتصاد مقاومتی

غبارروبی مسجد شهرک محالتی
 با حضور آیت اهلل موحدی کرمانی

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

دکتــر محمدمهــدی زاهــدی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گــوی 
دولــت و بخــش خصوصــی در کرمــان افــزود: بایــد در حــوزه صنعــت فرش 
در اســتان کرمــان، طرحــی نــو در انداخــت. وی بیــان کــرد: ایجــاد یــک 
ــرای عرضــه فــرش نیــز ضــروری اســت تــا مشــتریان  مــکان متمرکــز ب
بتواننــد در فضــای گســترده، نقشــه هــای مختلــف فــرش را مشــاهده و 
بــر اســاس ســلیقه خــود بــرای خریــد فــرش اقــدام کننــد. وی بــا اشــاره 
ــی  ــمار م ــه ش ــزل ب ــیون اداره و من ــی از دکوراس ــرش جزئ ــه ف ــه اینک ب
رود گفــت: طراحــی دکوراســیون همــراه بــا فــرش متناســب بــا فرهنــگ 
کشــورهای مختلــف مــی توانــد در ایجــاد بازارهــای جدیــد بــرای فــرش 
موثــر باشــد. نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ــازار  ــعه ب ــه توس ــد در زمین ــی توان ــز م ــه نی ــور خارج ــزود: وزارت ام اف
ــف  ــورهای مختل ــادی کش ــان اقتص ــا رایزن ــده و ب ــه ش ــرش وارد صحن ف

و  ایــران  فــرش  دربــاره 
ــو  ــت و گ ــان گف ــرش کرم ف
ــدی  ــای جدی ــرده و بازاره ک
ــت:  ــد. وی گف ــاد کن را ایج
ــرش  ــد ف ــدات جدی در تولی
ــوزش  ــه آم ــد ب ــان بای کرم
توجــه شــود. زاهــدی تاکیــد 

کــرد: قالیبافــی بایــد بــه عنــوان یــک هنــر بیــن جوانــان مطــرح شــود 
ــن هنــر در ســطح اســتان و کشــور صــورت گیــرد.  ــه ای ــو ب و نگاهــی ن
ــی  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــت و گ ــورای گف ــت ش ــن نشس پانزدهمی
ــم )ص(  ــر اعظ ــالن پیامب ــتباف در س ــرش دس ــائل ف ــت مس ــا محوری ب

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتانداری کرم اس

دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت شــورای اســتانی گفــت و گوی 
ــوان  ــه عن ــان ب ــاب کرم ــه انتخ ــان ب ــی در کرم ــش خصوص ــت و بخ دول
ــاب  ــن انتخ ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــی اش ــاد مقاومت ــوم اقتص ــتان س اس
ــرای اســتان ایجــاد کنــد. وی  ــات مهمتــری را ب ــد زمینــه اتفاق مــی توان
ــاد  ــتاد اقتص ــر س ــرد بهت ــور کارک ــه منظ ــال 95 ب ــه س ــت: در بودج گف
مقاومتــی، اعتبــارات جدیــدی بــرای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: جلســات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــوری  ــئوالن کش ــور وزا و مس ــا حض ــه ب ــر هفت ــنبه ه ــی چهارش مقاومت
ــزار  ــران برگ ــی در ته ــاد مقاومت ــرح اقتص ــای ط ــتان ه ــتانداران اس و اس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م ــود. نماین ــی ش م
همچنیــن گفــت: صنعــت فــرش کرمــان بــه دلیــل مزیــت هــا و ویژگــی 
هــای منحصــر بــه فــرد بایــد در مســیر تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مــورد 
توجــه باشــد. وی خاطرنشــان کــرد: صنعــت فــرش کرمــان در یــک دوره 
ــا ایجــاد کارگاه هــای بافــت  بــه ســوی فراموشــی در حرکــت بــود کــه ب
ــان  ــرش کرم ــای ف ــرای احی ــی ب ــه های ــات، مجموع ــات عالی ــرش عتب ف

ایجــاد شــد. پورابراهیمــی 
از  یکــی  فــرش  گفــت: 
ظرفیــت هــای محلــی اســتان 
کرمــان در مســیر اقتصــاد 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس مقاومت
ــترک  ــند مش ــد س ــه بای رابط
و  تدویــن  اســتان  فــرش 
رویکــرد اختیــارات مــورد 

ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در ایــن بخــش مطــرح شــود. وی  ــاز ب نی
تصریــح کــرد: در بودجــه امســال کشــور بــه موضــوع بیمــه قالــی بافــان 
ــز  ــی نی ــز صادرات ــار آن جوای ــده و در کن ــژه ای ش ــه وی ــور توج در کش
اضافــه بــر مصوبــات دولــت بــرای توســعه فضــای کســب و کار در حــوزه 
فــرش، اختصــاص یافتــه اســت. وی افــزود: رویکــرد تخصصــی، علمــی و 
مــدرن اتــاق بازرگانــی کرمــان روز بــه روز در حــال افزایــش اســت کــه 

ــر دارد. ــای تقدی ج

ــی  ــم غبارروب ــران در مراس ــت ته ــه موق ــام جمع م
ــرد. ــرکت ک ــی ش ــهید محات ــهرک ش ــجد ش مس

حســن  امــام  مســجد  از  غبارروبــی  مراســم 
ــی  ــت اهلل موحــدی کرمان ــا حضــور آی مجتبــی)ع( ب
برگــزار شــد. در ایــن مراســم امــام جمعــه موقــت 
تهــران و نمازگــزاران بــا غبارروبــی و عطــر افشــانی 
ــارک  ــاه مب ــه م ــرای ورود ب ــا را ب ــجد، فض از مس

ــد. ــا کردن ــان مهی رمض
شــهرک  مجتبــی)ع(در  حســن  مســجدامام 
ــع  ــرا)س( واق ــه الزه ــدان فاطم ــهیدمحاتی، می ش

ــت. ــده اس ش
بــر اســاس ایــن گــزارش، دهــه آخــر مــاه شــعبان 
المعظــم )20 تــا 29 شــعبان( بــه نــام دهــه تکریــم 
ــفه  ــده و فلس ــذاری ش ــاجد نامگ ــی مس و غبارروب
آن آماده کــردن خانه هــای خــدا بــرای حضــور 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــدگان و ورود ب عبادت کنن
ــا  ــا هشــتم ت اســت. ایــن دهــه امســال مصــادف ب

ــت. ــاه اس ــرداد م ــم خ هفده
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حجــه االســام محمــد محمودآبــادی در آییــن افتتــاح نمایشــگاه 
دائمــی حــکام و اســتانداران کرمــان از دوره قاجاریــه تاکنــون و 
ــن اســتان  ــر اســناد و نســخ خطــی ای تجلیــل از اهداگــران برت
ــتانی  ــتاد باس ــاد اس ــده ی ــزود: زن ــاد اف ــح آب ــاغ فت ــل ب در مح
ــر مطالعــه تاریــخ کرمــان تاکیــد دارد. وی بیــان  پاریــزی هــم ب
ــی  کــرد: اســناد موجــود حکایــت از خدمــات اســتانداران کرمان
ــخ  ــات طبــق گواهــی تاری ــن خطــه دارد و بیشــترین خدم در ای
در زمــان اســتانداران و حــکام کرمانــی بــه کرمــان ارائــه شــده 
ــه  ــورد توج ــاز م ــان از دیرب ــه کرم ــن ک ــان ای ــا بی ــت. وی ب اس
ــواره در  ــت: هم ــت گف ــوده اس ــندگان ب ــان و نویس ــه مورخ هم
ــرح  ــع و مط ــگاه رفی ــدد جای ــه درص ــرادی ک ــخ اف ــول تاری ط
شــدن در حاکمیــت بودنــد درصــدد حکومــت بــر کرمــان بــوده 
انــد. مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی کرمــان بــه نجابــت، 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــن اس ــردم ای ــب م ــت و تعص دیان
بســیاری از افــراد درصــدد حکومــت بــر ایــن خطــه بــوده انــد. 

وی اظهــار کــرد: متوســط حضــور اســتانداران بــر 
ــک  ــدود ی ــه ح ــدرت در دوره قاجاری ــند ق مس
ســال بــوده اســت امــا پــس از پیــروزی انقــاب 
ــند  ــر مس ــتاندار ب ــال 12 اس ــامی در 37 س اس
ــال  ــه س ــدود س ــد و ح ــرار گرفتن ــی ق حکمران
در ایــن پســت حضــور داشــتند. وی گفــت: هــم 

اکنــون نیــز اســتاندار کرمــان بومــی اســت و توســعه اقتصــادی در ایــن 
ــز در حــال اجراســت. ــعه فرهنگــی نی ــتان آغــاز شــده و توس اس

ــه  ــده ب ــا ش ــار احی ــی از آث ــوان یک ــه عن ــاد ب ــح آب ــاغ فت وی از ب
ــعه  ــد و توس ــزود: رش ــرد و اف ــام ب ــان ن ــی کرم ــتاندار بوم ــت اس دس
ــت.   ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــر زمان ــش از ه ــامی بی ــوری اس در دوره جمه
ــر اســاس واقعیــت تاریــخ توســعه و رشــد     ــادی اظهــار کــرد: ب محمودآب

در دوران بعــد از انقــاب بیــش از هــر زمانــی بــوده اســت. 
اســتان کرمــان در دوره قاجاریــه از 1210 تــا 1344 قمــری 
حــدود 134 ســال 4۸ حاکــم را شــاهد بــوده اســت البتــه 
ــت  ــان حکوم ــر کرم ــت ب ــد نوب ــکام در چن ــی از ح برخ

ــد.  کردن
ــا  ــی ت ــال 1304 شمس ــوی اول از س ــان در دوره پهل کرم
ــرده  ــه ک ــتاندار را تجرب ــم و اس ــال 17 حاک ــان 16 س ــدت زم 1320 در م
اســت.  در دوره پهلــوی دوم از ســال 1321 تــا 1357 نیــز 25 اســتاندار و 
ــد.   از ســال 5۸ تاکنــون 12 اســتاندار در ایــن اســتان مدیریــت کــرده ان
در پایــان ایــن آییــن بــا حضــور اســتاندار کرمــان و معــاون اســناد ملــی 
ــخ  ــناد و نس ــر اس ــران برت ــی از اهداگ ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس س

خطــی اســتان کرمــان نیــز تجلیــل شــد. 

ــامگاه  ــر ش ــفی ف ــهرام یوس ش
ــگاه  ــایش نمایش ــن گش در آیی
دائمــی حــکام و اســتانداران 
ــه تاکنون  ــان از دوره قاجاری کرم
در بــاغ فتــح آبــاد کرمــان 
افــزود: کرمــان یکــی از اســتان 
ــی  ــر فرهنگ ــژه از نظ ــای وی ه
اســت و حتی شــهرهای اســتان 
ــه اندازه  تهــران و اصفهــان نیز ب
ــخ محلــی منتشــر  ــان تاری کرم
شــده ندارنــد. وی گفت: آرشــیو 
ملــی، اســناد هویتــی و تمامیت 
ارزی و منافــع ملــی مــا را در 
مســائلی  هــرگاه  و  بردارنــد 

ــه  ــد هم ــد کن ــور را تهدی کش
اســناد در آرشــیو نگهــداری 
ــد  ــه کار خواه ــود و ب ــی ش م
آمــد. معــاون اســناد ملــی 
ســازمان اســناد و کتابخانــه 
ملــی افــزود: ایــن ســازمان 
بــرای انجــام بهتــر وظایــف 
اســتانی  مدیریــت   10 خــود 
ــط  ــاد رواب ــدد ایج دارد و درص
ــه  ــر و نهادین ــه ت ــازمان یافت س
ــت  ــن ادارات و مدیری ــری بی ت
اســناد هســتیم. وی ســاماندهی 
ــای  ــی ه ــر بایگان ــارت ب و نظ
جملــه  از  را  دولتــی  اســناد 

تاریخ 
پر رمز و راز کرمان

وظایــف معاونــت اســناد ملــی ذکــر کــرد و گفــت: معاونــت اســناد 
ملــی ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی موظــف 
اســت اســناد مربــوط بــه ایــران را در کشــورهای 
ــان  ــر بی ــفی ف ــد. یوس ــداری کن ــف نگه مختل
ــناد و  ــازمان اس ــی س ــناد مل ــت اس ــرد: معاون ک
کتابخانــه ملــی طبــق معیارهــای جهانــی بایــد 

ــد. ــه ده ــات ارائ ــا خدم ــان دنی ــه محقق ب
ــتانی  ــتاد باس ــاد اس ــده ی ــن از زن وی همچنی

ــتای  ــان در راس ــات ش ــل اقدام ــه دلی ــان ب ــتاندار کرم ــزی و اس پاری
آبادانــی ایــن اســتان تجلیــل کــرد. وی احیــای بــاغ فتــح آبــاد را اقدامی 
درخــور عنــوان کــرد و گفــت: وجــود مشــکات جــدی در امــور مختلــف 
مســئوالن را از پرداختــن بــه امــور فرهنگــی بــاز مــی دارد در حالــی کــه 

ــاد را  ــح آب ــاغ فت ــای ب ــان احی اســتاندار کرم
ــا وجــود مشــکات فــراوان در دســتور کار  ب

ــرار داد.  ق
ــی  ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس ــاون س مع
بیــان کــرد: مــردم امــروز و آینــدگان، 
قــدردان زحمــات اســتاندار فعلــی کرمــان در 
راســتای احیــای آثــار تاریخــی خواهنــد بود. 
وی گفــت: احیــای میــراث فرهنگــی و هویت 
فرهنگــی، فضــای بــا نشــاطی را در حــوزه فرهنــگ ایجــاد خواهــد کــرد 
کــه صدقــه جاریــه اســت و اســتاندار کرمــان ایــن خدمــات را از خــود 

بــه جــای مــی گذارنــد.

کرمان
 بیشترین تاریخ محلی
 منتشر شده را دارد

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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ســید مهــدی طبیــب زاده در نشســت بــا 
هیــات عمانــی بــا بیــان ایــن کــه ســه 
کارخانــه در شهرســتان هــای فاریــاب و 
جیرفــت و بخــش رایــن بــا قابلیــت تولیــد 
فروکــروم، فرومنگنــز و ســیلیکون منگنــز 
وجــود دارد افــزود: جزئیــات تولیــد ایــن مــواد 
را در صــورت تمایــل ســرمایه گــذاران بــه آنهــا 
ارائــه مــی دهیــم.  وی اظهــار کــرد: ســرمایه 
گــذاران عمانــی مــی تواننــد بــا تشــکیل یــک 
شــرکت داخلــی، امــکان اســتخراج، فعالیــت 
پیمانــکاری، چگونگــی مشــارکت و خریــد 
مــواد معدنــی در اســتان کرمــان را بررســی 
کننــد و اتــاق کرمــان نیــز آمــاده هــر گونــه 

همــکاری در ایــن زمینــه اســت.
 رئیــس کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمان 
تصریــح کــرد: ســرمایه گــذاری در ایــران بــه 
دلیــل قیمــت پاییــن انــرژی بــه ویــژه بــرق، 

دســتمزد انــدک نیــروی انســانی، مهندســان 
آمــاده کار و قانــون ســرمایه گذاری مناســب، 
صرفــه اقتصــادی دارد و ســرمایه گذاران مــی  
تواننــد از ایــن مزایــا در تصمیــم گیــری هــای 
خــود اســتفاده کننــد. عبــاس جبالبــارزی 
افــزود: صــادرات مــواد معدنــی حــدود یــک 
دهــه گذشــته بــه دلیــل وجــود تحریــم هــای 
ســخت بــه صرفــه تــر بــود امــا در حــال 
حاضــر ســرمایه گذاری در زمینــه فــرآوری 
مــواد معدنــی بیشــتر از گذشــته مــد نظــر 

اســت. 
 وی خاطرنشــان کــرد: دولــت بــا تجمیــع 
کــردن محــدوده هــای معدنــی در واقــع بــرای 
فعالیــت در حــوزه فــرآوری و ایجــاد کارخانــه، 
انگیــزه و توجیــه اقتصــادی ایجــاد کــرده و 
بــر اســاس قانــون ســرمایه گــذاری، اصــل 
ســرمایه و ســود آن توســط ســرمایه گــذار 

قابــل برگشــت اســت. 
نماینــده هیــات عمانــی از موسســه الزبیــر بــا 
بیــان اینکــه ایــن موسســه 40 ســال اســت در 
زمینــه هــای نفــت، گاز، اتومبیــل، خدمــات 
مالــی و غیــره فعالیــت مــی کنــد گفــت: ایــن 
موسســه در معــادن کــروم ترکیــه و معــادن 
منگنــز ســودان ســرمایه گــذاری کــرده  و 
بیشــتر تمرکــز مــا بــر روی اســتخراج از 

معــادن اســت. 
 ان جانــاردن اظهــار کــرد: هــدف بعــدی مــا 
در زمینــه فــرآوری مــواد معدنــی اســت کــه 
هزینــه هــای آن و انتقــال مــواد خــام مطــرح 

اســت.  
وی بــا بیــان اینکــه بــرای راه انــدازی کارخانــه 
تولیــد فروکــروم در حــال بررســی در چنــد 
کشــور هســتیم بیــان کــرد: عــاوه بــر ایــن 
کــه کار بهــره بــرداری و اکتشــاف در معــادن 
را انجــام مــی دهیــم بــا افــرادی کــه پروانــه 
اکتشــاف دریافــت کــرده امــا بــه دلیــل 
ناتوانــی مالــی قــادر بــه ادامــه کار نیســتند 

مشــارکت مــی کنیــم. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه 43 درصــد از 
ارزش افــزوده معــادن کشــور و 20 درصــد از 
تولیــدات معدنــی کشــور متعلــق بــه اســتان 

سرمایه گذاران عمانی
 در معادن کرومیت

 کرمان

مهــدی رنجبــر از پایــان نامــه خــود بــا عنــوان ›ســاخت و 
شناســایی نانــو ســاختارهای چهارچوبــی آلــی - فلــزی‹ در قالب 
رســاله دکتــرای تخصصــی خــود در دانشــگاه باهنــر دفــاع کــرد. 
آییــن دفــاع دانشــجوی دکتــرای نانــو شــیمی دانشــگاه شــهید 
باهنــر و دانشــگاه هــای منطقــه جنوبشــرق کشــور بــا حضــور 
رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر، جمعــی از مســئوالن، اســاتید 
و دانشــجویان در محــل آمفــی تئاتــر دانشــکده علــوم برگــزار 
شــد. نخســتین دانــش آموختــه دکتــرای نانــو شــیمی دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان گفــت: رســاله دکتــرای بــا عنــوان ســاخت 
و شناســایی نانــو ســاختارهای چهارچوبــی آلــی - فلــزی نمــره 
الــف را از اســاتید دانشــگاه دریافــت کــرد. مهــدی رنجبــر 
افــزود: موضــوع پایــان نامــه بــا هــدف رفــع مشــکات صنعــت 

کشــور انتخــاب شــده اســت. 
 وی تصریــح کــرد: نتایــج ایــن رســاله تحقیقاتــی در قالــب پنــج 
مقالــهISI منتشــر شــده اســت. وی ادامــه داد: پایــان نامــه ام را 
بــه مرحــوم مهنــدس افضلــی پــور بنیان گــذار دانشــگاه شــهید 
باهنــر تقدیــم مــی کنــم. رنجبــر، محمدعلــی طاهــر ریاســت 
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان را بــه عنــوان اســتاد راهنمــای 
خــود معرفــی و از زحمــات وی قدردانــی کــرد. پروفســور محمــد 
علــی طاهــر، رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان بــه عنــوان 
اســتاد راهنمــا، دکتــر عبــاس ســام بــه عنــوان اســتاد مشــاور، 
دکتــر علیرضــا بدیعــی از دانشــگاه تهــران داور خارجــی و دکتــر 

نخستین دانشجوی دکترای نانو شیمی 
دانشگاه های جنوب شرق، دانش آموخته شد

علــی مصطفــوی و دکتــر ابراهیــم نوروزیــان داوران داخلــی ایــن رســاله 
بودنــد. 

دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان از ســال 91 اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوی 
دکتــرای نانــو شــیمی کــرده اســت و تعــداد 20 دانشــجو در مقطــع دکتــرا 

در ایــن رشــته بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد.
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ــا  ــت ب ــب زاده در نشس ــدی طبی ــید مه س
هیــات عمانــی بــا بیــان ایــن کــه ســه 
و  فاریــاب  هــای  شهرســتان  در  کارخانــه 
ــد  ــت تولی ــا قابلی ــن ب ــش رای ــت و بخ جیرف
فروکــروم، فرومنگنــز و ســیلیکون منگنــز 
وجــود دارد افــزود: جزئیــات تولیــد ایــن مــواد 
را در صــورت تمایــل ســرمایه گــذاران بــه آنهــا 
ــرمایه  ــرد: س ــار ک ــم.  وی اظه ــی دهی ــه م ارائ
گــذاران عمانــی مــی تواننــد بــا تشــکیل یــک 
ــت  ــتخراج، فعالی ــکان اس ــی، ام ــرکت داخل ش
پیمانــکاری، چگونگــی مشــارکت و خریــد 
ــی  ــان را بررس ــتان کرم ــی در اس ــواد معدن م
ــه  ــر گون ــاده ه ــز آم ــان نی ــاق کرم ــد و ات کنن

ــت. ــه اس ــن زمین ــکاری در ای هم
ــاق  ــدن ات ــت و مع ــیون صنع ــس کمیس  رئی
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمان 
ــه  تصریــح کــرد: ســرمایه گــذاری در ایــران ب
ــرق،  ــژه ب ــه وی ــرژی ب ــن ان ــل قیمــت پایی دلی

ــان  ــانی، مهندس ــروی انس ــدک نی ــتمزد ان دس
ــب،  ــرمایه گذاری مناس ــون س ــاده کار و قان آم
ــی   ــرمایه گذاران م ــادی دارد و س ــه اقتص صرف
تواننــد از ایــن مزایــا در تصمیــم گیــری هــای 
ــارزی  ــاس جبالب ــد. عب ــتفاده کنن ــود اس خ
ــک  ــدود ی ــی ح ــواد معدن ــادرات م ــزود: ص اف
دهــه گذشــته بــه دلیــل وجــود تحریــم هــای 
ــال  ــا در ح ــود ام ــر ب ــه ت ــه صرف ــخت ب س
حاضــر ســرمایه گذاری در زمینــه فــرآوری 
ــر  ــد نظ ــته م ــتر از گذش ــی بیش ــواد معدن م

ــت.  اس
ــع  ــا تجمی ــت ب ــرد: دول ــان ک  وی خاطرنش
کــردن محــدوده هــای معدنــی در واقــع بــرای 
فعالیــت در حــوزه فــرآوری و ایجــاد کارخانــه، 
ــرده و  ــاد ک ــادی ایج ــه اقتص ــزه و توجی انگی
ــل  ــذاری، اص ــرمایه گ ــون س ــاس قان ــر اس ب
ــذار  ــرمایه گ ــط س ــود آن توس ــرمایه و س س

ــت.  ــت اس ــل برگش قاب
نماینــده هیــات عمانــی از موسســه الزبیــر بــا 
بیــان اینکــه ایــن موسســه 40 ســال اســت در 
ــات  ــل، خدم ــت، گاز، اتومبی ــای نف ــه ه زمین
مالــی و غیــره فعالیــت مــی کنــد گفــت: ایــن 
ــادن  ــه و مع ــروم ترکی ــادن ک ــه در مع موسس
ــرده  و  ــذاری ک ــرمایه گ ــودان س ــز س منگن
بیشــتر تمرکــز مــا بــر روی اســتخراج از 

ــت.  ــادن اس مع
ــا  ــدی م ــدف بع ــرد: ه ــار ک ــاردن اظه  ان جان
ــه  ــت ک ــی اس ــواد معدن ــرآوری م ــه ف در زمین
هزینــه هــای آن و انتقــال مــواد خــام مطــرح 

اســت.  
وی بــا بیــان اینکــه بــرای راه انــدازی کارخانــه 
ــد  ــی در چن ــال بررس ــروم در ح ــد فروک تولی
ــن  ــر ای ــان کــرد: عــاوه ب کشــور هســتیم بی
ــادن  ــاف در مع ــرداری و اکتش ــره ب ــه کار به ک
ــه  ــا افــرادی کــه پروان را انجــام مــی دهیــم ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــرده ام ــت ک ــاف دریاف اکتش
ــتند  ــه کار نیس ــه ادام ــادر ب ــی ق ــی مال ناتوان

ــم.  ــی کنی ــارکت م مش
از  الزم بــه ذکــر اســت کــه 43 درصــد 
ــد از  ــور و 20 درص ــادن کش ــزوده مع ارزش اف
ــه اســتان  ــق ب ــی کشــور متعل تولیــدات معدن

سرمایه گذاران عمانی
 در معادن کرومیت

 کرمان

ــاخت و  ــوان ›س ــا عن ــود ب ــه خ ــان نام ــر از پای ــدی رنجب مه
شناســایی نانــو ســاختارهای چهارچوبــی آلــی - فلــزی‹ در قالب 
رســاله دکتــرای تخصصــی خــود در دانشــگاه باهنــر دفــاع کــرد. 
آییــن دفــاع دانشــجوی دکتــرای نانــو شــیمی دانشــگاه شــهید 
ــا حضــور  ــر و دانشــگاه هــای منطقــه جنوبشــرق کشــور ب باهن
ــاتید  ــئوالن، اس ــی از مس ــر، جمع ــهید باهن ــگاه ش ــس دانش رئی
ــوم برگــزار  ــر دانشــکده عل و دانشــجویان در محــل آمفــی تئات
شــد. نخســتین دانــش آموختــه دکتــرای نانــو شــیمی دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان گفــت: رســاله دکتــرای بــا عنــوان ســاخت 
و شناســایی نانــو ســاختارهای چهارچوبــی آلــی - فلــزی نمــره 
ــر  ــدی رنجب ــرد. مه ــت ک ــگاه دریاف ــاتید دانش ــف را از اس ال
افــزود: موضــوع پایــان نامــه بــا هــدف رفــع مشــکات صنعــت 

کشــور انتخــاب شــده اســت. 
 وی تصریــح کــرد: نتایــج ایــن رســاله تحقیقاتــی در قالــب پنــج 
مقالــهISI منتشــر شــده اســت. وی ادامــه داد: پایــان نامــه ام را 
بــه مرحــوم مهنــدس افضلــی پــور بنیان گــذار دانشــگاه شــهید 
ــت  ــر ریاس ــی طاه ــر، محمدعل ــم. رنجب ــی کن ــم م ــر تقدی باهن
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان را بــه عنــوان اســتاد راهنمــای 
خــود معرفــی و از زحمــات وی قدردانــی کــرد. پروفســور محمــد 
علــی طاهــر، رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان بــه عنــوان 
اســتاد راهنمــا، دکتــر عبــاس ســام بــه عنــوان اســتاد مشــاور، 
دکتــر علیرضــا بدیعــی از دانشــگاه تهــران داور خارجــی و دکتــر 

نخستین دانشجوی دکترای نانو شیمی 
دانشگاه های جنوب شرق، دانش آموخته شد

ــن رســاله  ــی ای ــان داوران داخل ــم نوروزی ــر ابراهی ــی مصطفــوی و دکت عل
بودنــد. 

دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان از ســال 91 اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوی 
دکتــرای نانــو شــیمی کــرده اســت و تعــداد 20 دانشــجو در مقطــع دکتــرا 

در ایــن رشــته بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــا  ــت ب ــب زاده در نشس ــدی طبی ــید مه س
هیــات عمانــی بــا بیــان ایــن کــه ســه 
و  فاریــاب  هــای  شهرســتان  در  کارخانــه 
ــد  ــت تولی ــا قابلی ــن ب ــش رای ــت و بخ جیرف
فروکــروم، فرومنگنــز و ســیلیکون منگنــز 
وجــود دارد افــزود: جزئیــات تولیــد ایــن مــواد 
را در صــورت تمایــل ســرمایه گــذاران بــه آنهــا 
ــرمایه  ــرد: س ــار ک ــم.  وی اظه ــی دهی ــه م ارائ
گــذاران عمانــی مــی تواننــد بــا تشــکیل یــک 
ــت  ــتخراج، فعالی ــکان اس ــی، ام ــرکت داخل ش
پیمانــکاری، چگونگــی مشــارکت و خریــد 
ــی  ــان را بررس ــتان کرم ــی در اس ــواد معدن م
ــه  ــر گون ــاده ه ــز آم ــان نی ــاق کرم ــد و ات کنن

ــت. ــه اس ــن زمین ــکاری در ای هم
ــاق  ــدن ات ــت و مع ــیون صنع ــس کمیس  رئی
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمان 
ــه  تصریــح کــرد: ســرمایه گــذاری در ایــران ب
ــرق،  ــژه ب ــه وی ــرژی ب ــن ان ــل قیمــت پایی دلی

ــان  ــانی، مهندس ــروی انس ــدک نی ــتمزد ان دس
ــب،  ــرمایه گذاری مناس ــون س ــاده کار و قان آم
ــی   ــرمایه گذاران م ــادی دارد و س ــه اقتص صرف
تواننــد از ایــن مزایــا در تصمیــم گیــری هــای 
ــارزی  ــاس جبالب ــد. عب ــتفاده کنن ــود اس خ
ــک  ــدود ی ــی ح ــواد معدن ــادرات م ــزود: ص اف
دهــه گذشــته بــه دلیــل وجــود تحریــم هــای 
ــال  ــا در ح ــود ام ــر ب ــه ت ــه صرف ــخت ب س
حاضــر ســرمایه گذاری در زمینــه فــرآوری 
ــر  ــد نظ ــته م ــتر از گذش ــی بیش ــواد معدن م

ــت.  اس
ــع  ــا تجمی ــت ب ــرد: دول ــان ک  وی خاطرنش
کــردن محــدوده هــای معدنــی در واقــع بــرای 
فعالیــت در حــوزه فــرآوری و ایجــاد کارخانــه، 
ــرده و  ــاد ک ــادی ایج ــه اقتص ــزه و توجی انگی
ــل  ــذاری، اص ــرمایه گ ــون س ــاس قان ــر اس ب
ــذار  ــرمایه گ ــط س ــود آن توس ــرمایه و س س

ــت.  ــت اس ــل برگش قاب
نماینــده هیــات عمانــی از موسســه الزبیــر بــا 
بیــان اینکــه ایــن موسســه 40 ســال اســت در 
ــات  ــل، خدم ــت، گاز، اتومبی ــای نف ــه ه زمین
مالــی و غیــره فعالیــت مــی کنــد گفــت: ایــن 
ــادن  ــه و مع ــروم ترکی ــادن ک ــه در مع موسس
ــرده  و  ــذاری ک ــرمایه گ ــودان س ــز س منگن
بیشــتر تمرکــز مــا بــر روی اســتخراج از 

ــت.  ــادن اس مع
ــا  ــدی م ــدف بع ــرد: ه ــار ک ــاردن اظه  ان جان
ــه  ــت ک ــی اس ــواد معدن ــرآوری م ــه ف در زمین
هزینــه هــای آن و انتقــال مــواد خــام مطــرح 

اســت.  
وی بــا بیــان اینکــه بــرای راه انــدازی کارخانــه 
ــد  ــی در چن ــال بررس ــروم در ح ــد فروک تولی
ــن  ــر ای ــان کــرد: عــاوه ب کشــور هســتیم بی
ــادن  ــاف در مع ــرداری و اکتش ــره ب ــه کار به ک
ــه  ــا افــرادی کــه پروان را انجــام مــی دهیــم ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــرده ام ــت ک ــاف دریاف اکتش
ــتند  ــه کار نیس ــه ادام ــادر ب ــی ق ــی مال ناتوان

ــم.  ــی کنی ــارکت م مش
از  الزم بــه ذکــر اســت کــه 43 درصــد 
ــد از  ــور و 20 درص ــادن کش ــزوده مع ارزش اف
ــه اســتان  ــق ب ــی کشــور متعل تولیــدات معدن

سرمایه گذاران عمانی
 در معادن کرومیت

 کرمان

ــاخت و  ــوان ›س ــا عن ــود ب ــه خ ــان نام ــر از پای ــدی رنجب مه
شناســایی نانــو ســاختارهای چهارچوبــی آلــی - فلــزی‹ در قالب 
رســاله دکتــرای تخصصــی خــود در دانشــگاه باهنــر دفــاع کــرد. 
آییــن دفــاع دانشــجوی دکتــرای نانــو شــیمی دانشــگاه شــهید 
ــا حضــور  ــر و دانشــگاه هــای منطقــه جنوبشــرق کشــور ب باهن
ــاتید  ــئوالن، اس ــی از مس ــر، جمع ــهید باهن ــگاه ش ــس دانش رئی
ــوم برگــزار  ــر دانشــکده عل و دانشــجویان در محــل آمفــی تئات
شــد. نخســتین دانــش آموختــه دکتــرای نانــو شــیمی دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان گفــت: رســاله دکتــرای بــا عنــوان ســاخت 
و شناســایی نانــو ســاختارهای چهارچوبــی آلــی - فلــزی نمــره 
ــر  ــدی رنجب ــرد. مه ــت ک ــگاه دریاف ــاتید دانش ــف را از اس ال
افــزود: موضــوع پایــان نامــه بــا هــدف رفــع مشــکات صنعــت 

کشــور انتخــاب شــده اســت. 
 وی تصریــح کــرد: نتایــج ایــن رســاله تحقیقاتــی در قالــب پنــج 
مقالــهISI منتشــر شــده اســت. وی ادامــه داد: پایــان نامــه ام را 
بــه مرحــوم مهنــدس افضلــی پــور بنیان گــذار دانشــگاه شــهید 
ــت  ــر ریاس ــی طاه ــر، محمدعل ــم. رنجب ــی کن ــم م ــر تقدی باهن
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان را بــه عنــوان اســتاد راهنمــای 
خــود معرفــی و از زحمــات وی قدردانــی کــرد. پروفســور محمــد 
علــی طاهــر، رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان بــه عنــوان 
اســتاد راهنمــا، دکتــر عبــاس ســام بــه عنــوان اســتاد مشــاور، 
دکتــر علیرضــا بدیعــی از دانشــگاه تهــران داور خارجــی و دکتــر 

نخستین دانشجوی دکترای نانو شیمی 
دانشگاه های جنوب شرق، دانش آموخته شد

ــن رســاله  ــی ای ــان داوران داخل ــم نوروزی ــر ابراهی ــی مصطفــوی و دکت عل
بودنــد. 

دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان از ســال 91 اقــدام بــه پذیــرش دانشــجوی 
دکتــرای نانــو شــیمی کــرده اســت و تعــداد 20 دانشــجو در مقطــع دکتــرا 

در ایــن رشــته بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد.

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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صــ
در 

را 
یه 

رما
ســ

د: 
ــر

ر ک
ــا

ظه
ی ا

  و
م.

یــ
ده

ی 
مــ

ــه 
رائ

ا
ک 

یــ
ل 

کی
شــ

ا ت
 بــ

ــد
انن

تو
ی 

مــ
ی 

انــ
عم

ن 
ارا

ــذ
گ

ت 
یــ

عال
، ف

اج
خر

ــت
اس

ن 
کا

مــ
ی، ا

لــ
اخ

ت د
رک

شــ
د 

ــ
ری

 خ
ت و

رک
ـا

شـ
ی م

ــ
ونگ

چگ
ی، 

کار
ــ

مان
پی

ی 
ســ

رر
را ب

ن 
ــا

رم
ن ک

ــتا
اس

در 
ی 

نــ
عد

د م
ــوا

م
ــه 

گون
ــر 

ه ه
اد

مــ
ز آ

یــ
ن ن

ــا
رم

ق ک
ــا

و ات
د 

نــ
کن

ت.
ســ

ه ا
نــ

زمی
ن 

یــ
ر ا

ی د
کار

مــ
ه

ق 
ــا

ن ات
ــد

مع
 و 

ت
ــ

نع
 ص

ون
ــی

س
می

س ک
ــ

رئی
 

ن 
رما

ی ک
رز

ــاو
ش

و ک
ن 

اد
عــ

، م
ــع

نای
 ص

ی،
انــ

رگ
باز

ــه 
ن ب

ــرا
ر ای

ی د
ذار

گــ
یه 

رما
ســ

د: 
ــر

ح ک
یــ

صر
ت

ق، 
ــر

ه ب
ــژ

 وی
ــه

ی ب
رژ

نــ
ن ا

یــ
پای

ت 
مــ

 قی
ــل

دلی

ن 
ــا

دس
هن

، م
نی

ــا
س

ی ان
رو

یــ
ک ن

ــد
د ان

مز
ــت

دس
ب، 

ســ
منا

ی 
ذار

ه گ
مای

ــر
 س

ون
نــ

 قا
ر و

 کا
ده

ــا
آم

ی  
مــ

ن 
ارا

گذ
یه 

رما
ســ

 و 
رد

 دا
دی

ــا
تص

 اق
ــه

رف
ص

ی 
ــا

ی ه
ــر

گی
م 

یــ
صم

ر ت
ا د

یــ
مزا

ن 
یــ

ز ا
د ا

نــ
وان

ت
ی 

رز
ــا

الب
جب

س 
ــا

عب
د. 

ــ
کنن

ده 
تفا

ــ
اس

ود 
ــ

خ
ک 

یــ
ود 

ــد
 ح

ــی
دن

مع
اد 

ــو
ت م

درا
ــا

 ص
ود:

ــز
اف

ی 
ــا

م ه
یــ

حر
د ت

ــو
وج

ل 
یــ

 دل
ــه

ه ب
ــت

ذش
ه گ

هــ
د

ل 
ــا

 ح
در

ــا 
 ام

ود
ــ

ر ب
ــ

ه ت
ــ

رف
 ص

ــه
ت ب

ــخ
س

ی 
ور

رآ
ــ

ه ف
ــ

مین
ر ز

ی د
ذار

ه گ
مای

ـر
سـ

ـر 
ضـ

حا
ــر 

نظ
د 

مــ
ته 

شــ
گذ

از 
تر 

شــ
 بی

ــی
دن

مع
اد 

ــو
م

ت. 
ســ

ا
ع 

ــ
می

تج
ــا 

ت ب
ــ

دول
د: 

ــر
ن ک

ــا
ش

طرن
خا

ی 
 و

ی 
ــرا

ع ب
قــ

 وا
در

ی 
دنــ

مع
ی 

ــا
ه ه

ود
ــد

مح
ن 

رد
کــ

ه، 
انــ

رخ
 کا

اد
جــ

و ای
ی 

ور
رآ

فــ
زه 

ــو
 ح

در
ت 

یــ
عال

ف
 و 

ده
ــر

د ک
ــا

یج
ی ا

اد
صــ

اقت
ــه 

جی
تو

 و 
زه

یــ
انگ

ل 
صــ

ی، ا
ذار

گــ
یه 

رما
ســ

ن 
ــو

قان
س 

ــا
اس

ــر 
ب

ار 
ــذ

ه گ
مای

ــر
 س

ط
ــ

وس
ن ت

د آ
ــو

 س
ه و

مای
ــر

س
ت. 

ســ
ت ا

شــ
رگ

ل ب
بــ

قا
ــا 

ر ب
یــ

لزب
ه ا

ســ
وس

ز م
ی ا

انــ
عم

ت 
ــا

هی
ده 

نــ
مای

ن
در 

ت 
ســ

ل ا
ــا

 س
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ــه 
س

وس
ن م

یــ
ه ا

کــ
این

ن 
ــا

بی
ت 

ــا
دم

 خ
ل،

یــ
ومب

، ات
گاز

ت، 
فــ

ی ن
ــا

ه ه
نــ

زمی
ن 

یــ
ت: ا

فــ
د گ

نــ
ی ک

مــ
ت 

یــ
عال

ه ف
ــر

غی
 و 

ــی
مال

ن 
اد

عــ
و م

ــه 
کی

تر
وم 

ــر
ن ک

اد
عــ

ر م
ه د

ســ
وس

م
 و 

ده 
ــر

ی ک
ذار

ــ
ه گ

مای
ــر

 س
ان

ود
ــ

 س
ــز

گن
من

از 
ج 

خرا
ـت

سـ
ی ا

رو
ـر 

 بـ
ـا

مـ
ـز 

کـ
مر

ر ت
ـت

شـ
بی

ت. 
ســ

ن ا
اد

عــ
م

ــا 
ی م

ــد
 بع

ف
ــد

: ه
رد

کــ
ار 

هــ
 اظ

دن
ــار

جان
ن 

 ا
ــه 

ت ک
ســ

ی ا
نــ

عد
د م

ــوا
ی م

ور
رآ

فــ
ــه 

مین
ر ز

د
ح 

ــر
مط

ام 
خــ

اد 
ــو

ل م
ــا

تق
و ان

ن 
ی آ

ــا
ه ه

نــ
زی

ه
ت.  

ســ
ا

ــه 
خان

کار
ی 

داز
انــ

اه 
ی ر

ــرا
ه ب

کــ
این

ن 
ــا

 بی
ــا

ی ب
و

د 
نــ

 چ
در

ی 
ســ

رر
ل ب

ــا
 ح

در
وم 

ــر
وک

فر
د 

یــ
تول

ن 
یــ

ر ا
بــ

وه 
ــا

: ع
رد

کــ
ن 

ــا
 بی

یم
ــت

س
ر ه

ــو
ش

ک
ن 

اد
عــ

ر م
ف د

ــا
ش

کت
و ا

ی 
دار

ــر
ه ب

ــر
 به

کار
ــه 

ک
ــه 

وان
پر

ــه 
ی ک

راد
فــ

ــا ا
م ب

یــ
ده

ی 
مــ

ام 
جــ

ا ان
ر

ل 
ــ

دلی
ــه 

ــا ب
 ام

ده
ــر

ت ک
ــ

یاف
در

ف 
ــا

ش
کت

ا
د 

ــتن
س

 نی
کار

ــه 
دام

ه ا
بــ

در 
ــا

ی ق
لــ

 ما
ــی

وان
نات

م. 
یــ

کن
ی 

مــ
ت 

رک
ــا

ش
م

از 
د 

ــ
رص
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ـه 
کـ

ت 
ــ

اس
ـر 

کـ
 ذ

ـه
بـ

زم 
ال

از 
د 

صــ
در

 2
و 0

ور 
شــ

ن ک
اد

عــ
ه م

ود
ــز

 اف
ش

رز
ا

ن 
ــتا

اس
ــه 

ق ب
لــ

تع
ر م

ــو
ش

ی ک
نــ

عد
ت م

دا
یــ

تول

ی
مان

ن ع
ارا

گذ
یه 

رما
س

ت
ومی

کر
ن 

اد
مع

در 
 

ان
رم

 ک

 و 
ت

اخ
ــ

›س
ن 

ــوا
عن

ــا 
د ب

ــو
 خ

ــه
نام

ن 
ــا

پای
از 

ــر 
جب

 رن
دی

ــ
مه

ب 
قال

در 
ی‹ 

ــز
 فل

- 
ــی

 آل
ــی

چوب
هار

 چ
ای

ره
ختا

ــا
 س

ــو
 نان

یی
ــا

اس
شن

د. 
ــر

ع ک
ــا

دف
ــر 

هن
ه با

گا
شــ

دان
در 

ود 
خــ

ی 
صــ

خص
ی ت

ــرا
کت

ه د
ــال

رس
د 

هی
شــ

اه 
ــگ

ش
دان

ی 
یم

شــ
ــو 

 نان
ای

ــر
کت

ی د
جو

شــ
دان

ع 
ــا

دف
ن 

یــ
آی

ور 
ضــ

 ح
ــا

ر ب
ــو

ش
ق ک

ــر
ش

نوب
 ج

ــه
طق

 من
ای

هــ
اه 

ــگ
ش

دان
 و 

ــر
هن

با
د 

اتی
ســ

ن، ا
وال

ــئ
س

ز م
ی ا

عــ
جم

ر، 
نــ

اه
د ب

هی
شــ

اه 
ــگ

ش
دان

س 
یــ

رئ
ار 

ــز
رگ

م ب
ــو

عل
ده 

ــک
ش

دان
ــر 

ئات
ی ت

فــ
 آم

ــل
مح

در 
ن 

ویا
ــج

ش
دان

و 
اه 

ــگ
ش

دان
ی 

یم
شــ

ــو 
 نان

ای
ــر

کت
ه د

تــ
وخ

 آم
ش

انــ
ن د

ــتی
س

نخ
د. 

شــ
ت 

اخ
ســ

ن 
ــوا

عن
ــا 

ی ب
ــرا

کت
ه د

ــال
رس

ت: 
فــ

ن گ
ــا

رم
ر ک

نــ
اه

د ب
هی

شــ
ره 

مــ
ی ن

ــز
 فل

- 
ــی

 آل
ــی

چوب
هار

 چ
ای

ره
ختا

ــا
 س

ــو
 نان

یی
ــا

اس
شن

و 
ــر 

جب
 رن

دی
ــ

مه
د. 

ــر
ت ک

ــ
یاف

در
اه 

ــگ
ش

دان
د 

اتی
ــ

اس
از 

را 
ف 

ــ
ال

ت 
عــ

صن
ت 

کا
شــ

ع م
فــ

ف ر
ــد

ا ه
 بــ

ــه
نام

ن 
ــا

پای
ع 

ــو
وض

: م
ود

ــز
اف

ت. 
ســ

ه ا
ــد

 ش
ب

ــا
تخ

ر ان
ــو

ش
ک

ج 
نــ

ب پ
الــ

ر ق
ی د

تــ
یقا

حق
ه ت

ــال
رس

ن 
یــ

ج ا
یــ

نتا
د: 

ــر
ح ک

یــ
صر

ی ت
 و

را 
ام 

ــه 
نام

ن 
ــا

پای
د: 

 دا
ــه

دام
ی ا

. و
ت

ســ
ه ا

ــد
 ش

ــر
ش

منت
 IS

Iه
الــ

مق
د 

هی
شــ

اه 
ــگ

ش
دان

ار 
ــذ

ن گ
نیا

ر ب
ــو

ی پ
لــ

فض
س ا

ــد
هن

م م
ــو

رح
ه م

بــ
ت 

ســ
ریا

ــر 
اه

 ط
ــی

عل
مد

مح
ر، 

بــ
نج

. ر
ــم

کن
ی 

مــ
م 

یــ
قد

ر ت
نــ

اه
ب

ی 
ــا

نم
راه

اد 
ــت

اس
ن 

ــوا
عن

ــه 
را ب

ن 
ــا

رم
ر ک

نــ
اه

د ب
هی

شــ
اه 

ــگ
ش

دان
د 

مــ
مح

ور 
ســ

روف
د. پ

ــر
ی ک

انــ
رد

قد
ی 

ت و
ــا

حم
ز ز

و ا
ی 

فــ
عر

د م
ــو

خ
ن 

ــوا
عن

ــه 
ن ب

ــا
رم

ر ک
نــ

اه
د ب

هی
شــ

اه 
ــگ

ش
دان

س 
یــ

 رئ
ــر،

اه
 ط

ــی
عل

ر، 
ــاو

ش
د م

ــتا
اس

ن 
ــوا

عن
ــه 

م ب
ــا

 س
س

ــا
عب

ــر 
کت

، د
ــا

نم
راه

اد 
ــت

اس
ــر 

کت
و د

ی 
جــ

خار
ور 

 دا
ان

ــر
 ته

گاه
شــ

دان
از 

ی 
عــ

دی
ــا ب

رض
علی

ــر 
کت

د

ی 
یم

 ش
انو

ی ن
را

کت
ی د

جو
نش

دا
ن 

ستی
نخ

شد
ته 

وخ
آم

ش 
دان

ق، 
شر

ب 
نو

 ج
ی

ها
اه 

شگ
دان

له 
ــا

رس
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یــ
ی ا

لــ
اخ

ن د
ورا

 دا
ان

یــ
وز

ور
م ن

یــ
راه

ر اب
تــ

دک
 و 

وی
فــ

صط
ی م

لــ
ع

د. 
دنــ

بو
ی 

جو
شــ

دان
ش 

ــر
ذی

ه پ
 بــ

دام
قــ

9 ا
ل 1

ــا
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ــر 
هن

د با
هی

شــ
اه 

ــگ
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شــ

دان
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یــ
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ر 
شو
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از

ج 
ار

 خ
 و

ان
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ی

ها
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جا
ه 

ام
صلن
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ســیدرضا ســادات حســینی گفــت:  نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 
کرمــان بــه پاکســتان بــا وزن خالــص ۸40 تــن و وزن ناخالــص یــک هــزار 
و 200 تــن متعلــق بــه شــرکت ســیمان ممتــازان بــود کــه از کرمــان بــه 
مقصــد زاهــدان و ســپس بــه مقصــد شــهر کویتــه پاکســتان بارگیــری و 
حمــل شــد. وی بــا بیــان ایــن کــه نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 

کرمــان بــه پاکســتان در ایســتگاه 
ــن  ــه واگ ــن ب ــدان، واگ ــن زاه راه آه
ــل  ــرض ری ــرد: ع ــار ک ــود اظه ــی ش م
ــل  ــا ری ــران ب ــن در ای ــای راه آه ه
ــذا  ــت ل ــاوت اس ــتان متف ــور پاکس کش
ــتیم.  ــار هس ــی ب ــه جای ــه جاب ــار ب ناچ
ــا  ــان ب ــتان کرم ــن اس ــرکل راه آه مدی
بیــان ایــن کــه ایــن محمولــه مســتقیما 
وارد شــهر کویتــه پاکســتان مــی شــود 

افــزود: وزن ایــن محمولــه طبــق توافــق در مــاه پنــج هــزار تــن اســت. 
وی تاکیــد کــرد: قابلیــت افزایــش بــار در ســیمان صادراتــی کرمــان بــه 
ــد. وی  ــدا کن ــداوم پی ــر ت ــن ام ــم ای ــود دارد و امیدواری ــتان وج پاکس
ــور  ــه منظ ــبز ب ــل س ــل و نق ــاوگان حم ــک ن ــن ی ــرد: راه آه ــح ک تصری

ــت.  ــن اس ــی و ایم ــت محیط ــای زیس ــیب ه ــش آس کاه
ــا  ــار ب ــط قط ــده توس ــل ش ــار حم ــدار ب ــزود: مق ــینی اف ــادات حس س
ــت:  ــت. وی گف ــاده اس ــیر ج ــی در مس ــار 40 تریل ــا ب ــر ب ــن براب 15 واگ
ــار شــرکت هــا و بخــش خصوصــی  ــان از حمــل ب اداره کل راه آهــن کرم
توســط قطــار اســتقبال مــی کنــد. وی بــا بیــان ایــن کــه کرمــان قطــب 
کشــاورزی، معدنــی و صنعتــی کشــور اســت گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ریلــی موجــود در ایــن اســتان بــا همــکاری مســئوالن مــی توانیــم از ایــن 
ــن  ــزار ت ــرد: ه ــار ک ــم.  وی اظه ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــا ب ــت ه ظرفی
محمولــه زغــال نیــز توســط واگــن هــای مســقف از شهرســتان زرنــد بــه 
کشــور ترکیــه صــادر مــی شــود.  معــاون مالــی و اداری شــرکت ســیمان 
ممتــازان نیــز در ایــن نشســت گفــت: فقــط پنــج درصــد ســیمان تولیــد 
شــده در دنیــا بــه دلیــل مشــکات حمــل و نقــل و ارزان بــودن آن نســبت 

بــه حجمــش صــادر مــی شــود.
ــا بیــان ایــن کــه 70 شــرکت تولیــد ســیمان در کشــور  ــی ب محمــد خان

ــیمان  ــرکت س ــزود: ش ــود دارد اف وج
ــک  ــته نزدی ــال گذش ــازان در س ممت
ــیمان  ــروش س ــن ف ــون ت ــه 56 میلی ب
ــی کــه حجــم ظرفیــت  داشــته در حال
ــن در  ــون ت ــیمان 70 میلی ــد س تولی
ــای  ــل تقاض ــه دلی ــه ب ــت ک ــال اس س
ــد  ــم تولی ــن حج ــه ای ــاز ب ــدک نی ان
نیســت. وی تصریــح کــرد: حمــل 
ــی  ــوط ریل ــط خط ــیمان توس ــل س ونق
ــال  ــت و ارس ــات قیم ــل ثب ــه دلی ب
ــش  ــادرات را کاه ــه ص ــتقیم، هزین مس
ایــن  امیدواریــم  مــی دهــد کــه 
ــت  ــا از ظرفی ــد ت ــدار باش موضــوع پای
ای کــه در  اســتفاده  بــدون  هــای 
ــم  ــود دارد بتوانی ــور وج ــیمان کش س
ــرکت  ــزود: ش ــم. وی اف ــتفاده کنی اس
ســیمان ممتــازان کرمــان در حــال 
برنامــه ریــزی بــرای صــادرات ســیمان 
ــاه آینــده و از  ــه روســیه ظــرف دو م ب
ــاد  ــق خــط راه آهــن بنــدر امیرآب طری
ــرکت  ــی و اداری ش ــاون مال ــت. مع اس
ســیمان ممتــازان افــزود: ســیمان 
ــور  ــی کش ــه کیف ــد نمون ــازان واح ممت
و دارای گواهینامــه ECA اســت کــه بــه 
آن مجــوز ورود بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا را مــی دهنــد. وی تاکیــد 
ــار توســط خــط ریلــی  کــرد: شــرکت ســیمان ممتــازان ســابقه حمــل ب
ــرای  ــا ب ــلمچه را دارد ام ــرز ش ــتان و م ــورهای تاجیکس ــه کش ــور ب کش
ــتان  ــور پاکس ــه کش ــن ب ــط آه ــق خ ــیمان از طری ــه س ــتین مرتب نخس

ــود.  ــی ش ــادر م ص
ــل  ــت حم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب خان
افــزود:  آهــن  راه  توســط  ســیمان 
یکــی از موضوعــات کــه در دنیــا بــرای 
ــث  ــراوان دارد بح ــت ف ــادرات اهمی ص
صنعــت ســبز و مســائل زیســت محیطی 
اســت و ایــن شــرکت در ســال گذشــته 
ــده  ــبز برگزی ــت س ــوان صنع ــه عن ب

ــت. ــده اس ش

ارسال نخستین محموله ریلی 
سیمان صادراتی

 از کرمان به پاکستان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ســیدرضا ســادات حســینی گفــت:  نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 
کرمــان بــه پاکســتان بــا وزن خالــص ۸40 تــن و وزن ناخالــص یــک هــزار 
و 200 تــن متعلــق بــه شــرکت ســیمان ممتــازان بــود کــه از کرمــان بــه 
مقصــد زاهــدان و ســپس بــه مقصــد شــهر کویتــه پاکســتان بارگیــری و 
حمــل شــد. وی بــا بیــان ایــن کــه نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 

کرمــان بــه پاکســتان در ایســتگاه 
ــن  ــه واگ ــن ب ــدان، واگ ــن زاه راه آه
ــل  ــرض ری ــرد: ع ــار ک ــود اظه ــی ش م
ــل  ــا ری ــران ب ــن در ای ــای راه آه ه
ــذا  ــت ل ــاوت اس ــتان متف ــور پاکس کش
ــتیم.  ــار هس ــی ب ــه جای ــه جاب ــار ب ناچ
ــا  ــان ب ــتان کرم ــن اس ــرکل راه آه مدی
بیــان ایــن کــه ایــن محمولــه مســتقیما 
وارد شــهر کویتــه پاکســتان مــی شــود 

افــزود: وزن ایــن محمولــه طبــق توافــق در مــاه پنــج هــزار تــن اســت. 
وی تاکیــد کــرد: قابلیــت افزایــش بــار در ســیمان صادراتــی کرمــان بــه 
ــد. وی  ــدا کن ــداوم پی ــر ت ــن ام ــم ای ــود دارد و امیدواری ــتان وج پاکس
ــور  ــه منظ ــبز ب ــل س ــل و نق ــاوگان حم ــک ن ــن ی ــرد: راه آه ــح ک تصری

ــت.  ــن اس ــی و ایم ــت محیط ــای زیس ــیب ه ــش آس کاه
ــا  ــار ب ــط قط ــده توس ــل ش ــار حم ــدار ب ــزود: مق ــینی اف ــادات حس س
ــت:  ــت. وی گف ــاده اس ــیر ج ــی در مس ــار 40 تریل ــا ب ــر ب ــن براب 15 واگ
ــار شــرکت هــا و بخــش خصوصــی  ــان از حمــل ب اداره کل راه آهــن کرم
توســط قطــار اســتقبال مــی کنــد. وی بــا بیــان ایــن کــه کرمــان قطــب 
کشــاورزی، معدنــی و صنعتــی کشــور اســت گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ریلــی موجــود در ایــن اســتان بــا همــکاری مســئوالن مــی توانیــم از ایــن 
ــن  ــزار ت ــرد: ه ــار ک ــم.  وی اظه ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــا ب ــت ه ظرفی
محمولــه زغــال نیــز توســط واگــن هــای مســقف از شهرســتان زرنــد بــه 
کشــور ترکیــه صــادر مــی شــود.  معــاون مالــی و اداری شــرکت ســیمان 
ممتــازان نیــز در ایــن نشســت گفــت: فقــط پنــج درصــد ســیمان تولیــد 
شــده در دنیــا بــه دلیــل مشــکات حمــل و نقــل و ارزان بــودن آن نســبت 

بــه حجمــش صــادر مــی شــود.
ــا بیــان ایــن کــه 70 شــرکت تولیــد ســیمان در کشــور  ــی ب محمــد خان

ــیمان  ــرکت س ــزود: ش ــود دارد اف وج
ــک  ــته نزدی ــال گذش ــازان در س ممت
ــیمان  ــروش س ــن ف ــون ت ــه 56 میلی ب
ــی کــه حجــم ظرفیــت  داشــته در حال
ــن در  ــون ت ــیمان 70 میلی ــد س تولی
ــای  ــل تقاض ــه دلی ــه ب ــت ک ــال اس س
ــد  ــم تولی ــن حج ــه ای ــاز ب ــدک نی ان
نیســت. وی تصریــح کــرد: حمــل 
ــی  ــوط ریل ــط خط ــیمان توس ــل س ونق
ــال  ــت و ارس ــات قیم ــل ثب ــه دلی ب
ــش  ــادرات را کاه ــه ص ــتقیم، هزین مس
ایــن  امیدواریــم  مــی دهــد کــه 
ــت  ــا از ظرفی ــد ت ــدار باش موضــوع پای
ای کــه در  اســتفاده  بــدون  هــای 
ــم  ــود دارد بتوانی ــور وج ــیمان کش س
ــرکت  ــزود: ش ــم. وی اف ــتفاده کنی اس
ســیمان ممتــازان کرمــان در حــال 
برنامــه ریــزی بــرای صــادرات ســیمان 
ــاه آینــده و از  ــه روســیه ظــرف دو م ب
ــاد  ــق خــط راه آهــن بنــدر امیرآب طری
ــرکت  ــی و اداری ش ــاون مال ــت. مع اس
ســیمان ممتــازان افــزود: ســیمان 
ــور  ــی کش ــه کیف ــد نمون ــازان واح ممت
و دارای گواهینامــه ECA اســت کــه بــه 
آن مجــوز ورود بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا را مــی دهنــد. وی تاکیــد 
ــار توســط خــط ریلــی  کــرد: شــرکت ســیمان ممتــازان ســابقه حمــل ب
ــرای  ــا ب ــلمچه را دارد ام ــرز ش ــتان و م ــورهای تاجیکس ــه کش ــور ب کش
ــتان  ــور پاکس ــه کش ــن ب ــط آه ــق خ ــیمان از طری ــه س ــتین مرتب نخس

ــود.  ــی ش ــادر م ص
ــل  ــت حم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب خان
افــزود:  آهــن  راه  توســط  ســیمان 
یکــی از موضوعــات کــه در دنیــا بــرای 
ــث  ــراوان دارد بح ــت ف ــادرات اهمی ص
صنعــت ســبز و مســائل زیســت محیطی 
اســت و ایــن شــرکت در ســال گذشــته 
ــده  ــبز برگزی ــت س ــوان صنع ــه عن ب

ــت. ــده اس ش

ارسال نخستین محموله ریلی 
سیمان صادراتی

 از کرمان به پاکستان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ســیدرضا ســادات حســینی گفــت:  نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 
کرمــان بــه پاکســتان بــا وزن خالــص ۸40 تــن و وزن ناخالــص یــک هــزار 
و 200 تــن متعلــق بــه شــرکت ســیمان ممتــازان بــود کــه از کرمــان بــه 
مقصــد زاهــدان و ســپس بــه مقصــد شــهر کویتــه پاکســتان بارگیــری و 
حمــل شــد. وی بــا بیــان ایــن کــه نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 

کرمــان بــه پاکســتان در ایســتگاه 
ــن  ــه واگ ــن ب ــدان، واگ ــن زاه راه آه
ــل  ــرض ری ــرد: ع ــار ک ــود اظه ــی ش م
ــل  ــا ری ــران ب ــن در ای ــای راه آه ه
ــذا  ــت ل ــاوت اس ــتان متف ــور پاکس کش
ــتیم.  ــار هس ــی ب ــه جای ــه جاب ــار ب ناچ
ــا  ــان ب ــتان کرم ــن اس ــرکل راه آه مدی
بیــان ایــن کــه ایــن محمولــه مســتقیما 
وارد شــهر کویتــه پاکســتان مــی شــود 

افــزود: وزن ایــن محمولــه طبــق توافــق در مــاه پنــج هــزار تــن اســت. 
وی تاکیــد کــرد: قابلیــت افزایــش بــار در ســیمان صادراتــی کرمــان بــه 
ــد. وی  ــدا کن ــداوم پی ــر ت ــن ام ــم ای ــود دارد و امیدواری ــتان وج پاکس
ــور  ــه منظ ــبز ب ــل س ــل و نق ــاوگان حم ــک ن ــن ی ــرد: راه آه ــح ک تصری

ــت.  ــن اس ــی و ایم ــت محیط ــای زیس ــیب ه ــش آس کاه
ــا  ــار ب ــط قط ــده توس ــل ش ــار حم ــدار ب ــزود: مق ــینی اف ــادات حس س
ــت:  ــت. وی گف ــاده اس ــیر ج ــی در مس ــار 40 تریل ــا ب ــر ب ــن براب 15 واگ
ــار شــرکت هــا و بخــش خصوصــی  ــان از حمــل ب اداره کل راه آهــن کرم
توســط قطــار اســتقبال مــی کنــد. وی بــا بیــان ایــن کــه کرمــان قطــب 
کشــاورزی، معدنــی و صنعتــی کشــور اســت گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ریلــی موجــود در ایــن اســتان بــا همــکاری مســئوالن مــی توانیــم از ایــن 
ــن  ــزار ت ــرد: ه ــار ک ــم.  وی اظه ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــا ب ــت ه ظرفی
محمولــه زغــال نیــز توســط واگــن هــای مســقف از شهرســتان زرنــد بــه 
کشــور ترکیــه صــادر مــی شــود.  معــاون مالــی و اداری شــرکت ســیمان 
ممتــازان نیــز در ایــن نشســت گفــت: فقــط پنــج درصــد ســیمان تولیــد 
شــده در دنیــا بــه دلیــل مشــکات حمــل و نقــل و ارزان بــودن آن نســبت 

بــه حجمــش صــادر مــی شــود.
ــا بیــان ایــن کــه 70 شــرکت تولیــد ســیمان در کشــور  ــی ب محمــد خان

ــیمان  ــرکت س ــزود: ش ــود دارد اف وج
ــک  ــته نزدی ــال گذش ــازان در س ممت
ــیمان  ــروش س ــن ف ــون ت ــه 56 میلی ب
ــی کــه حجــم ظرفیــت  داشــته در حال
ــن در  ــون ت ــیمان 70 میلی ــد س تولی
ــای  ــل تقاض ــه دلی ــه ب ــت ک ــال اس س
ــد  ــم تولی ــن حج ــه ای ــاز ب ــدک نی ان
نیســت. وی تصریــح کــرد: حمــل 
ــی  ــوط ریل ــط خط ــیمان توس ــل س ونق
ــال  ــت و ارس ــات قیم ــل ثب ــه دلی ب
ــش  ــادرات را کاه ــه ص ــتقیم، هزین مس
ایــن  امیدواریــم  مــی دهــد کــه 
ــت  ــا از ظرفی ــد ت ــدار باش موضــوع پای
ای کــه در  اســتفاده  بــدون  هــای 
ــم  ــود دارد بتوانی ــور وج ــیمان کش س
ــرکت  ــزود: ش ــم. وی اف ــتفاده کنی اس
ســیمان ممتــازان کرمــان در حــال 
برنامــه ریــزی بــرای صــادرات ســیمان 
ــاه آینــده و از  ــه روســیه ظــرف دو م ب
ــاد  ــق خــط راه آهــن بنــدر امیرآب طری
ــرکت  ــی و اداری ش ــاون مال ــت. مع اس
ســیمان ممتــازان افــزود: ســیمان 
ــور  ــی کش ــه کیف ــد نمون ــازان واح ممت
و دارای گواهینامــه ECA اســت کــه بــه 
آن مجــوز ورود بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا را مــی دهنــد. وی تاکیــد 
ــار توســط خــط ریلــی  کــرد: شــرکت ســیمان ممتــازان ســابقه حمــل ب
ــرای  ــا ب ــلمچه را دارد ام ــرز ش ــتان و م ــورهای تاجیکس ــه کش ــور ب کش
ــتان  ــور پاکس ــه کش ــن ب ــط آه ــق خ ــیمان از طری ــه س ــتین مرتب نخس

ــود.  ــی ش ــادر م ص
ــل  ــت حم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب خان
افــزود:  آهــن  راه  توســط  ســیمان 
یکــی از موضوعــات کــه در دنیــا بــرای 
ــث  ــراوان دارد بح ــت ف ــادرات اهمی ص
صنعــت ســبز و مســائل زیســت محیطی 
اســت و ایــن شــرکت در ســال گذشــته 
ــده  ــبز برگزی ــت س ــوان صنع ــه عن ب

ــت. ــده اس ش
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ســیدرضا ســادات حســینی گفــت:  نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 
کرمــان بــه پاکســتان بــا وزن خالــص ۸40 تــن و وزن ناخالــص یــک هــزار 
و 200 تــن متعلــق بــه شــرکت ســیمان ممتــازان بــود کــه از کرمــان بــه 
مقصــد زاهــدان و ســپس بــه مقصــد شــهر کویتــه پاکســتان بارگیــری و 
حمــل شــد. وی بــا بیــان ایــن کــه نخســتین محمولــه ســیمان صادراتــی 

کرمــان بــه پاکســتان در ایســتگاه 
ــن  ــه واگ ــن ب ــدان، واگ ــن زاه راه آه
ــل  ــرض ری ــرد: ع ــار ک ــود اظه ــی ش م
ــل  ــا ری ــران ب ــن در ای ــای راه آه ه
ــذا  ــت ل ــاوت اس ــتان متف ــور پاکس کش
ــتیم.  ــار هس ــی ب ــه جای ــه جاب ــار ب ناچ
ــا  ــان ب ــتان کرم ــن اس ــرکل راه آه مدی
بیــان ایــن کــه ایــن محمولــه مســتقیما 
وارد شــهر کویتــه پاکســتان مــی شــود 

افــزود: وزن ایــن محمولــه طبــق توافــق در مــاه پنــج هــزار تــن اســت. 
وی تاکیــد کــرد: قابلیــت افزایــش بــار در ســیمان صادراتــی کرمــان بــه 
ــد. وی  ــدا کن ــداوم پی ــر ت ــن ام ــم ای ــود دارد و امیدواری ــتان وج پاکس
ــور  ــه منظ ــبز ب ــل س ــل و نق ــاوگان حم ــک ن ــن ی ــرد: راه آه ــح ک تصری

ــت.  ــن اس ــی و ایم ــت محیط ــای زیس ــیب ه ــش آس کاه
ــا  ــار ب ــط قط ــده توس ــل ش ــار حم ــدار ب ــزود: مق ــینی اف ــادات حس س
ــت:  ــت. وی گف ــاده اس ــیر ج ــی در مس ــار 40 تریل ــا ب ــر ب ــن براب 15 واگ
ــار شــرکت هــا و بخــش خصوصــی  ــان از حمــل ب اداره کل راه آهــن کرم
توســط قطــار اســتقبال مــی کنــد. وی بــا بیــان ایــن کــه کرمــان قطــب 
کشــاورزی، معدنــی و صنعتــی کشــور اســت گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ریلــی موجــود در ایــن اســتان بــا همــکاری مســئوالن مــی توانیــم از ایــن 
ــن  ــزار ت ــرد: ه ــار ک ــم.  وی اظه ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــا ب ــت ه ظرفی
محمولــه زغــال نیــز توســط واگــن هــای مســقف از شهرســتان زرنــد بــه 
کشــور ترکیــه صــادر مــی شــود.  معــاون مالــی و اداری شــرکت ســیمان 
ممتــازان نیــز در ایــن نشســت گفــت: فقــط پنــج درصــد ســیمان تولیــد 
شــده در دنیــا بــه دلیــل مشــکات حمــل و نقــل و ارزان بــودن آن نســبت 

بــه حجمــش صــادر مــی شــود.
ــا بیــان ایــن کــه 70 شــرکت تولیــد ســیمان در کشــور  ــی ب محمــد خان

ــیمان  ــرکت س ــزود: ش ــود دارد اف وج
ــک  ــته نزدی ــال گذش ــازان در س ممت
ــیمان  ــروش س ــن ف ــون ت ــه 56 میلی ب
ــی کــه حجــم ظرفیــت  داشــته در حال
ــن در  ــون ت ــیمان 70 میلی ــد س تولی
ــای  ــل تقاض ــه دلی ــه ب ــت ک ــال اس س
ــد  ــم تولی ــن حج ــه ای ــاز ب ــدک نی ان
نیســت. وی تصریــح کــرد: حمــل 
ــی  ــوط ریل ــط خط ــیمان توس ــل س ونق
ــال  ــت و ارس ــات قیم ــل ثب ــه دلی ب
ــش  ــادرات را کاه ــه ص ــتقیم، هزین مس
ایــن  امیدواریــم  مــی دهــد کــه 
ــت  ــا از ظرفی ــد ت ــدار باش موضــوع پای
ای کــه در  اســتفاده  بــدون  هــای 
ــم  ــود دارد بتوانی ــور وج ــیمان کش س
ــرکت  ــزود: ش ــم. وی اف ــتفاده کنی اس
ســیمان ممتــازان کرمــان در حــال 
برنامــه ریــزی بــرای صــادرات ســیمان 
ــاه آینــده و از  ــه روســیه ظــرف دو م ب
ــاد  ــق خــط راه آهــن بنــدر امیرآب طری
ــرکت  ــی و اداری ش ــاون مال ــت. مع اس
ســیمان ممتــازان افــزود: ســیمان 
ــور  ــی کش ــه کیف ــد نمون ــازان واح ممت
و دارای گواهینامــه ECA اســت کــه بــه 
آن مجــوز ورود بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا را مــی دهنــد. وی تاکیــد 
ــار توســط خــط ریلــی  کــرد: شــرکت ســیمان ممتــازان ســابقه حمــل ب
ــرای  ــا ب ــلمچه را دارد ام ــرز ش ــتان و م ــورهای تاجیکس ــه کش ــور ب کش
ــتان  ــور پاکس ــه کش ــن ب ــط آه ــق خ ــیمان از طری ــه س ــتین مرتب نخس

ــود.  ــی ش ــادر م ص
ــل  ــت حم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب خان
افــزود:  آهــن  راه  توســط  ســیمان 
یکــی از موضوعــات کــه در دنیــا بــرای 
ــث  ــراوان دارد بح ــت ف ــادرات اهمی ص
صنعــت ســبز و مســائل زیســت محیطی 
اســت و ایــن شــرکت در ســال گذشــته 
ــده  ــبز برگزی ــت س ــوان صنع ــه عن ب

ــت. ــده اس ش
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ــنی  ــدی ابوالحس ــدار محمدمه ــرهنگ پاس س
ــه  ــه ب ــی ک ــاب های ــوان از کت ــت: 9 عن گف
ــهر در  ــازی خرمش ــالروز آزادس ــبت س مناس
کرمــان رونمایــی شــد، در حــوزه کــودک 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــت.  وی ب ــده اس ــته ش نوش
کــه هــزار کرمانــی در عملیــات بیــت المقــدس 
ــه  ــم نام ــت: تفاه ــدند گف ــی ش ــهید و زخم ش
طــرح تدویــن نقــش پنــج اداره اســتان کرمــان 
در دفــاع مقــدس، ســوم خــرداد ســال جــاری 
ــید.  ــا رس ــتان امض ــن اس ــورای اداری ای در ش
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اســتان کرمــان افــزود: طــرح تدویــن 
ــه  ــتان ب ــدس اس ــاع مق ــارف دف ــره المع دای
ــرداد در  ــوم خ ــزرگ، س ــروژه ای ب ــوان پ عن

ــود.  ــی ش ــاز م ــورای اداری آغ ــت ش نشس
وی بیــان کــرد: پیــش بینــی مــی شــود 
ــاع  ــارف دف ــره المع ــن دای ــرح تدوی ــرای ط اج
مقــدس اســتان کرمــان 10 ســال زمــان ببــرد. 
ــاعت  ــن س ــه جش ــت: برنام ــنی گف ابوالحس
پیــروزی و ورود رزمنــدگان اســام به خرمشــهر 
نیــز بــه رســم هــر ســال راس ســاعت 10 و 45 
دقیقــه در ادارات و ســایر مــکان هــای اســتان 
کرمــان برگــزار شــد. وی از پیــاده روی نیروهای 
نظامــی در عصــر ســوم خــرداد بــه عنــوان یک 
ــن  ــزود: جش ــرد و اف ــام ب ــن ن ــت نمادی حرک
بــزرگ میــاد، مقاومــت و پیــروزی نیــز ســاعت 

ــان  ــهرداری کرم ــط ش ــرداد توس ــوم خ 20 س
ــم جنــب دریاچــه مصنوعــی  در پردیســان قائ
برگــزار گردیــد. وی از کوهپیمایــی در دوم 
ــداری  ــات پای ــایت ادبی ــدازی س ــرداد، راه ان خ

ــات  ــمین دوره ادبی ــتر شش ــی از پوس و رونمای
پایــداری در چهــارم خــرداد ســال جــاری خبــر 
ــار و نشــر ارزش هــای  داد.  مدیــرکل حفــظ آث
دفــاع مقــدس کرمــان اظهــار کــرد: نخســتین 
نشســت تخصصــی دفــاع مقــدس نیــز ســوم 
خــرداد ســال جــاری برگــزار شــد. وی گفــت: 
ــال  ــاپ س ــای چ ــاب ه ــه کت ــرح معاوض ط
هــای 1359 تــا 1357 دفــاع مقــدس بــا کتــاب 

ــان  ــرداد در کرم ــوم خ ــد س ــاپ جدی ــای چ ه
ــد  ــزاران جل ــزود: ه ــود. وی اف ــی ش ــرا م اج
ــد  ــاپ جدی ــدس چ ــاع مق ــوزه دف ــاب ح کت
ــم  ــاپ قدی ــای چ ــاب ه ــا کت ــض ب ــرای تعوی ب
در کرمــان آمــاده شــده اســت.  ابوالحســنی از 
ــرب  ــام ع ــهدای گمن ــر ش ــرم مطه ــاح ح افتت
آبــاد و روســتای مانی شهرســتان رفســنجان در 
هشــتم خــرداد ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
دو اجــرای نمایــش خیابانــی بــا عنــوان مقاومت 
و پیــروزی خرمشــهر ســوم خــرداد در کرمــان 

ــر داد.  ــرا خب اج
ــه  ــز ب ــرد: ســتاد ســوم خــرداد نی ــان ک وی بی
ــه  ــکیل و برنام ــان تش ــتاندار کرم ــت اس ریاس
هــای زیــادی در ایــن ســتاد پیشــنهاد و مصوب 
ــوم  ــهر روز س ــازی خرمش ــت. آزادس ــده اس ش
ــغال  ــس از 57۸ روز اش ــال 1361 پ ــرداد س خ
ــی  ــات ال ــدف عملی ــن ه ــوان مهمتری ــه عن ب
ــران و عــراق  بیــت  المقــدس در دوره جنــگ ای
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــط ارت توس
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی انجــام شــد.  
ــارم  ــه چه ــهر در مرحل ــری خرمش ــس گی بازپ
عملیــات الــی بیــت  المقــدس از یکــم تــا چهارم 
خــرداد 1361 روی داد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
اســتان کرمــان در عملیــات بیــت المقــدس 207 
شــهید را تقدیــم انقــاب اســامی کرده اســت.

ــای  ــن بازاره ــری ف ــت سراس ــمین نشس شش
ــن  ــر ف ــور مدی ــا حض ــور ب منطقــه ای کش
ــی و  ــعه صنعت ــر توس ــور، مدی ــای کش بازاره
ــهرک  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــاوری س فن
هــای صنعتــی ایــران در محــل ســالن ســامت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان برگــزار شــد. 
همچنیــن در این نشســت 35 نفر از کارشناســان، 
ــازار و شــهرک هــای صنعتــی و  مدیــران فــن ب
نمایندگانــی از بیشــتر اســتانهای کشــور حضــور 
داشــتند. فــن بــازار بــه معنــای بــازار فنــاوری و 

ــت. ــوژی اس ــادالت تکنول ــرای مب ــی ب محل
در بــازار فنــاوری نیــز فــن  بــازار، نقــش واســطه  
ــه  ــوژی ب ــات تکنول ــاندن اطاع ــرای رس ای ب
ــان و  ــان، کارآفرین ــدگان، متقاضی ــه  کنن عرض

ــذاران دارد. ــرمایه  گ س
مدیــر توســعه صنعتــی و فنــاوری ســازمان 
ــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی  صنای
ــت  ــن نشس ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ای
ــه  ــای منطق ــن بازاره ــه ف ــتین جلس نخس
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــاری اس ــال ج ای در س
ایــن نشســت را در ابتــدای ســال تشــکیل 
دادیــم تــا بتوانیــم برنامه هــا و سیاســتهای 

اقتصــاد مقاومتــی را تبییــن کنیــم. 
ــازار یکــی  ســیاوش وحــدت افــزود: فــن ب

ــک  ــد کم ــی توان ــه م ــت ک ــائلی اس از مس
ــد.  ــی باش ــاد مقاومت ــق اقتص ــایانی در تحق ش

وی افــزود: ســالیانه دو نشســت در زمینــه 
ــور  ــه ای در کش ــای منطق ــن بازاره ــرد ف عملک
تشــکیل مــی شــود و هــم اکنــون 13 فــن بــازار 
ــد  ــود دارد. وی تاکی ــور وج ــه ای در کش منطق
ــازار  ــن ب ــوژی در ف ــندگان تکنول ــرد: فروش ک
ــی آن را  ــوژی  و بازاریاب ــه تکنول ــت عرض فرص

ــد.  ــی کنن ــدا م پی
ــازمان  ــاوری س ــی و فن ــعه صنعت ــر توس مدی
صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایران 
بــا بیــان ایــن کــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی 
کشــور متولــی 11 فــن بــازار اســت اظهــار کــرد: 
پــارک علــم و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی هــم 
ــتند.  ــازار هس ــن ب ــک ف ــی ی ــدام متول ــر ک ه
وی بیــان کــرد: فــن بازارهــا کار مرکــز مبادلــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی دهن ــام م ــاوری را انج فن
ســال اقتصــاد مقاومتــی، عرضــه ایــن فنــاوری 
ــادی  ــش زی ــد نق ــی توان ــادرات م ــه ص در زمین

داشــته باشــد.
 وی تصریــح کــرد: رقــم صــادرات کشــور بایــد 
نســبت بــه ســالهای گذشــته ارتقــاء یابــد کــه 
در ایــن راســتا مباحــث آموزشــی را در دســتور 
کار قــرار داده ایــم. وحــدت تاکیــد کــرد: 
ــزار  ــد ه ــاری یکص ــال ج ــد در س ــل بای حداق
ــف  ــک و در ردی ــع کوچ ــش صنای ــر را در بخ نف
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــوزش بدهی ــف آم ــای مختل ه
ــاوری  ــه فن ــز مبادل ــازار و مرک ــن ب ــه ف اینک
مــی توانــد در انتقــال تکنولــوژی نقــش مهمــی 
داشــته باشــد تصریــح کــرد: انتقــال تکنولــوژی 
نیــز مــی توانــد بــه صــادرات کــه بحــث اصلــی 

ــد. ــک کن ــت کم ــی اس ــاد مقاومت اقتص

رونمایی از 20عنوان کتاب 
دفاع مقدس در کرمان

نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــنی  ــدی ابوالحس ــدار محمدمه ــرهنگ پاس س
ــه  ــه ب ــی ک ــاب های ــوان از کت ــت: 9 عن گف
ــهر در  ــازی خرمش ــالروز آزادس ــبت س مناس
کرمــان رونمایــی شــد، در حــوزه کــودک 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــت.  وی ب ــده اس ــته ش نوش
کــه هــزار کرمانــی در عملیــات بیــت المقــدس 
ــه  ــم نام ــت: تفاه ــدند گف ــی ش ــهید و زخم ش
طــرح تدویــن نقــش پنــج اداره اســتان کرمــان 
در دفــاع مقــدس، ســوم خــرداد ســال جــاری 
ــید.  ــا رس ــتان امض ــن اس ــورای اداری ای در ش
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اســتان کرمــان افــزود: طــرح تدویــن 
ــه  ــتان ب ــدس اس ــاع مق ــارف دف ــره المع دای
ــرداد در  ــوم خ ــزرگ، س ــروژه ای ب ــوان پ عن

ــود.  ــی ش ــاز م ــورای اداری آغ ــت ش نشس
وی بیــان کــرد: پیــش بینــی مــی شــود 
ــاع  ــارف دف ــره المع ــن دای ــرح تدوی ــرای ط اج
مقــدس اســتان کرمــان 10 ســال زمــان ببــرد. 
ــاعت  ــن س ــه جش ــت: برنام ــنی گف ابوالحس
پیــروزی و ورود رزمنــدگان اســام به خرمشــهر 
نیــز بــه رســم هــر ســال راس ســاعت 10 و 45 
دقیقــه در ادارات و ســایر مــکان هــای اســتان 
کرمــان برگــزار شــد. وی از پیــاده روی نیروهای 
نظامــی در عصــر ســوم خــرداد بــه عنــوان یک 
ــن  ــزود: جش ــرد و اف ــام ب ــن ن ــت نمادی حرک
بــزرگ میــاد، مقاومــت و پیــروزی نیــز ســاعت 

ــان  ــهرداری کرم ــط ش ــرداد توس ــوم خ 20 س
ــم جنــب دریاچــه مصنوعــی  در پردیســان قائ
برگــزار گردیــد. وی از کوهپیمایــی در دوم 
ــداری  ــات پای ــایت ادبی ــدازی س ــرداد، راه ان خ

ــات  ــمین دوره ادبی ــتر شش ــی از پوس و رونمای
پایــداری در چهــارم خــرداد ســال جــاری خبــر 
ــار و نشــر ارزش هــای  داد.  مدیــرکل حفــظ آث
دفــاع مقــدس کرمــان اظهــار کــرد: نخســتین 
نشســت تخصصــی دفــاع مقــدس نیــز ســوم 
خــرداد ســال جــاری برگــزار شــد. وی گفــت: 
ــال  ــاپ س ــای چ ــاب ه ــه کت ــرح معاوض ط
هــای 1359 تــا 1357 دفــاع مقــدس بــا کتــاب 

ــان  ــرداد در کرم ــوم خ ــد س ــاپ جدی ــای چ ه
ــد  ــزاران جل ــزود: ه ــود. وی اف ــی ش ــرا م اج
ــد  ــاپ جدی ــدس چ ــاع مق ــوزه دف ــاب ح کت
ــم  ــاپ قدی ــای چ ــاب ه ــا کت ــض ب ــرای تعوی ب
در کرمــان آمــاده شــده اســت.  ابوالحســنی از 
ــرب  ــام ع ــهدای گمن ــر ش ــرم مطه ــاح ح افتت
آبــاد و روســتای مانی شهرســتان رفســنجان در 
هشــتم خــرداد ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
دو اجــرای نمایــش خیابانــی بــا عنــوان مقاومت 
و پیــروزی خرمشــهر ســوم خــرداد در کرمــان 

ــر داد.  ــرا خب اج
ــه  ــز ب ــرد: ســتاد ســوم خــرداد نی ــان ک وی بی
ــه  ــکیل و برنام ــان تش ــتاندار کرم ــت اس ریاس
هــای زیــادی در ایــن ســتاد پیشــنهاد و مصوب 
ــوم  ــهر روز س ــازی خرمش ــت. آزادس ــده اس ش
ــغال  ــس از 57۸ روز اش ــال 1361 پ ــرداد س خ
ــی  ــات ال ــدف عملی ــن ه ــوان مهمتری ــه عن ب
ــران و عــراق  بیــت  المقــدس در دوره جنــگ ای
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــط ارت توس
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی انجــام شــد.  
ــارم  ــه چه ــهر در مرحل ــری خرمش ــس گی بازپ
عملیــات الــی بیــت  المقــدس از یکــم تــا چهارم 
خــرداد 1361 روی داد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
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ــای  ــن بازاره ــری ف ــت سراس ــمین نشس شش
ــن  ــر ف ــور مدی ــا حض ــور ب منطقــه ای کش
ــی و  ــعه صنعت ــر توس ــور، مدی ــای کش بازاره
ــهرک  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــاوری س فن
هــای صنعتــی ایــران در محــل ســالن ســامت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان برگــزار شــد. 
همچنیــن در این نشســت 35 نفر از کارشناســان، 
ــازار و شــهرک هــای صنعتــی و  مدیــران فــن ب
نمایندگانــی از بیشــتر اســتانهای کشــور حضــور 
داشــتند. فــن بــازار بــه معنــای بــازار فنــاوری و 

ــت. ــوژی اس ــادالت تکنول ــرای مب ــی ب محل
در بــازار فنــاوری نیــز فــن  بــازار، نقــش واســطه  
ــه  ــوژی ب ــات تکنول ــاندن اطاع ــرای رس ای ب
ــان و  ــان، کارآفرین ــدگان، متقاضی ــه  کنن عرض

ــذاران دارد. ــرمایه  گ س
مدیــر توســعه صنعتــی و فنــاوری ســازمان 
ــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی  صنای
ــت  ــن نشس ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ای
ــه  ــای منطق ــن بازاره ــه ف ــتین جلس نخس
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــاری اس ــال ج ای در س
ایــن نشســت را در ابتــدای ســال تشــکیل 
دادیــم تــا بتوانیــم برنامه هــا و سیاســتهای 

اقتصــاد مقاومتــی را تبییــن کنیــم. 
ــازار یکــی  ســیاوش وحــدت افــزود: فــن ب

ــک  ــد کم ــی توان ــه م ــت ک ــائلی اس از مس
ــد.  ــی باش ــاد مقاومت ــق اقتص ــایانی در تحق ش

وی افــزود: ســالیانه دو نشســت در زمینــه 
ــور  ــه ای در کش ــای منطق ــن بازاره ــرد ف عملک
تشــکیل مــی شــود و هــم اکنــون 13 فــن بــازار 
ــد  ــود دارد. وی تاکی ــور وج ــه ای در کش منطق
ــازار  ــن ب ــوژی در ف ــندگان تکنول ــرد: فروش ک
ــی آن را  ــوژی  و بازاریاب ــه تکنول ــت عرض فرص

ــد.  ــی کنن ــدا م پی
ــازمان  ــاوری س ــی و فن ــعه صنعت ــر توس مدی
صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایران 
بــا بیــان ایــن کــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی 
کشــور متولــی 11 فــن بــازار اســت اظهــار کــرد: 
پــارک علــم و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی هــم 
ــتند.  ــازار هس ــن ب ــک ف ــی ی ــدام متول ــر ک ه
وی بیــان کــرد: فــن بازارهــا کار مرکــز مبادلــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی دهن ــام م ــاوری را انج فن
ســال اقتصــاد مقاومتــی، عرضــه ایــن فنــاوری 
ــادی  ــش زی ــد نق ــی توان ــادرات م ــه ص در زمین

داشــته باشــد.
 وی تصریــح کــرد: رقــم صــادرات کشــور بایــد 
نســبت بــه ســالهای گذشــته ارتقــاء یابــد کــه 
در ایــن راســتا مباحــث آموزشــی را در دســتور 
کار قــرار داده ایــم. وحــدت تاکیــد کــرد: 
ــزار  ــد ه ــاری یکص ــال ج ــد در س ــل بای حداق
ــف  ــک و در ردی ــع کوچ ــش صنای ــر را در بخ نف
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــوزش بدهی ــف آم ــای مختل ه
ــاوری  ــه فن ــز مبادل ــازار و مرک ــن ب ــه ف اینک
مــی توانــد در انتقــال تکنولــوژی نقــش مهمــی 
داشــته باشــد تصریــح کــرد: انتقــال تکنولــوژی 
نیــز مــی توانــد بــه صــادرات کــه بحــث اصلــی 

ــد. ــک کن ــت کم ــی اس ــاد مقاومت اقتص

رونمایی از 20عنوان کتاب 
دفاع مقدس در کرمان

نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــنی  ــدی ابوالحس ــدار محمدمه ــرهنگ پاس س
ــه  ــه ب ــی ک ــاب های ــوان از کت ــت: 9 عن گف
ــهر در  ــازی خرمش ــالروز آزادس ــبت س مناس
کرمــان رونمایــی شــد، در حــوزه کــودک 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــت.  وی ب ــده اس ــته ش نوش
کــه هــزار کرمانــی در عملیــات بیــت المقــدس 
ــه  ــم نام ــت: تفاه ــدند گف ــی ش ــهید و زخم ش
طــرح تدویــن نقــش پنــج اداره اســتان کرمــان 
در دفــاع مقــدس، ســوم خــرداد ســال جــاری 
ــید.  ــا رس ــتان امض ــن اس ــورای اداری ای در ش
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اســتان کرمــان افــزود: طــرح تدویــن 
ــه  ــتان ب ــدس اس ــاع مق ــارف دف ــره المع دای
ــرداد در  ــوم خ ــزرگ، س ــروژه ای ب ــوان پ عن

ــود.  ــی ش ــاز م ــورای اداری آغ ــت ش نشس
وی بیــان کــرد: پیــش بینــی مــی شــود 
ــاع  ــارف دف ــره المع ــن دای ــرح تدوی ــرای ط اج
مقــدس اســتان کرمــان 10 ســال زمــان ببــرد. 
ــاعت  ــن س ــه جش ــت: برنام ــنی گف ابوالحس
پیــروزی و ورود رزمنــدگان اســام به خرمشــهر 
نیــز بــه رســم هــر ســال راس ســاعت 10 و 45 
دقیقــه در ادارات و ســایر مــکان هــای اســتان 
کرمــان برگــزار شــد. وی از پیــاده روی نیروهای 
نظامــی در عصــر ســوم خــرداد بــه عنــوان یک 
ــن  ــزود: جش ــرد و اف ــام ب ــن ن ــت نمادی حرک
بــزرگ میــاد، مقاومــت و پیــروزی نیــز ســاعت 

ــان  ــهرداری کرم ــط ش ــرداد توس ــوم خ 20 س
ــم جنــب دریاچــه مصنوعــی  در پردیســان قائ
برگــزار گردیــد. وی از کوهپیمایــی در دوم 
ــداری  ــات پای ــایت ادبی ــدازی س ــرداد، راه ان خ

ــات  ــمین دوره ادبی ــتر شش ــی از پوس و رونمای
پایــداری در چهــارم خــرداد ســال جــاری خبــر 
ــار و نشــر ارزش هــای  داد.  مدیــرکل حفــظ آث
دفــاع مقــدس کرمــان اظهــار کــرد: نخســتین 
نشســت تخصصــی دفــاع مقــدس نیــز ســوم 
خــرداد ســال جــاری برگــزار شــد. وی گفــت: 
ــال  ــاپ س ــای چ ــاب ه ــه کت ــرح معاوض ط
هــای 1359 تــا 1357 دفــاع مقــدس بــا کتــاب 

ــان  ــرداد در کرم ــوم خ ــد س ــاپ جدی ــای چ ه
ــد  ــزاران جل ــزود: ه ــود. وی اف ــی ش ــرا م اج
ــد  ــاپ جدی ــدس چ ــاع مق ــوزه دف ــاب ح کت
ــم  ــاپ قدی ــای چ ــاب ه ــا کت ــض ب ــرای تعوی ب
در کرمــان آمــاده شــده اســت.  ابوالحســنی از 
ــرب  ــام ع ــهدای گمن ــر ش ــرم مطه ــاح ح افتت
آبــاد و روســتای مانی شهرســتان رفســنجان در 
هشــتم خــرداد ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
دو اجــرای نمایــش خیابانــی بــا عنــوان مقاومت 
و پیــروزی خرمشــهر ســوم خــرداد در کرمــان 

ــر داد.  ــرا خب اج
ــه  ــز ب ــرد: ســتاد ســوم خــرداد نی ــان ک وی بی
ــه  ــکیل و برنام ــان تش ــتاندار کرم ــت اس ریاس
هــای زیــادی در ایــن ســتاد پیشــنهاد و مصوب 
ــوم  ــهر روز س ــازی خرمش ــت. آزادس ــده اس ش
ــغال  ــس از 57۸ روز اش ــال 1361 پ ــرداد س خ
ــی  ــات ال ــدف عملی ــن ه ــوان مهمتری ــه عن ب
ــران و عــراق  بیــت  المقــدس در دوره جنــگ ای
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــط ارت توس
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی انجــام شــد.  
ــارم  ــه چه ــهر در مرحل ــری خرمش ــس گی بازپ
عملیــات الــی بیــت  المقــدس از یکــم تــا چهارم 
خــرداد 1361 روی داد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
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ــای  ــن بازاره ــری ف ــت سراس ــمین نشس شش
ــن  ــر ف ــور مدی ــا حض ــور ب منطقــه ای کش
ــی و  ــعه صنعت ــر توس ــور، مدی ــای کش بازاره
ــهرک  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــاوری س فن
هــای صنعتــی ایــران در محــل ســالن ســامت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان برگــزار شــد. 
همچنیــن در این نشســت 35 نفر از کارشناســان، 
ــازار و شــهرک هــای صنعتــی و  مدیــران فــن ب
نمایندگانــی از بیشــتر اســتانهای کشــور حضــور 
داشــتند. فــن بــازار بــه معنــای بــازار فنــاوری و 

ــت. ــوژی اس ــادالت تکنول ــرای مب ــی ب محل
در بــازار فنــاوری نیــز فــن  بــازار، نقــش واســطه  
ــه  ــوژی ب ــات تکنول ــاندن اطاع ــرای رس ای ب
ــان و  ــان، کارآفرین ــدگان، متقاضی ــه  کنن عرض

ــذاران دارد. ــرمایه  گ س
مدیــر توســعه صنعتــی و فنــاوری ســازمان 
ــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی  صنای
ــت  ــن نشس ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ای
ــه  ــای منطق ــن بازاره ــه ف ــتین جلس نخس
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــاری اس ــال ج ای در س
ایــن نشســت را در ابتــدای ســال تشــکیل 
دادیــم تــا بتوانیــم برنامه هــا و سیاســتهای 

اقتصــاد مقاومتــی را تبییــن کنیــم. 
ــازار یکــی  ســیاوش وحــدت افــزود: فــن ب

ــک  ــد کم ــی توان ــه م ــت ک ــائلی اس از مس
ــد.  ــی باش ــاد مقاومت ــق اقتص ــایانی در تحق ش

وی افــزود: ســالیانه دو نشســت در زمینــه 
ــور  ــه ای در کش ــای منطق ــن بازاره ــرد ف عملک
تشــکیل مــی شــود و هــم اکنــون 13 فــن بــازار 
ــد  ــود دارد. وی تاکی ــور وج ــه ای در کش منطق
ــازار  ــن ب ــوژی در ف ــندگان تکنول ــرد: فروش ک
ــی آن را  ــوژی  و بازاریاب ــه تکنول ــت عرض فرص

ــد.  ــی کنن ــدا م پی
ــازمان  ــاوری س ــی و فن ــعه صنعت ــر توس مدی
صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایران 
بــا بیــان ایــن کــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی 
کشــور متولــی 11 فــن بــازار اســت اظهــار کــرد: 
پــارک علــم و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی هــم 
ــتند.  ــازار هس ــن ب ــک ف ــی ی ــدام متول ــر ک ه
وی بیــان کــرد: فــن بازارهــا کار مرکــز مبادلــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی دهن ــام م ــاوری را انج فن
ســال اقتصــاد مقاومتــی، عرضــه ایــن فنــاوری 
ــادی  ــش زی ــد نق ــی توان ــادرات م ــه ص در زمین

داشــته باشــد.
 وی تصریــح کــرد: رقــم صــادرات کشــور بایــد 
نســبت بــه ســالهای گذشــته ارتقــاء یابــد کــه 
در ایــن راســتا مباحــث آموزشــی را در دســتور 
کار قــرار داده ایــم. وحــدت تاکیــد کــرد: 
ــزار  ــد ه ــاری یکص ــال ج ــد در س ــل بای حداق
ــف  ــک و در ردی ــع کوچ ــش صنای ــر را در بخ نف
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــوزش بدهی ــف آم ــای مختل ه
ــاوری  ــه فن ــز مبادل ــازار و مرک ــن ب ــه ف اینک
مــی توانــد در انتقــال تکنولــوژی نقــش مهمــی 
داشــته باشــد تصریــح کــرد: انتقــال تکنولــوژی 
نیــز مــی توانــد بــه صــادرات کــه بحــث اصلــی 

ــد. ــک کن ــت کم ــی اس ــاد مقاومت اقتص
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ــنی  ــدی ابوالحس ــدار محمدمه ــرهنگ پاس س
ــه  ــه ب ــی ک ــاب های ــوان از کت ــت: 9 عن گف
ــهر در  ــازی خرمش ــالروز آزادس ــبت س مناس
کرمــان رونمایــی شــد، در حــوزه کــودک 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــت.  وی ب ــده اس ــته ش نوش
کــه هــزار کرمانــی در عملیــات بیــت المقــدس 
ــه  ــم نام ــت: تفاه ــدند گف ــی ش ــهید و زخم ش
طــرح تدویــن نقــش پنــج اداره اســتان کرمــان 
در دفــاع مقــدس، ســوم خــرداد ســال جــاری 
ــید.  ــا رس ــتان امض ــن اس ــورای اداری ای در ش
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اســتان کرمــان افــزود: طــرح تدویــن 
ــه  ــتان ب ــدس اس ــاع مق ــارف دف ــره المع دای
ــرداد در  ــوم خ ــزرگ، س ــروژه ای ب ــوان پ عن

ــود.  ــی ش ــاز م ــورای اداری آغ ــت ش نشس
وی بیــان کــرد: پیــش بینــی مــی شــود 
ــاع  ــارف دف ــره المع ــن دای ــرح تدوی ــرای ط اج
مقــدس اســتان کرمــان 10 ســال زمــان ببــرد. 
ــاعت  ــن س ــه جش ــت: برنام ــنی گف ابوالحس
پیــروزی و ورود رزمنــدگان اســام به خرمشــهر 
نیــز بــه رســم هــر ســال راس ســاعت 10 و 45 
دقیقــه در ادارات و ســایر مــکان هــای اســتان 
کرمــان برگــزار شــد. وی از پیــاده روی نیروهای 
نظامــی در عصــر ســوم خــرداد بــه عنــوان یک 
ــن  ــزود: جش ــرد و اف ــام ب ــن ن ــت نمادی حرک
بــزرگ میــاد، مقاومــت و پیــروزی نیــز ســاعت 

ــان  ــهرداری کرم ــط ش ــرداد توس ــوم خ 20 س
ــم جنــب دریاچــه مصنوعــی  در پردیســان قائ
برگــزار گردیــد. وی از کوهپیمایــی در دوم 
ــداری  ــات پای ــایت ادبی ــدازی س ــرداد، راه ان خ

ــات  ــمین دوره ادبی ــتر شش ــی از پوس و رونمای
پایــداری در چهــارم خــرداد ســال جــاری خبــر 
ــار و نشــر ارزش هــای  داد.  مدیــرکل حفــظ آث
دفــاع مقــدس کرمــان اظهــار کــرد: نخســتین 
نشســت تخصصــی دفــاع مقــدس نیــز ســوم 
خــرداد ســال جــاری برگــزار شــد. وی گفــت: 
ــال  ــاپ س ــای چ ــاب ه ــه کت ــرح معاوض ط
هــای 1359 تــا 1357 دفــاع مقــدس بــا کتــاب 

ــان  ــرداد در کرم ــوم خ ــد س ــاپ جدی ــای چ ه
ــد  ــزاران جل ــزود: ه ــود. وی اف ــی ش ــرا م اج
ــد  ــاپ جدی ــدس چ ــاع مق ــوزه دف ــاب ح کت
ــم  ــاپ قدی ــای چ ــاب ه ــا کت ــض ب ــرای تعوی ب
در کرمــان آمــاده شــده اســت.  ابوالحســنی از 
ــرب  ــام ع ــهدای گمن ــر ش ــرم مطه ــاح ح افتت
آبــاد و روســتای مانی شهرســتان رفســنجان در 
هشــتم خــرداد ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
دو اجــرای نمایــش خیابانــی بــا عنــوان مقاومت 
و پیــروزی خرمشــهر ســوم خــرداد در کرمــان 

ــر داد.  ــرا خب اج
ــه  ــز ب ــرد: ســتاد ســوم خــرداد نی ــان ک وی بی
ــه  ــکیل و برنام ــان تش ــتاندار کرم ــت اس ریاس
هــای زیــادی در ایــن ســتاد پیشــنهاد و مصوب 
ــوم  ــهر روز س ــازی خرمش ــت. آزادس ــده اس ش
ــغال  ــس از 57۸ روز اش ــال 1361 پ ــرداد س خ
ــی  ــات ال ــدف عملی ــن ه ــوان مهمتری ــه عن ب
ــران و عــراق  بیــت  المقــدس در دوره جنــگ ای
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــط ارت توس
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی انجــام شــد.  
ــارم  ــه چه ــهر در مرحل ــری خرمش ــس گی بازپ
عملیــات الــی بیــت  المقــدس از یکــم تــا چهارم 
خــرداد 1361 روی داد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
اســتان کرمــان در عملیــات بیــت المقــدس 207 
شــهید را تقدیــم انقــاب اســامی کرده اســت.

ــای  ــن بازاره ــری ف ــت سراس ــمین نشس شش
ــن  ــر ف ــور مدی ــا حض ــور ب منطقــه ای کش
ــی و  ــعه صنعت ــر توس ــور، مدی ــای کش بازاره
ــهرک  ــک و ش ــع کوچ ــازمان صنای ــاوری س فن
هــای صنعتــی ایــران در محــل ســالن ســامت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان برگــزار شــد. 
همچنیــن در این نشســت 35 نفر از کارشناســان، 
ــازار و شــهرک هــای صنعتــی و  مدیــران فــن ب
نمایندگانــی از بیشــتر اســتانهای کشــور حضــور 
داشــتند. فــن بــازار بــه معنــای بــازار فنــاوری و 

ــت. ــوژی اس ــادالت تکنول ــرای مب ــی ب محل
در بــازار فنــاوری نیــز فــن  بــازار، نقــش واســطه  
ــه  ــوژی ب ــات تکنول ــاندن اطاع ــرای رس ای ب
ــان و  ــان، کارآفرین ــدگان، متقاضی ــه  کنن عرض

ــذاران دارد. ــرمایه  گ س
مدیــر توســعه صنعتــی و فنــاوری ســازمان 
ــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی  صنای
ــت  ــن نشس ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــران ب ای
ــه  ــای منطق ــن بازاره ــه ف ــتین جلس نخس
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــاری اس ــال ج ای در س
ایــن نشســت را در ابتــدای ســال تشــکیل 
دادیــم تــا بتوانیــم برنامه هــا و سیاســتهای 

اقتصــاد مقاومتــی را تبییــن کنیــم. 
ــازار یکــی  ســیاوش وحــدت افــزود: فــن ب

ــک  ــد کم ــی توان ــه م ــت ک ــائلی اس از مس
ــد.  ــی باش ــاد مقاومت ــق اقتص ــایانی در تحق ش

وی افــزود: ســالیانه دو نشســت در زمینــه 
ــور  ــه ای در کش ــای منطق ــن بازاره ــرد ف عملک
تشــکیل مــی شــود و هــم اکنــون 13 فــن بــازار 
ــد  ــود دارد. وی تاکی ــور وج ــه ای در کش منطق
ــازار  ــن ب ــوژی در ف ــندگان تکنول ــرد: فروش ک
ــی آن را  ــوژی  و بازاریاب ــه تکنول ــت عرض فرص

ــد.  ــی کنن ــدا م پی
ــازمان  ــاوری س ــی و فن ــعه صنعت ــر توس مدی
صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایران 
بــا بیــان ایــن کــه شــرکت شــهرکهای صنعتــی 
کشــور متولــی 11 فــن بــازار اســت اظهــار کــرد: 
پــارک علــم و فنــاوری و جهــاد دانشــگاهی هــم 
ــتند.  ــازار هس ــن ب ــک ف ــی ی ــدام متول ــر ک ه
وی بیــان کــرد: فــن بازارهــا کار مرکــز مبادلــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــی دهن ــام م ــاوری را انج فن
ســال اقتصــاد مقاومتــی، عرضــه ایــن فنــاوری 
ــادی  ــش زی ــد نق ــی توان ــادرات م ــه ص در زمین

داشــته باشــد.
 وی تصریــح کــرد: رقــم صــادرات کشــور بایــد 
نســبت بــه ســالهای گذشــته ارتقــاء یابــد کــه 
در ایــن راســتا مباحــث آموزشــی را در دســتور 
کار قــرار داده ایــم. وحــدت تاکیــد کــرد: 
ــزار  ــد ه ــاری یکص ــال ج ــد در س ــل بای حداق
ــف  ــک و در ردی ــع کوچ ــش صنای ــر را در بخ نف
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــوزش بدهی ــف آم ــای مختل ه
ــاوری  ــه فن ــز مبادل ــازار و مرک ــن ب ــه ف اینک
مــی توانــد در انتقــال تکنولــوژی نقــش مهمــی 
داشــته باشــد تصریــح کــرد: انتقــال تکنولــوژی 
نیــز مــی توانــد بــه صــادرات کــه بحــث اصلــی 

ــد. ــک کن ــت کم ــی اس ــاد مقاومت اقتص

رونمایی از 20عنوان کتاب 
دفاع مقدس در کرمان

نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

107



ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــایش ای ــن گش آیی
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــا حض ب
اســتان کرمــان، مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت و 
مســئوالن اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش ــت برگ ــک مل بان
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــا اکــران 200  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
فیلــم از 24 اردیبهشــت مــاه به مــدت هفت روز 
برگــزار شــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــئوالن ب ــتر مس ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ل
ــر  ــت: ه ــی گف ــت محیط ــای زیس ــه ه برنام
ــدازه کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ان
ــت از  ــه حفاظ ــود در عرص ــان خ ــط بان ــا محی ب
ــاد  ــر آح ــا اگ ــد ام ــاش کن ــت ت ــط زیس محی
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــئوالن در ای ــردم و مس م
نداشــته باشــند در ایــن حــوزه موفقیتــی 

ــد. ــد ش ــل نخواه حاص
ــتان  ــزود: اس ــرزاده اف ــود صف ــدس محم مهن
کرمــان جــدای از اینکــه بــا بحــران کمبــود آب 
ــار  ــم چه ــا اقلی ــتانی ب ــد اس ــی باش ــه م مواج
ــن  ــان را ویتری ــتان کرم ــت. وی اس ــل اس فص
تنــوع زیســتی دنیــا توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــر از  ــافت 30 کیلومت ــی مس ــا ط ــتان ب ــن اس ای
ــوید. ــی ش ــر م ــی دیگ ــم وارد اقلیم ــک اقلی ی

ــح کــرد: چــرا چنیــن موهبــت هــای  وی تصری
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــی م ــت محیط زیس
ــکاتی  ــا مش ــروز م ــر ام ــت و اگ ــده اس ش
همچــون آلودگــی داریــم بایــد خودمــان 

همــت و بــرای غلبــه 
ــود  ــکات موج ــر مش ب
تــاش کنیــم.  مدیــرکل 
محیــط  حفاظــت 
ــزود:  ــان اف ــت کرم زیس
ــف  ــال توق ــس از 10 س پ
ــن  ــنواره بی ــروز جش ام
هــای  فیلــم  المللــی 
ــی و  ــطح مل ــبز در س س
ــور  ــی در کش ــن الملل بی
شــود.  مــی  برگــزار 
ــد  ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــگ  ــه ای فرهن ــه گون ب
ســازی شــود کــه مــردم 
دســت  بــه  دوربیــن 
پیــدا  ورود  بگیرنــد، 
کننــد بــه طبیعــت و 
ــی  ــب اله ــن مواه از ای
کننــد.  تصویربــرداری 
صفــرزاده گفــت: اگــر ما 
ــه  ــه گون ــی ب آب و غذای
هــای حیــات وحــش 
نمــی دهیــم حداقــل تیر 

ــن کار  ــه ای ــم ک ــاب نکنی ــا پرت ــمت آنه ــه س ب
دور از انصــاف و شــان مــردم نجیــب و شــریف 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا در حــوزه 
ــی و  ــای اساس ــش ه ــا چال ــت ب ــط زیس محی
ــت  ــتیم و از وضعی ــه هس ــی مواج ــن الملل بی
ــیاری  ــت: بس ــم. وی گف ــت نداری ــود رضای موج
ــه بحــران تبدیــل شــدند  از ایــن چالــش هــا ب
و در اســتان کرمــان بــر اســاس شــاخص هــای 
جهانــی و وزارت نیــرو مــا دچــار فاجعه زیســت 
ــاالب  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــم ب ــده ای ــی ش محیط
ــازمان  ــس س ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــان ک جازموری
ــود  ــه ب ــک دریاچ ــت، ی ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــکیده اس ــه خش ــه 2 ده ــک ب نزدی
ــن  ــز در ای ــبز نی ــم س ــنواره فیل ــر جش دبی
آییــن گفــت: ایــن جشــنواره در تهــران و 
ــاز  ــان آغ ــورت همزم ــه ص ــور ب ــر کش سراس
بــه کار کــرد. فرشــته خالقــی افــزود: بــا توجــه 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــنواره ب ــن جش ــت ای ــه اهمی ب
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــی هن ــنواره فرهنگ جش
ــت  ــه عضوی ــه و ب ــه خاورمیان ــت در منطق زیس
ــی  ــبکه جهان ــنواره در ش ــن جش ــدن ای درآم
جشــنواره هــای فیلــم ســبز و همچنیــن 
حضــور نماینــدگان ایــن شــبکه در جشــنواره، 
برگــزاری گســترده و بــا شــکوه ایــن جشــنواره 
ــور در  ــی کش ــار جهان ــش اعتب ــب افزای موج
زمینــه حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــتی خواه ــط زیس محی

ــنواره  ــن جش ــی ای ــدف اصل ــرد: ه ــان ک وی بی
آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــردم اس ــوم م ــت عم زیس
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام

ــد. ــی باش ــتان م ــطح اس در س
کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــا همدلــی و همزبانــی موثــری کــه در اســتان  ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــود دارد هم وج
ــی  ــن تمام ــر و همچنی ــم و هن ــوزه فیل در ح
دســتگاه هــای اســتان بویــژه اداره کل فرهنــگ 
ــن جشــنواره  و ارشــاد اســامی در برگــزاری ای

ــد.   ــا بودن ــراه م هم
وی افــزود: 200 فیلــم محیــط زیســتی در ســالن 
ــگاه  ــارس، دانش ــل پ ــک هت ــینما ت ــای س ه
ــر و  ــهید باهن ــگاه ش ــکی، دانش ــوم پزش عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه 
ــت:  ــی گف ــود. خالق ــی ش ــته م ــش گذاش نمای
ــن،  ــای انمیش ــش ه ــا در بخ ــم ه ــن فیل ای
مســتند و فیلــم هــای ســینمایی در پنــج 
ــوند. وی  ــی ش ــران م ــر روز اک ــانس و در ه س
خاطرنشــان کــرد: فیلــم هایــی از شــش کشــور 
ــش  ــز نمای ــی نی ــس فارس ــا زیرنوی ــی و ب خارج

ــود. ــی ش داده م
ــای  ــا، کارگاه ه ــم ه ــران فیل ــا اک ــان ب همزم
آموزشــی رایــگان عکاســی و فیلــم در طبیعــت، 
ــه  ــه عاق ــرای هم ــم ب ــم و ژئوتوریس اکوتوریس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ من

جشنواره بین المللی فیلم سبز
 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــایش ای ــن گش آیی
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــا حض ب
اســتان کرمــان، مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت و 
مســئوالن اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش ــت برگ ــک مل بان
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــا اکــران 200  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
فیلــم از 24 اردیبهشــت مــاه به مــدت هفت روز 
برگــزار شــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــئوالن ب ــتر مس ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ل
ــر  ــت: ه ــی گف ــت محیط ــای زیس ــه ه برنام
ــدازه کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ان
ــت از  ــه حفاظ ــود در عرص ــان خ ــط بان ــا محی ب
ــاد  ــر آح ــا اگ ــد ام ــاش کن ــت ت ــط زیس محی
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــئوالن در ای ــردم و مس م
نداشــته باشــند در ایــن حــوزه موفقیتــی 

ــد. ــد ش ــل نخواه حاص
ــتان  ــزود: اس ــرزاده اف ــود صف ــدس محم مهن
کرمــان جــدای از اینکــه بــا بحــران کمبــود آب 
ــار  ــم چه ــا اقلی ــتانی ب ــد اس ــی باش ــه م مواج
ــن  ــان را ویتری ــتان کرم ــت. وی اس ــل اس فص
تنــوع زیســتی دنیــا توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــر از  ــافت 30 کیلومت ــی مس ــا ط ــتان ب ــن اس ای
ــوید. ــی ش ــر م ــی دیگ ــم وارد اقلیم ــک اقلی ی

ــح کــرد: چــرا چنیــن موهبــت هــای  وی تصری
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــی م ــت محیط زیس
ــکاتی  ــا مش ــروز م ــر ام ــت و اگ ــده اس ش
همچــون آلودگــی داریــم بایــد خودمــان 

همــت و بــرای غلبــه 
ــود  ــکات موج ــر مش ب
تــاش کنیــم.  مدیــرکل 
محیــط  حفاظــت 
ــزود:  ــان اف ــت کرم زیس
ــف  ــال توق ــس از 10 س پ
ــن  ــنواره بی ــروز جش ام
هــای  فیلــم  المللــی 
ــی و  ــطح مل ــبز در س س
ــور  ــی در کش ــن الملل بی
شــود.  مــی  برگــزار 
ــد  ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــگ  ــه ای فرهن ــه گون ب
ســازی شــود کــه مــردم 
دســت  بــه  دوربیــن 
پیــدا  ورود  بگیرنــد، 
کننــد بــه طبیعــت و 
ــی  ــب اله ــن مواه از ای
کننــد.  تصویربــرداری 
صفــرزاده گفــت: اگــر ما 
ــه  ــه گون ــی ب آب و غذای
هــای حیــات وحــش 
نمــی دهیــم حداقــل تیر 

ــن کار  ــه ای ــم ک ــاب نکنی ــا پرت ــمت آنه ــه س ب
دور از انصــاف و شــان مــردم نجیــب و شــریف 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا در حــوزه 
ــی و  ــای اساس ــش ه ــا چال ــت ب ــط زیس محی
ــت  ــتیم و از وضعی ــه هس ــی مواج ــن الملل بی
ــیاری  ــت: بس ــم. وی گف ــت نداری ــود رضای موج
ــه بحــران تبدیــل شــدند  از ایــن چالــش هــا ب
و در اســتان کرمــان بــر اســاس شــاخص هــای 
جهانــی و وزارت نیــرو مــا دچــار فاجعه زیســت 
ــاالب  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــم ب ــده ای ــی ش محیط
ــازمان  ــس س ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــان ک جازموری
ــود  ــه ب ــک دریاچ ــت، ی ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــکیده اس ــه خش ــه 2 ده ــک ب نزدی
ــن  ــز در ای ــبز نی ــم س ــنواره فیل ــر جش دبی
آییــن گفــت: ایــن جشــنواره در تهــران و 
ــاز  ــان آغ ــورت همزم ــه ص ــور ب ــر کش سراس
بــه کار کــرد. فرشــته خالقــی افــزود: بــا توجــه 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــنواره ب ــن جش ــت ای ــه اهمی ب
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــی هن ــنواره فرهنگ جش
ــت  ــه عضوی ــه و ب ــه خاورمیان ــت در منطق زیس
ــی  ــبکه جهان ــنواره در ش ــن جش ــدن ای درآم
جشــنواره هــای فیلــم ســبز و همچنیــن 
حضــور نماینــدگان ایــن شــبکه در جشــنواره، 
برگــزاری گســترده و بــا شــکوه ایــن جشــنواره 
ــور در  ــی کش ــار جهان ــش اعتب ــب افزای موج
زمینــه حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــتی خواه ــط زیس محی

ــنواره  ــن جش ــی ای ــدف اصل ــرد: ه ــان ک وی بی
آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــردم اس ــوم م ــت عم زیس
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام

ــد. ــی باش ــتان م ــطح اس در س
کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــا همدلــی و همزبانــی موثــری کــه در اســتان  ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــود دارد هم وج
ــی  ــن تمام ــر و همچنی ــم و هن ــوزه فیل در ح
دســتگاه هــای اســتان بویــژه اداره کل فرهنــگ 
ــن جشــنواره  و ارشــاد اســامی در برگــزاری ای

ــد.   ــا بودن ــراه م هم
وی افــزود: 200 فیلــم محیــط زیســتی در ســالن 
ــگاه  ــارس، دانش ــل پ ــک هت ــینما ت ــای س ه
ــر و  ــهید باهن ــگاه ش ــکی، دانش ــوم پزش عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه 
ــت:  ــی گف ــود. خالق ــی ش ــته م ــش گذاش نمای
ــن،  ــای انمیش ــش ه ــا در بخ ــم ه ــن فیل ای
مســتند و فیلــم هــای ســینمایی در پنــج 
ــوند. وی  ــی ش ــران م ــر روز اک ــانس و در ه س
خاطرنشــان کــرد: فیلــم هایــی از شــش کشــور 
ــش  ــز نمای ــی نی ــس فارس ــا زیرنوی ــی و ب خارج

ــود. ــی ش داده م
ــای  ــا، کارگاه ه ــم ه ــران فیل ــا اک ــان ب همزم
آموزشــی رایــگان عکاســی و فیلــم در طبیعــت، 
ــه  ــه عاق ــرای هم ــم ب ــم و ژئوتوریس اکوتوریس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ من

جشنواره بین المللی فیلم سبز
 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــایش ای ــن گش آیی
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــا حض ب
اســتان کرمــان، مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت و 
مســئوالن اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش ــت برگ ــک مل بان
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــا اکــران 200  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
فیلــم از 24 اردیبهشــت مــاه به مــدت هفت روز 
برگــزار شــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــئوالن ب ــتر مس ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ل
ــر  ــت: ه ــی گف ــت محیط ــای زیس ــه ه برنام
ــدازه کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ان
ــت از  ــه حفاظ ــود در عرص ــان خ ــط بان ــا محی ب
ــاد  ــر آح ــا اگ ــد ام ــاش کن ــت ت ــط زیس محی
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــئوالن در ای ــردم و مس م
نداشــته باشــند در ایــن حــوزه موفقیتــی 

ــد. ــد ش ــل نخواه حاص
ــتان  ــزود: اس ــرزاده اف ــود صف ــدس محم مهن
کرمــان جــدای از اینکــه بــا بحــران کمبــود آب 
ــار  ــم چه ــا اقلی ــتانی ب ــد اس ــی باش ــه م مواج
ــن  ــان را ویتری ــتان کرم ــت. وی اس ــل اس فص
تنــوع زیســتی دنیــا توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــر از  ــافت 30 کیلومت ــی مس ــا ط ــتان ب ــن اس ای
ــوید. ــی ش ــر م ــی دیگ ــم وارد اقلیم ــک اقلی ی

ــح کــرد: چــرا چنیــن موهبــت هــای  وی تصری
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــی م ــت محیط زیس
ــکاتی  ــا مش ــروز م ــر ام ــت و اگ ــده اس ش
همچــون آلودگــی داریــم بایــد خودمــان 

همــت و بــرای غلبــه 
ــود  ــکات موج ــر مش ب
تــاش کنیــم.  مدیــرکل 
محیــط  حفاظــت 
ــزود:  ــان اف ــت کرم زیس
ــف  ــال توق ــس از 10 س پ
ــن  ــنواره بی ــروز جش ام
هــای  فیلــم  المللــی 
ــی و  ــطح مل ــبز در س س
ــور  ــی در کش ــن الملل بی
شــود.  مــی  برگــزار 
ــد  ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــگ  ــه ای فرهن ــه گون ب
ســازی شــود کــه مــردم 
دســت  بــه  دوربیــن 
پیــدا  ورود  بگیرنــد، 
کننــد بــه طبیعــت و 
ــی  ــب اله ــن مواه از ای
کننــد.  تصویربــرداری 
صفــرزاده گفــت: اگــر ما 
ــه  ــه گون ــی ب آب و غذای
هــای حیــات وحــش 
نمــی دهیــم حداقــل تیر 

ــن کار  ــه ای ــم ک ــاب نکنی ــا پرت ــمت آنه ــه س ب
دور از انصــاف و شــان مــردم نجیــب و شــریف 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا در حــوزه 
ــی و  ــای اساس ــش ه ــا چال ــت ب ــط زیس محی
ــت  ــتیم و از وضعی ــه هس ــی مواج ــن الملل بی
ــیاری  ــت: بس ــم. وی گف ــت نداری ــود رضای موج
ــه بحــران تبدیــل شــدند  از ایــن چالــش هــا ب
و در اســتان کرمــان بــر اســاس شــاخص هــای 
جهانــی و وزارت نیــرو مــا دچــار فاجعه زیســت 
ــاالب  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــم ب ــده ای ــی ش محیط
ــازمان  ــس س ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــان ک جازموری
ــود  ــه ب ــک دریاچ ــت، ی ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــکیده اس ــه خش ــه 2 ده ــک ب نزدی
ــن  ــز در ای ــبز نی ــم س ــنواره فیل ــر جش دبی
آییــن گفــت: ایــن جشــنواره در تهــران و 
ــاز  ــان آغ ــورت همزم ــه ص ــور ب ــر کش سراس
بــه کار کــرد. فرشــته خالقــی افــزود: بــا توجــه 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــنواره ب ــن جش ــت ای ــه اهمی ب
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــی هن ــنواره فرهنگ جش
ــت  ــه عضوی ــه و ب ــه خاورمیان ــت در منطق زیس
ــی  ــبکه جهان ــنواره در ش ــن جش ــدن ای درآم
جشــنواره هــای فیلــم ســبز و همچنیــن 
حضــور نماینــدگان ایــن شــبکه در جشــنواره، 
برگــزاری گســترده و بــا شــکوه ایــن جشــنواره 
ــور در  ــی کش ــار جهان ــش اعتب ــب افزای موج
زمینــه حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــتی خواه ــط زیس محی

ــنواره  ــن جش ــی ای ــدف اصل ــرد: ه ــان ک وی بی
آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــردم اس ــوم م ــت عم زیس
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام

ــد. ــی باش ــتان م ــطح اس در س
کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــا همدلــی و همزبانــی موثــری کــه در اســتان  ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــود دارد هم وج
ــی  ــن تمام ــر و همچنی ــم و هن ــوزه فیل در ح
دســتگاه هــای اســتان بویــژه اداره کل فرهنــگ 
ــن جشــنواره  و ارشــاد اســامی در برگــزاری ای

ــد.   ــا بودن ــراه م هم
وی افــزود: 200 فیلــم محیــط زیســتی در ســالن 
ــگاه  ــارس، دانش ــل پ ــک هت ــینما ت ــای س ه
ــر و  ــهید باهن ــگاه ش ــکی، دانش ــوم پزش عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه 
ــت:  ــی گف ــود. خالق ــی ش ــته م ــش گذاش نمای
ــن،  ــای انمیش ــش ه ــا در بخ ــم ه ــن فیل ای
مســتند و فیلــم هــای ســینمایی در پنــج 
ــوند. وی  ــی ش ــران م ــر روز اک ــانس و در ه س
خاطرنشــان کــرد: فیلــم هایــی از شــش کشــور 
ــش  ــز نمای ــی نی ــس فارس ــا زیرنوی ــی و ب خارج

ــود. ــی ش داده م
ــای  ــا، کارگاه ه ــم ه ــران فیل ــا اک ــان ب همزم
آموزشــی رایــگان عکاســی و فیلــم در طبیعــت، 
ــه  ــه عاق ــرای هم ــم ب ــم و ژئوتوریس اکوتوریس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ من

جشنواره بین المللی فیلم سبز
 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــایش ای ــن گش آیی
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــا حض ب
اســتان کرمــان، مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت و 
مســئوالن اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش ــت برگ ــک مل بان
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــا اکــران 200  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
فیلــم از 24 اردیبهشــت مــاه به مــدت هفت روز 
برگــزار شــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــئوالن ب ــتر مس ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ل
ــر  ــت: ه ــی گف ــت محیط ــای زیس ــه ه برنام
ــدازه کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ان
ــت از  ــه حفاظ ــود در عرص ــان خ ــط بان ــا محی ب
ــاد  ــر آح ــا اگ ــد ام ــاش کن ــت ت ــط زیس محی
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــئوالن در ای ــردم و مس م
نداشــته باشــند در ایــن حــوزه موفقیتــی 

ــد. ــد ش ــل نخواه حاص
ــتان  ــزود: اس ــرزاده اف ــود صف ــدس محم مهن
کرمــان جــدای از اینکــه بــا بحــران کمبــود آب 
ــار  ــم چه ــا اقلی ــتانی ب ــد اس ــی باش ــه م مواج
ــن  ــان را ویتری ــتان کرم ــت. وی اس ــل اس فص
تنــوع زیســتی دنیــا توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــر از  ــافت 30 کیلومت ــی مس ــا ط ــتان ب ــن اس ای
ــوید. ــی ش ــر م ــی دیگ ــم وارد اقلیم ــک اقلی ی

ــح کــرد: چــرا چنیــن موهبــت هــای  وی تصری
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــی م ــت محیط زیس
ــکاتی  ــا مش ــروز م ــر ام ــت و اگ ــده اس ش
همچــون آلودگــی داریــم بایــد خودمــان 

همــت و بــرای غلبــه 
ــود  ــکات موج ــر مش ب
تــاش کنیــم.  مدیــرکل 
محیــط  حفاظــت 
ــزود:  ــان اف ــت کرم زیس
ــف  ــال توق ــس از 10 س پ
ــن  ــنواره بی ــروز جش ام
هــای  فیلــم  المللــی 
ــی و  ــطح مل ــبز در س س
ــور  ــی در کش ــن الملل بی
شــود.  مــی  برگــزار 
ــد  ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــگ  ــه ای فرهن ــه گون ب
ســازی شــود کــه مــردم 
دســت  بــه  دوربیــن 
پیــدا  ورود  بگیرنــد، 
کننــد بــه طبیعــت و 
ــی  ــب اله ــن مواه از ای
کننــد.  تصویربــرداری 
صفــرزاده گفــت: اگــر ما 
ــه  ــه گون ــی ب آب و غذای
هــای حیــات وحــش 
نمــی دهیــم حداقــل تیر 

ــن کار  ــه ای ــم ک ــاب نکنی ــا پرت ــمت آنه ــه س ب
دور از انصــاف و شــان مــردم نجیــب و شــریف 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا در حــوزه 
ــی و  ــای اساس ــش ه ــا چال ــت ب ــط زیس محی
ــت  ــتیم و از وضعی ــه هس ــی مواج ــن الملل بی
ــیاری  ــت: بس ــم. وی گف ــت نداری ــود رضای موج
ــه بحــران تبدیــل شــدند  از ایــن چالــش هــا ب
و در اســتان کرمــان بــر اســاس شــاخص هــای 
جهانــی و وزارت نیــرو مــا دچــار فاجعه زیســت 
ــاالب  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــم ب ــده ای ــی ش محیط
ــازمان  ــس س ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــان ک جازموری
ــود  ــه ب ــک دریاچ ــت، ی ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــکیده اس ــه خش ــه 2 ده ــک ب نزدی
ــن  ــز در ای ــبز نی ــم س ــنواره فیل ــر جش دبی
آییــن گفــت: ایــن جشــنواره در تهــران و 
ــاز  ــان آغ ــورت همزم ــه ص ــور ب ــر کش سراس
بــه کار کــرد. فرشــته خالقــی افــزود: بــا توجــه 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــنواره ب ــن جش ــت ای ــه اهمی ب
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــی هن ــنواره فرهنگ جش
ــت  ــه عضوی ــه و ب ــه خاورمیان ــت در منطق زیس
ــی  ــبکه جهان ــنواره در ش ــن جش ــدن ای درآم
جشــنواره هــای فیلــم ســبز و همچنیــن 
حضــور نماینــدگان ایــن شــبکه در جشــنواره، 
برگــزاری گســترده و بــا شــکوه ایــن جشــنواره 
ــور در  ــی کش ــار جهان ــش اعتب ــب افزای موج
زمینــه حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــتی خواه ــط زیس محی

ــنواره  ــن جش ــی ای ــدف اصل ــرد: ه ــان ک وی بی
آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــردم اس ــوم م ــت عم زیس
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام

ــد. ــی باش ــتان م ــطح اس در س
کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــا همدلــی و همزبانــی موثــری کــه در اســتان  ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــود دارد هم وج
ــی  ــن تمام ــر و همچنی ــم و هن ــوزه فیل در ح
دســتگاه هــای اســتان بویــژه اداره کل فرهنــگ 
ــن جشــنواره  و ارشــاد اســامی در برگــزاری ای

ــد.   ــا بودن ــراه م هم
وی افــزود: 200 فیلــم محیــط زیســتی در ســالن 
ــگاه  ــارس، دانش ــل پ ــک هت ــینما ت ــای س ه
ــر و  ــهید باهن ــگاه ش ــکی، دانش ــوم پزش عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه 
ــت:  ــی گف ــود. خالق ــی ش ــته م ــش گذاش نمای
ــن،  ــای انمیش ــش ه ــا در بخ ــم ه ــن فیل ای
مســتند و فیلــم هــای ســینمایی در پنــج 
ــوند. وی  ــی ش ــران م ــر روز اک ــانس و در ه س
خاطرنشــان کــرد: فیلــم هایــی از شــش کشــور 
ــش  ــز نمای ــی نی ــس فارس ــا زیرنوی ــی و ب خارج

ــود. ــی ش داده م
ــای  ــا، کارگاه ه ــم ه ــران فیل ــا اک ــان ب همزم
آموزشــی رایــگان عکاســی و فیلــم در طبیعــت، 
ــه  ــه عاق ــرای هم ــم ب ــم و ژئوتوریس اکوتوریس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ من

جشنواره بین المللی فیلم سبز
 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
همه رشته های پیام نور

بازدید سفیر چین از ارگ بم

راه اندازی تلویزیون تعاملی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
همه رشته های پیام نور

بازدید سفیر چین از ارگ بم

راه اندازی تلویزیون تعاملی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
همه رشته های پیام نور

بازدید سفیر چین از ارگ بم

راه اندازی تلویزیون تعاملی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
همه رشته های پیام نور

بازدید سفیر چین از ارگ بم

راه اندازی تلویزیون تعاملی در دانشگاه پیام نور
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ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــایش ای ــن گش آیی
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــا حض ب
اســتان کرمــان، مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت و 
مســئوالن اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش ــت برگ ــک مل بان
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــا اکــران 200  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
فیلــم از 24 اردیبهشــت مــاه به مــدت هفت روز 
برگــزار شــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــئوالن ب ــتر مس ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ل
ــر  ــت: ه ــی گف ــت محیط ــای زیس ــه ه برنام
ــدازه کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ان
ــت از  ــه حفاظ ــود در عرص ــان خ ــط بان ــا محی ب
ــاد  ــر آح ــا اگ ــد ام ــاش کن ــت ت ــط زیس محی
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــئوالن در ای ــردم و مس م
نداشــته باشــند در ایــن حــوزه موفقیتــی 

ــد. ــد ش ــل نخواه حاص
ــتان  ــزود: اس ــرزاده اف ــود صف ــدس محم مهن
کرمــان جــدای از اینکــه بــا بحــران کمبــود آب 
ــار  ــم چه ــا اقلی ــتانی ب ــد اس ــی باش ــه م مواج
ــن  ــان را ویتری ــتان کرم ــت. وی اس ــل اس فص
تنــوع زیســتی دنیــا توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــر از  ــافت 30 کیلومت ــی مس ــا ط ــتان ب ــن اس ای
ــوید. ــی ش ــر م ــی دیگ ــم وارد اقلیم ــک اقلی ی

ــح کــرد: چــرا چنیــن موهبــت هــای  وی تصری
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــی م ــت محیط زیس
ــکاتی  ــا مش ــروز م ــر ام ــت و اگ ــده اس ش
همچــون آلودگــی داریــم بایــد خودمــان 

همــت و بــرای غلبــه 
ــود  ــکات موج ــر مش ب
تــاش کنیــم.  مدیــرکل 
محیــط  حفاظــت 
ــزود:  ــان اف ــت کرم زیس
ــف  ــال توق ــس از 10 س پ
ــن  ــنواره بی ــروز جش ام
هــای  فیلــم  المللــی 
ــی و  ــطح مل ــبز در س س
ــور  ــی در کش ــن الملل بی
شــود.  مــی  برگــزار 
ــد  ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــگ  ــه ای فرهن ــه گون ب
ســازی شــود کــه مــردم 
دســت  بــه  دوربیــن 
پیــدا  ورود  بگیرنــد، 
کننــد بــه طبیعــت و 
ــی  ــب اله ــن مواه از ای
کننــد.  تصویربــرداری 
صفــرزاده گفــت: اگــر ما 
ــه  ــه گون ــی ب آب و غذای
هــای حیــات وحــش 
نمــی دهیــم حداقــل تیر 

ــن کار  ــه ای ــم ک ــاب نکنی ــا پرت ــمت آنه ــه س ب
دور از انصــاف و شــان مــردم نجیــب و شــریف 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا در حــوزه 
ــی و  ــای اساس ــش ه ــا چال ــت ب ــط زیس محی
ــت  ــتیم و از وضعی ــه هس ــی مواج ــن الملل بی
ــیاری  ــت: بس ــم. وی گف ــت نداری ــود رضای موج
ــه بحــران تبدیــل شــدند  از ایــن چالــش هــا ب
و در اســتان کرمــان بــر اســاس شــاخص هــای 
جهانــی و وزارت نیــرو مــا دچــار فاجعه زیســت 
ــاالب  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــم ب ــده ای ــی ش محیط
ــازمان  ــس س ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــان ک جازموری
ــود  ــه ب ــک دریاچ ــت، ی ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــکیده اس ــه خش ــه 2 ده ــک ب نزدی
ــن  ــز در ای ــبز نی ــم س ــنواره فیل ــر جش دبی
آییــن گفــت: ایــن جشــنواره در تهــران و 
ــاز  ــان آغ ــورت همزم ــه ص ــور ب ــر کش سراس
بــه کار کــرد. فرشــته خالقــی افــزود: بــا توجــه 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــنواره ب ــن جش ــت ای ــه اهمی ب
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــی هن ــنواره فرهنگ جش
ــت  ــه عضوی ــه و ب ــه خاورمیان ــت در منطق زیس
ــی  ــبکه جهان ــنواره در ش ــن جش ــدن ای درآم
جشــنواره هــای فیلــم ســبز و همچنیــن 
حضــور نماینــدگان ایــن شــبکه در جشــنواره، 
برگــزاری گســترده و بــا شــکوه ایــن جشــنواره 
ــور در  ــی کش ــار جهان ــش اعتب ــب افزای موج
زمینــه حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــتی خواه ــط زیس محی

ــنواره  ــن جش ــی ای ــدف اصل ــرد: ه ــان ک وی بی
آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــردم اس ــوم م ــت عم زیس
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام

ــد. ــی باش ــتان م ــطح اس در س
کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــا همدلــی و همزبانــی موثــری کــه در اســتان  ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــود دارد هم وج
ــی  ــن تمام ــر و همچنی ــم و هن ــوزه فیل در ح
دســتگاه هــای اســتان بویــژه اداره کل فرهنــگ 
ــن جشــنواره  و ارشــاد اســامی در برگــزاری ای

ــد.   ــا بودن ــراه م هم
وی افــزود: 200 فیلــم محیــط زیســتی در ســالن 
ــگاه  ــارس، دانش ــل پ ــک هت ــینما ت ــای س ه
ــر و  ــهید باهن ــگاه ش ــکی، دانش ــوم پزش عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه 
ــت:  ــی گف ــود. خالق ــی ش ــته م ــش گذاش نمای
ــن،  ــای انمیش ــش ه ــا در بخ ــم ه ــن فیل ای
مســتند و فیلــم هــای ســینمایی در پنــج 
ــوند. وی  ــی ش ــران م ــر روز اک ــانس و در ه س
خاطرنشــان کــرد: فیلــم هایــی از شــش کشــور 
ــش  ــز نمای ــی نی ــس فارس ــا زیرنوی ــی و ب خارج

ــود. ــی ش داده م
ــای  ــا، کارگاه ه ــم ه ــران فیل ــا اک ــان ب همزم
آموزشــی رایــگان عکاســی و فیلــم در طبیعــت، 
ــه  ــه عاق ــرای هم ــم ب ــم و ژئوتوریس اکوتوریس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ من

جشنواره بین المللی فیلم سبز
 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــایش ای ــن گش آیی
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــا حض ب
اســتان کرمــان، مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت و 
مســئوالن اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش ــت برگ ــک مل بان
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــا اکــران 200  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
فیلــم از 24 اردیبهشــت مــاه به مــدت هفت روز 
برگــزار شــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــئوالن ب ــتر مس ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ل
ــر  ــت: ه ــی گف ــت محیط ــای زیس ــه ه برنام
ــدازه کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ان
ــت از  ــه حفاظ ــود در عرص ــان خ ــط بان ــا محی ب
ــاد  ــر آح ــا اگ ــد ام ــاش کن ــت ت ــط زیس محی
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــئوالن در ای ــردم و مس م
نداشــته باشــند در ایــن حــوزه موفقیتــی 

ــد. ــد ش ــل نخواه حاص
ــتان  ــزود: اس ــرزاده اف ــود صف ــدس محم مهن
کرمــان جــدای از اینکــه بــا بحــران کمبــود آب 
ــار  ــم چه ــا اقلی ــتانی ب ــد اس ــی باش ــه م مواج
ــن  ــان را ویتری ــتان کرم ــت. وی اس ــل اس فص
تنــوع زیســتی دنیــا توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــر از  ــافت 30 کیلومت ــی مس ــا ط ــتان ب ــن اس ای
ــوید. ــی ش ــر م ــی دیگ ــم وارد اقلیم ــک اقلی ی

ــح کــرد: چــرا چنیــن موهبــت هــای  وی تصری
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــی م ــت محیط زیس
ــکاتی  ــا مش ــروز م ــر ام ــت و اگ ــده اس ش
همچــون آلودگــی داریــم بایــد خودمــان 

همــت و بــرای غلبــه 
ــود  ــکات موج ــر مش ب
تــاش کنیــم.  مدیــرکل 
محیــط  حفاظــت 
ــزود:  ــان اف ــت کرم زیس
ــف  ــال توق ــس از 10 س پ
ــن  ــنواره بی ــروز جش ام
هــای  فیلــم  المللــی 
ــی و  ــطح مل ــبز در س س
ــور  ــی در کش ــن الملل بی
شــود.  مــی  برگــزار 
ــد  ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــگ  ــه ای فرهن ــه گون ب
ســازی شــود کــه مــردم 
دســت  بــه  دوربیــن 
پیــدا  ورود  بگیرنــد، 
کننــد بــه طبیعــت و 
ــی  ــب اله ــن مواه از ای
کننــد.  تصویربــرداری 
صفــرزاده گفــت: اگــر ما 
ــه  ــه گون ــی ب آب و غذای
هــای حیــات وحــش 
نمــی دهیــم حداقــل تیر 

ــن کار  ــه ای ــم ک ــاب نکنی ــا پرت ــمت آنه ــه س ب
دور از انصــاف و شــان مــردم نجیــب و شــریف 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا در حــوزه 
ــی و  ــای اساس ــش ه ــا چال ــت ب ــط زیس محی
ــت  ــتیم و از وضعی ــه هس ــی مواج ــن الملل بی
ــیاری  ــت: بس ــم. وی گف ــت نداری ــود رضای موج
ــه بحــران تبدیــل شــدند  از ایــن چالــش هــا ب
و در اســتان کرمــان بــر اســاس شــاخص هــای 
جهانــی و وزارت نیــرو مــا دچــار فاجعه زیســت 
ــاالب  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــم ب ــده ای ــی ش محیط
ــازمان  ــس س ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــان ک جازموری
ــود  ــه ب ــک دریاچ ــت، ی ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــکیده اس ــه خش ــه 2 ده ــک ب نزدی
ــن  ــز در ای ــبز نی ــم س ــنواره فیل ــر جش دبی
آییــن گفــت: ایــن جشــنواره در تهــران و 
ــاز  ــان آغ ــورت همزم ــه ص ــور ب ــر کش سراس
بــه کار کــرد. فرشــته خالقــی افــزود: بــا توجــه 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــنواره ب ــن جش ــت ای ــه اهمی ب
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــی هن ــنواره فرهنگ جش
ــت  ــه عضوی ــه و ب ــه خاورمیان ــت در منطق زیس
ــی  ــبکه جهان ــنواره در ش ــن جش ــدن ای درآم
جشــنواره هــای فیلــم ســبز و همچنیــن 
حضــور نماینــدگان ایــن شــبکه در جشــنواره، 
برگــزاری گســترده و بــا شــکوه ایــن جشــنواره 
ــور در  ــی کش ــار جهان ــش اعتب ــب افزای موج
زمینــه حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــتی خواه ــط زیس محی

ــنواره  ــن جش ــی ای ــدف اصل ــرد: ه ــان ک وی بی
آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــردم اس ــوم م ــت عم زیس
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام

ــد. ــی باش ــتان م ــطح اس در س
کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــا همدلــی و همزبانــی موثــری کــه در اســتان  ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــود دارد هم وج
ــی  ــن تمام ــر و همچنی ــم و هن ــوزه فیل در ح
دســتگاه هــای اســتان بویــژه اداره کل فرهنــگ 
ــن جشــنواره  و ارشــاد اســامی در برگــزاری ای

ــد.   ــا بودن ــراه م هم
وی افــزود: 200 فیلــم محیــط زیســتی در ســالن 
ــگاه  ــارس، دانش ــل پ ــک هت ــینما ت ــای س ه
ــر و  ــهید باهن ــگاه ش ــکی، دانش ــوم پزش عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه 
ــت:  ــی گف ــود. خالق ــی ش ــته م ــش گذاش نمای
ــن،  ــای انمیش ــش ه ــا در بخ ــم ه ــن فیل ای
مســتند و فیلــم هــای ســینمایی در پنــج 
ــوند. وی  ــی ش ــران م ــر روز اک ــانس و در ه س
خاطرنشــان کــرد: فیلــم هایــی از شــش کشــور 
ــش  ــز نمای ــی نی ــس فارس ــا زیرنوی ــی و ب خارج

ــود. ــی ش داده م
ــای  ــا، کارگاه ه ــم ه ــران فیل ــا اک ــان ب همزم
آموزشــی رایــگان عکاســی و فیلــم در طبیعــت، 
ــه  ــه عاق ــرای هم ــم ب ــم و ژئوتوریس اکوتوریس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ من

جشنواره بین المللی فیلم سبز
 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــان  ــنواره در کرم ــن جش ــایش ای ــن گش آیی
ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــور مدی ــا حض ب
اســتان کرمــان، مدیــرکل امــور بانــوان و 
خانــواده اســتانداری، هوشــنگ مــرادی کرمانــی 
و جمعــی از دوســتداران محیــط زیســت و 
مســئوالن اســتانی در محــل ســالن اجتماعــات 

ــد.  ــزار ش ــت برگ ــک مل بان
ــت  ــت اداره کل حفاظ ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــا اکــران 200  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
فیلــم از 24 اردیبهشــت مــاه به مــدت هفت روز 
برگــزار شــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــئوالن ب ــتر مس ــه بیش ــه هرچ ــزوم توج ل
ــر  ــت: ه ــی گف ــت محیط ــای زیس ــه ه برنام
ــدازه کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  ان
ــت از  ــه حفاظ ــود در عرص ــان خ ــط بان ــا محی ب
ــاد  ــر آح ــا اگ ــد ام ــاش کن ــت ت ــط زیس محی
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــئوالن در ای ــردم و مس م
نداشــته باشــند در ایــن حــوزه موفقیتــی 

ــد. ــد ش ــل نخواه حاص
ــتان  ــزود: اس ــرزاده اف ــود صف ــدس محم مهن
کرمــان جــدای از اینکــه بــا بحــران کمبــود آب 
ــار  ــم چه ــا اقلی ــتانی ب ــد اس ــی باش ــه م مواج
ــن  ــان را ویتری ــتان کرم ــت. وی اس ــل اس فص
تنــوع زیســتی دنیــا توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــر از  ــافت 30 کیلومت ــی مس ــا ط ــتان ب ــن اس ای
ــوید. ــی ش ــر م ــی دیگ ــم وارد اقلیم ــک اقلی ی

ــح کــرد: چــرا چنیــن موهبــت هــای  وی تصری
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــی م ــت محیط زیس
ــکاتی  ــا مش ــروز م ــر ام ــت و اگ ــده اس ش
همچــون آلودگــی داریــم بایــد خودمــان 

همــت و بــرای غلبــه 
ــود  ــکات موج ــر مش ب
تــاش کنیــم.  مدیــرکل 
محیــط  حفاظــت 
ــزود:  ــان اف ــت کرم زیس
ــف  ــال توق ــس از 10 س پ
ــن  ــنواره بی ــروز جش ام
هــای  فیلــم  المللــی 
ــی و  ــطح مل ــبز در س س
ــور  ــی در کش ــن الملل بی
شــود.  مــی  برگــزار 
ــد  ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــگ  ــه ای فرهن ــه گون ب
ســازی شــود کــه مــردم 
دســت  بــه  دوربیــن 
پیــدا  ورود  بگیرنــد، 
کننــد بــه طبیعــت و 
ــی  ــب اله ــن مواه از ای
کننــد.  تصویربــرداری 
صفــرزاده گفــت: اگــر ما 
ــه  ــه گون ــی ب آب و غذای
هــای حیــات وحــش 
نمــی دهیــم حداقــل تیر 

ــن کار  ــه ای ــم ک ــاب نکنی ــا پرت ــمت آنه ــه س ب
دور از انصــاف و شــان مــردم نجیــب و شــریف 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: امــروز همــه مــا در حــوزه 
ــی و  ــای اساس ــش ه ــا چال ــت ب ــط زیس محی
ــت  ــتیم و از وضعی ــه هس ــی مواج ــن الملل بی
ــیاری  ــت: بس ــم. وی گف ــت نداری ــود رضای موج
ــه بحــران تبدیــل شــدند  از ایــن چالــش هــا ب
و در اســتان کرمــان بــر اســاس شــاخص هــای 
جهانــی و وزارت نیــرو مــا دچــار فاجعه زیســت 
ــاالب  ــه ت ــه ای ک ــه گون ــم ب ــده ای ــی ش محیط
ــازمان  ــس س ــر رئی ــه تعبی ــه ب ــان ک جازموری
ــود  ــه ب ــک دریاچ ــت، ی ــط زیس ــت محی حفاظ

ــت. ــکیده اس ــه خش ــه 2 ده ــک ب نزدی
ــن  ــز در ای ــبز نی ــم س ــنواره فیل ــر جش دبی
آییــن گفــت: ایــن جشــنواره در تهــران و 
ــاز  ــان آغ ــورت همزم ــه ص ــور ب ــر کش سراس
بــه کار کــرد. فرشــته خالقــی افــزود: بــا توجــه 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــنواره ب ــن جش ــت ای ــه اهمی ب
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــی هن ــنواره فرهنگ جش
ــت  ــه عضوی ــه و ب ــه خاورمیان ــت در منطق زیس
ــی  ــبکه جهان ــنواره در ش ــن جش ــدن ای درآم
جشــنواره هــای فیلــم ســبز و همچنیــن 
حضــور نماینــدگان ایــن شــبکه در جشــنواره، 
برگــزاری گســترده و بــا شــکوه ایــن جشــنواره 
ــور در  ــی کش ــار جهان ــش اعتب ــب افزای موج
زمینــه حفــظ محیــط زیســت و ارتقــاء فرهنــگ 

ــد. ــد ش ــتی خواه ــط زیس محی

ــنواره  ــن جش ــی ای ــدف اصل ــرد: ه ــان ک وی بی
آمــوزش و ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــردم اس ــوم م ــت عم زیس
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام

ــد. ــی باش ــتان م ــطح اس در س
کل  اداره  پژوهــش  و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــا همدلــی و همزبانــی موثــری کــه در اســتان  ب
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــه س ــود دارد هم وج
ــی  ــن تمام ــر و همچنی ــم و هن ــوزه فیل در ح
دســتگاه هــای اســتان بویــژه اداره کل فرهنــگ 
ــن جشــنواره  و ارشــاد اســامی در برگــزاری ای

ــد.   ــا بودن ــراه م هم
وی افــزود: 200 فیلــم محیــط زیســتی در ســالن 
ــگاه  ــارس، دانش ــل پ ــک هت ــینما ت ــای س ه
ــر و  ــهید باهن ــگاه ش ــکی، دانش ــوم پزش عل
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد کرمــان بــه 
ــت:  ــی گف ــود. خالق ــی ش ــته م ــش گذاش نمای
ــن،  ــای انمیش ــش ه ــا در بخ ــم ه ــن فیل ای
مســتند و فیلــم هــای ســینمایی در پنــج 
ــوند. وی  ــی ش ــران م ــر روز اک ــانس و در ه س
خاطرنشــان کــرد: فیلــم هایــی از شــش کشــور 
ــش  ــز نمای ــی نی ــس فارس ــا زیرنوی ــی و ب خارج

ــود. ــی ش داده م
ــای  ــا، کارگاه ه ــم ه ــران فیل ــا اک ــان ب همزم
آموزشــی رایــگان عکاســی و فیلــم در طبیعــت، 
ــه  ــه عاق ــرای هم ــم ب ــم و ژئوتوریس اکوتوریس

ــد. ــزار گردی ــدان برگ من

جشنواره بین المللی فیلم سبز
 در کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
همه رشته های پیام نور

بازدید سفیر چین از ارگ بم

راه اندازی تلویزیون تعاملی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
همه رشته های پیام نور

بازدید سفیر چین از ارگ بم

راه اندازی تلویزیون تعاملی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
همه رشته های پیام نور

بازدید سفیر چین از ارگ بم

راه اندازی تلویزیون تعاملی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

رســتمی  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــران و  ــع مدی ــعیدی در جم ابوس
ــگاه  ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
ــاره  ــا اش ــنجان ب ــور رفس ــام ن پی
ــگاه  ــد دانش ــود 540 واح ــه وج ب
پیــام نــور در سراســر کشــور 
ــا  ــور دنی ــرد: در 64 کش ــار ک اظه
ــور  ــام ن ــای پی ــی ه ــه نمایندگ ک
ایــران وجــود دارد نیز کارشناســی 
ــس  ــال تدری ــر امس ــد از مه ارش
ــرد:  ــح ک ــد.  وی تصری ــد ش خواه
ســال 92 بیــش از یــک 
هــزار   200 و  میلیــون 
کــه  داشــتیم  دانشــجو 
ــه 700  ــاری ب ــال ج در س
هــزار دانشــجو کاهــش 
یافتــه اســت.  رئیــس دانشــگاه پیــام نــور گفــت: شــعار امســال براســاس 
ــرح  ــتی از ط ــذا بایس ــت ل ــل اس ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص س
ــتند در  ــق هس ــی موف ــا مل ــتانی ی ــطح اس ــه در س ــجویان ک ــای دانش ه
شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه راه انــدازی مــی شــوند، اســتفاده شــود.  
وی بیــان کــرد: دانشــگاه هــا بــه دنبــال تربیــت دانشــجویان کارآفریــن 
ــند  ــرا برس ــه اج ــه مرحل ــر ب ــجویان اگ ــای دانش ــرح ه ــرا ط ــند زی باش
ــود.   ــی ش ــع م ــه رف ــادی جامع ــکات اقتص ــات و مش ــیاری از معض بس
ابوســعیدی گفــت: طــرح هــای دانشــجویان نیــاز بــه حمایــت دارنــد تــا 

ــر آن اشــتغال  ــش بنیــان تولیــد کننــد عــاوه ب بتواننــد محصــوالت دان
ــود.  ــی ش ــاد م ــز ایج نی

 وی ادامــه داد: خیریــن بخــش عظیمــی از امــور دانشــگاه هــا را از نظــر 
ــی  ــه م ــن بودج ــی تامی ــت و عمران ــی بضاع ــجویان ب ــاعدت دانش مس
کننــد و در نمایشــگاه دائمــی تهــران از خیریــن سراســر کشــور در امــور 
ــام و تصویــر خودشــان تهیــه شــد و در  ــه ن دانشــگاهی، کتیبــه هایــی ب
ایــن نمایشــگاه قــرار دارد لــذا قــرار اســت از خیریــن دانشــگاه هــای پیام 

ــور نیــز بــه همیــن طریــق تجلیــل شــود.   ن
فرمانــدار رفســنجان هــم در ایــن نشســت گفــت: دانشــگاه هــای مــا باید 
ــوری  ــل شــوند.  حمیــد مان ــردی تبدی ــگاه هــای اقتصــادی کارب ــه پای ب
ــی  ــا م ــگاه ه ــی در دانش ــردی علم ــای کارب ــده ه ــتفاده از ای ــزود: اس اف
توانــد بــه ایجــاد اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری کمــک کنــد.  وی بــه 
ــی در  ــه کفای ــت: گلخان ــرد و گف ــاره ک ــک اش ــای هیدروپونی ــت ه فعالی
رفســنجان اقــدام بــه تولیــد انــواع گوجــه هــای ســیاه و رنگــی و فلفــل 
ــی  ــات علم ــا تحقیق ــات ب ــی ج ــوالت صیف ــر محص ــی و دیگ ــای رنگ ه

کــرده اســت. 
وی بیــان کــرد: ایــن کار اولیــن بــار در جنوبشــرق کشــور رخ داده اســت 
ــت  ــر برداش ــدند و خب ــت ش ــوالت برداش ــن محص ــه ای ــز ک ــی نی و بتازگ
ــی از  ــرداری علم ــره ب ــای به ــور تقاض ــر کش ــت از سراس ــار یاف انتش
تحقیقــات ایــن شــخص را دارنــد.  فرمانــدار رفســنجان گفــت: امــا بهتــر 
ــد  ــک و تولی ــتای هیدروپونی ــخص در راس ــن ش ــات ای ــت از تحقیق اس
ــود.  وی  ــتفاده ش ــنجان اس ــای رفس ــگاه ه ــد در دانش ــوالت جدی محص
ــا 50  ــل 20 ت ــوالت حداق ــن محص ــد ای ــار تولی ــرد: در کن ــان ک خاطرنش

ــود.  ــی ش ــاد م ــغل ایج ــوع ش ن

پانــگ ســن در بازدیــد از ارگ قدیــم بــم گفــت: 
ــای  ــکاری ه ــه هم ــه جانب ــعه هم ــرای توس ب

ــران و چیــن تــاش مــی کنــم.   ای
وی اظهــار کــرد: تجــارت خــودرو، تولیــد 
محصــوالت متنــوع و قطعــات خــودرو نیــز در 
ایــن توســعه روابــط، مــد نظر اســت و بــم یکی 
از نقــاط مــورد هــدف در ایــن فرآیند محســوب 
ــران ادامــه داد:  مــی شــود. ســفیر چیــن در ای
تفاهــم نامــه ای میــان دو کشــور ایــران و چیــن 
منعقد شــده اســت کــه بر اســاس تاکیــد دولت 

جمهــوری خلق چیــن، با حضــور دیگر شــرکت 
ــدازی  هــای چینــی در منطقــه، در صــدد راه ان
ــودرو در  ــات خ ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ش
ارگ جدیــد هســتیم. وی تصریــح کــرد: ســعی 
ــن را در  ــران و چی ــای ای ــکاری ه ــم هم داری
ــه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  زمین
توســعه دهیــم و در ایــن بیــن توســعه همکاری 
هــای کشــاورزی از جملــه رونــق صــادرات خرما 
نیــز مــد نظــر قــرار دارد. پنــگ ســن همچنین 
ارگ قدیــم بــم را نــه تنهــا افتخــار ایــن شــهر، 
بلکــه افتخــار جهــان دانســت و گفــت: ایــن بنا، 
تاریــخ درخشــان بشــریت اســت. ســفیر چین 
در بازدیــد از نخلســتان نمونــه بــم نیــز افــزود: 
ــت و  ــب اس ــم جال ــا در ب ــد خرم ــه تولی پروس

مــن و همــه هموطنانــم عاقــه منــد بــه مصرف 
ایــن محصــول هســتیم.

ــوح و  ــم، ل ــدار و رئیــس شــورای شــهر ب فرمان
تابلــوی نفیــس منقــوش بــه ارگ قدیــم بــم را 

بــه ســفیر چیــن اهــدا کردنــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور از راه انــدازی 
ــام  ــگاه پی ــی )IPTV( در دانش ــون تعامل تلویزی
نــور خبــر داد و گفــت: تلویزیــون تعاملــی 
ــه محتــوای  ــا هــدف ارائ ــور ب دانشــگاه پیــام ن
ــازی در  ــگ س ــجویان و فرهن ــه دانش ــی ب درس
ــر  ــت. دکت ــده اس ــدازی ش ــگاهراه ان ایندانش
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــعیدی  رئی ــتمی ابوس رس
 )IPTV( تعاملــی  تلویزیــون  انــدازی  راه  از 
در دانشــگاه پیــام نــور خبــر داد و گفــت: 
ــا  ــور ب ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــون تعامل تلویزی
هــدف ارائــه محتــوای درســی بــه دانشــجویان 
ــدازی  ــگاهراه ان ــازی در ایندانش ــگ س و فرهن

شــده اســت. وی بــا عنــوان ایــن کــه از طریــق 
تلویزیــون تعاملــی مــی توانیــم عــاوه بــر ارائه 
دروس، محتواهــای فرهنگــی، علمی ، پژوهشــی 
دانشــجویان  فراغــت  زمــان  در  را  و غیــره 
عرضــه کنیــم، اظهــار داشــت: ایــن تلویزیــون 
بــرای نخســتین بــار در دانشــگاه پیــام نــور راه 
انــدازی شــده و در حــال تدویــن محتــوای الزم 
و مــورد نیــاز مخاطبــان ایــن دانشــگاه هســتیم. 
ــوزش  ــتفاده از آم ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
مبتنــی بــر فنــاوری اطاعــات و گســترش 
آمــوزش الکترونیکــی در خــارج از کشــور گفت: 
ــه ای  ــد دارد در برنام ــور قص ــام ن ــگاه پی دانش

هدفمنــد ضمــن تاســیس مرکــز آمــوزش زبــان 
فارســی در خــارج از کشــور در زمینه گســترش 
ــور در  ــگ کش ــال فرهن ــی و انتق ــان فارس زب

ــود. ــگام ش ــا پیش ــارج از مرزه خ

ایجاد مقطع کارشناسی ارشد 
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مصطفــی زریســفی در نشســت کمیتــه و 
ــتباف  ــرش دس ــه ف ــردی خوش ــورای راهب ش
ــت،  ــازمان صنع ــل س ــان در مح ــتان کرم اس
ــق وزارت  ــا تواف ــزود: ب ــارت اف ــدن و تج مع
ــی  ــت علم ــارت و معاون ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه  ــاری ب ــوری اعتب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــدازی  ــرای راه ان ــال ب ــارد ری ــزان 60 میلی می
ایــن بــاغ مــوزه هزینــه خواهــد شــد و کرمــان 
ــی  ــور م ــرق کش ــوب ش ــرش جن ــگاه ف پای
ــت  ــه عل ــرش ب ــرد: ف ــح ک ــود. وی تصری ش
ــادی،  ــاظ اقتص ــه لح ــه ب ــی ک ــت فراوان اهمی
ــه  ــورد توج ــزوده دارد م ــتغال و ارزش اف اش
ــد  ــت و بای ــه رده هاس ــئوالن در هم ــه مس هم
ــط و بخــش  ــا همــکاری دســتگاه هــای ذیرب ب
ــا در  ــت ه ــود فعالی ــت بهب ــی در جه خصوص

ــم. ــاش کنی ــوزه ت ــن ح ای
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــش  ــای بخ ــت ه ــل فعالی ــت مکم ــت: دول گف
خصوصــی اســت و ســعی مــی کنیــم در 
شــرایط  ســاماندهی  و  بهبــود  راســتای 
ــاخت  ــردن زیرس ــم ک ــارت و فراه ــد، تج تولی
ــا  ــم. وی ب ــت کنی ــرش فعالی ــوزه ف ــای ح ه
ــد  ــه قص ــچ وج ــه هی ــت ب ــه دول ــان اینک بی
بازدارندگــی و کنــدی کار را نــدارد افــزود: 
ــاق  ــان در ات ــتان کرم ــرش اس ــه راه ف نقش
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان 
ــفی  ــت.  زریس ــام اس ــال انج ــان در ح کرم
ــاالن  ــار فع ــودن آم ــتند ب ــه مس ــاره ب ــا اش ب

فــرش اســتان گفــت: حــدود 70 هــزار 
ــود  ــان وج ــتان کرم ــرش در اس ــده ف بافن
ــا  ــر از آنه ــزار و 240 نف ــرای 50 ه دارد و ب
پرونــده تشــکیل شــده اســت و 42 هــزار و 
620 نفــر از آنهــا کارت دریافــت کــرده انــد. 
وی تصریــح کــرد: 71 کارگاه بافــت فــرش در 
نقــاط مختلــف اســتان وجــود دارد و تولیــد 
ــرش  ــه هــای ف ــد و اتحادی ــی دهن انجــام م

ــد.   ــت دارن ــان فعالی ــتان همچن اس
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
بیــان کــرد: تعــداد بیمــه شــده هــا در ســال 
ــال  ــود و در ح ــر ب ــزار و 150 نف ــته 24 ه گذش
حاضــر حــدود 20 هــزار نفــر بیمــه شــده انــد 
ــارج  ــتباف خ ــرش دس ــاالن ف ــدادی از فع و تع
ــخص  ــا مش ــن آنه ــه جایگزی ــد ک ــده ان ش
ــه  ــانی ک ــن کس ــت: بی ــت. وی گف ــده اس نش
فــرش مــی بافنــد و واجــد شــرایط بیمه شــدن 
ــرای  ــه ب ــص یافت ــار تخصی ــا اعتب ــتند، ب هس
ــت.  ــاد اس ــه زی ــرش فاصل ــدگان ف ــه بافن بیم
زریســفی ادامــه داد: از ســهمیه مصــوب شــده 
ــت و  ــازمان مدیری ــط س ــان توس ــتان کرم اس
برنامــه ریــزی کشــور، تعــداد افــراد بیشــتری 
ــه دلیــل کمبــود بودجــه  ــد و ب بیمــه شــده ان
دولتــی همــه بافنــدگان فــرش دســتباف 
ــه  ــا اشــاره ب پوشــش داده نمــی شــوند.  وی ب
ــات  ــات عالی ــرش عتب ــای ف ــت کارگاه ه فعالی
گفــت: مقــرر شــده بــود کســانی کــه در ایــن 
ــه از  ــای بیم ــد از مزای ــا فعالیــت دارن کارگاه ه

ــد  ــتفاده کنن ــتگی اس ــی و بازنشس کارافتادگ
ــود.  ــف ش ــن تکلی ــریعتر تعیی ــد س ــه بای ک

ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــتان  ــرش اس ــاالن ف ــکاری فع ــزود: از هم اف
ــال روی دوش  ــا س ــرش صده ــت ف ــه صنع ک
آنهــا بــوده اســت در نقشــه راه فــرش اســتان 
کرمــان اســتفاده شــود تــا در مرحلــه اجــرا بــا 
مشــکلی روبــرو نشــود. وی تاکیــد کــرد: هیــچ 
ــرش  ــی از ف ــت فعل ــدازه دول ــه ان ــی ب دولت
حمایــت نکــرده اســت و از حضــور و مشــارکت 
ــازوی  ــوان ب ــه عن ــی ب ــش خصوص ــر بخ موث

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــی اس ــد اجرای توانمن

ــت  ــا در نشس ــعیدی کی ــد س ــدس محم مهن
ــه  ــی منطق ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
یــک اســتان کرمــان شــامل شهرســتان هــای 
ــوب  ــان، رودبارجن ــج، منوج ــه گن ــوج، قلع کهن
در  اســتاندار  حضــور  بــا  کــه  فاریــاب  و 
ــزود:  ــد اف ــزار ش ــج برگ ــه گن ــتان قلع شهرس
ســقف پرداخــت تســهیات بنیــاد مســتضعفان 
بــرای هــر طــرح 30 میلیــارد ریــال اســت و در 
ــد  ــش خواه ــغ افزای ــن مبل ــذب، ای ــورت ج ص

ــت.  یاف
وی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیــت هــای خوبــی در 
ــا  ــا کار م ــت: فع ــود دارد گف ــه وج ــن منطق ای
محــدود بــه شهرســتان قلعــه گنــج اســت و تــا 
زمانــی کــه ایــن الگــو بــه خوبی بــارور نشــود، 
ــم  ــر نخواهی ــر تکثی ــای دیگ ــه جاه آن را ب
کــرد. طــرح شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
ــان و  ــه پیشــنهاد اســتاندار کرم ســال 1393 ب
مشــارکت بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی 

ــت  ــج در دس ــه گن ــروم قلع ــتان مح در شهرس
اجراســت. 

ــات  رئیــس بنیــاد مســتضعفان افــزود: از امکان
موجــود منطقــه بــرای کمــک بــه مــردم 
ــذا طــرح هــای اعــام  ــم ل ــی کنی اســتفاده م
ــد از  ــه بای ــئوالن منطق ــوی مس ــده از س ش

طریــق ایــن تســهیات اجرایــی شــود و یارانــه 
ــم.  ــی کنی ــت م ــز پرداخ ــهیات را نی تس

فعالیــت  دنبــال  مــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اقتصــادی در اینجــا نیســتیم و کارهــا را انجــام 
مــی دهیــم تــا مــردم بــاور کــرده و بــه میــدان 
بیاینــد. ســعیدی کیــا گفــت: اگــر کارخانــه ای 
را راه انــدازی کنیــم و مــردم کارگــر مــا شــوند 
بــه هیــچ دردی نمــی خــورد، کارخانــه را 

مــردم بایــد راه انــدازی و اداره کننــد و مــا هــم 
بــه عنــوان تســهیل گــر در کنارشــان خواهیــم 
بــود. مدیــرکل امنیتــی و انتظامــی اســتانداری 
ــت  ــت: امنی ــت گف ــن نشس ــم در ای ــان ه کرم
عمومــی جامعــه شــامل دو نــوع امنیــت ایجابی 
و ســلبی اســت کــه امنیــت ســلبی در حیطــه 

ــت.  ــتان اس ــن اس ــورای تامی ــف ش وظای
ــت  ــی از امنی ــزود: بخش ــی راد اف ــل همای خلی
ــت  ــی اس ــت ایجاب ــده، امنی ــول مان ــه مغف ک
ــچ  ــار هی ــاس آم ــان براس ــتان کرم ــذا در اس ل
ــی  ــاء امنیت ــه منش ــم ک ــی نداری ــداد امنیت رخ

ــند. ــته باش داش
ــی  ــوزه امنیت ــه در ح ــرد: هرچ ــح ک وی تصری
ــتگاه  ــد خاس ــی ده ــان رخ م ــی کرم و انتظام

ــی دارد.  ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص
وی گفــت: قلعــه گنــج ســال گذشــته در زمینــه 
ــال  ــه س ــبت ب ــد نس ــن 72 درص ــم خش جرائ
93 کاهــش داشــته اســت. مدیــرکل امنیتــی و 
انتظامــی اســتانداری کرمــان ادامــه داد: قلعــه 
ــی اســتان  گنــج بیــن هفــت شهرســتان جنوب
ــاخص  ــاظ ش ــه لح ــت را ب ــه نخس ــان رتب کرم
ــب  ــال 94 کس ــی در س ــی و انتظام ــای امنیت ه
ــتان را در  ــت اس ــارم امنی ــه چه ــرده و رتب ک
ــر  ســال گذشــته داشــته کــه تاثیــر اقتصــاد ب

ــد.  ــی ده ــان م ــت را نش امنی
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مصطفــی زریســفی در نشســت کمیتــه و 
ــتباف  ــرش دس ــه ف ــردی خوش ــورای راهب ش
ــت،  ــازمان صنع ــل س ــان در مح ــتان کرم اس
ــق وزارت  ــا تواف ــزود: ب ــارت اف ــدن و تج مع
ــی  ــت علم ــارت و معاون ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه  ــاری ب ــوری اعتب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــدازی  ــرای راه ان ــال ب ــارد ری ــزان 60 میلی می
ایــن بــاغ مــوزه هزینــه خواهــد شــد و کرمــان 
ــی  ــور م ــرق کش ــوب ش ــرش جن ــگاه ف پای
ــت  ــه عل ــرش ب ــرد: ف ــح ک ــود. وی تصری ش
ــادی،  ــاظ اقتص ــه لح ــه ب ــی ک ــت فراوان اهمی
ــه  ــورد توج ــزوده دارد م ــتغال و ارزش اف اش
ــد  ــت و بای ــه رده هاس ــئوالن در هم ــه مس هم
ــط و بخــش  ــا همــکاری دســتگاه هــای ذیرب ب
ــا در  ــت ه ــود فعالی ــت بهب ــی در جه خصوص

ــم. ــاش کنی ــوزه ت ــن ح ای
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــش  ــای بخ ــت ه ــل فعالی ــت مکم ــت: دول گف
خصوصــی اســت و ســعی مــی کنیــم در 
شــرایط  ســاماندهی  و  بهبــود  راســتای 
ــاخت  ــردن زیرس ــم ک ــارت و فراه ــد، تج تولی
ــا  ــم. وی ب ــت کنی ــرش فعالی ــوزه ف ــای ح ه
ــد  ــه قص ــچ وج ــه هی ــت ب ــه دول ــان اینک بی
بازدارندگــی و کنــدی کار را نــدارد افــزود: 
ــاق  ــان در ات ــتان کرم ــرش اس ــه راه ف نقش
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان 
ــفی  ــت.  زریس ــام اس ــال انج ــان در ح کرم
ــاالن  ــار فع ــودن آم ــتند ب ــه مس ــاره ب ــا اش ب

فــرش اســتان گفــت: حــدود 70 هــزار 
ــود  ــان وج ــتان کرم ــرش در اس ــده ف بافن
ــا  ــر از آنه ــزار و 240 نف ــرای 50 ه دارد و ب
پرونــده تشــکیل شــده اســت و 42 هــزار و 
620 نفــر از آنهــا کارت دریافــت کــرده انــد. 
وی تصریــح کــرد: 71 کارگاه بافــت فــرش در 
نقــاط مختلــف اســتان وجــود دارد و تولیــد 
ــرش  ــه هــای ف ــد و اتحادی ــی دهن انجــام م

ــد.   ــت دارن ــان فعالی ــتان همچن اس
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
بیــان کــرد: تعــداد بیمــه شــده هــا در ســال 
ــال  ــود و در ح ــر ب ــزار و 150 نف ــته 24 ه گذش
حاضــر حــدود 20 هــزار نفــر بیمــه شــده انــد 
ــارج  ــتباف خ ــرش دس ــاالن ف ــدادی از فع و تع
ــخص  ــا مش ــن آنه ــه جایگزی ــد ک ــده ان ش
ــه  ــانی ک ــن کس ــت: بی ــت. وی گف ــده اس نش
فــرش مــی بافنــد و واجــد شــرایط بیمه شــدن 
ــرای  ــه ب ــص یافت ــار تخصی ــا اعتب ــتند، ب هس
ــت.  ــاد اس ــه زی ــرش فاصل ــدگان ف ــه بافن بیم
زریســفی ادامــه داد: از ســهمیه مصــوب شــده 
ــت و  ــازمان مدیری ــط س ــان توس ــتان کرم اس
برنامــه ریــزی کشــور، تعــداد افــراد بیشــتری 
ــه دلیــل کمبــود بودجــه  ــد و ب بیمــه شــده ان
دولتــی همــه بافنــدگان فــرش دســتباف 
ــه  ــا اشــاره ب پوشــش داده نمــی شــوند.  وی ب
ــات  ــات عالی ــرش عتب ــای ف ــت کارگاه ه فعالی
گفــت: مقــرر شــده بــود کســانی کــه در ایــن 
ــه از  ــای بیم ــد از مزای ــا فعالیــت دارن کارگاه ه

ــد  ــتفاده کنن ــتگی اس ــی و بازنشس کارافتادگ
ــود.  ــف ش ــن تکلی ــریعتر تعیی ــد س ــه بای ک

ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــتان  ــرش اس ــاالن ف ــکاری فع ــزود: از هم اف
ــال روی دوش  ــا س ــرش صده ــت ف ــه صنع ک
آنهــا بــوده اســت در نقشــه راه فــرش اســتان 
کرمــان اســتفاده شــود تــا در مرحلــه اجــرا بــا 
مشــکلی روبــرو نشــود. وی تاکیــد کــرد: هیــچ 
ــرش  ــی از ف ــت فعل ــدازه دول ــه ان ــی ب دولت
حمایــت نکــرده اســت و از حضــور و مشــارکت 
ــازوی  ــوان ب ــه عن ــی ب ــش خصوص ــر بخ موث

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــی اس ــد اجرای توانمن

ــت  ــا در نشس ــعیدی کی ــد س ــدس محم مهن
ــه  ــی منطق ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
یــک اســتان کرمــان شــامل شهرســتان هــای 
ــوب  ــان، رودبارجن ــج، منوج ــه گن ــوج، قلع کهن
در  اســتاندار  حضــور  بــا  کــه  فاریــاب  و 
ــزود:  ــد اف ــزار ش ــج برگ ــه گن ــتان قلع شهرس
ســقف پرداخــت تســهیات بنیــاد مســتضعفان 
بــرای هــر طــرح 30 میلیــارد ریــال اســت و در 
ــد  ــش خواه ــغ افزای ــن مبل ــذب، ای ــورت ج ص

ــت.  یاف
وی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیــت هــای خوبــی در 
ــا  ــا کار م ــت: فع ــود دارد گف ــه وج ــن منطق ای
محــدود بــه شهرســتان قلعــه گنــج اســت و تــا 
زمانــی کــه ایــن الگــو بــه خوبی بــارور نشــود، 
ــم  ــر نخواهی ــر تکثی ــای دیگ ــه جاه آن را ب
کــرد. طــرح شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
ــان و  ــه پیشــنهاد اســتاندار کرم ســال 1393 ب
مشــارکت بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی 

ــت  ــج در دس ــه گن ــروم قلع ــتان مح در شهرس
اجراســت. 

ــات  رئیــس بنیــاد مســتضعفان افــزود: از امکان
موجــود منطقــه بــرای کمــک بــه مــردم 
ــذا طــرح هــای اعــام  ــم ل ــی کنی اســتفاده م
ــد از  ــه بای ــئوالن منطق ــوی مس ــده از س ش

طریــق ایــن تســهیات اجرایــی شــود و یارانــه 
ــم.  ــی کنی ــت م ــز پرداخ ــهیات را نی تس

فعالیــت  دنبــال  مــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اقتصــادی در اینجــا نیســتیم و کارهــا را انجــام 
مــی دهیــم تــا مــردم بــاور کــرده و بــه میــدان 
بیاینــد. ســعیدی کیــا گفــت: اگــر کارخانــه ای 
را راه انــدازی کنیــم و مــردم کارگــر مــا شــوند 
بــه هیــچ دردی نمــی خــورد، کارخانــه را 

مــردم بایــد راه انــدازی و اداره کننــد و مــا هــم 
بــه عنــوان تســهیل گــر در کنارشــان خواهیــم 
بــود. مدیــرکل امنیتــی و انتظامــی اســتانداری 
ــت  ــت: امنی ــت گف ــن نشس ــم در ای ــان ه کرم
عمومــی جامعــه شــامل دو نــوع امنیــت ایجابی 
و ســلبی اســت کــه امنیــت ســلبی در حیطــه 

ــت.  ــتان اس ــن اس ــورای تامی ــف ش وظای
ــت  ــی از امنی ــزود: بخش ــی راد اف ــل همای خلی
ــت  ــی اس ــت ایجاب ــده، امنی ــول مان ــه مغف ک
ــچ  ــار هی ــاس آم ــان براس ــتان کرم ــذا در اس ل
ــی  ــاء امنیت ــه منش ــم ک ــی نداری ــداد امنیت رخ

ــند. ــته باش داش
ــی  ــوزه امنیت ــه در ح ــرد: هرچ ــح ک وی تصری
ــتگاه  ــد خاس ــی ده ــان رخ م ــی کرم و انتظام

ــی دارد.  ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص
وی گفــت: قلعــه گنــج ســال گذشــته در زمینــه 
ــال  ــه س ــبت ب ــد نس ــن 72 درص ــم خش جرائ
93 کاهــش داشــته اســت. مدیــرکل امنیتــی و 
انتظامــی اســتانداری کرمــان ادامــه داد: قلعــه 
ــی اســتان  گنــج بیــن هفــت شهرســتان جنوب
ــاخص  ــاظ ش ــه لح ــت را ب ــه نخس ــان رتب کرم
ــب  ــال 94 کس ــی در س ــی و انتظام ــای امنیت ه
ــتان را در  ــت اس ــارم امنی ــه چه ــرده و رتب ک
ــر  ســال گذشــته داشــته کــه تاثیــر اقتصــاد ب

ــد.  ــی ده ــان م ــت را نش امنی
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مصطفــی زریســفی در نشســت کمیتــه و 
ــتباف  ــرش دس ــه ف ــردی خوش ــورای راهب ش
ــت،  ــازمان صنع ــل س ــان در مح ــتان کرم اس
ــق وزارت  ــا تواف ــزود: ب ــارت اف ــدن و تج مع
ــی  ــت علم ــارت و معاون ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه  ــاری ب ــوری اعتب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــدازی  ــرای راه ان ــال ب ــارد ری ــزان 60 میلی می
ایــن بــاغ مــوزه هزینــه خواهــد شــد و کرمــان 
ــی  ــور م ــرق کش ــوب ش ــرش جن ــگاه ف پای
ــت  ــه عل ــرش ب ــرد: ف ــح ک ــود. وی تصری ش
ــادی،  ــاظ اقتص ــه لح ــه ب ــی ک ــت فراوان اهمی
ــه  ــورد توج ــزوده دارد م ــتغال و ارزش اف اش
ــد  ــت و بای ــه رده هاس ــئوالن در هم ــه مس هم
ــط و بخــش  ــا همــکاری دســتگاه هــای ذیرب ب
ــا در  ــت ه ــود فعالی ــت بهب ــی در جه خصوص

ــم. ــاش کنی ــوزه ت ــن ح ای
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــش  ــای بخ ــت ه ــل فعالی ــت مکم ــت: دول گف
خصوصــی اســت و ســعی مــی کنیــم در 
شــرایط  ســاماندهی  و  بهبــود  راســتای 
ــاخت  ــردن زیرس ــم ک ــارت و فراه ــد، تج تولی
ــا  ــم. وی ب ــت کنی ــرش فعالی ــوزه ف ــای ح ه
ــد  ــه قص ــچ وج ــه هی ــت ب ــه دول ــان اینک بی
بازدارندگــی و کنــدی کار را نــدارد افــزود: 
ــاق  ــان در ات ــتان کرم ــرش اس ــه راه ف نقش
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان 
ــفی  ــت.  زریس ــام اس ــال انج ــان در ح کرم
ــاالن  ــار فع ــودن آم ــتند ب ــه مس ــاره ب ــا اش ب

فــرش اســتان گفــت: حــدود 70 هــزار 
ــود  ــان وج ــتان کرم ــرش در اس ــده ف بافن
ــا  ــر از آنه ــزار و 240 نف ــرای 50 ه دارد و ب
پرونــده تشــکیل شــده اســت و 42 هــزار و 
620 نفــر از آنهــا کارت دریافــت کــرده انــد. 
وی تصریــح کــرد: 71 کارگاه بافــت فــرش در 
نقــاط مختلــف اســتان وجــود دارد و تولیــد 
ــرش  ــه هــای ف ــد و اتحادی ــی دهن انجــام م

ــد.   ــت دارن ــان فعالی ــتان همچن اس
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
بیــان کــرد: تعــداد بیمــه شــده هــا در ســال 
ــال  ــود و در ح ــر ب ــزار و 150 نف ــته 24 ه گذش
حاضــر حــدود 20 هــزار نفــر بیمــه شــده انــد 
ــارج  ــتباف خ ــرش دس ــاالن ف ــدادی از فع و تع
ــخص  ــا مش ــن آنه ــه جایگزی ــد ک ــده ان ش
ــه  ــانی ک ــن کس ــت: بی ــت. وی گف ــده اس نش
فــرش مــی بافنــد و واجــد شــرایط بیمه شــدن 
ــرای  ــه ب ــص یافت ــار تخصی ــا اعتب ــتند، ب هس
ــت.  ــاد اس ــه زی ــرش فاصل ــدگان ف ــه بافن بیم
زریســفی ادامــه داد: از ســهمیه مصــوب شــده 
ــت و  ــازمان مدیری ــط س ــان توس ــتان کرم اس
برنامــه ریــزی کشــور، تعــداد افــراد بیشــتری 
ــه دلیــل کمبــود بودجــه  ــد و ب بیمــه شــده ان
دولتــی همــه بافنــدگان فــرش دســتباف 
ــه  ــا اشــاره ب پوشــش داده نمــی شــوند.  وی ب
ــات  ــات عالی ــرش عتب ــای ف ــت کارگاه ه فعالی
گفــت: مقــرر شــده بــود کســانی کــه در ایــن 
ــه از  ــای بیم ــد از مزای ــا فعالیــت دارن کارگاه ه

ــد  ــتفاده کنن ــتگی اس ــی و بازنشس کارافتادگ
ــود.  ــف ش ــن تکلی ــریعتر تعیی ــد س ــه بای ک

ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــتان  ــرش اس ــاالن ف ــکاری فع ــزود: از هم اف
ــال روی دوش  ــا س ــرش صده ــت ف ــه صنع ک
آنهــا بــوده اســت در نقشــه راه فــرش اســتان 
کرمــان اســتفاده شــود تــا در مرحلــه اجــرا بــا 
مشــکلی روبــرو نشــود. وی تاکیــد کــرد: هیــچ 
ــرش  ــی از ف ــت فعل ــدازه دول ــه ان ــی ب دولت
حمایــت نکــرده اســت و از حضــور و مشــارکت 
ــازوی  ــوان ب ــه عن ــی ب ــش خصوص ــر بخ موث

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــی اس ــد اجرای توانمن

ــت  ــا در نشس ــعیدی کی ــد س ــدس محم مهن
ــه  ــی منطق ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
یــک اســتان کرمــان شــامل شهرســتان هــای 
ــوب  ــان، رودبارجن ــج، منوج ــه گن ــوج، قلع کهن
در  اســتاندار  حضــور  بــا  کــه  فاریــاب  و 
ــزود:  ــد اف ــزار ش ــج برگ ــه گن ــتان قلع شهرس
ســقف پرداخــت تســهیات بنیــاد مســتضعفان 
بــرای هــر طــرح 30 میلیــارد ریــال اســت و در 
ــد  ــش خواه ــغ افزای ــن مبل ــذب، ای ــورت ج ص

ــت.  یاف
وی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیــت هــای خوبــی در 
ــا  ــا کار م ــت: فع ــود دارد گف ــه وج ــن منطق ای
محــدود بــه شهرســتان قلعــه گنــج اســت و تــا 
زمانــی کــه ایــن الگــو بــه خوبی بــارور نشــود، 
ــم  ــر نخواهی ــر تکثی ــای دیگ ــه جاه آن را ب
کــرد. طــرح شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
ــان و  ــه پیشــنهاد اســتاندار کرم ســال 1393 ب
مشــارکت بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی 

ــت  ــج در دس ــه گن ــروم قلع ــتان مح در شهرس
اجراســت. 

ــات  رئیــس بنیــاد مســتضعفان افــزود: از امکان
موجــود منطقــه بــرای کمــک بــه مــردم 
ــذا طــرح هــای اعــام  ــم ل ــی کنی اســتفاده م
ــد از  ــه بای ــئوالن منطق ــوی مس ــده از س ش

طریــق ایــن تســهیات اجرایــی شــود و یارانــه 
ــم.  ــی کنی ــت م ــز پرداخ ــهیات را نی تس

فعالیــت  دنبــال  مــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اقتصــادی در اینجــا نیســتیم و کارهــا را انجــام 
مــی دهیــم تــا مــردم بــاور کــرده و بــه میــدان 
بیاینــد. ســعیدی کیــا گفــت: اگــر کارخانــه ای 
را راه انــدازی کنیــم و مــردم کارگــر مــا شــوند 
بــه هیــچ دردی نمــی خــورد، کارخانــه را 

مــردم بایــد راه انــدازی و اداره کننــد و مــا هــم 
بــه عنــوان تســهیل گــر در کنارشــان خواهیــم 
بــود. مدیــرکل امنیتــی و انتظامــی اســتانداری 
ــت  ــت: امنی ــت گف ــن نشس ــم در ای ــان ه کرم
عمومــی جامعــه شــامل دو نــوع امنیــت ایجابی 
و ســلبی اســت کــه امنیــت ســلبی در حیطــه 

ــت.  ــتان اس ــن اس ــورای تامی ــف ش وظای
ــت  ــی از امنی ــزود: بخش ــی راد اف ــل همای خلی
ــت  ــی اس ــت ایجاب ــده، امنی ــول مان ــه مغف ک
ــچ  ــار هی ــاس آم ــان براس ــتان کرم ــذا در اس ل
ــی  ــاء امنیت ــه منش ــم ک ــی نداری ــداد امنیت رخ

ــند. ــته باش داش
ــی  ــوزه امنیت ــه در ح ــرد: هرچ ــح ک وی تصری
ــتگاه  ــد خاس ــی ده ــان رخ م ــی کرم و انتظام

ــی دارد.  ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص
وی گفــت: قلعــه گنــج ســال گذشــته در زمینــه 
ــال  ــه س ــبت ب ــد نس ــن 72 درص ــم خش جرائ
93 کاهــش داشــته اســت. مدیــرکل امنیتــی و 
انتظامــی اســتانداری کرمــان ادامــه داد: قلعــه 
ــی اســتان  گنــج بیــن هفــت شهرســتان جنوب
ــاخص  ــاظ ش ــه لح ــت را ب ــه نخس ــان رتب کرم
ــب  ــال 94 کس ــی در س ــی و انتظام ــای امنیت ه
ــتان را در  ــت اس ــارم امنی ــه چه ــرده و رتب ک
ــر  ســال گذشــته داشــته کــه تاثیــر اقتصــاد ب

ــد.  ــی ده ــان م ــت را نش امنی
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مصطفــی زریســفی در نشســت کمیتــه و 
ــتباف  ــرش دس ــه ف ــردی خوش ــورای راهب ش
ــت،  ــازمان صنع ــل س ــان در مح ــتان کرم اس
ــق وزارت  ــا تواف ــزود: ب ــارت اف ــدن و تج مع
ــی  ــت علم ــارت و معاون ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه  ــاری ب ــوری اعتب ــت جمه ــاوری ریاس و فن
ــدازی  ــرای راه ان ــال ب ــارد ری ــزان 60 میلی می
ایــن بــاغ مــوزه هزینــه خواهــد شــد و کرمــان 
ــی  ــور م ــرق کش ــوب ش ــرش جن ــگاه ف پای
ــت  ــه عل ــرش ب ــرد: ف ــح ک ــود. وی تصری ش
ــادی،  ــاظ اقتص ــه لح ــه ب ــی ک ــت فراوان اهمی
ــه  ــورد توج ــزوده دارد م ــتغال و ارزش اف اش
ــد  ــت و بای ــه رده هاس ــئوالن در هم ــه مس هم
ــط و بخــش  ــا همــکاری دســتگاه هــای ذیرب ب
ــا در  ــت ه ــود فعالی ــت بهب ــی در جه خصوص

ــم. ــاش کنی ــوزه ت ــن ح ای
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــش  ــای بخ ــت ه ــل فعالی ــت مکم ــت: دول گف
خصوصــی اســت و ســعی مــی کنیــم در 
شــرایط  ســاماندهی  و  بهبــود  راســتای 
ــاخت  ــردن زیرس ــم ک ــارت و فراه ــد، تج تولی
ــا  ــم. وی ب ــت کنی ــرش فعالی ــوزه ف ــای ح ه
ــد  ــه قص ــچ وج ــه هی ــت ب ــه دول ــان اینک بی
بازدارندگــی و کنــدی کار را نــدارد افــزود: 
ــاق  ــان در ات ــتان کرم ــرش اس ــه راه ف نقش
بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اســتان 
ــفی  ــت.  زریس ــام اس ــال انج ــان در ح کرم
ــاالن  ــار فع ــودن آم ــتند ب ــه مس ــاره ب ــا اش ب

فــرش اســتان گفــت: حــدود 70 هــزار 
ــود  ــان وج ــتان کرم ــرش در اس ــده ف بافن
ــا  ــر از آنه ــزار و 240 نف ــرای 50 ه دارد و ب
پرونــده تشــکیل شــده اســت و 42 هــزار و 
620 نفــر از آنهــا کارت دریافــت کــرده انــد. 
وی تصریــح کــرد: 71 کارگاه بافــت فــرش در 
نقــاط مختلــف اســتان وجــود دارد و تولیــد 
ــرش  ــه هــای ف ــد و اتحادی ــی دهن انجــام م

ــد.   ــت دارن ــان فعالی ــتان همچن اس
ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
بیــان کــرد: تعــداد بیمــه شــده هــا در ســال 
ــال  ــود و در ح ــر ب ــزار و 150 نف ــته 24 ه گذش
حاضــر حــدود 20 هــزار نفــر بیمــه شــده انــد 
ــارج  ــتباف خ ــرش دس ــاالن ف ــدادی از فع و تع
ــخص  ــا مش ــن آنه ــه جایگزی ــد ک ــده ان ش
ــه  ــانی ک ــن کس ــت: بی ــت. وی گف ــده اس نش
فــرش مــی بافنــد و واجــد شــرایط بیمه شــدن 
ــرای  ــه ب ــص یافت ــار تخصی ــا اعتب ــتند، ب هس
ــت.  ــاد اس ــه زی ــرش فاصل ــدگان ف ــه بافن بیم
زریســفی ادامــه داد: از ســهمیه مصــوب شــده 
ــت و  ــازمان مدیری ــط س ــان توس ــتان کرم اس
برنامــه ریــزی کشــور، تعــداد افــراد بیشــتری 
ــه دلیــل کمبــود بودجــه  ــد و ب بیمــه شــده ان
دولتــی همــه بافنــدگان فــرش دســتباف 
ــه  ــا اشــاره ب پوشــش داده نمــی شــوند.  وی ب
ــات  ــات عالی ــرش عتب ــای ف ــت کارگاه ه فعالی
گفــت: مقــرر شــده بــود کســانی کــه در ایــن 
ــه از  ــای بیم ــد از مزای ــا فعالیــت دارن کارگاه ه

ــد  ــتفاده کنن ــتگی اس ــی و بازنشس کارافتادگ
ــود.  ــف ش ــن تکلی ــریعتر تعیی ــد س ــه بای ک

ــارت  ــعه تج ــی و توس ــور بازرگان ــاون ام مع
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــتان  ــرش اس ــاالن ف ــکاری فع ــزود: از هم اف
ــال روی دوش  ــا س ــرش صده ــت ف ــه صنع ک
آنهــا بــوده اســت در نقشــه راه فــرش اســتان 
کرمــان اســتفاده شــود تــا در مرحلــه اجــرا بــا 
مشــکلی روبــرو نشــود. وی تاکیــد کــرد: هیــچ 
ــرش  ــی از ف ــت فعل ــدازه دول ــه ان ــی ب دولت
حمایــت نکــرده اســت و از حضــور و مشــارکت 
ــازوی  ــوان ب ــه عن ــی ب ــش خصوص ــر بخ موث

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــی اس ــد اجرای توانمن

ــت  ــا در نشس ــعیدی کی ــد س ــدس محم مهن
ــه  ــی منطق ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
یــک اســتان کرمــان شــامل شهرســتان هــای 
ــوب  ــان، رودبارجن ــج، منوج ــه گن ــوج، قلع کهن
در  اســتاندار  حضــور  بــا  کــه  فاریــاب  و 
ــزود:  ــد اف ــزار ش ــج برگ ــه گن ــتان قلع شهرس
ســقف پرداخــت تســهیات بنیــاد مســتضعفان 
بــرای هــر طــرح 30 میلیــارد ریــال اســت و در 
ــد  ــش خواه ــغ افزای ــن مبل ــذب، ای ــورت ج ص

ــت.  یاف
وی بــا بیــان ایــن کــه ظرفیــت هــای خوبــی در 
ــا  ــا کار م ــت: فع ــود دارد گف ــه وج ــن منطق ای
محــدود بــه شهرســتان قلعــه گنــج اســت و تــا 
زمانــی کــه ایــن الگــو بــه خوبی بــارور نشــود، 
ــم  ــر نخواهی ــر تکثی ــای دیگ ــه جاه آن را ب
کــرد. طــرح شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی از 
ــان و  ــه پیشــنهاد اســتاندار کرم ســال 1393 ب
مشــارکت بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی 

ــت  ــج در دس ــه گن ــروم قلع ــتان مح در شهرس
اجراســت. 

ــات  رئیــس بنیــاد مســتضعفان افــزود: از امکان
موجــود منطقــه بــرای کمــک بــه مــردم 
ــذا طــرح هــای اعــام  ــم ل ــی کنی اســتفاده م
ــد از  ــه بای ــئوالن منطق ــوی مس ــده از س ش

طریــق ایــن تســهیات اجرایــی شــود و یارانــه 
ــم.  ــی کنی ــت م ــز پرداخ ــهیات را نی تس

فعالیــت  دنبــال  مــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اقتصــادی در اینجــا نیســتیم و کارهــا را انجــام 
مــی دهیــم تــا مــردم بــاور کــرده و بــه میــدان 
بیاینــد. ســعیدی کیــا گفــت: اگــر کارخانــه ای 
را راه انــدازی کنیــم و مــردم کارگــر مــا شــوند 
بــه هیــچ دردی نمــی خــورد، کارخانــه را 

مــردم بایــد راه انــدازی و اداره کننــد و مــا هــم 
بــه عنــوان تســهیل گــر در کنارشــان خواهیــم 
بــود. مدیــرکل امنیتــی و انتظامــی اســتانداری 
ــت  ــت: امنی ــت گف ــن نشس ــم در ای ــان ه کرم
عمومــی جامعــه شــامل دو نــوع امنیــت ایجابی 
و ســلبی اســت کــه امنیــت ســلبی در حیطــه 

ــت.  ــتان اس ــن اس ــورای تامی ــف ش وظای
ــت  ــی از امنی ــزود: بخش ــی راد اف ــل همای خلی
ــت  ــی اس ــت ایجاب ــده، امنی ــول مان ــه مغف ک
ــچ  ــار هی ــاس آم ــان براس ــتان کرم ــذا در اس ل
ــی  ــاء امنیت ــه منش ــم ک ــی نداری ــداد امنیت رخ

ــند. ــته باش داش
ــی  ــوزه امنیت ــه در ح ــرد: هرچ ــح ک وی تصری
ــتگاه  ــد خاس ــی ده ــان رخ م ــی کرم و انتظام

ــی دارد.  ــی و اجتماع ــادی، فرهنگ اقتص
وی گفــت: قلعــه گنــج ســال گذشــته در زمینــه 
ــال  ــه س ــبت ب ــد نس ــن 72 درص ــم خش جرائ
93 کاهــش داشــته اســت. مدیــرکل امنیتــی و 
انتظامــی اســتانداری کرمــان ادامــه داد: قلعــه 
ــی اســتان  گنــج بیــن هفــت شهرســتان جنوب
ــاخص  ــاظ ش ــه لح ــت را ب ــه نخس ــان رتب کرم
ــب  ــال 94 کس ــی در س ــی و انتظام ــای امنیت ه
ــتان را در  ــت اس ــارم امنی ــه چه ــرده و رتب ک
ــر  ســال گذشــته داشــته کــه تاثیــر اقتصــاد ب

ــد.  ــی ده ــان م ــت را نش امنی
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ــده نیــروی دریایی  ــدار فرمان در دی
ارتــش جمهوری اســامی بــا رئیس 
دانشــگاه پیــام نــور، این دانشــگاه 
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
مشــترک بــا نیــروی دریایــی ارتش 
ــادار  ــر دری ــرد. امی ــام ک ج.ا.ا. اع
ــروی  ــده نی ــیاری فرمان ــر س دکت
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 

ــور  ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــعیدی رئی ــتمی ابوس ــر رس ــا دکت ــران ب ای
دیــدار کــرد. علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن 
ــام  ــگاه پی ــمند دانش ــای ارزش ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاه  ــن دانش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــور ب ــام ن ــگاه پی ــت: دانش ــور گف ن
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــیل مطلوب ــور، از پتانس ــی کش دولت
و پژوهشــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد در تمامــی زمینــه هــای 
پژوهشــی مــورد نیــاز نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــترش  ــر گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــد. رئی ــته باش ــکاری داش هم
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه پیــام نــور و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای جامعــه دانشــگاهی پیــام  ــده ای ب همــکاری منشــاء خدمــات ارزن

ــر  ــود. امی ــد ب ــور خواه ــور و کش ن
دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــرای  ــود را ب ــی خ ــز آمادگ ــران نی ای
همــکاری دوجانبــه در جهــت اعتــای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتر نظ ــر بیش ه

ــرد. ــام ک ــران اع ــامی ای اس

ــام  ــا ام ــت ب ــن در نشس ــگ س پان
جمعــه و فرمانــدار بــم در ایــن 
شــهر افــزود: احــداث شــهرک 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــی تولی صنعت
ــی توانــد  ــم، م در ارگ جدیــد ب
ــازی  ــت خودروس ــعه صنع در توس
دو  روابــط  توســعه  همچنیــن  و 
نقــش  چیــن  و  ایــران  کشــور 

ــد و  ــم تولی ــرد: حج ــار ک ــد.  وی اظه ــا کن ایف
کیفیــت محصــوالت خــودرو بــا توســعه روابــط 
ــش  ــور افزای ــای دو کش ــکاری ه ــش هم و افزای
ــه ســمت افزایــش ســهم  ــران ب ــد و ای مــی یاب
بومــی ســازی خودروهــای چینــی حرکــت مــی 

ــد.  کن
ــات  ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ــداث ش وی اح
ــم را موجــب افزایــش  خــودرو در ارگ جدیــد ب
ــادی  ــار اقتص ــت: آث ــت و گف ــتغالزایی دانس اش
ــع دو  ــه نف ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــرب؛ در  ــرد: غ ــار ک ــت.  وی اظه ــور اس کش
ــا  ــط ب ــران را در رواب ــور ای ــم کش دوران تحری
ــن  ــروزه ای ــا ام ــود ام ــرده ب ــدود ک ــن مح چی
محدودیــت بــا توافــق هســته ای بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود.  ســفیر چیــن در ایــران، همکاری 
ــازی  ــرکت خودروس ــه ش ــاله س ــش از 10 س بی
چــری، لیفــان و جــک را بیانگــر روابــط حســنه 
ــط  ــن رواب ــرد: ای ــان ک ــت و بی ــور دانس دو کش
ــز  ــی نی ــی و چین ــان ایران ــاط مهندس در ارتب
ــم  ــن، ب ــگ س ــت.  پن ــهود اس ــی مش ــه خوب ب
ــرد  ــف ک ــی توصی ــی و فرهنگ ــهری تاریخ را ش
ــران و  ــم ای ــط قدی ــهر در رواب ــن ش ــت: ای و گف
چیــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده 
ابریشــم، یکــی از حلقــه هــای ارتباطــی ایــن دو 

ــت.  ــوده اس ــور ب کش
وی از ســفر ســال 2014 رئیــس جمهــوری ایــران 
اســامی بــه چیــن و پاســخ آن از ســوی رئیــس 

ــانه  ــر نش ــوان دیگ ــه عن ــن، ب ــوری چی جمه
توســعه روابــط ایــن دو کشــور طــی ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد و افــزود: 17 ســند همــکاری در
ــی  ــه یک ــد ک ــا ش ــفر امض ــن دو س ــد ای فراین
ــا توســعه تولیــدات  ــن اســناد در رابطــه ب از ای
ــوالت  ــزود: محص ــت.  وی اف ــودرو اس ــش خ بخ
ــران  ــور ای ــد کش ــبزیجات تولی ــاورزی و س کش
در گذشــته از طریــق جــاده ابریشــم بــه چیــن 
ــا  ــی ه ــه چین ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــادر م ص
همچنــان از ایــن محصــوالت بهره مند هســتند.  
وی ادامــه داد: ابریشــم، چــای و تولیــدات ظروف 
چینــی نیــز از طریــق کشــور چیــن بــه ایــران 
ــن در  ــفیر چی ــت.  س ــده اس ــی ش ــادر م ص
ــه تنهــا  ــادآور شــد: جــاده ابریشــم ن ــران ی ای
ــه  ــه حلق ــن، بلک ــران و چی ــی ای ــل ارتباط پ
ــاده در  ــن ج ــوده و ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش اتص
ــی و  ــاده ای فرهنگ ــاری، ج ــت تج ــار اهمی کن

تمدنــی نیــز بــوده اســت.  فرمانــدار 
بــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــراوده دو کشــور ایــران 
ــوده  ــان ب ــم در جری ــن از قدی و چی
ــش  ــتد در بخ ــن داد و س ــت: ای گف
هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری 
بیشــتر خــود را نشــان داده اســت.  
از  رضــا اشــک تصریــح کــرد: 
حضــور کارخانــه هــای کشــور چیــن در کشــور 
ایــران بــر اســاس سیاســت هــای کلــی دولــت 
و در چارچــوب ایــن سیاســت هــا اســتقبال مــی 
کنیــم.  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در راســتای 
بومــی ســازی صنعــت خــودرو در ایــران تــاش 
شــود تــا کیفیــت و کمیــت محصــوالت چینــی 
ــراز  ــم اب ــدار ب نیــز افزایــش پیــدا کنــد.  فرمان
ــور  ــه دو کش ــناد 17 گان ــرد: اس ــدواری ک امی
ایــران و چیــن هــر چــه زودتــر اجرایــی شــوند 
ــه  ــی قطع ــهرک صنعت ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد.  وی  ــه کار کن ــاز ب ــه زودی آغ ــم ب ــازی ب س
ــگری  ــاورزی و گردش ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــی در  ــوالت عظیم ــا تح ــم منش ــی توانی ــز م نی
ــفیر  ــیم.  س ــن باش ــران و چی ــط ای ــه رواب زمین
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــران در س ــن در ای چی
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــم از رون ــتان ب شهرس
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور بازدیــد کــرد 
و از نزدیــک در جریــان تولیــد محصــوالت 
جدیــد ایــن کارخانــه هــا قــرار گرفــت.  پنــگ 
ســن همچنیــن از کارخانــه هــای خودروســازی 
ارگ  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر 
ــن  ــفیر چی ــرد.  س ــد ک ــز بازدی ــم نی ــد ب جدی
قــرار اســت عصــر امــروز از ارگ قدیــم و یــک 
ــد.   ــد کن ــم بازدی ــهر ب ــه در ش ــتان نمون نخلس
مرکــز شهرســتان بــم در 199 کیلومتــری شــرق 

ــت.  ــان اس کرم

برنامه استراتژیک ایران و چین در صنعت خودرو

احداث شهرک صنعتی تولید قطعات 
در بم

 همکاری دانشگاه پیام نور
 با نیروی دریایی ارتش

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــده نیــروی دریایی  ــدار فرمان در دی
ارتــش جمهوری اســامی بــا رئیس 
دانشــگاه پیــام نــور، این دانشــگاه 
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
مشــترک بــا نیــروی دریایــی ارتش 
ــادار  ــر دری ــرد. امی ــام ک ج.ا.ا. اع
ــروی  ــده نی ــیاری فرمان ــر س دکت
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 

ــور  ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــعیدی رئی ــتمی ابوس ــر رس ــا دکت ــران ب ای
دیــدار کــرد. علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن 
ــام  ــگاه پی ــمند دانش ــای ارزش ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاه  ــن دانش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــور ب ــام ن ــگاه پی ــت: دانش ــور گف ن
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــیل مطلوب ــور، از پتانس ــی کش دولت
و پژوهشــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد در تمامــی زمینــه هــای 
پژوهشــی مــورد نیــاز نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــترش  ــر گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــد. رئی ــته باش ــکاری داش هم
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه پیــام نــور و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای جامعــه دانشــگاهی پیــام  ــده ای ب همــکاری منشــاء خدمــات ارزن

ــر  ــود. امی ــد ب ــور خواه ــور و کش ن
دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــرای  ــود را ب ــی خ ــز آمادگ ــران نی ای
همــکاری دوجانبــه در جهــت اعتــای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتر نظ ــر بیش ه

ــرد. ــام ک ــران اع ــامی ای اس

ــام  ــا ام ــت ب ــن در نشس ــگ س پان
جمعــه و فرمانــدار بــم در ایــن 
شــهر افــزود: احــداث شــهرک 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــی تولی صنعت
ــی توانــد  ــم، م در ارگ جدیــد ب
ــازی  ــت خودروس ــعه صنع در توس
دو  روابــط  توســعه  همچنیــن  و 
نقــش  چیــن  و  ایــران  کشــور 

ــد و  ــم تولی ــرد: حج ــار ک ــد.  وی اظه ــا کن ایف
کیفیــت محصــوالت خــودرو بــا توســعه روابــط 
ــش  ــور افزای ــای دو کش ــکاری ه ــش هم و افزای
ــه ســمت افزایــش ســهم  ــران ب ــد و ای مــی یاب
بومــی ســازی خودروهــای چینــی حرکــت مــی 

ــد.  کن
ــات  ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ــداث ش وی اح
ــم را موجــب افزایــش  خــودرو در ارگ جدیــد ب
ــادی  ــار اقتص ــت: آث ــت و گف ــتغالزایی دانس اش
ــع دو  ــه نف ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــرب؛ در  ــرد: غ ــار ک ــت.  وی اظه ــور اس کش
ــا  ــط ب ــران را در رواب ــور ای ــم کش دوران تحری
ــن  ــروزه ای ــا ام ــود ام ــرده ب ــدود ک ــن مح چی
محدودیــت بــا توافــق هســته ای بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود.  ســفیر چیــن در ایــران، همکاری 
ــازی  ــرکت خودروس ــه ش ــاله س ــش از 10 س بی
چــری، لیفــان و جــک را بیانگــر روابــط حســنه 
ــط  ــن رواب ــرد: ای ــان ک ــت و بی ــور دانس دو کش
ــز  ــی نی ــی و چین ــان ایران ــاط مهندس در ارتب
ــم  ــن، ب ــگ س ــت.  پن ــهود اس ــی مش ــه خوب ب
ــرد  ــف ک ــی توصی ــی و فرهنگ ــهری تاریخ را ش
ــران و  ــم ای ــط قدی ــهر در رواب ــن ش ــت: ای و گف
چیــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده 
ابریشــم، یکــی از حلقــه هــای ارتباطــی ایــن دو 

ــت.  ــوده اس ــور ب کش
وی از ســفر ســال 2014 رئیــس جمهــوری ایــران 
اســامی بــه چیــن و پاســخ آن از ســوی رئیــس 

ــانه  ــر نش ــوان دیگ ــه عن ــن، ب ــوری چی جمه
توســعه روابــط ایــن دو کشــور طــی ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد و افــزود: 17 ســند همــکاری در
ــی  ــه یک ــد ک ــا ش ــفر امض ــن دو س ــد ای فراین
ــا توســعه تولیــدات  ــن اســناد در رابطــه ب از ای
ــوالت  ــزود: محص ــت.  وی اف ــودرو اس ــش خ بخ
ــران  ــور ای ــد کش ــبزیجات تولی ــاورزی و س کش
در گذشــته از طریــق جــاده ابریشــم بــه چیــن 
ــا  ــی ه ــه چین ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــادر م ص
همچنــان از ایــن محصــوالت بهره مند هســتند.  
وی ادامــه داد: ابریشــم، چــای و تولیــدات ظروف 
چینــی نیــز از طریــق کشــور چیــن بــه ایــران 
ــن در  ــفیر چی ــت.  س ــده اس ــی ش ــادر م ص
ــه تنهــا  ــادآور شــد: جــاده ابریشــم ن ــران ی ای
ــه  ــه حلق ــن، بلک ــران و چی ــی ای ــل ارتباط پ
ــاده در  ــن ج ــوده و ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش اتص
ــی و  ــاده ای فرهنگ ــاری، ج ــت تج ــار اهمی کن

تمدنــی نیــز بــوده اســت.  فرمانــدار 
بــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــراوده دو کشــور ایــران 
ــوده  ــان ب ــم در جری ــن از قدی و چی
ــش  ــتد در بخ ــن داد و س ــت: ای گف
هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری 
بیشــتر خــود را نشــان داده اســت.  
از  رضــا اشــک تصریــح کــرد: 
حضــور کارخانــه هــای کشــور چیــن در کشــور 
ایــران بــر اســاس سیاســت هــای کلــی دولــت 
و در چارچــوب ایــن سیاســت هــا اســتقبال مــی 
کنیــم.  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در راســتای 
بومــی ســازی صنعــت خــودرو در ایــران تــاش 
شــود تــا کیفیــت و کمیــت محصــوالت چینــی 
ــراز  ــم اب ــدار ب نیــز افزایــش پیــدا کنــد.  فرمان
ــور  ــه دو کش ــناد 17 گان ــرد: اس ــدواری ک امی
ایــران و چیــن هــر چــه زودتــر اجرایــی شــوند 
ــه  ــی قطع ــهرک صنعت ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد.  وی  ــه کار کن ــاز ب ــه زودی آغ ــم ب ــازی ب س
ــگری  ــاورزی و گردش ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــی در  ــوالت عظیم ــا تح ــم منش ــی توانی ــز م نی
ــفیر  ــیم.  س ــن باش ــران و چی ــط ای ــه رواب زمین
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــران در س ــن در ای چی
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــم از رون ــتان ب شهرس
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور بازدیــد کــرد 
و از نزدیــک در جریــان تولیــد محصــوالت 
جدیــد ایــن کارخانــه هــا قــرار گرفــت.  پنــگ 
ســن همچنیــن از کارخانــه هــای خودروســازی 
ارگ  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر 
ــن  ــفیر چی ــرد.  س ــد ک ــز بازدی ــم نی ــد ب جدی
قــرار اســت عصــر امــروز از ارگ قدیــم و یــک 
ــد.   ــد کن ــم بازدی ــهر ب ــه در ش ــتان نمون نخلس
مرکــز شهرســتان بــم در 199 کیلومتــری شــرق 

ــت.  ــان اس کرم
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ــده نیــروی دریایی  ــدار فرمان در دی
ارتــش جمهوری اســامی بــا رئیس 
دانشــگاه پیــام نــور، این دانشــگاه 
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
مشــترک بــا نیــروی دریایــی ارتش 
ــادار  ــر دری ــرد. امی ــام ک ج.ا.ا. اع
ــروی  ــده نی ــیاری فرمان ــر س دکت
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 

ــور  ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــعیدی رئی ــتمی ابوس ــر رس ــا دکت ــران ب ای
دیــدار کــرد. علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن 
ــام  ــگاه پی ــمند دانش ــای ارزش ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاه  ــن دانش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــور ب ــام ن ــگاه پی ــت: دانش ــور گف ن
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــیل مطلوب ــور، از پتانس ــی کش دولت
و پژوهشــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد در تمامــی زمینــه هــای 
پژوهشــی مــورد نیــاز نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــترش  ــر گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــد. رئی ــته باش ــکاری داش هم
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه پیــام نــور و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای جامعــه دانشــگاهی پیــام  ــده ای ب همــکاری منشــاء خدمــات ارزن

ــر  ــود. امی ــد ب ــور خواه ــور و کش ن
دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــرای  ــود را ب ــی خ ــز آمادگ ــران نی ای
همــکاری دوجانبــه در جهــت اعتــای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتر نظ ــر بیش ه

ــرد. ــام ک ــران اع ــامی ای اس

ــام  ــا ام ــت ب ــن در نشس ــگ س پان
جمعــه و فرمانــدار بــم در ایــن 
شــهر افــزود: احــداث شــهرک 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــی تولی صنعت
ــی توانــد  ــم، م در ارگ جدیــد ب
ــازی  ــت خودروس ــعه صنع در توس
دو  روابــط  توســعه  همچنیــن  و 
نقــش  چیــن  و  ایــران  کشــور 

ــد و  ــم تولی ــرد: حج ــار ک ــد.  وی اظه ــا کن ایف
کیفیــت محصــوالت خــودرو بــا توســعه روابــط 
ــش  ــور افزای ــای دو کش ــکاری ه ــش هم و افزای
ــه ســمت افزایــش ســهم  ــران ب ــد و ای مــی یاب
بومــی ســازی خودروهــای چینــی حرکــت مــی 

ــد.  کن
ــات  ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ــداث ش وی اح
ــم را موجــب افزایــش  خــودرو در ارگ جدیــد ب
ــادی  ــار اقتص ــت: آث ــت و گف ــتغالزایی دانس اش
ــع دو  ــه نف ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــرب؛ در  ــرد: غ ــار ک ــت.  وی اظه ــور اس کش
ــا  ــط ب ــران را در رواب ــور ای ــم کش دوران تحری
ــن  ــروزه ای ــا ام ــود ام ــرده ب ــدود ک ــن مح چی
محدودیــت بــا توافــق هســته ای بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود.  ســفیر چیــن در ایــران، همکاری 
ــازی  ــرکت خودروس ــه ش ــاله س ــش از 10 س بی
چــری، لیفــان و جــک را بیانگــر روابــط حســنه 
ــط  ــن رواب ــرد: ای ــان ک ــت و بی ــور دانس دو کش
ــز  ــی نی ــی و چین ــان ایران ــاط مهندس در ارتب
ــم  ــن، ب ــگ س ــت.  پن ــهود اس ــی مش ــه خوب ب
ــرد  ــف ک ــی توصی ــی و فرهنگ ــهری تاریخ را ش
ــران و  ــم ای ــط قدی ــهر در رواب ــن ش ــت: ای و گف
چیــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده 
ابریشــم، یکــی از حلقــه هــای ارتباطــی ایــن دو 

ــت.  ــوده اس ــور ب کش
وی از ســفر ســال 2014 رئیــس جمهــوری ایــران 
اســامی بــه چیــن و پاســخ آن از ســوی رئیــس 

ــانه  ــر نش ــوان دیگ ــه عن ــن، ب ــوری چی جمه
توســعه روابــط ایــن دو کشــور طــی ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد و افــزود: 17 ســند همــکاری در
ــی  ــه یک ــد ک ــا ش ــفر امض ــن دو س ــد ای فراین
ــا توســعه تولیــدات  ــن اســناد در رابطــه ب از ای
ــوالت  ــزود: محص ــت.  وی اف ــودرو اس ــش خ بخ
ــران  ــور ای ــد کش ــبزیجات تولی ــاورزی و س کش
در گذشــته از طریــق جــاده ابریشــم بــه چیــن 
ــا  ــی ه ــه چین ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــادر م ص
همچنــان از ایــن محصــوالت بهره مند هســتند.  
وی ادامــه داد: ابریشــم، چــای و تولیــدات ظروف 
چینــی نیــز از طریــق کشــور چیــن بــه ایــران 
ــن در  ــفیر چی ــت.  س ــده اس ــی ش ــادر م ص
ــه تنهــا  ــادآور شــد: جــاده ابریشــم ن ــران ی ای
ــه  ــه حلق ــن، بلک ــران و چی ــی ای ــل ارتباط پ
ــاده در  ــن ج ــوده و ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش اتص
ــی و  ــاده ای فرهنگ ــاری، ج ــت تج ــار اهمی کن

تمدنــی نیــز بــوده اســت.  فرمانــدار 
بــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــراوده دو کشــور ایــران 
ــوده  ــان ب ــم در جری ــن از قدی و چی
ــش  ــتد در بخ ــن داد و س ــت: ای گف
هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری 
بیشــتر خــود را نشــان داده اســت.  
از  رضــا اشــک تصریــح کــرد: 
حضــور کارخانــه هــای کشــور چیــن در کشــور 
ایــران بــر اســاس سیاســت هــای کلــی دولــت 
و در چارچــوب ایــن سیاســت هــا اســتقبال مــی 
کنیــم.  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در راســتای 
بومــی ســازی صنعــت خــودرو در ایــران تــاش 
شــود تــا کیفیــت و کمیــت محصــوالت چینــی 
ــراز  ــم اب ــدار ب نیــز افزایــش پیــدا کنــد.  فرمان
ــور  ــه دو کش ــناد 17 گان ــرد: اس ــدواری ک امی
ایــران و چیــن هــر چــه زودتــر اجرایــی شــوند 
ــه  ــی قطع ــهرک صنعت ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد.  وی  ــه کار کن ــاز ب ــه زودی آغ ــم ب ــازی ب س
ــگری  ــاورزی و گردش ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــی در  ــوالت عظیم ــا تح ــم منش ــی توانی ــز م نی
ــفیر  ــیم.  س ــن باش ــران و چی ــط ای ــه رواب زمین
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــران در س ــن در ای چی
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــم از رون ــتان ب شهرس
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور بازدیــد کــرد 
و از نزدیــک در جریــان تولیــد محصــوالت 
جدیــد ایــن کارخانــه هــا قــرار گرفــت.  پنــگ 
ســن همچنیــن از کارخانــه هــای خودروســازی 
ارگ  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر 
ــن  ــفیر چی ــرد.  س ــد ک ــز بازدی ــم نی ــد ب جدی
قــرار اســت عصــر امــروز از ارگ قدیــم و یــک 
ــد.   ــد کن ــم بازدی ــهر ب ــه در ش ــتان نمون نخلس
مرکــز شهرســتان بــم در 199 کیلومتــری شــرق 
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ــده نیــروی دریایی  ــدار فرمان در دی
ارتــش جمهوری اســامی بــا رئیس 
دانشــگاه پیــام نــور، این دانشــگاه 
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
مشــترک بــا نیــروی دریایــی ارتش 
ــادار  ــر دری ــرد. امی ــام ک ج.ا.ا. اع
ــروی  ــده نی ــیاری فرمان ــر س دکت
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 

ــور  ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــعیدی رئی ــتمی ابوس ــر رس ــا دکت ــران ب ای
دیــدار کــرد. علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن 
ــام  ــگاه پی ــمند دانش ــای ارزش ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاه  ــن دانش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــور ب ــام ن ــگاه پی ــت: دانش ــور گف ن
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــیل مطلوب ــور، از پتانس ــی کش دولت
و پژوهشــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد در تمامــی زمینــه هــای 
پژوهشــی مــورد نیــاز نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــترش  ــر گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــد. رئی ــته باش ــکاری داش هم
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه پیــام نــور و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای جامعــه دانشــگاهی پیــام  ــده ای ب همــکاری منشــاء خدمــات ارزن

ــر  ــود. امی ــد ب ــور خواه ــور و کش ن
دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــرای  ــود را ب ــی خ ــز آمادگ ــران نی ای
همــکاری دوجانبــه در جهــت اعتــای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتر نظ ــر بیش ه

ــرد. ــام ک ــران اع ــامی ای اس

ــام  ــا ام ــت ب ــن در نشس ــگ س پان
جمعــه و فرمانــدار بــم در ایــن 
شــهر افــزود: احــداث شــهرک 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــی تولی صنعت
ــی توانــد  ــم، م در ارگ جدیــد ب
ــازی  ــت خودروس ــعه صنع در توس
دو  روابــط  توســعه  همچنیــن  و 
نقــش  چیــن  و  ایــران  کشــور 

ــد و  ــم تولی ــرد: حج ــار ک ــد.  وی اظه ــا کن ایف
کیفیــت محصــوالت خــودرو بــا توســعه روابــط 
ــش  ــور افزای ــای دو کش ــکاری ه ــش هم و افزای
ــه ســمت افزایــش ســهم  ــران ب ــد و ای مــی یاب
بومــی ســازی خودروهــای چینــی حرکــت مــی 

ــد.  کن
ــات  ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ــداث ش وی اح
ــم را موجــب افزایــش  خــودرو در ارگ جدیــد ب
ــادی  ــار اقتص ــت: آث ــت و گف ــتغالزایی دانس اش
ــع دو  ــه نف ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــرب؛ در  ــرد: غ ــار ک ــت.  وی اظه ــور اس کش
ــا  ــط ب ــران را در رواب ــور ای ــم کش دوران تحری
ــن  ــروزه ای ــا ام ــود ام ــرده ب ــدود ک ــن مح چی
محدودیــت بــا توافــق هســته ای بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود.  ســفیر چیــن در ایــران، همکاری 
ــازی  ــرکت خودروس ــه ش ــاله س ــش از 10 س بی
چــری، لیفــان و جــک را بیانگــر روابــط حســنه 
ــط  ــن رواب ــرد: ای ــان ک ــت و بی ــور دانس دو کش
ــز  ــی نی ــی و چین ــان ایران ــاط مهندس در ارتب
ــم  ــن، ب ــگ س ــت.  پن ــهود اس ــی مش ــه خوب ب
ــرد  ــف ک ــی توصی ــی و فرهنگ ــهری تاریخ را ش
ــران و  ــم ای ــط قدی ــهر در رواب ــن ش ــت: ای و گف
چیــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده 
ابریشــم، یکــی از حلقــه هــای ارتباطــی ایــن دو 

ــت.  ــوده اس ــور ب کش
وی از ســفر ســال 2014 رئیــس جمهــوری ایــران 
اســامی بــه چیــن و پاســخ آن از ســوی رئیــس 

ــانه  ــر نش ــوان دیگ ــه عن ــن، ب ــوری چی جمه
توســعه روابــط ایــن دو کشــور طــی ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد و افــزود: 17 ســند همــکاری در
ــی  ــه یک ــد ک ــا ش ــفر امض ــن دو س ــد ای فراین
ــا توســعه تولیــدات  ــن اســناد در رابطــه ب از ای
ــوالت  ــزود: محص ــت.  وی اف ــودرو اس ــش خ بخ
ــران  ــور ای ــد کش ــبزیجات تولی ــاورزی و س کش
در گذشــته از طریــق جــاده ابریشــم بــه چیــن 
ــا  ــی ه ــه چین ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــادر م ص
همچنــان از ایــن محصــوالت بهره مند هســتند.  
وی ادامــه داد: ابریشــم، چــای و تولیــدات ظروف 
چینــی نیــز از طریــق کشــور چیــن بــه ایــران 
ــن در  ــفیر چی ــت.  س ــده اس ــی ش ــادر م ص
ــه تنهــا  ــادآور شــد: جــاده ابریشــم ن ــران ی ای
ــه  ــه حلق ــن، بلک ــران و چی ــی ای ــل ارتباط پ
ــاده در  ــن ج ــوده و ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش اتص
ــی و  ــاده ای فرهنگ ــاری، ج ــت تج ــار اهمی کن

تمدنــی نیــز بــوده اســت.  فرمانــدار 
بــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــراوده دو کشــور ایــران 
ــوده  ــان ب ــم در جری ــن از قدی و چی
ــش  ــتد در بخ ــن داد و س ــت: ای گف
هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری 
بیشــتر خــود را نشــان داده اســت.  
از  رضــا اشــک تصریــح کــرد: 
حضــور کارخانــه هــای کشــور چیــن در کشــور 
ایــران بــر اســاس سیاســت هــای کلــی دولــت 
و در چارچــوب ایــن سیاســت هــا اســتقبال مــی 
کنیــم.  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در راســتای 
بومــی ســازی صنعــت خــودرو در ایــران تــاش 
شــود تــا کیفیــت و کمیــت محصــوالت چینــی 
ــراز  ــم اب ــدار ب نیــز افزایــش پیــدا کنــد.  فرمان
ــور  ــه دو کش ــناد 17 گان ــرد: اس ــدواری ک امی
ایــران و چیــن هــر چــه زودتــر اجرایــی شــوند 
ــه  ــی قطع ــهرک صنعت ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد.  وی  ــه کار کن ــاز ب ــه زودی آغ ــم ب ــازی ب س
ــگری  ــاورزی و گردش ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــی در  ــوالت عظیم ــا تح ــم منش ــی توانی ــز م نی
ــفیر  ــیم.  س ــن باش ــران و چی ــط ای ــه رواب زمین
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــران در س ــن در ای چی
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــم از رون ــتان ب شهرس
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور بازدیــد کــرد 
و از نزدیــک در جریــان تولیــد محصــوالت 
جدیــد ایــن کارخانــه هــا قــرار گرفــت.  پنــگ 
ســن همچنیــن از کارخانــه هــای خودروســازی 
ارگ  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر 
ــن  ــفیر چی ــرد.  س ــد ک ــز بازدی ــم نی ــد ب جدی
قــرار اســت عصــر امــروز از ارگ قدیــم و یــک 
ــد.   ــد کن ــم بازدی ــهر ب ــه در ش ــتان نمون نخلس
مرکــز شهرســتان بــم در 199 کیلومتــری شــرق 

ــت.  ــان اس کرم

برنامه استراتژیک ایران و چین در صنعت خودرو

احداث شهرک صنعتی تولید قطعات 
در بم

 همکاری دانشگاه پیام نور
 با نیروی دریایی ارتش

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــده نیــروی دریایی  ــدار فرمان در دی
ارتــش جمهوری اســامی بــا رئیس 
دانشــگاه پیــام نــور، این دانشــگاه 
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
مشــترک بــا نیــروی دریایــی ارتش 
ــادار  ــر دری ــرد. امی ــام ک ج.ا.ا. اع
ــروی  ــده نی ــیاری فرمان ــر س دکت
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 

ــور  ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــعیدی رئی ــتمی ابوس ــر رس ــا دکت ــران ب ای
دیــدار کــرد. علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن 
ــام  ــگاه پی ــمند دانش ــای ارزش ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاه  ــن دانش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــور ب ــام ن ــگاه پی ــت: دانش ــور گف ن
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــیل مطلوب ــور، از پتانس ــی کش دولت
و پژوهشــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد در تمامــی زمینــه هــای 
پژوهشــی مــورد نیــاز نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــترش  ــر گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــد. رئی ــته باش ــکاری داش هم
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه پیــام نــور و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای جامعــه دانشــگاهی پیــام  ــده ای ب همــکاری منشــاء خدمــات ارزن

ــر  ــود. امی ــد ب ــور خواه ــور و کش ن
دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــرای  ــود را ب ــی خ ــز آمادگ ــران نی ای
همــکاری دوجانبــه در جهــت اعتــای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتر نظ ــر بیش ه

ــرد. ــام ک ــران اع ــامی ای اس

ــام  ــا ام ــت ب ــن در نشس ــگ س پان
جمعــه و فرمانــدار بــم در ایــن 
شــهر افــزود: احــداث شــهرک 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــی تولی صنعت
ــی توانــد  ــم، م در ارگ جدیــد ب
ــازی  ــت خودروس ــعه صنع در توس
دو  روابــط  توســعه  همچنیــن  و 
نقــش  چیــن  و  ایــران  کشــور 

ــد و  ــم تولی ــرد: حج ــار ک ــد.  وی اظه ــا کن ایف
کیفیــت محصــوالت خــودرو بــا توســعه روابــط 
ــش  ــور افزای ــای دو کش ــکاری ه ــش هم و افزای
ــه ســمت افزایــش ســهم  ــران ب ــد و ای مــی یاب
بومــی ســازی خودروهــای چینــی حرکــت مــی 

ــد.  کن
ــات  ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ــداث ش وی اح
ــم را موجــب افزایــش  خــودرو در ارگ جدیــد ب
ــادی  ــار اقتص ــت: آث ــت و گف ــتغالزایی دانس اش
ــع دو  ــه نف ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــرب؛ در  ــرد: غ ــار ک ــت.  وی اظه ــور اس کش
ــا  ــط ب ــران را در رواب ــور ای ــم کش دوران تحری
ــن  ــروزه ای ــا ام ــود ام ــرده ب ــدود ک ــن مح چی
محدودیــت بــا توافــق هســته ای بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود.  ســفیر چیــن در ایــران، همکاری 
ــازی  ــرکت خودروس ــه ش ــاله س ــش از 10 س بی
چــری، لیفــان و جــک را بیانگــر روابــط حســنه 
ــط  ــن رواب ــرد: ای ــان ک ــت و بی ــور دانس دو کش
ــز  ــی نی ــی و چین ــان ایران ــاط مهندس در ارتب
ــم  ــن، ب ــگ س ــت.  پن ــهود اس ــی مش ــه خوب ب
ــرد  ــف ک ــی توصی ــی و فرهنگ ــهری تاریخ را ش
ــران و  ــم ای ــط قدی ــهر در رواب ــن ش ــت: ای و گف
چیــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده 
ابریشــم، یکــی از حلقــه هــای ارتباطــی ایــن دو 

ــت.  ــوده اس ــور ب کش
وی از ســفر ســال 2014 رئیــس جمهــوری ایــران 
اســامی بــه چیــن و پاســخ آن از ســوی رئیــس 

ــانه  ــر نش ــوان دیگ ــه عن ــن، ب ــوری چی جمه
توســعه روابــط ایــن دو کشــور طــی ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد و افــزود: 17 ســند همــکاری در
ــی  ــه یک ــد ک ــا ش ــفر امض ــن دو س ــد ای فراین
ــا توســعه تولیــدات  ــن اســناد در رابطــه ب از ای
ــوالت  ــزود: محص ــت.  وی اف ــودرو اس ــش خ بخ
ــران  ــور ای ــد کش ــبزیجات تولی ــاورزی و س کش
در گذشــته از طریــق جــاده ابریشــم بــه چیــن 
ــا  ــی ه ــه چین ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــادر م ص
همچنــان از ایــن محصــوالت بهره مند هســتند.  
وی ادامــه داد: ابریشــم، چــای و تولیــدات ظروف 
چینــی نیــز از طریــق کشــور چیــن بــه ایــران 
ــن در  ــفیر چی ــت.  س ــده اس ــی ش ــادر م ص
ــه تنهــا  ــادآور شــد: جــاده ابریشــم ن ــران ی ای
ــه  ــه حلق ــن، بلک ــران و چی ــی ای ــل ارتباط پ
ــاده در  ــن ج ــوده و ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش اتص
ــی و  ــاده ای فرهنگ ــاری، ج ــت تج ــار اهمی کن

تمدنــی نیــز بــوده اســت.  فرمانــدار 
بــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــراوده دو کشــور ایــران 
ــوده  ــان ب ــم در جری ــن از قدی و چی
ــش  ــتد در بخ ــن داد و س ــت: ای گف
هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری 
بیشــتر خــود را نشــان داده اســت.  
از  رضــا اشــک تصریــح کــرد: 
حضــور کارخانــه هــای کشــور چیــن در کشــور 
ایــران بــر اســاس سیاســت هــای کلــی دولــت 
و در چارچــوب ایــن سیاســت هــا اســتقبال مــی 
کنیــم.  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در راســتای 
بومــی ســازی صنعــت خــودرو در ایــران تــاش 
شــود تــا کیفیــت و کمیــت محصــوالت چینــی 
ــراز  ــم اب ــدار ب نیــز افزایــش پیــدا کنــد.  فرمان
ــور  ــه دو کش ــناد 17 گان ــرد: اس ــدواری ک امی
ایــران و چیــن هــر چــه زودتــر اجرایــی شــوند 
ــه  ــی قطع ــهرک صنعت ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد.  وی  ــه کار کن ــاز ب ــه زودی آغ ــم ب ــازی ب س
ــگری  ــاورزی و گردش ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــی در  ــوالت عظیم ــا تح ــم منش ــی توانی ــز م نی
ــفیر  ــیم.  س ــن باش ــران و چی ــط ای ــه رواب زمین
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــران در س ــن در ای چی
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــم از رون ــتان ب شهرس
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور بازدیــد کــرد 
و از نزدیــک در جریــان تولیــد محصــوالت 
جدیــد ایــن کارخانــه هــا قــرار گرفــت.  پنــگ 
ســن همچنیــن از کارخانــه هــای خودروســازی 
ارگ  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر 
ــن  ــفیر چی ــرد.  س ــد ک ــز بازدی ــم نی ــد ب جدی
قــرار اســت عصــر امــروز از ارگ قدیــم و یــک 
ــد.   ــد کن ــم بازدی ــهر ب ــه در ش ــتان نمون نخلس
مرکــز شهرســتان بــم در 199 کیلومتــری شــرق 

ــت.  ــان اس کرم

برنامه استراتژیک ایران و چین در صنعت خودرو

احداث شهرک صنعتی تولید قطعات 
در بم

 همکاری دانشگاه پیام نور
 با نیروی دریایی ارتش

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــده نیــروی دریایی  ــدار فرمان در دی
ارتــش جمهوری اســامی بــا رئیس 
دانشــگاه پیــام نــور، این دانشــگاه 
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
مشــترک بــا نیــروی دریایــی ارتش 
ــادار  ــر دری ــرد. امی ــام ک ج.ا.ا. اع
ــروی  ــده نی ــیاری فرمان ــر س دکت
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 

ــور  ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــعیدی رئی ــتمی ابوس ــر رس ــا دکت ــران ب ای
دیــدار کــرد. علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن 
ــام  ــگاه پی ــمند دانش ــای ارزش ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاه  ــن دانش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــور ب ــام ن ــگاه پی ــت: دانش ــور گف ن
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــیل مطلوب ــور، از پتانس ــی کش دولت
و پژوهشــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد در تمامــی زمینــه هــای 
پژوهشــی مــورد نیــاز نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــترش  ــر گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــد. رئی ــته باش ــکاری داش هم
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه پیــام نــور و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای جامعــه دانشــگاهی پیــام  ــده ای ب همــکاری منشــاء خدمــات ارزن

ــر  ــود. امی ــد ب ــور خواه ــور و کش ن
دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــرای  ــود را ب ــی خ ــز آمادگ ــران نی ای
همــکاری دوجانبــه در جهــت اعتــای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتر نظ ــر بیش ه

ــرد. ــام ک ــران اع ــامی ای اس

ــام  ــا ام ــت ب ــن در نشس ــگ س پان
جمعــه و فرمانــدار بــم در ایــن 
شــهر افــزود: احــداث شــهرک 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــی تولی صنعت
ــی توانــد  ــم، م در ارگ جدیــد ب
ــازی  ــت خودروس ــعه صنع در توس
دو  روابــط  توســعه  همچنیــن  و 
نقــش  چیــن  و  ایــران  کشــور 

ــد و  ــم تولی ــرد: حج ــار ک ــد.  وی اظه ــا کن ایف
کیفیــت محصــوالت خــودرو بــا توســعه روابــط 
ــش  ــور افزای ــای دو کش ــکاری ه ــش هم و افزای
ــه ســمت افزایــش ســهم  ــران ب ــد و ای مــی یاب
بومــی ســازی خودروهــای چینــی حرکــت مــی 

ــد.  کن
ــات  ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ــداث ش وی اح
ــم را موجــب افزایــش  خــودرو در ارگ جدیــد ب
ــادی  ــار اقتص ــت: آث ــت و گف ــتغالزایی دانس اش
ــع دو  ــه نف ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــرب؛ در  ــرد: غ ــار ک ــت.  وی اظه ــور اس کش
ــا  ــط ب ــران را در رواب ــور ای ــم کش دوران تحری
ــن  ــروزه ای ــا ام ــود ام ــرده ب ــدود ک ــن مح چی
محدودیــت بــا توافــق هســته ای بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود.  ســفیر چیــن در ایــران، همکاری 
ــازی  ــرکت خودروس ــه ش ــاله س ــش از 10 س بی
چــری، لیفــان و جــک را بیانگــر روابــط حســنه 
ــط  ــن رواب ــرد: ای ــان ک ــت و بی ــور دانس دو کش
ــز  ــی نی ــی و چین ــان ایران ــاط مهندس در ارتب
ــم  ــن، ب ــگ س ــت.  پن ــهود اس ــی مش ــه خوب ب
ــرد  ــف ک ــی توصی ــی و فرهنگ ــهری تاریخ را ش
ــران و  ــم ای ــط قدی ــهر در رواب ــن ش ــت: ای و گف
چیــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده 
ابریشــم، یکــی از حلقــه هــای ارتباطــی ایــن دو 

ــت.  ــوده اس ــور ب کش
وی از ســفر ســال 2014 رئیــس جمهــوری ایــران 
اســامی بــه چیــن و پاســخ آن از ســوی رئیــس 

ــانه  ــر نش ــوان دیگ ــه عن ــن، ب ــوری چی جمه
توســعه روابــط ایــن دو کشــور طــی ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد و افــزود: 17 ســند همــکاری در
ــی  ــه یک ــد ک ــا ش ــفر امض ــن دو س ــد ای فراین
ــا توســعه تولیــدات  ــن اســناد در رابطــه ب از ای
ــوالت  ــزود: محص ــت.  وی اف ــودرو اس ــش خ بخ
ــران  ــور ای ــد کش ــبزیجات تولی ــاورزی و س کش
در گذشــته از طریــق جــاده ابریشــم بــه چیــن 
ــا  ــی ه ــه چین ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــادر م ص
همچنــان از ایــن محصــوالت بهره مند هســتند.  
وی ادامــه داد: ابریشــم، چــای و تولیــدات ظروف 
چینــی نیــز از طریــق کشــور چیــن بــه ایــران 
ــن در  ــفیر چی ــت.  س ــده اس ــی ش ــادر م ص
ــه تنهــا  ــادآور شــد: جــاده ابریشــم ن ــران ی ای
ــه  ــه حلق ــن، بلک ــران و چی ــی ای ــل ارتباط پ
ــاده در  ــن ج ــوده و ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش اتص
ــی و  ــاده ای فرهنگ ــاری، ج ــت تج ــار اهمی کن

تمدنــی نیــز بــوده اســت.  فرمانــدار 
بــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــراوده دو کشــور ایــران 
ــوده  ــان ب ــم در جری ــن از قدی و چی
ــش  ــتد در بخ ــن داد و س ــت: ای گف
هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری 
بیشــتر خــود را نشــان داده اســت.  
از  رضــا اشــک تصریــح کــرد: 
حضــور کارخانــه هــای کشــور چیــن در کشــور 
ایــران بــر اســاس سیاســت هــای کلــی دولــت 
و در چارچــوب ایــن سیاســت هــا اســتقبال مــی 
کنیــم.  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در راســتای 
بومــی ســازی صنعــت خــودرو در ایــران تــاش 
شــود تــا کیفیــت و کمیــت محصــوالت چینــی 
ــراز  ــم اب ــدار ب نیــز افزایــش پیــدا کنــد.  فرمان
ــور  ــه دو کش ــناد 17 گان ــرد: اس ــدواری ک امی
ایــران و چیــن هــر چــه زودتــر اجرایــی شــوند 
ــه  ــی قطع ــهرک صنعت ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد.  وی  ــه کار کن ــاز ب ــه زودی آغ ــم ب ــازی ب س
ــگری  ــاورزی و گردش ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــی در  ــوالت عظیم ــا تح ــم منش ــی توانی ــز م نی
ــفیر  ــیم.  س ــن باش ــران و چی ــط ای ــه رواب زمین
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــران در س ــن در ای چی
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــم از رون ــتان ب شهرس
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور بازدیــد کــرد 
و از نزدیــک در جریــان تولیــد محصــوالت 
جدیــد ایــن کارخانــه هــا قــرار گرفــت.  پنــگ 
ســن همچنیــن از کارخانــه هــای خودروســازی 
ارگ  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر 
ــن  ــفیر چی ــرد.  س ــد ک ــز بازدی ــم نی ــد ب جدی
قــرار اســت عصــر امــروز از ارگ قدیــم و یــک 
ــد.   ــد کن ــم بازدی ــهر ب ــه در ش ــتان نمون نخلس
مرکــز شهرســتان بــم در 199 کیلومتــری شــرق 

ــت.  ــان اس کرم
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ــده نیــروی دریایی  ــدار فرمان در دی
ارتــش جمهوری اســامی بــا رئیس 
دانشــگاه پیــام نــور، این دانشــگاه 
ــکاری  ــرای هم ــود را ب ــی خ آمادگ
مشــترک بــا نیــروی دریایــی ارتش 
ــادار  ــر دری ــرد. امی ــام ک ج.ا.ا. اع
ــروی  ــده نی ــیاری فرمان ــر س دکت
دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی 

ــور  ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــعیدی رئی ــتمی ابوس ــر رس ــا دکت ــران ب ای
دیــدار کــرد. علــی اصغــر رســتمی ابوســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن 
ــام  ــگاه پی ــمند دانش ــای ارزش ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفی ــاره ب اش
ــگاه  ــن دانش ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــور ب ــام ن ــگاه پی ــت: دانش ــور گف ن
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــیل مطلوب ــور، از پتانس ــی کش دولت
و پژوهشــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد در تمامــی زمینــه هــای 
پژوهشــی مــورد نیــاز نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایران 
ــترش  ــر گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــس دانش ــد. رئی ــته باش ــکاری داش هم
همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه پیــام نــور و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــن  ــا ای ــت: قطع ــار داش ــرد و اظه ــد ک ــران تاکی ــامی ای ــوری اس جمه
ــرای جامعــه دانشــگاهی پیــام  ــده ای ب همــکاری منشــاء خدمــات ارزن

ــر  ــود. امی ــد ب ــور خواه ــور و کش ن
دریــادار ســیاری فرمانــده نیــروی 
ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــرای  ــود را ب ــی خ ــز آمادگ ــران نی ای
همــکاری دوجانبــه در جهــت اعتــای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــتر نظ ــر بیش ه

ــرد. ــام ک ــران اع ــامی ای اس

ــام  ــا ام ــت ب ــن در نشس ــگ س پان
جمعــه و فرمانــدار بــم در ایــن 
شــهر افــزود: احــداث شــهرک 
ــودرو  ــات خ ــد قطع ــی تولی صنعت
ــی توانــد  ــم، م در ارگ جدیــد ب
ــازی  ــت خودروس ــعه صنع در توس
دو  روابــط  توســعه  همچنیــن  و 
نقــش  چیــن  و  ایــران  کشــور 

ــد و  ــم تولی ــرد: حج ــار ک ــد.  وی اظه ــا کن ایف
کیفیــت محصــوالت خــودرو بــا توســعه روابــط 
ــش  ــور افزای ــای دو کش ــکاری ه ــش هم و افزای
ــه ســمت افزایــش ســهم  ــران ب ــد و ای مــی یاب
بومــی ســازی خودروهــای چینــی حرکــت مــی 

ــد.  کن
ــات  ــد قطع ــی تولی ــهرک صنعت ــداث ش وی اح
ــم را موجــب افزایــش  خــودرو در ارگ جدیــد ب
ــادی  ــار اقتص ــت: آث ــت و گف ــتغالزایی دانس اش
ــع دو  ــه نف ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــرب؛ در  ــرد: غ ــار ک ــت.  وی اظه ــور اس کش
ــا  ــط ب ــران را در رواب ــور ای ــم کش دوران تحری
ــن  ــروزه ای ــا ام ــود ام ــرده ب ــدود ک ــن مح چی
محدودیــت بــا توافــق هســته ای بــه تدریــج از 
بیــن مــی رود.  ســفیر چیــن در ایــران، همکاری 
ــازی  ــرکت خودروس ــه ش ــاله س ــش از 10 س بی
چــری، لیفــان و جــک را بیانگــر روابــط حســنه 
ــط  ــن رواب ــرد: ای ــان ک ــت و بی ــور دانس دو کش
ــز  ــی نی ــی و چین ــان ایران ــاط مهندس در ارتب
ــم  ــن، ب ــگ س ــت.  پن ــهود اس ــی مش ــه خوب ب
ــرد  ــف ک ــی توصی ــی و فرهنگ ــهری تاریخ را ش
ــران و  ــم ای ــط قدی ــهر در رواب ــن ش ــت: ای و گف
چیــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده 
ابریشــم، یکــی از حلقــه هــای ارتباطــی ایــن دو 

ــت.  ــوده اس ــور ب کش
وی از ســفر ســال 2014 رئیــس جمهــوری ایــران 
اســامی بــه چیــن و پاســخ آن از ســوی رئیــس 

ــانه  ــر نش ــوان دیگ ــه عن ــن، ب ــوری چی جمه
توســعه روابــط ایــن دو کشــور طــی ســال هــای 

اخیــر نــام بــرد و افــزود: 17 ســند همــکاری در
ــی  ــه یک ــد ک ــا ش ــفر امض ــن دو س ــد ای فراین
ــا توســعه تولیــدات  ــن اســناد در رابطــه ب از ای
ــوالت  ــزود: محص ــت.  وی اف ــودرو اس ــش خ بخ
ــران  ــور ای ــد کش ــبزیجات تولی ــاورزی و س کش
در گذشــته از طریــق جــاده ابریشــم بــه چیــن 
ــا  ــی ه ــه چین ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ــادر م ص
همچنــان از ایــن محصــوالت بهره مند هســتند.  
وی ادامــه داد: ابریشــم، چــای و تولیــدات ظروف 
چینــی نیــز از طریــق کشــور چیــن بــه ایــران 
ــن در  ــفیر چی ــت.  س ــده اس ــی ش ــادر م ص
ــه تنهــا  ــادآور شــد: جــاده ابریشــم ن ــران ی ای
ــه  ــه حلق ــن، بلک ــران و چی ــی ای ــل ارتباط پ
ــاده در  ــن ج ــوده و ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش اتص
ــی و  ــاده ای فرهنگ ــاری، ج ــت تج ــار اهمی کن

تمدنــی نیــز بــوده اســت.  فرمانــدار 
بــم نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــراوده دو کشــور ایــران 
ــوده  ــان ب ــم در جری ــن از قدی و چی
ــش  ــتد در بخ ــن داد و س ــت: ای گف
هــای فرهنگــی، اقتصــادی و هنــری 
بیشــتر خــود را نشــان داده اســت.  
از  رضــا اشــک تصریــح کــرد: 
حضــور کارخانــه هــای کشــور چیــن در کشــور 
ایــران بــر اســاس سیاســت هــای کلــی دولــت 
و در چارچــوب ایــن سیاســت هــا اســتقبال مــی 
کنیــم.  وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در راســتای 
بومــی ســازی صنعــت خــودرو در ایــران تــاش 
شــود تــا کیفیــت و کمیــت محصــوالت چینــی 
ــراز  ــم اب ــدار ب نیــز افزایــش پیــدا کنــد.  فرمان
ــور  ــه دو کش ــناد 17 گان ــرد: اس ــدواری ک امی
ایــران و چیــن هــر چــه زودتــر اجرایــی شــوند 
ــه  ــی قطع ــهرک صنعت ــب ش ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
ــد.  وی  ــه کار کن ــاز ب ــه زودی آغ ــم ب ــازی ب س
ــگری  ــاورزی و گردش ــش کش ــه داد: در بخ ادام
ــی در  ــوالت عظیم ــا تح ــم منش ــی توانی ــز م نی
ــفیر  ــیم.  س ــن باش ــران و چی ــط ای ــه رواب زمین
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــران در س ــن در ای چی
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــم از رون ــتان ب شهرس
مدیــران خــودرو و کرمــان موتــور بازدیــد کــرد 
و از نزدیــک در جریــان تولیــد محصــوالت 
جدیــد ایــن کارخانــه هــا قــرار گرفــت.  پنــگ 
ســن همچنیــن از کارخانــه هــای خودروســازی 
ارگ  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  مســتقر 
ــن  ــفیر چی ــرد.  س ــد ک ــز بازدی ــم نی ــد ب جدی
قــرار اســت عصــر امــروز از ارگ قدیــم و یــک 
ــد.   ــد کن ــم بازدی ــهر ب ــه در ش ــتان نمون نخلس
مرکــز شهرســتان بــم در 199 کیلومتــری شــرق 
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عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی در 
ــه  ــمند را ب ــه هوش ــهر و جامع ــاد ش ــدف از ایج ــی، ه ــن کارگاه آموزش ای
کارگیــری واحدهــای تجدیدپذیــر) از مقیــاس هــای بــزرگ تــا کوچــک( و 
گســترش شــبکه هوشــمند از سیســتم هــای الکتریکــی بــه ســمت ســایر 
زیرســاخت هــا ماننــد گاز، آب، حــرارت و سیســتم هــای چنــد حاملــی و 
کنتــرل متمرکــز و ناحیــه  ای عنــوان کــرد. دکتــر ســیدمحمدتقی بطحایی، 
اســتاد تمــام دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی  بــا اشــاره به 

ایــن کــه انقــاب صنعتــی بــا شکســت 
انقــاب  در  اکنــون  و  شــد  روبــرو 
انفورماتیــک قــرار داریــم گفــت: نبایــد 
ــز  ــک نی ــاب انفورماتی ــت در انق گذاش
ــر  ــت در براب ــورد و مقاوم ــت خ شکس

ــا توجــه  ایــن انقــاب گنــاه بزرگــی محســوب مــی شــود.  وی افــزود: ب
بــه اهمیــت و جایــگاه فضــای مجــازی در آینــده، مــگاوات جــای خــود را 
ــوان زیرســاخت هــای مخابراتــی  ــه ت ــد ب ــه مگابایــت خواهــد داد و بای ب
ــاوری  ــت: فن ــرد. وی گف ــتفاده ک ــا اس ــاخت ه ــایر زیرس ــا س ICT را ب

هــای الزم بــرای زیرســاخت هــا در شــهر و شــبکه هوشــمند بــه انــدازه 
ــرمایه را  ــد و س ــاد کن ــیاری ایج ــتغال بس ــد اش ــی توان ــه م ــت ک  ای اس
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــد.  وی ب ــذار برگردان ــرمایه گ ــه س ــاله ب ــه س س
ــه  ــهر و جامع ــه ش ــوط ب ــای مرب ــروژه ه ــد پ ــا بای ــای م ــگاه  ه دانش
ــی در  ــاد مقاومت ــت اقتص ــرد: واقعی ــار ک ــد اظه ــق دهن ــمند را رون هوش
زمینــه شــهر هوشــمند بــه خوبــی اجرایــی مــی شــود. بطحایــی افــزود: 
کرمــان لیاقــت شــهری بــه عنــوان شــهر هوشــمند نمونــه را دارد و بایــد 

ــی  ــای فعل ــاخت ه ــه زیرس ــرد ک ــه ک توج
ــبکه  ــت و ش ــا نیس ــخگوی نیازه ــا پاس م
ــرای پرداختــن  هوشــمند بهتریــن امــکان ب
بــه ایــن نیازهاســت. کارگاه آموزشــی نقشــه 
ــا  ــمند ب ــه هوش ــهر و جامع ــاوری ش راه فن
حضــور دکتــر ســید محمدتقــی بطحایــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی و عضــو انجمــن شــبکه هوشــمند 
انــرژی ایــران، دبیــرکل اتــاق کرمــان و جمعــی از فعــاالن رشــته بــرق و 

ــزار شــد. ــان برگ ــاق کرم الکترونیــک اســتان در محــل ات

ــر  ــی دکت ــور در حکم ــام ن ــگاه پی ــت دانش  سرپرس
ــود در  ــام خ ــم مق ــوان قائ ــه عن ــری را ب ــد اکب احم
ــر  ــی اصغ ــر عل ــرد.  دکت ــوب ک ــگاه منص ــن دانش ای
ــگاه  ــد دانش ــت جدی ــعیدی سرپرس ــتمی ابوس رس
پیــام نــور در حکمــی دکتــر »احمــد اکبــری« را بــه 
عنــوان قائــم مقــام خــود در ایــن دانشــگاه منصــوب 
ــوم  و  ــر عل ــاون وزی ــم مع ــت ده ــرد. وی در دول ک
ریاســت ســازمان پژوهــش  هــای علمــی و صنعتــی 
ــات  ــه عهــده داشــت.  ایشــان عضــو هی ــران را ب ای
علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهید باهنــر 
بــوده و ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان را 

ــد  ــری متول ــر اکب ــود دارد. دکت ــوابق کاری خ در س
1330 اســت کــه دکتــری اقتصــاد کشــاورزی از 
دانشــگاه ایالتــی اورگان امریــکا در ســال 64 گرفتــه 
ــال 94  ــاه س ــری را در تیرم ــد کب ــر احم ــت. دکت اس
از ســمت ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی 
ــد  ــر محم ــود. دکت ــرده ب ــری ک ــاره گی ــران کن ای
فرهــادی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا عــزل 
ــور،  ــام ن ــگاه پی ــتی دانش ــرلک از سرپرس ــر س دکت
ــن  ــعیدی را جایگزی ــتمی ابوس ــر رس ــر علی اصغ دکت

ــرد. وی ک
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فخــری اهلل توکلــی در شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی گفت: 
روز صنعــت ملــی فــرش ایــران در حــال حاضــر در تقویم کشــور وجــود ندارد 
و جــای آن خالــی اســت. وی بــر توســعه فرهنــگ اســتفاده از صنایــع دســتی 
در زندگــی افــراد تاکیــد کــرد و ادامــه داد: وضعیــت فــرش کرمــان در حــال 
ــت کمــا بیــرون آمــده اســت. وی خاطرنشــان  حاضــر پــس از ســالها از حال
کــرد: بایــد بتوانیــم بــا اقدامــات مــدون و برنامــه ریــزی شــده،  فــرش کرمان 
را بــه جایــگاه اصلــی آن برســانیم. رئیــس کمیســیون قالــی و صنایــع دســتی 
ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد:  ــاق بازرگان ات
بازارهــای اروپــا و آمریــکا، بازارهــای بازگشــوده ای هســتند و مــی طلبــد ورود 
جــدی تــری در زمینــه فــرش در ایــن بازارهــا داشــته باشــیم. وی گفت: ســال 
هــای اخیــر بــا اقداماتــی از جملــه راه انــدازی کتابخانــه تخصصــی فــرش و راه 

انــدازی شــبکه اطــاع رســانی قالــی در مســیر احیــای فــرش کرمــان اقــدام 
شــده اســت. اهلل توکلــی اظهــار کــرد: برگــزاری دوره هــای آموزشــی، آموزش 
فــرش بافــی در مناطــق محــروم و تشــکیل انجمن هــای محلی در شهرســتان 
هــای ســیرجان، رفســنجان، راور و جیرفــت نیــز در حــوزه نــوآوری در طراحی 
فــرش اقــدام شــده اســت. معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
کرمــان نیــز گفــت: تعــداد بافندگان شناســایی شــده و شناســنامه دار اســتان 
کرمــان در ســال 93 حــدود 45 هــزار و 216 نفــر بــوده کــه ایــن تعــداد بــه 51 
هــزار و 240 نفــر در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت.  مصطفــی زریســفی 
افــزود: شــمار بیمــه شــدگان فــرش بافــی در کرمــان از 26 هــزار و 150 نفــر 
بــه 1۸ هــزار نفــر کاهــش یافتــه اســت. وی عنــوان کــرد: 71 کارگاه متمرکــز 
فــرش بافــی نیــز در اســتان کرمــان وجــود دارد و تاکنــون 224 دوره آموزشــی 
رایــگان نیــز بــرای قالی بافــان برگــزار شــده اســت. وی گفــت: 12 دوره المپیاد 

کشــوری فــرش نیــز در اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت.

روز صنعت ملی فرش ایران در تقویم رسمی لحاظ شود

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی در 
ــه  ــمند را ب ــه هوش ــهر و جامع ــاد ش ــدف از ایج ــی، ه ــن کارگاه آموزش ای
کارگیــری واحدهــای تجدیدپذیــر) از مقیــاس هــای بــزرگ تــا کوچــک( و 
گســترش شــبکه هوشــمند از سیســتم هــای الکتریکــی بــه ســمت ســایر 
زیرســاخت هــا ماننــد گاز، آب، حــرارت و سیســتم هــای چنــد حاملــی و 
کنتــرل متمرکــز و ناحیــه  ای عنــوان کــرد. دکتــر ســیدمحمدتقی بطحایی، 
اســتاد تمــام دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی  بــا اشــاره به 

ایــن کــه انقــاب صنعتــی بــا شکســت 
انقــاب  در  اکنــون  و  شــد  روبــرو 
انفورماتیــک قــرار داریــم گفــت: نبایــد 
ــز  ــک نی ــاب انفورماتی ــت در انق گذاش
ــر  ــت در براب ــورد و مقاوم ــت خ شکس

ــا توجــه  ایــن انقــاب گنــاه بزرگــی محســوب مــی شــود.  وی افــزود: ب
بــه اهمیــت و جایــگاه فضــای مجــازی در آینــده، مــگاوات جــای خــود را 
ــوان زیرســاخت هــای مخابراتــی  ــه ت ــد ب ــه مگابایــت خواهــد داد و بای ب
ــاوری  ــت: فن ــرد. وی گف ــتفاده ک ــا اس ــاخت ه ــایر زیرس ــا س ICT را ب

هــای الزم بــرای زیرســاخت هــا در شــهر و شــبکه هوشــمند بــه انــدازه 
ــرمایه را  ــد و س ــاد کن ــیاری ایج ــتغال بس ــد اش ــی توان ــه م ــت ک  ای اس
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــد.  وی ب ــذار برگردان ــرمایه گ ــه س ــاله ب ــه س س
ــه  ــهر و جامع ــه ش ــوط ب ــای مرب ــروژه ه ــد پ ــا بای ــای م ــگاه  ه دانش
ــی در  ــاد مقاومت ــت اقتص ــرد: واقعی ــار ک ــد اظه ــق دهن ــمند را رون هوش
زمینــه شــهر هوشــمند بــه خوبــی اجرایــی مــی شــود. بطحایــی افــزود: 
کرمــان لیاقــت شــهری بــه عنــوان شــهر هوشــمند نمونــه را دارد و بایــد 

ــی  ــای فعل ــاخت ه ــه زیرس ــرد ک ــه ک توج
ــبکه  ــت و ش ــا نیس ــخگوی نیازه ــا پاس م
ــرای پرداختــن  هوشــمند بهتریــن امــکان ب
بــه ایــن نیازهاســت. کارگاه آموزشــی نقشــه 
ــا  ــمند ب ــه هوش ــهر و جامع ــاوری ش راه فن
حضــور دکتــر ســید محمدتقــی بطحایــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی و عضــو انجمــن شــبکه هوشــمند 
انــرژی ایــران، دبیــرکل اتــاق کرمــان و جمعــی از فعــاالن رشــته بــرق و 

ــزار شــد. ــان برگ ــاق کرم الکترونیــک اســتان در محــل ات

ــر  ــی دکت ــور در حکم ــام ن ــگاه پی ــت دانش  سرپرس
ــود در  ــام خ ــم مق ــوان قائ ــه عن ــری را ب ــد اکب احم
ــر  ــی اصغ ــر عل ــرد.  دکت ــوب ک ــگاه منص ــن دانش ای
ــگاه  ــد دانش ــت جدی ــعیدی سرپرس ــتمی ابوس رس
پیــام نــور در حکمــی دکتــر »احمــد اکبــری« را بــه 
عنــوان قائــم مقــام خــود در ایــن دانشــگاه منصــوب 
ــوم  و  ــر عل ــاون وزی ــم مع ــت ده ــرد. وی در دول ک
ریاســت ســازمان پژوهــش  هــای علمــی و صنعتــی 
ــات  ــه عهــده داشــت.  ایشــان عضــو هی ــران را ب ای
علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهید باهنــر 
بــوده و ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان را 

ــد  ــری متول ــر اکب ــود دارد. دکت ــوابق کاری خ در س
1330 اســت کــه دکتــری اقتصــاد کشــاورزی از 
دانشــگاه ایالتــی اورگان امریــکا در ســال 64 گرفتــه 
ــال 94  ــاه س ــری را در تیرم ــد کب ــر احم ــت. دکت اس
از ســمت ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی 
ــد  ــر محم ــود. دکت ــرده ب ــری ک ــاره گی ــران کن ای
فرهــادی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا عــزل 
ــور،  ــام ن ــگاه پی ــتی دانش ــرلک از سرپرس ــر س دکت
ــن  ــعیدی را جایگزی ــتمی ابوس ــر رس ــر علی اصغ دکت

ــرد. وی ک
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فخــری اهلل توکلــی در شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی گفت: 
روز صنعــت ملــی فــرش ایــران در حــال حاضــر در تقویم کشــور وجــود ندارد 
و جــای آن خالــی اســت. وی بــر توســعه فرهنــگ اســتفاده از صنایــع دســتی 
در زندگــی افــراد تاکیــد کــرد و ادامــه داد: وضعیــت فــرش کرمــان در حــال 
ــت کمــا بیــرون آمــده اســت. وی خاطرنشــان  حاضــر پــس از ســالها از حال
کــرد: بایــد بتوانیــم بــا اقدامــات مــدون و برنامــه ریــزی شــده،  فــرش کرمان 
را بــه جایــگاه اصلــی آن برســانیم. رئیــس کمیســیون قالــی و صنایــع دســتی 
ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد:  ــاق بازرگان ات
بازارهــای اروپــا و آمریــکا، بازارهــای بازگشــوده ای هســتند و مــی طلبــد ورود 
جــدی تــری در زمینــه فــرش در ایــن بازارهــا داشــته باشــیم. وی گفت: ســال 
هــای اخیــر بــا اقداماتــی از جملــه راه انــدازی کتابخانــه تخصصــی فــرش و راه 

انــدازی شــبکه اطــاع رســانی قالــی در مســیر احیــای فــرش کرمــان اقــدام 
شــده اســت. اهلل توکلــی اظهــار کــرد: برگــزاری دوره هــای آموزشــی، آموزش 
فــرش بافــی در مناطــق محــروم و تشــکیل انجمن هــای محلی در شهرســتان 
هــای ســیرجان، رفســنجان، راور و جیرفــت نیــز در حــوزه نــوآوری در طراحی 
فــرش اقــدام شــده اســت. معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
کرمــان نیــز گفــت: تعــداد بافندگان شناســایی شــده و شناســنامه دار اســتان 
کرمــان در ســال 93 حــدود 45 هــزار و 216 نفــر بــوده کــه ایــن تعــداد بــه 51 
هــزار و 240 نفــر در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت.  مصطفــی زریســفی 
افــزود: شــمار بیمــه شــدگان فــرش بافــی در کرمــان از 26 هــزار و 150 نفــر 
بــه 1۸ هــزار نفــر کاهــش یافتــه اســت. وی عنــوان کــرد: 71 کارگاه متمرکــز 
فــرش بافــی نیــز در اســتان کرمــان وجــود دارد و تاکنــون 224 دوره آموزشــی 
رایــگان نیــز بــرای قالی بافــان برگــزار شــده اســت. وی گفــت: 12 دوره المپیاد 

کشــوری فــرش نیــز در اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت.

روز صنعت ملی فرش ایران در تقویم رسمی لحاظ شود
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عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی در 
ــه  ــمند را ب ــه هوش ــهر و جامع ــاد ش ــدف از ایج ــی، ه ــن کارگاه آموزش ای
کارگیــری واحدهــای تجدیدپذیــر) از مقیــاس هــای بــزرگ تــا کوچــک( و 
گســترش شــبکه هوشــمند از سیســتم هــای الکتریکــی بــه ســمت ســایر 
زیرســاخت هــا ماننــد گاز، آب، حــرارت و سیســتم هــای چنــد حاملــی و 
کنتــرل متمرکــز و ناحیــه  ای عنــوان کــرد. دکتــر ســیدمحمدتقی بطحایی، 
اســتاد تمــام دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی  بــا اشــاره به 

ایــن کــه انقــاب صنعتــی بــا شکســت 
انقــاب  در  اکنــون  و  شــد  روبــرو 
انفورماتیــک قــرار داریــم گفــت: نبایــد 
ــز  ــک نی ــاب انفورماتی ــت در انق گذاش
ــر  ــت در براب ــورد و مقاوم ــت خ شکس

ــا توجــه  ایــن انقــاب گنــاه بزرگــی محســوب مــی شــود.  وی افــزود: ب
بــه اهمیــت و جایــگاه فضــای مجــازی در آینــده، مــگاوات جــای خــود را 
ــوان زیرســاخت هــای مخابراتــی  ــه ت ــد ب ــه مگابایــت خواهــد داد و بای ب
ــاوری  ــت: فن ــرد. وی گف ــتفاده ک ــا اس ــاخت ه ــایر زیرس ــا س ICT را ب

هــای الزم بــرای زیرســاخت هــا در شــهر و شــبکه هوشــمند بــه انــدازه 
ــرمایه را  ــد و س ــاد کن ــیاری ایج ــتغال بس ــد اش ــی توان ــه م ــت ک  ای اس
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــد.  وی ب ــذار برگردان ــرمایه گ ــه س ــاله ب ــه س س
ــه  ــهر و جامع ــه ش ــوط ب ــای مرب ــروژه ه ــد پ ــا بای ــای م ــگاه  ه دانش
ــی در  ــاد مقاومت ــت اقتص ــرد: واقعی ــار ک ــد اظه ــق دهن ــمند را رون هوش
زمینــه شــهر هوشــمند بــه خوبــی اجرایــی مــی شــود. بطحایــی افــزود: 
کرمــان لیاقــت شــهری بــه عنــوان شــهر هوشــمند نمونــه را دارد و بایــد 

ــی  ــای فعل ــاخت ه ــه زیرس ــرد ک ــه ک توج
ــبکه  ــت و ش ــا نیس ــخگوی نیازه ــا پاس م
ــرای پرداختــن  هوشــمند بهتریــن امــکان ب
بــه ایــن نیازهاســت. کارگاه آموزشــی نقشــه 
ــا  ــمند ب ــه هوش ــهر و جامع ــاوری ش راه فن
حضــور دکتــر ســید محمدتقــی بطحایــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی و عضــو انجمــن شــبکه هوشــمند 
انــرژی ایــران، دبیــرکل اتــاق کرمــان و جمعــی از فعــاالن رشــته بــرق و 

ــزار شــد. ــان برگ ــاق کرم الکترونیــک اســتان در محــل ات

ــر  ــی دکت ــور در حکم ــام ن ــگاه پی ــت دانش  سرپرس
ــود در  ــام خ ــم مق ــوان قائ ــه عن ــری را ب ــد اکب احم
ــر  ــی اصغ ــر عل ــرد.  دکت ــوب ک ــگاه منص ــن دانش ای
ــگاه  ــد دانش ــت جدی ــعیدی سرپرس ــتمی ابوس رس
پیــام نــور در حکمــی دکتــر »احمــد اکبــری« را بــه 
عنــوان قائــم مقــام خــود در ایــن دانشــگاه منصــوب 
ــوم  و  ــر عل ــاون وزی ــم مع ــت ده ــرد. وی در دول ک
ریاســت ســازمان پژوهــش  هــای علمــی و صنعتــی 
ــات  ــه عهــده داشــت.  ایشــان عضــو هی ــران را ب ای
علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهید باهنــر 
بــوده و ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان را 

ــد  ــری متول ــر اکب ــود دارد. دکت ــوابق کاری خ در س
1330 اســت کــه دکتــری اقتصــاد کشــاورزی از 
دانشــگاه ایالتــی اورگان امریــکا در ســال 64 گرفتــه 
ــال 94  ــاه س ــری را در تیرم ــد کب ــر احم ــت. دکت اس
از ســمت ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی 
ــد  ــر محم ــود. دکت ــرده ب ــری ک ــاره گی ــران کن ای
فرهــادی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا عــزل 
ــور،  ــام ن ــگاه پی ــتی دانش ــرلک از سرپرس ــر س دکت
ــن  ــعیدی را جایگزی ــتمی ابوس ــر رس ــر علی اصغ دکت

ــرد. وی ک

کارگاه آموزشی
 نقشه راه فناوری شهر هوشمند در کرمان

دکتر اکبری قائم مقام 
دانشگاه پیام نور شد

فخــری اهلل توکلــی در شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی گفت: 
روز صنعــت ملــی فــرش ایــران در حــال حاضــر در تقویم کشــور وجــود ندارد 
و جــای آن خالــی اســت. وی بــر توســعه فرهنــگ اســتفاده از صنایــع دســتی 
در زندگــی افــراد تاکیــد کــرد و ادامــه داد: وضعیــت فــرش کرمــان در حــال 
ــت کمــا بیــرون آمــده اســت. وی خاطرنشــان  حاضــر پــس از ســالها از حال
کــرد: بایــد بتوانیــم بــا اقدامــات مــدون و برنامــه ریــزی شــده،  فــرش کرمان 
را بــه جایــگاه اصلــی آن برســانیم. رئیــس کمیســیون قالــی و صنایــع دســتی 
ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد:  ــاق بازرگان ات
بازارهــای اروپــا و آمریــکا، بازارهــای بازگشــوده ای هســتند و مــی طلبــد ورود 
جــدی تــری در زمینــه فــرش در ایــن بازارهــا داشــته باشــیم. وی گفت: ســال 
هــای اخیــر بــا اقداماتــی از جملــه راه انــدازی کتابخانــه تخصصــی فــرش و راه 

انــدازی شــبکه اطــاع رســانی قالــی در مســیر احیــای فــرش کرمــان اقــدام 
شــده اســت. اهلل توکلــی اظهــار کــرد: برگــزاری دوره هــای آموزشــی، آموزش 
فــرش بافــی در مناطــق محــروم و تشــکیل انجمن هــای محلی در شهرســتان 
هــای ســیرجان، رفســنجان، راور و جیرفــت نیــز در حــوزه نــوآوری در طراحی 
فــرش اقــدام شــده اســت. معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
کرمــان نیــز گفــت: تعــداد بافندگان شناســایی شــده و شناســنامه دار اســتان 
کرمــان در ســال 93 حــدود 45 هــزار و 216 نفــر بــوده کــه ایــن تعــداد بــه 51 
هــزار و 240 نفــر در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت.  مصطفــی زریســفی 
افــزود: شــمار بیمــه شــدگان فــرش بافــی در کرمــان از 26 هــزار و 150 نفــر 
بــه 1۸ هــزار نفــر کاهــش یافتــه اســت. وی عنــوان کــرد: 71 کارگاه متمرکــز 
فــرش بافــی نیــز در اســتان کرمــان وجــود دارد و تاکنــون 224 دوره آموزشــی 
رایــگان نیــز بــرای قالی بافــان برگــزار شــده اســت. وی گفــت: 12 دوره المپیاد 

کشــوری فــرش نیــز در اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت.

روز صنعت ملی فرش ایران در تقویم رسمی لحاظ شود

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی در 
ــه  ــمند را ب ــه هوش ــهر و جامع ــاد ش ــدف از ایج ــی، ه ــن کارگاه آموزش ای
کارگیــری واحدهــای تجدیدپذیــر) از مقیــاس هــای بــزرگ تــا کوچــک( و 
گســترش شــبکه هوشــمند از سیســتم هــای الکتریکــی بــه ســمت ســایر 
زیرســاخت هــا ماننــد گاز، آب، حــرارت و سیســتم هــای چنــد حاملــی و 
کنتــرل متمرکــز و ناحیــه  ای عنــوان کــرد. دکتــر ســیدمحمدتقی بطحایی، 
اســتاد تمــام دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی  بــا اشــاره به 

ایــن کــه انقــاب صنعتــی بــا شکســت 
انقــاب  در  اکنــون  و  شــد  روبــرو 
انفورماتیــک قــرار داریــم گفــت: نبایــد 
ــز  ــک نی ــاب انفورماتی ــت در انق گذاش
ــر  ــت در براب ــورد و مقاوم ــت خ شکس

ــا توجــه  ایــن انقــاب گنــاه بزرگــی محســوب مــی شــود.  وی افــزود: ب
بــه اهمیــت و جایــگاه فضــای مجــازی در آینــده، مــگاوات جــای خــود را 
ــوان زیرســاخت هــای مخابراتــی  ــه ت ــد ب ــه مگابایــت خواهــد داد و بای ب
ــاوری  ــت: فن ــرد. وی گف ــتفاده ک ــا اس ــاخت ه ــایر زیرس ــا س ICT را ب

هــای الزم بــرای زیرســاخت هــا در شــهر و شــبکه هوشــمند بــه انــدازه 
ــرمایه را  ــد و س ــاد کن ــیاری ایج ــتغال بس ــد اش ــی توان ــه م ــت ک  ای اس
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــد.  وی ب ــذار برگردان ــرمایه گ ــه س ــاله ب ــه س س
ــه  ــهر و جامع ــه ش ــوط ب ــای مرب ــروژه ه ــد پ ــا بای ــای م ــگاه  ه دانش
ــی در  ــاد مقاومت ــت اقتص ــرد: واقعی ــار ک ــد اظه ــق دهن ــمند را رون هوش
زمینــه شــهر هوشــمند بــه خوبــی اجرایــی مــی شــود. بطحایــی افــزود: 
کرمــان لیاقــت شــهری بــه عنــوان شــهر هوشــمند نمونــه را دارد و بایــد 

ــی  ــای فعل ــاخت ه ــه زیرس ــرد ک ــه ک توج
ــبکه  ــت و ش ــا نیس ــخگوی نیازه ــا پاس م
ــرای پرداختــن  هوشــمند بهتریــن امــکان ب
بــه ایــن نیازهاســت. کارگاه آموزشــی نقشــه 
ــا  ــمند ب ــه هوش ــهر و جامع ــاوری ش راه فن
حضــور دکتــر ســید محمدتقــی بطحایــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی و عضــو انجمــن شــبکه هوشــمند 
انــرژی ایــران، دبیــرکل اتــاق کرمــان و جمعــی از فعــاالن رشــته بــرق و 

ــزار شــد. ــان برگ ــاق کرم الکترونیــک اســتان در محــل ات

ــر  ــی دکت ــور در حکم ــام ن ــگاه پی ــت دانش  سرپرس
ــود در  ــام خ ــم مق ــوان قائ ــه عن ــری را ب ــد اکب احم
ــر  ــی اصغ ــر عل ــرد.  دکت ــوب ک ــگاه منص ــن دانش ای
ــگاه  ــد دانش ــت جدی ــعیدی سرپرس ــتمی ابوس رس
پیــام نــور در حکمــی دکتــر »احمــد اکبــری« را بــه 
عنــوان قائــم مقــام خــود در ایــن دانشــگاه منصــوب 
ــوم  و  ــر عل ــاون وزی ــم مع ــت ده ــرد. وی در دول ک
ریاســت ســازمان پژوهــش  هــای علمــی و صنعتــی 
ــات  ــه عهــده داشــت.  ایشــان عضــو هی ــران را ب ای
علمــی دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه شــهید باهنــر 
بــوده و ریاســت دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان را 

ــد  ــری متول ــر اکب ــود دارد. دکت ــوابق کاری خ در س
1330 اســت کــه دکتــری اقتصــاد کشــاورزی از 
دانشــگاه ایالتــی اورگان امریــکا در ســال 64 گرفتــه 
ــال 94  ــاه س ــری را در تیرم ــد کب ــر احم ــت. دکت اس
از ســمت ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی 
ــد  ــر محم ــود. دکت ــرده ب ــری ک ــاره گی ــران کن ای
فرهــادی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا عــزل 
ــور،  ــام ن ــگاه پی ــتی دانش ــرلک از سرپرس ــر س دکت
ــن  ــعیدی را جایگزی ــتمی ابوس ــر رس ــر علی اصغ دکت

ــرد. وی ک

کارگاه آموزشی
 نقشه راه فناوری شهر هوشمند در کرمان

دکتر اکبری قائم مقام 
دانشگاه پیام نور شد

فخــری اهلل توکلــی در شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی گفت: 
روز صنعــت ملــی فــرش ایــران در حــال حاضــر در تقویم کشــور وجــود ندارد 
و جــای آن خالــی اســت. وی بــر توســعه فرهنــگ اســتفاده از صنایــع دســتی 
در زندگــی افــراد تاکیــد کــرد و ادامــه داد: وضعیــت فــرش کرمــان در حــال 
ــت کمــا بیــرون آمــده اســت. وی خاطرنشــان  حاضــر پــس از ســالها از حال
کــرد: بایــد بتوانیــم بــا اقدامــات مــدون و برنامــه ریــزی شــده،  فــرش کرمان 
را بــه جایــگاه اصلــی آن برســانیم. رئیــس کمیســیون قالــی و صنایــع دســتی 
ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد:  ــاق بازرگان ات
بازارهــای اروپــا و آمریــکا، بازارهــای بازگشــوده ای هســتند و مــی طلبــد ورود 
جــدی تــری در زمینــه فــرش در ایــن بازارهــا داشــته باشــیم. وی گفت: ســال 
هــای اخیــر بــا اقداماتــی از جملــه راه انــدازی کتابخانــه تخصصــی فــرش و راه 

انــدازی شــبکه اطــاع رســانی قالــی در مســیر احیــای فــرش کرمــان اقــدام 
شــده اســت. اهلل توکلــی اظهــار کــرد: برگــزاری دوره هــای آموزشــی، آموزش 
فــرش بافــی در مناطــق محــروم و تشــکیل انجمن هــای محلی در شهرســتان 
هــای ســیرجان، رفســنجان، راور و جیرفــت نیــز در حــوزه نــوآوری در طراحی 
فــرش اقــدام شــده اســت. معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
کرمــان نیــز گفــت: تعــداد بافندگان شناســایی شــده و شناســنامه دار اســتان 
کرمــان در ســال 93 حــدود 45 هــزار و 216 نفــر بــوده کــه ایــن تعــداد بــه 51 
هــزار و 240 نفــر در ســال جــاری افزایــش یافتــه اســت.  مصطفــی زریســفی 
افــزود: شــمار بیمــه شــدگان فــرش بافــی در کرمــان از 26 هــزار و 150 نفــر 
بــه 1۸ هــزار نفــر کاهــش یافتــه اســت. وی عنــوان کــرد: 71 کارگاه متمرکــز 
فــرش بافــی نیــز در اســتان کرمــان وجــود دارد و تاکنــون 224 دوره آموزشــی 
رایــگان نیــز بــرای قالی بافــان برگــزار شــده اســت. وی گفــت: 12 دوره المپیاد 

کشــوری فــرش نیــز در اســتان کرمــان برگــزار شــده اســت.

روز صنعت ملی فرش ایران در تقویم رسمی لحاظ شود

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــران مربوط ــور مدی ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــر و ارزوئیــه در ســالن  پــروژه هــای کان شهرســتان هــای بافــت، راب
پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد افــزود: متاســفانه 
در مجموعــه شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه طــی چنــد ســال 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــته کار اساس گذش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح احــداث فــوالد بافــت یکــی از پــروژه 
هــای بــزرگ غیراقتصــادی بــود کــه توســط دولــت قبــل کلنــگ زنــی 
شــد یــادآور شــد: تصــور مــی کردنــد بــا اجــرای پــروژه فــوالد بافــت 
مــی تواننــد منطقــه را متحــول نماینــد امــا غافــل از ایــن کــه منقطــه 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــه خواهن ــری مواج ــف دیگ ــکات مضاع ــا مش را ب
فــوالدی کــه می توانســت در منطقــه گل گهــر شــکل گیــرد بــه بافــت 

آورده شــد در حالــی کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه ۸00 هــزار تــن فــوالد بافــت 
پــروژه غیراقتصــادی بــود کــه در دولــت گذشــته متوقــف شــد امــا بــا 
حضــور ســرمایه گــذار جدیــد در دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه تعییــن 
تکلیــف شــد و امیــد اســت در آینــده نزدیــک ایــن کار بــه ســرانجام 
برســد. رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــی چنــد ســال باالخــره 
در دولــت یازدهــم شــاهد تحــوالت خوبــی در منطقــه هســتیم گفــت: 
ــت و  ــیمی باف ــر، پتروش ــی خب ــارک مل ــزاء، پ ــگری هن ــروژه گردش پ
معــادن کرومیــت و ... از اقداماتــی اســت کــه در دولــت یازدهــم کلیــد 

خــورده و بــه طــور جــد دنبــال خواهنــد شــد. 
ــکاتی در  ــاد مش ــب ایج ــس اداری را موج ــی نح ــود بروکراس وی وج

ــت و  ــا دانس ــروژه ه ــی پ ــد اجرای رون
افــزود: بــه منظــور بررســی و پیگیری 
ــون  ــی تاکن ــطح مل ــا در س ــروژه ه پ
ــی  ــارک مل ــوص پ ــه در خص 5 جلس
خبــر در تهــران برگــزار و در ســه 
ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور بــه اســتان کرمــان ایــن 
ــه طــور جــد دنبــال شــد.  موضــوع ب
ــای  ــت ه ــه مزی ــان ب ــتاندار کرم اس
منطقــه همچــون مزیــت گردشــگری، 
دامــداری و غیــره اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن جلســات مقدماتــی اســت 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــا حض ــه ب ک
مختلــف در مســائل اقتصــادی برگــزار 
مــی شــود تــا مشــکاتی کــه در حــد 
ــت،  ــل اس ــل ح ــتان قاب ــت اس بضاع
ــاد  ــتاد اقتص ــی در س ــع و مابق مرتف

ــود. ــال ش ــور دنب ــی کش مقاومت
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
واحــد تولیــد نیمــه فعــال و راکــد در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
ــا  ــای آنه ــایی و احی ــال بازگش ــده در ح ــص داده ش ــار تخصی ــا اعتب ب
هســتیم، امــا برخــی از آنهــا امــکان بازگشــت و بــازار ندارنــد. در ایــن 
جلســه فرمانــدار رابــر بــا اشــاره بــه لیســت پــروژه هــای واحدهــای 
ــدن  ــور مع ــیر مح ــوع مس ــت: دو موض ــتان، گف ــن شهرس ــدی ای تولی
ــال  ــرق و انتق ــگاوات ب ــن 50 م ــر و تامی ــول 16 کیلومت ــه ط ــو ب درآل
ــی،  ــهرک صنعت ــداث ش ــروژه اح ــن پ ــث آب و زمی ــدن، بح گاز مع
بحــث انشــعاب آب پــروژه گردشــگری شــرکت ســپند، بحــث زمیــن 
و مجــوز حفــر چــاه پــروژه مجتمــع تاسیســات )شــن و ماســه خشــک 
شــده(، ارائــه تســهیات بــرای احــداث اســتخر سرپوشــیده و اعطــای 
ــروژه گردشــگری  ــز، بحــث زمیــن پ ــرورش ب ــرای احــداث پ مجــوز ب
ــن  ــای ای ــروژه ه ــه پ ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــمی از جمل صدرهاش

ــت. ــاخته اس ــه س ــده مواج ــکات عدی ــا مش ــتان را ب شهرس
فرمانــدار ارزوئیــه نیــز بــه پــروژه هــای کان ایــن شهرســتان همچــون 
ــاری و 4  ــک 20 هکت ــه هیدروپنی ــل گلخان ــه تکمی ــهیات ب ــه تس ارائ
واحــد گلخانــه و احــداث اســتخر سرپوشــیده، بحــث تامیــن آب پروژه 
کنســانتره و کرومیــت، بحــث واگــذاری شــرکت معــادن اســفندقه بــه 
بخــش خصوصــی، احــداث مجتمــع تجاری-تفریحــی و جایگاه ســوخت 
ــه،  ــی صورتجلس ــد ط ــرر ش ــه مق ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ای
ــگری  ــروژه گردش ــز پ ــت نی ــدار باف ــرد. فرمان ــورت پذی ــات ص اقدام
ــارک ملــی خبــر و پــروژه فــوالد بافــت را مطــرح کــرد و خواســتار  پ
ــری و  ــی صورتجلســه ای پیگی ــه ط ــد ک ــع مشــکات پیــش رو ش رف

رفــع مشــکات پــروژه هــای فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
ــت،  ــتان های باف ــد شهرس ــده درآم ــه عم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــم ب ه
رابــر و ارزوئیــه از بخــش کشــاورزی اســت در حالــی کــه بــا مشــکات 
عدیــده ای در زمینــه آب مواجــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: آب ایــن 
منطقــه بــا مشــکل مواجــه اســت و حتــی در برخــی از چاه هــا آب تــا 
35 متــر نشــت دارد، لــذا بایــد بــه ســمت مســیر تولیــدی و صنعتــی 
پیــش برویــم. علــی بختیــاری گفــت: بایــد در منطقــه بافــت، رابــر و 
ــرا دارای  ــل اج ــرح قاب ــار ط ــا چه ــه ت ــژه س ــورت وی ــه ص ــه ب ارزوئی
اقتصــاد مطلــوب طــی دوره ســه ســاله طراحــی شــود زیــرا بــا وجــود 
افــراد تحصیلکــرده در منطقــه، بیــکاری زیــاد اســت و بایــد طرح هــای 
قابــل اجــرای ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه ارائــه و تعــداد مشــغول 

بــه کار شــوند.

پروژه های بزرگ دولت یازدهم در کرمان:

طرح گردشگری هنزاء 
پارک ملی خبر

 و پتروشیمی بافت

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــران مربوط ــور مدی ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــر و ارزوئیــه در ســالن  پــروژه هــای کان شهرســتان هــای بافــت، راب
پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد افــزود: متاســفانه 
در مجموعــه شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه طــی چنــد ســال 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــته کار اساس گذش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح احــداث فــوالد بافــت یکــی از پــروژه 
هــای بــزرگ غیراقتصــادی بــود کــه توســط دولــت قبــل کلنــگ زنــی 
شــد یــادآور شــد: تصــور مــی کردنــد بــا اجــرای پــروژه فــوالد بافــت 
مــی تواننــد منطقــه را متحــول نماینــد امــا غافــل از ایــن کــه منقطــه 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــه خواهن ــری مواج ــف دیگ ــکات مضاع ــا مش را ب
فــوالدی کــه می توانســت در منطقــه گل گهــر شــکل گیــرد بــه بافــت 

آورده شــد در حالــی کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه ۸00 هــزار تــن فــوالد بافــت 
پــروژه غیراقتصــادی بــود کــه در دولــت گذشــته متوقــف شــد امــا بــا 
حضــور ســرمایه گــذار جدیــد در دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه تعییــن 
تکلیــف شــد و امیــد اســت در آینــده نزدیــک ایــن کار بــه ســرانجام 
برســد. رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــی چنــد ســال باالخــره 
در دولــت یازدهــم شــاهد تحــوالت خوبــی در منطقــه هســتیم گفــت: 
ــت و  ــیمی باف ــر، پتروش ــی خب ــارک مل ــزاء، پ ــگری هن ــروژه گردش پ
معــادن کرومیــت و ... از اقداماتــی اســت کــه در دولــت یازدهــم کلیــد 

خــورده و بــه طــور جــد دنبــال خواهنــد شــد. 
ــکاتی در  ــاد مش ــب ایج ــس اداری را موج ــی نح ــود بروکراس وی وج

ــت و  ــا دانس ــروژه ه ــی پ ــد اجرای رون
افــزود: بــه منظــور بررســی و پیگیری 
ــون  ــی تاکن ــطح مل ــا در س ــروژه ه پ
ــی  ــارک مل ــوص پ ــه در خص 5 جلس
خبــر در تهــران برگــزار و در ســه 
ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور بــه اســتان کرمــان ایــن 
ــه طــور جــد دنبــال شــد.  موضــوع ب
ــای  ــت ه ــه مزی ــان ب ــتاندار کرم اس
منطقــه همچــون مزیــت گردشــگری، 
دامــداری و غیــره اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن جلســات مقدماتــی اســت 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــا حض ــه ب ک
مختلــف در مســائل اقتصــادی برگــزار 
مــی شــود تــا مشــکاتی کــه در حــد 
ــت،  ــل اس ــل ح ــتان قاب ــت اس بضاع
ــاد  ــتاد اقتص ــی در س ــع و مابق مرتف

ــود. ــال ش ــور دنب ــی کش مقاومت
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
واحــد تولیــد نیمــه فعــال و راکــد در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
ــا  ــای آنه ــایی و احی ــال بازگش ــده در ح ــص داده ش ــار تخصی ــا اعتب ب
هســتیم، امــا برخــی از آنهــا امــکان بازگشــت و بــازار ندارنــد. در ایــن 
جلســه فرمانــدار رابــر بــا اشــاره بــه لیســت پــروژه هــای واحدهــای 
ــدن  ــور مع ــیر مح ــوع مس ــت: دو موض ــتان، گف ــن شهرس ــدی ای تولی
ــال  ــرق و انتق ــگاوات ب ــن 50 م ــر و تامی ــول 16 کیلومت ــه ط ــو ب درآل
ــی،  ــهرک صنعت ــداث ش ــروژه اح ــن پ ــث آب و زمی ــدن، بح گاز مع
بحــث انشــعاب آب پــروژه گردشــگری شــرکت ســپند، بحــث زمیــن 
و مجــوز حفــر چــاه پــروژه مجتمــع تاسیســات )شــن و ماســه خشــک 
شــده(، ارائــه تســهیات بــرای احــداث اســتخر سرپوشــیده و اعطــای 
ــروژه گردشــگری  ــز، بحــث زمیــن پ ــرورش ب ــرای احــداث پ مجــوز ب
ــن  ــای ای ــروژه ه ــه پ ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــمی از جمل صدرهاش

ــت. ــاخته اس ــه س ــده مواج ــکات عدی ــا مش ــتان را ب شهرس
فرمانــدار ارزوئیــه نیــز بــه پــروژه هــای کان ایــن شهرســتان همچــون 
ــاری و 4  ــک 20 هکت ــه هیدروپنی ــل گلخان ــه تکمی ــهیات ب ــه تس ارائ
واحــد گلخانــه و احــداث اســتخر سرپوشــیده، بحــث تامیــن آب پروژه 
کنســانتره و کرومیــت، بحــث واگــذاری شــرکت معــادن اســفندقه بــه 
بخــش خصوصــی، احــداث مجتمــع تجاری-تفریحــی و جایگاه ســوخت 
ــه،  ــی صورتجلس ــد ط ــرر ش ــه مق ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ای
ــگری  ــروژه گردش ــز پ ــت نی ــدار باف ــرد. فرمان ــورت پذی ــات ص اقدام
ــارک ملــی خبــر و پــروژه فــوالد بافــت را مطــرح کــرد و خواســتار  پ
ــری و  ــی صورتجلســه ای پیگی ــه ط ــد ک ــع مشــکات پیــش رو ش رف

رفــع مشــکات پــروژه هــای فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
ــت،  ــتان های باف ــد شهرس ــده درآم ــه عم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــم ب ه
رابــر و ارزوئیــه از بخــش کشــاورزی اســت در حالــی کــه بــا مشــکات 
عدیــده ای در زمینــه آب مواجــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: آب ایــن 
منطقــه بــا مشــکل مواجــه اســت و حتــی در برخــی از چاه هــا آب تــا 
35 متــر نشــت دارد، لــذا بایــد بــه ســمت مســیر تولیــدی و صنعتــی 
پیــش برویــم. علــی بختیــاری گفــت: بایــد در منطقــه بافــت، رابــر و 
ــرا دارای  ــل اج ــرح قاب ــار ط ــا چه ــه ت ــژه س ــورت وی ــه ص ــه ب ارزوئی
اقتصــاد مطلــوب طــی دوره ســه ســاله طراحــی شــود زیــرا بــا وجــود 
افــراد تحصیلکــرده در منطقــه، بیــکاری زیــاد اســت و بایــد طرح هــای 
قابــل اجــرای ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه ارائــه و تعــداد مشــغول 

بــه کار شــوند.

پروژه های بزرگ دولت یازدهم در کرمان:

طرح گردشگری هنزاء 
پارک ملی خبر

 و پتروشیمی بافت

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــران مربوط ــور مدی ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــر و ارزوئیــه در ســالن  پــروژه هــای کان شهرســتان هــای بافــت، راب
پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد افــزود: متاســفانه 
در مجموعــه شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه طــی چنــد ســال 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــته کار اساس گذش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح احــداث فــوالد بافــت یکــی از پــروژه 
هــای بــزرگ غیراقتصــادی بــود کــه توســط دولــت قبــل کلنــگ زنــی 
شــد یــادآور شــد: تصــور مــی کردنــد بــا اجــرای پــروژه فــوالد بافــت 
مــی تواننــد منطقــه را متحــول نماینــد امــا غافــل از ایــن کــه منقطــه 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــه خواهن ــری مواج ــف دیگ ــکات مضاع ــا مش را ب
فــوالدی کــه می توانســت در منطقــه گل گهــر شــکل گیــرد بــه بافــت 

آورده شــد در حالــی کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه ۸00 هــزار تــن فــوالد بافــت 
پــروژه غیراقتصــادی بــود کــه در دولــت گذشــته متوقــف شــد امــا بــا 
حضــور ســرمایه گــذار جدیــد در دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه تعییــن 
تکلیــف شــد و امیــد اســت در آینــده نزدیــک ایــن کار بــه ســرانجام 
برســد. رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــی چنــد ســال باالخــره 
در دولــت یازدهــم شــاهد تحــوالت خوبــی در منطقــه هســتیم گفــت: 
ــت و  ــیمی باف ــر، پتروش ــی خب ــارک مل ــزاء، پ ــگری هن ــروژه گردش پ
معــادن کرومیــت و ... از اقداماتــی اســت کــه در دولــت یازدهــم کلیــد 

خــورده و بــه طــور جــد دنبــال خواهنــد شــد. 
ــکاتی در  ــاد مش ــب ایج ــس اداری را موج ــی نح ــود بروکراس وی وج

ــت و  ــا دانس ــروژه ه ــی پ ــد اجرای رون
افــزود: بــه منظــور بررســی و پیگیری 
ــون  ــی تاکن ــطح مل ــا در س ــروژه ه پ
ــی  ــارک مل ــوص پ ــه در خص 5 جلس
خبــر در تهــران برگــزار و در ســه 
ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور بــه اســتان کرمــان ایــن 
ــه طــور جــد دنبــال شــد.  موضــوع ب
ــای  ــت ه ــه مزی ــان ب ــتاندار کرم اس
منطقــه همچــون مزیــت گردشــگری، 
دامــداری و غیــره اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن جلســات مقدماتــی اســت 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــا حض ــه ب ک
مختلــف در مســائل اقتصــادی برگــزار 
مــی شــود تــا مشــکاتی کــه در حــد 
ــت،  ــل اس ــل ح ــتان قاب ــت اس بضاع
ــاد  ــتاد اقتص ــی در س ــع و مابق مرتف

ــود. ــال ش ــور دنب ــی کش مقاومت
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
واحــد تولیــد نیمــه فعــال و راکــد در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
ــا  ــای آنه ــایی و احی ــال بازگش ــده در ح ــص داده ش ــار تخصی ــا اعتب ب
هســتیم، امــا برخــی از آنهــا امــکان بازگشــت و بــازار ندارنــد. در ایــن 
جلســه فرمانــدار رابــر بــا اشــاره بــه لیســت پــروژه هــای واحدهــای 
ــدن  ــور مع ــیر مح ــوع مس ــت: دو موض ــتان، گف ــن شهرس ــدی ای تولی
ــال  ــرق و انتق ــگاوات ب ــن 50 م ــر و تامی ــول 16 کیلومت ــه ط ــو ب درآل
ــی،  ــهرک صنعت ــداث ش ــروژه اح ــن پ ــث آب و زمی ــدن، بح گاز مع
بحــث انشــعاب آب پــروژه گردشــگری شــرکت ســپند، بحــث زمیــن 
و مجــوز حفــر چــاه پــروژه مجتمــع تاسیســات )شــن و ماســه خشــک 
شــده(، ارائــه تســهیات بــرای احــداث اســتخر سرپوشــیده و اعطــای 
ــروژه گردشــگری  ــز، بحــث زمیــن پ ــرورش ب ــرای احــداث پ مجــوز ب
ــن  ــای ای ــروژه ه ــه پ ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــمی از جمل صدرهاش

ــت. ــاخته اس ــه س ــده مواج ــکات عدی ــا مش ــتان را ب شهرس
فرمانــدار ارزوئیــه نیــز بــه پــروژه هــای کان ایــن شهرســتان همچــون 
ــاری و 4  ــک 20 هکت ــه هیدروپنی ــل گلخان ــه تکمی ــهیات ب ــه تس ارائ
واحــد گلخانــه و احــداث اســتخر سرپوشــیده، بحــث تامیــن آب پروژه 
کنســانتره و کرومیــت، بحــث واگــذاری شــرکت معــادن اســفندقه بــه 
بخــش خصوصــی، احــداث مجتمــع تجاری-تفریحــی و جایگاه ســوخت 
ــه،  ــی صورتجلس ــد ط ــرر ش ــه مق ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ای
ــگری  ــروژه گردش ــز پ ــت نی ــدار باف ــرد. فرمان ــورت پذی ــات ص اقدام
ــارک ملــی خبــر و پــروژه فــوالد بافــت را مطــرح کــرد و خواســتار  پ
ــری و  ــی صورتجلســه ای پیگی ــه ط ــد ک ــع مشــکات پیــش رو ش رف

رفــع مشــکات پــروژه هــای فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
ــت،  ــتان های باف ــد شهرس ــده درآم ــه عم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــم ب ه
رابــر و ارزوئیــه از بخــش کشــاورزی اســت در حالــی کــه بــا مشــکات 
عدیــده ای در زمینــه آب مواجــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: آب ایــن 
منطقــه بــا مشــکل مواجــه اســت و حتــی در برخــی از چاه هــا آب تــا 
35 متــر نشــت دارد، لــذا بایــد بــه ســمت مســیر تولیــدی و صنعتــی 
پیــش برویــم. علــی بختیــاری گفــت: بایــد در منطقــه بافــت، رابــر و 
ــرا دارای  ــل اج ــرح قاب ــار ط ــا چه ــه ت ــژه س ــورت وی ــه ص ــه ب ارزوئی
اقتصــاد مطلــوب طــی دوره ســه ســاله طراحــی شــود زیــرا بــا وجــود 
افــراد تحصیلکــرده در منطقــه، بیــکاری زیــاد اســت و بایــد طرح هــای 
قابــل اجــرای ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه ارائــه و تعــداد مشــغول 

بــه کار شــوند.

پروژه های بزرگ دولت یازدهم در کرمان:

طرح گردشگری هنزاء 
پارک ملی خبر

 و پتروشیمی بافت
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کارگاه آموزشی
نقشه راه فناوری شهر هوشمند

در کرمان 



ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــران مربوط ــور مدی ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــر و ارزوئیــه در ســالن  پــروژه هــای کان شهرســتان هــای بافــت، راب
پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد افــزود: متاســفانه 
در مجموعــه شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه طــی چنــد ســال 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــته کار اساس گذش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح احــداث فــوالد بافــت یکــی از پــروژه 
هــای بــزرگ غیراقتصــادی بــود کــه توســط دولــت قبــل کلنــگ زنــی 
شــد یــادآور شــد: تصــور مــی کردنــد بــا اجــرای پــروژه فــوالد بافــت 
مــی تواننــد منطقــه را متحــول نماینــد امــا غافــل از ایــن کــه منقطــه 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــه خواهن ــری مواج ــف دیگ ــکات مضاع ــا مش را ب
فــوالدی کــه می توانســت در منطقــه گل گهــر شــکل گیــرد بــه بافــت 

آورده شــد در حالــی کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه ۸00 هــزار تــن فــوالد بافــت 
پــروژه غیراقتصــادی بــود کــه در دولــت گذشــته متوقــف شــد امــا بــا 
حضــور ســرمایه گــذار جدیــد در دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه تعییــن 
تکلیــف شــد و امیــد اســت در آینــده نزدیــک ایــن کار بــه ســرانجام 
برســد. رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــی چنــد ســال باالخــره 
در دولــت یازدهــم شــاهد تحــوالت خوبــی در منطقــه هســتیم گفــت: 
ــت و  ــیمی باف ــر، پتروش ــی خب ــارک مل ــزاء، پ ــگری هن ــروژه گردش پ
معــادن کرومیــت و ... از اقداماتــی اســت کــه در دولــت یازدهــم کلیــد 

خــورده و بــه طــور جــد دنبــال خواهنــد شــد. 
ــکاتی در  ــاد مش ــب ایج ــس اداری را موج ــی نح ــود بروکراس وی وج

ــت و  ــا دانس ــروژه ه ــی پ ــد اجرای رون
افــزود: بــه منظــور بررســی و پیگیری 
ــون  ــی تاکن ــطح مل ــا در س ــروژه ه پ
ــی  ــارک مل ــوص پ ــه در خص 5 جلس
خبــر در تهــران برگــزار و در ســه 
ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور بــه اســتان کرمــان ایــن 
ــه طــور جــد دنبــال شــد.  موضــوع ب
ــای  ــت ه ــه مزی ــان ب ــتاندار کرم اس
منطقــه همچــون مزیــت گردشــگری، 
دامــداری و غیــره اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن جلســات مقدماتــی اســت 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــا حض ــه ب ک
مختلــف در مســائل اقتصــادی برگــزار 
مــی شــود تــا مشــکاتی کــه در حــد 
ــت،  ــل اس ــل ح ــتان قاب ــت اس بضاع
ــاد  ــتاد اقتص ــی در س ــع و مابق مرتف

ــود. ــال ش ــور دنب ــی کش مقاومت
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
واحــد تولیــد نیمــه فعــال و راکــد در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
ــا  ــای آنه ــایی و احی ــال بازگش ــده در ح ــص داده ش ــار تخصی ــا اعتب ب
هســتیم، امــا برخــی از آنهــا امــکان بازگشــت و بــازار ندارنــد. در ایــن 
جلســه فرمانــدار رابــر بــا اشــاره بــه لیســت پــروژه هــای واحدهــای 
ــدن  ــور مع ــیر مح ــوع مس ــت: دو موض ــتان، گف ــن شهرس ــدی ای تولی
ــال  ــرق و انتق ــگاوات ب ــن 50 م ــر و تامی ــول 16 کیلومت ــه ط ــو ب درآل
ــی،  ــهرک صنعت ــداث ش ــروژه اح ــن پ ــث آب و زمی ــدن، بح گاز مع
بحــث انشــعاب آب پــروژه گردشــگری شــرکت ســپند، بحــث زمیــن 
و مجــوز حفــر چــاه پــروژه مجتمــع تاسیســات )شــن و ماســه خشــک 
شــده(، ارائــه تســهیات بــرای احــداث اســتخر سرپوشــیده و اعطــای 
ــروژه گردشــگری  ــز، بحــث زمیــن پ ــرورش ب ــرای احــداث پ مجــوز ب
ــن  ــای ای ــروژه ه ــه پ ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــمی از جمل صدرهاش

ــت. ــاخته اس ــه س ــده مواج ــکات عدی ــا مش ــتان را ب شهرس
فرمانــدار ارزوئیــه نیــز بــه پــروژه هــای کان ایــن شهرســتان همچــون 
ــاری و 4  ــک 20 هکت ــه هیدروپنی ــل گلخان ــه تکمی ــهیات ب ــه تس ارائ
واحــد گلخانــه و احــداث اســتخر سرپوشــیده، بحــث تامیــن آب پروژه 
کنســانتره و کرومیــت، بحــث واگــذاری شــرکت معــادن اســفندقه بــه 
بخــش خصوصــی، احــداث مجتمــع تجاری-تفریحــی و جایگاه ســوخت 
ــه،  ــی صورتجلس ــد ط ــرر ش ــه مق ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ای
ــگری  ــروژه گردش ــز پ ــت نی ــدار باف ــرد. فرمان ــورت پذی ــات ص اقدام
ــارک ملــی خبــر و پــروژه فــوالد بافــت را مطــرح کــرد و خواســتار  پ
ــری و  ــه ای پیگی ــی صورتجلس ــه ط ــع مشــکات پیــش رو شــد ک رف

رفــع مشــکات پــروژه هــای فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
ــت،  ــتان های باف ــد شهرس ــده درآم ــه عم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــم ب ه
رابــر و ارزوئیــه از بخــش کشــاورزی اســت در حالــی کــه بــا مشــکات 
عدیــده ای در زمینــه آب مواجــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: آب ایــن 
منطقــه بــا مشــکل مواجــه اســت و حتــی در برخــی از چاه هــا آب تــا 
35 متــر نشــت دارد، لــذا بایــد بــه ســمت مســیر تولیــدی و صنعتــی 
پیــش برویــم. علــی بختیــاری گفــت: بایــد در منطقــه بافــت، رابــر و 
ــرا دارای  ــل اج ــرح قاب ــار ط ــا چه ــه ت ــژه س ــورت وی ــه ص ــه ب ارزوئی
اقتصــاد مطلــوب طــی دوره ســه ســاله طراحــی شــود زیــرا بــا وجــود 
افــراد تحصیلکــرده در منطقــه، بیــکاری زیــاد اســت و بایــد طرح هــای 
قابــل اجــرای ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه ارائــه و تعــداد مشــغول 

بــه کار شــوند.
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ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــران مربوط ــور مدی ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــر و ارزوئیــه در ســالن  پــروژه هــای کان شهرســتان هــای بافــت، راب
پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد افــزود: متاســفانه 
در مجموعــه شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه طــی چنــد ســال 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــته کار اساس گذش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح احــداث فــوالد بافــت یکــی از پــروژه 
هــای بــزرگ غیراقتصــادی بــود کــه توســط دولــت قبــل کلنــگ زنــی 
شــد یــادآور شــد: تصــور مــی کردنــد بــا اجــرای پــروژه فــوالد بافــت 
مــی تواننــد منطقــه را متحــول نماینــد امــا غافــل از ایــن کــه منقطــه 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــه خواهن ــری مواج ــف دیگ ــکات مضاع ــا مش را ب
فــوالدی کــه می توانســت در منطقــه گل گهــر شــکل گیــرد بــه بافــت 

آورده شــد در حالــی کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه ۸00 هــزار تــن فــوالد بافــت 
پــروژه غیراقتصــادی بــود کــه در دولــت گذشــته متوقــف شــد امــا بــا 
حضــور ســرمایه گــذار جدیــد در دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه تعییــن 
تکلیــف شــد و امیــد اســت در آینــده نزدیــک ایــن کار بــه ســرانجام 
برســد. رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــی چنــد ســال باالخــره 
در دولــت یازدهــم شــاهد تحــوالت خوبــی در منطقــه هســتیم گفــت: 
ــت و  ــیمی باف ــر، پتروش ــی خب ــارک مل ــزاء، پ ــگری هن ــروژه گردش پ
معــادن کرومیــت و ... از اقداماتــی اســت کــه در دولــت یازدهــم کلیــد 

خــورده و بــه طــور جــد دنبــال خواهنــد شــد. 
ــکاتی در  ــاد مش ــب ایج ــس اداری را موج ــی نح ــود بروکراس وی وج

ــت و  ــا دانس ــروژه ه ــی پ ــد اجرای رون
افــزود: بــه منظــور بررســی و پیگیری 
ــون  ــی تاکن ــطح مل ــا در س ــروژه ه پ
ــی  ــارک مل ــوص پ ــه در خص 5 جلس
خبــر در تهــران برگــزار و در ســه 
ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور بــه اســتان کرمــان ایــن 
ــه طــور جــد دنبــال شــد.  موضــوع ب
ــای  ــت ه ــه مزی ــان ب ــتاندار کرم اس
منطقــه همچــون مزیــت گردشــگری، 
دامــداری و غیــره اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن جلســات مقدماتــی اســت 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــا حض ــه ب ک
مختلــف در مســائل اقتصــادی برگــزار 
مــی شــود تــا مشــکاتی کــه در حــد 
ــت،  ــل اس ــل ح ــتان قاب ــت اس بضاع
ــاد  ــتاد اقتص ــی در س ــع و مابق مرتف

ــود. ــال ش ــور دنب ــی کش مقاومت
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
واحــد تولیــد نیمــه فعــال و راکــد در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
ــا  ــای آنه ــایی و احی ــال بازگش ــده در ح ــص داده ش ــار تخصی ــا اعتب ب
هســتیم، امــا برخــی از آنهــا امــکان بازگشــت و بــازار ندارنــد. در ایــن 
جلســه فرمانــدار رابــر بــا اشــاره بــه لیســت پــروژه هــای واحدهــای 
ــدن  ــور مع ــیر مح ــوع مس ــت: دو موض ــتان، گف ــن شهرس ــدی ای تولی
ــال  ــرق و انتق ــگاوات ب ــن 50 م ــر و تامی ــول 16 کیلومت ــه ط ــو ب درآل
ــی،  ــهرک صنعت ــداث ش ــروژه اح ــن پ ــث آب و زمی ــدن، بح گاز مع
بحــث انشــعاب آب پــروژه گردشــگری شــرکت ســپند، بحــث زمیــن 
و مجــوز حفــر چــاه پــروژه مجتمــع تاسیســات )شــن و ماســه خشــک 
شــده(، ارائــه تســهیات بــرای احــداث اســتخر سرپوشــیده و اعطــای 
ــروژه گردشــگری  ــز، بحــث زمیــن پ ــرورش ب ــرای احــداث پ مجــوز ب
ــن  ــای ای ــروژه ه ــه پ ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــمی از جمل صدرهاش

ــت. ــاخته اس ــه س ــده مواج ــکات عدی ــا مش ــتان را ب شهرس
فرمانــدار ارزوئیــه نیــز بــه پــروژه هــای کان ایــن شهرســتان همچــون 
ــاری و 4  ــک 20 هکت ــه هیدروپنی ــل گلخان ــه تکمی ــهیات ب ــه تس ارائ
واحــد گلخانــه و احــداث اســتخر سرپوشــیده، بحــث تامیــن آب پروژه 
کنســانتره و کرومیــت، بحــث واگــذاری شــرکت معــادن اســفندقه بــه 
بخــش خصوصــی، احــداث مجتمــع تجاری-تفریحــی و جایگاه ســوخت 
ــه،  ــی صورتجلس ــد ط ــرر ش ــه مق ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ای
ــگری  ــروژه گردش ــز پ ــت نی ــدار باف ــرد. فرمان ــورت پذی ــات ص اقدام
ــارک ملــی خبــر و پــروژه فــوالد بافــت را مطــرح کــرد و خواســتار  پ
ــری و  ــه ای پیگی ــی صورتجلس ــه ط ــع مشــکات پیــش رو شــد ک رف

رفــع مشــکات پــروژه هــای فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
ــت،  ــتان های باف ــد شهرس ــده درآم ــه عم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــم ب ه
رابــر و ارزوئیــه از بخــش کشــاورزی اســت در حالــی کــه بــا مشــکات 
عدیــده ای در زمینــه آب مواجــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: آب ایــن 
منطقــه بــا مشــکل مواجــه اســت و حتــی در برخــی از چاه هــا آب تــا 
35 متــر نشــت دارد، لــذا بایــد بــه ســمت مســیر تولیــدی و صنعتــی 
پیــش برویــم. علــی بختیــاری گفــت: بایــد در منطقــه بافــت، رابــر و 
ــرا دارای  ــل اج ــرح قاب ــار ط ــا چه ــه ت ــژه س ــورت وی ــه ص ــه ب ارزوئی
اقتصــاد مطلــوب طــی دوره ســه ســاله طراحــی شــود زیــرا بــا وجــود 
افــراد تحصیلکــرده در منطقــه، بیــکاری زیــاد اســت و بایــد طرح هــای 
قابــل اجــرای ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه ارائــه و تعــداد مشــغول 

بــه کار شــوند.
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طرح گردشگری هنزاء 
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فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــران مربوط ــور مدی ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــر و ارزوئیــه در ســالن  پــروژه هــای کان شهرســتان هــای بافــت، راب
پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد افــزود: متاســفانه 
در مجموعــه شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه طــی چنــد ســال 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــته کار اساس گذش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح احــداث فــوالد بافــت یکــی از پــروژه 
هــای بــزرگ غیراقتصــادی بــود کــه توســط دولــت قبــل کلنــگ زنــی 
شــد یــادآور شــد: تصــور مــی کردنــد بــا اجــرای پــروژه فــوالد بافــت 
مــی تواننــد منطقــه را متحــول نماینــد امــا غافــل از ایــن کــه منقطــه 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــه خواهن ــری مواج ــف دیگ ــکات مضاع ــا مش را ب
فــوالدی کــه می توانســت در منطقــه گل گهــر شــکل گیــرد بــه بافــت 

آورده شــد در حالــی کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه ۸00 هــزار تــن فــوالد بافــت 
پــروژه غیراقتصــادی بــود کــه در دولــت گذشــته متوقــف شــد امــا بــا 
حضــور ســرمایه گــذار جدیــد در دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه تعییــن 
تکلیــف شــد و امیــد اســت در آینــده نزدیــک ایــن کار بــه ســرانجام 
برســد. رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــی چنــد ســال باالخــره 
در دولــت یازدهــم شــاهد تحــوالت خوبــی در منطقــه هســتیم گفــت: 
ــت و  ــیمی باف ــر، پتروش ــی خب ــارک مل ــزاء، پ ــگری هن ــروژه گردش پ
معــادن کرومیــت و ... از اقداماتــی اســت کــه در دولــت یازدهــم کلیــد 

خــورده و بــه طــور جــد دنبــال خواهنــد شــد. 
ــکاتی در  ــاد مش ــب ایج ــس اداری را موج ــی نح ــود بروکراس وی وج

ــت و  ــا دانس ــروژه ه ــی پ ــد اجرای رون
افــزود: بــه منظــور بررســی و پیگیری 
ــون  ــی تاکن ــطح مل ــا در س ــروژه ه پ
ــی  ــارک مل ــوص پ ــه در خص 5 جلس
خبــر در تهــران برگــزار و در ســه 
ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور بــه اســتان کرمــان ایــن 
ــه طــور جــد دنبــال شــد.  موضــوع ب
ــای  ــت ه ــه مزی ــان ب ــتاندار کرم اس
منطقــه همچــون مزیــت گردشــگری، 
دامــداری و غیــره اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن جلســات مقدماتــی اســت 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــا حض ــه ب ک
مختلــف در مســائل اقتصــادی برگــزار 
مــی شــود تــا مشــکاتی کــه در حــد 
ــت،  ــل اس ــل ح ــتان قاب ــت اس بضاع
ــاد  ــتاد اقتص ــی در س ــع و مابق مرتف

ــود. ــال ش ــور دنب ــی کش مقاومت
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
واحــد تولیــد نیمــه فعــال و راکــد در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
ــا  ــای آنه ــایی و احی ــال بازگش ــده در ح ــص داده ش ــار تخصی ــا اعتب ب
هســتیم، امــا برخــی از آنهــا امــکان بازگشــت و بــازار ندارنــد. در ایــن 
جلســه فرمانــدار رابــر بــا اشــاره بــه لیســت پــروژه هــای واحدهــای 
ــدن  ــور مع ــیر مح ــوع مس ــت: دو موض ــتان، گف ــن شهرس ــدی ای تولی
ــال  ــرق و انتق ــگاوات ب ــن 50 م ــر و تامی ــول 16 کیلومت ــه ط ــو ب درآل
ــی،  ــهرک صنعت ــداث ش ــروژه اح ــن پ ــث آب و زمی ــدن، بح گاز مع
بحــث انشــعاب آب پــروژه گردشــگری شــرکت ســپند، بحــث زمیــن 
و مجــوز حفــر چــاه پــروژه مجتمــع تاسیســات )شــن و ماســه خشــک 
شــده(، ارائــه تســهیات بــرای احــداث اســتخر سرپوشــیده و اعطــای 
ــروژه گردشــگری  ــز، بحــث زمیــن پ ــرورش ب ــرای احــداث پ مجــوز ب
ــن  ــای ای ــروژه ه ــه پ ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــمی از جمل صدرهاش

ــت. ــاخته اس ــه س ــده مواج ــکات عدی ــا مش ــتان را ب شهرس
فرمانــدار ارزوئیــه نیــز بــه پــروژه هــای کان ایــن شهرســتان همچــون 
ــاری و 4  ــک 20 هکت ــه هیدروپنی ــل گلخان ــه تکمی ــهیات ب ــه تس ارائ
واحــد گلخانــه و احــداث اســتخر سرپوشــیده، بحــث تامیــن آب پروژه 
کنســانتره و کرومیــت، بحــث واگــذاری شــرکت معــادن اســفندقه بــه 
بخــش خصوصــی، احــداث مجتمــع تجاری-تفریحــی و جایگاه ســوخت 
ــه،  ــی صورتجلس ــد ط ــرر ش ــه مق ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ای
ــگری  ــروژه گردش ــز پ ــت نی ــدار باف ــرد. فرمان ــورت پذی ــات ص اقدام
ــارک ملــی خبــر و پــروژه فــوالد بافــت را مطــرح کــرد و خواســتار  پ
ــری و  ــه ای پیگی ــی صورتجلس ــه ط ــع مشــکات پیــش رو شــد ک رف

رفــع مشــکات پــروژه هــای فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
ــت،  ــتان های باف ــد شهرس ــده درآم ــه عم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــم ب ه
رابــر و ارزوئیــه از بخــش کشــاورزی اســت در حالــی کــه بــا مشــکات 
عدیــده ای در زمینــه آب مواجــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: آب ایــن 
منطقــه بــا مشــکل مواجــه اســت و حتــی در برخــی از چاه هــا آب تــا 
35 متــر نشــت دارد، لــذا بایــد بــه ســمت مســیر تولیــدی و صنعتــی 
پیــش برویــم. علــی بختیــاری گفــت: بایــد در منطقــه بافــت، رابــر و 
ــرا دارای  ــل اج ــرح قاب ــار ط ــا چه ــه ت ــژه س ــورت وی ــه ص ــه ب ارزوئی
اقتصــاد مطلــوب طــی دوره ســه ســاله طراحــی شــود زیــرا بــا وجــود 
افــراد تحصیلکــرده در منطقــه، بیــکاری زیــاد اســت و بایــد طرح هــای 
قابــل اجــرای ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه ارائــه و تعــداد مشــغول 

بــه کار شــوند.

پروژه های بزرگ دولت یازدهم در کرمان:

طرح گردشگری هنزاء 
پارک ملی خبر

 و پتروشیمی بافت

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــه س ــینی در جلس ــا رزم حس ــدس علیرض مهن
ــی  ــون بررس ــه پیرام ــران مربوط ــور مدی ــا حض ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
ــر و ارزوئیــه در ســالن  پــروژه هــای کان شهرســتان هــای بافــت، راب
پیامبــر اعظــم)ص( اســتانداری کرمــان برگــزار شــد افــزود: متاســفانه 
در مجموعــه شهرســتان هــای بافــت، رابــر و ارزوئیــه طــی چنــد ســال 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــته کار اساس گذش
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه طــرح احــداث فــوالد بافــت یکــی از پــروژه 
هــای بــزرگ غیراقتصــادی بــود کــه توســط دولــت قبــل کلنــگ زنــی 
شــد یــادآور شــد: تصــور مــی کردنــد بــا اجــرای پــروژه فــوالد بافــت 
مــی تواننــد منطقــه را متحــول نماینــد امــا غافــل از ایــن کــه منقطــه 
ــره  ــرد و زنجی ــد ک ــه خواهن ــری مواج ــف دیگ ــکات مضاع ــا مش را ب
فــوالدی کــه می توانســت در منطقــه گل گهــر شــکل گیــرد بــه بافــت 

آورده شــد در حالــی کــه صرفــه اقتصــادی نــدارد.
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: پــروژه ۸00 هــزار تــن فــوالد بافــت 
پــروژه غیراقتصــادی بــود کــه در دولــت گذشــته متوقــف شــد امــا بــا 
حضــور ســرمایه گــذار جدیــد در دولــت یازدهــم، ایــن پــروژه تعییــن 
تکلیــف شــد و امیــد اســت در آینــده نزدیــک ایــن کار بــه ســرانجام 
برســد. رزم حســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه طــی چنــد ســال باالخــره 
در دولــت یازدهــم شــاهد تحــوالت خوبــی در منطقــه هســتیم گفــت: 
ــت و  ــیمی باف ــر، پتروش ــی خب ــارک مل ــزاء، پ ــگری هن ــروژه گردش پ
معــادن کرومیــت و ... از اقداماتــی اســت کــه در دولــت یازدهــم کلیــد 

خــورده و بــه طــور جــد دنبــال خواهنــد شــد. 
ــکاتی در  ــاد مش ــب ایج ــس اداری را موج ــی نح ــود بروکراس وی وج

ــت و  ــا دانس ــروژه ه ــی پ ــد اجرای رون
افــزود: بــه منظــور بررســی و پیگیری 
ــون  ــی تاکن ــطح مل ــا در س ــروژه ه پ
ــی  ــارک مل ــوص پ ــه در خص 5 جلس
خبــر در تهــران برگــزار و در ســه 
ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور بــه اســتان کرمــان ایــن 
ــه طــور جــد دنبــال شــد.  موضــوع ب
ــای  ــت ه ــه مزی ــان ب ــتاندار کرم اس
منطقــه همچــون مزیــت گردشــگری، 
دامــداری و غیــره اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن جلســات مقدماتــی اســت 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــا حض ــه ب ک
مختلــف در مســائل اقتصــادی برگــزار 
مــی شــود تــا مشــکاتی کــه در حــد 
ــت،  ــل اس ــل ح ــتان قاب ــت اس بضاع
ــاد  ــتاد اقتص ــی در س ــع و مابق مرتف

ــود. ــال ش ــور دنب ــی کش مقاومت
ــزار و 500  ــک ه ــر ی ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــینی خاطرنش رزم حس
واحــد تولیــد نیمــه فعــال و راکــد در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه 
ــا  ــای آنه ــایی و احی ــال بازگش ــده در ح ــص داده ش ــار تخصی ــا اعتب ب
هســتیم، امــا برخــی از آنهــا امــکان بازگشــت و بــازار ندارنــد. در ایــن 
جلســه فرمانــدار رابــر بــا اشــاره بــه لیســت پــروژه هــای واحدهــای 
ــدن  ــور مع ــیر مح ــوع مس ــت: دو موض ــتان، گف ــن شهرس ــدی ای تولی
ــال  ــرق و انتق ــگاوات ب ــن 50 م ــر و تامی ــول 16 کیلومت ــه ط ــو ب درآل
ــی،  ــهرک صنعت ــداث ش ــروژه اح ــن پ ــث آب و زمی ــدن، بح گاز مع
بحــث انشــعاب آب پــروژه گردشــگری شــرکت ســپند، بحــث زمیــن 
و مجــوز حفــر چــاه پــروژه مجتمــع تاسیســات )شــن و ماســه خشــک 
شــده(، ارائــه تســهیات بــرای احــداث اســتخر سرپوشــیده و اعطــای 
ــروژه گردشــگری  ــز، بحــث زمیــن پ ــرورش ب ــرای احــداث پ مجــوز ب
ــن  ــای ای ــروژه ه ــه پ ــت ک ــکاتی اس ــه مش ــمی از جمل صدرهاش

ــت. ــاخته اس ــه س ــده مواج ــکات عدی ــا مش ــتان را ب شهرس
فرمانــدار ارزوئیــه نیــز بــه پــروژه هــای کان ایــن شهرســتان همچــون 
ــاری و 4  ــک 20 هکت ــه هیدروپنی ــل گلخان ــه تکمی ــهیات ب ــه تس ارائ
واحــد گلخانــه و احــداث اســتخر سرپوشــیده، بحــث تامیــن آب پروژه 
کنســانتره و کرومیــت، بحــث واگــذاری شــرکت معــادن اســفندقه بــه 
بخــش خصوصــی، احــداث مجتمــع تجاری-تفریحــی و جایگاه ســوخت 
ــه،  ــی صورتجلس ــد ط ــرر ش ــه مق ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــن شهرس ای
ــگری  ــروژه گردش ــز پ ــت نی ــدار باف ــرد. فرمان ــورت پذی ــات ص اقدام
ــارک ملــی خبــر و پــروژه فــوالد بافــت را مطــرح کــرد و خواســتار  پ
ــری و  ــه ای پیگی ــی صورتجلس ــه ط ــع مشــکات پیــش رو شــد ک رف

رفــع مشــکات پــروژه هــای فــوق در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی ــت، راب ــردم باف ــده م نماین
ــت،  ــتان های باف ــد شهرس ــده درآم ــه عم ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــم ب ه
رابــر و ارزوئیــه از بخــش کشــاورزی اســت در حالــی کــه بــا مشــکات 
عدیــده ای در زمینــه آب مواجــه هســتند، خاطرنشــان کــرد: آب ایــن 
منطقــه بــا مشــکل مواجــه اســت و حتــی در برخــی از چاه هــا آب تــا 
35 متــر نشــت دارد، لــذا بایــد بــه ســمت مســیر تولیــدی و صنعتــی 
پیــش برویــم. علــی بختیــاری گفــت: بایــد در منطقــه بافــت، رابــر و 
ــرا دارای  ــل اج ــرح قاب ــار ط ــا چه ــه ت ــژه س ــورت وی ــه ص ــه ب ارزوئی
اقتصــاد مطلــوب طــی دوره ســه ســاله طراحــی شــود زیــرا بــا وجــود 
افــراد تحصیلکــرده در منطقــه، بیــکاری زیــاد اســت و بایــد طرح هــای 
قابــل اجــرای ســرمایه گذاری در ایــن منطقــه ارائــه و تعــداد مشــغول 

بــه کار شــوند.

پروژه های بزرگ دولت یازدهم در کرمان:

طرح گردشگری هنزاء 
پارک ملی خبر

 و پتروشیمی بافت
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»طرح گردشگری هنزا«
»پارک ملی خبر«
»پتروشیمی بافت«
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ــده  ــه پرن ــت: دو قطع ــگان گف ــت ری ــط زیس ــس اداره محی ریی
شــکاری ســارگپه طــی روزهــای گذشــته از دســت شــکارچیان در 
منطقــه گــز بهمــن شهرســتان ریــگان کشــف و پــس از چنــد روز 

ــد.  ــده ش ــت برگردان ــوش طبیع ــه آغ ــودی ب ــار و بهب تیم
وی گفــت: پرنــده شــکاری ســارگپه از نــوع نــادر و حمایــت شــده 
محیــط زیســت اســت تصریــح کــرد: جریمــه افــرادی کــه قصــد 
ــن  ــال تعیی ــون ری ــند دو میلی ــته باش ــده را داش ــن پرن ــکار ای ش
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــت. رئی ــده اس ش
ــان  ــا درخت ــی ب ــی جنگل ــده در نواح ــن پرن ــه داد: ای ــگان ادام ری
ــره  ــتر روی صخ ــد و بیش ــی کن ــی م ــتزارها زندگ ــده و کش پراکن
ــازد.   ــی س ــیانه م ــوار آش ــی ناهم ــان و اراض ــاحلی، درخت ــای س ه
ــا رنــگ متنــوع  ســعادت نــژاد افــزود: پرنــده شــکاری ســارگپه ب
ــت  ــط زیس ــار محی ــش از 120 همی ــول دارد. بی ــر ط ــانتی مت 50 س
ــتان  ــن شهرس ــت ای ــط زیس ــا اداره محی ــگان ب ــتان ری در شهرس
ــای  ــتگاه ه ــی از زیس ــگان یک ــتان ری ــد. شهرس ــکاری دارن هم
ــتان  ــن اس ــز ای ــا مرک ــت و ت ــان اس ــتان کرم ــرق اس ــوری ش جان

ــه دارد. ــر فاصل 2۸5کیلومت

مهنــدس حســین آخونــدی رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان رفســنجان گفــت:  ایــن پرنــدگان کمیــاب طــی دو روز 
ــط  ــوران محی ــی و مأم ــروی انتظام ــل نی ــک عوام ــا کم ــته ب گذش
زیســت در یکــی از دامــداری هــای حومــه شــهر رفســنجان کشــف 

شــد. 
ــاب در  ــدگان کمی ــف پرن ــده کش ــه پرون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــال  ــتری ارس ــه دادگس ــکیل و ب ــم تش ــک مته ــا ی ــنجان ب رفس
شــد اظهــار کــرد: صاحــب دامــداری نیــز بــه جــرم نگهــداری ایــن 
پرنــدگان بــه پرداخــت 12 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم 
ــه ایــن کــه قرقــاول وحشــی کشــف  ــا اشــاره ب ــدی ب شــد. آخون
شــده هــم اکنــون بــه دلیــل نبــود زیســتگاه ایــن پرنــده منطقــه 
ــداری  ــتان نگه ــن شهرس ــت ای ــط زیس ــنجان در اداره محی رفس
مــی شــود افــزود: ســایر پرنــدگان کشــف شــده نیــز بــه دامــان 
ــات  ــورد حیوان ــرد: 24 م ــان ک ــتند. وی خاطرنش ــت برگش طبیع
حیــات وحــش و محیــط زیســت رفســنجان شــامل کبــک وحشــی، 
الک پشــت، ســارگپه، و قرقــاول وحشــی از ابتــدای ســال جــاری 

ــت. ــده اس ــط ش ــف و ضب ــتان کش ــن شهرس ــون در ای تاکن

ــه 20  ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای محم
ــع  ــی صنای ــاه روز جهان ــرداد م خ
ــرح  ــری ط ــت: پیگی ــتی گف دس
ــتای  ــتی در روس دهکده صنایع دس
دارســتان شهرســتان ســیرجان  
ــاد  ــازمان، ایج ــن س ــر داد و ای خب
ــتی  ــع دس ــه صنای ــوزه و بازارچ م
بــا محوریــت گلیــم شــیرکی پیــچ 
ــن  ــی ای ــت جهان ــتای ثب در راس
ــت  ــمند در دس ــم ارزش ــوع گلی ن
ــمی  ــام رس ــرا دارد. وی از اع اج
ــچ  ــیرکی پی ــم ش ــی گلی ــت مل ثب
در روز جهانــی صنایــع دســتی 
خبــر داد و گفــت: پرونــده جهانــی شــدن گلیــم شــیرکی پیــچ نیــز بــرای 
ــی از  ــال 2017 یک ــم در س ــده و امیدواری ــاده ش ــکو آم ــه یونس ــال ب ارس
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــد. مدی ــکو باش ــوح یونس ــت ل ــای دریاف نامزده
ــچ  ــاب شــیرکی پی ــه تالیــف کت ــان ب ــگری کرم ــع دســتی و گردش صنای
ــاب  ــن کت ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــاتید کرمان ــی از اس ــط یک توس

ــت.  ــاپ اس ــاده چ ــده و آم ــته ش نوش
ــتان در  ــن اس ــتی ای ــع دس ــه صنای ــی و عرض ــه معرف ــاره ب ــا اش وی ب
نمایشــگاه قــرآن کریــم افــزود: بــا توجــه بــه همزمانــی آغــاز مــاه مبارک 

رمضــان و روز جهانــی 
صنایــع دســتی، انواع 
صنایــع  مختلــف 
دســتی در نمایشــگاه 
بــه  کریــم  قــرآن 
نمایــش در مــی آیــد. 
از  بازدیــد  وفایــی 
ــع  ــای صنای کارگاه ه
ــا  ــدار ب ــتی و دی دس
پیشکســوتان صنایــع 

ــع دســتی دانســت و  ــی صنای ــه برنامــه هــای روز جهان دســتی را از جمل
بیــان کــرد: در شهرســتانهای دیگــر اســتان همچــون زرنــد نیــز برنامــه 
ای تحــت عنــوان صنایــع دســتی از دیــروز تــا امــروز از ســوی هنرمنــدان 
و صنعتگــران زرنــدی در محــل مجموعــه دیلمقانــی برگــزار خواهــد شــد. 
ــه هــای  ــل از خطب ــرای ســخنرانی قب ــرد: هماهنگــی الزم ب وی اظهــار ک
ــی و  ــاد مقاومت ــتی در اقتص ــع دس ــش صنای ــرد نق ــا رویک ــه ب ــاز جمع نم
ضــرورت حمایــت دســتگاههای مختلــف از ایــن حــوزه از دیگــر برنامــه 
هــای مــورد نظــر شهرســتانهای اســتان مــی باشــد، انجــام مــی پذیــرد. 
وی خاطرنشــان کــرد: آمــوزش رایــگان صنایــع دســتی بــه عاقمنــدان و 
نمایشــگاه صنایــع دســتی در شهرســتان بــم نیــز انجــام خواهــد گرفــت.

کشف پنج قطعه پرنده کمیاب در رفسنجانرها سازی دو قطعه پرنده سارگپه در ریگان

پیگیری تاسیس دهکده
 صنایع دستی سیرجان
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ــده  ــه پرن ــت: دو قطع ــگان گف ــت ری ــط زیس ــس اداره محی ریی
شــکاری ســارگپه طــی روزهــای گذشــته از دســت شــکارچیان در 
منطقــه گــز بهمــن شهرســتان ریــگان کشــف و پــس از چنــد روز 

ــد.  ــده ش ــت برگردان ــوش طبیع ــه آغ ــودی ب ــار و بهب تیم
وی گفــت: پرنــده شــکاری ســارگپه از نــوع نــادر و حمایــت شــده 
محیــط زیســت اســت تصریــح کــرد: جریمــه افــرادی کــه قصــد 
ــن  ــال تعیی ــون ری ــند دو میلی ــته باش ــده را داش ــن پرن ــکار ای ش
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــت. رئی ــده اس ش
ــان  ــا درخت ــی ب ــی جنگل ــده در نواح ــن پرن ــه داد: ای ــگان ادام ری
ــره  ــتر روی صخ ــد و بیش ــی کن ــی م ــتزارها زندگ ــده و کش پراکن
ــازد.   ــی س ــیانه م ــوار آش ــی ناهم ــان و اراض ــاحلی، درخت ــای س ه
ــا رنــگ متنــوع  ســعادت نــژاد افــزود: پرنــده شــکاری ســارگپه ب
ــت  ــط زیس ــار محی ــش از 120 همی ــول دارد. بی ــر ط ــانتی مت 50 س
ــتان  ــن شهرس ــت ای ــط زیس ــا اداره محی ــگان ب ــتان ری در شهرس
ــای  ــتگاه ه ــی از زیس ــگان یک ــتان ری ــد. شهرس ــکاری دارن هم
ــتان  ــن اس ــز ای ــا مرک ــت و ت ــان اس ــتان کرم ــرق اس ــوری ش جان

ــه دارد. ــر فاصل 2۸5کیلومت

مهنــدس حســین آخونــدی رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان رفســنجان گفــت:  ایــن پرنــدگان کمیــاب طــی دو روز 
ــط  ــوران محی ــی و مأم ــروی انتظام ــل نی ــک عوام ــا کم ــته ب گذش
زیســت در یکــی از دامــداری هــای حومــه شــهر رفســنجان کشــف 

شــد. 
ــاب در  ــدگان کمی ــف پرن ــده کش ــه پرون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــال  ــتری ارس ــه دادگس ــکیل و ب ــم تش ــک مته ــا ی ــنجان ب رفس
شــد اظهــار کــرد: صاحــب دامــداری نیــز بــه جــرم نگهــداری ایــن 
پرنــدگان بــه پرداخــت 12 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم 
ــه ایــن کــه قرقــاول وحشــی کشــف  ــا اشــاره ب ــدی ب شــد. آخون
شــده هــم اکنــون بــه دلیــل نبــود زیســتگاه ایــن پرنــده منطقــه 
ــداری  ــتان نگه ــن شهرس ــت ای ــط زیس ــنجان در اداره محی رفس
مــی شــود افــزود: ســایر پرنــدگان کشــف شــده نیــز بــه دامــان 
ــات  ــورد حیوان ــرد: 24 م ــان ک ــتند. وی خاطرنش ــت برگش طبیع
حیــات وحــش و محیــط زیســت رفســنجان شــامل کبــک وحشــی، 
الک پشــت، ســارگپه، و قرقــاول وحشــی از ابتــدای ســال جــاری 

ــت. ــده اس ــط ش ــف و ضب ــتان کش ــن شهرس ــون در ای تاکن

ــه 20  ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای محم
ــع  ــی صنای ــاه روز جهان ــرداد م خ
ــرح  ــری ط ــت: پیگی ــتی گف دس
ــتای  ــتی در روس دهکده صنایع دس
دارســتان شهرســتان ســیرجان  
ــاد  ــازمان، ایج ــن س ــر داد و ای خب
ــتی  ــع دس ــه صنای ــوزه و بازارچ م
بــا محوریــت گلیــم شــیرکی پیــچ 
ــن  ــی ای ــت جهان ــتای ثب در راس
ــت  ــمند در دس ــم ارزش ــوع گلی ن
ــمی  ــام رس ــرا دارد. وی از اع اج
ــچ  ــیرکی پی ــم ش ــی گلی ــت مل ثب
در روز جهانــی صنایــع دســتی 
خبــر داد و گفــت: پرونــده جهانــی شــدن گلیــم شــیرکی پیــچ نیــز بــرای 
ــی از  ــال 2017 یک ــم در س ــده و امیدواری ــاده ش ــکو آم ــه یونس ــال ب ارس
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــد. مدی ــکو باش ــوح یونس ــت ل ــای دریاف نامزده
ــچ  ــاب شــیرکی پی ــه تالیــف کت ــان ب ــگری کرم ــع دســتی و گردش صنای
ــاب  ــن کت ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــاتید کرمان ــی از اس ــط یک توس

ــت.  ــاپ اس ــاده چ ــده و آم ــته ش نوش
ــتان در  ــن اس ــتی ای ــع دس ــه صنای ــی و عرض ــه معرف ــاره ب ــا اش وی ب
نمایشــگاه قــرآن کریــم افــزود: بــا توجــه بــه همزمانــی آغــاز مــاه مبارک 

رمضــان و روز جهانــی 
صنایــع دســتی، انواع 
صنایــع  مختلــف 
دســتی در نمایشــگاه 
بــه  کریــم  قــرآن 
نمایــش در مــی آیــد. 
از  بازدیــد  وفایــی 
ــع  ــای صنای کارگاه ه
ــا  ــدار ب ــتی و دی دس
پیشکســوتان صنایــع 

ــع دســتی دانســت و  ــی صنای ــه برنامــه هــای روز جهان دســتی را از جمل
بیــان کــرد: در شهرســتانهای دیگــر اســتان همچــون زرنــد نیــز برنامــه 
ای تحــت عنــوان صنایــع دســتی از دیــروز تــا امــروز از ســوی هنرمنــدان 
و صنعتگــران زرنــدی در محــل مجموعــه دیلمقانــی برگــزار خواهــد شــد. 
ــه هــای  ــل از خطب ــرای ســخنرانی قب ــرد: هماهنگــی الزم ب وی اظهــار ک
ــی و  ــاد مقاومت ــتی در اقتص ــع دس ــش صنای ــرد نق ــا رویک ــه ب ــاز جمع نم
ضــرورت حمایــت دســتگاههای مختلــف از ایــن حــوزه از دیگــر برنامــه 
هــای مــورد نظــر شهرســتانهای اســتان مــی باشــد، انجــام مــی پذیــرد. 
وی خاطرنشــان کــرد: آمــوزش رایــگان صنایــع دســتی بــه عاقمنــدان و 
نمایشــگاه صنایــع دســتی در شهرســتان بــم نیــز انجــام خواهــد گرفــت.

کشف پنج قطعه پرنده کمیاب در رفسنجانرها سازی دو قطعه پرنده سارگپه در ریگان

پیگیری تاسیس دهکده
 صنایع دستی سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــده  ــه پرن ــت: دو قطع ــگان گف ــت ری ــط زیس ــس اداره محی ریی
شــکاری ســارگپه طــی روزهــای گذشــته از دســت شــکارچیان در 
منطقــه گــز بهمــن شهرســتان ریــگان کشــف و پــس از چنــد روز 

ــد.  ــده ش ــت برگردان ــوش طبیع ــه آغ ــودی ب ــار و بهب تیم
وی گفــت: پرنــده شــکاری ســارگپه از نــوع نــادر و حمایــت شــده 
محیــط زیســت اســت تصریــح کــرد: جریمــه افــرادی کــه قصــد 
ــن  ــال تعیی ــون ری ــند دو میلی ــته باش ــده را داش ــن پرن ــکار ای ش
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــت. رئی ــده اس ش
ــان  ــا درخت ــی ب ــی جنگل ــده در نواح ــن پرن ــه داد: ای ــگان ادام ری
ــره  ــتر روی صخ ــد و بیش ــی کن ــی م ــتزارها زندگ ــده و کش پراکن
ــازد.   ــی س ــیانه م ــوار آش ــی ناهم ــان و اراض ــاحلی، درخت ــای س ه
ــا رنــگ متنــوع  ســعادت نــژاد افــزود: پرنــده شــکاری ســارگپه ب
ــت  ــط زیس ــار محی ــش از 120 همی ــول دارد. بی ــر ط ــانتی مت 50 س
ــتان  ــن شهرس ــت ای ــط زیس ــا اداره محی ــگان ب ــتان ری در شهرس
ــای  ــتگاه ه ــی از زیس ــگان یک ــتان ری ــد. شهرس ــکاری دارن هم
ــتان  ــن اس ــز ای ــا مرک ــت و ت ــان اس ــتان کرم ــرق اس ــوری ش جان

ــه دارد. ــر فاصل 2۸5کیلومت

مهنــدس حســین آخونــدی رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان رفســنجان گفــت:  ایــن پرنــدگان کمیــاب طــی دو روز 
ــط  ــوران محی ــی و مأم ــروی انتظام ــل نی ــک عوام ــا کم ــته ب گذش
زیســت در یکــی از دامــداری هــای حومــه شــهر رفســنجان کشــف 

شــد. 
ــاب در  ــدگان کمی ــف پرن ــده کش ــه پرون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــال  ــتری ارس ــه دادگس ــکیل و ب ــم تش ــک مته ــا ی ــنجان ب رفس
شــد اظهــار کــرد: صاحــب دامــداری نیــز بــه جــرم نگهــداری ایــن 
پرنــدگان بــه پرداخــت 12 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم 
ــه ایــن کــه قرقــاول وحشــی کشــف  ــا اشــاره ب ــدی ب شــد. آخون
شــده هــم اکنــون بــه دلیــل نبــود زیســتگاه ایــن پرنــده منطقــه 
ــداری  ــتان نگه ــن شهرس ــت ای ــط زیس ــنجان در اداره محی رفس
مــی شــود افــزود: ســایر پرنــدگان کشــف شــده نیــز بــه دامــان 
ــات  ــورد حیوان ــرد: 24 م ــان ک ــتند. وی خاطرنش ــت برگش طبیع
حیــات وحــش و محیــط زیســت رفســنجان شــامل کبــک وحشــی، 
الک پشــت، ســارگپه، و قرقــاول وحشــی از ابتــدای ســال جــاری 

ــت. ــده اس ــط ش ــف و ضب ــتان کش ــن شهرس ــون در ای تاکن

ــه 20  ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای محم
ــع  ــی صنای ــاه روز جهان ــرداد م خ
ــرح  ــری ط ــت: پیگی ــتی گف دس
ــتای  ــتی در روس دهکده صنایع دس
دارســتان شهرســتان ســیرجان  
ــاد  ــازمان، ایج ــن س ــر داد و ای خب
ــتی  ــع دس ــه صنای ــوزه و بازارچ م
بــا محوریــت گلیــم شــیرکی پیــچ 
ــن  ــی ای ــت جهان ــتای ثب در راس
ــت  ــمند در دس ــم ارزش ــوع گلی ن
ــمی  ــام رس ــرا دارد. وی از اع اج
ــچ  ــیرکی پی ــم ش ــی گلی ــت مل ثب
در روز جهانــی صنایــع دســتی 
خبــر داد و گفــت: پرونــده جهانــی شــدن گلیــم شــیرکی پیــچ نیــز بــرای 
ــی از  ــال 2017 یک ــم در س ــده و امیدواری ــاده ش ــکو آم ــه یونس ــال ب ارس
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــد. مدی ــکو باش ــوح یونس ــت ل ــای دریاف نامزده
ــچ  ــاب شــیرکی پی ــه تالیــف کت ــان ب ــگری کرم ــع دســتی و گردش صنای
ــاب  ــن کت ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــاتید کرمان ــی از اس ــط یک توس

ــت.  ــاپ اس ــاده چ ــده و آم ــته ش نوش
ــتان در  ــن اس ــتی ای ــع دس ــه صنای ــی و عرض ــه معرف ــاره ب ــا اش وی ب
نمایشــگاه قــرآن کریــم افــزود: بــا توجــه بــه همزمانــی آغــاز مــاه مبارک 

رمضــان و روز جهانــی 
صنایــع دســتی، انواع 
صنایــع  مختلــف 
دســتی در نمایشــگاه 
بــه  کریــم  قــرآن 
نمایــش در مــی آیــد. 
از  بازدیــد  وفایــی 
ــع  ــای صنای کارگاه ه
ــا  ــدار ب ــتی و دی دس
پیشکســوتان صنایــع 

ــع دســتی دانســت و  ــی صنای ــه برنامــه هــای روز جهان دســتی را از جمل
بیــان کــرد: در شهرســتانهای دیگــر اســتان همچــون زرنــد نیــز برنامــه 
ای تحــت عنــوان صنایــع دســتی از دیــروز تــا امــروز از ســوی هنرمنــدان 
و صنعتگــران زرنــدی در محــل مجموعــه دیلمقانــی برگــزار خواهــد شــد. 
ــه هــای  ــل از خطب ــرای ســخنرانی قب ــرد: هماهنگــی الزم ب وی اظهــار ک
ــی و  ــاد مقاومت ــتی در اقتص ــع دس ــش صنای ــرد نق ــا رویک ــه ب ــاز جمع نم
ضــرورت حمایــت دســتگاههای مختلــف از ایــن حــوزه از دیگــر برنامــه 
هــای مــورد نظــر شهرســتانهای اســتان مــی باشــد، انجــام مــی پذیــرد. 
وی خاطرنشــان کــرد: آمــوزش رایــگان صنایــع دســتی بــه عاقمنــدان و 
نمایشــگاه صنایــع دســتی در شهرســتان بــم نیــز انجــام خواهــد گرفــت.
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 

ــت. اس

مدیــر پژوهــش ســرای امــام محمــد باقــر 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره از مهــر 
ــت:  ــود گف ــده ب ــاز ش ــته آغ ــال گذش س

نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
ــود  ــی ش ــزار م ــامی برگ ــورهای اس کش
ــانی از  ــس خراس ــی و پردی ــر خالق کوث
ــطه  ــگان دوره اول متوس ــتان فرزان دبیرس
و محمــد یعقوبــی، علــی اســماعیلی 
ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
ــث  ــت در مبح ــه فعالی ــا ارائ ــتند ب توانس
ــود  ــوری را از آن خ ــر کش ــه برت ــور رتب ن
ــم  ــزار فیل ــرد: 10 ه ــان ک ــد. وی بی کنن
ــر  ــی از سراس ــه علم ــر پای ــه ای ب صدثانی
ــنواره  ــن جش ــه ای ــه دبیرخان ــور ب کش
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 

ــت. اس

مدیــر پژوهــش ســرای امــام محمــد باقــر 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره از مهــر 
ــت:  ــود گف ــده ب ــاز ش ــته آغ ــال گذش س

نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
ــود  ــی ش ــزار م ــامی برگ ــورهای اس کش
ــانی از  ــس خراس ــی و پردی ــر خالق کوث
ــطه  ــگان دوره اول متوس ــتان فرزان دبیرس
و محمــد یعقوبــی، علــی اســماعیلی 
ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
ــث  ــت در مبح ــه فعالی ــا ارائ ــتند ب توانس
ــود  ــوری را از آن خ ــر کش ــه برت ــور رتب ن
ــم  ــزار فیل ــرد: 10 ه ــان ک ــد. وی بی کنن
ــر  ــی از سراس ــه علم ــر پای ــه ای ب صدثانی
ــنواره  ــن جش ــه ای ــه دبیرخان ــور ب کش
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 

ــت. اس

مدیــر پژوهــش ســرای امــام محمــد باقــر 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره از مهــر 
ــت:  ــود گف ــده ب ــاز ش ــته آغ ــال گذش س

نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
ــود  ــی ش ــزار م ــامی برگ ــورهای اس کش
ــانی از  ــس خراس ــی و پردی ــر خالق کوث
ــطه  ــگان دوره اول متوس ــتان فرزان دبیرس
و محمــد یعقوبــی، علــی اســماعیلی 
ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
ــث  ــت در مبح ــه فعالی ــا ارائ ــتند ب توانس
ــود  ــوری را از آن خ ــر کش ــه برت ــور رتب ن
ــم  ــزار فیل ــرد: 10 ه ــان ک ــد. وی بی کنن
ــر  ــی از سراس ــه علم ــر پای ــه ای ب صدثانی
ــنواره  ــن جش ــه ای ــه دبیرخان ــور ب کش
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 

ــت. اس

مدیــر پژوهــش ســرای امــام محمــد باقــر 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره از مهــر 
ــت:  ــود گف ــده ب ــاز ش ــته آغ ــال گذش س

نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
ــود  ــی ش ــزار م ــامی برگ ــورهای اس کش
ــانی از  ــس خراس ــی و پردی ــر خالق کوث
ــطه  ــگان دوره اول متوس ــتان فرزان دبیرس
و محمــد یعقوبــی، علــی اســماعیلی 
ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
ــث  ــت در مبح ــه فعالی ــا ارائ ــتند ب توانس
ــود  ــوری را از آن خ ــر کش ــه برت ــور رتب ن
ــم  ــزار فیل ــرد: 10 ه ــان ک ــد. وی بی کنن
ــر  ــی از سراس ــه علم ــر پای ــه ای ب صدثانی
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 

ــت. اس

مدیــر پژوهــش ســرای امــام محمــد باقــر 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره از مهــر 
ــت:  ــود گف ــده ب ــاز ش ــته آغ ــال گذش س

نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
ــود  ــی ش ــزار م ــامی برگ ــورهای اس کش
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ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 

ــت. اس

مدیــر پژوهــش ســرای امــام محمــد باقــر 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره از مهــر 
ــت:  ــود گف ــده ب ــاز ش ــته آغ ــال گذش س

نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
ــود  ــی ش ــزار م ــامی برگ ــورهای اس کش
ــانی از  ــس خراس ــی و پردی ــر خالق کوث
ــطه  ــگان دوره اول متوس ــتان فرزان دبیرس
و محمــد یعقوبــی، علــی اســماعیلی 
ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
ــث  ــت در مبح ــه فعالی ــا ارائ ــتند ب توانس
ــود  ــوری را از آن خ ــر کش ــه برت ــور رتب ن
ــم  ــزار فیل ــرد: 10 ه ــان ک ــد. وی بی کنن
ــر  ــی از سراس ــه علم ــر پای ــه ای ب صدثانی
ــنواره  ــن جش ــه ای ــه دبیرخان ــور ب کش
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 
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ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
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نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
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ــانی از  ــس خراس ــی و پردی ــر خالق کوث
ــطه  ــگان دوره اول متوس ــتان فرزان دبیرس
و محمــد یعقوبــی، علــی اســماعیلی 
ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
ــث  ــت در مبح ــه فعالی ــا ارائ ــتند ب توانس
ــود  ــوری را از آن خ ــر کش ــه برت ــور رتب ن
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ــه  ــینی ک ــا رزم حس ــی رض ــدس عل مهن
بــرای شــرکت در دهمیــن جشــنواره 
ــفر  ــه زار س ــهر الل ــه ش ــدی ب گل محم
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــود  کــرده 
مســئوالن اســتان و شهرســتان، ایــن 
واحــد تولیــدی را افتتــاح کــرد. تاکنــون 
توســط  ریــال  میلیــارد   60 از  بیــش 
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــذار بخ ــرمایه گ س
ــر در  ــری کوث ــه گاب گی ــداث کارخان اح
شهرســتان بردســیر هزینــه شــده اســت. 
همچنیــن در  ســفر اســتاندار کرمــان 
ــوم  ــاز س ــیر،  ف ــتان بردس ــه شهرس ب
ــرا )س(  ــدی گاب زه ــته بن ــد و بس تولی

و مرکــز بهداشــتی و درمانــی بخــش اللــه 
ــه  ــی کارخان ــات اجرای ــاح و عملی زار افتت
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــری ب گاب گی
ــه زار  ــه الل ــد. منطق ــاز ش ــی آغ خصوص
بردســیر بــا حــدود 2 هــزار و 500 هکتــار 
ســطح زیــر کشــت گل محمــدی از قطــب 
هــای تولیــد ایــن محصــول و گاب گیــری 
ــه زار  ــی رود.  الل ــمار م ــه ش ــور ب در کش
یکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای 
ــمار  ــه ش ــان ب ــتان کرم ــگری اس گردش
ــوب  ــری جن ــه در 75 کیلومت ــی رود ک م
شــرقی شهرســتان بردســیر واقــع شــده 
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مدیــر پژوهــش ســرای امــام محمــد باقــر 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــنجان گف )ع( رفس
شــامل ســه فیلــم صــد ثانیــه ای علمــی 
بــا محوریــت مباحــث نــور اســت. حمیــد 
خالقــی افــزود: از رفســنجان 10 گــروه در 
قالــب 20 نفــر بــه ایــن جشــنواره اعــزام 
شــدند کــه در نتیجــه فیلــم هــای دانــش 
آمــوزان ســه گــروه از مــدارس فرزانــگان 
ــطه  ــی متوس ــه حل ــطه اول و عام متوس
دوم، برتــر کشــوری شــناخته شــدند. وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن ســه فیلــم شــامل 
ــده  ــت کنن ــام، ثاب ــده اجس ــی کنن نامرئ
ــز  ــی و نی ــای دوران ــت ه ــازی حرک مج
ســاخت جمــع کننــده انــرژی خورشــیدی 
بــا درب قابلمــه و فویــل آلومینیومــی 
بودنــد کــه برتــر انتخــاب شــدند.  وی بــا 
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نتایــج جشــنواره اواخــر اردیبهشــت 
ــه داد:  ــی ادام ــد. خالق ــام ش ــال اع امس
در ایــن جشــنواره دانــش آمــوزی کــه در 
ــود  ــی ش ــزار م ــامی برگ ــورهای اس کش
ــانی از  ــس خراس ــی و پردی ــر خالق کوث
ــطه  ــگان دوره اول متوس ــتان فرزان دبیرس
و محمــد یعقوبــی، علــی اســماعیلی 
ــور، روح اهلل  ــی پ ــن ابراهیم ــب، امی نس
ــید  ــد کریمــی و س ــر محم ســلیمانی، امی
عمــاد حســینی از دبیرســتان عامــه 
ــرای  ــش س ــطه دوم از پژوه ــی متوس حل
ــدند و  ــزام ش ــر)ع( اع ــد باق ــام محم ام
ــث  ــت در مبح ــه فعالی ــا ارائ ــتند ب توانس
ــود  ــوری را از آن خ ــر کش ــه برت ــور رتب ن
ــم  ــزار فیل ــرد: 10 ه ــان ک ــد. وی بی کنن
ــر  ــی از سراس ــه علم ــر پای ــه ای ب صدثانی
ــنواره  ــن جش ــه ای ــه دبیرخان ــور ب کش

ــد. ــاب ش ــم انتخ ــد فیل ــال و ص ارس

افتتاح فاز اول کارخانه گالب 
و عرقیات بردسیر

درخشش دانش آموزان 
رفسنجانی در

 جشنواره ابن هیثم
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ــی  ــه علن ــیه جلس ــدی در حاش ــلمین پورمحم ــام والمس ــه االس حج
شــورای شــهر تهــران دربــاره اجــرا نشــدن قوانیــن باغــات و مصــادره 
ــزود:  ــردم اف ــع م ــه نف ــان ب ــدگان درخت ــع کنن ــن قط ــدن زمی نش
ــول  ــز قب ــه نی ــوه قضائی ــود دارد و ق ــادی وج ــده زی ــرا نش ــن اج قوانی
ــکال  ــن اش ــت؛ ای ــده اس ــد ش ــا کن ــه پرونده ه ــی ب ــه حسابرس دارد ک
را قبــول داریــم و بایــد در رســیدگی بــه پرونده هــا ســرعت بیشــتری 
داشــته باشــیم. وی بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت محیــط زیســت کشــور 
آســیب های زیــادی دیــده و متجــاوزان و قانــون شــکنان ســوء 
ــتان  ــنهاد دادم دادس ــت: پیش ــته اند گف ــادی داش ــتفاده های زی اس
شــهر تهــران و رئیــس دادگســتری پایتخــت بــه شــورا دعــوت شــوند 
ــدی  ــود.  پورمحم ــی ش ــات بررس ــوردی موضوع ــورت م ــه ص ــا ب ت
ــوی  ــدت جل ــدرت و ش ــا ق ــرده ب ــعی ک ــت س ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــره را  ــری و غی ــر کارب ــبز و تغیی ــای س ــب فض ــات، تخری ــب باغ تخری
ــده  ــر ش ــیار کمت ــته بس ــه گذش ــبت ب ــا نس ــت: پرونده ه ــرد، گف بگی
ــوی  ــته ایم جل ــدی توانس ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــان می ده ــن نش و ای
ایــن تخلفــات را بگیریــم هــر چنــد کــه بــه اعضــای شــورا قــول داده ام 
کــه بــا مســئوالن عالــی قضایــی در خصــوص ایــن موضوعــات صحبــت 

کنــم. 
وی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره بابــک زنجانــی گفــت: وقتــی فــردی 
ــا دروغ  ــرد و ب ــور را بب ــع کش ــان از مناب ــارد توم ــد 2۸00 میلی می توان
ــوق  ــی حق ــد مدع ــم می توان ــاال ه ــرد ح ــردم را بگی ــت م ــره وق و غی
شــهروندی شــود. وزیــر دادگســتری بــا بیــان ایــن کــه بابــک زنجانــی 
بایــد ســرمایه های مــردم را بــه آنهــا بازگردانــد، گفــت:  فضــا بایــد بــه 

گونــه ای شــود کــه دزدهــا  نتواننــد هــر حرفــی را بزننــد. 
ــن  ــان باخت ــار و ج ــارک کوهس ــه پ ــوص حادث ــدی در خص پورمحم
ــادی در خصــوص  دختــرک پنــج ســاله گفــت: پرونده هــای بســیار زی
حــوادث شــهری بــه خصــوص اتفاق هایــی کــه در پارکهــا رخ می دهــد 
ــور  ــه ط ــتری ب ــتانی و دادگس ــت و دادس ــوح اس ــتری مفت در دادگس
جــدی ایــن موضــوع را دنبــال می کننــد و ســالیانه صدهــا مــورد دیــه 

ــود. ــت می ش ــارت پرداخ و خس
ــد  ــوق چن ــی حق ــوص حواش وی در خص
ده میلیونــی مدیــران ارشــد گفــت: 
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــور ، رئی ــس جمه رئی
ــیدگی  ــتور رس ــس دس ــس مجل و ریی
فــوری صــادر کردنــد امــا بایــد عنــوان 
کنــم کــه حقــوق چنــد ده میلیونــی در 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــران دولت ــوزه مدی ح
حرف هــا در دولــت جایــی نــدارد و ایــن 
ــادی  ــای اقتص ــوزه نهاده ــاق در ح اتف
کــه در تملــک دولــت هســتند از جملــه 

ــت. ــه و ... رخ داده اس ــک، بیم بان
وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه دولت 
ــبختانه در   ــت و خوش ــاد اس ــد فس ض
ماه هــای اخیــر پرونــده بزرگــی نداشــته 
ایــم، گفــت: بــی انضباطــی در پرداخت ها 
را ســاماندهی مــی کنیــم هــر چنــد کــه 
ــاماندهی  ــن س ــی ای ــم راه اصل معتقدی
جــدا شــدن راه ایــن نهادهــای اقتصادی 
از دولــت اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه مربــی یــک تیــم ورزشــی ســه 
ــه آن اعتــراض نمی کنــد،  ــا کســی ب ــارد دســتمزد مــی گیــرد ام میلی
ــت مصمــم و جــدی  ــاوت اســت و دول ــط هــر بخــش متف گفــت: ضواب
ــا  ــارزه ب ــت مب اســت کــه جلــوی فســاد را بگیــرد، شــعار جــدی دول
ــی  ــری از ب ــی از جلوگی ــت بخش ــزارش رضای ــت و گ ــوده اس ــاد ب فس
نظمــی آن و فســادها انجــام داده کــه اعــام می کنیــم امــا برخــی بــه 
جــای دفــاع از دولــت، نقــاط ضعــف را بــه بلــوای اجتماعــی و رســانه ای 
ــم  ــی را تعمی ــد ده میلیون ــای چن ــوع حقوق ه ــرده و موض ــل ک تبدی
می دهنــد.  ایــن در حالــی اســت کــه دولــت جلــوی تخلــف ســه هــزار 
ــام  ــز انج ــا را نی ــاماندهی حقوق ه ــه و س ــتر را گرفت ــاردی و بیش میلی
ــاد  ــانه ها فس ــری رس ــردم و پیگی ــدار م ــا هش ــم ب ــد و امیدواری می ده

ــود. ــرل ش ــه کنت ــی در جامع ــف و بی نظم تخل
ــهر در  ــورای ش ــای ش ــای اعض ــوص گایه ه ــتری در خص ــر دادگس وزی
ــابقه  ــت: در مس ــا گف ــه پرونده ه ــریع ب ــدن س ــیدگی نش ــوص رس خص
بیــن جــرم و رســیدگی، جــرم همیشــه مقــدم اســت و بایــد بگویــم که 

ایــن مشــکات قــوه قضائیــه را گرفتــار کــرده اســت. 
ــهرری و  ــه ش ــکات محل ــر مش ــه پیگی ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب پورمحم
معــادن شــن و ماســه هســتم ، گفــت: در خصــوص اجرانشــدن احــکام 
کمیســیون مــاده 7 و 100 گایه هایــی داشــته ایم و بایــد بگویــم 
ــر آن  ــه شــدت درگی ــت و ب ــه اس ــوه قضائی ــون دغدغــه ق ــرای قان اج
هســتیم و اگــر فرصتــی اســت پیشــنهاد می کنــم دادســتان تهــران را 

ــد. ــری کنی ــا را پیگی ــوردی پرونده ه ــورت م ــه ص ــوت و ب دع
ــات  ــن مالی ــع ای ــزوده و تجمی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاره قان وی درب
ــوع  ــزوده موض ــر ارزش اف ــات ب ــت: مالی ــعه گف ــم توس ــه شش در برنام
مهمــی در تحقــق درآمدهــای پایــدار اســت امــا بــه خاطــر نظــام غلــط 
ــا بیــش از  ــروت در برخــی مراکــز و در تهــران ب اداری شــاهد تکثــر ث
ــی  ــروت بزرگ ــاهد ث ــوارض ش ــت ع ــی و دریاف ــردش مال ــد گ 40 درص

هســتیم. 
پورمحمــدی افــزود مــا بــرای تحقــق نظــام عادالنــه پرداخــت، تجمیــع 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را پیشــنهاد دادیــم تــا شــاهد افزایــش رفــاه، 
ثــروت و امکانــات در یــک شــهر نباشــیم و عمــوم مــردم رضایت شــان 
کســب شــود امــا بیاییــد منطقــی فکــر کنیــم پــول تهــران تنهــا در 
حریــم ایــن شــهر خــرج می شــود و حتــی نمی توانیــم بــرای ورامیــن 
ــی کــه تهــران را  ــی کــه همیــن کارگران و غیــره خــرج کنیــم. در حال
ــد و  ــران می آین ــه ته ــا از حوم ــادی از آنه ــش زی ــد بخ ــاد کرده ان آب
ــه  ــامان یافت ــی س ــرو پیرامون ــده مت ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــا ب تنه

اســت.

برای پیگیری حقوق زیست محیطی

دادستان و رئیس دادگستری پایتخت،
 به شورای شهر دعوت شوند
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ــی  ــه علن ــیه جلس ــدی در حاش ــلمین پورمحم ــام والمس ــه االس حج
شــورای شــهر تهــران دربــاره اجــرا نشــدن قوانیــن باغــات و مصــادره 
ــزود:  ــردم اف ــع م ــه نف ــان ب ــدگان درخت ــع کنن ــن قط ــدن زمی نش
ــول  ــز قب ــه نی ــوه قضائی ــود دارد و ق ــادی وج ــده زی ــرا نش ــن اج قوانی
ــکال  ــن اش ــت؛ ای ــده اس ــد ش ــا کن ــه پرونده ه ــی ب ــه حسابرس دارد ک
را قبــول داریــم و بایــد در رســیدگی بــه پرونده هــا ســرعت بیشــتری 
داشــته باشــیم. وی بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت محیــط زیســت کشــور 
آســیب های زیــادی دیــده و متجــاوزان و قانــون شــکنان ســوء 
ــتان  ــنهاد دادم دادس ــت: پیش ــته اند گف ــادی داش ــتفاده های زی اس
شــهر تهــران و رئیــس دادگســتری پایتخــت بــه شــورا دعــوت شــوند 
ــدی  ــود.  پورمحم ــی ش ــات بررس ــوردی موضوع ــورت م ــه ص ــا ب ت
ــوی  ــدت جل ــدرت و ش ــا ق ــرده ب ــعی ک ــت س ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــره را  ــری و غی ــر کارب ــبز و تغیی ــای س ــب فض ــات، تخری ــب باغ تخری
ــده  ــر ش ــیار کمت ــته بس ــه گذش ــبت ب ــا نس ــت: پرونده ه ــرد، گف بگی
ــوی  ــته ایم جل ــدی توانس ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــان می ده ــن نش و ای
ایــن تخلفــات را بگیریــم هــر چنــد کــه بــه اعضــای شــورا قــول داده ام 
کــه بــا مســئوالن عالــی قضایــی در خصــوص ایــن موضوعــات صحبــت 

کنــم. 
وی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره بابــک زنجانــی گفــت: وقتــی فــردی 
ــا دروغ  ــرد و ب ــور را بب ــع کش ــان از مناب ــارد توم ــد 2۸00 میلی می توان
ــوق  ــی حق ــد مدع ــم می توان ــاال ه ــرد ح ــردم را بگی ــت م ــره وق و غی
شــهروندی شــود. وزیــر دادگســتری بــا بیــان ایــن کــه بابــک زنجانــی 
بایــد ســرمایه های مــردم را بــه آنهــا بازگردانــد، گفــت:  فضــا بایــد بــه 

گونــه ای شــود کــه دزدهــا  نتواننــد هــر حرفــی را بزننــد. 
ــن  ــان باخت ــار و ج ــارک کوهس ــه پ ــوص حادث ــدی در خص پورمحم
ــادی در خصــوص  دختــرک پنــج ســاله گفــت: پرونده هــای بســیار زی
حــوادث شــهری بــه خصــوص اتفاق هایــی کــه در پارکهــا رخ می دهــد 
ــور  ــه ط ــتری ب ــتانی و دادگس ــت و دادس ــوح اس ــتری مفت در دادگس
جــدی ایــن موضــوع را دنبــال می کننــد و ســالیانه صدهــا مــورد دیــه 

ــود. ــت می ش ــارت پرداخ و خس
ــد  ــوق چن ــی حق ــوص حواش وی در خص
ده میلیونــی مدیــران ارشــد گفــت: 
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــور ، رئی ــس جمه رئی
ــیدگی  ــتور رس ــس دس ــس مجل و ریی
فــوری صــادر کردنــد امــا بایــد عنــوان 
کنــم کــه حقــوق چنــد ده میلیونــی در 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــران دولت ــوزه مدی ح
حرف هــا در دولــت جایــی نــدارد و ایــن 
ــادی  ــای اقتص ــوزه نهاده ــاق در ح اتف
کــه در تملــک دولــت هســتند از جملــه 

ــت. ــه و ... رخ داده اس ــک، بیم بان
وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه دولت 
ــبختانه در   ــت و خوش ــاد اس ــد فس ض
ماه هــای اخیــر پرونــده بزرگــی نداشــته 
ایــم، گفــت: بــی انضباطــی در پرداخت ها 
را ســاماندهی مــی کنیــم هــر چنــد کــه 
ــاماندهی  ــن س ــی ای ــم راه اصل معتقدی
جــدا شــدن راه ایــن نهادهــای اقتصادی 
از دولــت اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه مربــی یــک تیــم ورزشــی ســه 
ــه آن اعتــراض نمی کنــد،  ــا کســی ب ــارد دســتمزد مــی گیــرد ام میلی
ــت مصمــم و جــدی  ــاوت اســت و دول ــط هــر بخــش متف گفــت: ضواب
ــا  ــارزه ب ــت مب اســت کــه جلــوی فســاد را بگیــرد، شــعار جــدی دول
ــی  ــری از ب ــی از جلوگی ــت بخش ــزارش رضای ــت و گ ــوده اس ــاد ب فس
نظمــی آن و فســادها انجــام داده کــه اعــام می کنیــم امــا برخــی بــه 
جــای دفــاع از دولــت، نقــاط ضعــف را بــه بلــوای اجتماعــی و رســانه ای 
ــم  ــی را تعمی ــد ده میلیون ــای چن ــوع حقوق ه ــرده و موض ــل ک تبدی
می دهنــد.  ایــن در حالــی اســت کــه دولــت جلــوی تخلــف ســه هــزار 
ــام  ــز انج ــا را نی ــاماندهی حقوق ه ــه و س ــتر را گرفت ــاردی و بیش میلی
ــاد  ــانه ها فس ــری رس ــردم و پیگی ــدار م ــا هش ــم ب ــد و امیدواری می ده

ــود. ــرل ش ــه کنت ــی در جامع ــف و بی نظم تخل
ــهر در  ــورای ش ــای ش ــای اعض ــوص گایه ه ــتری در خص ــر دادگس وزی
ــابقه  ــت: در مس ــا گف ــه پرونده ه ــریع ب ــدن س ــیدگی نش ــوص رس خص
بیــن جــرم و رســیدگی، جــرم همیشــه مقــدم اســت و بایــد بگویــم که 

ایــن مشــکات قــوه قضائیــه را گرفتــار کــرده اســت. 
ــهرری و  ــه ش ــکات محل ــر مش ــه پیگی ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب پورمحم
معــادن شــن و ماســه هســتم ، گفــت: در خصــوص اجرانشــدن احــکام 
کمیســیون مــاده 7 و 100 گایه هایــی داشــته ایم و بایــد بگویــم 
ــر آن  ــه شــدت درگی ــت و ب ــه اس ــوه قضائی ــون دغدغــه ق ــرای قان اج
هســتیم و اگــر فرصتــی اســت پیشــنهاد می کنــم دادســتان تهــران را 

ــد. ــری کنی ــا را پیگی ــوردی پرونده ه ــورت م ــه ص ــوت و ب دع
ــات  ــن مالی ــع ای ــزوده و تجمی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاره قان وی درب
ــوع  ــزوده موض ــر ارزش اف ــات ب ــت: مالی ــعه گف ــم توس ــه شش در برنام
مهمــی در تحقــق درآمدهــای پایــدار اســت امــا بــه خاطــر نظــام غلــط 
ــا بیــش از  ــروت در برخــی مراکــز و در تهــران ب اداری شــاهد تکثــر ث
ــی  ــروت بزرگ ــاهد ث ــوارض ش ــت ع ــی و دریاف ــردش مال ــد گ 40 درص

هســتیم. 
پورمحمــدی افــزود مــا بــرای تحقــق نظــام عادالنــه پرداخــت، تجمیــع 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را پیشــنهاد دادیــم تــا شــاهد افزایــش رفــاه، 
ثــروت و امکانــات در یــک شــهر نباشــیم و عمــوم مــردم رضایت شــان 
کســب شــود امــا بیاییــد منطقــی فکــر کنیــم پــول تهــران تنهــا در 
حریــم ایــن شــهر خــرج می شــود و حتــی نمی توانیــم بــرای ورامیــن 
ــی کــه تهــران را  ــی کــه همیــن کارگران و غیــره خــرج کنیــم. در حال
ــد و  ــران می آین ــه ته ــا از حوم ــادی از آنه ــش زی ــد بخ ــاد کرده ان آب
ــه  ــامان یافت ــی س ــرو پیرامون ــده مت ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــا ب تنه

اســت.

برای پیگیری حقوق زیست محیطی

دادستان و رئیس دادگستری پایتخت،
 به شورای شهر دعوت شوند

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی  ــه علن ــیه جلس ــدی در حاش ــلمین پورمحم ــام والمس ــه االس حج
شــورای شــهر تهــران دربــاره اجــرا نشــدن قوانیــن باغــات و مصــادره 
ــزود:  ــردم اف ــع م ــه نف ــان ب ــدگان درخت ــع کنن ــن قط ــدن زمی نش
ــول  ــز قب ــه نی ــوه قضائی ــود دارد و ق ــادی وج ــده زی ــرا نش ــن اج قوانی
ــکال  ــن اش ــت؛ ای ــده اس ــد ش ــا کن ــه پرونده ه ــی ب ــه حسابرس دارد ک
را قبــول داریــم و بایــد در رســیدگی بــه پرونده هــا ســرعت بیشــتری 
داشــته باشــیم. وی بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت محیــط زیســت کشــور 
آســیب های زیــادی دیــده و متجــاوزان و قانــون شــکنان ســوء 
ــتان  ــنهاد دادم دادس ــت: پیش ــته اند گف ــادی داش ــتفاده های زی اس
شــهر تهــران و رئیــس دادگســتری پایتخــت بــه شــورا دعــوت شــوند 
ــدی  ــود.  پورمحم ــی ش ــات بررس ــوردی موضوع ــورت م ــه ص ــا ب ت
ــوی  ــدت جل ــدرت و ش ــا ق ــرده ب ــعی ک ــت س ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــره را  ــری و غی ــر کارب ــبز و تغیی ــای س ــب فض ــات، تخری ــب باغ تخری
ــده  ــر ش ــیار کمت ــته بس ــه گذش ــبت ب ــا نس ــت: پرونده ه ــرد، گف بگی
ــوی  ــته ایم جل ــدی توانس ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــان می ده ــن نش و ای
ایــن تخلفــات را بگیریــم هــر چنــد کــه بــه اعضــای شــورا قــول داده ام 
کــه بــا مســئوالن عالــی قضایــی در خصــوص ایــن موضوعــات صحبــت 

کنــم. 
وی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره بابــک زنجانــی گفــت: وقتــی فــردی 
ــا دروغ  ــرد و ب ــور را بب ــع کش ــان از مناب ــارد توم ــد 2۸00 میلی می توان
ــوق  ــی حق ــد مدع ــم می توان ــاال ه ــرد ح ــردم را بگی ــت م ــره وق و غی
شــهروندی شــود. وزیــر دادگســتری بــا بیــان ایــن کــه بابــک زنجانــی 
بایــد ســرمایه های مــردم را بــه آنهــا بازگردانــد، گفــت:  فضــا بایــد بــه 

گونــه ای شــود کــه دزدهــا  نتواننــد هــر حرفــی را بزننــد. 
ــن  ــان باخت ــار و ج ــارک کوهس ــه پ ــوص حادث ــدی در خص پورمحم
ــادی در خصــوص  دختــرک پنــج ســاله گفــت: پرونده هــای بســیار زی
حــوادث شــهری بــه خصــوص اتفاق هایــی کــه در پارکهــا رخ می دهــد 
ــور  ــه ط ــتری ب ــتانی و دادگس ــت و دادس ــوح اس ــتری مفت در دادگس
جــدی ایــن موضــوع را دنبــال می کننــد و ســالیانه صدهــا مــورد دیــه 

ــود. ــت می ش ــارت پرداخ و خس
ــد  ــوق چن ــی حق ــوص حواش وی در خص
ده میلیونــی مدیــران ارشــد گفــت: 
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــور ، رئی ــس جمه رئی
ــیدگی  ــتور رس ــس دس ــس مجل و ریی
فــوری صــادر کردنــد امــا بایــد عنــوان 
کنــم کــه حقــوق چنــد ده میلیونــی در 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــران دولت ــوزه مدی ح
حرف هــا در دولــت جایــی نــدارد و ایــن 
ــادی  ــای اقتص ــوزه نهاده ــاق در ح اتف
کــه در تملــک دولــت هســتند از جملــه 

ــت. ــه و ... رخ داده اس ــک، بیم بان
وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه دولت 
ــبختانه در   ــت و خوش ــاد اس ــد فس ض
ماه هــای اخیــر پرونــده بزرگــی نداشــته 
ایــم، گفــت: بــی انضباطــی در پرداخت ها 
را ســاماندهی مــی کنیــم هــر چنــد کــه 
ــاماندهی  ــن س ــی ای ــم راه اصل معتقدی
جــدا شــدن راه ایــن نهادهــای اقتصادی 
از دولــت اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه مربــی یــک تیــم ورزشــی ســه 
ــه آن اعتــراض نمی کنــد،  ــا کســی ب ــارد دســتمزد مــی گیــرد ام میلی
ــت مصمــم و جــدی  ــاوت اســت و دول ــط هــر بخــش متف گفــت: ضواب
ــا  ــارزه ب ــت مب اســت کــه جلــوی فســاد را بگیــرد، شــعار جــدی دول
ــی  ــری از ب ــی از جلوگی ــت بخش ــزارش رضای ــت و گ ــوده اس ــاد ب فس
نظمــی آن و فســادها انجــام داده کــه اعــام می کنیــم امــا برخــی بــه 
جــای دفــاع از دولــت، نقــاط ضعــف را بــه بلــوای اجتماعــی و رســانه ای 
ــم  ــی را تعمی ــد ده میلیون ــای چن ــوع حقوق ه ــرده و موض ــل ک تبدی
می دهنــد.  ایــن در حالــی اســت کــه دولــت جلــوی تخلــف ســه هــزار 
ــام  ــز انج ــا را نی ــاماندهی حقوق ه ــه و س ــتر را گرفت ــاردی و بیش میلی
ــاد  ــانه ها فس ــری رس ــردم و پیگی ــدار م ــا هش ــم ب ــد و امیدواری می ده

ــود. ــرل ش ــه کنت ــی در جامع ــف و بی نظم تخل
ــهر در  ــورای ش ــای ش ــای اعض ــوص گایه ه ــتری در خص ــر دادگس وزی
ــابقه  ــت: در مس ــا گف ــه پرونده ه ــریع ب ــدن س ــیدگی نش ــوص رس خص
بیــن جــرم و رســیدگی، جــرم همیشــه مقــدم اســت و بایــد بگویــم که 

ایــن مشــکات قــوه قضائیــه را گرفتــار کــرده اســت. 
ــهرری و  ــه ش ــکات محل ــر مش ــه پیگی ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب پورمحم
معــادن شــن و ماســه هســتم ، گفــت: در خصــوص اجرانشــدن احــکام 
کمیســیون مــاده 7 و 100 گایه هایــی داشــته ایم و بایــد بگویــم 
ــر آن  ــه شــدت درگی ــت و ب ــه اس ــوه قضائی ــون دغدغــه ق ــرای قان اج
هســتیم و اگــر فرصتــی اســت پیشــنهاد می کنــم دادســتان تهــران را 

ــد. ــری کنی ــا را پیگی ــوردی پرونده ه ــورت م ــه ص ــوت و ب دع
ــات  ــن مالی ــع ای ــزوده و تجمی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاره قان وی درب
ــوع  ــزوده موض ــر ارزش اف ــات ب ــت: مالی ــعه گف ــم توس ــه شش در برنام
مهمــی در تحقــق درآمدهــای پایــدار اســت امــا بــه خاطــر نظــام غلــط 
ــا بیــش از  ــروت در برخــی مراکــز و در تهــران ب اداری شــاهد تکثــر ث
ــی  ــروت بزرگ ــاهد ث ــوارض ش ــت ع ــی و دریاف ــردش مال ــد گ 40 درص

هســتیم. 
پورمحمــدی افــزود مــا بــرای تحقــق نظــام عادالنــه پرداخــت، تجمیــع 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را پیشــنهاد دادیــم تــا شــاهد افزایــش رفــاه، 
ثــروت و امکانــات در یــک شــهر نباشــیم و عمــوم مــردم رضایت شــان 
کســب شــود امــا بیاییــد منطقــی فکــر کنیــم پــول تهــران تنهــا در 
حریــم ایــن شــهر خــرج می شــود و حتــی نمی توانیــم بــرای ورامیــن 
ــی کــه تهــران را  ــی کــه همیــن کارگران و غیــره خــرج کنیــم. در حال
ــد و  ــران می آین ــه ته ــا از حوم ــادی از آنه ــش زی ــد بخ ــاد کرده ان آب
ــه  ــامان یافت ــی س ــرو پیرامون ــده مت ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــا ب تنه

اســت.

برای پیگیری حقوق زیست محیطی

دادستان و رئیس دادگستری پایتخت،
 به شورای شهر دعوت شوند

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ــی  ــه علن ــیه جلس ــدی در حاش ــلمین پورمحم ــام والمس ــه االس حج
شــورای شــهر تهــران دربــاره اجــرا نشــدن قوانیــن باغــات و مصــادره 
ــزود:  ــردم اف ــع م ــه نف ــان ب ــدگان درخت ــع کنن ــن قط ــدن زمی نش
ــول  ــز قب ــه نی ــوه قضائی ــود دارد و ق ــادی وج ــده زی ــرا نش ــن اج قوانی
ــکال  ــن اش ــت؛ ای ــده اس ــد ش ــا کن ــه پرونده ه ــی ب ــه حسابرس دارد ک
را قبــول داریــم و بایــد در رســیدگی بــه پرونده هــا ســرعت بیشــتری 
داشــته باشــیم. وی بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت محیــط زیســت کشــور 
آســیب های زیــادی دیــده و متجــاوزان و قانــون شــکنان ســوء 
ــتان  ــنهاد دادم دادس ــت: پیش ــته اند گف ــادی داش ــتفاده های زی اس
شــهر تهــران و رئیــس دادگســتری پایتخــت بــه شــورا دعــوت شــوند 
ــدی  ــود.  پورمحم ــی ش ــات بررس ــوردی موضوع ــورت م ــه ص ــا ب ت
ــوی  ــدت جل ــدرت و ش ــا ق ــرده ب ــعی ک ــت س ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــره را  ــری و غی ــر کارب ــبز و تغیی ــای س ــب فض ــات، تخری ــب باغ تخری
ــده  ــر ش ــیار کمت ــته بس ــه گذش ــبت ب ــا نس ــت: پرونده ه ــرد، گف بگی
ــوی  ــته ایم جل ــدی توانس ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــان می ده ــن نش و ای
ایــن تخلفــات را بگیریــم هــر چنــد کــه بــه اعضــای شــورا قــول داده ام 
کــه بــا مســئوالن عالــی قضایــی در خصــوص ایــن موضوعــات صحبــت 

کنــم. 
وی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره بابــک زنجانــی گفــت: وقتــی فــردی 
ــا دروغ  ــرد و ب ــور را بب ــع کش ــان از مناب ــارد توم ــد 2۸00 میلی می توان
ــوق  ــی حق ــد مدع ــم می توان ــاال ه ــرد ح ــردم را بگی ــت م ــره وق و غی
شــهروندی شــود. وزیــر دادگســتری بــا بیــان ایــن کــه بابــک زنجانــی 
بایــد ســرمایه های مــردم را بــه آنهــا بازگردانــد، گفــت:  فضــا بایــد بــه 

گونــه ای شــود کــه دزدهــا  نتواننــد هــر حرفــی را بزننــد. 
ــن  ــان باخت ــار و ج ــارک کوهس ــه پ ــوص حادث ــدی در خص پورمحم
ــادی در خصــوص  دختــرک پنــج ســاله گفــت: پرونده هــای بســیار زی
حــوادث شــهری بــه خصــوص اتفاق هایــی کــه در پارکهــا رخ می دهــد 
ــور  ــه ط ــتری ب ــتانی و دادگس ــت و دادس ــوح اس ــتری مفت در دادگس
جــدی ایــن موضــوع را دنبــال می کننــد و ســالیانه صدهــا مــورد دیــه 

ــود. ــت می ش ــارت پرداخ و خس
ــد  ــوق چن ــی حق ــوص حواش وی در خص
ده میلیونــی مدیــران ارشــد گفــت: 
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــور ، رئی ــس جمه رئی
ــیدگی  ــتور رس ــس دس ــس مجل و ریی
فــوری صــادر کردنــد امــا بایــد عنــوان 
کنــم کــه حقــوق چنــد ده میلیونــی در 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــران دولت ــوزه مدی ح
حرف هــا در دولــت جایــی نــدارد و ایــن 
ــادی  ــای اقتص ــوزه نهاده ــاق در ح اتف
کــه در تملــک دولــت هســتند از جملــه 

ــت. ــه و ... رخ داده اس ــک، بیم بان
وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه دولت 
ــبختانه در   ــت و خوش ــاد اس ــد فس ض
ماه هــای اخیــر پرونــده بزرگــی نداشــته 
ایــم، گفــت: بــی انضباطــی در پرداخت ها 
را ســاماندهی مــی کنیــم هــر چنــد کــه 
ــاماندهی  ــن س ــی ای ــم راه اصل معتقدی
جــدا شــدن راه ایــن نهادهــای اقتصادی 
از دولــت اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه مربــی یــک تیــم ورزشــی ســه 
ــه آن اعتــراض نمی کنــد،  ــا کســی ب ــارد دســتمزد مــی گیــرد ام میلی
ــت مصمــم و جــدی  ــاوت اســت و دول ــط هــر بخــش متف گفــت: ضواب
ــا  ــارزه ب ــت مب اســت کــه جلــوی فســاد را بگیــرد، شــعار جــدی دول
ــی  ــری از ب ــی از جلوگی ــت بخش ــزارش رضای ــت و گ ــوده اس ــاد ب فس
نظمــی آن و فســادها انجــام داده کــه اعــام می کنیــم امــا برخــی بــه 
جــای دفــاع از دولــت، نقــاط ضعــف را بــه بلــوای اجتماعــی و رســانه ای 
ــم  ــی را تعمی ــد ده میلیون ــای چن ــوع حقوق ه ــرده و موض ــل ک تبدی
می دهنــد.  ایــن در حالــی اســت کــه دولــت جلــوی تخلــف ســه هــزار 
ــام  ــز انج ــا را نی ــاماندهی حقوق ه ــه و س ــتر را گرفت ــاردی و بیش میلی
ــاد  ــانه ها فس ــری رس ــردم و پیگی ــدار م ــا هش ــم ب ــد و امیدواری می ده

ــود. ــرل ش ــه کنت ــی در جامع ــف و بی نظم تخل
ــهر در  ــورای ش ــای ش ــای اعض ــوص گایه ه ــتری در خص ــر دادگس وزی
ــابقه  ــت: در مس ــا گف ــه پرونده ه ــریع ب ــدن س ــیدگی نش ــوص رس خص
بیــن جــرم و رســیدگی، جــرم همیشــه مقــدم اســت و بایــد بگویــم که 

ایــن مشــکات قــوه قضائیــه را گرفتــار کــرده اســت. 
ــهرری و  ــه ش ــکات محل ــر مش ــه پیگی ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب پورمحم
معــادن شــن و ماســه هســتم ، گفــت: در خصــوص اجرانشــدن احــکام 
کمیســیون مــاده 7 و 100 گایه هایــی داشــته ایم و بایــد بگویــم 
ــر آن  ــه شــدت درگی ــت و ب ــه اس ــوه قضائی ــون دغدغــه ق ــرای قان اج
هســتیم و اگــر فرصتــی اســت پیشــنهاد می کنــم دادســتان تهــران را 

ــد. ــری کنی ــا را پیگی ــوردی پرونده ه ــورت م ــه ص ــوت و ب دع
ــات  ــن مالی ــع ای ــزوده و تجمی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاره قان وی درب
ــوع  ــزوده موض ــر ارزش اف ــات ب ــت: مالی ــعه گف ــم توس ــه شش در برنام
مهمــی در تحقــق درآمدهــای پایــدار اســت امــا بــه خاطــر نظــام غلــط 
ــا بیــش از  ــروت در برخــی مراکــز و در تهــران ب اداری شــاهد تکثــر ث
ــی  ــروت بزرگ ــاهد ث ــوارض ش ــت ع ــی و دریاف ــردش مال ــد گ 40 درص

هســتیم. 
پورمحمــدی افــزود مــا بــرای تحقــق نظــام عادالنــه پرداخــت، تجمیــع 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را پیشــنهاد دادیــم تــا شــاهد افزایــش رفــاه، 
ثــروت و امکانــات در یــک شــهر نباشــیم و عمــوم مــردم رضایت شــان 
کســب شــود امــا بیاییــد منطقــی فکــر کنیــم پــول تهــران تنهــا در 
حریــم ایــن شــهر خــرج می شــود و حتــی نمی توانیــم بــرای ورامیــن 
ــی کــه تهــران را  ــی کــه همیــن کارگران و غیــره خــرج کنیــم. در حال
ــد و  ــران می آین ــه ته ــا از حوم ــادی از آنه ــش زی ــد بخ ــاد کرده ان آب
ــه  ــامان یافت ــی س ــرو پیرامون ــده مت ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــا ب تنه

اســت.

برای پیگیری حقوق زیست محیطی

دادستان و رئیس دادگستری پایتخت،
 به شورای شهر دعوت شوند

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 
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ــی  ــه علن ــیه جلس ــدی در حاش ــلمین پورمحم ــام والمس ــه االس حج
شــورای شــهر تهــران دربــاره اجــرا نشــدن قوانیــن باغــات و مصــادره 
ــزود:  ــردم اف ــع م ــه نف ــان ب ــدگان درخت ــع کنن ــن قط ــدن زمی نش
ــول  ــز قب ــه نی ــوه قضائی ــود دارد و ق ــادی وج ــده زی ــرا نش ــن اج قوانی
ــکال  ــن اش ــت؛ ای ــده اس ــد ش ــا کن ــه پرونده ه ــی ب ــه حسابرس دارد ک
را قبــول داریــم و بایــد در رســیدگی بــه پرونده هــا ســرعت بیشــتری 
داشــته باشــیم. وی بــا بیــان ایــن کــه وضعیــت محیــط زیســت کشــور 
آســیب های زیــادی دیــده و متجــاوزان و قانــون شــکنان ســوء 
ــتان  ــنهاد دادم دادس ــت: پیش ــته اند گف ــادی داش ــتفاده های زی اس
شــهر تهــران و رئیــس دادگســتری پایتخــت بــه شــورا دعــوت شــوند 
ــدی  ــود.  پورمحم ــی ش ــات بررس ــوردی موضوع ــورت م ــه ص ــا ب ت
ــوی  ــدت جل ــدرت و ش ــا ق ــرده ب ــعی ک ــت س ــه دول ــن ک ــان ای ــا بی ب
ــره را  ــری و غی ــر کارب ــبز و تغیی ــای س ــب فض ــات، تخری ــب باغ تخری
ــده  ــر ش ــیار کمت ــته بس ــه گذش ــبت ب ــا نس ــت: پرونده ه ــرد، گف بگی
ــوی  ــته ایم جل ــدی توانس ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــان می ده ــن نش و ای
ایــن تخلفــات را بگیریــم هــر چنــد کــه بــه اعضــای شــورا قــول داده ام 
کــه بــا مســئوالن عالــی قضایــی در خصــوص ایــن موضوعــات صحبــت 

کنــم. 
وی در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره بابــک زنجانــی گفــت: وقتــی فــردی 
ــا دروغ  ــرد و ب ــور را بب ــع کش ــان از مناب ــارد توم ــد 2۸00 میلی می توان
ــوق  ــی حق ــد مدع ــم می توان ــاال ه ــرد ح ــردم را بگی ــت م ــره وق و غی
شــهروندی شــود. وزیــر دادگســتری بــا بیــان ایــن کــه بابــک زنجانــی 
بایــد ســرمایه های مــردم را بــه آنهــا بازگردانــد، گفــت:  فضــا بایــد بــه 

گونــه ای شــود کــه دزدهــا  نتواننــد هــر حرفــی را بزننــد. 
ــن  ــان باخت ــار و ج ــارک کوهس ــه پ ــوص حادث ــدی در خص پورمحم
ــادی در خصــوص  دختــرک پنــج ســاله گفــت: پرونده هــای بســیار زی
حــوادث شــهری بــه خصــوص اتفاق هایــی کــه در پارکهــا رخ می دهــد 
ــور  ــه ط ــتری ب ــتانی و دادگس ــت و دادس ــوح اس ــتری مفت در دادگس
جــدی ایــن موضــوع را دنبــال می کننــد و ســالیانه صدهــا مــورد دیــه 

ــود. ــت می ش ــارت پرداخ و خس
ــد  ــوق چن ــی حق ــوص حواش وی در خص
ده میلیونــی مدیــران ارشــد گفــت: 
ــه  ــوه قضایی ــس ق ــور ، رئی ــس جمه رئی
ــیدگی  ــتور رس ــس دس ــس مجل و ریی
فــوری صــادر کردنــد امــا بایــد عنــوان 
کنــم کــه حقــوق چنــد ده میلیونــی در 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــران دولت ــوزه مدی ح
حرف هــا در دولــت جایــی نــدارد و ایــن 
ــادی  ــای اقتص ــوزه نهاده ــاق در ح اتف
کــه در تملــک دولــت هســتند از جملــه 

ــت. ــه و ... رخ داده اس ــک، بیم بان
وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه دولت 
ــبختانه در   ــت و خوش ــاد اس ــد فس ض
ماه هــای اخیــر پرونــده بزرگــی نداشــته 
ایــم، گفــت: بــی انضباطــی در پرداخت ها 
را ســاماندهی مــی کنیــم هــر چنــد کــه 
ــاماندهی  ــن س ــی ای ــم راه اصل معتقدی
جــدا شــدن راه ایــن نهادهــای اقتصادی 
از دولــت اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه مربــی یــک تیــم ورزشــی ســه 
ــه آن اعتــراض نمی کنــد،  ــا کســی ب ــارد دســتمزد مــی گیــرد ام میلی
ــت مصمــم و جــدی  ــاوت اســت و دول ــط هــر بخــش متف گفــت: ضواب
ــا  ــارزه ب ــت مب اســت کــه جلــوی فســاد را بگیــرد، شــعار جــدی دول
ــی  ــری از ب ــی از جلوگی ــت بخش ــزارش رضای ــت و گ ــوده اس ــاد ب فس
نظمــی آن و فســادها انجــام داده کــه اعــام می کنیــم امــا برخــی بــه 
جــای دفــاع از دولــت، نقــاط ضعــف را بــه بلــوای اجتماعــی و رســانه ای 
ــم  ــی را تعمی ــد ده میلیون ــای چن ــوع حقوق ه ــرده و موض ــل ک تبدی
می دهنــد.  ایــن در حالــی اســت کــه دولــت جلــوی تخلــف ســه هــزار 
ــام  ــز انج ــا را نی ــاماندهی حقوق ه ــه و س ــتر را گرفت ــاردی و بیش میلی
ــاد  ــانه ها فس ــری رس ــردم و پیگی ــدار م ــا هش ــم ب ــد و امیدواری می ده

ــود. ــرل ش ــه کنت ــی در جامع ــف و بی نظم تخل
ــهر در  ــورای ش ــای ش ــای اعض ــوص گایه ه ــتری در خص ــر دادگس وزی
ــابقه  ــت: در مس ــا گف ــه پرونده ه ــریع ب ــدن س ــیدگی نش ــوص رس خص
بیــن جــرم و رســیدگی، جــرم همیشــه مقــدم اســت و بایــد بگویــم که 

ایــن مشــکات قــوه قضائیــه را گرفتــار کــرده اســت. 
ــهرری و  ــه ش ــکات محل ــر مش ــه پیگی ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب پورمحم
معــادن شــن و ماســه هســتم ، گفــت: در خصــوص اجرانشــدن احــکام 
کمیســیون مــاده 7 و 100 گایه هایــی داشــته ایم و بایــد بگویــم 
ــر آن  ــه شــدت درگی ــت و ب ــه اس ــوه قضائی ــون دغدغــه ق ــرای قان اج
هســتیم و اگــر فرصتــی اســت پیشــنهاد می کنــم دادســتان تهــران را 

ــد. ــری کنی ــا را پیگی ــوردی پرونده ه ــورت م ــه ص ــوت و ب دع
ــات  ــن مالی ــع ای ــزوده و تجمی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــاره قان وی درب
ــوع  ــزوده موض ــر ارزش اف ــات ب ــت: مالی ــعه گف ــم توس ــه شش در برنام
مهمــی در تحقــق درآمدهــای پایــدار اســت امــا بــه خاطــر نظــام غلــط 
ــا بیــش از  ــروت در برخــی مراکــز و در تهــران ب اداری شــاهد تکثــر ث
ــی  ــروت بزرگ ــاهد ث ــوارض ش ــت ع ــی و دریاف ــردش مال ــد گ 40 درص

هســتیم. 
پورمحمــدی افــزود مــا بــرای تحقــق نظــام عادالنــه پرداخــت، تجمیــع 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را پیشــنهاد دادیــم تــا شــاهد افزایــش رفــاه، 
ثــروت و امکانــات در یــک شــهر نباشــیم و عمــوم مــردم رضایت شــان 
کســب شــود امــا بیاییــد منطقــی فکــر کنیــم پــول تهــران تنهــا در 
حریــم ایــن شــهر خــرج می شــود و حتــی نمی توانیــم بــرای ورامیــن 
ــی کــه تهــران را  ــی کــه همیــن کارگران و غیــره خــرج کنیــم. در حال
ــد و  ــران می آین ــه ته ــا از حوم ــادی از آنه ــش زی ــد بخ ــاد کرده ان آب
ــه  ــامان یافت ــی س ــرو پیرامون ــده مت ــام ش ــای انج ــا پیگیری ه ــا ب تنه

اســت.
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ــتاندار  ــینی اس ــا رزم حس ــا علیرض ــدار ب ــک در دی ــگ ت ــن هون نگوی
ــده  ــاد ش ــا ایج ــم ه ــی از تحری ــه ناش ــرایطی ک ــا ش ــزود: ب ــان اف کرم
شــما مــی توانیــد خرمــا و پســته بــه ویتنــام صــادر کــرده و برنــج وارد 
ــا ظرفیــت هــای سراســر  کنیــد. وی هــدف از ایــن ســفر را آشــنایی ب
ایــران و بســط روابــط بیــن دو کشــور عنــوان کــرد و گفــت: مــی توانید 
بــه محصــول خرمــا و پســته خــود ببالیــد و مــا نیــز بــه تولیــد برنــج 
ــفر  ــن س ــزود: اولی ــران اف ــام در ته ــفیر ویتن ــم.  س ــی بالی ــود م خ
ــته ام و  ــم داش ــه ب ــفری ب ــروز س ــود و دی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــن ب م
ــودم و  ــان ب ــروز در کرم ــدم و ام ــتان را دی ــای آن شهرس ــیل ه پتانس
بســیار هیجــان زده هســتم. وی اظهــار کــرد: بــا دیــدن ارگ بــم بســیار 
خوشــحال بــودم و زمانــی کــه خبرنــگاران ســئوال کردنــد گفتــم ارگ 
بــم مکانــی زیبــا بــا مردمــی مهربــان و دوســت داشــتنی اســت. هونــگ 
تــک گفــت: ســه هــزار ســال قبــل مــردم بــزرگ اســتان کرمــان اقــدام 
بزرگــی چــون ســاختن ارگ بــم را انجــام دادنــد و مــردم امــروز کرمــان 

نیــز از نســل همــان مــردم هســتند. 
ــا  ــود ت ــی ش ــاش م ــواره ت ــه هم ــود ک ــب ب ــیار جال ــزود: بس وی اف
شــرایطی ایجــاد شــود کــه مــردم شــاد شــوند. اســتاندار کرمــان نیــز 
در ایــن دیــدار گفــت: آمادگــی داریــم ارتباطــات بیشــتری بــا ویتنــام 
ــا  ــویم. علیرض ــد ش ــره من ــادی آن به ــای اقتص ــت ه ــته و از فرص داش
رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان در حــوزه هــای مختلــف معــدن، 
کشــاورزی، فــوالد، انــرژی هــای نــو و ســایر حــوزه هــا ظرفیــت هــای 
بســیاری بــرای جلــب ســرمایه گــذاری دارد. وی بیــان کــرد: کرمــان در 

حــوزه معــدن از اســتان هــای غنــی کشــور اســت و بیــش از 52 مــاده 
معدنــی کشــف شــده در ایــن اســتان وجــود دارد کــه در حــال بهــره 
بــرداری هســتند. وی گفــت: اگرچــه کرمــان در ظاهــر اســتانی کویــری 
اســت امــا یــک چهــارم باغــات کشــور در ایــن اســتان وجــود دارد و در 
حــوزه صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی نیــز رتبــه اول کشــوری را از آن 

خــود کــرده اســت.
ــو  ــای ن ــرژی ه ــوزه ان ــان در ح ــتان کرم ــزود: اس ــان اف ــتاندار کرم اس
ــز  ــه نی ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــیار خوب ــای بس ــت ه دارای ظرفی
ــه شــمار مــی رود و بتازگــی قراردهــای خوبــی  اســتان برتــر کشــور ب
بــا آلمــان بــرای ایجــاد نیــروگاه هــای خورشــیدی منعقــد شــده اســت. 
ــا  ــی ب ــز قراردادهای ــال آب نی ــوط انتق ــوزه خط ــرد: در ح ــار ک وی اظه
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــینی ب ــم. رزم حس ــته ای ــن داش ــه و چی فرانس
قابلیــت هــای خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان وجــود 
دارد گفــت: پــس از تحریــم هــا زمینــه بیشــتری بــرای حضــور ســرمایه 
ــز  ــوالد نی ــوزه ف ــم و در ح ــان فراه ــتان کرم ــران و اس ــذاران در ای گ

ــان انجــام شــده اســت. ــی در اســتان کرم ســرمایه گــذاری خوب
ــی،  ــاق بازرگان ــان، در ات ــه کرم ــود ب ــد روزه خ ــفر چن ــی س وی ط
ــت  ــا و فرص ــت ه ــان، ظرفی ــتان کرم ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع صنای
ــور  ــا حض ــپس ب ــی و س ــادی را بررس ــترک اقتص ــکاری مش ــای هم ه
ــی از  ــا یک ــان ب ــی کرم ــر خواندگ ــاره خواه ــان درب ــهرداری کرم در ش

ــرد. ــو ک ــت و گ ــام گف ــهرهای ویتن ش
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ــتاندار  ــینی اس ــا رزم حس ــا علیرض ــدار ب ــک در دی ــگ ت ــن هون نگوی
ــده  ــاد ش ــا ایج ــم ه ــی از تحری ــه ناش ــرایطی ک ــا ش ــزود: ب ــان اف کرم
شــما مــی توانیــد خرمــا و پســته بــه ویتنــام صــادر کــرده و برنــج وارد 
ــا ظرفیــت هــای سراســر  کنیــد. وی هــدف از ایــن ســفر را آشــنایی ب
ایــران و بســط روابــط بیــن دو کشــور عنــوان کــرد و گفــت: مــی توانید 
بــه محصــول خرمــا و پســته خــود ببالیــد و مــا نیــز بــه تولیــد برنــج 
ــفر  ــن س ــزود: اولی ــران اف ــام در ته ــفیر ویتن ــم.  س ــی بالی ــود م خ
ــته ام و  ــم داش ــه ب ــفری ب ــروز س ــود و دی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــن ب م
ــودم و  ــان ب ــروز در کرم ــدم و ام ــتان را دی ــای آن شهرس ــیل ه پتانس
بســیار هیجــان زده هســتم. وی اظهــار کــرد: بــا دیــدن ارگ بــم بســیار 
خوشــحال بــودم و زمانــی کــه خبرنــگاران ســئوال کردنــد گفتــم ارگ 
بــم مکانــی زیبــا بــا مردمــی مهربــان و دوســت داشــتنی اســت. هونــگ 
تــک گفــت: ســه هــزار ســال قبــل مــردم بــزرگ اســتان کرمــان اقــدام 
بزرگــی چــون ســاختن ارگ بــم را انجــام دادنــد و مــردم امــروز کرمــان 

نیــز از نســل همــان مــردم هســتند. 
ــا  ــود ت ــی ش ــاش م ــواره ت ــه هم ــود ک ــب ب ــیار جال ــزود: بس وی اف
شــرایطی ایجــاد شــود کــه مــردم شــاد شــوند. اســتاندار کرمــان نیــز 
در ایــن دیــدار گفــت: آمادگــی داریــم ارتباطــات بیشــتری بــا ویتنــام 
ــا  ــویم. علیرض ــد ش ــره من ــادی آن به ــای اقتص ــت ه ــته و از فرص داش
رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان در حــوزه هــای مختلــف معــدن، 
کشــاورزی، فــوالد، انــرژی هــای نــو و ســایر حــوزه هــا ظرفیــت هــای 
بســیاری بــرای جلــب ســرمایه گــذاری دارد. وی بیــان کــرد: کرمــان در 

حــوزه معــدن از اســتان هــای غنــی کشــور اســت و بیــش از 52 مــاده 
معدنــی کشــف شــده در ایــن اســتان وجــود دارد کــه در حــال بهــره 
بــرداری هســتند. وی گفــت: اگرچــه کرمــان در ظاهــر اســتانی کویــری 
اســت امــا یــک چهــارم باغــات کشــور در ایــن اســتان وجــود دارد و در 
حــوزه صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی نیــز رتبــه اول کشــوری را از آن 

خــود کــرده اســت.
ــو  ــای ن ــرژی ه ــوزه ان ــان در ح ــتان کرم ــزود: اس ــان اف ــتاندار کرم اس
ــز  ــه نی ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــیار خوب ــای بس ــت ه دارای ظرفی
ــه شــمار مــی رود و بتازگــی قراردهــای خوبــی  اســتان برتــر کشــور ب
بــا آلمــان بــرای ایجــاد نیــروگاه هــای خورشــیدی منعقــد شــده اســت. 
ــا  ــی ب ــز قراردادهای ــال آب نی ــوط انتق ــوزه خط ــرد: در ح ــار ک وی اظه
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــینی ب ــم. رزم حس ــته ای ــن داش ــه و چی فرانس
قابلیــت هــای خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان وجــود 
دارد گفــت: پــس از تحریــم هــا زمینــه بیشــتری بــرای حضــور ســرمایه 
ــز  ــوالد نی ــوزه ف ــم و در ح ــان فراه ــتان کرم ــران و اس ــذاران در ای گ

ــان انجــام شــده اســت. ــی در اســتان کرم ســرمایه گــذاری خوب
ــی،  ــاق بازرگان ــان، در ات ــه کرم ــود ب ــد روزه خ ــفر چن ــی س وی ط
ــت  ــا و فرص ــت ه ــان، ظرفی ــتان کرم ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع صنای
ــور  ــا حض ــپس ب ــی و س ــادی را بررس ــترک اقتص ــکاری مش ــای هم ه
ــی از  ــا یک ــان ب ــی کرم ــر خواندگ ــاره خواه ــان درب ــهرداری کرم در ش

ــرد. ــو ک ــت و گ ــام گف ــهرهای ویتن ش
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ــتاندار  ــینی اس ــا رزم حس ــا علیرض ــدار ب ــک در دی ــگ ت ــن هون نگوی
ــده  ــاد ش ــا ایج ــم ه ــی از تحری ــه ناش ــرایطی ک ــا ش ــزود: ب ــان اف کرم
شــما مــی توانیــد خرمــا و پســته بــه ویتنــام صــادر کــرده و برنــج وارد 
ــا ظرفیــت هــای سراســر  کنیــد. وی هــدف از ایــن ســفر را آشــنایی ب
ایــران و بســط روابــط بیــن دو کشــور عنــوان کــرد و گفــت: مــی توانید 
بــه محصــول خرمــا و پســته خــود ببالیــد و مــا نیــز بــه تولیــد برنــج 
ــفر  ــن س ــزود: اولی ــران اف ــام در ته ــفیر ویتن ــم.  س ــی بالی ــود م خ
ــته ام و  ــم داش ــه ب ــفری ب ــروز س ــود و دی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــن ب م
ــودم و  ــان ب ــروز در کرم ــدم و ام ــتان را دی ــای آن شهرس ــیل ه پتانس
بســیار هیجــان زده هســتم. وی اظهــار کــرد: بــا دیــدن ارگ بــم بســیار 
خوشــحال بــودم و زمانــی کــه خبرنــگاران ســئوال کردنــد گفتــم ارگ 
بــم مکانــی زیبــا بــا مردمــی مهربــان و دوســت داشــتنی اســت. هونــگ 
تــک گفــت: ســه هــزار ســال قبــل مــردم بــزرگ اســتان کرمــان اقــدام 
بزرگــی چــون ســاختن ارگ بــم را انجــام دادنــد و مــردم امــروز کرمــان 

نیــز از نســل همــان مــردم هســتند. 
ــا  ــود ت ــی ش ــاش م ــواره ت ــه هم ــود ک ــب ب ــیار جال ــزود: بس وی اف
شــرایطی ایجــاد شــود کــه مــردم شــاد شــوند. اســتاندار کرمــان نیــز 
در ایــن دیــدار گفــت: آمادگــی داریــم ارتباطــات بیشــتری بــا ویتنــام 
ــا  ــویم. علیرض ــد ش ــره من ــادی آن به ــای اقتص ــت ه ــته و از فرص داش
رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان در حــوزه هــای مختلــف معــدن، 
کشــاورزی، فــوالد، انــرژی هــای نــو و ســایر حــوزه هــا ظرفیــت هــای 
بســیاری بــرای جلــب ســرمایه گــذاری دارد. وی بیــان کــرد: کرمــان در 

حــوزه معــدن از اســتان هــای غنــی کشــور اســت و بیــش از 52 مــاده 
معدنــی کشــف شــده در ایــن اســتان وجــود دارد کــه در حــال بهــره 
بــرداری هســتند. وی گفــت: اگرچــه کرمــان در ظاهــر اســتانی کویــری 
اســت امــا یــک چهــارم باغــات کشــور در ایــن اســتان وجــود دارد و در 
حــوزه صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی نیــز رتبــه اول کشــوری را از آن 

خــود کــرده اســت.
ــو  ــای ن ــرژی ه ــوزه ان ــان در ح ــتان کرم ــزود: اس ــان اف ــتاندار کرم اس
ــز  ــه نی ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــیار خوب ــای بس ــت ه دارای ظرفی
ــه شــمار مــی رود و بتازگــی قراردهــای خوبــی  اســتان برتــر کشــور ب
بــا آلمــان بــرای ایجــاد نیــروگاه هــای خورشــیدی منعقــد شــده اســت. 
ــا  ــی ب ــز قراردادهای ــال آب نی ــوط انتق ــوزه خط ــرد: در ح ــار ک وی اظه
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــینی ب ــم. رزم حس ــته ای ــن داش ــه و چی فرانس
قابلیــت هــای خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان وجــود 
دارد گفــت: پــس از تحریــم هــا زمینــه بیشــتری بــرای حضــور ســرمایه 
ــز  ــوالد نی ــوزه ف ــم و در ح ــان فراه ــتان کرم ــران و اس ــذاران در ای گ

ــان انجــام شــده اســت. ــی در اســتان کرم ســرمایه گــذاری خوب
ــی،  ــاق بازرگان ــان، در ات ــه کرم ــود ب ــد روزه خ ــفر چن ــی س وی ط
ــت  ــا و فرص ــت ه ــان، ظرفی ــتان کرم ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع صنای
ــور  ــا حض ــپس ب ــی و س ــادی را بررس ــترک اقتص ــکاری مش ــای هم ه
ــی از  ــا یک ــان ب ــی کرم ــر خواندگ ــاره خواه ــان درب ــهرداری کرم در ش

ــرد. ــو ک ــت و گ ــام گف ــهرهای ویتن ش
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ــتاندار  ــینی اس ــا رزم حس ــا علیرض ــدار ب ــک در دی ــگ ت ــن هون نگوی
ــده  ــاد ش ــا ایج ــم ه ــی از تحری ــه ناش ــرایطی ک ــا ش ــزود: ب ــان اف کرم
شــما مــی توانیــد خرمــا و پســته بــه ویتنــام صــادر کــرده و برنــج وارد 
ــا ظرفیــت هــای سراســر  کنیــد. وی هــدف از ایــن ســفر را آشــنایی ب
ایــران و بســط روابــط بیــن دو کشــور عنــوان کــرد و گفــت: مــی توانید 
بــه محصــول خرمــا و پســته خــود ببالیــد و مــا نیــز بــه تولیــد برنــج 
ــفر  ــن س ــزود: اولی ــران اف ــام در ته ــفیر ویتن ــم.  س ــی بالی ــود م خ
ــته ام و  ــم داش ــه ب ــفری ب ــروز س ــود و دی ــان ب ــتان کرم ــه اس ــن ب م
ــودم و  ــان ب ــروز در کرم ــدم و ام ــتان را دی ــای آن شهرس ــیل ه پتانس
بســیار هیجــان زده هســتم. وی اظهــار کــرد: بــا دیــدن ارگ بــم بســیار 
خوشــحال بــودم و زمانــی کــه خبرنــگاران ســئوال کردنــد گفتــم ارگ 
بــم مکانــی زیبــا بــا مردمــی مهربــان و دوســت داشــتنی اســت. هونــگ 
تــک گفــت: ســه هــزار ســال قبــل مــردم بــزرگ اســتان کرمــان اقــدام 
بزرگــی چــون ســاختن ارگ بــم را انجــام دادنــد و مــردم امــروز کرمــان 

نیــز از نســل همــان مــردم هســتند. 
ــا  ــود ت ــی ش ــاش م ــواره ت ــه هم ــود ک ــب ب ــیار جال ــزود: بس وی اف
شــرایطی ایجــاد شــود کــه مــردم شــاد شــوند. اســتاندار کرمــان نیــز 
در ایــن دیــدار گفــت: آمادگــی داریــم ارتباطــات بیشــتری بــا ویتنــام 
ــا  ــویم. علیرض ــد ش ــره من ــادی آن به ــای اقتص ــت ه ــته و از فرص داش
رزم حســینی افــزود: اســتان کرمــان در حــوزه هــای مختلــف معــدن، 
کشــاورزی، فــوالد، انــرژی هــای نــو و ســایر حــوزه هــا ظرفیــت هــای 
بســیاری بــرای جلــب ســرمایه گــذاری دارد. وی بیــان کــرد: کرمــان در 

حــوزه معــدن از اســتان هــای غنــی کشــور اســت و بیــش از 52 مــاده 
معدنــی کشــف شــده در ایــن اســتان وجــود دارد کــه در حــال بهــره 
بــرداری هســتند. وی گفــت: اگرچــه کرمــان در ظاهــر اســتانی کویــری 
اســت امــا یــک چهــارم باغــات کشــور در ایــن اســتان وجــود دارد و در 
حــوزه صــادرات کاالهــای غیــر نفتــی نیــز رتبــه اول کشــوری را از آن 

خــود کــرده اســت.
ــو  ــای ن ــرژی ه ــوزه ان ــان در ح ــتان کرم ــزود: اس ــان اف ــتاندار کرم اس
ــز  ــه نی ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــیار خوب ــای بس ــت ه دارای ظرفی
ــه شــمار مــی رود و بتازگــی قراردهــای خوبــی  اســتان برتــر کشــور ب
بــا آلمــان بــرای ایجــاد نیــروگاه هــای خورشــیدی منعقــد شــده اســت. 
ــا  ــی ب ــز قراردادهای ــال آب نی ــوط انتق ــوزه خط ــرد: در ح ــار ک وی اظه
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــینی ب ــم. رزم حس ــته ای ــن داش ــه و چی فرانس
قابلیــت هــای خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در اســتان کرمــان وجــود 
دارد گفــت: پــس از تحریــم هــا زمینــه بیشــتری بــرای حضــور ســرمایه 
ــز  ــوالد نی ــوزه ف ــم و در ح ــان فراه ــتان کرم ــران و اس ــذاران در ای گ

ــان انجــام شــده اســت. ــی در اســتان کرم ســرمایه گــذاری خوب
ــی،  ــاق بازرگان ــان، در ات ــه کرم ــود ب ــد روزه خ ــفر چن ــی س وی ط
ــت  ــا و فرص ــت ه ــان، ظرفی ــتان کرم ــاورزی اس ــادن و کش ــع، مع صنای
ــور  ــا حض ــپس ب ــی و س ــادی را بررس ــترک اقتص ــکاری مش ــای هم ه
ــی از  ــا یک ــان ب ــی کرم ــر خواندگ ــاره خواه ــان درب ــهرداری کرم در ش

ــرد. ــو ک ــت و گ ــام گف ــهرهای ویتن ش
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خواهر خواندگی کرمان 
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مهنــدس علــی عــرب پــور گفــت: ســدهای نســاء بــم، جیرفــت، تنگوئیــه 
ســیرجان و ســد بافــت ســدهای در حــال بهــره بــرداری اســتان کرمــان 
ــب  ــر مکع ــون مت ــدها 5۸2 میلی ــن س ــت ای ــوع ظرفی ــتند و مجم هس
ــا ظرفیــت 336  اســت. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ســد جیرفــت ب
ــد  ــب و س ــر مکع ــون مت ــزان 126.۸ میلی ــه می ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ــه میــزان  ــا ظرفیــت 3۸.4 میلیــون متــر مکعــب ب تنگوئیــه ســیرجان ب
۸.53 میلیــون متــر مکعــب آب را در خــود جــای داده انــد. وی گفت: ســد 
بافــت نیــز بــا 40 میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 35 میلیــون متــر مکعب 
و ســد نســاء بــم بــا 16۸ میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 167.65 میلیــون 
متــر مکعــب آب را ذخیــره کــرده انــد.  معــاون بهــره بــرداری و حفاظت از 
منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای کرمــان افــزود: امســال حجــم آبگیــری 
ســد جیرفــت بــه 76 میلیــون و 9۸1 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ایــن 
رقــم ســال گذشــته 53 میلیــون و 935 هــزار متــر مکعــب بــود و حجــم 
ــه چهــار میلیــون و 727 هــزار  آبگیــری ســد تنگوئیــه ســیرجان نیــز ب
ــون و 73  ــه میلی ــد س ــن س ــته ای ــال گذش ــه س ــید ک ــب رس ــر مکع مت
هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــده بــود. وی اظهــار کــرد: حجــم آبگیــری 
ــه  ــر مکعــب رســید ک ــون و 17 هــزار مت ــه 9 میلی ــت ب امســال ســد باف
ایــن رقــم ســال گذشــته چهــار میلیــون و هفــت هــزار متــر مکعــب بــود. 
عــرب پــور گفــت: حجــم آبگیــری ســد نســاء بــم نیــز در ســال جــاری 
ــه 115 میلیــون و 17 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ســال گذشــته 39  ب
میلیــون و 71 هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــد. وی تصریــح کــرد: حجــم 
آبگیــری چهــار ســد اســتان در ســال جــاری 206 میلیــون و پنــج هــزار 
مترمکعــب مــی باشــد کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته 101 
ــودن  ــی ب ــده خال ــت عم ــود. وی عل ــب ب ــر مکع ــزار مت ــون و 42 ه میلی
بخشــی از گنجایــش ســدهای اســتان بــه جــز ســد نســاء بــم را تــداوم 
خشکســالی، کاهــش بارندگــی و همچنیــن احــداث بندهــای آبخیــزداری 
در باالدســت ســدها بیــان کــرد و گفــت: میانگیــن ذخیــره آب چهــار ســد 
اســتان کرمــان 5۸ درصــد پــر اســت. معــاون بهــره بــرداری و حفاظــت از 
ــم در  ــاء ب ــد نس ــزود: از س ــان اف ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــع آب ش مناب
حــال حاضــر فقــط بــرای مصــرف کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و هنــوز 

ــه  ــد ب ــن س ــه ای ــه خان ــال آب و تصفی ــط انتق خ
دلیــل کمبــود اعتبــارات آمــاده نشــده در نتیجــه 
از آب ایــن ســد بــرای شــرب و صنعــت اســتفاده 
نمــی شــود. وی تصریــح کــرد: بــه علــت اســتفاده 
نکــردن از ســهمیه آب شــرب و صنعت ســد نســاء 
ــرریز  ــاهد س ــال ش ــته امس ــای گذش ــال ه در س
ــر  ــال حاض ــم و در ح ــد بودی ــن س ــدن آب ای ش

حجــم ســد صــد درصــد پــر اســت.
عــرب پــور گفــت: در حــال حاضــر حجــم 
ــان 33۸  ــتان کرم ــدهای اس ــت س ــه پش دریاچ
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــب اس ــر مکع ــون مت میلی
ــر  ــون مت ــل 5۸ میلی ــال قب ــابه س ــدت مش م
مکعــب افزایــش داشــته اســت. وی افــزود: 33۸ 
ــی کــه پشــت ســدهای  میلیــون متــر مکعــب آب
کرمــان جمــع شــده بــا احتســاب ســد نســاء بــم 
ــتان  ــدهای اس ــه در س ــی ک ــزان آب ــت و می اس
کرمــان جمــع شــده نشــان از وضعیــت نامطلــوب 

ــی دارد. ــع آب ــاظ مناب ــتان از لح ــن اس ای
وی اظهــار کــرد: بارندگــی ســال هــای گذشــته در 
اســتان کرمــان 140 میلیمتــر بــوده کــه بــه علــت 
ــی  ــزان بارندگ ــن می ــر ای ــای اخی ــالی ه خشکس
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــر کاه ــه 129 میلیمت ب
ــع آب  ــت از مناب ــرداری و حفاظ ــره ب ــاون به مع
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان گفــت: از ابتــدای 
ــده  ــروع ش ــاه 94 ش ــر م ــه از مه ــی ک ــال آب س

ــه  ــوده ک ــر ب ــان 10۸ میلیمت ــی در کرم ــن بارندگ ــه میانگی ــن لحظ ــا ای ت
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 7.2 درصــد کاهــش داشــته و 3.6 
درصــد هــم نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت کاهــش داشــته اســت. وی 
ــاظ  ــل از لح ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــوز نس ــه هن ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــان 750  ــی در جه ــط بارندگ ــزود: متوس ــتیم اف ــب هس ــی عق بارندگ
میلیمتــر، در ایــران 250 میلیمتــر معــادل یــک ســوم بارندگــی در جهــان 
و در اســتان کرمــان متوســط بارندگــی 129 میلیمتــر مــی باشــد. وی بیــان 
کــرد: در کرمــان حــدود نصــف میانگیــن کشــوری بارندگــی داریــم و در 
مقایســه بــا بارندگــی هــای کل دنیــا حــدود 17 درصــد میانگیــن بارندگــی 
هــای جهــان را داریــم. عــرب پــور گفــت: ســفره هــای آب زیــر زمینــی 
کرمــان ســالیانه 900 میلیــون متــر مکعــب کســری مخــزن دارنــد و بیــش 
ــرکت آب  ــزود: ش ــود. وی اف ــی ش ــت م ــا آب برداش ــفره ه ــت س از ظرفی
منطقــه ای کرمــان عملیــات اجرایــی 2 ســد قدرونــی در شهرســتان راور 
و ســد شــهیدان امیرتیمــوری در شهرســتان رابــر را شــروع کــرده اســت. 
ــر بــرای تامیــن  وی گفــت: ســد شــهیدان امیــر تیمــوری شهرســتان راب
ــن  ــال آب ای ــه انتق ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــهر کرم ــرب ش آب ش
ســد از طریــق تونلــی کــه در حــال حفــاری اســت صــورت مــی گیــرد. 
براســاس اعــام مســئوالن وزارت نیــرو در ســال جــاری کرمــان از جملــه 
پنــج اســتانی در کشــور اســت کــه بــا بحــران آب مواجــه هســتند.  ایــن 
در حالــی اســت کــه حــدود 95 درصــد آب اســتحصالی در اســتان کرمــان 
در بخــش کشــاورزی، چهــار درصــد در بخــش آشــامیدنی و یــک درصــد 
در بخــش صنعــت مصــرف مــی شــود. طــرح همیــاران آب بــرای مدیریــت 
مصــرف در ایــن بخــش همــراه بــا انتقــال آب بــه اســتان نیــز از دو ســال 

قبــل در کرمــان اجــرا شــده اســت.
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مهنــدس علــی عــرب پــور گفــت: ســدهای نســاء بــم، جیرفــت، تنگوئیــه 
ســیرجان و ســد بافــت ســدهای در حــال بهــره بــرداری اســتان کرمــان 
ــب  ــر مکع ــون مت ــدها 5۸2 میلی ــن س ــت ای ــوع ظرفی ــتند و مجم هس
ــا ظرفیــت 336  اســت. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ســد جیرفــت ب
ــد  ــب و س ــر مکع ــون مت ــزان 126.۸ میلی ــه می ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ــه میــزان  ــا ظرفیــت 3۸.4 میلیــون متــر مکعــب ب تنگوئیــه ســیرجان ب
۸.53 میلیــون متــر مکعــب آب را در خــود جــای داده انــد. وی گفت: ســد 
بافــت نیــز بــا 40 میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 35 میلیــون متــر مکعب 
و ســد نســاء بــم بــا 16۸ میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 167.65 میلیــون 
متــر مکعــب آب را ذخیــره کــرده انــد.  معــاون بهــره بــرداری و حفاظت از 
منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای کرمــان افــزود: امســال حجــم آبگیــری 
ســد جیرفــت بــه 76 میلیــون و 9۸1 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ایــن 
رقــم ســال گذشــته 53 میلیــون و 935 هــزار متــر مکعــب بــود و حجــم 
ــه چهــار میلیــون و 727 هــزار  آبگیــری ســد تنگوئیــه ســیرجان نیــز ب
ــون و 73  ــه میلی ــد س ــن س ــته ای ــال گذش ــه س ــید ک ــب رس ــر مکع مت
هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــده بــود. وی اظهــار کــرد: حجــم آبگیــری 
ــه  ــر مکعــب رســید ک ــون و 17 هــزار مت ــه 9 میلی ــت ب امســال ســد باف
ایــن رقــم ســال گذشــته چهــار میلیــون و هفــت هــزار متــر مکعــب بــود. 
عــرب پــور گفــت: حجــم آبگیــری ســد نســاء بــم نیــز در ســال جــاری 
ــه 115 میلیــون و 17 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ســال گذشــته 39  ب
میلیــون و 71 هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــد. وی تصریــح کــرد: حجــم 
آبگیــری چهــار ســد اســتان در ســال جــاری 206 میلیــون و پنــج هــزار 
مترمکعــب مــی باشــد کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته 101 
ــودن  ــی ب ــده خال ــت عم ــود. وی عل ــب ب ــر مکع ــزار مت ــون و 42 ه میلی
بخشــی از گنجایــش ســدهای اســتان بــه جــز ســد نســاء بــم را تــداوم 
خشکســالی، کاهــش بارندگــی و همچنیــن احــداث بندهــای آبخیــزداری 
در باالدســت ســدها بیــان کــرد و گفــت: میانگیــن ذخیــره آب چهــار ســد 
اســتان کرمــان 5۸ درصــد پــر اســت. معــاون بهــره بــرداری و حفاظــت از 
ــم در  ــاء ب ــد نس ــزود: از س ــان اف ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــع آب ش مناب
حــال حاضــر فقــط بــرای مصــرف کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و هنــوز 

ــه  ــد ب ــن س ــه ای ــه خان ــال آب و تصفی ــط انتق خ
دلیــل کمبــود اعتبــارات آمــاده نشــده در نتیجــه 
از آب ایــن ســد بــرای شــرب و صنعــت اســتفاده 
نمــی شــود. وی تصریــح کــرد: بــه علــت اســتفاده 
نکــردن از ســهمیه آب شــرب و صنعت ســد نســاء 
ــرریز  ــاهد س ــال ش ــته امس ــای گذش ــال ه در س
ــر  ــال حاض ــم و در ح ــد بودی ــن س ــدن آب ای ش

حجــم ســد صــد درصــد پــر اســت.
عــرب پــور گفــت: در حــال حاضــر حجــم 
ــان 33۸  ــتان کرم ــدهای اس ــت س ــه پش دریاچ
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــب اس ــر مکع ــون مت میلی
ــر  ــون مت ــل 5۸ میلی ــال قب ــابه س ــدت مش م
مکعــب افزایــش داشــته اســت. وی افــزود: 33۸ 
ــی کــه پشــت ســدهای  میلیــون متــر مکعــب آب
کرمــان جمــع شــده بــا احتســاب ســد نســاء بــم 
ــتان  ــدهای اس ــه در س ــی ک ــزان آب ــت و می اس
کرمــان جمــع شــده نشــان از وضعیــت نامطلــوب 

ــی دارد. ــع آب ــاظ مناب ــتان از لح ــن اس ای
وی اظهــار کــرد: بارندگــی ســال هــای گذشــته در 
اســتان کرمــان 140 میلیمتــر بــوده کــه بــه علــت 
ــی  ــزان بارندگ ــن می ــر ای ــای اخی ــالی ه خشکس
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــر کاه ــه 129 میلیمت ب
ــع آب  ــت از مناب ــرداری و حفاظ ــره ب ــاون به مع
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان گفــت: از ابتــدای 
ــده  ــروع ش ــاه 94 ش ــر م ــه از مه ــی ک ــال آب س

ــه  ــوده ک ــر ب ــان 10۸ میلیمت ــی در کرم ــن بارندگ ــه میانگی ــن لحظ ــا ای ت
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 7.2 درصــد کاهــش داشــته و 3.6 
درصــد هــم نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت کاهــش داشــته اســت. وی 
ــاظ  ــل از لح ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــوز نس ــه هن ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــان 750  ــی در جه ــط بارندگ ــزود: متوس ــتیم اف ــب هس ــی عق بارندگ
میلیمتــر، در ایــران 250 میلیمتــر معــادل یــک ســوم بارندگــی در جهــان 
و در اســتان کرمــان متوســط بارندگــی 129 میلیمتــر مــی باشــد. وی بیــان 
کــرد: در کرمــان حــدود نصــف میانگیــن کشــوری بارندگــی داریــم و در 
مقایســه بــا بارندگــی هــای کل دنیــا حــدود 17 درصــد میانگیــن بارندگــی 
هــای جهــان را داریــم. عــرب پــور گفــت: ســفره هــای آب زیــر زمینــی 
کرمــان ســالیانه 900 میلیــون متــر مکعــب کســری مخــزن دارنــد و بیــش 
ــرکت آب  ــزود: ش ــود. وی اف ــی ش ــت م ــا آب برداش ــفره ه ــت س از ظرفی
منطقــه ای کرمــان عملیــات اجرایــی 2 ســد قدرونــی در شهرســتان راور 
و ســد شــهیدان امیرتیمــوری در شهرســتان رابــر را شــروع کــرده اســت. 
ــر بــرای تامیــن  وی گفــت: ســد شــهیدان امیــر تیمــوری شهرســتان راب
ــن  ــال آب ای ــه انتق ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــهر کرم ــرب ش آب ش
ســد از طریــق تونلــی کــه در حــال حفــاری اســت صــورت مــی گیــرد. 
براســاس اعــام مســئوالن وزارت نیــرو در ســال جــاری کرمــان از جملــه 
پنــج اســتانی در کشــور اســت کــه بــا بحــران آب مواجــه هســتند.  ایــن 
در حالــی اســت کــه حــدود 95 درصــد آب اســتحصالی در اســتان کرمــان 
در بخــش کشــاورزی، چهــار درصــد در بخــش آشــامیدنی و یــک درصــد 
در بخــش صنعــت مصــرف مــی شــود. طــرح همیــاران آب بــرای مدیریــت 
مصــرف در ایــن بخــش همــراه بــا انتقــال آب بــه اســتان نیــز از دو ســال 

قبــل در کرمــان اجــرا شــده اســت.
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مهنــدس علــی عــرب پــور گفــت: ســدهای نســاء بــم، جیرفــت، تنگوئیــه 
ســیرجان و ســد بافــت ســدهای در حــال بهــره بــرداری اســتان کرمــان 
ــب  ــر مکع ــون مت ــدها 5۸2 میلی ــن س ــت ای ــوع ظرفی ــتند و مجم هس
ــا ظرفیــت 336  اســت. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ســد جیرفــت ب
ــد  ــب و س ــر مکع ــون مت ــزان 126.۸ میلی ــه می ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ــه میــزان  ــا ظرفیــت 3۸.4 میلیــون متــر مکعــب ب تنگوئیــه ســیرجان ب
۸.53 میلیــون متــر مکعــب آب را در خــود جــای داده انــد. وی گفت: ســد 
بافــت نیــز بــا 40 میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 35 میلیــون متــر مکعب 
و ســد نســاء بــم بــا 16۸ میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 167.65 میلیــون 
متــر مکعــب آب را ذخیــره کــرده انــد.  معــاون بهــره بــرداری و حفاظت از 
منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای کرمــان افــزود: امســال حجــم آبگیــری 
ســد جیرفــت بــه 76 میلیــون و 9۸1 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ایــن 
رقــم ســال گذشــته 53 میلیــون و 935 هــزار متــر مکعــب بــود و حجــم 
ــه چهــار میلیــون و 727 هــزار  آبگیــری ســد تنگوئیــه ســیرجان نیــز ب
ــون و 73  ــه میلی ــد س ــن س ــته ای ــال گذش ــه س ــید ک ــب رس ــر مکع مت
هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــده بــود. وی اظهــار کــرد: حجــم آبگیــری 
ــه  ــر مکعــب رســید ک ــون و 17 هــزار مت ــه 9 میلی ــت ب امســال ســد باف
ایــن رقــم ســال گذشــته چهــار میلیــون و هفــت هــزار متــر مکعــب بــود. 
عــرب پــور گفــت: حجــم آبگیــری ســد نســاء بــم نیــز در ســال جــاری 
ــه 115 میلیــون و 17 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ســال گذشــته 39  ب
میلیــون و 71 هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــد. وی تصریــح کــرد: حجــم 
آبگیــری چهــار ســد اســتان در ســال جــاری 206 میلیــون و پنــج هــزار 
مترمکعــب مــی باشــد کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته 101 
ــودن  ــی ب ــده خال ــت عم ــود. وی عل ــب ب ــر مکع ــزار مت ــون و 42 ه میلی
بخشــی از گنجایــش ســدهای اســتان بــه جــز ســد نســاء بــم را تــداوم 
خشکســالی، کاهــش بارندگــی و همچنیــن احــداث بندهــای آبخیــزداری 
در باالدســت ســدها بیــان کــرد و گفــت: میانگیــن ذخیــره آب چهــار ســد 
اســتان کرمــان 5۸ درصــد پــر اســت. معــاون بهــره بــرداری و حفاظــت از 
ــم در  ــاء ب ــد نس ــزود: از س ــان اف ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــع آب ش مناب
حــال حاضــر فقــط بــرای مصــرف کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و هنــوز 

ــه  ــد ب ــن س ــه ای ــه خان ــال آب و تصفی ــط انتق خ
دلیــل کمبــود اعتبــارات آمــاده نشــده در نتیجــه 
از آب ایــن ســد بــرای شــرب و صنعــت اســتفاده 
نمــی شــود. وی تصریــح کــرد: بــه علــت اســتفاده 
نکــردن از ســهمیه آب شــرب و صنعت ســد نســاء 
ــرریز  ــاهد س ــال ش ــته امس ــای گذش ــال ه در س
ــر  ــال حاض ــم و در ح ــد بودی ــن س ــدن آب ای ش

حجــم ســد صــد درصــد پــر اســت.
عــرب پــور گفــت: در حــال حاضــر حجــم 
ــان 33۸  ــتان کرم ــدهای اس ــت س ــه پش دریاچ
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــب اس ــر مکع ــون مت میلی
ــر  ــون مت ــل 5۸ میلی ــال قب ــابه س ــدت مش م
مکعــب افزایــش داشــته اســت. وی افــزود: 33۸ 
ــی کــه پشــت ســدهای  میلیــون متــر مکعــب آب
کرمــان جمــع شــده بــا احتســاب ســد نســاء بــم 
ــتان  ــدهای اس ــه در س ــی ک ــزان آب ــت و می اس
کرمــان جمــع شــده نشــان از وضعیــت نامطلــوب 

ــی دارد. ــع آب ــاظ مناب ــتان از لح ــن اس ای
وی اظهــار کــرد: بارندگــی ســال هــای گذشــته در 
اســتان کرمــان 140 میلیمتــر بــوده کــه بــه علــت 
ــی  ــزان بارندگ ــن می ــر ای ــای اخی ــالی ه خشکس
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــر کاه ــه 129 میلیمت ب
ــع آب  ــت از مناب ــرداری و حفاظ ــره ب ــاون به مع
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان گفــت: از ابتــدای 
ــده  ــروع ش ــاه 94 ش ــر م ــه از مه ــی ک ــال آب س

ــه  ــوده ک ــر ب ــان 10۸ میلیمت ــی در کرم ــن بارندگ ــه میانگی ــن لحظ ــا ای ت
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 7.2 درصــد کاهــش داشــته و 3.6 
درصــد هــم نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت کاهــش داشــته اســت. وی 
ــاظ  ــل از لح ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــوز نس ــه هن ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــان 750  ــی در جه ــط بارندگ ــزود: متوس ــتیم اف ــب هس ــی عق بارندگ
میلیمتــر، در ایــران 250 میلیمتــر معــادل یــک ســوم بارندگــی در جهــان 
و در اســتان کرمــان متوســط بارندگــی 129 میلیمتــر مــی باشــد. وی بیــان 
کــرد: در کرمــان حــدود نصــف میانگیــن کشــوری بارندگــی داریــم و در 
مقایســه بــا بارندگــی هــای کل دنیــا حــدود 17 درصــد میانگیــن بارندگــی 
هــای جهــان را داریــم. عــرب پــور گفــت: ســفره هــای آب زیــر زمینــی 
کرمــان ســالیانه 900 میلیــون متــر مکعــب کســری مخــزن دارنــد و بیــش 
ــرکت آب  ــزود: ش ــود. وی اف ــی ش ــت م ــا آب برداش ــفره ه ــت س از ظرفی
منطقــه ای کرمــان عملیــات اجرایــی 2 ســد قدرونــی در شهرســتان راور 
و ســد شــهیدان امیرتیمــوری در شهرســتان رابــر را شــروع کــرده اســت. 
ــر بــرای تامیــن  وی گفــت: ســد شــهیدان امیــر تیمــوری شهرســتان راب
ــن  ــال آب ای ــه انتق ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــهر کرم ــرب ش آب ش
ســد از طریــق تونلــی کــه در حــال حفــاری اســت صــورت مــی گیــرد. 
براســاس اعــام مســئوالن وزارت نیــرو در ســال جــاری کرمــان از جملــه 
پنــج اســتانی در کشــور اســت کــه بــا بحــران آب مواجــه هســتند.  ایــن 
در حالــی اســت کــه حــدود 95 درصــد آب اســتحصالی در اســتان کرمــان 
در بخــش کشــاورزی، چهــار درصــد در بخــش آشــامیدنی و یــک درصــد 
در بخــش صنعــت مصــرف مــی شــود. طــرح همیــاران آب بــرای مدیریــت 
مصــرف در ایــن بخــش همــراه بــا انتقــال آب بــه اســتان نیــز از دو ســال 

قبــل در کرمــان اجــرا شــده اســت.

خالی بودن 42درصد از 
ظرفیت سدهای کرمان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

مهنــدس علــی عــرب پــور گفــت: ســدهای نســاء بــم، جیرفــت، تنگوئیــه 
ســیرجان و ســد بافــت ســدهای در حــال بهــره بــرداری اســتان کرمــان 
ــب  ــر مکع ــون مت ــدها 5۸2 میلی ــن س ــت ای ــوع ظرفی ــتند و مجم هس
ــا ظرفیــت 336  اســت. وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ســد جیرفــت ب
ــد  ــب و س ــر مکع ــون مت ــزان 126.۸ میلی ــه می ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ــه میــزان  ــا ظرفیــت 3۸.4 میلیــون متــر مکعــب ب تنگوئیــه ســیرجان ب
۸.53 میلیــون متــر مکعــب آب را در خــود جــای داده انــد. وی گفت: ســد 
بافــت نیــز بــا 40 میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 35 میلیــون متــر مکعب 
و ســد نســاء بــم بــا 16۸ میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت، 167.65 میلیــون 
متــر مکعــب آب را ذخیــره کــرده انــد.  معــاون بهــره بــرداری و حفاظت از 
منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای کرمــان افــزود: امســال حجــم آبگیــری 
ســد جیرفــت بــه 76 میلیــون و 9۸1 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ایــن 
رقــم ســال گذشــته 53 میلیــون و 935 هــزار متــر مکعــب بــود و حجــم 
ــه چهــار میلیــون و 727 هــزار  آبگیــری ســد تنگوئیــه ســیرجان نیــز ب
ــون و 73  ــه میلی ــد س ــن س ــته ای ــال گذش ــه س ــید ک ــب رس ــر مکع مت
هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــده بــود. وی اظهــار کــرد: حجــم آبگیــری 
ــه  ــر مکعــب رســید ک ــون و 17 هــزار مت ــه 9 میلی ــت ب امســال ســد باف
ایــن رقــم ســال گذشــته چهــار میلیــون و هفــت هــزار متــر مکعــب بــود. 
عــرب پــور گفــت: حجــم آبگیــری ســد نســاء بــم نیــز در ســال جــاری 
ــه 115 میلیــون و 17 هــزار متــر مکعــب رســید کــه ســال گذشــته 39  ب
میلیــون و 71 هــزار متــر مکعــب آبگیــری شــد. وی تصریــح کــرد: حجــم 
آبگیــری چهــار ســد اســتان در ســال جــاری 206 میلیــون و پنــج هــزار 
مترمکعــب مــی باشــد کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته 101 
ــودن  ــی ب ــده خال ــت عم ــود. وی عل ــب ب ــر مکع ــزار مت ــون و 42 ه میلی
بخشــی از گنجایــش ســدهای اســتان بــه جــز ســد نســاء بــم را تــداوم 
خشکســالی، کاهــش بارندگــی و همچنیــن احــداث بندهــای آبخیــزداری 
در باالدســت ســدها بیــان کــرد و گفــت: میانگیــن ذخیــره آب چهــار ســد 
اســتان کرمــان 5۸ درصــد پــر اســت. معــاون بهــره بــرداری و حفاظــت از 
ــم در  ــاء ب ــد نس ــزود: از س ــان اف ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــع آب ش مناب
حــال حاضــر فقــط بــرای مصــرف کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و هنــوز 

ــه  ــد ب ــن س ــه ای ــه خان ــال آب و تصفی ــط انتق خ
دلیــل کمبــود اعتبــارات آمــاده نشــده در نتیجــه 
از آب ایــن ســد بــرای شــرب و صنعــت اســتفاده 
نمــی شــود. وی تصریــح کــرد: بــه علــت اســتفاده 
نکــردن از ســهمیه آب شــرب و صنعت ســد نســاء 
ــرریز  ــاهد س ــال ش ــته امس ــای گذش ــال ه در س
ــر  ــال حاض ــم و در ح ــد بودی ــن س ــدن آب ای ش

حجــم ســد صــد درصــد پــر اســت.
عــرب پــور گفــت: در حــال حاضــر حجــم 
ــان 33۸  ــتان کرم ــدهای اس ــت س ــه پش دریاچ
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــب اس ــر مکع ــون مت میلی
ــر  ــون مت ــل 5۸ میلی ــال قب ــابه س ــدت مش م
مکعــب افزایــش داشــته اســت. وی افــزود: 33۸ 
ــی کــه پشــت ســدهای  میلیــون متــر مکعــب آب
کرمــان جمــع شــده بــا احتســاب ســد نســاء بــم 
ــتان  ــدهای اس ــه در س ــی ک ــزان آب ــت و می اس
کرمــان جمــع شــده نشــان از وضعیــت نامطلــوب 

ــی دارد. ــع آب ــاظ مناب ــتان از لح ــن اس ای
وی اظهــار کــرد: بارندگــی ســال هــای گذشــته در 
اســتان کرمــان 140 میلیمتــر بــوده کــه بــه علــت 
ــی  ــزان بارندگ ــن می ــر ای ــای اخی ــالی ه خشکس
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــر کاه ــه 129 میلیمت ب
ــع آب  ــت از مناب ــرداری و حفاظ ــره ب ــاون به مع
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان گفــت: از ابتــدای 
ــده  ــروع ش ــاه 94 ش ــر م ــه از مه ــی ک ــال آب س

ــه  ــوده ک ــر ب ــان 10۸ میلیمت ــی در کرم ــن بارندگ ــه میانگی ــن لحظ ــا ای ت
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 7.2 درصــد کاهــش داشــته و 3.6 
درصــد هــم نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت کاهــش داشــته اســت. وی 
ــاظ  ــل از لح ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــوز نس ــه هن ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــان 750  ــی در جه ــط بارندگ ــزود: متوس ــتیم اف ــب هس ــی عق بارندگ
میلیمتــر، در ایــران 250 میلیمتــر معــادل یــک ســوم بارندگــی در جهــان 
و در اســتان کرمــان متوســط بارندگــی 129 میلیمتــر مــی باشــد. وی بیــان 
کــرد: در کرمــان حــدود نصــف میانگیــن کشــوری بارندگــی داریــم و در 
مقایســه بــا بارندگــی هــای کل دنیــا حــدود 17 درصــد میانگیــن بارندگــی 
هــای جهــان را داریــم. عــرب پــور گفــت: ســفره هــای آب زیــر زمینــی 
کرمــان ســالیانه 900 میلیــون متــر مکعــب کســری مخــزن دارنــد و بیــش 
ــرکت آب  ــزود: ش ــود. وی اف ــی ش ــت م ــا آب برداش ــفره ه ــت س از ظرفی
منطقــه ای کرمــان عملیــات اجرایــی 2 ســد قدرونــی در شهرســتان راور 
و ســد شــهیدان امیرتیمــوری در شهرســتان رابــر را شــروع کــرده اســت. 
ــر بــرای تامیــن  وی گفــت: ســد شــهیدان امیــر تیمــوری شهرســتان راب
ــن  ــال آب ای ــه انتق ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــهر کرم ــرب ش آب ش
ســد از طریــق تونلــی کــه در حــال حفــاری اســت صــورت مــی گیــرد. 
براســاس اعــام مســئوالن وزارت نیــرو در ســال جــاری کرمــان از جملــه 
پنــج اســتانی در کشــور اســت کــه بــا بحــران آب مواجــه هســتند.  ایــن 
در حالــی اســت کــه حــدود 95 درصــد آب اســتحصالی در اســتان کرمــان 
در بخــش کشــاورزی، چهــار درصــد در بخــش آشــامیدنی و یــک درصــد 
در بخــش صنعــت مصــرف مــی شــود. طــرح همیــاران آب بــرای مدیریــت 
مصــرف در ایــن بخــش همــراه بــا انتقــال آب بــه اســتان نیــز از دو ســال 

قبــل در کرمــان اجــرا شــده اســت.
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ــت  ــتین نشس ــک در نخس ــا اش ــدس رض مهن
ــم در ســال جــاری  شــورای اداری شهرســتان ب
ــم  ــی ب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
ــادرات  ــزان ص ــن می ــزود: ای ــد اف ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــرم خرم ــر کیلوگ ــروش ه ــاس ف براس
ــم  ــادل 3 و نی ــان مع ــزار توم ــج ه ــت پن قیم

ــی  ــت ارزش ریال ــکه نف ــون بش میلی
و ارزی دارد. وی بیــان کــرد: اگــر 
همــه تولیدکننــدگان خرمــای کشــور 
ــد  ــل کنن ــزان عم ــن می ــادل همی مع
مــی توانیــم جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــت  ــه نف ــی ب ــاد متک ــت و اقتص نف
ــی  ــا را یک ــیم. وی خرم ــته باش داش
از محصــوالت تاثیرگــذار بــر اقتصــاد 
ــت و  ــور دانس ــی کش ــه و حت منطق

گفــت: شهرســتان بــم و شــرق اســتان کرمــان 
بواســطه تولیــد و صــادرات رو بــه رشــد و 
چشــمگیر خرمــا در ایــن زمینــه نقــش اساســی 

دارد.  
فرمانــدار بــم ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد مــا 
ــد در  ــی طلب ــوده و م ــور ب ــت مح ــون نف تاکن

ــاره  ــی چ ــاد غیرنفت ــی اقتص ــه جایگزین زمین
ــای  ــزی ه ــه ری ــم. وی از برنام ــی کنی اندیش
الزم بــرای تبییــن برنامــه هــا و سیاســت هــای 

ــر داد  ــم خب اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان ب
ــاد  ــت اقتص ــردی و مدیری ــتاد راهب ــت: س و گف
ــا  ــا و نهاده ــتگاه ه ــکل از دس ــی متش مقاومت
ــود  ــی ش ــکیل م ــزودی تش ــم ب ــف در ب مختل
ــام  ــز فراهــم شــده اســت. ام ــات آن نی و مقدم
جمعــه بــم نیــز در ایــن نشســت توجــه جــدی 
بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ب ــذاری امس ــام گ ن
اقــدام و عمــل را خواســتار شــد. حجــه االســام 
ــن  ــه فرامی ــا ک ــزود: هرکج ــی اف ــم دانش قاس
مقــام معظــم رهبــری را مــد نظــر داشــته ایــم، 
ــی  ــم ب ــا ه ــر کج ــم و ه ــرده ای ــره اش را ب به
توجهــی کــرده ایــم، دودش بــه چشــممان رفته 
اســت. وی گفــت: مســئوالن نــکات مربــوط بــه 
ــری را  ــای رهب ــه ه ــی و توصی ــاد مقاومت اقتص
برجســته در ایــن زمینــه و اقــدام و عمــل کننــد 
ــا  ــم ب ــی ب ــه مدیریت ــوان مجموع ــه ت ــرا ک چ
ــن اســت و مــی  ــی مســئوالن بیــش از ای همدل
ــق  ــی موف ــاد مقاومت ــوع اقتص ــد در موض توانن
عمــل کننــد. وی تقویــت روح تعهــد و تدیــن در 
آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر دانشــجو و طلبــه 
را راه پیشــرفت هرچــه بیشــتر کشــور دانســت 
ــردای  ــه ف ــگان جامع ــا و نخب ــه ه ــت: طلب و گف
مملکــت را مــی ســازند و بایــد از لحــاظ دینــی 

ــوند.  ــت ش ــی تقوی و علم
ــتان  ــی شهرس ــوزش عال ــع آم ــس مجتم رئی
ــز  ــن مرک ــت ای ــی از وضعی ــز گزارش ــم نی ب
ارایــه کــرد. دکتــر حســین نظــام آبــادی پــور،  
تجهیــز 21 بــاب آزمایشــگاه در ایــن مجتمــع بــا 
ــات  ــی از اقدام ــال را یک ــارد ری ــار 15 میلی اعتب
ــز  ــکده نی ــه دانش ــت: س ــمرد و گف ــم برش مه
در ایــن مجتمــع ایجــاد شــده اســت و امســال 
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــع ب ــن مجتم ــم ای امیدواری
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــد. وی از تدوی ــدا کن پی
ــزود:  ــر داد و اف ــال 1404 خب ــا س ــگاه ت دانش
ــدود  ــزء مع ــم ج ــی ب ــوزش عال ــع آم مجتم
ــن  ــه چنیــن ســندی را تدوی مراکــزی اســت ک
کــرده و در ایــن ســند همــه ظرفیــت هــا، نقــاط 
ــورد  ــز م ــا نی ــف و تهدیده ــی ضع ــوت و حت ق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
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ــت  ــتین نشس ــک در نخس ــا اش ــدس رض مهن
ــم در ســال جــاری  شــورای اداری شهرســتان ب
ــم  ــی ب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
ــادرات  ــزان ص ــن می ــزود: ای ــد اف ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــرم خرم ــر کیلوگ ــروش ه ــاس ف براس
ــم  ــادل 3 و نی ــان مع ــزار توم ــج ه ــت پن قیم

ــی  ــت ارزش ریال ــکه نف ــون بش میلی
و ارزی دارد. وی بیــان کــرد: اگــر 
همــه تولیدکننــدگان خرمــای کشــور 
ــد  ــل کنن ــزان عم ــن می ــادل همی مع
مــی توانیــم جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــت  ــه نف ــی ب ــاد متک ــت و اقتص نف
ــی  ــا را یک ــیم. وی خرم ــته باش داش
از محصــوالت تاثیرگــذار بــر اقتصــاد 
ــت و  ــور دانس ــی کش ــه و حت منطق

گفــت: شهرســتان بــم و شــرق اســتان کرمــان 
بواســطه تولیــد و صــادرات رو بــه رشــد و 
چشــمگیر خرمــا در ایــن زمینــه نقــش اساســی 

دارد.  
فرمانــدار بــم ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد مــا 
ــد در  ــی طلب ــوده و م ــور ب ــت مح ــون نف تاکن

ــاره  ــی چ ــاد غیرنفت ــی اقتص ــه جایگزین زمین
ــای  ــزی ه ــه ری ــم. وی از برنام ــی کنی اندیش
الزم بــرای تبییــن برنامــه هــا و سیاســت هــای 

ــر داد  ــم خب اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان ب
ــاد  ــت اقتص ــردی و مدیری ــتاد راهب ــت: س و گف
ــا  ــا و نهاده ــتگاه ه ــکل از دس ــی متش مقاومت
ــود  ــی ش ــکیل م ــزودی تش ــم ب ــف در ب مختل
ــام  ــز فراهــم شــده اســت. ام ــات آن نی و مقدم
جمعــه بــم نیــز در ایــن نشســت توجــه جــدی 
بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ب ــذاری امس ــام گ ن
اقــدام و عمــل را خواســتار شــد. حجــه االســام 
ــن  ــه فرامی ــا ک ــزود: هرکج ــی اف ــم دانش قاس
مقــام معظــم رهبــری را مــد نظــر داشــته ایــم، 
ــی  ــم ب ــا ه ــر کج ــم و ه ــرده ای ــره اش را ب به
توجهــی کــرده ایــم، دودش بــه چشــممان رفته 
اســت. وی گفــت: مســئوالن نــکات مربــوط بــه 
ــری را  ــای رهب ــه ه ــی و توصی ــاد مقاومت اقتص
برجســته در ایــن زمینــه و اقــدام و عمــل کننــد 
ــا  ــم ب ــی ب ــه مدیریت ــوان مجموع ــه ت ــرا ک چ
ــن اســت و مــی  ــی مســئوالن بیــش از ای همدل
ــق  ــی موف ــاد مقاومت ــوع اقتص ــد در موض توانن
عمــل کننــد. وی تقویــت روح تعهــد و تدیــن در 
آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر دانشــجو و طلبــه 
را راه پیشــرفت هرچــه بیشــتر کشــور دانســت 
ــردای  ــه ف ــگان جامع ــا و نخب ــه ه ــت: طلب و گف
مملکــت را مــی ســازند و بایــد از لحــاظ دینــی 

ــوند.  ــت ش ــی تقوی و علم
ــتان  ــی شهرس ــوزش عال ــع آم ــس مجتم رئی
ــز  ــن مرک ــت ای ــی از وضعی ــز گزارش ــم نی ب
ارایــه کــرد. دکتــر حســین نظــام آبــادی پــور،  
تجهیــز 21 بــاب آزمایشــگاه در ایــن مجتمــع بــا 
ــات  ــی از اقدام ــال را یک ــارد ری ــار 15 میلی اعتب
ــز  ــکده نی ــه دانش ــت: س ــمرد و گف ــم برش مه
در ایــن مجتمــع ایجــاد شــده اســت و امســال 
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــع ب ــن مجتم ــم ای امیدواری
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــد. وی از تدوی ــدا کن پی
ــزود:  ــر داد و اف ــال 1404 خب ــا س ــگاه ت دانش
ــدود  ــزء مع ــم ج ــی ب ــوزش عال ــع آم مجتم
ــن  ــه چنیــن ســندی را تدوی مراکــزی اســت ک
کــرده و در ایــن ســند همــه ظرفیــت هــا، نقــاط 
ــورد  ــز م ــا نی ــف و تهدیده ــی ضع ــوت و حت ق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
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ــت  ــتین نشس ــک در نخس ــا اش ــدس رض مهن
ــم در ســال جــاری  شــورای اداری شهرســتان ب
ــم  ــی ب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
ــادرات  ــزان ص ــن می ــزود: ای ــد اف ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــرم خرم ــر کیلوگ ــروش ه ــاس ف براس
ــم  ــادل 3 و نی ــان مع ــزار توم ــج ه ــت پن قیم

ــی  ــت ارزش ریال ــکه نف ــون بش میلی
و ارزی دارد. وی بیــان کــرد: اگــر 
همــه تولیدکننــدگان خرمــای کشــور 
ــد  ــل کنن ــزان عم ــن می ــادل همی مع
مــی توانیــم جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــت  ــه نف ــی ب ــاد متک ــت و اقتص نف
ــی  ــا را یک ــیم. وی خرم ــته باش داش
از محصــوالت تاثیرگــذار بــر اقتصــاد 
ــت و  ــور دانس ــی کش ــه و حت منطق

گفــت: شهرســتان بــم و شــرق اســتان کرمــان 
بواســطه تولیــد و صــادرات رو بــه رشــد و 
چشــمگیر خرمــا در ایــن زمینــه نقــش اساســی 

دارد.  
فرمانــدار بــم ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد مــا 
ــد در  ــی طلب ــوده و م ــور ب ــت مح ــون نف تاکن

ــاره  ــی چ ــاد غیرنفت ــی اقتص ــه جایگزین زمین
ــای  ــزی ه ــه ری ــم. وی از برنام ــی کنی اندیش
الزم بــرای تبییــن برنامــه هــا و سیاســت هــای 

ــر داد  ــم خب اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان ب
ــاد  ــت اقتص ــردی و مدیری ــتاد راهب ــت: س و گف
ــا  ــا و نهاده ــتگاه ه ــکل از دس ــی متش مقاومت
ــود  ــی ش ــکیل م ــزودی تش ــم ب ــف در ب مختل
ــام  ــز فراهــم شــده اســت. ام ــات آن نی و مقدم
جمعــه بــم نیــز در ایــن نشســت توجــه جــدی 
بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ب ــذاری امس ــام گ ن
اقــدام و عمــل را خواســتار شــد. حجــه االســام 
ــن  ــه فرامی ــا ک ــزود: هرکج ــی اف ــم دانش قاس
مقــام معظــم رهبــری را مــد نظــر داشــته ایــم، 
ــی  ــم ب ــا ه ــر کج ــم و ه ــرده ای ــره اش را ب به
توجهــی کــرده ایــم، دودش بــه چشــممان رفته 
اســت. وی گفــت: مســئوالن نــکات مربــوط بــه 
ــری را  ــای رهب ــه ه ــی و توصی ــاد مقاومت اقتص
برجســته در ایــن زمینــه و اقــدام و عمــل کننــد 
ــا  ــم ب ــی ب ــه مدیریت ــوان مجموع ــه ت ــرا ک چ
ــن اســت و مــی  ــی مســئوالن بیــش از ای همدل
ــق  ــی موف ــاد مقاومت ــوع اقتص ــد در موض توانن
عمــل کننــد. وی تقویــت روح تعهــد و تدیــن در 
آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر دانشــجو و طلبــه 
را راه پیشــرفت هرچــه بیشــتر کشــور دانســت 
ــردای  ــه ف ــگان جامع ــا و نخب ــه ه ــت: طلب و گف
مملکــت را مــی ســازند و بایــد از لحــاظ دینــی 

ــوند.  ــت ش ــی تقوی و علم
ــتان  ــی شهرس ــوزش عال ــع آم ــس مجتم رئی
ــز  ــن مرک ــت ای ــی از وضعی ــز گزارش ــم نی ب
ارایــه کــرد. دکتــر حســین نظــام آبــادی پــور،  
تجهیــز 21 بــاب آزمایشــگاه در ایــن مجتمــع بــا 
ــات  ــی از اقدام ــال را یک ــارد ری ــار 15 میلی اعتب
ــز  ــکده نی ــه دانش ــت: س ــمرد و گف ــم برش مه
در ایــن مجتمــع ایجــاد شــده اســت و امســال 
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــع ب ــن مجتم ــم ای امیدواری
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــد. وی از تدوی ــدا کن پی
ــزود:  ــر داد و اف ــال 1404 خب ــا س ــگاه ت دانش
ــدود  ــزء مع ــم ج ــی ب ــوزش عال ــع آم مجتم
ــن  ــه چنیــن ســندی را تدوی مراکــزی اســت ک
کــرده و در ایــن ســند همــه ظرفیــت هــا، نقــاط 
ــورد  ــز م ــا نی ــف و تهدیده ــی ضع ــوت و حت ق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
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ــت  ــتین نشس ــک در نخس ــا اش ــدس رض مهن
ــم در ســال جــاری  شــورای اداری شهرســتان ب
ــم  ــی ب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
ــادرات  ــزان ص ــن می ــزود: ای ــد اف ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــرم خرم ــر کیلوگ ــروش ه ــاس ف براس
ــم  ــادل 3 و نی ــان مع ــزار توم ــج ه ــت پن قیم

ــی  ــت ارزش ریال ــکه نف ــون بش میلی
و ارزی دارد. وی بیــان کــرد: اگــر 
همــه تولیدکننــدگان خرمــای کشــور 
ــد  ــل کنن ــزان عم ــن می ــادل همی مع
مــی توانیــم جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــت  ــه نف ــی ب ــاد متک ــت و اقتص نف
ــی  ــا را یک ــیم. وی خرم ــته باش داش
از محصــوالت تاثیرگــذار بــر اقتصــاد 
ــت و  ــور دانس ــی کش ــه و حت منطق

گفــت: شهرســتان بــم و شــرق اســتان کرمــان 
بواســطه تولیــد و صــادرات رو بــه رشــد و 
چشــمگیر خرمــا در ایــن زمینــه نقــش اساســی 

دارد.  
فرمانــدار بــم ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد مــا 
ــد در  ــی طلب ــوده و م ــور ب ــت مح ــون نف تاکن

ــاره  ــی چ ــاد غیرنفت ــی اقتص ــه جایگزین زمین
ــای  ــزی ه ــه ری ــم. وی از برنام ــی کنی اندیش
الزم بــرای تبییــن برنامــه هــا و سیاســت هــای 

ــر داد  ــم خب اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان ب
ــاد  ــت اقتص ــردی و مدیری ــتاد راهب ــت: س و گف
ــا  ــا و نهاده ــتگاه ه ــکل از دس ــی متش مقاومت
ــود  ــی ش ــکیل م ــزودی تش ــم ب ــف در ب مختل
ــام  ــز فراهــم شــده اســت. ام ــات آن نی و مقدم
جمعــه بــم نیــز در ایــن نشســت توجــه جــدی 
بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ب ــذاری امس ــام گ ن
اقــدام و عمــل را خواســتار شــد. حجــه االســام 
ــن  ــه فرامی ــا ک ــزود: هرکج ــی اف ــم دانش قاس
مقــام معظــم رهبــری را مــد نظــر داشــته ایــم، 
ــی  ــم ب ــا ه ــر کج ــم و ه ــرده ای ــره اش را ب به
توجهــی کــرده ایــم، دودش بــه چشــممان رفته 
اســت. وی گفــت: مســئوالن نــکات مربــوط بــه 
ــری را  ــای رهب ــه ه ــی و توصی ــاد مقاومت اقتص
برجســته در ایــن زمینــه و اقــدام و عمــل کننــد 
ــا  ــم ب ــی ب ــه مدیریت ــوان مجموع ــه ت ــرا ک چ
ــن اســت و مــی  ــی مســئوالن بیــش از ای همدل
ــق  ــی موف ــاد مقاومت ــوع اقتص ــد در موض توانن
عمــل کننــد. وی تقویــت روح تعهــد و تدیــن در 
آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر دانشــجو و طلبــه 
را راه پیشــرفت هرچــه بیشــتر کشــور دانســت 
ــردای  ــه ف ــگان جامع ــا و نخب ــه ه ــت: طلب و گف
مملکــت را مــی ســازند و بایــد از لحــاظ دینــی 

ــوند.  ــت ش ــی تقوی و علم
ــتان  ــی شهرس ــوزش عال ــع آم ــس مجتم رئی
ــز  ــن مرک ــت ای ــی از وضعی ــز گزارش ــم نی ب
ارایــه کــرد. دکتــر حســین نظــام آبــادی پــور،  
تجهیــز 21 بــاب آزمایشــگاه در ایــن مجتمــع بــا 
ــات  ــی از اقدام ــال را یک ــارد ری ــار 15 میلی اعتب
ــز  ــکده نی ــه دانش ــت: س ــمرد و گف ــم برش مه
در ایــن مجتمــع ایجــاد شــده اســت و امســال 
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــع ب ــن مجتم ــم ای امیدواری
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــد. وی از تدوی ــدا کن پی
ــزود:  ــر داد و اف ــال 1404 خب ــا س ــگاه ت دانش
ــدود  ــزء مع ــم ج ــی ب ــوزش عال ــع آم مجتم
ــن  ــه چنیــن ســندی را تدوی مراکــزی اســت ک
کــرده و در ایــن ســند همــه ظرفیــت هــا، نقــاط 
ــورد  ــز م ــا نی ــف و تهدیده ــی ضع ــوت و حت ق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
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ــت  ــتین نشس ــک در نخس ــا اش ــدس رض مهن
ــم در ســال جــاری  شــورای اداری شهرســتان ب
ــم  ــی ب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
ــادرات  ــزان ص ــن می ــزود: ای ــد اف ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــرم خرم ــر کیلوگ ــروش ه ــاس ف براس
ــم  ــادل 3 و نی ــان مع ــزار توم ــج ه ــت پن قیم

ــی  ــت ارزش ریال ــکه نف ــون بش میلی
و ارزی دارد. وی بیــان کــرد: اگــر 
همــه تولیدکننــدگان خرمــای کشــور 
ــد  ــل کنن ــزان عم ــن می ــادل همی مع
مــی توانیــم جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــت  ــه نف ــی ب ــاد متک ــت و اقتص نف
ــی  ــا را یک ــیم. وی خرم ــته باش داش
از محصــوالت تاثیرگــذار بــر اقتصــاد 
ــت و  ــور دانس ــی کش ــه و حت منطق

گفــت: شهرســتان بــم و شــرق اســتان کرمــان 
بواســطه تولیــد و صــادرات رو بــه رشــد و 
چشــمگیر خرمــا در ایــن زمینــه نقــش اساســی 

دارد.  
فرمانــدار بــم ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد مــا 
ــد در  ــی طلب ــوده و م ــور ب ــت مح ــون نف تاکن

ــاره  ــی چ ــاد غیرنفت ــی اقتص ــه جایگزین زمین
ــای  ــزی ه ــه ری ــم. وی از برنام ــی کنی اندیش
الزم بــرای تبییــن برنامــه هــا و سیاســت هــای 

ــر داد  ــم خب اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان ب
ــاد  ــت اقتص ــردی و مدیری ــتاد راهب ــت: س و گف
ــا  ــا و نهاده ــتگاه ه ــکل از دس ــی متش مقاومت
ــود  ــی ش ــکیل م ــزودی تش ــم ب ــف در ب مختل
ــام  ــز فراهــم شــده اســت. ام ــات آن نی و مقدم
جمعــه بــم نیــز در ایــن نشســت توجــه جــدی 
بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ب ــذاری امس ــام گ ن
اقــدام و عمــل را خواســتار شــد. حجــه االســام 
ــن  ــه فرامی ــا ک ــزود: هرکج ــی اف ــم دانش قاس
مقــام معظــم رهبــری را مــد نظــر داشــته ایــم، 
ــی  ــم ب ــا ه ــر کج ــم و ه ــرده ای ــره اش را ب به
توجهــی کــرده ایــم، دودش بــه چشــممان رفته 
اســت. وی گفــت: مســئوالن نــکات مربــوط بــه 
ــری را  ــای رهب ــه ه ــی و توصی ــاد مقاومت اقتص
برجســته در ایــن زمینــه و اقــدام و عمــل کننــد 
ــا  ــم ب ــی ب ــه مدیریت ــوان مجموع ــه ت ــرا ک چ
ــن اســت و مــی  ــی مســئوالن بیــش از ای همدل
ــق  ــی موف ــاد مقاومت ــوع اقتص ــد در موض توانن
عمــل کننــد. وی تقویــت روح تعهــد و تدیــن در 
آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر دانشــجو و طلبــه 
را راه پیشــرفت هرچــه بیشــتر کشــور دانســت 
ــردای  ــه ف ــگان جامع ــا و نخب ــه ه ــت: طلب و گف
مملکــت را مــی ســازند و بایــد از لحــاظ دینــی 

ــوند.  ــت ش ــی تقوی و علم
ــتان  ــی شهرس ــوزش عال ــع آم ــس مجتم رئی
ــز  ــن مرک ــت ای ــی از وضعی ــز گزارش ــم نی ب
ارایــه کــرد. دکتــر حســین نظــام آبــادی پــور،  
تجهیــز 21 بــاب آزمایشــگاه در ایــن مجتمــع بــا 
ــات  ــی از اقدام ــال را یک ــارد ری ــار 15 میلی اعتب
ــز  ــکده نی ــه دانش ــت: س ــمرد و گف ــم برش مه
در ایــن مجتمــع ایجــاد شــده اســت و امســال 
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــع ب ــن مجتم ــم ای امیدواری
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــد. وی از تدوی ــدا کن پی
ــزود:  ــر داد و اف ــال 1404 خب ــا س ــگاه ت دانش
ــدود  ــزء مع ــم ج ــی ب ــوزش عال ــع آم مجتم
ــن  ــه چنیــن ســندی را تدوی مراکــزی اســت ک
کــرده و در ایــن ســند همــه ظرفیــت هــا، نقــاط 
ــورد  ــز م ــا نی ــف و تهدیده ــی ضع ــوت و حت ق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
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ــت  ــتین نشس ــک در نخس ــا اش ــدس رض مهن
ــم در ســال جــاری  شــورای اداری شهرســتان ب
ــم  ــی ب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
ــادرات  ــزان ص ــن می ــزود: ای ــد اف ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــرم خرم ــر کیلوگ ــروش ه ــاس ف براس
ــم  ــادل 3 و نی ــان مع ــزار توم ــج ه ــت پن قیم

ــی  ــت ارزش ریال ــکه نف ــون بش میلی
و ارزی دارد. وی بیــان کــرد: اگــر 
همــه تولیدکننــدگان خرمــای کشــور 
ــد  ــل کنن ــزان عم ــن می ــادل همی مع
مــی توانیــم جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــت  ــه نف ــی ب ــاد متک ــت و اقتص نف
ــی  ــا را یک ــیم. وی خرم ــته باش داش
از محصــوالت تاثیرگــذار بــر اقتصــاد 
ــت و  ــور دانس ــی کش ــه و حت منطق

گفــت: شهرســتان بــم و شــرق اســتان کرمــان 
بواســطه تولیــد و صــادرات رو بــه رشــد و 
چشــمگیر خرمــا در ایــن زمینــه نقــش اساســی 

دارد.  
فرمانــدار بــم ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد مــا 
ــد در  ــی طلب ــوده و م ــور ب ــت مح ــون نف تاکن

ــاره  ــی چ ــاد غیرنفت ــی اقتص ــه جایگزین زمین
ــای  ــزی ه ــه ری ــم. وی از برنام ــی کنی اندیش
الزم بــرای تبییــن برنامــه هــا و سیاســت هــای 

ــر داد  ــم خب اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان ب
ــاد  ــت اقتص ــردی و مدیری ــتاد راهب ــت: س و گف
ــا  ــا و نهاده ــتگاه ه ــکل از دس ــی متش مقاومت
ــود  ــی ش ــکیل م ــزودی تش ــم ب ــف در ب مختل
ــام  ــز فراهــم شــده اســت. ام ــات آن نی و مقدم
جمعــه بــم نیــز در ایــن نشســت توجــه جــدی 
بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ب ــذاری امس ــام گ ن
اقــدام و عمــل را خواســتار شــد. حجــه االســام 
ــن  ــه فرامی ــا ک ــزود: هرکج ــی اف ــم دانش قاس
مقــام معظــم رهبــری را مــد نظــر داشــته ایــم، 
ــی  ــم ب ــا ه ــر کج ــم و ه ــرده ای ــره اش را ب به
توجهــی کــرده ایــم، دودش بــه چشــممان رفته 
اســت. وی گفــت: مســئوالن نــکات مربــوط بــه 
ــری را  ــای رهب ــه ه ــی و توصی ــاد مقاومت اقتص
برجســته در ایــن زمینــه و اقــدام و عمــل کننــد 
ــا  ــم ب ــی ب ــه مدیریت ــوان مجموع ــه ت ــرا ک چ
ــن اســت و مــی  ــی مســئوالن بیــش از ای همدل
ــق  ــی موف ــاد مقاومت ــوع اقتص ــد در موض توانن
عمــل کننــد. وی تقویــت روح تعهــد و تدیــن در 
آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر دانشــجو و طلبــه 
را راه پیشــرفت هرچــه بیشــتر کشــور دانســت 
ــردای  ــه ف ــگان جامع ــا و نخب ــه ه ــت: طلب و گف
مملکــت را مــی ســازند و بایــد از لحــاظ دینــی 

ــوند.  ــت ش ــی تقوی و علم
ــتان  ــی شهرس ــوزش عال ــع آم ــس مجتم رئی
ــز  ــن مرک ــت ای ــی از وضعی ــز گزارش ــم نی ب
ارایــه کــرد. دکتــر حســین نظــام آبــادی پــور،  
تجهیــز 21 بــاب آزمایشــگاه در ایــن مجتمــع بــا 
ــات  ــی از اقدام ــال را یک ــارد ری ــار 15 میلی اعتب
ــز  ــکده نی ــه دانش ــت: س ــمرد و گف ــم برش مه
در ایــن مجتمــع ایجــاد شــده اســت و امســال 
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــع ب ــن مجتم ــم ای امیدواری
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــد. وی از تدوی ــدا کن پی
ــزود:  ــر داد و اف ــال 1404 خب ــا س ــگاه ت دانش
ــدود  ــزء مع ــم ج ــی ب ــوزش عال ــع آم مجتم
ــن  ــه چنیــن ســندی را تدوی مراکــزی اســت ک
کــرده و در ایــن ســند همــه ظرفیــت هــا، نقــاط 
ــورد  ــز م ــا نی ــف و تهدیده ــی ضع ــوت و حت ق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج

صادرات 42000 تن 
خرمای بم 
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ــت  ــتین نشس ــک در نخس ــا اش ــدس رض مهن
ــم در ســال جــاری  شــورای اداری شهرســتان ب
ــم  ــی ب ــوزش عال ــع آم ــی مجتم ــه میزبان ــه ب ک
ــادرات  ــزان ص ــن می ــزود: ای ــد اف ــزار ش برگ
ــه  ــا ب ــرم خرم ــر کیلوگ ــروش ه ــاس ف براس
ــم  ــادل 3 و نی ــان مع ــزار توم ــج ه ــت پن قیم

ــی  ــت ارزش ریال ــکه نف ــون بش میلی
و ارزی دارد. وی بیــان کــرد: اگــر 
همــه تولیدکننــدگان خرمــای کشــور 
ــد  ــل کنن ــزان عم ــن می ــادل همی مع
مــی توانیــم جایگزیــن خوبــی بــرای 
ــت  ــه نف ــی ب ــاد متک ــت و اقتص نف
ــی  ــا را یک ــیم. وی خرم ــته باش داش
از محصــوالت تاثیرگــذار بــر اقتصــاد 
ــت و  ــور دانس ــی کش ــه و حت منطق

گفــت: شهرســتان بــم و شــرق اســتان کرمــان 
بواســطه تولیــد و صــادرات رو بــه رشــد و 
چشــمگیر خرمــا در ایــن زمینــه نقــش اساســی 

دارد.  
فرمانــدار بــم ادامــه داد: متاســفانه اقتصــاد مــا 
ــد در  ــی طلب ــوده و م ــور ب ــت مح ــون نف تاکن

ــاره  ــی چ ــاد غیرنفت ــی اقتص ــه جایگزین زمین
ــای  ــزی ه ــه ری ــم. وی از برنام ــی کنی اندیش
الزم بــرای تبییــن برنامــه هــا و سیاســت هــای 

ــر داد  ــم خب اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان ب
ــاد  ــت اقتص ــردی و مدیری ــتاد راهب ــت: س و گف
ــا  ــا و نهاده ــتگاه ه ــکل از دس ــی متش مقاومت
ــود  ــی ش ــکیل م ــزودی تش ــم ب ــف در ب مختل
ــام  ــز فراهــم شــده اســت. ام ــات آن نی و مقدم
جمعــه بــم نیــز در ایــن نشســت توجــه جــدی 
بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب در زمینــه 
ــی،  ــاد مقاومت ــه اقتص ــال ب ــذاری امس ــام گ ن
اقــدام و عمــل را خواســتار شــد. حجــه االســام 
ــن  ــه فرامی ــا ک ــزود: هرکج ــی اف ــم دانش قاس
مقــام معظــم رهبــری را مــد نظــر داشــته ایــم، 
ــی  ــم ب ــا ه ــر کج ــم و ه ــرده ای ــره اش را ب به
توجهــی کــرده ایــم، دودش بــه چشــممان رفته 
اســت. وی گفــت: مســئوالن نــکات مربــوط بــه 
ــری را  ــای رهب ــه ه ــی و توصی ــاد مقاومت اقتص
برجســته در ایــن زمینــه و اقــدام و عمــل کننــد 
ــا  ــم ب ــی ب ــه مدیریت ــوان مجموع ــه ت ــرا ک چ
ــن اســت و مــی  ــی مســئوالن بیــش از ای همدل
ــق  ــی موف ــاد مقاومت ــوع اقتص ــد در موض توانن
عمــل کننــد. وی تقویــت روح تعهــد و تدیــن در 
آحــاد جامعــه بخصــوص قشــر دانشــجو و طلبــه 
را راه پیشــرفت هرچــه بیشــتر کشــور دانســت 
ــردای  ــه ف ــگان جامع ــا و نخب ــه ه ــت: طلب و گف
مملکــت را مــی ســازند و بایــد از لحــاظ دینــی 

ــوند.  ــت ش ــی تقوی و علم
ــتان  ــی شهرس ــوزش عال ــع آم ــس مجتم رئی
ــز  ــن مرک ــت ای ــی از وضعی ــز گزارش ــم نی ب
ارایــه کــرد. دکتــر حســین نظــام آبــادی پــور،  
تجهیــز 21 بــاب آزمایشــگاه در ایــن مجتمــع بــا 
ــات  ــی از اقدام ــال را یک ــارد ری ــار 15 میلی اعتب
ــز  ــکده نی ــه دانش ــت: س ــمرد و گف ــم برش مه
در ایــن مجتمــع ایجــاد شــده اســت و امســال 
ــا  ــگاه ارتق ــه دانش ــع ب ــن مجتم ــم ای امیدواری
ــداز  ــم ان ــند چش ــن س ــد. وی از تدوی ــدا کن پی
ــزود:  ــر داد و اف ــال 1404 خب ــا س ــگاه ت دانش
ــدود  ــزء مع ــم ج ــی ب ــوزش عال ــع آم مجتم
ــن  ــه چنیــن ســندی را تدوی مراکــزی اســت ک
کــرده و در ایــن ســند همــه ظرفیــت هــا، نقــاط 
ــورد  ــز م ــا نی ــف و تهدیده ــی ضع ــوت و حت ق

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج

صادرات 42000 تن 
خرمای بم 

به 22 کشور دنیا
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ــه  ــبت هفت ــه مناس ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــوم  ــگاه عل ــی در دانش ــع مال ــود مناب ــه کمب ــامت ب س
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــرح ه ــرای ط ــور اج ــه منظ ــکی ب پزش
افــزود: بــا ایــن وجــود تجهیــزات بیمارســتانی کــه ســال 
گذشــته بــه بیمارســتان هــا واگــذار شــد بــا ســال هــای 
قبــل از آن قابــل مقایســه نیســت. وی گفــت: کمبودهــای 
ضــروری موجــود در بیمارســتان هــای ایــن اســتان طــی 
ــتاندارها  ــای اس ــرای ارتق ــرف و ب ــته برط ــال گذش دو س
ــی در  ــیار خوب ــای بس ــت ه ــردم فعالی ــدی م و رضایتمن

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان انجــام شــده اســت.  وی اظهــار کــرد: 
هفــت درصــد تخــت هــای بســتری ایــن اســتان کرمــان توســط بیمــاران 

ــت. ــده اس ــغال ش ــتان اش ــارج از اس خ
ــاب  ــز اعص ــداث مرک ــه اح ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
شــناختی پروفســور ســمیعی)جراح مشــهور مغــز و اعصــاب( در کرمــان 
اشــاره کــرد و افــزود: بــا احــداث ایــن مرکــز اســتان کرمــان مــی توانــد 
طــی ســه ســال آینــده در جــذب بیمــاران خــارج از اســتان و همچنیــن 
ــه  ــا بیــان ایــن کــه 1.25 درصــد ب توریســت درمانــی اقــدام کنــد. وی ب
ازای هــر هــزار نفــر تخــت بســتری در اســتان کرمــان وجــود دارد تصریح 
کــرد: 1.55 درصــد نیــز بــه ازای هــر هــزار نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان تخــت بســتری وجــود دارد. دکتــر حقدوســت متوســط 
ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــتری ب ــای بس ــت ه ــود تخ ــه وج ــوری را در زمین کش
ــا  ــراز امیــدواری کــرد: در دو ســال آینــده ب نفــر 1.6 درصــد عنــوان و اب
اضافــه شــدن تخــت هــای بیمارســتانی، کمبــود تخــت هــای بیمارســتانی 

در کرمــان مرتفــع شــود. 
وی بــه راه انــدازی دانشــکده طــب ســنتی در کرمــان اشــاره کــرد و گفت: 
دانشــکده جدیــد ایــن طــب بــا اســتانداردهای بــاال در کرمــان در حــال 
ــود  ــنتی وج ــب س ــی در ط ــت های ــرد: قابلی ــان ک ــت. وی بی ــاخت اس س
ــس  ــم. رئی ــرده ای ــره نب ــح به ــو صحی ــه نح ــا ب ــون از آنه ــه تاکن دارد ک
ــه کســب دو رتبــه و ارتقــای بخــش  ــان ب ــوم پزشــکی کرم دانشــگاه عل
پژوهــش ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: بازدیــد پروفســور ســمعیی 
ــن  ــده در ای ــام ش ــه انج ــم نام ــناختی و تفاه ــاب ش ــوم اعص ــز عل از مرک
ــت. وی  ــته اس ــال گذش ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــش از جمل بخ
افــزود: تفاهــم نامــه اجــرای مزرعــه حیوانــات در دانشــگاه علــوم پزشــی 
کرمــان نیــز طــی ســال گذشــته عملیاتــی شــده اســت. حقدوســت گفت: 
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــش س ــان در بخ ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــذاران  ــرمایه گ ــذب س ــا ج ــز ب ــان نی درم
ــته ده  ــال گذش ــی س ــی ط ــش خصوص بخ
ــت. وی  ــرده اس ــا ک ــه امض ــم نام ــا تفاه ه
ادامــه داد: کرمــان نخســتین اســتانی اســت 
کــه نقشــه توســعه درمــان را بــا روش هــای 
علمــی احصــا کــرده و شــاخص هــای بخــش 
ــی  ــه خوب ــگاه ب ــن دانش ــز در ای ــی نی علم
رشــد کــرده اســت.  رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــان  ــن کرم ــت: همچنی ــان گف ــکی کرم پزش
ــی را از وزارت  ــارات توســعه ای درمان نخســتین اســتانی اســت کــه اختی
ــزود:  ــت. وی اف ــرده اس ــذ ک ــکی اخ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــال  ــم در دو س ــت ه ــوزه بهداش ــان در ح ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
گذشــته ســرعت ارتقــای زیرســاخت هــا را شــاهد بــوده اســت. یکــم تــا 
هفتــم اردیبهشــت هفتــه ســامت بــا شــعار غلبــه بــر دیابــت نامگــذاری 

شــده اســت.

ــی  ــدار و جمع ــد فرمان ــاه در بازدی ــان اهلل جوانش ــدس ام مهن
ــته  ــکده پس ــنجان از پژوهش ــتان رفس ــئوالن شهرس از مس
ــع  ــن واق ــار زمی ــکده در 10 هکت ــن پژوهش ــزود: ای ــران اف ای
شــده و بــه لحــاظ وجــود ارقــام پســته و فضــا بــرای احــداث 
ــر  ــرد: در نظ ــار ک ــت. وی اظه ــر اس ــب  ت ــوزه مناس ــاغ م ب
ــطح  ــش س ــه افزای ــر ب ــات منج ــن تحقیق ــج ای ــم نتای داری
بهــره وری از باغــات پســته، کاهــش مصــرف ســموم، کاهــش 
میــزان مصــرف آب و شناســایی گونــه هــای پســته شــود کــه 
در مقابــل ســرما، گرمــا و آفــات پســته مقــاوم هســتند. وی 
گفــت: در ایــن مرکــز کلکســیونی از طــرح  هــای تحقیقاتــی 
را مــی تــوان انجــام داد و همچنیــن فضــا و محــل دســتیابی 
گردشــگران بــه پژوهشــکده پســته ایــران ســاده  تــر اســت. 
ــوزه  ــاغ  م ــدازی ب ــزود: راه  ان ــته اف ــکده پس ــس پژوهش رئی
پســته در رفســنجان امــری مهــم اســت و بایــد نــام پســته در 
رفســنجان مانــدگار بمانــد. وی بیــان کــرد: در آینــده نزدیــک 
ــا  ــنجان، ب ــته در رفس ــوزه پس ــاغ م ــن ب ــاد ای ــرای ایج ب
میــراث فرهنگــی، فرمانــداری و ســایر دســتگاه هــای مربــوط 
بــه توافــق خواهیــم رســید. جوانشــاه خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــت  ــطح زیرکش ــار س ــزار هکت ــود ۸0 ه ــا وج ــتان ب شهرس

پســته، مهــد تولیــد پســته در جهــان اســت.

توسعه »توریسم درمانی« 
با احداث مرکز اعصاب 

شناختی پروفسور سمیعی 
در کرمان
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پژوهشکده پسته رفسنجان
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ــه  ــبت هفت ــه مناس ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــوم  ــگاه عل ــی در دانش ــع مال ــود مناب ــه کمب ــامت ب س
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــرح ه ــرای ط ــور اج ــه منظ ــکی ب پزش
افــزود: بــا ایــن وجــود تجهیــزات بیمارســتانی کــه ســال 
گذشــته بــه بیمارســتان هــا واگــذار شــد بــا ســال هــای 
قبــل از آن قابــل مقایســه نیســت. وی گفــت: کمبودهــای 
ضــروری موجــود در بیمارســتان هــای ایــن اســتان طــی 
ــتاندارها  ــای اس ــرای ارتق ــرف و ب ــته برط ــال گذش دو س
ــی در  ــیار خوب ــای بس ــت ه ــردم فعالی ــدی م و رضایتمن

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان انجــام شــده اســت.  وی اظهــار کــرد: 
هفــت درصــد تخــت هــای بســتری ایــن اســتان کرمــان توســط بیمــاران 

ــت. ــده اس ــغال ش ــتان اش ــارج از اس خ
ــاب  ــز اعص ــداث مرک ــه اح ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
شــناختی پروفســور ســمیعی)جراح مشــهور مغــز و اعصــاب( در کرمــان 
اشــاره کــرد و افــزود: بــا احــداث ایــن مرکــز اســتان کرمــان مــی توانــد 
طــی ســه ســال آینــده در جــذب بیمــاران خــارج از اســتان و همچنیــن 
ــه  ــا بیــان ایــن کــه 1.25 درصــد ب توریســت درمانــی اقــدام کنــد. وی ب
ازای هــر هــزار نفــر تخــت بســتری در اســتان کرمــان وجــود دارد تصریح 
کــرد: 1.55 درصــد نیــز بــه ازای هــر هــزار نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان تخــت بســتری وجــود دارد. دکتــر حقدوســت متوســط 
ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــتری ب ــای بس ــت ه ــود تخ ــه وج ــوری را در زمین کش
ــا  ــراز امیــدواری کــرد: در دو ســال آینــده ب نفــر 1.6 درصــد عنــوان و اب
اضافــه شــدن تخــت هــای بیمارســتانی، کمبــود تخــت هــای بیمارســتانی 

در کرمــان مرتفــع شــود. 
وی بــه راه انــدازی دانشــکده طــب ســنتی در کرمــان اشــاره کــرد و گفت: 
دانشــکده جدیــد ایــن طــب بــا اســتانداردهای بــاال در کرمــان در حــال 
ــود  ــنتی وج ــب س ــی در ط ــت های ــرد: قابلی ــان ک ــت. وی بی ــاخت اس س
ــس  ــم. رئی ــرده ای ــره نب ــح به ــو صحی ــه نح ــا ب ــون از آنه ــه تاکن دارد ک
ــه کســب دو رتبــه و ارتقــای بخــش  ــان ب ــوم پزشــکی کرم دانشــگاه عل
پژوهــش ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: بازدیــد پروفســور ســمعیی 
ــن  ــده در ای ــام ش ــه انج ــم نام ــناختی و تفاه ــاب ش ــوم اعص ــز عل از مرک
ــت. وی  ــته اس ــال گذش ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــش از جمل بخ
افــزود: تفاهــم نامــه اجــرای مزرعــه حیوانــات در دانشــگاه علــوم پزشــی 
کرمــان نیــز طــی ســال گذشــته عملیاتــی شــده اســت. حقدوســت گفت: 
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــش س ــان در بخ ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــذاران  ــرمایه گ ــذب س ــا ج ــز ب ــان نی درم
ــته ده  ــال گذش ــی س ــی ط ــش خصوص بخ
ــت. وی  ــرده اس ــا ک ــه امض ــم نام ــا تفاه ه
ادامــه داد: کرمــان نخســتین اســتانی اســت 
کــه نقشــه توســعه درمــان را بــا روش هــای 
علمــی احصــا کــرده و شــاخص هــای بخــش 
ــی  ــه خوب ــگاه ب ــن دانش ــز در ای ــی نی علم
رشــد کــرده اســت.  رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــان  ــن کرم ــت: همچنی ــان گف ــکی کرم پزش
ــی را از وزارت  ــارات توســعه ای درمان نخســتین اســتانی اســت کــه اختی
ــزود:  ــت. وی اف ــرده اس ــذ ک ــکی اخ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــال  ــم در دو س ــت ه ــوزه بهداش ــان در ح ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
گذشــته ســرعت ارتقــای زیرســاخت هــا را شــاهد بــوده اســت. یکــم تــا 
هفتــم اردیبهشــت هفتــه ســامت بــا شــعار غلبــه بــر دیابــت نامگــذاری 

شــده اســت.

ــی  ــدار و جمع ــد فرمان ــاه در بازدی ــان اهلل جوانش ــدس ام مهن
ــته  ــکده پس ــنجان از پژوهش ــتان رفس ــئوالن شهرس از مس
ــع  ــن واق ــار زمی ــکده در 10 هکت ــن پژوهش ــزود: ای ــران اف ای
شــده و بــه لحــاظ وجــود ارقــام پســته و فضــا بــرای احــداث 
ــر  ــرد: در نظ ــار ک ــت. وی اظه ــر اس ــب  ت ــوزه مناس ــاغ م ب
ــطح  ــش س ــه افزای ــر ب ــات منج ــن تحقیق ــج ای ــم نتای داری
بهــره وری از باغــات پســته، کاهــش مصــرف ســموم، کاهــش 
میــزان مصــرف آب و شناســایی گونــه هــای پســته شــود کــه 
در مقابــل ســرما، گرمــا و آفــات پســته مقــاوم هســتند. وی 
گفــت: در ایــن مرکــز کلکســیونی از طــرح  هــای تحقیقاتــی 
را مــی تــوان انجــام داد و همچنیــن فضــا و محــل دســتیابی 
گردشــگران بــه پژوهشــکده پســته ایــران ســاده  تــر اســت. 
ــوزه  ــاغ  م ــدازی ب ــزود: راه  ان ــته اف ــکده پس ــس پژوهش رئی
پســته در رفســنجان امــری مهــم اســت و بایــد نــام پســته در 
رفســنجان مانــدگار بمانــد. وی بیــان کــرد: در آینــده نزدیــک 
ــا  ــنجان، ب ــته در رفس ــوزه پس ــاغ م ــن ب ــاد ای ــرای ایج ب
میــراث فرهنگــی، فرمانــداری و ســایر دســتگاه هــای مربــوط 
بــه توافــق خواهیــم رســید. جوانشــاه خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــت  ــطح زیرکش ــار س ــزار هکت ــود ۸0 ه ــا وج ــتان ب شهرس

پســته، مهــد تولیــد پســته در جهــان اســت.
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ــه  ــبت هفت ــه مناس ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــوم  ــگاه عل ــی در دانش ــع مال ــود مناب ــه کمب ــامت ب س
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــرح ه ــرای ط ــور اج ــه منظ ــکی ب پزش
افــزود: بــا ایــن وجــود تجهیــزات بیمارســتانی کــه ســال 
گذشــته بــه بیمارســتان هــا واگــذار شــد بــا ســال هــای 
قبــل از آن قابــل مقایســه نیســت. وی گفــت: کمبودهــای 
ضــروری موجــود در بیمارســتان هــای ایــن اســتان طــی 
ــتاندارها  ــای اس ــرای ارتق ــرف و ب ــته برط ــال گذش دو س
ــی در  ــیار خوب ــای بس ــت ه ــردم فعالی ــدی م و رضایتمن

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان انجــام شــده اســت.  وی اظهــار کــرد: 
هفــت درصــد تخــت هــای بســتری ایــن اســتان کرمــان توســط بیمــاران 

ــت. ــده اس ــغال ش ــتان اش ــارج از اس خ
ــاب  ــز اعص ــداث مرک ــه اح ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
شــناختی پروفســور ســمیعی)جراح مشــهور مغــز و اعصــاب( در کرمــان 
اشــاره کــرد و افــزود: بــا احــداث ایــن مرکــز اســتان کرمــان مــی توانــد 
طــی ســه ســال آینــده در جــذب بیمــاران خــارج از اســتان و همچنیــن 
ــه  ــا بیــان ایــن کــه 1.25 درصــد ب توریســت درمانــی اقــدام کنــد. وی ب
ازای هــر هــزار نفــر تخــت بســتری در اســتان کرمــان وجــود دارد تصریح 
کــرد: 1.55 درصــد نیــز بــه ازای هــر هــزار نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان تخــت بســتری وجــود دارد. دکتــر حقدوســت متوســط 
ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــتری ب ــای بس ــت ه ــود تخ ــه وج ــوری را در زمین کش
ــا  ــراز امیــدواری کــرد: در دو ســال آینــده ب نفــر 1.6 درصــد عنــوان و اب
اضافــه شــدن تخــت هــای بیمارســتانی، کمبــود تخــت هــای بیمارســتانی 

در کرمــان مرتفــع شــود. 
وی بــه راه انــدازی دانشــکده طــب ســنتی در کرمــان اشــاره کــرد و گفت: 
دانشــکده جدیــد ایــن طــب بــا اســتانداردهای بــاال در کرمــان در حــال 
ــود  ــنتی وج ــب س ــی در ط ــت های ــرد: قابلی ــان ک ــت. وی بی ــاخت اس س
ــس  ــم. رئی ــرده ای ــره نب ــح به ــو صحی ــه نح ــا ب ــون از آنه ــه تاکن دارد ک
ــه کســب دو رتبــه و ارتقــای بخــش  ــان ب ــوم پزشــکی کرم دانشــگاه عل
پژوهــش ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: بازدیــد پروفســور ســمعیی 
ــن  ــده در ای ــام ش ــه انج ــم نام ــناختی و تفاه ــاب ش ــوم اعص ــز عل از مرک
ــت. وی  ــته اس ــال گذش ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــش از جمل بخ
افــزود: تفاهــم نامــه اجــرای مزرعــه حیوانــات در دانشــگاه علــوم پزشــی 
کرمــان نیــز طــی ســال گذشــته عملیاتــی شــده اســت. حقدوســت گفت: 
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــش س ــان در بخ ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــذاران  ــرمایه گ ــذب س ــا ج ــز ب ــان نی درم
ــته ده  ــال گذش ــی س ــی ط ــش خصوص بخ
ــت. وی  ــرده اس ــا ک ــه امض ــم نام ــا تفاه ه
ادامــه داد: کرمــان نخســتین اســتانی اســت 
کــه نقشــه توســعه درمــان را بــا روش هــای 
علمــی احصــا کــرده و شــاخص هــای بخــش 
ــی  ــه خوب ــگاه ب ــن دانش ــز در ای ــی نی علم
رشــد کــرده اســت.  رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــان  ــن کرم ــت: همچنی ــان گف ــکی کرم پزش
ــی را از وزارت  ــارات توســعه ای درمان نخســتین اســتانی اســت کــه اختی
ــزود:  ــت. وی اف ــرده اس ــذ ک ــکی اخ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــال  ــم در دو س ــت ه ــوزه بهداش ــان در ح ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
گذشــته ســرعت ارتقــای زیرســاخت هــا را شــاهد بــوده اســت. یکــم تــا 
هفتــم اردیبهشــت هفتــه ســامت بــا شــعار غلبــه بــر دیابــت نامگــذاری 

شــده اســت.

ــی  ــدار و جمع ــد فرمان ــاه در بازدی ــان اهلل جوانش ــدس ام مهن
ــته  ــکده پس ــنجان از پژوهش ــتان رفس ــئوالن شهرس از مس
ــع  ــن واق ــار زمی ــکده در 10 هکت ــن پژوهش ــزود: ای ــران اف ای
شــده و بــه لحــاظ وجــود ارقــام پســته و فضــا بــرای احــداث 
ــر  ــرد: در نظ ــار ک ــت. وی اظه ــر اس ــب  ت ــوزه مناس ــاغ م ب
ــطح  ــش س ــه افزای ــر ب ــات منج ــن تحقیق ــج ای ــم نتای داری
بهــره وری از باغــات پســته، کاهــش مصــرف ســموم، کاهــش 
میــزان مصــرف آب و شناســایی گونــه هــای پســته شــود کــه 
در مقابــل ســرما، گرمــا و آفــات پســته مقــاوم هســتند. وی 
گفــت: در ایــن مرکــز کلکســیونی از طــرح  هــای تحقیقاتــی 
را مــی تــوان انجــام داد و همچنیــن فضــا و محــل دســتیابی 
گردشــگران بــه پژوهشــکده پســته ایــران ســاده  تــر اســت. 
ــوزه  ــاغ  م ــدازی ب ــزود: راه  ان ــته اف ــکده پس ــس پژوهش رئی
پســته در رفســنجان امــری مهــم اســت و بایــد نــام پســته در 
رفســنجان مانــدگار بمانــد. وی بیــان کــرد: در آینــده نزدیــک 
ــا  ــنجان، ب ــته در رفس ــوزه پس ــاغ م ــن ب ــاد ای ــرای ایج ب
میــراث فرهنگــی، فرمانــداری و ســایر دســتگاه هــای مربــوط 
بــه توافــق خواهیــم رســید. جوانشــاه خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــت  ــطح زیرکش ــار س ــزار هکت ــود ۸0 ه ــا وج ــتان ب شهرس

پســته، مهــد تولیــد پســته در جهــان اســت.
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ــه  ــبت هفت ــه مناس ــت ب ــر حقدوس ــی اکب ــر عل دکت
ــوم  ــگاه عل ــی در دانش ــع مال ــود مناب ــه کمب ــامت ب س
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــرح ه ــرای ط ــور اج ــه منظ ــکی ب پزش
افــزود: بــا ایــن وجــود تجهیــزات بیمارســتانی کــه ســال 
گذشــته بــه بیمارســتان هــا واگــذار شــد بــا ســال هــای 
قبــل از آن قابــل مقایســه نیســت. وی گفــت: کمبودهــای 
ضــروری موجــود در بیمارســتان هــای ایــن اســتان طــی 
ــتاندارها  ــای اس ــرای ارتق ــرف و ب ــته برط ــال گذش دو س
ــی در  ــیار خوب ــای بس ــت ه ــردم فعالی ــدی م و رضایتمن

دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان انجــام شــده اســت.  وی اظهــار کــرد: 
هفــت درصــد تخــت هــای بســتری ایــن اســتان کرمــان توســط بیمــاران 

ــت. ــده اس ــغال ش ــتان اش ــارج از اس خ
ــاب  ــز اعص ــداث مرک ــه اح ــان ب ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
شــناختی پروفســور ســمیعی)جراح مشــهور مغــز و اعصــاب( در کرمــان 
اشــاره کــرد و افــزود: بــا احــداث ایــن مرکــز اســتان کرمــان مــی توانــد 
طــی ســه ســال آینــده در جــذب بیمــاران خــارج از اســتان و همچنیــن 
ــه  ــا بیــان ایــن کــه 1.25 درصــد ب توریســت درمانــی اقــدام کنــد. وی ب
ازای هــر هــزار نفــر تخــت بســتری در اســتان کرمــان وجــود دارد تصریح 
کــرد: 1.55 درصــد نیــز بــه ازای هــر هــزار نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان تخــت بســتری وجــود دارد. دکتــر حقدوســت متوســط 
ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــتری ب ــای بس ــت ه ــود تخ ــه وج ــوری را در زمین کش
ــا  ــراز امیــدواری کــرد: در دو ســال آینــده ب نفــر 1.6 درصــد عنــوان و اب
اضافــه شــدن تخــت هــای بیمارســتانی، کمبــود تخــت هــای بیمارســتانی 

در کرمــان مرتفــع شــود. 
وی بــه راه انــدازی دانشــکده طــب ســنتی در کرمــان اشــاره کــرد و گفت: 
دانشــکده جدیــد ایــن طــب بــا اســتانداردهای بــاال در کرمــان در حــال 
ــود  ــنتی وج ــب س ــی در ط ــت های ــرد: قابلی ــان ک ــت. وی بی ــاخت اس س
ــس  ــم. رئی ــرده ای ــره نب ــح به ــو صحی ــه نح ــا ب ــون از آنه ــه تاکن دارد ک
ــه کســب دو رتبــه و ارتقــای بخــش  ــان ب ــوم پزشــکی کرم دانشــگاه عل
پژوهــش ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: بازدیــد پروفســور ســمعیی 
ــن  ــده در ای ــام ش ــه انج ــم نام ــناختی و تفاه ــاب ش ــوم اعص ــز عل از مرک
ــت. وی  ــته اس ــال گذش ــه در س ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــش از جمل بخ
افــزود: تفاهــم نامــه اجــرای مزرعــه حیوانــات در دانشــگاه علــوم پزشــی 
کرمــان نیــز طــی ســال گذشــته عملیاتــی شــده اســت. حقدوســت گفت: 
ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــش س ــان در بخ ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــذاران  ــرمایه گ ــذب س ــا ج ــز ب ــان نی درم
ــته ده  ــال گذش ــی س ــی ط ــش خصوص بخ
ــت. وی  ــرده اس ــا ک ــه امض ــم نام ــا تفاه ه
ادامــه داد: کرمــان نخســتین اســتانی اســت 
کــه نقشــه توســعه درمــان را بــا روش هــای 
علمــی احصــا کــرده و شــاخص هــای بخــش 
ــی  ــه خوب ــگاه ب ــن دانش ــز در ای ــی نی علم
رشــد کــرده اســت.  رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــان  ــن کرم ــت: همچنی ــان گف ــکی کرم پزش
ــی را از وزارت  ــارات توســعه ای درمان نخســتین اســتانی اســت کــه اختی
ــزود:  ــت. وی اف ــرده اس ــذ ک ــکی اخ ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــال  ــم در دو س ــت ه ــوزه بهداش ــان در ح ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
گذشــته ســرعت ارتقــای زیرســاخت هــا را شــاهد بــوده اســت. یکــم تــا 
هفتــم اردیبهشــت هفتــه ســامت بــا شــعار غلبــه بــر دیابــت نامگــذاری 

شــده اســت.

ــی  ــدار و جمع ــد فرمان ــاه در بازدی ــان اهلل جوانش ــدس ام مهن
ــته  ــکده پس ــنجان از پژوهش ــتان رفس ــئوالن شهرس از مس
ــع  ــن واق ــار زمی ــکده در 10 هکت ــن پژوهش ــزود: ای ــران اف ای
شــده و بــه لحــاظ وجــود ارقــام پســته و فضــا بــرای احــداث 
ــر  ــرد: در نظ ــار ک ــت. وی اظه ــر اس ــب  ت ــوزه مناس ــاغ م ب
ــطح  ــش س ــه افزای ــر ب ــات منج ــن تحقیق ــج ای ــم نتای داری
بهــره وری از باغــات پســته، کاهــش مصــرف ســموم، کاهــش 
میــزان مصــرف آب و شناســایی گونــه هــای پســته شــود کــه 
در مقابــل ســرما، گرمــا و آفــات پســته مقــاوم هســتند. وی 
گفــت: در ایــن مرکــز کلکســیونی از طــرح  هــای تحقیقاتــی 
را مــی تــوان انجــام داد و همچنیــن فضــا و محــل دســتیابی 
گردشــگران بــه پژوهشــکده پســته ایــران ســاده  تــر اســت. 
ــوزه  ــاغ  م ــدازی ب ــزود: راه  ان ــته اف ــکده پس ــس پژوهش رئی
پســته در رفســنجان امــری مهــم اســت و بایــد نــام پســته در 
رفســنجان مانــدگار بمانــد. وی بیــان کــرد: در آینــده نزدیــک 
ــا  ــنجان، ب ــته در رفس ــوزه پس ــاغ م ــن ب ــاد ای ــرای ایج ب
میــراث فرهنگــی، فرمانــداری و ســایر دســتگاه هــای مربــوط 
بــه توافــق خواهیــم رســید. جوانشــاه خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــت  ــطح زیرکش ــار س ــزار هکت ــود ۸0 ه ــا وج ــتان ب شهرس

پســته، مهــد تولیــد پســته در جهــان اســت.
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ــور  ــی کش ــای عموم ــه ه ــاد کتابخان ــزود: نه ــین زاده اف ــواد حس محمدج
ــت: در  ــت. وی گف ــرده اس ــال ک ــاب س ــرح 50 کت ــرای ط ــه اج ــدام ب اق
قالــب ایــن طــرح، ماهانــه تعــدادی کتــاب از حــوزه هــای مختلــف توســط 
ــژه  ــرای وی ــی و اج ــرای معرف ــاب و ب ــران انتخ ــب نظ ــان و صاح کارشناس
ــه هــای عمومــی در شهرســتان هــای  ــه کتابخان برنامــه هــای فرهنگــی ب
ــتان  ــی اس ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان ــوند. مدی ــی ش ــاغ م ــتان اب اس
ــاب  ــار کت ــرح چه ــن ط ــرای ای ــاه از اج ــن م ــرد: در اولی ــان ک ــان بی کرم
در حــوزه هــای دیــن و اخــاق، ازدواج و خانــواده، دفــاع مقــدس و رمــان 
توســط نهــاد انتخــاب شــده اســت. وی افــزود: کتــاب هــای پنــج شــنبه 
ــی و مطلــع مهــر  ــده بمان فیــروزه ای، المراقبــات، خــدا مــی خواســت زن
ــه  ــی ب ــای عموم ــه ه ــطح کتابخان ــاری در س ــال ج ــاه س ــن م در فروردی

ــد.  ــی ش ــاب معرف ــتداران کت ــدان و دوس عاقمن
ــتان  ــی در 23 شهرس ــه عموم ــاب کتابخان ــه 9۸ ب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــد. ــت دارن ــان فعالی ــتان کرم اس

50 کتاب سال در کتابخانه های کرمان

ــرد CFD  در  ــی کارب ــس مل ــن کنفران »هفتمی
صنایــع شــیمیایی و نفــت« چهارشــنبه 29 
ــی از  ــور مهمانان ــا حض ــاه 95، ب ــت م اردیبهش
ــینایی  ــاالر س ــور در ت ــارج از کش ــل و خ داخ
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــی و مهندس ــکده فن دانش

ــد.  ــزار ش ــر برگ باهن
ــش در  ــن همای ــس ای ــی، رئی ــی محب ــر عل دکت
ــال  ــه ارس ــان 90 مقال ــت: از می ــاره گف ــن ب ای

شــده بــه دبیرخانــه کنفرانــس، 73 مقالــه 
ــد  ــرار گرفتن ــرش ق ــورد پذی ــس از داوری م پ
ــخنرانی و 51  کــه 22 مقالــه بــه صــورت س
ــد.  ــه گردی ــتر ارائ ــورت پوس ــه ص ــه ب مقال
پروفســور گــودرز احمــدی، پروفســور ســلطانی 
ــادی ســخنرانان کلیــدی  و پروفســور هاشــم آب
ایــن همایــش هســتند. ســخنران برجســته این 
ــتاد  ــدی، اس ــودرز احم ــور گ ــس پروفس کنفران

مهندســی مکانیــک و مهندســی هــوا و فضــا در 
ــگامان  ــکا و از پیش ــون آمری ــگاه کارکس دانش
CFD اســت. وی از برگزیــدگان دومیــن همایــش 
چهــره هــای مانــدگار در ســال 13۸1 در رشــته 
ــه  مهندســی مکانیــک و دارای بیــش از400 مقال
ــدی و 2  ــخنرانی کلی ــش از 100 س ــی، بی ژورنال

ــت. ــود اس ــی خ ــه علم ــاب در کارنام کت
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ــور  ــی کش ــای عموم ــه ه ــاد کتابخان ــزود: نه ــین زاده اف ــواد حس محمدج
ــت: در  ــت. وی گف ــرده اس ــال ک ــاب س ــرح 50 کت ــرای ط ــه اج ــدام ب اق
قالــب ایــن طــرح، ماهانــه تعــدادی کتــاب از حــوزه هــای مختلــف توســط 
ــژه  ــرای وی ــی و اج ــرای معرف ــاب و ب ــران انتخ ــب نظ ــان و صاح کارشناس
ــه هــای عمومــی در شهرســتان هــای  ــه کتابخان برنامــه هــای فرهنگــی ب
ــتان  ــی اس ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان ــوند. مدی ــی ش ــاغ م ــتان اب اس
ــاب  ــار کت ــرح چه ــن ط ــرای ای ــاه از اج ــن م ــرد: در اولی ــان ک ــان بی کرم
در حــوزه هــای دیــن و اخــاق، ازدواج و خانــواده، دفــاع مقــدس و رمــان 
توســط نهــاد انتخــاب شــده اســت. وی افــزود: کتــاب هــای پنــج شــنبه 
ــی و مطلــع مهــر  ــده بمان فیــروزه ای، المراقبــات، خــدا مــی خواســت زن
ــه  ــی ب ــای عموم ــه ه ــطح کتابخان ــاری در س ــال ج ــاه س ــن م در فروردی

ــد.  ــی ش ــاب معرف ــتداران کت ــدان و دوس عاقمن
ــتان  ــی در 23 شهرس ــه عموم ــاب کتابخان ــه 9۸ ب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

ــد. ــت دارن ــان فعالی ــتان کرم اس

50 کتاب سال در کتابخانه های کرمان

ــرد CFD  در  ــی کارب ــس مل ــن کنفران »هفتمی
صنایــع شــیمیایی و نفــت« چهارشــنبه 29 
ــی از  ــور مهمانان ــا حض ــاه 95، ب ــت م اردیبهش
ــینایی  ــاالر س ــور در ت ــارج از کش ــل و خ داخ
ــهید  ــگاه ش ــی دانش ــی و مهندس ــکده فن دانش

ــد.  ــزار ش ــر برگ باهن
ــش در  ــن همای ــس ای ــی، رئی ــی محب ــر عل دکت
ــال  ــه ارس ــان 90 مقال ــت: از می ــاره گف ــن ب ای

شــده بــه دبیرخانــه کنفرانــس، 73 مقالــه 
ــد  ــرار گرفتن ــرش ق ــورد پذی ــس از داوری م پ
ــخنرانی و 51  کــه 22 مقالــه بــه صــورت س
ــد.  ــه گردی ــتر ارائ ــورت پوس ــه ص ــه ب مقال
پروفســور گــودرز احمــدی، پروفســور ســلطانی 
ــادی ســخنرانان کلیــدی  و پروفســور هاشــم آب
ایــن همایــش هســتند. ســخنران برجســته این 
ــتاد  ــدی، اس ــودرز احم ــور گ ــس پروفس کنفران

مهندســی مکانیــک و مهندســی هــوا و فضــا در 
ــگامان  ــکا و از پیش ــون آمری ــگاه کارکس دانش
CFD اســت. وی از برگزیــدگان دومیــن همایــش 
چهــره هــای مانــدگار در ســال 13۸1 در رشــته 
ــه  مهندســی مکانیــک و دارای بیــش از400 مقال
ــدی و 2  ــخنرانی کلی ــش از 100 س ــی، بی ژورنال

ــت. ــود اس ــی خ ــه علم ــاب در کارنام کت
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ــار در دوران  ــه اقش ــت: هم ــن زاده گف ــی محس ــام محمدعل ــه االس حج
ــون و  ــا مدی ــاع مقــدس نقــش اساســی داشــتند و پیــروزی هــای م دف
مرهــون مــردم و بســیجیان اســت. وی تصریــح کــرد: حــدود 65 هــزار 
ــور  ــور حض ــر کش ــدس از سراس ــاع مق ــون در دوران دف ــر از روحانی نف
داشــتند کــه از ایــن تعــداد بیــش از پنــج هــزار و 400 نفــر بــه شــهادت 
ــب  ــاس ضری ــر اس ــور ب ــهدای کش ــار ش ــن آم ــذا باالتری ــیدند ل رس
ــی  ــی هســتند. مســئول حــوزه نمایندگــی ول جمعیتــی شــهدای روحان
فقیــه در ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان گفــت: امــروز روحانیــت تشــیع 
مــورد هجمــه واقــع مــی شــود و تــاش مــی کننــد حضــور روحانیــت در 
دفــاع مقــدس کمرنــگ جلــوه داده شــود کــه ایــن آمــار شــهدا نشــان از 
حضــور بــاالی روحانیــت در دفــاع مقــدس دارد. وی اظهــار کــرد: ســهم 
ــت و  ــاال اس ــیار ب ــور بس ــی در کش ــهدای روحان ــان در ش ــتان کرم اس
13۸ شــهید روحانــی در جمــع شــهدای اســتان کرمــان هســتند. حجــه 
االســام محســن زاده گفــت: طــی یــک ســال اخیــر بیــش از 30 هــزار 
ــاه  ــم کوت ــه فیل ــس و 500 قطع ــه عک ــزار قطع ــج ه ــش از پن ــند، بی س
از شــهدای روحانــی اســتان جمــع آوری شــده و ذخیــره بســیار خــوب 
فرهنگــی از شــهدای روحانــی در اختیــار مراکــز فرهنگــی، رســانه ای و 
مــردم قــرار دارد. وی بیــان کــرد: تعــدادی از شــهدای روحانــی اســتان 
ــهدای  ــر از ش ــواد باهن ــام محمدج ــه االس ــهید حج ــد ش ــان مانن کرم
ــام  ــرت ام ــزود: حض ــتند. وی اف ــی هس ــن الملل ــخصیت بی ــرور و ش ت
ــامی و  ــاب اس ــش از انق ــای پی ــت ه ــه از نهض ــا تجرب ــی)ره( ب خمین
اینکــه ایــن نهضــت هــا اهــداف اســامی و ملــی را دنبــال مــی کردنــد 
امــا چــون حرکــت آنهــا مدافــع و محافــظ رســمی نداشــت و دشــمنان 
ــری  ــره گی ــا به ــا را ب ــدند آنه ــق ش ــا موف ــت ه ــی نهض ــی و خارج اصل
ــه انحــراف و شکســت بکشــانند،  ــادی داخلــی ب از عناصــر نفــودی و ای
بــرای ایــن کــه از دســتاورد ملــت ایــران و انقــاب شــکوهمند اســامی 
ــپاه  ــکیل س ــتور تش ــود، دس ــت ش ــت و حراس ــران حفاظ ــردم ای م
پاســدارن انقــاب اســامی را صــادر کردنــد. مســئول حــوزه نمایندگــی 
ــه عنــوان  ــاراهلل اســتان کرمــان گفــت: ســپاه ب ــی فقیــه در ســپاه ث ول
یــک نیــروی انقابــی در حالــی کــه صــد درصــد یــک نیــروی نظامــی 
ــن  اســت صــد درصــد هــم نیــروی فرهنگــی و معنــوی اســت و بنابرای

ــه  ــامی ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی در س ــی و سیاس ــش عقیدت نق
ــهادت  ــالروز ش ــرد: س ــار ک ــت. وی اظه ــده اس ــده ش ــژه دی ــورت وی ص
شــهید بزرگــوار شــهید مرتضــی مطهــری )12 اردیبهشــت( بــه عنــوان 
ــرح  ــامی مط ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی در س ــی سیاس روز عقیدت
شــد و از آن روز افــکار و اندیشــه هــای ایــن شــهید واالمقــام نــه تنهــا 
ــه عنــوان اندیشــه و عمــل جــاری و ســاری  در شــعار بلکــه در عمــل ب
پرســنل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی درآمــده اســت.  وی گفــت: 
بــه همیــن مناســبت از یازدهــم تــا هفدهــم اردیبهشــت مــاه هــر ســال 
بــه عنــوان هفتــه عقیدتــی سیاســی در ســپاه پاســداران گرامــی داشــته 
مــی شــود. محســن زاده افــزود: برگــزاری نشســت ویــژه حکمــت مطهــر 
در شــهر کرمــان در رده هــای مختلــف ســپاه همزمــان با سراســر کشــور 
در مهدیــه لشــکر 41 ثــاراهلل بــا حضــور آیــت اهلل ســید احمــد خاتمــی 
از مهمتریــن برنامــه هفتــه عقیدتــی و سیاســی ســپاه پاســداران انقــاب 
ــه در اســتان،  ــی فقی ــا نماینــده ول ــدار ب اســامی اســت. وی گفــت: دی
سرکشــی از خانــواده معــزز شــهدا بویــژه شــهدای فرهنگــی و عقیدتــی 
ــطح  ــی در س ــی و سیاس ــای بصیرت ــت ه ــزاری نشس ــی، برگ و سیاس
ــط  ــم توس ــپاس معل ــگ س ــن زن ــیج، نواخت ــت بس ــای مقاوم ــوزه ه ح
ــا  بســیج دانــش آمــوزی و فرهنگیــان و برگــزاری محافــل روشــنگری ب
موضــوع راه هــای مقابلــه بــا نفــوذ فرهنگــی از دیــدگاه شــهید مطهــری 
ــتان  ــردم اس ــور م ــت.  وی حض ــه اس ــن هفت ــای ای ــه ه ــر برنام از دیگ
ــرد و  ــف ک ــگ توصی ــیج را پررن ــدس و بس ــاع مق ــه دف ــان در عرص کرم
ــه  ــث حلق ــور بح ــری مح ــهید مطه ــای ش ــه ه ــوع اندیش ــزود: موض اف
هــای صالحیــن حــوزه هــا و نواحــی مقاومــت بســیج ســپاه پاســدارن 
ــه  ــی فقی ــود. مســئول حــوزه نمایندگــی ول انقــاب اســامی خواهــد ب
ــور در  ــی، حض ــاگ نویس ــابقه وب ــت: مس ــان گف ــاراهلل کرم ــپاه ث در س
مــزار و تربــت شــهدا و عطرافشــانی و غبارروبــی قبــور شــهیدان، برنامــه 
ورزشــی کوهپیمایــی و حضــور در نمــاز جمعــه سراســر اســتان از جملــه 
برنامــه هــای هفتــه عقیدتــی و سیاســی اســت. وی تاکیــد کــرد: نقــش 
روحانیــت در دفــاع مقــدس فقــط تبلیغــی نبــوده بلکــه جنبــه تبلیغــی 
رزمــی داشــتند و شــهدایی داریــم کــه در معاونــت اطاعــات، عملیــات و 

ــتند. ــور داش ــدس حض ... در دوران مق
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ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص
ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 

همایش انجمن 
ارتوپدی ایران در 

امضا تفاهم نامه تولید سنگ پلیمر 
مصنوعی

ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص
ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 

همایش انجمن 
ارتوپدی ایران در 

امضا تفاهم نامه تولید سنگ پلیمر 
مصنوعی

ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص
ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 

همایش انجمن 
ارتوپدی ایران در 

امضا تفاهم نامه تولید سنگ پلیمر 
مصنوعی

ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص
ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 

همایش انجمن 
ارتوپدی ایران در 

امضا تفاهم نامه تولید سنگ پلیمر 
مصنوعی

ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص
ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 

همایش انجمن 
ارتوپدی ایران در 

امضا تفاهم نامه تولید سنگ پلیمر 
مصنوعی

ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان
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ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص

ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 

همایش انجمن 
ارتوپدی ایران در 

امضا تفاهم نامه تولید سنگ پلیمر 
مصنوعی

ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان
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ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص

ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 

همایش انجمن 
ارتوپدی ایران در 

امضا تفاهم نامه تولید سنگ پلیمر 
مصنوعی

ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر علــی اکبر 
ــوم پزشــکی  حقدوســت رئیــس دانشــگاه عل
ــس  ــه رئی ــی عکاش ــر غامعل ــان و دکت کرم
بیمارســتان  در  ایــران  ارتوپــدی  انجمــن 
ــزار  ــان برگ ــهر کرم ــم)ص( ش ــر اعظ پیامب
ــان  ــش می ــن همای ــی دومی ــر علم ــد. دبی ش
ــن  ــیه ای ــران در حاش ــدی ای دوره ای ارتوپ
ــن  ــده در ای ــش گفــت: 200 شــرکت کنن همای
همایــش حضــور داشــته و 40 نفــر طــی ســه 
روز برگــزاری، بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد 
ــزود: 60  ــر اف ــی ف ــا صادق ــر رض ــر امی . دکت
ــیده و 16  ــش رس ــه همای ــه دبیرخان ــه ب مقال

عنــوان مقالــه بــرای ارائــه انتخــاب شــدند. 
وی گفــت: رئیــس و اعضــای هیــات رئیســه 
انجمــن ارتوپــدی ایــران و میهمانانــی از 
ــور  ــش حض ــن همای ــور در ای ــر کش سراس
ــرد:  ــان ک ــن بی ــاندند. وی همچنی ــم رس به
ــش  ــی چال ــش بررس ــن همای ــدف از ای ه
هــای ارتوپــدی و ارائــه راهکارهــا بــرای حــل 
ــای  ــته ه ــا رش ــدی ب ــاط ارتوپ ــا و ارتب آنه
دیگــر اســت. جــراح و متخصــص ارتوپــدی بــا 
ــاالنه  ــای س ــش ه ــزاری همای ــه برگ ــاره ب اش
ارتوپــدی در کرمــان تصریــح کــرد: برگــزاری 
ایــن همایــش بــا ایــن کیفیــت و شــکل بــرای 
ــود و  ــی ش ــام م ــان انج ــار در کرم ــن ب اولی
اولیــن همایــش میــان دوره ای ســال گذشــته 
در شــیراز برگــزار شــد. وی گفــت: ارتوپــدی 
ــو  ــدی زان ــانه، ارتوپ ــدی ش ــودکان، ارتوپ ک
ــدی از  ــه ارتوپ ــوط ب ــث مرب ــایر مباح و س

ــت. ــش اس ــن همای ــای ای محوره

ــت  ــنجان در نشس ــدار رفس فرمان
اقتصــادی  توســعه  مثلــث  ســتاد 
میلیــارد  پنــج  رفســنجان گفــت: 
ــش  ــذار بخ ــرمایه گ ــط س ــال توس ری
ــرح  ــدازی ط ــرای راه ان ــی ب خصوص
تولیــد پلیمــر مصنوعــی در ایــن 
اســت.  شــده  هزینــه  شهرســتان 
حمیــد مانــوری ادامــه داد: ایــن طــرح 
امــکان تولیــد بیــش از 60 نــوع ســنگ 

نمــای ســاختمان را دارد.
ــد  ــد تولی ــه رون ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ســنگ هــای پلیمــری مصنوعــی، 
آلودگــی زیســت محیطــی ایجــاد 
نمــی کنــد تصریــح کــرد: تولیــد ایــن 
ــاز دارد. ــی نی ــه آب اندک ــول ب محص

ــرد:  ــح ک ــنجان تصری ــدار رفس فرمان
راه انــدازی خــط تولیــد ســنگهای 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــر مصنوع پلیم
ــاد  ــی ایج ــتغال زای ــر اش ــرای 50 نف ب
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
ــا  ــری ب ــای پلیم ــنگ ه ــه س ــن ک ای
اســتفاده از نوعــی ســنگدانه رودخانــه 
ــزود:  ــوند اف ــی ش ــد م ــن تولی ای و بت
بــرای راه انــدازی خطــوط تولیــد ایــن 
نــوع ســنگ 2.5 میلیــارد ریــال اعتبار 
نیــاز اســت. وی ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــر  ــود کمت ــا س ــی ب ــهیات بانک تس
ــه شــود  ــرای اجــرای ایــن طــرح ارائ ب
و مشــکات در بخــش تولیــد ســنگهای 
ــا  ــوری ب ــود. مان ــرف ش ــری برط پلیم
ــث  ــتاد مثل ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب اش
شهرســتان  اقتصــادی  توســعه 
رفســنجان از ســال 93 تشــکیل شــده 
اســت تصریــح کــرد: 43 هــزار میلیارد 
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ــی دو  ــذاری ط ــرمایه گ ــه س ــم نام ــال تفاه ری
ســال اخیــر توســط بخــش خصوصــی در رفســنجان 
ــش از  ــه داد: بی ــت. وی ادام ــیده اس ــا رس ــه امض ب
16 هــزار میلیــارد ریــال از ایــن تفاهــم نامــه هــا در 
قالــب طــرح هــای کوچــک و متوســط بــه مرحلــه 
ــدات  ــد تولی ــت: بای ــت. وی گف ــده اس ــرا درآم اج
ــته  ــیر واردات بس ــا مس ــد ت ــش یاب ــی افزای داخل
ــتی  ــادی و معیش ــات اقتص ــع معض ــه رف و زمین

فراهــم شــود. در ادامــه ایــن نشســت مشــکات 
ــنجان از  ــتان رفس ــادی شهرس ــرح اقتص ــد ط چن
جملــه طــرح هــای تولیــد ســنگهای تزئینــی، کابل 
فیبــر نــوری، تولیــد نایلکــس و مجتمع گردشــگری 
ــنگ  ــت. س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکوئیه م کش
هــای پلیمــر مصنوعــی در برابــر آب، ســرما، گرمــا 
و ســایر متغییرهــای محیطــی ســه برابــر اســتاندارد 

ــد. ــت دارن ــی مقاوم جهان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

حســین اســحاقی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی در آئیــن کتابــت نامــه امــام 
ــیرجان  ــتر در س ــک اش ــه مال ــی )ع( ب عل
گفــت: کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
اشــتر توســط 2۸ خوشــنویس ســیرجانی 
ــه  ــر ب ــن گل گه ــنگ آه ــع س ــط مجتم توس
آســتان قــدس رضــوی در مشــهدالرضا تحویل 
مــی شــود.  کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه 
ــا  ــیرجان ب ــتان س ــتر در شهرس ــک اش مال
ــی )ع(  ــام عل ــام ام ــه هــای می اجــرای برنام
همــراه بــود. جمعــی از مــردم و مســئوالن در 
ایــن آئیــن حضــور داشــتند.  یکــی از اســاتید 
حــوزه علمیــه قم نیــز در ایــن آییــن حکومت 
را از دیــدگاه امــام علــی )ع( توجــه بــه حقوق 
مــردم عنــوان کــرد و گفــت: اثــر تاریخــی بی 
نظیــر نهــج الباغــه کــه پرمحتواتریــن قانــون 
حکومــت را دارد بــه مــردم و نحــوه حکومــت 
ــه دارد و  ــل توج ــوای کام ــا محت ــان ب ــر آن ب

ــت.  ــده اس ــی را دی ــای حکومت ــه زوای هم
حجــه االســام ناصــر رفیعــی آســیب حکومت 
هــای اســامی را دوری از قانــون دیــن و نهــج 
ــرس از  ــرد: ت ــح ک ــوان و تصری ــه عن الباغ
ــامی  ــان اس ــی حاکم ــا، خودباختگ ابرقدرته
ــه  ــرای مقابل ــتکبار ب ــا اس ــدن ب ــو ش و همس
ــه  ــدا ب ــن خ ــلمان و دی ــای مس ــت ه ــا مل ب
خاطــر دوری از دســتورات دینــی در حکومــت 
ــم  ــا ه ــر ب ــا اگ ــت ه ــه مل ــت و گرن داری اس
ــل  ــد مقاب ــی توان ــی نم ــچ قدرت ــوند هی ش
آنهــا بایســتد.  حجــه االســام رفیعــی اقــدام 
خــوب کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
ــا  ــئوالن م ــر مس ــت: اگ ــتود و گف ــتر را س اش
بــه ایــن نامــه توجــه کننــد و در عمــل آن را 
ببیننــد عدالــت در همــه عرصــه هــا بیــش از 

پیــش اجــرا مــی شــود. 

ایــن کتــاب بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و اهالــی فرهنــگ رونمایــی و از علــی اســامی 
پــور، نویســنده آن، در کمیتــه امــداد ســیرجان تجلیــل شــد.  نویســنده کتــاب گفــت: ایــن 
کتــاب اولیــن اثــر تالیفــی مــن اســت کــه بــا موضــوع خانــواده، زناشــویی، ارتبــاط و جنبــه 

ــه و  ــدف مطالع ــا ه ــی و ب ــای مذهب ه
ــائل ازدواج  ــه مس ــان ب ــی جوان دسترس
ــاز  ــورد نی ــات م ــرداری و اطاع و همس
ــت.  ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین در ای
وی افــزود: کتــاب دارای ســه بخــش 
تربیــت  هــای  مهــارت  همســرداری، 
فرزنــدان و موفقیــت در کار و اجتمــاع 
ــرای  ــروری ب ــاز ض ــه نی ــه س ــت ک اس

ــودم  ــر ب ــه فک ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــت: چن ــور گف ــامی پ ــد. اس ــی باش ــی م ــکیل زندگ تش
بــا توجــه بــه آمــار طــاق زوج هــای جــوان کتابــی بنویســم تــا در عیــن کــم حجــم بــودن 
ــی و  ــروری را در زندگ ــکات ض ــد ن ــوان بتوان ــک ج ــرد و ی ــی را در برگی ــم زندگ ــب مه مطال
ازدواج و اجتمــاع یــاد بگیــرد، بــرای همیــن نــام کتــاب را چمــدان اجتماعــی گذاشــتم. وی کــه 
کارمنــد کمیتــه امــداد ســیرجان و مــدرس دانشــگاه اســت، اظهــار کــرد: در آینــده نیــز کتــاب 
ــه چــاپ مــی رســانم و در راســتای فرهنــگ کــودکان نیــز  ــا همیــن اهــداف ب چمــدان 2 را ب
کتابــی را در برنامــه دارم.  چمــدان اجتماعــی در 120 صفحــه توســط انتشــارات وافــی ســیرجان 
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حســین اســحاقی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی در آئیــن کتابــت نامــه امــام 
ــیرجان  ــتر در س ــک اش ــه مال ــی )ع( ب عل
گفــت: کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
اشــتر توســط 2۸ خوشــنویس ســیرجانی 
ــه  ــر ب ــن گل گه ــنگ آه ــع س ــط مجتم توس
آســتان قــدس رضــوی در مشــهدالرضا تحویل 
مــی شــود.  کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه 
ــا  ــیرجان ب ــتان س ــتر در شهرس ــک اش مال
ــی )ع(  ــام عل ــام ام ــه هــای می اجــرای برنام
همــراه بــود. جمعــی از مــردم و مســئوالن در 
ایــن آئیــن حضــور داشــتند.  یکــی از اســاتید 
حــوزه علمیــه قم نیــز در ایــن آییــن حکومت 
را از دیــدگاه امــام علــی )ع( توجــه بــه حقوق 
مــردم عنــوان کــرد و گفــت: اثــر تاریخــی بی 
نظیــر نهــج الباغــه کــه پرمحتواتریــن قانــون 
حکومــت را دارد بــه مــردم و نحــوه حکومــت 
ــه دارد و  ــل توج ــوای کام ــا محت ــان ب ــر آن ب

ــت.  ــده اس ــی را دی ــای حکومت ــه زوای هم
حجــه االســام ناصــر رفیعــی آســیب حکومت 
هــای اســامی را دوری از قانــون دیــن و نهــج 
ــرس از  ــرد: ت ــح ک ــوان و تصری ــه عن الباغ
ــامی  ــان اس ــی حاکم ــا، خودباختگ ابرقدرته
ــه  ــرای مقابل ــتکبار ب ــا اس ــدن ب ــو ش و همس
ــه  ــدا ب ــن خ ــلمان و دی ــای مس ــت ه ــا مل ب
خاطــر دوری از دســتورات دینــی در حکومــت 
ــم  ــا ه ــر ب ــا اگ ــت ه ــه مل ــت و گرن داری اس
ــل  ــد مقاب ــی توان ــی نم ــچ قدرت ــوند هی ش
آنهــا بایســتد.  حجــه االســام رفیعــی اقــدام 
خــوب کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
ــا  ــئوالن م ــر مس ــت: اگ ــتود و گف ــتر را س اش
بــه ایــن نامــه توجــه کننــد و در عمــل آن را 
ببیننــد عدالــت در همــه عرصــه هــا بیــش از 

پیــش اجــرا مــی شــود. 

ایــن کتــاب بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و اهالــی فرهنــگ رونمایــی و از علــی اســامی 
پــور، نویســنده آن، در کمیتــه امــداد ســیرجان تجلیــل شــد.  نویســنده کتــاب گفــت: ایــن 
کتــاب اولیــن اثــر تالیفــی مــن اســت کــه بــا موضــوع خانــواده، زناشــویی، ارتبــاط و جنبــه 

ــه و  ــدف مطالع ــا ه ــی و ب ــای مذهب ه
ــائل ازدواج  ــه مس ــان ب ــی جوان دسترس
ــاز  ــورد نی ــات م ــرداری و اطاع و همس
ــت.  ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین در ای
وی افــزود: کتــاب دارای ســه بخــش 
تربیــت  هــای  مهــارت  همســرداری، 
فرزنــدان و موفقیــت در کار و اجتمــاع 
ــرای  ــروری ب ــاز ض ــه نی ــه س ــت ک اس

ــودم  ــر ب ــه فک ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــت: چن ــور گف ــامی پ ــد. اس ــی باش ــی م ــکیل زندگ تش
بــا توجــه بــه آمــار طــاق زوج هــای جــوان کتابــی بنویســم تــا در عیــن کــم حجــم بــودن 
ــی و  ــروری را در زندگ ــکات ض ــد ن ــوان بتوان ــک ج ــرد و ی ــی را در برگی ــم زندگ ــب مه مطال
ازدواج و اجتمــاع یــاد بگیــرد، بــرای همیــن نــام کتــاب را چمــدان اجتماعــی گذاشــتم. وی کــه 
کارمنــد کمیتــه امــداد ســیرجان و مــدرس دانشــگاه اســت، اظهــار کــرد: در آینــده نیــز کتــاب 
ــه چــاپ مــی رســانم و در راســتای فرهنــگ کــودکان نیــز  ــا همیــن اهــداف ب چمــدان 2 را ب
کتابــی را در برنامــه دارم.  چمــدان اجتماعــی در 120 صفحــه توســط انتشــارات وافــی ســیرجان 

ــد. ــر ش ــاپ و منتش چ

کتابت نامه امام علی )ع( به مالک اشتر 
در سیرجان

رونمایی از کتاب
»چمدان اجتماعی«

 در سیرجان

فصلنامه جامعه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور 

حســین اســحاقی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی در آئیــن کتابــت نامــه امــام 
ــیرجان  ــتر در س ــک اش ــه مال ــی )ع( ب عل
گفــت: کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
اشــتر توســط 2۸ خوشــنویس ســیرجانی 
ــه  ــر ب ــن گل گه ــنگ آه ــع س ــط مجتم توس
آســتان قــدس رضــوی در مشــهدالرضا تحویل 
مــی شــود.  کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه 
ــا  ــیرجان ب ــتان س ــتر در شهرس ــک اش مال
ــی )ع(  ــام عل ــام ام ــه هــای می اجــرای برنام
همــراه بــود. جمعــی از مــردم و مســئوالن در 
ایــن آئیــن حضــور داشــتند.  یکــی از اســاتید 
حــوزه علمیــه قم نیــز در ایــن آییــن حکومت 
را از دیــدگاه امــام علــی )ع( توجــه بــه حقوق 
مــردم عنــوان کــرد و گفــت: اثــر تاریخــی بی 
نظیــر نهــج الباغــه کــه پرمحتواتریــن قانــون 
حکومــت را دارد بــه مــردم و نحــوه حکومــت 
ــه دارد و  ــل توج ــوای کام ــا محت ــان ب ــر آن ب

ــت.  ــده اس ــی را دی ــای حکومت ــه زوای هم
حجــه االســام ناصــر رفیعــی آســیب حکومت 
هــای اســامی را دوری از قانــون دیــن و نهــج 
ــرس از  ــرد: ت ــح ک ــوان و تصری ــه عن الباغ
ــامی  ــان اس ــی حاکم ــا، خودباختگ ابرقدرته
ــه  ــرای مقابل ــتکبار ب ــا اس ــدن ب ــو ش و همس
ــه  ــدا ب ــن خ ــلمان و دی ــای مس ــت ه ــا مل ب
خاطــر دوری از دســتورات دینــی در حکومــت 
ــم  ــا ه ــر ب ــا اگ ــت ه ــه مل ــت و گرن داری اس
ــل  ــد مقاب ــی توان ــی نم ــچ قدرت ــوند هی ش
آنهــا بایســتد.  حجــه االســام رفیعــی اقــدام 
خــوب کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
ــا  ــئوالن م ــر مس ــت: اگ ــتود و گف ــتر را س اش
بــه ایــن نامــه توجــه کننــد و در عمــل آن را 
ببیننــد عدالــت در همــه عرصــه هــا بیــش از 

پیــش اجــرا مــی شــود. 

ایــن کتــاب بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و اهالــی فرهنــگ رونمایــی و از علــی اســامی 
پــور، نویســنده آن، در کمیتــه امــداد ســیرجان تجلیــل شــد.  نویســنده کتــاب گفــت: ایــن 
کتــاب اولیــن اثــر تالیفــی مــن اســت کــه بــا موضــوع خانــواده، زناشــویی، ارتبــاط و جنبــه 

ــه و  ــدف مطالع ــا ه ــی و ب ــای مذهب ه
ــائل ازدواج  ــه مس ــان ب ــی جوان دسترس
ــاز  ــورد نی ــات م ــرداری و اطاع و همس
ــت.  ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین در ای
وی افــزود: کتــاب دارای ســه بخــش 
تربیــت  هــای  مهــارت  همســرداری، 
فرزنــدان و موفقیــت در کار و اجتمــاع 
ــرای  ــروری ب ــاز ض ــه نی ــه س ــت ک اس

ــودم  ــر ب ــه فک ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــت: چن ــور گف ــامی پ ــد. اس ــی باش ــی م ــکیل زندگ تش
بــا توجــه بــه آمــار طــاق زوج هــای جــوان کتابــی بنویســم تــا در عیــن کــم حجــم بــودن 
ــی و  ــروری را در زندگ ــکات ض ــد ن ــوان بتوان ــک ج ــرد و ی ــی را در برگی ــم زندگ ــب مه مطال
ازدواج و اجتمــاع یــاد بگیــرد، بــرای همیــن نــام کتــاب را چمــدان اجتماعــی گذاشــتم. وی کــه 
کارمنــد کمیتــه امــداد ســیرجان و مــدرس دانشــگاه اســت، اظهــار کــرد: در آینــده نیــز کتــاب 
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حســین اســحاقی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی در آئیــن کتابــت نامــه امــام 
ــیرجان  ــتر در س ــک اش ــه مال ــی )ع( ب عل
گفــت: کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
اشــتر توســط 2۸ خوشــنویس ســیرجانی 
ــه  ــر ب ــن گل گه ــنگ آه ــع س ــط مجتم توس
آســتان قــدس رضــوی در مشــهدالرضا تحویل 
مــی شــود.  کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه 
ــا  ــیرجان ب ــتان س ــتر در شهرس ــک اش مال
ــی )ع(  ــام عل ــام ام ــه هــای می اجــرای برنام
همــراه بــود. جمعــی از مــردم و مســئوالن در 
ایــن آئیــن حضــور داشــتند.  یکــی از اســاتید 
حــوزه علمیــه قم نیــز در ایــن آییــن حکومت 
را از دیــدگاه امــام علــی )ع( توجــه بــه حقوق 
مــردم عنــوان کــرد و گفــت: اثــر تاریخــی بی 
نظیــر نهــج الباغــه کــه پرمحتواتریــن قانــون 
حکومــت را دارد بــه مــردم و نحــوه حکومــت 
ــه دارد و  ــل توج ــوای کام ــا محت ــان ب ــر آن ب

ــت.  ــده اس ــی را دی ــای حکومت ــه زوای هم
حجــه االســام ناصــر رفیعــی آســیب حکومت 
هــای اســامی را دوری از قانــون دیــن و نهــج 
ــرس از  ــرد: ت ــح ک ــوان و تصری ــه عن الباغ
ــامی  ــان اس ــی حاکم ــا، خودباختگ ابرقدرته
ــه  ــرای مقابل ــتکبار ب ــا اس ــدن ب ــو ش و همس
ــه  ــدا ب ــن خ ــلمان و دی ــای مس ــت ه ــا مل ب
خاطــر دوری از دســتورات دینــی در حکومــت 
ــم  ــا ه ــر ب ــا اگ ــت ه ــه مل ــت و گرن داری اس
ــل  ــد مقاب ــی توان ــی نم ــچ قدرت ــوند هی ش
آنهــا بایســتد.  حجــه االســام رفیعــی اقــدام 
خــوب کتابــت نامــه امــام علــی )ع( بــه مالک 
ــا  ــئوالن م ــر مس ــت: اگ ــتود و گف ــتر را س اش
بــه ایــن نامــه توجــه کننــد و در عمــل آن را 
ببیننــد عدالــت در همــه عرصــه هــا بیــش از 

پیــش اجــرا مــی شــود. 

ایــن کتــاب بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و اهالــی فرهنــگ رونمایــی و از علــی اســامی 
پــور، نویســنده آن، در کمیتــه امــداد ســیرجان تجلیــل شــد.  نویســنده کتــاب گفــت: ایــن 
کتــاب اولیــن اثــر تالیفــی مــن اســت کــه بــا موضــوع خانــواده، زناشــویی، ارتبــاط و جنبــه 

ــه و  ــدف مطالع ــا ه ــی و ب ــای مذهب ه
ــائل ازدواج  ــه مس ــان ب ــی جوان دسترس
ــاز  ــورد نی ــات م ــرداری و اطاع و همس
ــت.  ــده اس ــته ش ــه نوش ــن زمین در ای
وی افــزود: کتــاب دارای ســه بخــش 
تربیــت  هــای  مهــارت  همســرداری، 
فرزنــدان و موفقیــت در کار و اجتمــاع 
ــرای  ــروری ب ــاز ض ــه نی ــه س ــت ک اس

ــودم  ــر ب ــه فک ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــت: چن ــور گف ــامی پ ــد. اس ــی باش ــی م ــکیل زندگ تش
بــا توجــه بــه آمــار طــاق زوج هــای جــوان کتابــی بنویســم تــا در عیــن کــم حجــم بــودن 
ــی و  ــروری را در زندگ ــکات ض ــد ن ــوان بتوان ــک ج ــرد و ی ــی را در برگی ــم زندگ ــب مه مطال
ازدواج و اجتمــاع یــاد بگیــرد، بــرای همیــن نــام کتــاب را چمــدان اجتماعــی گذاشــتم. وی کــه 
کارمنــد کمیتــه امــداد ســیرجان و مــدرس دانشــگاه اســت، اظهــار کــرد: در آینــده نیــز کتــاب 
ــه چــاپ مــی رســانم و در راســتای فرهنــگ کــودکان نیــز  ــا همیــن اهــداف ب چمــدان 2 را ب
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